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Dragi otroci  
in odrasli!

V četrtek, 5. decembra, ob 18. uri lepo povabljeni 
na Glavni trg v Kamniku, kjer se bo na pobočju 
Malega gradu  ustavil Miklavž s svojim spremstvom. 
Če bo deževalo ali močno snežilo, vas bo Miklavž 
obiskal v Domu kulture v Kamniku ob 18. in 19. uri.  
Vaši vrstniki bodo zaigrali igro Leopolda Suhodolča-
na Veliki paket. Z nežnim plesom in petjem bodo 
nastopili angeli, s hrupnim petjem in rožljanjem z 
verigami pa parklji. Vam v čast bo nebo osvetlil og-
njemet. Vse zbrane bo nagovoril Miklavž, ki se bo ob 
koncu prireditve sprehodil po Glavnem trgu. Z njim 
boste otroci lahko poklepetali, se fotografirali ... Ob-
daril vas bo z bomboni, odrasle pa s čajem in peci-
vom na stojnicah pred banko. 

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta
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OBČINSKE NOVICE

Decembra  
Zvečer v mesto
Prihodnjo soboto, 30. no-
vembra, se bo v mestu zače-
lo pestro decembrsko doga-
janje, ki ga občina in Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik v celoti vračata v sre-
dišče mesta.
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AKTUALNO

Solidarci ustvarjajo  
že sto let
Člani Delavskega kulturnega 
društva Solidarnost te dni 
praznujejo stoletnico delo-
vanja. Pripravili so razstavo, 
v petek, 22. novembra, pa 
vabijo še na slavnostni kon-
cert v Dom kulture Kamnik.
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KULTURA

Odmev zapel  
v Belorusiji
Po uspešnih spomladanskih 
mednarodnih projektih se je 
Odmev pod taktirko Anice 
Smrtnik izkazal še v beloru-
skem Minsku. To je bilo po 
češkem Plznu še drugo go-
stovanje zbora na tujem v 
letošnji jeseni.
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ZANIMIVOSTI

Ilustracija je zgodba 
sama zase
Priznanje znak zlata hruška 
sta letos ponovno prejela 
dva kamniška ilustratorja, 
Miha Hančič in Ivan Mi-
trevski.
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Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Člani 
Smučarskega kluba Kamnik 
bodo v soboto, 30. novem-
bra, med 9. in 18. uro ter v 
nedeljo, 1. decembra, med 
9. in 16. uro organizirali se-
jem rabljene smučarske 
opreme, ki bo v prostorih 
Osnovne šole Stranje. Dogo-
dek je namenjen vsem, ki bi 
želeli prodati ali kupiti smu-

či, palice, smučarske čevlje, 
čelado, smučarska očala ali 
oblačila. Prineseno opremo 
bodo pred sprejetjem v pro-
dajo pregledali in razvrstili, 
in tako kose, ki so prestari, 
preveč obrabljeni ali kakor-
koli drugače neprimerni za 
prodajo, zavrnili. Vstop na 
sejem je brezplačen, bodo 
pa pri prodaji organizatorji 
obračunali dvajsetodstotno 
provizijo na prodajno ceno.

Sejem rabljene 
smučarske opreme
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Prednovoletne  
zabave in  
silvestrovanje  
z živo glasbo. 

Sprejemamo  
rezervacije.

KONTAKT IN REZERVACIJA
Gostišče GTC 902 Črnivec, Tirosek 73, 3342 Gornji Grad
T: 03 839 46 02, M: 041 689 865 
E: gtc@902.si, W: http://www.gtc902.com

DELOVNI ČAS: odprto vse dni v tednu

Naj vaše praznovanje 
vsem ostane v lepem  
spominu po dobri 
hrani, profesionalni 
postrežbi ter  
prijetnem vzdušju. 

Nepozabna poročna slavja, praznovanja, 
obletnice, obhajila, birme ...

Jasna Paladin

Srednja vas, Buč – Zaklju-
čuje se eden največjih ob-
činskih gradbenih projektov 
v zadnjih letih. Potem ko je 
občina v sklopu kohezije 
zgradila primarne kanaliza-
cijske kanale v Stranjah, 
Tunjicah in Tuhinjski doli-
ni, se je junija lani v Tuhinj-
ski dolini lotila še gradnje 
sekundarne kanalizacije, 
kar je bil tudi pogoj za pri-
dob i t ev  nepovra tn ih 
sredstev za primarni pove-
zovalni kolektor (Vrhpolje–
Šmartno), ki je bil dokončan 
v letu 2017 in je bil sofinan-
ciran iz kohezijskih sredstev.
Gradnja poteka po načrtih 
in bo predvidoma zaključe-
na konec januarja. »Sam 
projekt predvideva izgra-
dnjo približno deset kilome-
trov kanalizacije v naseljih 
Vrhpolje pri Kamniku, Sote-
ska, Markovo, Vir pri Ne-
vljah, Podhruška, Srednja 
vas, Loke v Tuhinju, Potok, 
Vaseno in Buč ter izgradnjo 
dveh črpališč (Soteska in Po-
tok). »Izgradnja kanalizacije 
je skoraj končana, manjka 
samo še povezava sekundar-
nih kanalov v Buču na pri-
marni kanal, dokončanje del 
v Potoku ter manjkajoči od-

sek v naselju Loke. Treba je 
položiti še slabih dvesto me-
trov kanalizacijskih cevi in 
asfaltirati cestne odseke, 
kjer se je gradila kanalizaci-
ja,« pojasnjujejo na občini, 
kjer so se med gradnjo prila-
godili tudi nekaterim željam 
krajanov.
Tako so v Srednji vasi pris-
luhnili pobudi za gradnjo 
pločnika in naknadno izde-
lali projekte ter pridobili so-
glasja lastnikov zemljišč in 

Direkcije Republike Slove-
nije za infrastrukturo. Prav 
tako so ob gradnji kanaliza-
cije v Markovem naknadno 
naročili izgradnjo in ume-
stitev novega mostu. Dru-
gih večjih težav pa pri grad-
nji niso imeli, pravi Marja-
na Kadunc iz občinske 
Službe za izvedbo kohezij-
skih projektov.
Vrednost pogodbe znaša 3,3 
milijona evrov, investicija pa 
je v celoti financirana iz ob-
činskega proračuna. Stroške 
bodo imeli tudi občani, ki 
bodo morali plačati izvedbo 
hišnih priključkov do javne-
ga kanala in strošek eviden-
tiranja hišnega priključka. 
Po končanju del se bo v Tu-

hinjski dolini na novo zgra-
jene sekundarne kanale 
priklopilo več kot tristo 
objektov. Priklop na javni 
kanal bo nadzoroval konce-
sionar (Komunalno podjetje 
Kamnik), ki bo občanom 
tudi izdajal soglasja za 
priklop.
»Z izgradnjo kanalov smo 
zadostili tudi pogojem kohe-
zijske politike o številu 
priklopljenih populacijskih 
ekvivalentov (PE) na primar-
ni povezovalni kolektor, ki 
je bil sofinanciran s strani 
Evropske unije in Republike 
Slovenije. Z izgradnjo se-
kundarnih vodov v Tuhinj-
ski dolini bomo tako opre-
mili vse aglomeracije ob 
primarnem povezovalnem 
kolektorju, ki so enake ali 
večje od petdeset PE, za te 
pa mora občina najpozneje 
do 31. decembra 2023 zago-
toviti odvajanje komunalne 
odpadne vode po javni kana-
lizaciji in primerno čiščenje 
te komunalne odpadne 
vode,« še pravijo na občini.

Gradnja kanalizacije 
je tik pred koncem
Občina bo v prihodnjih tednih zaključila gradnjo sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, ki poteka 
že vse od lanskega junija. Na približno deset kilometrov kanalizacije se bo na novo priključilo tristo 
objektov, strošek gradnje pa je 3,3 milijona evrov.

Gradnja kanalizacije v Buču / Foto: Občina Kamnik

V Srednji vasi so hkrati zgradili še pločnik. / Foto: Občina Kamnik

Po končanju del se bo 
v Tuhinjski dolini na 
novo zgrajene 
sekundarne kanale 
priklopilo več kot 
tristo objektov.
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Katarina Ščetinin, 
Ivanka Učakar

Trofaiach – V počastitev šti-
ridesetletnice mesta Trofaia-
ch in okrogle obletnice prija-
teljskega sodelovanja je bila 
6. novembra v večnamenski 
dvorani v Trofaiachu osre-
dnja prireditev, na kateri je 
nastopil Simfonični orke-
ster Domžale - Kamnik. Pro-
gram koncerta pa je vsebo-
val dela skladateljev B. Ipav-
ca in M. Kozine ter F. Schu-
berta in L. Andersona. Nas-
lednji dan so predstavniki 
obeh delegacij v mestnem 
parku Trofaiacha zasadili tri 
drevesa: hrast, lipo in bukev, 
ki simbolizirajo različnost s 
svojimi krošnjami in hkrati 
povezanost s prepletom ko-
renin, kot je dejal župan 
Mario Abl. Na stavbi občine 
pa so odkrili ploščo kot po-
mnik dolgega in plodnega 
prijateljstva med tremi obči-
nami, med tremi narodi.
Ozadje sklenitve partner-
stva z med obema občina-
ma predstavlja zanimivo 
zgodovinsko dejstvo, pove-
zano s selitvijo smodnišnice 
s stroji in delavci v času 
prve svetovne vojne zaradi 
bližine soške fronte na ob-
močje Trofaiacha, od koder 
so jo po koncu vojne zopet 
preselili nazaj v Kamnik. 
Kamnik in Trofaiach pa ni-
mata skupne točke le v smo-
dnišnici. V letih, ki so sledi-
la podpisu listine, so se med 
predstavniki obeh občin in 
prebivalci obeh mest stkale 
tesne prijateljske vezi, zara-

di katerih partnerstvo tako 
uspešno deluje že dvajset 
let. Povezave so se v prete-
klosti spletle na mnogih 

področjih, zelo aktivni so 
planinci, strelci, folklorne 
skupine, pevski zbori, an-
sambli, godbe in glasbene 
skupine ter gasilci. »Naša 
želja je, da sodelovanje v 
prihodnje še poglobimo in 
nadgradimo, ne nazadnje 
na področjih, ki presegajo 
lokalni interes in meje na-
ših občin, so pa pomembna 
tako za našo okolico kot za 
globalno skupnost in pred-
stavljajo dodano vrednost 

prostoru, v katerem bivamo: 
od evropskih projektov, traj-
nostnega razvoja, oblikova-
nja javnega prostora, razvo-
ja mestnih središč, ohranja-
nja in oživljanja dediščine, 
spodbujanja malega gospo-
darstva, do skrbi za ranljive 
skupine prebivalstva in 
ustvarjanje pogojev za krea-
tivno preživljanje prostega 
časa otrok, odraslih in dru-
žin,« je v nagovoru poudaril 
župan Matej Slapar.

Praznovali tudi  
v Trofaiachu
Med 6. in 8. novembrom je ob dvajsetletnici sodelovanja občino Trofaiach obiskala delegacija iz 
Kamnika. Ob tej priložnosti so v Trofaiachu pripravili pester program prireditev, poleg Kamnika pa  
so povabili tudi predstavnike irskega Clonmela, s katerim so prav tako povezani.

Predstavniki obeh občin so v znak dobrega sodelovanja posadili tri drevesa. / Foto: Občina Trofaiach

Na stavbi občine so odkrili ploščo kot pomnik dolgega in 
plodnega prijateljstva med tremi narodi. / Foto: Občina Trofaiach

Župani vseh treh občin, med njimi tudi Matej Slapar 

Na osrednji prireditvi je nastopil Simfonični orkester Domžale - Kamnik. / Foto: Občina Trofaiach
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Tadeja Česen Šink 

Kamnik – Spomin nanj smo 
na Osnovni šoli Frana Al-
brehta obeležili z ustvarja-
njem učencev po njegovem 

navdihu in delu ter z dogod-
kom, na katerem smo po-
nosno razstavili likovne in 
literarne izdelke učencev. 

Fran Albreht navdih za 
ustvarjanje
Tej »otroški« razstavi pa 
smo ob bok postavili tudi 
razstavo, ki je nastala pred 
desetimi leti, torej ob 120. 
obletnici njegovega rojstva, 
in je bila takrat na ogled v 
prostorih Občine Kamnik. 
Avtorja razstave sta Ivanka 
Učakar in Janez Bergant.
V tednu pred praznovanjem 
Albrehtovega rojstnega dne, 

od 11. do 15. novembra, so 
učenci predmetne stopnje 
pri pouku slovenščine 
ustvarjali likovne in literar-
ne izdelke, povezane z Al-
brehtovim delom, z njegovi-
mi pesmimi in prevodi 
Grimmovih pravljic. Učenci 

so risali Albrehtov portret, 
ilustrirali Grimmove pravlji-
ce, jih predstavili v obliki 
stripa in časovnega traku, 
ilustrirali so njegove pesmi 
in pesnili po njegovem nav-

dihu, pisali so tudi likovne 
pesmi. 
Skratka, na plan je prišla za-
nimiva in raznolika otroška 
ustvarjalnost. 
Učenci razredne stopnje pa 
so ustvarjali v petek, 15. no-
vembra, ko smo izvedli del-
ni tematski dan in ga pove-
zali s projektom Tradicio-
nalni slovenski zajtrk. 

Zabavni kviz za učence 
prvih razredov
V ponedeljek, 18. novem-
bra, smo se v večnamen-
skem prostoru naše šole 
zbrali učenci in učitelji in 

na krajši prireditvi odprli 
ter predstavili obe omenje-
ni razstavi. Na dogodku je 
spregovoril ravnatelj šole 
Rafko Lah, v obliki zabavne-
ga kviza pa smo prvošolcem 
predstavili življenje in delo 
Frana Albrehta.

Sto trideset let od 
rojstva Frana Albrehta
V nedeljo, 17. novembra, je minilo sto trideset let 
od rojstva Frana Albrehta, po katerem ponosno 
nosi ime kamniška osnovna šola.

Učencem je Frana Albrehta in njegovo delo predstavil tudi 
ravnatelj osnovne šole Rafko Lah. / Foto: Tadeja Česen Šink

V Kamniku rojeni Fran Albreht je bil pisatelj, 
pesnik, prevajalec, ljubljanski župan in tudi 
eden od prvih partizanov v drugi svetovni vojni. 
Kamniška osnovna šola ime po njem nosi vse 
od leta 1964.
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Vabilo na slovesnost ob državnem 
prazniku – dnevu Rudolfa Maistra 
Občina Kamnik občanke in občane vljudno vabi na  
slovesnost ob državnem prazniku – dnevu Rudolfa  
Maistra, ki bo v soboto, 23. novembra 2019, ob 18. uri 
v Domu kulture Kamnik. Zbrane bo nagovoril župan 
Matej Slapar, tokratna slavnostna govornica pa bo  
predsednica Zveze društev general Maister mag. Lučka 
Lazarev Šerbec. 

Uro pred slovesnostjo, torej ob 17. uri, bomo ob  
prisotnosti zastavonoš pri spomeniku Rudolfa Maistra - 
Vojanova na Trgu talcev ter ob obeležitvi 100-letnice 
bojev za severno mejo slovesno odkrili spominsko  
obeležje Maistrovim borcem na Kamniškem, katere  
pobudnik je Društvo general Maister Kamnik.  
Slavnostni govornik bo nekdanji predsednik Društva 
general Maister Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik.

Ta dan bo veljal prost vstop v Maistrovo rojstno hišo.

Vabljeni v Kamnik – Maistrovo mesto.

Občina Kamnik,  
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik,  

Kulturno društvo Priden možic in  
Mladinski center Kotlovnica

 vas vabijo v

PRAVLJIČNI KAMNIK:  

ZVEČER V MESTO
sobota, 30. novembra

Šutna
od 16. do 20. ure: OGNJENA VERONIKA

nedelja, 1. decembra
Drsališče Kamnik, Glavni trg

ob 10. uri: ODPRTJE DRSALIŠČA
ob 17. uri: PRIŽIG PRAZNIČNE OKRASITVE

četrtek, 5. decembra
Pobočje Malega gradu

ob 18. uri: TRADICIONALNI OBISK SV. MIKLAVŽA

Jasna Paladin

Kamnik – Priprave na de-
cembrsko praznično dogaja-
nje v mestu so v polnem 
teku. Delavci Komunalnega 
podjetja Kamnik so v središ-
ču mesta že namestili lučke, 
v ponedeljek so na Glavnem 
trgu postavili tudi praznično 
smreko, v polnem teku pa je 
tudi priprava drsališča, ki se 
letos po nekaj letih »gosto-
vanja« za frančiškanskim 
samostanom in v Keršman-
čevem parku znova vrača na 
Glavni trg.

Oživljanje mestnega 
središča
»Naše vodilo pri pripravi 
programa za letošnje de-
cembrsko dogajanje je na-
mreč bilo, da popestrimo 
dogajanje v samem središču 
mesta in pričaramo festival-
sko vzdušje. Zato tudi smo 
drsališče priključili bližje 
dogajanju v mestnem sre-
dišču,« pojasnjuje Franci 
Kramar z Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Ka-

mnik, vodja letošnjega de-
cembrskega programa.
Drsalna sezona se bo začela 
v nedeljo, 1. decembra, ko 
bo ob 10. uri odprtje drsa-
lišča. Tudi letos bo drsanje 
brezplačno, plačljiva pa bo 
izposoja drsalk.
Praznično dogajanje se bo 
sicer začelo že v soboto, 30. 

novembra, z Ognjeno Vero-
niko, ki bo letos razsvetlila 
Šutno, naslednji dan, 1. de-
cembra, pa bo župan Matej 
Slapar slavnostno prižgal 
tudi lučke v mestu. »Vse 
prireditve v okviru letošnje-
ga Pravljičnega Kamnika 
bodo potekale pod geslom 
Zvečer v mesto. Da bo doga-

janje še posebno pestro, bo 
program potekal v sodelova-
nju s Kulturnim društvom 
Priden Možic ter Mladin-
skim centrom Kotlovnica. 
Prepričani smo, da bo letoš-
nji program v Kamniku za-
nimiv in da se bo za vsak 
okus našla zanimivost, ki 
bo popestrila vaš praznični 
mesec. Vabljeni, da gremo 
zvečer v mesto, kjer bo na 
voljo vrsto koncertov, pred-
stav, dogodkov in drugih 
prijetnih decembrskih izku-
šenj,« pravi župan.

