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OBČINSKE NOVICE

Proračun pod streho
Glavna točka zadnje seje ob
činskega sveta v letu 2019 je 
bila obravnava in sprejem 
proračuna za leto 2020. Sve
tniki so ga potrdili soglasno, 
a kritik vseeno ni manjkalo.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Na območju Ura-
da za delo Zavoda RS za za-
poslovanje, ki obsega občini 
Kamnik in Komenda, je bilo 
konec minulega novembra 
(podatki za december do za-
ključka redakcije še niso bili 
znani) prijavljenih 852 
brezposelnih oseb, od tega 
143 iz Komende. »Lahko re-
čem, da držijo napovedi, da 
smo okoli nivoja brezposel-
nosti, ko se ta bistveno ne 
more več znižati. Za leto 
2019 že ugotavljamo, da se 
je zniževanje brezposelno-
sti v tem okolju ustavilo ozi-
roma se giblje okoli ničelne 
stopnje rasti. Podatki za ko-
nec leta bodo na razpolago v 
nekaj prihodnjih dneh in 
takrat bomo dokončno vide-
li, ali smo imeli prav,« nam 
je povedala direktorica kam-
niškega urada Dragica Rib-
nikar.
V času od januarja do konca 
novembra se je na novo za-
poslilo 778 oseb, ki so bile 
prej prijavljene na uradu za 
delo. Delodajalci so na tem 
območju prijavili 2448 pro-
stih delovnih mest, kar je 
dobra desetina manj kot v 
rekordnih letih 2017 in 
2018, a še vedno veliko, pra-
vijo na uradu za delo. »Pov-
praševanje po kadru je med 
podjetji razpršeno, nove so-
delavce so iskala tako velika 
kot tudi manjša podjetja, po 
delavcih so veliko povpraše-
vale tudi zaposlitvene agen-
cije. Med podjetji, ki so iska-
la večje število sodelavcev in 
pri tem sodelovala z zavo-
dom, so bili tudi Iskra Me-
hanizmi, Terme Snovik, 
Raycap in Lidl, pogosto pa 
so iskale sodelavce tudi šole 
in domovi za starejše. V več 
primerih se je iskanje novih 
delavcev zaključilo z zaposli-

tvijo tujcev, saj podjetja svo-
je potrebe z domačo delovno 
silo vse težje pokrijejo,« do-
daja Ribnikarjeva.
Potrebe delodajalcev po de-
lavcih so še naprej velike. 
»Primanjkuje predvsem de-
lavcev na poklicni strokov-
no-tehnični ravni pa tudi 
delavcev za različna dela v 
večizmenskih proizvodnjah, 
primanjkuje voznikov tež-
kih tovornjakov, na bolj sto-
ritveni strani pa se ves čas 
išče kader na področju 
zdrav stva in nege ter proda-
jalci,« pojasnjuje vodja kam-
niškega urada, ki dodaja, da 
so ob tem iskalcem zaposli-
tve še vedno na voljo različ-
ne oblike pomoči. Izmed 
778 oseb, ki so se lani na 
novo zaposlile, jih je dvesto 
koristilo eno od spodbud za 
zaposlovanje, ki jih nudi za-
vod. »Skozi vse lansko leto 

smo imeli na razpolago širo-
ko paleto programov zapo-
slovanja, ki so namenjeni 
težje zaposljivim osebam. 
Na območju Urada za delo 
Kamnik se je vanje vključilo 
321 oseb, od tega 117 v uspo-
sabljanje in izobraževanje, 
165 oseb se je zaposlilo ozi-
roma samozaposlilo s po-
močjo subvencije, 39 oseb 
pa je bilo vključenih v javna 
dela, ki sta jih v delu sofi-
nancirali tudi občini Ka-
mnik in Komenda.«
Kakšni pa so obeti za leto, ki 
je pred nami? »Glede na na-
povedi umirjanja gospodar-
ske rasti ocenjujemo, da se 
bodo v lokalnem okolju na-
daljevali podobni trendi kot 
letos. Kandidati, ki imajo 
znanja in veščine, ki jih pod-
jetja iščejo, bodo še naprej 
hitro zaposljivi. Imeli bodo 
celo možnost izbire, pri če-

mer bodo uspešnejši tisti de-
lodajalci, ki nudijo boljše 
pogoje, tako glede medse-
bojnih odnosov, pogojev 
dela, delovnega časa, mož-
nosti napredovanj kot stimu-
lacij in plačne politike,« pra-
vi Ribnikarjeva, ki dodaja, da 
bodo priložnosti tudi za tež-
je zaposljive: »Zavod za za-
poslovanje bo tudi v letu 
2020 za spodbujanje zapo-
slovanja imel na razpolago 
sredstva, ki bodo namenjena 
dvigu zaposlitvenih možnos-
ti ljudi, ki so brez teh za de-
lodajalce manj zanimivi. 
Prva taka priložnost bodo v 
prvih mesecih leta tudi javna 
dela, za katera je javno pova-
bilo ravnokar odprto, prijavi-
jo pa se lahko izvajalci, ki jih 
pri tem namenu podprejo 
tudi lokalne skupnosti.«

Potrebe po delavcih 
še vedno precejšnje
Na kamniškem uradu za delo je bilo ob koncu novembra prijavljenih osemsto dvainpetdeset 
brezposelnih oseb. Po besedah vodje urada Dragice Ribnikar se gibljemo okoli nivoja, ko bistvenega 
znižanja brezposelnosti ne moremo pričakovati.

V času od januarja do konca novembra se je na novo zaposlilo 778 oseb, ki so bile prej 
prijavljene na uradu za delo. / Foto: Aleš Senožetnik

KULTURA

Razstava o družini 
Souvan in parku
V Boljkovi galeriji v Arbore
tumu so decembra odprli 
multimedijsko razstavo z 
naslovom Souvani in njihov 
park.
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ŠPORT

Spet za pokalne 
naslove
Po štirih letih bo Calcit Vo
lley prihodnji konec tedna 
gostil zaključni turnir Pokala 
Slovenije, na katerem se 
bosta pomerili tudi kamniški 
ekipi.
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ZANIMIVOSTI

Teki na Grintovec tudi 
na filmu
Leto, ki je minilo, je zazna
moval tudi dvajseti Gorski 
tek na Grintovec. Ob obletni
ci so posneli tudi dokumen
tarni film.
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Jasna Paladin

Velika planina – Problemati-
ko prevozov na Veliko plani-
no so na decembrski seji 
obravnavali tudi občinski 
svetniki, ki so vodstvo druž-
be Velika planina pozvali, da 
v času, ko nihalka ne deluje 
(predvidoma do konca janu-
arja), zagotovi alternativni 
prevoz potnikov.
»Vse obiskovalce, ki boste 
oddih preživeli v eni izmed 
koč na Veliki planini ali se 
odpravili na planino v času, 
ko nihalka ne obratuje, pozi-
vamo, da se primerno opre-
mite in obujete, če boste 
prenočili v kočah, pa se obr-
nite na lastnika koče za po-
datke o prevoznosti in mož-
nostih dostopa, o lokaciji 
koče ter vremenskih razme-
rah. Družba Velika planina 
bo pri tem nudila vso pod-
poro in pomoč pri organiza-
ciji tako gostom kot tudi las-
tnikom koč pri prevozu oseb 
ter prtljage. Za podatke o 
razmerah ter dostopnosti na 
Veliko planino nas lahko 
pokličete vsak dan na tele-
fonsko številko 01/8327 258 

ali nam pišete na booking@
velikaplanina.si. Če imate 
potrebo po organizaciji pre-
voza prtljage ali oseb, nas 
pokličite vsaj 24 ur pred pri-
hodom in potrudili se bomo, 
da čim več gostom zagotovi-
mo pomoč pri prevozu ter 
obisku planine,« sporočajo 
iz družbe in opozarjajo, da 
bodo prevozi po cesti možni 
le, dokler bodo vremenske 
razmere to dopuščale. 
Cena prevoza od spodnje 
postaje nihalke do Velike 
planine znaša deset evrov na 
osebo, povratna vozovnica 
stane dvajset evrov, prevoz 
prtljage pa se glede na težo 
zaračuna posebej. Po re-
dnem urniku bodo prevozi 
na planino organizirani ob 
10., 13. in 16. uri, s planine v 
dolino pa ob 11., 14. in 17. 
uri.
Svetniki so družbo pozvali 
še, naj v obdobju nedelova-
nja nihalke v skladu z veljav-
no zakonodajo ter pravili 
stroke zagotovi nemoteno 
obratovanje sedežnice.
Kot je znano, nihalka ne de-
luje zaradi menjave nosilne 
vrvi.