Za kavarno bo Oder  
v mestu
Organizatorji so poskrbeli 
tudi za nekaj novosti. Na 
ogled bodo postavljene 
ulične predstave, za poživi-
tev dogajanja so poskrbeli 
tudi ponudniki v središču 
mesta, za posebno doživet-
je pa bo poskrbel Oder v 
mestu z otroškimi predsta-
vami, koncerti ter humori-
stičnimi nastopi. Oder bo 
stal na parkirišču pri Ka-
varni Veronika in bo pod 
streho ter ogrevan, da vre-
me in mraz ne bosta ovira 
za izvedbo zanimivega pro-
grama. 
Miklavž bo otroke na pobo-
čju Malega gradu obiskal 5. 
decembra ob 18. uri. Za ot-
roke bo med 10. in 22. de-
cembrom na voljo vožnja s 
poniji, 20. in 21. decembra 
pa bo Oder v mestu obiskal 
tudi Božiček.

Decembra  
Zvečer v mesto
Prihodnjo soboto, 30. novembra, se bo v mestu začelo pestro decembrsko dogajanje, ki ga občina in 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v celoti vračata v središče mesta. Drsališče bo namreč 
znova na Glavnem trgu, prav tako ostali program. Kaj vse in kdaj, bo podrobno opisano v posebni 
praznični prilogi, ki bo izšla v prihodnji Kamničanki, 6. decembra.

Za letošnjo praznično razsvetljavo so znova poskrbeli delavci 
Komunalnega podjetja Kamnik. / Foto: Komunalno podjetje Kamnik

Novoletno smreko so na Glavnem trgu postavili že v ponedeljek, 18. novembra, v lučkah 
bo zasijala v nedeljo, 1. decembra.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina je preno-
vila dve zunanji odbojkar-
ski igrišči na lokaciji Pod 
skalco. Zamenjali so mivko 
in namestili nove LED-re-
flektorje za primerno osve-
tlitev igrišč. V ta namen so 
postavili šest novih teme-
ljev za drogove, ki bodo de-
loma služili tudi za osvetli-
tev sosednjega košarkarske-
ga igrišča, saj bodo obrnje-

ni v obe smeri. Obnova 
igrišč se je začela sep-
tembra, takoj po zaključku 
odbojkarske sezone, in se 
zaključila ta teden, saj je iz-
vajalcem nekoliko ponaga-
jalo tudi deževno vreme. Za 
naložbo je občina namenila 
47 tisoč evrov, dobrih devet 
t isočakov nepovratnih 
sredstev, ki jih bo občina 
dobila po zaključku del, pa 
bo prispevala Fundacija za 
šport.

Igrišča za odbojko so prenovljena

Odbojkarska igrišča so dobila novo mivko in novo 
razsvetljavo. / Foto: Občina Kamnik

Podroben program 
prireditve Pravljični 
Kamnik: Zvečer v 
mesto bo objavljen v 
posebni praznični 
prilogi Kamničan-ke, 
ki bo izšla 6. 
decembra.

Bistričica – Župan Matej Slapar in predsednik Krajevne 
skupnosti Kamniška Bistrica Damijan Krmavnar vabita kra-
jane in druge občane na slovesno odprtje kanalizacijskega 
in vodovodnega omrežja v Bistričici, ki ga je občina zgradi-
la v letošnjem letu. Prireditev bo v nedeljo, 24. novembra, 
ob 14. uri pri križišču »na Beksl'nu« v Bistričici. Uradnemu 
odprtju in blagoslovu te pomembne komunalne pridobi-
tve, za katero je občina namenila približno pol milijona 
evrov, in bo bistveno vplivala na varovanje okolja in kako-
vost življenja krajanov, bo sledilo še druženje na samem 
prireditvenem prostoru. J. P. 

Slovesno odprtje kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja
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Odziv na članek z naslovom 
Preboja ne bi bilo brez doma-
činov, objavljen v Kamničan-
-ki 18. oktobra 2019

O tem »preboju« sem veliko 
slišal od domačinov, ko smo 
kot otroci hodili na šolske izle-
te na Menino. Povedali so ta-
kole: Partizani so bili prezebli, 
lačni in brez municije. Ko so 
izvedeli, da se bližajo Nemci, 
so tekli proti gozdu in se po 
gozdarski drči po zadnji plati 
oddričali na Štajersko. Na 
Menini so ostali tisti, ki niso 
bili sposobni za tek na dolge 
proge, in ranjenci, ki so jih 
pustili v neki grapi, pokrite s 
smrekovimi vejami. To so bile 
žrtve »bitke« na Menini.
Pa še nekaj iz zgodovine – na 
širšem območju Kamnika ni-
koli ni operirala SS-divizija! 
Za prevoz 12 tisoč vojakov z 
opremo je potrebnih šeststo ka-
mionov. Tudi takega konvoja 
v teh krajih ni videl nihče. 
V času dogajanja leta 1945 so 
partizani imeli že dobro orga-
niziran poveljniški kader, 
predvsem so vojsko vodili srb-
ski in črnogorski oficirji. Dva-
indvajsetletni Franta je bil 
»kanonfuter«, saj so bili glav-
ni na varnem na osvobojenem 
ozemlju.
No, pa imamo še eno pravljico 
o partizanih.

Anton Vidmar, Kamnik

Prejeli smo

Preboja ne bi 
bilo brez 
domačinov

Franci Spruk,  
svetnik SDS

V zvezi z gradnjo nove Osnov-
ne šole Frana Albrehta še ved-
no ni bistvenih premikov, 
predvsem v finančnem smislu, 
kar se tiče pomoči države ali 
drugih virov, da bi projekt lah-
ko realizirali. Alternativnih 
predlogov je bilo nekaj, vendar 
ni posluha za kakršnakoli 
odstopanja od pripravljenega 
projekta. Prav tako ni posluha 
za protipožarno in statično 
sanacijo, postavitev mobilnih 
enot ter zagotovitev varnosti 
in normalnih pogojev za učen-
ce in njihove učitelje. 
Dobiti parkirni prostor ob do-
ločenih urah pri zdravstvenem 
domu je včasih težje kot priti 
do svojega zdravnika. Grad-
nja parkirne hiše na tej lokaci-
ji bi srednjeročno rešila trenu-
tne probleme. Problematika 
parkiranja se bo z razvojem 
turizma in ostalih gospodar-
skih panog samo povečala in 
se bo treba bolj sistematično 
lotiti teh izzivov.
Uničenost lokalnih cest je ena 
od stvari, na katere ne more-
mo biti ponosni. Da se malo 
ali skoraj nič ne posveča pre-
ventivi, bi nas moralo zelo 
skrbeti. Zaradi tega ob dežev-
nih dnevih voda teče vsepovsod 
in ni nič čudnega, da pri tem 
nastajajo udori, zemeljski pla-
zovi in poka asfaltna glazura. 
Ljudje na podeželju smo brez-
plačno dali zemljišča, prispe-
vali finančna sredstva in sedaj 

opazujemo uničevanje naše 
skupne (občinske) lastnine. 
Za asfaltiranje makadamskih 
cest bi bilo primerneje vzeti 
kredit, ki bi ga odplačevali s 
sredstvi, namenjenimi za 
vzdrževanje cest.
Razmišljanje o gradnji zahod-
ne ali katere druge obvoznice 
je prestavljeno v čas, ko bomo s 
prometno infrastrukturo v hu-
dih težavah. Ta čas bo prišel 
zelo hitro. Za tako zahteven 
projekt si je treba vzeti dovolj 
časa in planirati pravočasno. 
Urejenosti poslovno-obrtnih 
con raje ne bi komentiral, da 
ne bi komu stopil na žulj. 
Vesel sem, da se bo končno 
postavila podoba mamuta, da 
bomo na koncu našega man-
data rekli, da smo vsaj nekaj 
prepoznavnega naredili za 
naš Kamnik.
Za dosego skupnega cilja pot-
rebujemo jasno vizijo, pravo-
časno načrtovanje in sprotno 
reševanje situacij, da bodo 
tudi prihodnje generacije lah-
ko ponosne na naš Kamnik. 

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik je lep

Mag. Šemso Mujanović, 
svetnik LSU

Tematika sicer ni nova, saj je 
bilo veliko že povedanega in 
napisanega, a ker izboljšav na 
tem področju ni na vidiku, po-
novno opozarjamo na perečo 
problematiko.
V prvi vrsti je treba omeniti, 
da je križišče ob GSŠRM iz-
redno frekventno in nevarno. 
Vsak dan se skozi to križišče 
vali nepregledna množica plo-
čevine, številni dijaki in spre-
hajalci tu prečkajo cesto in 
pogosto smo priča dogodkom, 
ki niso v skladu s prometno 
varnostjo. Ni redek pojav, da 
avtomobili prečkajo križišče 
pri rdeči luči, in pešci morajo 
kljub zeleni luči na svoji poti 
počakati, če želijo celi priti na 
drugo stran. Prav v tem križi-
šču so že bile nesreče z naj-
slabšim izidom, o čemer priča-
jo svečke pod reklamnim pa-
nojem tik ob mostu čez Kam-
niško Bistrico. Upajmo, da ne 
bo novih nesreč.
Širše območje je zelo občutlji-
vo, saj so v tem delu KS po-
membni zavodi, veliko je pro-
meta zaradi dostave oseb in 
materiala. Tu imamo že prej 
omenjeno Gimnazijo in sre-
dnjo šolo Rudolfa Maistra, 
Zdravstveni dom dr. Julija 
Polca, Vrtec Antona Medveda 
in CIRIUS. Ne smemo poza-
biti tudi na lepo število loka-
lov. Sicer ima to območje 
oznako »cona 30«, kar naj bi 
zmanjšalo hitrost prometa in 
posredno povečalo prometno 
varnost, a so oznake slabo vi-
dne ali pa spregledane. Cona 
30 velja od vhoda v kuhinjo 
GSŠRM Kamnik pa vse nap-
rej po Palovški cesti do »staci-
onaže« (Palovška c. 9). Ta-
kih, ki tega ne vedo, je preveč. 
Vsekakor se vsi veselimo, da je 
Grajska terasa dobro zaživela 
in da ima Kamnik dodatno 
turistično-gostinsko ponudbo, 
je pa to povzročilo več cestnega 
prometa v smeri iz Kamnika 
proti Palovčam ter obratno. 
Če bi obiskovalci upoštevali 
prometne označbe in bi se vo-
zili skozi omenjeno območje s 
prilagojeno hitrostjo, bi bilo 
krasno. A ni tako, radarjev, ki 
so pred časom stali pri maka-
damskem parkirišču nasproti 
gimnazije, pa v zadnjem času 

ni opaziti. Vsi vemo, da ni re-
šitev samo v kaznovanju, a 
voznike, ki kršijo hitrostno 
omejitev v tako delikatni coni, 
je treba kaznovati.
Del Palovške ceste (od uvoza 
na Bevkovo pa vse do uvoza 
na Lobodovo ulico) nima 
pločnika, cesta pa je ravna in 
zato še bolj mamljiva za lju-
bitelje hitrosti. V tem delu 
tudi ni prehodov za pešce, 
čeprav mora pešec prečkati 
cesto, če želi nadaljevati pot 
po pločniku. 
Na parkirišču pred Zdra-
vstvenim domom in na rav-
nokar omenjenem makadam-
skem parkirišču je vsakodnev-
na gneča kot v ljubljanskem 
BTC-ju ob razprodajah. Pre-
dlagali smo, da bi se parki-
rišče uredilo z nekim mini-
malnim prispevkom za parki-
ranje (za obiskovalce ZD do 
dve uri brezplačno), z uvedbo 
parkirnine bi se zbirala tudi 
sredstva za vzdrževanje par-
kirišča. Trenutno pa lahko 
vsakdo, ki pride z avtom, tam 
zastonj parkira tudi ves dan. 
Če smo bogata občina, ki 
nima težav s prihodki, bi to 
seveda razumel, a kolikor 
sem seznanjen, je projektov, 
ki čakajo zaradi pomanjka-
nja finančnih sredstev, v naši 
lepi občini veliko.
Treba je povedati tudi to, da se 
območje poseljuje, gradijo se 
nove stanovanjske stavbe, ki 
bodo posledično pomenile še 
večjo frekvenco prometa. Pro-
met v tem delu popestrijo avto-
busi, veliko je dostavnih vozil, 
tu so tudi vozniki velikih trak-
torjev (tudi s prikolico), ki vo-
zijo z zavidljivo hitrostjo, ki se 
je ne bi sramoval niti kakšen 
tekmovalec v reliju.
Skratka, obisk redarjev in 
kontrola hitrosti bi bila dobro-
došla.

Mnenje občinskega svetnika

Prometna varnost 
v KS Novi trg

Odgovor na pismo, objavljeno 
v Kamničan-ki 8. novembra

Spoštovani gospod Kovačič,
vaša informacija, da Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik skrbi za ureditev 
učne poti na Stari grad, ne 
drži. Žal nam je, da vam je 
bilo tako predstavljeno. Učno 
pot, na kateri je tudi del z 
mlinčki in kipcem Sneguljčice, 
sta postavila Občina Kamnik 
in Zavod za gozdove, ki sta 
tudi njena upravljavca. Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik pa skrbi za varno po-
hodnost poti na Stari grad. V 
okviru tega skrbništva so letos 
člani PD Kamnik ravno po 
naročilu Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik opra-
vili nujna vzdrževalna dela 
na tej poti, o čemer je poročalo 
več medijev.
Strinjamo se z vami, da bi ta 
del poti z mlinčki in kipcem 
Sneguljčice moral biti zgledno 
urejen. Zato smo, ko smo opa-
zili, da so neznanci najprej 
ukradli mlinčke, nato pa še 
razbili kipce, skušali za mizo 
zbrati vse deležnike – Zavod 
za gozdove kot skrbnika učne 
poti, Jožeta Gajška kot postav-
ljavca mlinčkov ter lastnika 
zemljišča – a žal eden od de-
ležnikov za sodelovanje ni bil 
zainteresiran. Ker pa so za 
celovito rešitev omenjenega 
problema potrebni vsi trije, do 
srečanja ni prišlo. Zavod za 
turizem, šport in kulturo Ka-
mnik pa ne more in ne sme 
samovoljno posegati v zasebno 
lastnino, zato smo pri rešitvi 
tega problema žal omejeni.
Opravičujemo se vam, da celo-
vitega odgovora niste prejeli 
pravočasno. 

Franci Kramar,  
Zavod za turizem, šport 

in kulturo Kamnik

Pot na Stari grad

V koraku s časom
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Čas v katerem živimo vsekakor 
zahteva nenehno oziroma stal-
no vključenost ter rabo novih 
tehnologij v našem vsakdanji-
ku. Kamničanke in Kamničani 
pri tem nikakor nismo izjema. 
Seveda pa je predpogoj za čim 
večjo vključenost družbe v 
nove tehnologije opremljenost 
gospodinjstev s pravo infra-
strukturo. Tu imamo v mislih 
predvsem optično omrežje. Na 
tem mestu lahko izpostavimo 
KS Šmarca, kjer je bila primar-
na infrastruktura pred kratkim 
zgrajena. V severnem delu je 
že kar nekaj gospodinjstev tudi 
končnih uporabnikov t.i. optike. 
Pri samem procesu izvedbe pa 
gre pohvaliti pristojne službe 
Občine Kamnik, saj so kot 
skrbni gospodar poskrbeli tudi 
za sanacijo poškodovanih cest. 
Nujno potrebno je s tovrstno 
prakso nadaljevati. Cilj mora biti 
vsem enak in sicer vsa gospo-
dinjstva morajo imeti dostop do 
optičnega omrežja. Prizadeva-
mo si, da je proces opremlje-
nosti z optičnim omrežjem vo-
den strateško in ne stihijsko. 

Krajevna skupnost Duplica je 
zagotovo naslednja prioriteta. 
Gre za krajevno skupnost, ki 
šteje največ prebivalcev. Ruralni 
del občine ne sme biti odrinjen 
na rob, zato si želimo, da tudi 
podeželje pride kmalu na vrsto. 
Namreč kar nekaj vasi v občini 
Kamnik še vedno čaka na ustre-
zno internetno povezavo.

Svetniška skupina LMŠ

Marko Šarec,  
občinski svetnik LMŠPo koncu proizvodnje v Kemijski 

industriji Kamnik leta 2008 je 
strnjeno območje, veliko 50 ha in 
v neposredni bližini mesta, posta-
lo priložnost za novo funkcijo, ra-
zvoj in podobo mesta Kamnik.
11 let kasneje še vedno ni jasne 
vizije o namenu površin območja 
t.i. Smodnišnice. Obrtno-podje-
tniška cona, športno-rekreacij-
ske in turistične površine ali mor-
da – s spremembo občinskega 
prostorskega načrta (OPN) – 
celo površine za stanovanjsko 
gradnjo? Pričakovanje, da se bo 
to vprašanje končno uredilo s 
sprejetjem OPN Občine Kamnik 
v letu 2015, se ni uresničilo. Z 

delitvijo in kasnejšo prodajo ze-
mljišč je namesto 1 ali 2 lastni-
kov ter sogovornikov pri pripravi 
osnutka OPPN zdaj vključenih 
več 10 lastnikov.
Februarja 2018 so se uradno 
začeli postopki za sprejem 
OPPN za območje Smodnišni-
ca, a glede na zahtevnost vseh 
predvidenih faz, izdelavo različ-
nih študij in pripravo strokovnih 
podlag je do končnega spreje-
ma še dolgo. Stroka, politika in 
investitorji se morajo čimprej 
poenotiti, kakšna naj bo končna 
podoba območja nekdanje 
Smodnišnice, kajti trenutno sta-
nje nam ni v ponos in ne spod-
buja podjetniške pobude. Kaj 
Kamnik potrebuje, česa si želi-
mo, koliko si upamo in kaj si lah-
ko privoščimo? To so vprašanja, 
na katera bomo morali hitro najti 
odgovore, in se s strateško 
usmerjeno proaktivno politiko 
lotiti izziva v začrtani smeri.