Nadomestni prevoz 
na Veliko planino
V času, ko nihalka ne deluje, so na Veliko planino 
trikrat dnevno organizirani prevozi po cesti, na 
katere pa se je treba predhodno prijaviti.

17.-19.1.
 // ŠD KAMNIK
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Pohitite, teËaji se æe zaËenjajo!
tel.:  01 / 721 69 13, 041 / 317 444 
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D
U

D
E,

 D
.O

.O
., 

BR
EZ

N
IK

O
VA

 U
LI

CA
 1

5,
 D

O
M

ŽA
LE



2

Občinske novice

petek, 10. januarja 2020

ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin  
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868 251

OGLASNO TRŽENJE: 
Mateja Žvižaj  
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962 143

ZAHVALE, OSMRTNICE, NAROČNINE:
malioglasi@g-glas.si, 04/201 42 47
narocnine@g-glas.si, 04/201 42 41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201 42 00, faks 04/201 42 13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 14.000 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2020 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 24. januarja 2020, prispevke 
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V članku Nihalka na Veliko planino ne vozi, objavljenem v 
prejšnji številki časopisa Kamničan-ka 20. decembra 2019, 
smo zapisali stavek: »Odgovornost o prenehanju obratova-
nja nihalke nosi družba oz. vodja obratovanja, ki pa je An-
drej Potočnik.«, ki pa ne drži oziroma lahko bralci iz zapisa-
nega razumejo, da je Andrej Potočnik odgovoren za nastalo 
situacijo. Sprejel je zgolj odločitev, ki jo je kot vodja obrato-
vanja moral sprejeti. Iz preostalega članka je sicer jasno raz-
vidno, da je zaustavitev nihalke posledica nepričakovanega 
dogodka, na katerega niti družba niti gospod Potočnik nista 
imela vpliva. Kot nam je v odzivu na članek zapisal direktor 
družbe Leon Keder, je Andrej Potočnik do sedaj vestno in z 
vso skrbjo dobrega gospodarja skrbel, da je bila nihalka ved-
no tehnično brezhibna. Družbi Velika planina in predvsem 
Andreju Potočniku se za nejasen zapis opravičujemo.
Uredništvo

Popravek

Jasna Paladin

Kamnik – Svetniki so, še 
preden so se za nekaj ur 
odpravili v sejno dvorano, 
najprej prisluhnili kam-
niškim skavtom, ki so tudi 
letos na občino prinesli luč 
miru iz Betlehema in preb-
rali poslanico, nato pa začeli 
sejo, ki je imela 15 točk.

Seznanitev s poročili 
nadzornega odbora
V uvodu so podali pozitivno 
mnenje Borisu Jemcu za 
ravnatelja Osnovne šole St-
ranje, nato pa prisluhnili 
članom Nadzornega odbora 
Občine Kamnik, ki so 
predstavili poročila treh 
opravljenih nadzorov. Juli-
jana Bizjak Mlakar je 
predstavila nadzor rabe jav-
nih sredstev Občine Ka-
mnik na področju poslova-
nja s podjetjem Pomgrad v 
obdobju do konca leta 2018, 
in sicer pri projektu Odva-
janje in čiščenje odpadne 
vode na območju Domžale 
- Kamnik; nadgradnja CČN 
Domžale - Kamnik. David 
Šućur je predstavil nadzor 
rabe javnih sredstev na po-
dročju poslovanja s podje-
tjem SGP Graditelj v letih 
2015–2018 v zvezi z grad-
njo kanalizacije za komu-
nalne odpadne vode v 
Tunjiški Mlaki, Vesna 
Krmavnar pa nadzor javnih 
sredstev Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik na področju poslova-
nja s podjetjem Velika pla-
nina v letih 2015–2018.
Svetniki so delo nadzorni-
kov pohvalili in si zaželeli, 
da bi bilo takšnih poročil še 
več.