Bogdan Pogačar, vodja svetniške 
skupine NSi Kamnik
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Smodnišnica: izziv ali zamujena 
priložnost?

Občina Kamnik kot ustanoviteljica Javnega zavoda  
Mekinjski samostan 

obvešča vse zainteresirane, da bo predvidoma  
20. novembra 2019 objavljen 

javni razpis za prosto delovno mesto  
direktorja/direktorice  

Javnega zavoda Mekinjski samostan, 
in sicer na uradni spletni strani Občine Kamnik  

www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi (pod zavihkom  
Razpisi) in na spletni strani Javnega zavoda Mekinjski  

samostan https://samostanmekinje.si/novice/  
(pod zavihkom Novice).
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Jasna Paladin

Kamnik – Sto let mineva, od-
kar je bilo v Kamniku usta-
novljeno eno prvih delavskih 
kulturnih društev na Sloven-
skem – Solidarnost, katere 
člani so bili takrat povečini 
kovinarji tovarne Titan. Z že-
ljo po druženju, kulturnem 

udejstvovanju in širjenju ob-
zorja tovarniških delavcev so 
novembra 1919 ustanovili 
društvo, ki je takrat združe-
valo čitalnico ter pevsko, 
dramsko in glasbeno sekcijo.
V sto letih je bilo v društvu 
aktivnih nemalo posame-
znikov, zvrstilo se je veliko 
dogodkov in bilo natisnjene-

ga še več najrazličnejšega 
gradiva, ki je bilo minuli te-
den na ogled na razstavi v 
društvenih prostorih nad 
kavarno Veronika. Stare fo-
tografije, plakati, vabila in 
letaki, razvrščeni kronolo-
ško, so obiskovalcem jedr-
nato predstavili pestro delo-
vanje, kjer so svoje mesto 

našli tudi posamezniki, ki 
so še posebej zaznamovali 
zgodovino društva. Prvi pe-
vovodja društvenega moške-
ga pevskega zbora je bil 
Franc Vidmar, ki je bil leta 
1941 ustreljen kot talec. 
Predsedniki društva so bili 
Franc Perper, Ivan Pregelj, 
Marica Brejc, Tone Verstov-

šek, Franc Spruk, Janez Ma-
leš, Dušan Podgornik in 
Lojze Jerman, zadnja leta pa 
društvo vodi Martin Gorenc. 
Moški zbor, ki je bil vsesko-
zi gonilna sila društvenega 
dogajanja, so poleg že ome-
njenega Vidmarja vodili: 
Viktor Mihelčič, Srdjan Ri-
barevič, Stane Habe, Milan 
Trček, Ivica Ropas, Sebasti-
jan Vrhovnik, Marjeta Kočar 
- Čimžar, Marko Tiran in 
sedaj Uroš Gorenc. 
Leta 1975 je DKD Solidar-
nost na pobudo Drage 
Spruk ustanovilo tudi ženski 
pevski zbor, ki so ga vodili 
pevovodje: Viktor Mihelčič, 
Alenka Mihelčič-Zupan, 
Olga Stele, Karla urh, Kar-
men Logar, Janez Klopčar, 
Marjeta Kočar in sedaj Mar-
ko Tiran. Nekaj časa sta bila 
aktivna tudi mladinski in 
otroški pevski zbor, ki ga je 
nazadnje vodila Marinka 
Aparnik. 
Pri delovanju dramske sekci-
je so najvidnejši pečat pustili 
Tina Škorjanc - Romšak, 
Tone Ipavec in Dušan Osre-
dkar, svoj čas pa je bila aktiv-
na tudi šahovska sekcija, ki 
so jo zaznamovali prof. Ivan 
Zika, Marjan Iskra, Stane 
Nejger, Bine Štrajhar in še 
kdo. »Mnogo jih je, ki so za-
služni, da je Solidarnost 
obstala skozi stoletje, v zad-
njem času pa gre zahvala 
predvsem Janezu Malešu, ki 
je zaslužen, da društvo danes 

deluje v lastnih prostorih,« je 
izpostavil aktualni predse-
dnik Martin Gorenc in do-
dal, da v društvu zdaj deluje-
ta samo moški in ženski pev-
ski zbor in da si bodo člani še 
naprej prizadevali ohranjati 
tradicijo praznovanja 1. maja 
v Kamniški Bistrici, kjer so 
»Solidarci« prvič zapeli že 
leta 1923. 
Razstavo so v dvorani nad ka-
varno Veronika odprli v pe-
tek, 15. novembra, na ogled 
pa bo še do 22. novembra 
med 16. in 18. uro. V petek, 
22. novembra, pa ob stoletni-
ci vabijo tudi na slavnostni 
koncert, ki se bo v Domu kul-
ture Kamnik začel ob 19. uri. 

»Solidarci« ustvarjajo že sto let
Člani Delavskega kulturnega društva Solidarnost te dni praznujejo stoletnico delovanja. V dvorani nad kavarno Veronika so odprli 
razstavo, v petek, 22. novembra, pa vabijo še na slavnostni koncert v Dom kulture Kamnik.

Stoletnico društva so člani predstavili s starimi vabili, 
plakati in fotografijami, na katerih so se mnogi radi 
prepoznali. / Foto: Gorazd Kavčič

Društvo v zadnjem obdobju vodi Martin Gorenc. 

V DKD Solidarnost danes delujeta moški in ženski pevski zbor. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Golob

Gozd – AED se uporablja kot 
učinkovita pomoč v primeru 
srčnega zastoja, njegova upo-
raba pa je preprosta, tako da 
lahko z njim dela vsak. Ker je 
javno dostopen (v omarici 
med garažama gasilskega 
doma), je namenjen tako 
krajanom kot tudi gasilcem 
PGD Gozd, če je potrebna 
pomoč v primeru srčnega za-
stoja. AED smo kupili z željo 
po večji varnosti prebivalcev 
krajevne skupnosti Črna, saj 
na tem območju doslej tovr-
stnih naprav še ni bilo, a je 
njihova prisotnost nujna, saj 

so naša naselja od Kamnika 
in nujne medicinske pomoči 
razmeroma oddaljena. V pri-
meru srčnega zastoja pa, ko-
likor vemo, odločajo sekun-
de.
Ker si želimo uporabo AED 
predstaviti tudi krajanom, 
bomo v kratkem zanje orga-
nizirali prikaz temeljnih po-
stopkov oživljanja in upora-
be AED, o čemer jih bomo še 
obvestili. V načrtu pa imamo 
tudi vstop v sistem prvih pos-
redovalcev ter da ob pomoči 
naših podpornikov tudi v 
drugih delih krajevne skup-
nosti Črna namestimo še dve 
javno dostopni napravi AED.

Defibrilator odslej 
tudi na Gozdu
Na gasilskem domu PGD Gozd je od letošnjega 
oktobra nameščen nov avtomatski eksterni 
defibrilator (AED).

Kamnik – Ob prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, v soboto, 23. 
novembra, v Rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni priprav-
ljajo dan odprtih vrat in vabijo na oglede stalne in občasne 
razstave ter projekcijo filmov. Vstop je prost, hiša pa bo 
odprta med 10. in 18. uro. J. P. 

Rojstna hiša Rudolfa Maistra odpira vrata

OBIŠČITE TELEMACH V KAMNIKU 

Nagradna igra traja od 10. 10. 2019 do 15. 1. 2020. Pravila nagradne igre Telemachovo kolo sreče so objavljena 
na www.telemach.si.

IN OSVOJITE ELEKTRIČNI AVTOMOBIL BMW i3!
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V spomin

Anton Fišer
(1939–2019)

Svoje najdražje in tudi nas je zapustil spoštovani Anton 
Fišer. Poznali smo ga predvsem po dolžnostih v Teritori-
alni obrambi Občine Kamnik in tudi kot družbenopolitič-
nega delavca. Spominjali pa se ga bomo tudi po njegovih 
osebnostnih lastnostih.
Rodil se je v Sveči vasi v občini Majšperk tik pred drugo 
svetovno vojno. Odraščal je v težkih razmerah, ki so zah-
tevale odrekanje, trdoživost in skromnost. To ga je obli-
kovalo za vse življenje. Doživljal je težave preprostih 
ljudi in tega ni pozabil, saj si je prizadeval za pravice 
malega človeka. 
Izšolal se je za rudarski poklic, ki ga je opravljal v Velenju, 
Makolah in Zasavju, dokler ni prišel v Rudnik kaolina 
Črna. Tu je občutil težke razmere rudarjev. Ves čas je 
deloval v tedanjih političnih organizacijah, tudi kot sekre-
tar Občinskega komiteja Zveze komunistov in v Sociali-
stični zvezi delovnega ljudstva Občine Kamnik. Prepriča-
nja in vrednote tedanjega časa je ohranjal v sebi in jih ni 
veliko spreminjal. V pokoju o političnih temah ni veliko 
razpravljal. Razumel sem ga, kot bi želel dejati: mi smo 
svoje opravili, sedaj ste na vrsti vi. 
Toneta sem spoznal predvsem pri delu v Teritorialni ob-
rambi, saj je bil v letih 1977–1981 in 1986–1991 koman-
dant občinskega štaba TO Kamnik. Ko so se v Sloveniji 
ustanavljali občinski štabi in enote, je pri tem imel glavno 
vlogo. Za vodenje vojaške organizacije, ki je v občini Ka-
mnik štela blizu tisoč vojakov, je bilo treba imeti veliko 
znanja in drugih sposobnosti. S sodelavci in častniki re-
zervne sestave je uspel ustvariti temelj obrambe organizi-
ranosti v občini Kamnik in na tej osnovi uspehe v času 
osamosvajanja. Najtežjo preizkušnjo dela v TO je imel v 
času odvzema orožja. Pri tem ni imel dovolj podpore ob-
činskega in političnega vodstva, zato se zadeva ni dobro 
končala. Po združitvi štabov v 55. Območno poveljstvo TO 
Domžale je bil na dolžnosti pomočnika poveljnika za lo-
gistiko. Naloge je opravil korektno, tako v vojni kot tudi 
kasneje. 
Veliko časa je namenil tudi družini, saj je moral na samo-
stojne življenjske poti pripraviti dve hčerki in sina. Ko mu 
je to uspelo, ga je doletela izguba življenjske sopotnice Ani-
ce in tudi sina Boštjana. Kljub temu da je deloval trdno in 
stabilno, mu je notranja žalost načela zdravje, kar je preš-
lo v neozdravljivo bolezen. 
V pokoju je veliko časa prebil v rojstnem kraju, kjer je 
skrbel za ostarelo mamo in obdeloval zemljo. Za mater 
je poskrbel tudi, ko je opešala in jo pripeljal v oskrbo v 
Kamnik. 
Dolga leta je opravljal tudi naloge pooblaščenca za sklepa-
nje zakonskih zvez in po tej vlogi, naglašeni z dostojno 
človeško noto, ostaja mnogim v pomembnem osebnem in 
družinskem spominu. 
Osebnostno je Tone za večino ljudi veljal za resnega, 
spoštljivega in delavnega človeka. Tisti, ki smo ga bolje 
poznali, smo vedeli, da je znal najti čas tudi za prijatelje, 
sodelavce. Znal se je poveseliti, pri tem pa je bil radodaren. 
Vedno se je izkazal kot prijazen gostitelj.
Pri njem sem najbolj cenil skromnost ter lastnost, da o 
ljudeh nikoli ni govoril slabo ali jih obrekoval. Kljub temu 
da je bil na pomembnih položajih, ni stremel po material-
nih dobrinah. Vesel je bil drobnih, malih stvari. Bil je od-
govoren. Zadev se je loteval z vso resnostjo in polno odgo-
vornostjo. Naloge je opravljal dosledno. Pri tem se ni spra-
ševal, kaj bo za to dobil in koliko časa bo za to potrebnega. 
Bil je človek z občutkom za socialno pravičnost, razumel 
je probleme ljudi in jih skušal reševati.
Veliko zanimanja je kazal tudi za šport. Osebno je bil 
sicer odličen šahist, spremljal pa je mnoge športne zvrsti. 
Deloval je tudi v častniškem, veteranskem in društvu upo-
kojencev MORS. Za svoje uspešno delovanje je prejel tudi 
mnoga priznanja. 
Spoštovani Tone je bil pošten, odgovoren, dobrodušen in 
prijazen človek. Od njega smo se poslovili z vojaškimi 
častmi. Njegovo izgubo poleg njegovih najbližjih občutimo 
tudi mnogi drugi. Nismo bili samo sodelavci, ampak tudi 
dobri prijatelji.
Spoštovanega Toneta bomo ohranili v pomenljivem in 
hvaležnem spominu.

Jože Arko
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Za lepe praznike in spomine,  
knjigarna Ognjišče poskrbi!

Knjigi 
za otroke, 
primerni 

za Miklavževo 
darilo

ANGEL VARUH

ČAS ZA SVETEGA 
MIKLAVŽA

Bogata ponudba jaslic
Knjigarna Ognjišče

http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h
KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Jasna Paladin

Kamnik – Številni Kamniča-
ni ste v četrtek, 14. novem-
bra, opazili modro osvetljeni 
stražni stolp na Malem gra-
du ali pa moder krog na 
oknu prostorov Društva 
upokojencev Kamnik. Z 
modro barvo se je občina 
Kamnik na pobudo Zveze 
društev diabetikov Slovenije 
in Društva diabetikov Ka-
mnik pridružila obeležitvi 
svetovnega dneva sladkorne 
bolezni.
»Modri krog je univerzalni 
simbol sladkorne bolezni. Z 
željo, da bi sladkorna bole-
zen dobila skupno identite-
to, je modri krog povezal 
svet in postal tako prepoz-
nan. V okviru resolucije 
Združenih narodov so sim-
bol razvili pred štirimi leti 
kot znak ozaveščanja o slad-
korni bolezni. Modri krog 
ponazarja podporo vsem ak-
tivnostim, ki so usmerjene v 
preprečevanje in zdravljenje 
sladkorne bolezni. Modra 
barva predstavlja širino 

neba in zastavo Združenih 
narodov. Najpomembnejše 
pa je, da združimo moči 
modro in v krog vsak dan, 
ne le 14. novembra,« pravi 
Savica Juntez, ki Društvo di-
abetikov Kamnik kot predse-
dnica vodi že dvanajst let. 
Društvo združuje sto osem-
deset članov, večinoma sta-
rejših, saj je povprečna sta-
rost njihovih članov okoli 
osemdeset let. Delujejo že 
36 let, prostore imajo v stav-

bi Društva upokojencev Ka-
mnik, kjer se srečujejo trik-
rat tedensko.
»V našem društvu nudimo 
pomoč tako bolnikom kot 
njihovim svojcem. Priprav-
ljamo veliko povsem prak-
tičnih predavanj, sodeluje-
mo s centrom za krepitev 
zdravja v Zdravstvenem 
domu Kamnik, vsak tretji 
torek v mesecu v društvenih 
prostorih organiziramo 
brezplačne meritve krvnega 

sladkorja za naše člane in 
vse druge občane, čeprav se 
mnogi ne odzovejo. Žal je še 
vedno preveč tega, da bolni-
ki svojo bolezen skrivajo in 
se ne želijo izpostavljati. 
Strokovnjaki ugotavljajo, da 
je vse več tudi takšnih, ki 
imajo sladkorno bolezen, pa 
tega sploh ne vedo, saj ne 
gredo k zdravniku, kar ni 
prav, saj je bolezen ob pra-
vočasnem odkritju možno 
močno omiliti, če pa je ne 
zdravimo, so posledice in 
zapleti lahko zelo hudi. 

Predvsem moški se z bolez-
nijo kar ne soočijo, zato je 
tudi v naših vrstah več članic 
kot članov,« nam pojasni 
Savica Juntez, tudi sama 
sladkorna bolnica, ki s to bo-
leznijo živi že 21 let. Kot pra-
vi, se je začelo s slabostjo in 
hudo utrujenostjo, danes pa 
bolezen dobro obvladuje in 
živi povsem normalno živ-
ljenje. Redno jemlje inzulin, 
s katerim krvni sladkor zni-
žuje, če pa ji ta močno pade, 
si pomaga s sladkimi soko-
vi, geli ali sladkorjem.
Sladkorne bolezni je vedno 
več zaradi življenjskega slo-
ga, ki ga danes vse preveč 
pogosto spremljajo nezdra-
va prehrana, stres in prema-
lo gibanja, svoje naredi tudi 
dednost. Za svoje člane zato 
redno organizirajo pohode 
po bližnji in daljni okolici.

Modro ob dnevu 
sladkorne bolezni
Število bolnikov s sladkorno boleznijo narašča, zato smo se ob svetovnem dnevu te bolezni, ki smo 
ga obeležili 14. novembra, s predsednico Društva diabetikov Kamnik Savico Juntez pogovarjali o 
pomenu preventive, rednih meritev in drugih aktivnostih, ki jih pripravljajo za svoje člane in druge 
občane.