Prostorski dokumenti
V drugi obravnavi so bile 
sprejete spremembe in do-
polnitve Odloka o zazidal-
nem (lokacijskem) načrtu 
B12 Bakovnik in B7 Kovi-
narska – zahodni del, št. 2, v 
prvi obravnavi pa predlog 
odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
VČ-05 Volčji Potok, ki leži 
severno od parka Arbore-
tum in zahodno od golfske-
ga igrišča oziroma nepos-
redno ob priključku javne 
poti na lokalno cesto Ra-
domlje–Rudnik pri Ra-
domljah - Volčji Potok. 
»Prostorske ureditve, ki se 
načrtujejo s tem OPPN, so 
ohranitev obstoječih ureje-
nih javnih površin doma 
Krajevne skupnosti Volčji 
Potok, ohranitev dela obsto-
ječih gozdnih površin, nova 
stanovanjska pozidava ob-
močja, ureditev prometnega 
priključevanja na lokalno 

cesto Radomlje–Rudnik pri 
Radomljah - Volčji Potok, 
rekonstrukcija dela lokalne 
ceste z ureditvijo pločnika 
ob njenem južnem robu, 
ureditev komunalne in 
energetske infrastrukture 
območja, ureditev peš in ko-
lesarskih poti ter manipula-
tivnih in parkirnih površin 
ter zelenih in urbanih povr-
šin območja,« je svetnikom 
in drugim zbranim pojasni-
la vodja Oddelka za urejanje 
prostora dr. Marija Tadeja 
Ježek.
Sledil je  predlog Odloka o 
Programu opremljanja stav-
bnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega pri-
spevka za OPPN KA-23 Ka-
mnik – Poljane v prvi obrav-
navi. 
Sprejet je bil tudi Odlok o 
določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Kamnik.

Želijo si še več 
obnovljenih hiš v 
mestnem središču
Sledil je sprejem sprememb 
pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev la-
stnikom in solastnikom spo-
meniško zaščitenih stano-
vanj ali stanovanjskih stavb 
za sofinanciranje obnove fa-
sad, strešne kritine in stavb-
nega pohištva na območju 
starega mestnega jedra Ka-
mnika in na ostalem obmo-
čju občine Kamnik, kjer so 
stanovanjske stavbe spome-
niško zaščitene. 
Ker so razpoložljiva občin-
ska sredstva na tej postavki 
doslej vsako leto ostajala ne-
porabljena, so pravilnik 
spremenili tako, da do ob-
činskega denarja ne bodo 
več upravičene le fizične 
osebe za svoje stanovanjske 
enote (čeprav bodo te še ved-
no imele prednost), ampak 
– če denar ne bo porabljen 
– tudi pravne osebe za obno-
vo poslovnih prostorov v 
mestnem središču. S tem 
želijo k obnavljanju in ureja-
nju stavb v središču spodbu-
diti vse. 
V zadnjih treh letih je bilo 
lastnikom, ki so obnavljali 
spomeniško zaščitene sta-
novanjske objekte v starem 
mestnem jedru, iz občinske-
ga proračuna izplačanih 
dobrih dvajset tisoč evrov, a 
približno polovica vseh raz-
položljivih sredstev je na 
proračunski postavki ostaja-
la neporabljenih – v letu 
2017 je bilo tako na podlagi 
vlog občanov razdeljenih 
7475 evrov (v proračunu je 
bilo načrtovanih 14 tisoč 
evrov), v letu 2018 so razde-
lili 7659 evrov (načrtovanih 
10 tisoč evrov) in v lanskem 
letu 5068 evrov (načrtova-
nih: 15 tisoč evrov).

Manj birokracije  
za športnike
Po skrajšanem postopku so 
svetniki soglasno  spreje-
li spremembe in dopolnitve 
Odloka o vrednotenju špor-
tnih programov v Občini Ka-
mnik, s katerim se bodo 
odpravile pomanjkljivosti in 
dodatno pojasnila merila in 
normativi. »Oktobra smo se 
predstavniki vseh športnih 
društev in klubov v občini 
sestali z občinsko upravo in 
Zavodom za turizem, šport 
in kulturo Kamnik in se po-
govorili o problematiki. S 
temi spremembami bo de-
nar zdaj res porabljen in 
tako namenjen športu, saj 
odpravljamo nekatere ne-
smiselne birokratske zade-
ve, ki so nam prej delale te-
žave,« je pojasnil svetnik in 
podžupan Sandi Uršič, ki je 
tudi predsednik Plavalnega 
kluba Kamnik.

Proračun brez velikih 
projektov
V letošnjem letu bo imel ob-
činski proračun predvidoma 
25,5 milijona evrov prihod-
kov in 26,3 milijona evrov 
odhodkov. 
Med prvim in drugim bra-
njem se je izkazalo, da bo 
prenosa iz leta 2019 manj, 
kot so načrtovali, prav tako 
so s svetniškimi skupinami 
v preteklih tednih potekala 
nova pogajanja, zato je bilo 
treba do drugega branja na 
novo prerazporediti približ-
no 400 tisoč evrov. 
»A vitalni projekti so ostali 
in proračun je dober za ob-
čane in primeren za spre-
jem,« je svetnike pred raz-
pravo nagovoril župan Ma-
tej Slapar. Svetniki so na 
koncu dokument sicer so-
glasno sprejeli, a kritik ni 
manjkalo. 
»Ne tako dolgo nazaj, zgolj 
leto dni, smo si bile prav vse 
stranke in liste v tem občin-
skem svetu enotne, da ima 
Občina Kamnik pet ključnih 
projektov, in sicer novo OŠ 
Frana Albrehta, ureditev ob-
močja nekdanje smodnišni-
ce, obnovo dotrajanih cest, 
gradnjo pokritega bazena in 
urejanje starega mestnega 
jedra. V tem proračunu ni 
niti enega od teh projektov, 
razen milijona za sklad za 
novo šolo. In vse to ob re-
kordni povprečnini. So bile 
naše obljube občanom zgolj 
všečne predvolilne izjave? 
Seveda so pomembni tudi 
majhni projekti, a s takšnim 
drobljenjem občina nikdar 
ne bo naredila koraka nap-
rej,« je bil kritičen svetnik 
Edis Rujović (LDP), ki obči-
no poziva, da je skrajni čas, 
da si zastavi prioritete in 
strategijo. 

»Do konca leta je res skrajni 
čas, da se odločimo, kaj in 
kako nameravamo z novo 
Osnovno šolo Frana Albreh-
ta, saj to traja že občutno 
predolgo,« se je na dejstvo, 
da občina še vedno ne ve, 
kdaj in za koliko denarja bo 
gradila šolo, odzval svetnik 
Franci Spruk (SDS). V 
svetniških skupinah LMŠ in 
LSU so se čutili zavedene, 
da v proračunu ni možnosti 
najetja brezobrestnega kre-
dita za obnovo cest, kot naj 
bi se dogovorili na pogaja-
njih. Igor Žavbi je opozoril, 
da občina zmanjšuje postav-
ko za zimsko službo, hkrati 
pa obljublja pluženje ceste 
skorajda do zelenega roba. 
»Proračun je skupek mo-
žnega. Nihče ni povsem za-
dovoljen, a tudi ne tako ne-
zadovoljen, da ga ne bi potr-
dil. Karkoli je v občini nare-
jenega, je za naše občane 
dobro, a ne pozabite na tiste, 
ki ne sitnarijo po občini, 
ampak si investicij za bolj 
kakovostno življenje zgolj 
želijo,« pa je povedal Jože 
Korošec (SLS), ki se vselej 
zavzema za razvoj podeže-
lja. Bogdan Pogačar (NSI) je 
opozoril, da bo občina mora-
la narediti več na prihodkov-
ni strani proračuna. Ne le s 
sodelovanjem na evropskih 
in državnih razpisih, ampak 
tudi pri dajatvah, na katere 
ima sama neposredni vpliv 
– nadomestilo uporabe stav-
bnega zemljišča, komunalni 
prispevki in omrežnine. »Če 
bomo to ljudem znali pobra-
ti, jim bomo lahko tudi vra-
čali z investicijami,« je 
prepričan.
Župan Matej Slapar je kljub 
vsemu prepričan, da je pro-
račun dober. »Milijon za 
sklad za novo šolo je velika 
stvar. Tudi potrebne študije 
za območje nekdanje smo-
dnišnice so v izdelavi, prav 
tako se polni sklad za pokriti 
bazen,« je med drugim za-
vrnil očitke, da velikih pro-
jektov ni, in zatrdil, da bodo 
v prihodnje – za leti 2021 in 
2022 – pripravili dvoletni 
proračun.
Sprejeti so bili še: Letni pro-
gram športa v občini Ka-
mnik za leto 2020, Sklep o 
določitvi višine sredstev za 
zagotavljanje pogojev za 
delo članov Občinskega sve-
ta Občine Kamnik v letu 
2020, Sklep o določitvi letne 
vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 
2020 (vrednost točko se ne 
spreminja), Okvirni progra-
ma dela Občinskega sveta 
Občine Kamnik za leto 
2020  in  Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem 
Občine Kamnik za leto 
2020.