Predsednica Društva diabetikov Kamnik Savica Juntez 

Svetovni dan sladkorne bolezni so v Društvu diabetikov Kamnik obeležili z meritvami 
krvnega sladkorja, pohodom in druženjem. / Foto: Sašo Hribar

Vsak tretji torek v 
mesecu ob 8.30 v 
društvenih prostorih 
organizirajo 
brezplačne meritve 
krvnega sladkorja za 
svoje člane in vse 
druge občane.
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Mateja Zagožen,  
Anže Burja

Kamnik – Najprej povejmo, 
da se je Odmev v začetku 
oktobra odpravil v češko pre-
stolnico pivovarstva, kjer so 
po dobrih desetih letih po-
novno obiskali pevske prija-
telje. Tokrat so sodelovali z 
zborom Pilsen Voice. Oba 
zbora sta se predstavila 
najprej polnemu Kulturne-
mu domu Šerikova v Plznu, 
kjer so program sestavljale 
tako zabavne kot umetne pe-
smi ter tudi pesmi, ki so jih 
pevci odpeli skupaj – sloven-
ske ljudske Dajte, dajte, po-
pevke Cifra – mož in češke 
ljudske Jede Sedlak. Nasled-
nji večer sta oba zbora odpe-
la še sakralni program  v 
cerkvi svete Marije Rožno-
venske.
Sledila je vrnitev v domači 
Kamnik, kjer pa zbor ni os-
tal dolgo, saj je že načrtoval 
pot v daljno Belorusijo.
Ko se je kamniški zbor pred 
dvema letoma udeležil med-
narodnega festivala v sever-
noitalijanskem mestecu 
Riva del Garda, si nihče od 
članov zbora ni mislil, da bo 
to srečanje pomenilo uver-
turo v neverjetno zgodbo. 
Na festivalu so navezali sti-
ke z orkestrom iz Minska. 
Porodila se je ideja o sodelo-
vanju v okviru evropskega 
projekta MOST, ki Beloru-
som omogoča sodelovanje 

in izmenjave z različnimi 
evropskimi izvajalci in stro-
kovnjaki s področja kulture, 
izobraževanja, zdravja, zna-
nosti, tehnologije in inova-
tivnosti. 
Po skoraj dveletnih pripra-
vah in usklajevanjih se je 5. 
aprila 2019 naposled le zgo-
dil velik in odmeven glasbe-
ni dogodek, ko je v goste 
prišel orkester Zarenitsa, ki 
ga vodi Elvira Tahirova, 
znan pa je kot izvajalec glas-
be z ruskimi tradicionalni-
mi glasbili.
Pred polno dvorano Doma 
kulture Kamnik so zadonele 
melodije iz Belorusije in 
Slovenije. Dogodek poleg 
občinstva ni pustil ravno-
dušnih niti izvajalcev! Nav-
dušenje je bilo obojestran-
sko in želja po ponovnem 
sodelovanju se je iskrila v 
načrtih obeh zasedb, spletle 
so se tudi mnoge prijateljske 
vezi, ki so bile še dodatna 
spodbuda za izpolnitev cilja.
Iskra je zanetila plamen – 
upanje, da se Slovenci in Be-
lorusi spet srečajo, ni bilo 
zaman!
V sredo, 30. oktobra, so čla-
ni mešanega pevskega zbora 
Odmev poleteli v Minsk. Ob 
pristanku so jih pričakali 
prijatelji z dobrodošlico v 
slovenščini in prav simpatič-
nim medvedom, ki je delil 
tople objeme.
Po skupni vaji sta zasedbi v 
četrtek že združili moči na 

koncertu v dvorani Glasbe-
ne šole št. 9 v Minsku. Ob-
čutki iz Kamnika so se vrni-
li, le da je tokrat na nogah 
stalo belorusko občinstvo, ki 
je izvajalce pospremilo z 
ovacijami in vzklikalo: »Bra-
vo!« Gostitelji so člane slo-
venskega zbora posebej ga-
nili z video projekcijo Ka-
mnika ob skupnem izvaja-
nju skladbe Veselo v Ka-
mnik. Tako so tudi obisko-
valci koncerta lahko videli 
nekaj podob našega prelepe-

ga mesta, o katerem člani 
orkestra navdušeno pripove-
dujejo še sedaj in upajo, da 
se k nam še vrnejo.
Petek in sobota sta poleg 
druženja, vaj in glasbenega 
sodelovanja prinesla ogled 
Minska in podoživljanje 
utripa mesta in načina živ-
ljenja tamkajšnjih prebi-
valcev. 
V prav posebni, zelo akustič-
ni dvorani galerije Y v Min-
sku se je v nedeljo zbor Od-
mev srečal še z zborom 

Concordia, ki deluje pod 
vodstvom Galine Kazimi-
rovske. Oba zbora sta se s 
svojim programom predsta-
vila občinstvu, ki je petje 
Odmeva navdušeno spod-
bujalo skozi ves repertoar in 
ga nagrajevalo z bučnimi 
aplavzi.
Glede na povezanost, ki se 
je zgodila med zborom Od-
mev in orkestrom Zarenitsa 
so v načrtu že novi skupni 
projekti, ki bi se v prihodnje 
odvijali morda tudi brez 

podpore MOST-a. Naj kot 
zanimivost omenimo tudi 
to, da je kamniški MePZ 
Odmev za zdaj edini tuji 
pevski zbor, ki je s svojim 
projektom prepričal odgo-
vorne na MOST-u, da so mu 
omogočili petje v Belorusiji.
In če se bo pravljica nadalje-
vala, ne zamudite priložnos-
ti prisluhniti čudovitemu 
prepletu melodij in zvoka, 
združenih v edinstveno 
glasbeno doživetje slovan-
skega melosa.

Odmev zapel v Belorusiji
Včasih tudi pravljice postanejo resničnost. Po uspešnih spomladanskih mednarodnih projektih se je Odmev pod taktirko Anice Smrtnik izkazal še 
v beloruskem Minsku. To je bilo po češkem Plznu še drugo gostovanje zbora na tujem v letošnji jeseni.

Pevci Mešanega pevskega zbora Odmev v češkem Plznu / Foto: Vít Štaif

Bojana Klemenc

Mekinje – Na Martinovo so-
boto je bila dvorana Mekinj-
skega samostana kar pre-
majhna za vse ljubitelje zbo-
rovske glasbe in gosta večera. 
V soboto, 9. novembra, so 
člani društva Lira svojim 
zvestim poslušalcem pripra-
vili prijeten koncert z zelo za-
nimivim tematskim progra-
mom in dvema odličnima 

glasbenima gostoma – kan-
tavtorjem Janijem Kovačičem 
in harmonikarskim moj-
strom Simonom Cerarjem.
Prof. dr. Andrej Misson je o 
izboru za tokratni letni kon-
cert povedal: »Posebno mesto 
v vokalni glasbi imajo sta-
novske pesmi. Besedo stan 
lahko razumemo v najširšem 
pomenu in tako med sta-
novske pesmi uvrstimo vse, 
kar je povezano z raznimi 

skupinami ljudi, ki jih karkoli 
povezuje. Največkrat so to de-
javnosti, poklici, stroka in 
družbeno mesto. Včasih je 
pesem spremljala delo, kraj-
šala čas ob napornih opravi-
lih, predvsem pa združevala 
ljudi. Ljudje enakih poklicev 
so se že od nekdaj bolj ali 
manj radi povezovali. V sre-
dnjem veku so se združevali v 
cehe. Med drugim je bil leta 
1472 v Londonu ustanovljen 

tudi ceh glasbenikov. Tem 
tradicionalnim ''cehovskim'' 
poklicem smo dodali še pe-
smi drugih, nekdaj razširje-
nih poklicev ali dejavnosti, 
npr. mlinar in pastir, kot tudi 
nekaj sodobnih, bolj ''obrtni-
ških'' poklicev kapitana, 
šoferja in gasilca.«
Po treh solo točkah obeh go-
stov večera so pevci skupaj z 
Janijem Kovačičem zapeli 
njegovo priljubljeno pesem o 
problemu dela z naslovom 
Delam ter pesem Revolucija, 
pri kateri je dr. Andrej Mis-
son prešerno raztegnil meh, s 
svojim glasom pa je pomagal 
tudi marsikateri poslušalec. 
Koncert se je zaključil s tradi-
cionalno Veselo v Kamnik in 
pravo napitnico za martino-
vo, večer pa ob prijetnem dru-
ženju s pevci in koncertnimi 
obiskovalci. Večer je s prija-
zno vezno besedo povezovala 
Barbara Božič, solista sta bila 
Tone Rakar in Jože Prezelj, 
na klavirju pa je spremljal 
Rok Rakar.

Večer stanovskih pesmi
Za letošnji letni koncert Prvega slovenskega pevskega društva Lira Kamnik so se pevci povezali 
s kantavtorjem Janijem Kovačičem.

Dvorana Mekinjskega samostana je bila na koncertu Lire kar premajhna za vse ljubitelje 
zborovske glasbe. / Foto: Bojana Klemenc

Svilanit OUTLET Kamnik, Kovinarska cesta 4
www.svilanit.si

od 25. 11. do 1. 12. 2019
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Bojana Klemenc

Kamnik – Avtorica slikanice 
je učiteljica razrednega pou-
ka, ki že vrsto let iz prve 
roke spoznava težave otrok, 
o katerih tudi rada na glas 
spregovori: »Kot učiteljica 
in tudi mama dveh otrok 
sem pogrešala knjige, ki bi 
po otroško razložile tiste 
''težje'' teme, s katerimi se 
otroci soočajo in jih včasih 
ne razumejo. Zato se je pred 
časom rodila ideja o zbirki 
knjig in pred dvema letoma 
se je spontano na papir pre-
lila ta prva zgodba.« Njeni 
učenci so knjigo dobro spre-
jeli, se radi o njej pogovarja-
li, zato jo je med letošnjimi 
krompirjevimi počitnicami 
izdala najprej v e-obliki na 
spletni strani. »To je le ce-
nejši način kot tiskana izda-
ja, ki je v pripravi,« razloži 
Karla. Knjiga pripoveduje o 
medvedkovi družini, ki se 
sooča s težavami, o medved-
kovih občutkih ob spozna-
nju, da se bosta starša ločila 
ter o ravnanju staršev po 
medvedkovem pobegu od 
doma. Napisala je že novo 
knjigo, ki se ukvarja s tema-
tiko drugačnosti in pripove-
duje zgodbo o prijateljstvu 
med medvedkom in želvo.

Namenjena mlajšim 
bralcem z namigi za 
starše in učitelje
V zbirki slikanic bi Karla Ko-
man rada zbrala zgodbe, ki 
opisujejo aktualne težave, s 
katerimi se srečujejo otroci. 
Zgodbica je namenjena 
mlajšim otrokom, v razmi-
slek pa tudi odraslim, saj 
obravnava teme, ki niso lah-
ke za nikogar. »V šoli sem 

pogrešala kaj podobnega. 
Prijazno temo za uvod v tež-
ji pogovor. Rada imam tabu 
teme, o katerih se ne piše 
veliko, še manj pa govori. 
Težave opazim pri otrocih, 
zazna se jih pri vedenju. 
Tema prve slikanice je loči-
tev, saj se z njo dandanes 
poveže veliko otrok. Otroci 
se poistovetijo z junakom 
zgodbe in posledično lažje 
spregovorijo o svojih proble-
mih. Veliko se pogovarjam 
tako s svojimi učenci kot ot-
rokoma doma. Rada odkri-
vam ozadje skozi pogovor in 
na tem temelji tudi moje 
šolsko delo,« pripoveduje 
kamniška učiteljica.

Tako zgodba kot 
ilustracije avtorsko delo
Besedilo pravljice, ki je otro-
kom lahko v oporo pri doži-
vljanju ločitve svojih staršev, 
spremljajo izvirne avtoriči-

ne ilustracije. Medvedkova 
družina je napisana na lah-
koten in prijazen način, s 
pozitivno konotacijo. Karla 
potrjuje: »V zgodbi sem že-
lela prikazati, da ni vedno 
vse tako črno, kot je morda 
videti na prvi pogled. Otroci 
pogosto krivijo sebe za ne-
kaj, kar ni v njihovi moči, 
zato jim je treba dopovedati, 
da ni tako.« K temu pripo-
morejo prisrčne Karline 
ilustracije medvedkove dru-
žine. Zase pravi, da je že od 
nekdaj rada risala, in ravno 
ljubezen do likovnega 
ustvarjanja jo je pripeljala 
na idejo o knjigi. Rekla si je, 
da zmore in nov izziv poi-
skala v slikanici, ki vabi med 
svoja neskončna polja domi-
šljije. Navdušeno so jo spre-
jeli tako mladi bralci kot 
starši, sami pa jo lahko pre-
berete na spletni strani 
Medvedek razume.

Medvedek razume
Kamničanka Karla Koman je v začetku meseca izdala svojo prvo e-slikanico 
Medvedkova družina v zbirki Medvedek razume.

Karla Koman, avtorica e-slikanice Medvedkova družina 

Ana Zupan

Kamnik – Boštjan Špehonja, 
višji svetovalec na področju 
informacijske varnosti, sou-
stanovitelj fundacije SICEH 
(Slovenski certificirani etič-
ni hekerji) in direktor podje-
tja GO-LIX nam je na pri-
merih predstavil aktualne 
pasti in prevare, ki nas čaka-
jo na spletu, in razložil, kaj 
in kako dela etični heker.
Udeležbo na takem predava-
nju priporočamo vsem, ki 
imajo računalnik in upora-
bljajo splet, saj bi vsi morali 
vedeti, kako se zaščiti in kje 
so naše največje varnostne 
pomanjkljivosti. Prav tako 
pa so na predavanju uživali 

tisti, ki se že ukvarjajo z ra-
čunalništvom in jih zanima 
več o etičnem »hekanju«. 
Že med predavanjem, pred-

vsem pa po njem, se je raz-
vila debata, obiskovalci pa so 
bili navdušeni nad predava-
teljem in razlago.

Etično »hekanje« in 
informacijska varnost
V sredo, 30. oktobra, smo v KIKštarterju gostili zelo zanimivega 
predavatelja.

Boštjan Špehonja na predavanju v KIKštarterju / Foto: Ana Zupan
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Anka Hubad

Kamnik – V okviru akcije je 
od 7. do 11. oktobra pod po-
kroviteljstvom Zavoda Oreli 
potekalo enotedensko med-
generacijsko računalniško 
izobraževanje starejših v 
okviru projekta Večgenera-
cijski center Ljubljana.
Računalniško opismenjeva-
nje je za starejšo generacijo 
velik izziv. Mnogi smo se v 
službi že seznanjali z raču-
nalniki in jih s pridom tudi 
uporabljali, vendar sodobna 
informatika prinaša nova 
znanja, ki jim želimo starejši 
vsaj malo slediti. S tem se 
srečujemo na vsakem koraku 
– na poštah, bankah in v jav-
nih ustanovah. Prav zato, da 
nam, upokojencem, računal-
niki in pametni telefoni ne bi 
predstavljali prevelikega nez-
nanja, so nam nova znanja 
skušali dati predavatelji ob 
pomoči mladih prostovoljcev 
– študentov in srednješolcev.
Program izobraževanja je 
potekal na prenosnih raču-
nalnikih. Prisotni starejši 

smo se seznanili s programi 
Word in Powerpoint, pošilja-
njem e-pošte in različnimi 
vrstami pristopov do spleta. 
Sledila so uvajanja znanj in 
dostopov do družbenih 
omrežij, kjer smo bili opo-
zorjeni na pasti Facebooka, 
Twiterja in Instagrama. Zad-
nji dan izobraževanja pa so 
nas predavatelji seznanili z 
aplikacijami in povezavami 
pametnih telefonov z raču-

nalniki in njihovimi mnogo-
terimi možnostmi.
Poleg znanj računalništva 
pa je bilo za nas prijetno 
tudi druženje s srednješolci 
in študenti, ki so nam rade 
volje pomagali pri premago-
vanju (ne)znanja računalni-
štva. Darilo za naše duše pa 
je bil ob zaključku tečaja na-
stop Ane Plahutnik, ki nam 
je ob spremljavi kitare zape-
la nekaj ljudskih pesmi.

Računalniško izobraževanje
Tako kot vsako leto v začetku oktobra je tudi letos potekala vseslovenska 
akcija prireditev za tretje življenjsko obdobje in enakovredno vključevanje 
starejših v našo družbo.