Deveta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Proračun pod streho
Glavna točka zadnje seje občinskega sveta v letu 2019 je bila obravnava in sprejem proračuna za leto 
2020. Svetniki so ga potrdili soglasno, a kritik vseeno ni manjkalo.

Kamnik – Od 1. januarja velja sprememba urnika dežurstva za 
lekarni Kamnik in Domžale. Dežurna lekarna v Kamniku bo 
odprta ob nedeljah in praznikih od 9. do 12. ure, v Domžalah 
pa ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17. do 20. ure. A. Se.

Sprememba dežurstva lekarn

Aleš Senožetnik

Srednja vas, Stahovica – V 
Srednji vasi in Stahovici po-
teka gradnja sekundarne ka-
nalizacije. Gradnja v Tu-
hinjski dolini se izvaja po 
odsekih, zajema pa vasi 
Vrhpolje pri Kamniku, Sote-
ska, Markovo, Podhruška, 
Srednja vas pri Kamniku, 
Loke v Tuhinju, Potok, Va-
seno, Hruševka in Buč.
Pred koncem leta se je v 
Srednji vasi nadaljevala ob-
nova vozišča, in sicer na od-
sekih, kjer sta potekali grad-
nja kanalizacije ter izgra-
dnja pločnika od avtobusne 
postaje do uvoza v naselje 

Srednja vas. Začasno so ure-
dili vozišče, da je omogočen 
dvosmerni promet. Ker so 
bile med prazniki asfaltne 
baze zaprte, bodo dela nada-
ljevali v prihodnjem tednu. 
Ker je na tem delu še vedno 
gradbišče, na občinski upra-
vi opozarjajo, naj vozniki 
upoštevajo prometno signa-
lizacijo.
Izgradnja sekundarne kana-
lizacije poteka tudi v Staho-
vici. Novozgrajeni odsek bo 
priključen na obstoječe ka-
nalizacijsko omrežje, v ted-
nu pred novim letom je iz-
vajalec že začel izvajanje ze-
meljskih del in vgradnjo ka-
nalizacijskih cevi.

Dela nadaljujejo  
ta mesec 
Po prekinitvi del med prazniki po novem letu 
znova začenjajo gradnjo sekundarne kanalizacije.

Pločnik v Srednji vasi / Foto: Občina Kamnik



Občinske novice

3petek, 10. januarja 2020

Aleš Senožetnik

Šmarca – Proslava ob nedav-
nem dnevu samostojnosti 
in enotnosti je tudi tokrat 
potekala v organizaciji 
Društva Demos na Kamni-
škem, Društva general Ma-
ister Kamnik, Društva sv. 
Jakoba in Krajevne skupnos-
ti Šmarca ter v sodelovanju 
z Občino Kamnik. V pol-
nem Domu krajanov v 
Šmarci sta imeli osrednjo 
vlogo slovenska beseda in 
pesem. Skozi pester kultur-
ni program prireditve, ki jo 
je pripravila dr. Marjeta Hu-
mar, sta zbrane vodila Bar-
bara Božič in dramski igra-
lec ter recitator in interpret 
Pavle Ravnohrib. Za glasbe-
no popestritev so poskrbeli 
pevci Mešanega pevskega 