Računalništvo smo starejši spoznavali ob pomoči mladih 
prostovoljcev – študentov in srednješolcev.

www.visitkranj.si
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PRIŽIG LUČI

TA VESELI DAN
KULTURE

MIKLAVŽEV SPREVOD

SEM SLIŠAL PETI II

HELP!
A Beatles Tribute
ANDREJ ŠIFRER &
MALI OGLASI
Županov koncert:
JAN PLESTENJAK

MANOUCHE

KING FOO
SPREVOD
DEDKA MRAZA

DAN D
Silvestrovanje:
VICTORY

pravljični gozdiček, adventni sejem,
Kranska kuhna, koncertni vikendi
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Iztok Derstvenšek

Kamnik – Z nami so bile eki-
pe iz različnih osnovnih šol 
iz vse občine in okolice; tako 
smo imeli predstavnike iz 
OŠ Toma Brejca, OŠ Marije 
Vere, OŠ Frana Albrehta in 
OŠ Komenda.
Vikend se je začel zelo spro-
ščeno, saj je uvodni del zaje-
mal predstavitev podje-
tništva, katere namen je bil 
motivirati učence za zagreto 
delo in s tem razviti njihovo 
idejo ter sestaviti odličen 
produkt. Zanimivo je bilo 
videti, da imajo mladi og-
romno idej, njihova izvedba 
pa se jim ne zdi nemogoča, 
kot lahko to večkrat zasledi-
mo pri odraslih, ki pogosto 
najdejo izgovor, zakaj nekaj 
ni izvedljivo. 
Učenci so si zamislili zani-
mive ideje, ki so jih na kon-
cu do neke mere tudi ures-
ničili. Preden pa so prišli do 
končnih rezultatov, je bilo 
treba vložiti veliko truda na 
različnih področjih. Prva 
faza za vse udeležence je 
bila raziskava trga. Morali so 
se pozanimati, ali je produkt 
sploh smiselno razvijati, saj 
je vsak podjetnik odvisen od 
prodaje produktov in včasih 
se zgodi, da se nam izdelek 
zdi odličen, v resnici pa je 
neprimeren za potrošnike. 
Ko so učenci ugotovili smi-
selnost svojih idej in s tem 
dokončno potrdili idejo, s 
katero se bodo ukvarjali, 
smo dobili končne izdelke.
Prvi je bil flomaster za risa-
nje po steni, ki čez čas zble-
di. Ta izdelek izhaja iz pro-
blema ene od učenk, ki ob-
časno dela kot varuška za 
majhne otroke in se ji je že 
zgodilo, da so otroci ob nje-

ni nepozornosti pobarvali 
stene, kar pa seveda ni raz-
veselilo staršev. 
Drugi izdelke so bile perso-
nalizirane ekološke bombaž-
ne vrečke. Vsi vemo, da je 
ekologija eden največjih pro-
blemov današnje dobe, zato 
je lahko odličen korak naprej 
v skrbi za naravo, da popol-
noma prenehamo uporablja-
ti plastične vrečke. Ta ideja je 
majhen, a dober začetek re-
ševanja velike težave. 
Tretja je bila spletna stran z 
recepti, ki se prilagajajo gle-
de na uporabnikov čas za 
kuhanje in sestavine, ki jih 
ima v hladilniku. Vsak se je 
že srečal s pomanjkanjem 
časa za pripravo hitrega in 
zdravega obroka ter na pol 
praznim hladilnikom. Ta 
spletna stran uporabniku 
prikaže le kreativne recepte 
za jedi, ki jih lahko pripravi 
hitro in iz malo sestavin.
Četrta je bila video igrica, ki 
generira prihodke s pomoč-
jo oglasov. Strastna igralca 

mobilnih igric sta ugotovila, 
da ju najbolj moti, da se pri 
igranju brezplačnih igric po-
javlja preveč motečih ogla-
sov. Zato bo njuna igrica 
konkretno znižala pogostost 
njihovega pojavljanja, hkrati 
pa bo ponudila tudi ugodne 
nakupe znotraj igrice.
Peta ideja je bilo ročno šiva-
nje modnih nahrbtnikov. 
Ena izmed učenk se že od 
devetega leta starosti ukvar-
ja s šivanjem različnih izdel-
kov, med katere sodijo tudi 
kvalitetni ženski modni 
nahrbtniki, ki jih želi proda-
jati pod svojo blagovno 
znamko. Nahrbtnik je nare-
jen iz kakovostnih materia-
lov in je na notranji strani 
obdan s prevleko, ki je vodo-
odporna in se zlahka obriše.
Šesti izdelek je bila šolska 
»flaška« za vodo s predalom 
za prigrizke in igračo »sli-
me«. Fanta, ki sta ustvarila 
ta izdelek, sta želela, da bi se 
učenci bolj redno hidrirali, 
in sta našla rešitev v tem, da 

navadni steklenički dodata 
nove lastnosti, ki bi privabile 
učence, da jo imajo redno 
ob sebi. S tem pa bi povečala 
tudi hidracijo telesa.
Svoje ideje so morali nato 
predstaviti pred komisijo, ki 
je bila sestavljena iz treh iz-
kušenih podjetnikov. Komi-
sija je bila po koncu zelo 
zadovoljna z vsemi udele-
ženci in je vsakemu posebej 
namenila spodbudne bese-
de. V dveh dneh so ustvarili 
zanimive izdelke, ki imajo 
potencial na trgu. Na koncu 
je sledila še najtežja odloči-
tev – podelitev treh nagrad. 
Tako smo dobili letošnje 
prve nagrajence, in sicer: 
nagrado za najbolj zagnano 
ekipo je prejela personalizi-
rana bombažna vrečka, nag-
rado za najboljšo predstavi-
tev je prejel izdelek, ki so ga 
poimenovali šolska »flaška« 
za vodo, najboljša podjetni-
ška ideja pa je bil po mne-
nju žirije flomaster, ki čez 
čas zbledi.

Mladi imajo ogromno 
poslovnih idej
V soboto, 26. oktobra, se je v KIKštarterju odvijal letošnji prvi Start up vikend za osnovnošolce. Zbrale 
so se le najbolj zainteresirane ekipe, ki so želele svojo poslovno idejo ponesti v svet podjetništva.

Učenci, ki so sodelovali na prvem letošnjem Start up vikendu za osnovnošolce 
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Jože Arko

Laze v Tuhinju – Skupno je 
bil prvi tudi v poletni skakal-
ni sezoni 2019 oziroma v 
seštevku točk tekem na ska-
kalnicah s plastično maso. 
Prireditelj tekmovanja Smu-
čarska zveza Slovenije je iz-
vedel tekmovanje v sodelo-
vanju z organizatorjem ND 
Rateče - Planica septembra v 
Planici. Tekma je potekala 
na skakalnici HS 61, K 55, 
točka za meter je veljala 2,8. 
Teo Herbstritt, ki zastopa 
barve SSK Sam Ihan, je sko-
čil 62 in 62,5 metra in v pov-
prečju za slog prejel 18,5 
točke, kar je bilo dovolj za 
zmago s prednostjo kar 12,1 
točke. O množičnosti in 
dobri sistemski ureditvi 
smučarskih skokov v Slove-
niji govori podatek, da je na 
tekmi nastopilo blizu petde-
set tekmovalcev iz 13 klubov.
Osvojiti dvojni naslov držav-
nega prvaka in osvojiti pole-
tni pokal v Sloveniji je spo-
štovanja vreden dosežek. 
Teo se s skoki ukvarja že od 
drugega razreda, to je se-
dem let. Najprej je nastopal 
za SSK Mengeš, sedaj pa je 
član SSK Sam Ihan. Obisku-
je deveti razred OŠ Šmartno 
v Tuhinju, živi pa na Lazah 
v Tuhinju. Trenira vsak dan, 
za kar mu ne manjka ne vo-
lje ne veselja. Do sedaj je 
njegova najdaljša znamka 
kar 120 metrov, ki jih je do-
segel v Planici. Je neustra-
šen, ne boji se velikih ska-
kalnic, napornih treningov 
in tudi mnogih odrekanj. Je 
vztrajen, želi si uspehov in 

že danes ima za osnovni cilj 
nastop na olimpijskih igrah. 
Dvojnega naslova državnega 
prvaka je seveda zelo vesel, 
saj je bil že velikokrat v 
ospredju, nikoli pa čisto na 
vrhu. Nastopil je že tudi na 
tekmah v tujini, nazadnje v 
Nemčiji in Švici. 
Teo se zaveda, da je uspeh 
odvisen od njega in tudi dru-
gih. Zato se zahvaljuje 
vodstvu OŠ Šmartno v Tuhi-
nju in učiteljem, ki razume-
jo njegovo športno udejstvo-
vanje. Posebno hvaležen je 
staršem, ki ga dnevno vozijo 
na treninge in tekme ter 
Smučarsko skakalnemu klu-
bu Sam Ihan, predvsem pa 
trenerju Davidu Krapežu, ki 
ga je »pripeljal« do trenutno 
največjega uspeha. Čestitke 
mlademu skakalcu in srečno 
vnaprej.

Najboljši pozimi  
in tudi poleti
Kamničan Teo Herbstritt je zimskem naslovu 
državnega prvaka v smučarskih skokih dečkov do 
petnajstega leta starosti dodal še zmago na 
poletnem državnem prvenstvu.

Teo Herbstritt
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Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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.

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Študentske-
ga kluba Kamnik so pred 
jubilejnim letom, ko bodo 
praznovali 25-letnico, preno-
vili svoje prostore na Šutni. 
Tam so v najemu sicer že 
nekaj let, a prostori niso bili 
najbolj funkcionalni, kar so 
želeli spremeniti.
»Želeli smo si urediti vtis 
dnevne sobe, kjer se bodo 
naši člani počutili dobrodoš-
le. Poleg tega, da nam je us-
pelo zagotoviti več uporab-
nega prostora – tudi s pre-
stavitvijo stopnic – so naj-
večja pridobitev dva računal-
nika in tiskalnik, ki jih naši 

člani tudi največ uporabljajo 
za tiskanje zapiskov in dru-
gega študijskega gradiva, saj 
jim to omogočamo brez-
plačno,« nam je povedala 
Anamarija Dolenc, predse-
dnica Študentskega kluba 
Kamnik, ki združuje okoli 
dvesto članov iz občin Ka-
mnik in Komenda ter še ne-
kaj deset iz okoliških občin, 
kjer svojih študentskih klu-
bov nimajo. Nove prostore 
so slovesno odprli v petek, 8. 
novembra, ko jih je obiskal 
tudi župan Matej Slapar, za 
prenovo, ki jo je financirala 
študentska organizacija Slo-
venije, pa so namenili prib-
ližno deset tisoč evrov.

Študentje prenovili prostore

Kamniški študentje so na svoje prenovljene prostore zelo 
ponosni. / Foto: Jasna Paladin
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Leon Pirman

Kamnik – Letos sta se v Tri-
glav vrnila reprezentanta 
Grega Bajželj in Davor Sobo-
čan in ekipa je takoj postala 
konkurenčna za najvišja 
mesta v ligaški razpredelnici. 
Medsebojna konkurenca sta-
rih rivalov in tudi dobrih pri-
jateljev je v derbiju kola seve-
da prinesla tudi odlično tek-
mo in zanimiv dvoboj. Na 
domači strani so ga odprli 
Matej Turk, Kristjan Mijato-
vič in Gašper Burkeljca, pri 
gostih pa Jure Fleischman, 
Tomaž Žvanut in Brane Str-
le. Matej Turk je začel slabo, 
v drugi polovici dvoboja pa je 
prevzel pobudo in samo 
malo športne sreče je manj-
kalo, pa bi premagal nasprot-
nika. Kljub temu so naši po-
vedli z 2 : 1 in 42 keglji, saj 
sta Kristjan in Gašper igrala 

odlično in oba premagala 
svoja nasprotnika. Potem so 
šli na steze od naših Jure 
Starman, Marko Oman in 
Peter Jantol, od Kranjčanov 
pa Darko Šterbenk, Davor 
Sobočan in Grega Bajželj. 
Odlična sta bila Peter in 
Jure, ki sta premagala svoja 
nasprotnika ter obdržala tudi 
razliko v kegljih ter prinesla 
zelo pomembno zmago s 6 : 
2 v konkurenci Proteusa in 
Konstruktorja za prvo mesto 
na lestvici. Med našimi so 
bili tokrat najboljši Peter 
Jantol (603), Jure Starman 
(591), Kristjan Mijatovič 
(581), Gašper Burkeljca 
(565), Matej Turk (563) in 
Marko Oman (547) – s skup-
nim rezultatom za naše 
kegljišče zelo dobrimi 3450 
podrtimi keglji. V zadnjih 
dveh kolih jesenskega dela 
gredo fantje v predzadnjem 

kolu v goste k vodilni ekipi 
Proteus v Postojno, v zad-
njem kolu pa pride v Kamnik 
Litija.
Naša dekleta so še vedno v 
rezultatski krizi. Doma jih 
je doma porazila – lahko re-
čemo – slaba ekipa Triglav 
Kranj. Zato komaj čakajo, 
da bo čim prej konec je-
senskega dela prvenstva in 
se bodo v miru pripravila za 
nadaljevanje prvenstva. Od 
naših sta se izkazali samo 
Tea Repnik s 536 in Urška 
Prelog Košir s 523 podrtimi 
keglji. Dekleta so trenutno 
na šestem mestu na lestvici.
Druga moška ekipa v drugi 
ligi – zahod je zmagala na 
gostovanju v Izoli. Vsi v ekipi 
so igrali odlično in s skup-
nim rezultatom 3367 in 5 : 3 
premagali domačine. Med 
našimi so bili najboljši Brane 
Potočnik (590), Štefan Flerin 

(565), Andraž Babnik (561), 
Miha Uršič in Franci Grubar 
(oba 556) ter Matic Babnik 
(539). S štirimi zmagami za-
sedajo sredino lestvice. 
Druga ženska ekipa je tako 
kot tretja moška ta teden na-
stopala na starem kegljišču 
v Novem mestu in obe sta 
bili poraženi. To je kegljišče, 
kjer imajo domačini izrazito 
prednost pred gosti – in tudi 
tokrat je bilo tako. Mehke 
položnice in kanali na ste-
zah so bili za naše igralke in 
igralce, vajene novejših 
kegljišč, pretrd oreh. Med 
našimi sta bili najboljši Ta-
tjana Hace s 530 in Nika 
Progar s 511 podrtimi keglji. 
Med fanti so bili najboljši 
Miha Uršič (553), Gašper 
Pirman (538) in Brane Pro-
gar (530). Dekleta so po šti-
rih kolih na petem mestu, 
prav tako fantje po sedmih.

Nove zmage kegljačev
Kegljači Kegljaškega kluba Calcit Kamnik nadaljujejo zmagovalni niz v državnem prvenstvu.  
Tokrat so premagali Triglav iz Kranja.

Aleksander Sokler

Kamnik – Mladi kamniški 
vaterpolisti so se udeležili 
močnega mednarodnega 
turnirja v Banja Luki, tretje-
ga po vrsti. Turnirja so se 
udeležili številni slovenski 
klubi iz Kopra, Kranja, Lju-
bljane in seveda Kamnika. 
Svoj debi je dočakal novi 
trener Aleš Komelj, ki je bil 
z videnim več kot zadovo-
ljen. Poudaril je, da je bila 
ekipa na turnirju daleč naj-
mlajša, priprave so šele 
dobro začeli, na koncu je 
omenil še večne težave z ba-
zenom.
Prvi dan so z rezultatom 13 
: 3 premagali italijanski 
klub  Ravena Pallanuoto. 
Drugi dan so začeli s pora-
zom proti favorizirani eki-
pi Novi Beograd 11. april, ki 
je zmagala z rezultatom 19 : 
9. Popoldne je sledila tek-
ma z nemškim klubom Bar-
racudas Nürnberg. V napeti 
končnici je bil najprej iz-
ključen kapetan Luka Sok-

ler, nato pa si je rdeči kar-
ton prislužil še trener Ko-
melj. Fantje so kljub temu 
zbrali vrste in zmagali s 16 : 
15. Zadnji dan so po srčni 
igri s 7 : 11 izgubili s starej-
šimi vaterpolisti iz  Bečeja. 

Zvečer je sledila borba za 
tretje mesto z doma-
čim Borcem, kjer so ob buč-
ni podpori domačinov in 
ponovni izključitvi domače-
ga kapetana zmagali doma-
čini z rezultatom 11 : 8.

Za Kamnik so se borili: Ažbe 
Cerar, Gašper Brišnik, Matic 
Kordež, Blaž Belentin, Jošt 
Čarni, Tim Burger, Aleksan-
der Cerar, Lukas Z. Gligo-
rovski, David Lukič, Luka Sok-
ler (k) in Urban Zupan (g).

Vaterpolisti z novim trenerjem
Mladi kamniški vaterpolisti so začeli novo sezono, ob tem pa je debi doživel trener Aleš Komelja.

Mladi kamniški vaterpolisti na turnirju v Banja Luki, kjer so osvojili četrto mesto 
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Del slovenske re-
prezentance v ciklokrosu na 
evropskem prvenstvu v itali-
janskem Silvelleju so bili 
tudi trije člani kamniškega 
Calcit Bike Teama. Med mla-
dinci sta dirkala Matic Kra-
njec Žagar in Blaž Žle, med 
mlajšimi člani Mihael Štaj-
nar. Simon Erjavec je poma-
gal strokovnemu delu ekipe. 
Štajnar je na koncu osvojil 
44. mesto, Kranjec Žagar 58. 

in Žle 66. Vsi so startali iz 
ozadja, saj je Slovenija brez 
točk, s katerimi bi lahko dir-
ko začeli bolj spredaj. Proga 
je bila polna blata, prehiteva-
nje je bilo težko. Celotna slo-
venska ekipa je izkoristila 
evropsko prvenstvo za spo-
znavanje z mednarodno 
konkurenco in nabiranje iz-
kušenj, zato pretiranega 
razočaranja ni bilo. Ob tem 
je treba poudariti, da tekmo-
valci Calcita v prvi vrsti dirka-
jo v krosu z gorskimi kolesi.

Calcitovci nabirali 
dragocene izkušnje

Štefan Flerin

Kamnik – Tekmovanje v ob-
činski ligi je v polnem teku. 
Odigrana sta bila še dva kro-
ga, tako da se že vidi raz-
merje moči med nastopajo-
čimi ekipami.
V tretjem krogu je najprej 
ekipa ŠD Policist pričakova-
no premagala DU Kamnik z 
rezultatom 6 : 2. Najboljši 
pri zmagovalcih je bil Da-
mjan Hafnar s 567 podrtimi 
keglji, pri poražencih pa 
Miro Homar s 542. Ostali so 
bili pod svojimi zmožnost-
mi. Izjema je bila Marija 
Ravnikar, ki je nepričakova-
no osvojila točko. V drugi 
tekmi je ŠD Soteska prema-
gala Ambrož Team s 7 : 1, v 
zadnji tekmi pa Mesi Sports 
ekipo Calcit s 6 : 2. Omembe 
vredne rezultate so dosegli: 
Franci Grubar (572), Boris 
Benedik in Gašper Burkeljca 
(oba 565), Matic Babnik in 
Štefan Flerin (oba 555), Peter 
Hafner (553) in Marjan Do-
linšek 552 podrtih kegljev.
V četrtem krogu je najprej 
DU Kamnik malo presenet-
ljivo premagal ekipo Mesi 

Sports s 5 : 3. Pri zmagoval-
cih sta bila najboljša Tone 
Klemenc s 545 in Rudi Vidic 
s 543 podrtimi keglji, pri po-
ražencih pa Matic Babnik s 
542 podrtimi keglji. Pohvali-
ti velja še Ljubo Babnik, ki je 
podrla 497 kegljev. Ker 
keglja šele slabo leto, je to 
zelo dobro. V drugi tekmi je 
v derbiju kroga ŠD Policist 
premagal ekipo ŠD Soteska 
s 6 : 2. Najboljši pri zmago-
valcih so bili: Primož Pinta-
rič (588), Igor Zamljen (576) 
ter Matej Kern in Damjan 
Hafnar (oba s 568 podrtimi 
keglji). Pri poražencih je 
bila odlična Lidija Pirman 
(567), drugi niso blesteli. 
Ekipa ŠD Policist je tudi 
postavila najboljši ekipni re-
zultat v prvih štirih krogih: 
3342 kegljev. V zadnji tekmi 
je Ambrož Team premagal 
ekipo Calcit in tako dosegel 
prvo zmago v sezoni. Bilo je 
6 : 2. Odličen je bil Boris Be-
nedik (604), zelo dober tudi 
Mirjan Mlinarič s 553 podrti-
mi keglji. Pri poražencih pa 
sta bila najboljša Samo Pod-
jed (560) in Peter Hafner s 
536 podrtimi keglji.

Občinska liga  
v kegljanju

1. ŠD Policist 4 4 0 0 22 : 10 12 8 točk
2. ŠD Soteska 4 3 0 1 21 : 11 10 6 točk
3. DU Kamnik 4 3 0 1 19 : 13 10 6 točk
4. Mesi Sports 4 1 0 3 14 : 18 –4 2 točki
5. Ambrož Team 4 1 0 3 12 : 18 –6 2 točki
6. Calcit 4 0 0 4 8 : 24 –16 0 točk

Lestvica po četrtem krogu

Helena Končar

Kamnik – Plavalci prve, dru-
ge in tretje selekcije Plaval-
nega kluba Kamnik so 
krompirjeve počitnice preži-
veli na enotedenskih pripra-
vah v 25-metrskem bazenu v 
Pulju. Njihovo pridno delo 
se je obrestovalo, saj so že 

minuli konec tedna na tek-
mi v Celju pokazali dobre 
rezultate. Del ekipe prve in 
druge selekcije, varovancev 
Mihe Potočnika, se je v so-
boto, 9., in nedeljo, 10. no-
vembra, udeležil 34. Mitin-
ga za pokal mesta Celje. 
Mitinga se je udeležilo 339 
plavalcev, med njimi je bilo 

enajst Kamničanov. Skupno 
so zabeležili trideset final-
nih nastopov. Priborili so si 
tudi pet zlatih, šest srebrnih 
in dve bronasti medalji: Eva 
Bende: prvo mesto na 200 
metrov mešano, drugo mes-
to na 100 metrov hrbtno, 
200 metrov hrbtno in 400 
metrov mešano, Maja Ve-

zenkova: tretje mesto na 
200 metrov mešano, Marja 
Maček Sitar: prvo mesto na 
50 metrov in 100 metrov 
prosto, tretje mesto na 100 
metrov mešano, Iza Videc: 
prvo mesto na 100 metrov 
prsno, drugo mesto na 50 
metrov hrbtno in 100 me-
trov hrbtno, Bor Slana: prvo 
mesto na 200 metrov 
hrbtno in drugo mesto na 
100 metrov hrbtno.

Dobre priprave se obrestujejo

Snovik – Člani Športnega društva Šmartno vabijo na že 19. 
Miklavžev tek, ki bo v nedeljo, 1. decembra, s startom ob 10. 
uri pred Termami Snovik in ciljem pri cerkvici sv. Miklavža. 
Proga poteka po označeni pešpoti skozi vasi Snovik in Hru-
ševka, zadnji del je speljan po makadamski poti na vrh. Dol-
žina proge je 5,3 kilometra, višinska razlika pa slabih tristo 
metrov. Dolžina otroške proge, ki poteka po zadnjem delu 
daljšega teka, je 1,4 kilometra z višinsko razliko devetdeset 
metrov. Predšolski otroci bodo tekli na progi, ki bo dolga 
tristo metrov. Tek šteje za tekaški pokal občine Kamnik in za 
pokal Gorenjska, moj planet. Prijaviti se je možno najkasne-
je do 25. novembra oz. do zapolnitve startnih mest. Število 
tekačev je namreč omejeno. Prijava je veljavna šele, ko je 
plačana startnina. Za predšolske otroke prijave niso potreb-
ne. Tekače bodo tudi letos spodbujali harmonikarji in par-
keljni. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim 
bo ob 12.15. J. P.

Bliža se devetnajsti Miklavžev tek
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Ana Pirc Novak

Kamnik – Marsikateri 
Kamničan se zaveda, da ima 
naša občina lepo število 
športnih dejavnosti, klubov, 
dogodkov, dobrih športni-
kov in posledično tudi dob-
rih rezultatov. Z velikim po-
nosom pa k tem rezultatom 
in novicam prispeva tudi 
Sabljaški klub Kamnik, ki je 
svoje nove prostore našel v 
samem centru mesta pri 
glavni avtobusni postaji. 
Tokrat je v središču pozor-
nosti mladi in obetavni sab-
ljač Peter Krajnc. Konec ok-
tobra se je v Londonu na 
tekmi evropskega pokala do 
17 let povzpel na stopničke. 
Osvojil je tretje mesto in se 
s tem rezultatom utrdil na 
drugem mestu odprte evrop-
ske lestvice do 17 let. S tem 
postaja Krajnc kljub svoji 
mladosti eden najboljši slo-
venskih sabljačev. London-
ski uspeh je dopolnila nje-
gova klubska kolegica Ana 
Šebenik, ki si je v tekmova-
nju ekip z mešano ekipo 

(Francija, Nizozemska, Slo-
venija) priborila tretje mes-
to. Tako je domov prinesla 
prvo kolajno z ženskega 
dela evropskega pokala do 
17 let. S prizadevnim delom, 
odrekanjem in požrtvoval-
nostjo si je tako kamniški 
sabljač prislužil mesto med 
dvajsetimi finalisti v izboru 
Mladi upi 2019 (projekt za-
varovalnice Triglav). Svoj 
glas zanj lahko oddate na 
www.maldi-upi.si.

Glasujmo za mladi 
kamniški up

Peter Krajnc in Ana Šebenik

Ana Pirc Novak

Kamnik – V soboto, 12. okto-
bra, je v telovadnici OŠ 
Toma Brejca potekal med-
narodni turnir v sablji in 
meču. Turnir je organiziral 
Sabljaški klub Kamnik. Tek-
movanja so se udeležili tudi 
sabljači in mečisti iz sose-
dnjih držav: Avstrije, Hrva-
ške, Italije in celo Makedo-
nije. Veliko medalj je prista-
lo v domačih rokah, torej za 
Slovenijo, nekaj medalj pa 
je odpotovalo v druge drža-
ve. Število tekmovalcev se iz 
leta v leto povečuje, česar se 
veselijo predvsem organiza-
torji. Sabljanje v Sloveniji ni 
ravno nacionalni šport, a do-
mači klub se trudi prav po-

sebej, saj imajo italijanskega 
trenerja in zahodnim sose-
dom sabljanje res ni tuje. 
Njihov trud, zavzetost in iz-
kušeni trener se resnično 
obrestujejo, saj je Sabljaški 
klub Kamnik eden močnej-
ših v Sloveniji, predvsem v 
sablji in zelo poznan tudi v 
tujini. Vse to pa se je zagoto-
vo opazilo na samem turnir-
ju, ki je bil prava paša za oči. 
Zelo zanimivo in mamljivo, 
da tudi sam poizkusiš, pred-
vsem, ko izveš, da se lahko 
pridružiš, kadar želiš, ne 
glede na starost in kondici-
jo. Za vse zamudnike prire-
ditve bo nova priložnost tret-
ji konec tedna v decembru, 
ko bodo imeli božične bor-
be.

Četrti sabljaški turnir

Miha Štamcar

Kamnik – »Začetek sezone 
je bil celo nekoliko predo-
ber, predvsem prvi dve tek-
mi, ko smo premagali ACH 
Volley v gosteh in nato zelo 
zanesljivo tudi Maribor. Ali 
je šlo pri porazih z Waldvi-
ertlom ter nato Mladostjo 
Brčko le za manjšo krizo, 
bomo šele videli. Proti Dobu 
smo že prikazali veliko bolj-
šo igro in zasluženo zmaga-
li, toda zmago bomo morali 
potrditi tudi v soboto v Za-
grebu,« je po zmagi nad eki-
po iz Doba na avstrijskem 
Koroškem dejal Klemen 
Hribar, neustrašni libero 
kamniške ekipe, ki je že ne-
kaj let njen zaščitni znak.
V torek so kamniški odboj-
karji že igrali prvo četrtfinal-
no tekmo pokala Slovenije, 
njihov nasprotnik je bil Šo-
štanj Topolšica, ki v prvi slo-
venski ligi – Calcit Volley v 
prvem delu tako kot ACH 
Volley še ne igra – še ni os-
vojil točke, nato pa se zanje 
začne serija pomembnih te-
kem. 
Že v soboto jih čaka tekma z 
zagrebško Mladostjo, ki se 
poteguje za mesto v ligi pr-
vakov, nato povratna tekma 
s Šoštanjčani v pokalnem 
tekmovanju in prihodnjo so-
boto še obračun z Ljubljan-
čani v srednjeevropski ligi. 
Vse bliže je tudi njihov na-
stop v pokalu Challenge, 
kjer se bodo 10. decembra 
doma pomerili s portugal-
sko ekipo Portugal Lisboa.
Če se je v prvi moški ekipi 
Calcita Volleyja po dveh za-
porednih porazih situacija v 

klubu umirila, je nekoliko 
bolj vroče v taboru aktualnih 
slovenskih pokalnih zmago-
valk, ki so prvo mesto v sre-
dnjeevropski ligi prepustile 
Novi KBM Braniku. Tudi 
pred njimi je nekaj zelo po-
membnih tekem, hladen tuš 
pa so doživele minulo sobo-
to v Kašteli, kjer so nepriča-
kovano izgubile proti doma-
činkam.
»Že nekaj časa opozarjam, 
da naša igra ni na ravni, ki 
bi si jo želel. Na zadnjih tek-
mah so priložnost dobile 
igralke, ki so do zdaj manj 
igrale, in če zanje lahko re-
čem, da so svojo nalogo soli-
dno opravile, to ne velja za 
naše gostovanje v Kašteli. 
Ali je bil to le naš slab dan, 
bomo videli na prihodnjih 

tekmah, vendar to, kar smo 
prikazali v Kašteli, ni bilo 
dobro,« je po prvem porazu 
v letošnji sezoni dejal Gre-
gor Rozman, trener prve 
ženske ekipe Calcita Vol-
leyja. 
Ali je šlo, kot pravi Rozman,  
samo za slab dan, se bomo 
lahko prepričali že jutri, ko 
bo v Kamniku gostovala za-
grebška Mladost, nato pa 
bodo Kamničanke igrale še 
četrtfinalni tekmi pokala 
Slovenije z Ankaranom. 
Prihodnjo soboto jih čaka 
derbi z Novo KBM Brani-
kom v gosteh, do konca leta 
pa jih tekmi v pokalu Chal-
lenge s praško ekipo PVK 
Olymp, GEN-I Volleyjem v 
srednjeevropski ligi ter za 
konec še z Jedinstvom Brčko 

prav tako v tem tekmovanju.
Druga ženska ekipa Calcita 
Volleyja, ki igra v 1B. DOL, 
je še tretjič v sezoni izgubila 
peti niz. 
Zato pa jim gre veliko bolje 
v mladinski konkurenci, 
kjer z izjemo Špele Lužovec 
igrajo praktično vse preosta-
le igralke, iz prve ekipe pa 
sta pridruženi še Eva Zatko-
vić in Manja Jerala. Brez iz-
gubljenega niza so se uvrsti-
le v četrtfinale državnega 
prvenstva, kjer so med kan-
didatkami za najvišja 
končna mesta. 
Zelo dobro gre za zdaj tudi 
kamniškim kadetinjam, ki 
so tik pred tem, da se uvrsti-
jo v prvo ligo, pohvale pa si 
zaslužijo tudi kamniški mla-
dinci in kadeti.

Pred vrati so tekme  
v pokalu Challenge
Po dveh zaporednih porazih v srednjeevropski ligi so odbojkarji Calcita Volleyja spet krenili na 
zmagovalne tirnice, saj so minulo soboto pred svojimi navijači ugnali SK Zadruga Aich/Dob. Tako 
ženska kot moška ekipa naskakujeta vnovično uvrstitev na zaključni turnir pokala Slovenije.

Kamniški odbojkarji se bodo v pokalu Challenge 10. decembra doma pomerili s 
portugalsko ekipo Portugal Lisboa. / Foto: Klemen Brumec
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Bojana Klemenc

Kamnik – Zlata hruška je 
projekt Pionirske – centra za 
mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, ki je del 
Mestne knjižnice Ljubljana. 
Zlata hruška je znak za ka-
kovost otroških in mladin-
skih knjig. Od leta 2010 ure-
dniški odbor, ki pripravlja 
Priročnik za branje kakovo-
stnih mladinskih knjig, vre-
dnoti izdana otroška in mla-
dinska dela ter tistim, ki iz-
stopajo, podeli znak – nalep-
ko zlata hruška, da bi spod-
budil branje ter širil in uve-
ljavljal kakovost mladinske 
knjige. Pri Pionirski vsako 
leto podelijo tudi priznanja 
zlata hruška v kategorijah iz-
virnega slovenskega mladin-
skega leposlovja, izvirne slo-
venske poučne knjige in za v 
slovenščino prevedena dela. 
Letos sta znak zlata hruška 
prejeli tudi dve knjigi, ki sta 
nastajali v Kamniku. Ena od 
njiju je Koko Dajsa v mestu, 
ki jo je ilustriral Miha Han-
čič z Gozda, druga pa je 
Moja abeceda, ki jo je ilustri-
ral Ivan Mitrevski.

Knjige za otroke in mlade 
so ključen del kulturnega 
življenja vsake družbe
Ilustracija kot vizualno spo-
ročilo najpogosteje posredu-
je informacije v sodelovanju 
z besedilom in ravno slika-
nica je po navadi otrokov 
prvi stik z likovnim in bral-
nim svetom, preko katerega 
razvija svoje intelektualne in 
druge sposobnosti. Z zlati-
mi hruškami skušajo mlade 
bralce »zvabiti v daljave ali v 
bližine, z upanjem, da bi 

skozi teleskop in mikroskop 
branja, skozi dobre knjige, 
bolje razumeli svet in sebe v 
njem,« razlaga kamniški 
ilustrator Ivan Mitrevski ter 

poudarja, da izbrana dela 
našim mladim bralcem spo-
ročajo, ozaveščajo, opozarja-
jo, odpirajo obzorja, spod-
bujajo empatijo, družbeno 
kritičnost ter premislek. 
»Vsi prejemniki znaka zlate 
hruške, najsibo pisatelj, ilu-
strator, založnik – ustvarjal-
ci celotne knjige, smo na to 
priznanje kakovosti lastnega 
dela zelo ponosni«, poja-
snjujeta oba kamniška ilu-
stratorja, ki sta že dobro po-
znana in priljubljena pri 
mladih bralcih s svojo lastno 
zanimivo likovno govorico.
Ilustracija poskuša prevesti 
besedilo v likovni jezik, isto-
časno pa se mora kvalitetna 
ilustracija predstavljati tudi 
kot vrhunska umetnina 

sama zase, sporočata Ivan in 
Miha, Mitrevski pa dodaja: 
»Ilustracija leposlovnih te-
kstov prevaja zgodbo in 
emocionalni naboj te zgod-

be v sliko.« Kamniška ilu-
stratorja poudarjata, da njun 
stil dela temelji na humor-
nem in dinamičnem prika-
zu zgodbe, ki s pisanimi 
barvami posrka bralca vase. 
»Pri najinih delih je res izra-
zita akcija,« se nasmejeta 
med komentiranjem Miho-
vih ilustracij Koko Dajse, ki 
bodo kmalu izšle tudi v obli-
ki kartonke. »Seveda se mo-
raš z ilustracijo prilagoditi 
tudi svojemu naročilu, po-
tem pa te sčasoma lahko 
tudi naročajo na podlagi 
predhodnih del in tako raz-
viješ neki prepoznavni 
slog,« razlagata Ivan in 
Miha, ki sta že skorajda tan-
dem s svojima pisateljema.

Mladi bralci so zelo dobri 
opazovalci ilustracij
Ivan Mitrevski že vrsto let so-
deluje z Žigom X. Gomba-
čem, Miha Hančič pa z Mašo 
Ogrizek, avtorjema nagraje-
nih knjig, oba pa o svojih 
lastnih izkušnjah povesta: 
»Najti pravo sozvočje med 
besedo in podobo, narediti 
verodostojno in besedilu 
zvesto, a vendar sočno in živo 
upodobitev, je bistvo umetno-
sti ilustracije. Hkrati pa je še 
kako pomemben harmoni-
čen odnos in prava kemija 

med avtorjem besedila in ilu-
stratorjem.« Včasih dobita za 
novo upodobitev zgodbe že 
vnaprej določeno število 
ilustracij, včasih imata proste 
roke, pomembno pa je vedeti, 
da ko založnik izbere ilustra-
torja, določi ton knjige. »Če 
bi sam ilustriral Koko Dajso, 
bi bila zgodba še vedno ena-
ka, a knjiga popolnoma dru-
gačna, kot je danes z Mihovi-
mi ilustracijami in obratno,« 
nazorno prikaže Ivan Mi-
trevski. Doda, da je ilustracija 
njegova služba, zato seveda 
cel dan riše in preko risanja 
se zgodi zgodba. Seveda og-
romno risb roma v koš, a ne-
kaj jih ostane. »Ta dobre. Bolj 
ko se bliža oddajni rok, več 
ustvarjalnega navdiha pride 
od nekod,« se iz srca nasmeji 
Miha, ko v pogovoru dopolni 
Ivana.
Obema je všeč izrek slavne-
ga Pabla Picassa, ki je rekel, 
da če želiš vedeti, kaj boš na-
risal, moraš začeti risati. 
Tako gre ustvarjalni proces 
pri ilustratorjih, potrjujeta. 
»Otroci so najtežji kritiki in 
najostrejši opazovalci tvoje-
ga dela in bolj verjamejo tvo-
ji ilustraciji kot napisani 
zgodbi. Zato je najino 
ustvarjanje toliko bolj zani-
mivo in odgovorno,« zaklju-
čujeta kamniška umetnika.

Ilustracija je zgodba 
sama zase
Priznanje znak zlata hruška sta letos ponovno prejela dva kamniška ilustratorja, Miha Hančič z 
Gozda in Ivan Mitrevski iz Kamnika.

Miha Hančič in Ivan Mitrevski / Foto: Bojana Klemenc

»Vsi prejemniki znaka zlate hruške, najsibo 
pisatelj, ilustrator, založnik – ustvarjalci celotne 
knjige, smo na to priznanje kakovosti lastnega 
dela zelo ponosni,« pojasnjujeta oba kamniška 
ilustratorja, ki sta že dobro poznana in 
priljubljena pri mladih bralcih s svojo lastno 
zanimivo likovno govorico.