zbora Odmev Kamnik pod 
vodstvom Anice Smrtnik ter 
družinski kvartet R4. Manja 
Golob, Nika Homar, Nana 
in Anže Balantič, Jan Vrhov-
nik Jančar in Špela Jenko iz 
Gledališke skupine Rudolfi 
pa so pod mentorstvom 
Marje Kodra predstavili 
preplet domovinske poezije 
in petja.
»Bodimo prinašalci ognja v 
narodu, da se po prelomnih 
odločitvah izpred 29 let, ko 
sta bila izborjena svoboda in 
mir, učvrsti naš ponos na 
lastno domovino,« je zbrane 
pozdravil predsednik Kra-
jevne skupnosti Šmarca Ma-
tjaž Šporar, slavnostni go-
vornik župan Matej Slapar 
pa je spomnil na dogodke iz 

začetka devetdesetih let, še 
posebno enotnosti, ki so jo 
takrat številni državljani iz-
kazali na plebiscitu. »Ta 
zgodovinska plebiscitarna 
odločitev daleč presega tudi 
razpoke v slovenski politiki, 
ki so v času dobrega leta dni 
od prvih priprav na plebiscit 
pa do prvih mednarodnih 
priznanj nove države Slove-
nije vedno znova ogrožale v 
tistem času tako zelo potreb-
no enotnost,« je povedal Sla-
par in dodal, da je povezo-
valni duh tistega časa še da-
nes navdih za prihodnost, 
»še bolj uspešni pa smo lah-
ko le, če bomo uspeli ures-
ničiti, uveljaviti in spoštovati 
vrednote in načela, ki smo 
se jim takrat zavezali.«

Povezovalni duh 
plebiscita
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti so v krajevnem domu v Šmarci pripravili proslavo s pestrim 
kulturnim programom.

Slavnostni govornik je bil kamniški župan Matej Slapar. / Foto: Aleš Senožetnik

Povezovalka programa Barbara Božič in igralec ter recitator 
Pavle Ravnohrib / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kostavska planina, Zgornji 
Tuhinj, Rudnik pri Radomljah 
– Združenje borcev za vred-
note NOB Kamnik in Tuhinj 
sta v sodelovanju z Društvom 
Dogodek Kamnik, sredi de-
cembra pripravili 64. spo-
minsko slovesnost na 
Kostavski planini, na kateri so 
se spomnili žrtev bitke, ki se 
je na področju planine odvija-
la leta 1942, ko je odred kam-
niškega bataljona napadlo več 
tisoč sovražnikov, padlo pa je 
16 kamniških borcev. 
Slavnostni govornik Dominik 

Grmek, nekdanji poveljnik 
55. Območnega štaba Terito-
rialne obrambe Domžale Ka-
mnik, se je poleg orisa zgodo-
vinskih okoliščin boja dotak-
nil tudi novejše vojaške zgo-
dovine kamniško-domžalske-
ga območja in predvsem 51. 
obletnice ustanovitve Teritori-
alne obrambe ter vstopa v 
pakt Nato. 
Pred koncem leta sta kam-
niško in tuhinjsko združenje 
borcev organizirali tudi tradi-
cionalno komemoracijo pri 
spomeniku 192 padlim bor-
cem na Prevojah v Zgornjem 
Tuhinju, meda katerimi sta 
bila tudi vodja ameriške vojne 
misije kapetan Charles Fi-
sher in dr. Peter Držaj, ki sta 
padla v Češnjicah. Slavnostni 
govornik kamniški župan 
Matej Slapar je poudaril po-
men ohranjanja zgodovinske-
ga spomina na prelomne čase 
v slovenski zgodovini. »Gra-

diti moramo na zvestobi do 
domovine in opozarjati na 
iskreno pripadnost ter ponos, 
da živimo v svobodi. To smo 
dolžni tudi njim, tistim, ki so 
padli v številnih vojnah za 
našo Slovenijo in za obstoj 
slovenskega naroda plačali z 
življenjem,« je še dodal kam-
niški župan. 
Minulo soboto pa sta ob spo-
meniku padlim v Rudniku 
pri Radomljah organizaciji 
zveze združenj borcev iz 
Domžal in Kamnika pripravi-
li komemoracijo v spomin na 
dogodke iz 6. januarja 1945, 
ko je zaradi izdaje življenje 

izgubilo več kot trideset parti-
zanskih borcev. 
Slavnostni govornik je bil 
Franci Gerbec, sicer pisec 
brošure o nedavno preminu-
lem partizanu Vinku Žebov-
cu, ki je preživel dogodke na 
Rudniku. V govoru je med 
drugim poudaril, da je bil 
upor nujen, saj je Slovencem 
grozilo izničenje. »Postavlja 
se vprašanje, kako je mogoče 
poskušati na novo pisati zgo-
dovino, in tiste, ki so bili žrtve 
terorja, proglašati, da so bili 
oni zločinci in da so tisti, ki so 
te zločine delali, bili njihove 
žrtve,« je povedal Gerbec, ki 
se je zavzel za pošteno obrav-
navo medvojnih in povojnih 
dogodkov ter ob tem dodal, 
da so tudi številni pobiti po 
vojni rana v slovenskem naro-
dnem telesu.
Vse tri slovesnosti je zazna-
moval tudi kulturni program 
z recitali in pesmijo.

V spomin padlim
Ob koncu starega in v začetku novega leta so 
potekale komemoracije v spomin žrtvam druge 
svetovne vojne na Kostavski planini, Prevojah in 
v Rudniku.

Pred koncem leta je slovesnost potekala tudi na Prevojah.

Poklon padlim v Rudniku / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Čišče-
nje naplavin in plavja pod 
brežino na območju vodne-
ga zajetja Iverje je potekalo 
pod nadzorom hidrologa iz 
podjetja Geoko ter hidrolo-
gov Geološkega zavoda Slo-
venije, saj gre za ekološko 
občutljivo vodovarstveno ob-
močje, zajetje pa predstavlja 
glavni vir pitne vode v občini 
Kamnik. Izvajalec del, Ko-
munalno podjetje Kamnik, 
je izvajal posebne ukrepe za 
preprečitev onesnaženja 
vode, strokovne službe so v 
času čiščenja, ki je potekalo 

od 20. decembra dalje, po-
ostreno nadzirale in prever-
jale kvaliteto pitne vode, po-
tek del pa je poleg rečnega 
nadzornika spremljala tudi 
Ribiška družina Bistrica - 
Domžale, so sporočili z Ob-
čine Kamnik. 
Čiščenje območja je bilo pot-
rebno zaradi izdatnega no-
vembrskega deževja, saj so 
naplavine poslabšale izdat-
nost vodnega zajetja, o čemer 
je občinska uprava obvestila 
pristojne službe Direkcije 
Republike Slovenije za vode, 
koncesionarja Hidrotehnik, 
d. d., in hidrologe iz Geolo-
škega zavoda Slovenije.

Območje vodnega zajetja 
Iverje očiščeno
Po novem letu so zaključili čiščenje naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje.
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Ančka Podbevšek, 
svetnica LMŠ

Moj zaselek Brezovica nad 
Motnikom je od središča Ka-
mnika oddaljen več kot 26 ki-
lometrov, torej več kot je raz-
dalja med Kamnikom in Lju-
bljano.
Ko se vozim po tej prometni 
Tuhinjski dolini proti domu, 
opazujem, kako urejene in 
varne so poti za pešce, šolarje 
in kolesarje. Ugotavljam, da je 
tovrstna infrastruktura v več-
jem delu Tuhinjske doline 
dobro urejena, kar pa za 
vzhodni del Kozjaka težko re-
čem. Že v spodnjem delu Špi-
taliča od uvoza v vas naprej 
proti Motniku v oči bode ces-
tišče brez pločnika, ki bi ga 
uporabljali stanovalci v hišah 
ob cesti. Ti sedaj tvegajo peša-
čenje ob nepreglednem ovinku 
in včasih kar »divjih« vozni-
kih.
Naslednja črna točka sta 
manjkajoči avtobusna postaja 
in prometna signalizacija ob 
hiši Bela 3. Zadnji neurejen 
problem pa je pred zadnjimi 
naseljenimi hišami ob cesti na 
vzhodu naše občine. V mislih 
imam predel