Rop v trgovini Mercator
V trgovini Mercator je neznanec s poveznjeno kapuco in 
polprozorno sivo tkanino čez obraz pristopil do prodajnega 
pulta do blagajničarke in od nje zahteval denar, ki mu ga je 
izročila. Sledijo pregled video posnetkov, zbiranje obvestil 
in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

Poskus vloma v trgovino Svilanit
Policisti so na Kovinarski cesti obravnavali poskus vloma v 
trgovino. Neznanec je pristopil do vhodnih vrat trgovine, 
kjer je z neznanim primernim predmetom na vzvod vlomil 
skozi vrata, a ga je prepodila alarmna naprava. Sledita zbi-
ranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno to-
žilstvo. 

Intervencija na Županjih Njivah
Policisti so na Županjih Njivah obravnavali intervencijo, kjer 
se je pijan občan do svojega očeta vedel drzno, nasilno, 
nesramno in žaljivo ter s takšnim vedenjem pri njem povzro-
čil občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti in strahu. 
Kršitelju bo izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in 
miru. 

Kraja vozila 
Neznani storilec je ponoči na parkirišču Ulice Matije Blejca 
na neznan način vlomil v vozilo znamke Renault Megane 
modre barve in ga nato odtujil. Sledita zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Poškodovanje fasade
Neznanec je v Šmarci na poslovnem objektu z gnojnico 
poškodoval in umazal fasado in s tem oškodoval lastnika. 
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Kraja plinske peči
Iz trgovine na Frančiškanskem trgu je neznanec v času 
obratovanja trgovine odtujil novo zapakirano ogrevalno 
plinsko peč znamke Daikin in oškodoval podjetje. Sledita 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno 
tožilstvo.

Tatvina iz odklenjenega vozila
V Volčjem Potoku je neznanec iz odklenjenega vozila ukra-
del udarno kladivo in žago za rezanje betona. Sledita kazen-
ska ovadba na pristojno sodišče. 

Zaseg mlinčka z neznano snovjo
Policisti so imeli na Križu v postopku osebo, ki so ji zasegli 
PVC-mlinček z neznano posušeno rjavozeleno snovjo ra-
stlinskega izvora, za katero sumijo, da gre za prepovedano 
drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek. 

Vlom v vozilo 
Neznani storilec je na parkirišču pred stanovanjsko hišo v 
Vrhpoljah vlomil v vozilo, iz katerega je odtujil več kosov 
orodja. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo. 

Zaseg vozila 
Policista sta imela na Tomšičevi v postopku voznika oseb-
nega vozila, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti 
potrdilu o zasegu predmetov začasno zaseženo in odpelja-
no v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na 
pristojno sodišče. 

Vlom v vozilo
Neznani storilec je na parkirišču Klavčičeve ulice z nezna-
nim predmetom odklenil ključavnico na vratih tovornega 
dela kombija in jih priprl s plastenko, tako da so ostala od-
prta in s tem sprožila alarmno napravo, ki je storilca prepo-
dila s kraja kaznivega dejanja. Sledita zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

Vlom v brunarico na Križu 
Neznani storilec je ponoči pristopil do lesene brunarice ob 
Kriškem bajerju, kjer je na vratih odlomil vložek cilindrične 
ključavnice in iz notranjosti odtujil denar in pijačo. Sledi 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno 
tožilstvo. 

Policijska kronika

Ljubljana – Na Televizijo Slovenija prihaja tretja sezona do-
kumentarne serije Mestne promenade, v kateri se bodo 
ustvarjalci sprehodili po Kamniku, Piranu, Mariboru in No-
vem mestu. Dokumentarna serija predstavlja stara sloven-
ska mesta, njihovo zgodovino in kulturno dediščino ter nek-
danji in sodoben utrip. Oddaja o Kamniku bo na sporedu 
prva, in sicer 27. novembra, ob 17.25. J. P. 

Kamniška promenada v dokumentarni oddaji

Kamnik – Člani Canne kluba Kamnik vabijo na brezplačno 
delavnico samoobrambe z dežnikom, ki bo v telovadnici na 
Kajuhovi poti 12 v soboto, 23. novembra, med 11.30 in 13. 
uro. Zgodovinske tehnike borbe z dežnikom bo udeležen-
cem predstavil francoski inštruktor Xavier Fabiani. Potrebu-
jete le čisto dvoransko obutev in udobna oblačila. Informa-
cije: canne.kamnik@gmail.com. J. P.

Delavnica samoobrambe z dežnikom
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Bela, strip o kamniški volkulji
Ali ste vedeli, da ruševca na Veliki planini 

ni več? Pregnali so ga štirikolesniki, 
motorne sani in motorji. 

Ali ste vedeli, da je Velika planina 
priljubljena destinacija ljubiteljev 

motornih vozil? Veliko njih pripeljejo na 
planino iz Nemčije in Nizozemske, kjer 
so kazni za tovrstno pojanje po naravi 
višje in predvsem precej bolj pogoste. 

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_19_20
NALOGA

4 8 5 9
9

6 1 2 9 8
4 7 2
3 1

6 8 9
3 1 6 7 5

2
4 5 1 8

sudoku_TEZJI_kam_19_20

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_kam_19_20
NALOGA

4859
9

61298
472
31

689
31675

2
4518

sudoku_TEZJI_kam_19_20

REŠITEV

478132596
593648712
612795483
381476259
954321867
726589341
839214675
167853924
245967138

sudoku_LAZJI_kam_19_20
NALOGA

34821
6352

5147
2897
416

4823
9531

1539
7925

sudoku_LAZJI_kam_19_20

REŠITEV

348725169
976183542
512964378
289637415
453218796
761459823
894572631
125346987
637891254

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_20
NALOGA

3 4 8 2 1
6 3 5 2

5 1 4 7
2 8 9 7
4 1 6

4 8 2 3
9 5 3 1

1 5 3 9
7 9 2 5

sudoku_LAZJI_kam_19_20

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Marjan Schnabl

Kamnik – Sobotno jutro, 26. 
oktobra, je bilo sicer zavito v 
meglo, a bolj ko smo se bli-
žali cilju, svetlejša je postaja-
la pokrajina okrog nas – in že 
na prvem postanku nas je 
prijetno grelo poznooktobr-
sko sonce. V kraju Gonjače 
smo se povzpeli na znameni-
ti okrogli kamniti stolp, s ka-
terega je čudovit razgled na 
Julijske Alpe, Furlanijo, Do-
lomite, Nanos in Trnovski 
gozd z Banjško planoto. 
Rahla meglica ob sicer čudo-
vito lepem vremenu je zasti-
rala obrise obalno-kraške 
pokrajine z Benečijo in Ja-
dranskim morjem na jugu.
Po ogledu krajinskih lepot 
smo se napotili proti kmečke-
mu turizmu Peršolja. Tu so 
nas gostitelji pričakali z do-
mačimi dobrotami in nas po-
vabili na pokušino primor-
skih vin, za katera se baje za-
nima celo kitajski trg. Ob 
strokovni razlagi in pokušini 
smo spoznali vina char-
donnay letnik 2017, belo pe-
nino letnik 2018, rumeni 
muškat letnik 2018, cabernet 
sauvignon letnik 2016 in re-
fošk letnik 2018. Da so bila 
vina res dobra in kvalitetna, je 
potrdilo razpoloženje, ki se je 
ustvarilo s pesmijo ob sprem-
ljavi »frajtonarice« našega 
muzikanta Marjana Raka.

Dobro razpoloženi smo na-
daljevali pot proti Sabotinu. 
Tu smo s 535 metri nadmor-
ske višine ponovno opazovali 
pokrajino pod seboj in ob 
tem poslušali razlago lokal-
nega vodiča, ki nam je po-
drobno nizal podatke o geo-
loškem sestavu pogorja Sa-
botin, o rastlinstvu in ži-
valskih vrstah, ki prebivajo 
na tem območju, kar je bilo 
za nas lovce še posebno zani-
mivo. Povedal je, da tu pre-
vladuje srnjad, gamsi, jeleni, 
občasno se pojavijo volk, ris 
in celo medved. Prostor pod 
nebom pa si deli več kot pet-
deset vrst ptic, nekatere so 
stalne, druge samo gnezdijo 

ali so prehodne in izkorišča-
jo ugodne vzgonske vetrove 
za svoje dolge polete. Med 
pomembno vrsto pa vseka-
kor spada že prava redkost – 
beloglavi jastreb. Drugi del 
predavanja na Sabotinu je bil 
obarvan z vojaško-zgodo-
vinskimi dogodki in ogle-
dom tavern ter priložnostne-
ga muzeja, ki je trenutno v 
fazi obnavljanja. Tukaj nam 
je dih občasno zastal, saj si 
težko predstavljamo trpljenje 
vojakov, ki so v tem skalovju 
preživljali vojne strahote.
Čas se je že prevesil v pozno 
popoldansko uro in kosilo na 
domačiji Bizjak nam je iz-
redno teknilo. Sonce je poča-

si tonilo za italijanskimi hri-
bi in z zlatooranžnimi žarki 
božalo obronke Goriških 
brd, ko smo se odpravljali 
nazaj proti Kamniku. Prije-
ten dan nam bo ostal v spo-
minu, saj je bil poln novih 
spoznanj, nepozabna pa bo 
tudi misel predsednika Lo-
vske družine Kamnik Marja-
na Tuška. Povedal je, da na 
travniku rastejo številne 
rože, ki različno cvetijo in di-
šijo ter so oblikovane in obar-
vane vsaka po svoje, pa ven-
dar vse rastejo na istem trav-
niku, pod istim soncem v 
medsebojnem sobivanju. 
Komentar in razmislek pre-
puščam bralcu.

Kamniški lovci  
v Goriških brdih
V letnih programih aktivnosti ima Lovska družina Kamnik tudi organizacijo strokovne ekskurzije, 
običajno združene z izletom. Letos je Komisija za prireditve pri LD Kamnik pripravila program, po 
katerem nas je pot vodila v kraje, kjer vsako drevo, vsak kamen ali travnata bilka razkriva svoje 
skrivnosti. To so Goriška brda.

Obisk vinske kleti / Foto: Marjan Schnabl

Kamnik – Predsednik republike Borut Pahor je minuli pone-
deljek podelil štiri priznanja jabolko navdiha. Za srčnost in 
dobrodelnost so jih prejeli društvo Palčica Pomagalčica in 
dobrodelni škratki, Jaka Krebs in društvo Rdeči noski in tudi 
Kamničan Miha Deželak. Priljubljeni radijski voditelj se je 
letos že petič podal na pot po Sloveniji, na kateri zbira 
sredstva za otroke iz socialno šibkejših okolji. Njegova do-
brodelna akcija se imenuje Deželak junak. V petih letih je 
prevozil več kot 2700 kilometrov, zbral več kot šeststo tisoč 
evrov in pomagal več kot dva tisoč otrokom. J. P.

Priznanje jabolko navdiha Mihi Deželaku

Jasna Paladin

Kamnik – Dušan Papež, 
predsednik Združenja za 
gorske teke pri Atletski zve-
zi Slovenije in predsednik 
Kluba gorskih tekačev Pa-
pež, je bil med prejemniki 
priznanj na nedavni zak-
ljučni prireditvi Naj atlet/
atletinja, ki je bila v Novem 
mestu. Za 25 let uspešnega 

delovanja na področju gor-
skih tekov je prejel srebrno 
plaketo Atletske zveze Slo-
venije. Gorski tekači se 
bodo ob koncu leta zbrali 
tudi na svoji prireditvi, kjer 
bodo podelili priznanja naj-
boljšim. Slovesna podelitev 
za dosežke letošnje sezone 
v gorskih tekih bo v torek, 
10. decembra, v Kamniku.

Dušanu Papežu plaketa 
Atletske zveze Slovenije

 

1 x ročni mešalnik 
Electrolux

1 x likalnik Electrolux

5 x palični mešalnik  
Electrolux

1 x pralni stroj  
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!
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ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO

Nedelja, 1. decembra, ob 10. uri, Glavni trg
Odprtje drsališča 

Drsališče se letos vrača v središče mesta na Glavni trg. Tudi letos bo 
drsanje brezplačno, plačljiva pa bo izposoja drsalk.

Nedelja, 1. decembra, ob 17. uri, Glavni trg 
Prižig lučk

Letošnji prižig lučk bo pravi mali spektakel, kjer bodo združeni ples, 
glasba in drsanje, pride pa tudi Veronika na drsalkah.

Četrtek, 5. decembra, ob 17. uri, pobočje Malega gradu 
Obisk svetega Miklavža

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 22. novembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Slavnostni koncert ob stoletnici DKD Solidarnost

Vstop je prost! Obvezen je prevzem brezplačnih vstopnic.

Sobota, 23. novembra, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Proslava ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra

Vstop je prost! Obvezen je prevzem brezplačnih vstopnic.

Ponedeljek, 25. novembra, ob 18.30, Klub Kino dom
Glasbena šola Kamnik: A me slišiš?

Koncert, vstop je prost! Obvezen je prevzem brezplačnih vstopnic.

Torek, 26. novembra, od 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Vasko Atanasovski

Koncert z izbrano večerjo, cena: 20 evrov, na dan dogodka 25 evrov

Sreda, 27. novembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Špas teater: Avdicija

Cena vstopnice: 22 evrov

Petek, 29. novembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
KUD Oksimoron: Ne, za vedno

Gledališko-plesna predstava, cena vstopnice: 10 evrov

Sobota, 30. novembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Mabrook – praznovanje 15-letnice KUOD Bayani

Za zaključeno skupino

Torek, 3. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Gušto gre na romanje

Abonma Kam'na'smeh, za izven, cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov

Sreda, 4. decembra, ob 20. uri, galerija DKK
Foto klub Kamnik: FKK OFF

Odprtje razstave. Vstop je prost!

Petek, 6. decembra, ob 20. uri, Klub Kino dom 
Arabski klub in KUOD Bayani

Večer arabske kulture z arabsko hrano, glasbo in plesom

Obvezne rezervacije vstopnic na: 041 862 372. Cena: 8 evrov

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 3. decembra, ob 11. uri, pristava
Ta veseli dan kulture: literarno popoldne

Vabimo vse ljubitelje kulture, da se nam pridružite in nam prisluhne-
te, lahko pa tudi preberete svoje zgodbe ali pesmi. Vstop je prost. 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 27. novembra, ob 18. uri
Z gorskim kolesom čez Skalno gorovje

Ljubitelj gorskega kolesarjenja, pohodništva, taborjenja in potovanj 
Marjan Moderc bo predstavil 850 kilometrov dolgo pohodniško pot 
Colorado trail, ki se na tri tisoč metrih vije pod najvišjimi vrhovi celin-
skega dela ZDA in je skoraj v celoti odprta tudi za gorske kolesarje.

Prireditve v novembru  
in decembru

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
novembru? ter tudi v elektronskem meseč-
niku, 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/Vpis-
Dogodka.

Ponedeljek, 2. decembra, ob 18. uri, Mekinjski samostan
Prireditev ob 70-letnici Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Kulturni program bodo oblikovali Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej 
Rozman - Roza, Boštjan Napotnik - Napo, Matic Smolnikar in Lana 
Bučevec ter Matic Maček. Častni pokrovitelj je predsednik Borut Pahor.

Četrtek, 5. decembra, ob 18. uri
Predstavitev knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso 
za igrače, 3. del – Moške zgodbe

Knjigo bo predstavila avtorica.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 23. novembra, od 10. do 18. ure, Rojstna hiša 

Rudolfa Maistra
Dan odprtih vrat: Dan Rudolfa Maistra

Prost vstop za individualne obiskovalce!

Torek, 3. decembra, od 10. do 16. ure, Medobčinski 

muzej Kamnik, hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha 

Maleš
Ta veseli dan kulture: Brezplačni ogled razstav za vse 
obiskovalce vseh enot Medobčinskega muzeja Kamnik

Torek, 3. decembra, od 18. do 19. ure, grad Zaprice
Izgubljena rimska poštna postaja

Odprtje arheološke razstave o najdbah v Blagovici, kjer je po predvi-
devanjih od 1. do 4. stoletja delovala rimska poštna postaja.

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 27. novembra, ob 17. uri
Delavnica: Praznični pogrinjki

Prijave zbiramo na e-naslov info@samostanmekinje.si ali telefon  
031 392 158 do 25. novembra. Udeležba je brezplačna.

Sreda, 4. decembra, ob 19. uri
Predavanje o izidu nove zbirke: Najvodila za naj starše

Predavanje bo povezoval Noah Charney, odgovarjala bosta avtorja 
Leonida in Albert Mrgole. Udeležba na dogodku je brezplačna. 

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 22. novembra, ob 21. uri
Glasbeno-plesni performans ob izidu prvenca Gašperja 
Selka z naslovom Void: Zgodba enega človeka

Obvezne prijave na info@kotlovnica.si. Vstopnina: 5 evrov.

Sobota, 23. novembra, od 10. do 12. ure
Izmenjevalnica oblačil in živa knjižnica

Prinesite oblačila, ki jih ne uporabljate več, in jih izmenjajte za druga. 
Istočasno bo potekala živa knjižnica. Vstop je prost.

Sobota, 23. novembra, ob 20. uri
Kotlovniški spektakel: impro racije

Mlada kamniška impro skupina ima novo ime: Improracija. 

Torek, 26. novembra, ob 18. uri
Predavanje za starše: Mladinska scena na področju drog

Predavanje organizira LAS Občine Kamnik in izvaja višji kriminalistič-
ni inšpektor Aleš Bartol. Vstop je prost.

Četrtek, 28. novembra, ob 18. uri
Delavnica izdelovanja lovilcev sanj

Vstop je prost, za material je poskrbljeno. Delavnico vodi Manca 
Srdar. 

Petek, 29. novembra, ob 21. uri
Koncert: Futurski in Tetameta

Vstopnina: 3 evre.

Sobota, 30. novembra, ob 17. uri, Šutna
Ognjena Veronika

Večer ognjenih ambientov. Vstop je prost.

Četrtek, 5. decembra, ob 20. uri
Glasbeno-plesni performans ob izidu prvenca Gašperja 
Selka z naslovom Void: Zgodba enega človeka

Obvezne prijave na info@kotlovnica.si. Vstopnina: 5 evrov.

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

Premiera zadnje postojanke avtorskega projekta Poslavljanja. Obve-
zne prijave na info@teaterbz.com. Vstop je prost.

KIKŠTARTER

Četrtek, 28. novembra, ob 17. uri 
Crypto trade academy: osnove trgovanja s kriptovalutami

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

Petek, 29. novembra, ob 16. uri
5 EUR startup weekend izziv 

Poteka do 1. decembra; brezplačna udeležba. Obvezne prijave na: 
https://kikstarter.si/startupweekend/

Ponedeljek, 2. decembra, ob 16. uri
Podjetniško svetovanje 1:1

Brezplačno; obvezna predhodna najava na: info@kikstarter.si.

Sreda, 4. decembra, ob 19. uri
Bart Stegeman: Od ideje do izdelka in njegove proizvodnje

Brezplačna udeležba; obvezne prijave na: https://kikstarter.si/events/

GRAJSKA TERASA

Petek, 29. novembra, ob 19. uri, Stari grad nad 

Kamnikom
Akustični večer: Klara Koprivec

Prodaja vstopnic na Grajski terasi. Vstopnina: 6 evrov.

ZASEBNI VRTEC 

Četrtek, 27. novembra, ob 17.30
Šola dialoga – Sočutno starševstvo in varna navezanost

 

DRUŠTVO SVETI JAKOB

Petek, 29. novembra, od 19. uri, dvorana 

Frančiškanskega samostana
Predvajanje filma o p. Lojzetu Grozdetu in pogovor z 
režiserjem Davidom Sipošem

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 30. novembra, ob 19. uri, osnovna šola 

Šmartno v Tuhinju
Koncert godbe Tuhinjska dolina

ATELJE NAROBE SVET

Sobota, 30. novembra, ob 10. uri
Včasih je bila pa z žico vezana

Predstavitev tradicionalnega načina vezanja potičnika (pekača za 
peko potice) z žico. Cena: z nakupom potičnika na ta dan si zagoto-
vite udeležbo na delavnici. Info: 041 540 342 (Mojca) ali  
atelje.narobesvet@gmail.com.

DRUŠTVO PODGORA

Sobota, 30. novembra, ob 20.30, pub Pod Skalo
Uvod v veseli december: Cherry Trio

Vabljeni na odličen glasbeni uvod v veseli december! Vstop je prost!

Dobrodošli prostovoljni prispevki za glasbenike.

ZAVOD USTVARJALNIH IDEJ

Ponedeljek, od 2. decembra do 10. decembra od 9. do 

18. ure, Maistrova 1
Razstava kristalov, mineralov in orgonitov

V soboto bo razstava od 8. do 12. ure, v nedeljo je zaprto. 

ZAVOD VEZAL 

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

9. uri, samostan Mekinje
Delavnice zavoda Vezal Vzorci med generacijami – 
Starševski vzorci, 1. del

Udeležba je brezplačna, delavnice se izvajajo v okviru projekta Preo-
brazba. Obvezne prijave na vezal@samostanmekinje.si. Po prijavi 
boste prejeli natančna navodila za udeležbo.

BUTIQUE MIFOR

Torek, 3. decembra, ob 17. uri
Sozvočje mode in glasbe s kantavtorjem Danielom Artičkom 
- Danetom

TRGOVINA KIM

Četrtek, 5. decembra, od 10. do 18. ure
Praznovanje rojstnega dne najstarejše trgovine z oblačili v 
Kamniku (trideset let) 

KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA

Sobota, 30. novembra, ob 18. uri, župnijska cerkev na 

Šutni
Maša in krajši koncert pesmi skladatelja Josipa Šterbenca

CIRIUS KAMNIK

Sobota, 30. novembra, ob 10. uri, mala telovadnica
Miklavževa otroška joga

Organizator: BoFit gibalnica, informacije 041834319 

Vstopnina: 5 evrov, namenjeni bodo za projekt Botrstvo
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ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli. 
(T. Pavček)

V 85. letu starosti je tiho zaspal mož, oče, ata in tast

Franc Korošec
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna soža-
lja, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Zah-
vala tudi osebju oddelka Infekcijske klinike Ljubljana, 
za vso pomoč in skrb v času bolezni. Hvala duhovnemu 
pomočniku Francu Urbaniji in župniku Jožetu Drolcu 
za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Ko-
munalnega podjetja Kamnik, kvartetu Grm za ganljivo 
odpete pesmi ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
November 2019
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FRIZERSKI SALON ČOPEK Qlandia Kamnik

IŠČE NOVEGA SODELAVCA – 
FRIZERJA/KO 

z  i z k u š n j a m i ,  z a  r e d n o  z a p o s l i t e v. 

Ponujamo vam takojšno zaposlitev. 
Za informacije pokličite na telefon 059 949 779.

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

ZAHVALA

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

Ob boleči izgubi našega dragega

Ferdinanda Berleca 
iz Kamnika
1932–2019

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sve-
če. Posebna zahvala pogrebni službi KPK za organiza-
cijo pogreba. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem za odpete žalostinke ter vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi
November 2019

ZAHVALA

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

V 93. letu nas je tiho zapustila 
mama, stara mama in tašča

Slavica Kobilšek
iz Kamnika

Od nje smo se poslovili 13. novembra  na pokopališču 
v Kamniku. Zahvaljujemo se osebju DSO Polde Eberl 
-  Jamski Izlake za požrtvovalnost in skrb v zadnjih le-
tih njenega življenja. Hvala gospodu župniku, pogrebni 
službi KPK, pevcem in trobentaču za lepo opravljen pog-
rebni obred. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti in nam izrekli sožalje.

Družina Kobilšek                 

ZAHVALA

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

V 64. letu nas je prezgodaj zapustil naš dragi mož,  
oči, dedi in tast

Miroslav Trbojević
iz Kamnika, 11. 10. 1955–2. 11. 2019

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku, pogreb-
ni službi KPK, pevcem kvarteta Grm in trobentaču za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Vedno bo ostal v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi
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KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK IŠČE POMOČ PRI 
IZVEDBI POGREBNIH CEREMONIALOV 
 

Vse zainteresirane, ki ste pripravljeni na delo v okviru naše pogrebne službe vabimo, da se 

kot nosač pridružite ekipi, katere skrb je, da je pogrebna slovesnost izvedena dostojno in 

brezhibno. Od kandidatov pričakujemo pripravljenost in zmožnost sodelovanja tudi pri težjih 

fizičnih delih (nošenje krste, žare, zastav in druge pogrebne opreme), ne glede na 

vremenske pogoje, urejenost, zanesljivost in izkazovanje pietete do pokojnika ter njegovih 

svojcev. V kolikor vas delo zanima, nas pokličite za podrobnejše informacije. Pridružite se 

dobro vpeljanemu in spoštovanja vrednemu timu. 
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Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.  

Tel: 01/839 17 31 

E-pošta: info@kpk-kamnik.si  
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ZAHVALA

Poslovila se je naša ljuba

Milena Šek
s Kovinarske c. 1a, Kamnik
(1933–2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo: vsem sosedom 
s Kovinarske 1a, 1b, 1c za pomoč, izrečeno sožalje, ude-
ležbo na pogrebu in darovanje namesto rož za dobrodel-
ne namene, prav tako pa se zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, prijateljem (še posebej Stanki in Jožetu Vrankarju) 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Zahvaljujemo se tudi gospe medicinski sestri 
Aniti za ljubeznivo, učinkovito in nesebično pomoč pri 
zdravljenju ter osebni zdravnici dr. Plešnarjevi. Posebna 
zahvala reševalni postaji Kamnik z dr. Hajdinjak na čelu 
ter sosedi gospe Kramarjevi za njihovo neutrudno eno-
urno oživljanje. Hvala gospodu župniku Luki Demšarju 
za podelitev poslednjega zakramenta svetega maziljenja 
ter pogrebni službi Kamnik. K zadnjemu počitku smo jo 
pospremili dne 15. 11. 2019 v Juršincih pri Ptuju.

Žalujoči: mož Avguštin, hči Marjeta in sin Marko  
z družinami – trije vnuki, tri vnukinje,  

tri pravnukinje in dva pravnuka

ZAHVALA

Kot ajda na polju je naše življenje, 
od cvetja do zime korak je samo, 
v žalost obrne se vsako veselje, 
a vendar živeti je lepo ...
(Ivan Sivec)

V 73. letu se je od nas poslovil

Dušan Peterlin
iz Domžal

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, pevcem za ganljivo zapete pesmi kakor tudi vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zah-
vala Gasilskemu društvu Domžale in podjetju BTC iz 
Ljubljane.

Žalujoči vsi njegovi
November 2019

ZAHVALA

Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane 
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine. 

V 93. letu je svojo življenjsko pot sklenila

Marija Vrtačnik
roj. Omovšek

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sodelavcem, nekdanjim sosedom, prijateljem in 
znancem za vse besede tolažbe in izraze sožalja, za da-
rovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala velja 
njeni zdravnici dr. Plavčevi za dolgoletno skrb ob mami-
nih zdravstvenih težavah in g. župniku Luki Demšarju 
za lepo opravljen poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti in jo boste skupaj z nami ohra-
nili v lepem spominu. 

Hči Helena in ostalo sorodstvo
November 2019

Kamnik – Župnijska Karitas 
je v letošnjem letu do konca 
oktobra izvedla 1144 obrav-
nav in razdelila različno po-
moč vrednosti 55.596 evrov. 
V akciji Šolske potrebščine 
so pomagali 31 družinam 
oziroma 52 osnovnošolcem 
in dijakom in razdelili 740 
zvezkov iz akcije Pokloni 
zvezek. V akciji Družina so 
pomagali pri plačilu ogreva-
nja enajstim družinam. V 
tem obdobju je bilo razde-
ljenih 13.145 kilogramov hra-
ne iz rezerv EU in 5.075 kilo-
gramov kupljene hrane. Žu-
pnijska karitas Kamnik od 
Občine Kamnik prejme 
osem tisoč evrov letno. J. P. 

Župnijska karitas 
Kamnik



16 petek, 22. novembra 2019

Aleš Senožetnik

Duplica – Nedavno je v pro-
storih Osnovne šole Marije 
Vere potekalo odprtje potu-
joče razstave o Ani Frank, 
judovski deklici, ki je med 
drugo svetovno vojno pisala 
znameniti dnevnik, ki ga je 
dobila v dar za svoj 13. roj-
stni dan. Vanj je zapisovala 
svoje doživljanje vojne, vse 
dokler niso družine Frank 
izdali in je Ana umrla nekaj 
mesecev pred osvoboditvijo 

taborišča Bergen-Belsen, 
kjer je preživela zadnje me-
sece življenja. 
Zgodbo Ane Frank, ki v 
knjižni izdaji in številnih 
prevodih živi naprej, pa pri-
povedujejo tudi učenci 
Osnovne šole Marije Vere. 
Šola namreč gosti razstavo z 
naslovom Ana Frank – zgod-
ba za sedanjost, ki je nastala 
v Muzeju novejše zgodovi-
ne, njena posebnost pa je, 
da po njej vodijo osnovno-

šolci, vrstniki Ane Frank.
Kot je povedala Monika 
Močnik iz Muzeja novejše 
zgodovine, projekt izvajajo 
že peto leto. »Ideja razstave 
je prav to, da po njej vodijo 
učenci, ne pa zgodovinarji 
in drugi strokovnjaki,« je 
povedala Močnikova in do-
dala: »Tudi danes, ko se 
marsikje po svetu soočamo 
s krivicami, je pomembno, 
da se zavedamo grozot dru-
ge svetovne vojne, tega, kar 
se je takrat dogajalo.«

Razstava, ki je nastala v so-
delovanju z muzejem Hiša 
Ane Frank v Amsterdamu 
in je doslej obiskala že več 
kot šestdeset držav po celem 
svetu, je tako do 11. decem-
bra na ogled tudi na dupliški 
osnovni šoli. Po njej obisko-
valce vodijo sedmošolec Ja-
kob Lah, osmošolci Tian Ro-
sec, Urban Brezar, Julija 
Maver in Larisa Vrečar ter 
devetošolke Lana Vuga, Zala 
Humar in Hana Cedilnik.

Zgodovina skozi 
oči učencev
Na Osnovni šoli Marije Vere je še do sredine 
decembra na ogled razstava Ana Frank – zgodba 
za sedanjost, katere posebnost je, da gledalce po 
njej popeljejo učenci.

Po razstavi o žalostni usodi Ane Frank vodijo učenci 
Osnovne šole Marije Vere. / Foto: Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – V nedeljo, 10. novembra, je minilo de-
set let, odkar je na gori Langtang Lirung v Nepalski Himala-
ji preminil eden od najboljših svetovnih alpinistov, član 
kamniškega AO, gorski reševalec in častni občan občine 
Kamnik, prejemnik zlatega cepina, Bloudkove nagrade, ča-
stnega znaka Republike Slovenije, encijana za življenjsko 
delo in še mnogih priznanj Tomaž Humar. V njegov spomin 
so tudi letos, kakor že vsa leta po njegovi smrti, pevci rado-
meljskega moškega pevskega zbora zapeli nekaj pesmi ob 
obeležju v Spominskem parku v Kamniški Bistrici. Deževalo 
je, zato je nekdo pripomnil: »Še nebo joka za njim …« B. P.

Tomažu Humarju v spomin

Pevci radomeljskega moškega pevskega zbora med 
izvajanjem pesmi / Foto: Bojan Pollak

Jasna Paladin

Kamnik – Vsak tretji petek v 
novembru v Sloveniji pra-
znujemo dan slovenske hra-
ne, katerega pobudnica je 
Čebelarska zveza Slovenije, 
tako kot je tudi pobudnica 
Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka, ki je nadgradnja 
medenega zajtrka sloven-
skih čebelarjev, ki ga v vrtcih 
in šolah to leto izvajajo že 
trinajsto leto zapored. Cilj 
tega projekta je poudariti 
pomen kakovostne lokalno 
pridelane in predelane hra-
ne in posledično tudi skrb 
za okolje, spodbujanje kme-
tijstva in popularizacijo od-

govornega sobivanja z nara-
vo in njenimi plodovi.
Na ta dan – čeprav bi tako 
moralo biti vse dni v letu – se 
v šolah in vrtcih še posebej 
zamislijo, kakšno hrano izbi-
rajo ali pripravljajo ter kaj 
jedo, še posebno pa s tem 
seznanijo najmlajše. Za zaj-
trk oziroma malico so ta dan 
namreč jedli kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko – vse 
domačega, lokalnega izvora. 
Zelo pomembne v sistemu 
zagotavljanja lokalne samo-
oskrbe so tudi občine in v 
Kamniku se že vrsto let 
pridružujejo projektu Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. 
Zato je svojo podporo šolam 

in vrtcem ta dan izkazal tudi 
župan Matej Slapar. Sprva 
se je odzval vabilu Osnovne 
šole Šmartno v Tuhinju, 
kjer je zajtrkoval skupaj z 
ravnateljico mag. Darjo Kra-
šovec in se z učenci pogo-
varjal o pomenu zajtrka, 
zdrave prehrane in lokalno 
pridelanih živil, nato pa je s 

svojim obiskom razveselil 
še otroke in zaposlene v 
enoti Sneguljčica Vrtca An-
tona Medveda Kamnik. Tam 
so se otroci zabavali ob na-
stopu vrtčevske gledališke 
skupine, ki je pod vodstvom 
ravnateljice mag. Liane Ce-
rar uprizorila predstavo o 
repi velikanki.

Jejmo lokalno 
pridelano hrano
V petek, 15. novembra, so se tudi kamniški vrtci in šole pridružili vseslovenski akciji Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Župana Mateja Slaparja so na zajtrk povabili v Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju in 
enoto Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih ob dnevu 
slovenske hrane sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko. / Foto: Občina Kamnik

Župan Matej Slapar je obiskal učence v OŠ Šmartno v 
Tuhinju in Vrtcu Sneguljčica (na sliki). / Foto: Jasna Paladin

Ravnateljica Vrtca Antona Medveda mag. Liana Cerar v 
ruski narodni noši je mladim pomen lokalno pridelane 
zelenjave skušala približati tudi s predstavo s prstnimi 
lutkami. / Foto: Jasna Paladin

Tradicionalni slovenski zajtrk ob dnevu 
slovenske hrane je namenjen podpori 
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter 
spodbujanju samooskrbe s kakovostno hrano iz 
lokalnega okolja.

Franc Pivk

Kamnik – Tretjo nedeljo v 
novembru tradicionalno 
obeležujemo svetovni dan 
spomina na žrtve prome-
tnih nesreč. To je dan, ob 
katerem se spomnimo vseh 
umrlih in poškodovanih v 
prometnih nesrečah skupaj 
z njihovimi bližnjimi, prija-
telji, sodelavci in znanci. Ta 
mednarodna akcija letos po-
teka pod geslom Življenje ni 
rezervni del z željo poudariti 
vlogo in pomen človeka, 
medsebojnih razmerij in ži-
vljenjskih vrednot.
Ob tej priložnosti smo se s 
simboličnim prižigom sveč 
v nedeljo, 17. novembra, ob 
17. uri na Glavnem trgu v 

Kamniku v organizaciji Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine 
Kamnik žrtvam prometnih 
nesreč poklonili člani Zdru-
ženja šoferjev in avtomeha-
nikov Kamnik ter člani Av-
to-moto društva Kamnik (na 
sliki).
Ko iščemo vzroke prome-
tnih nesreč, jih največkrat 
iščemo v drugih, kot je v al-
koholu, cestah, vremenu …, 
ampak vzrok je človek, vzrok 
je v nas samih.
O prometni varnosti in 
žrtvah prometa je treba go-
voriti na glas, kajti za var-
nost vseh udeležencev v pro-
metu lahko največ storimo 
prav sami in smo odgovorni 
vsi!

Spomin na žrtve prometnih nesreč

Foto: Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik


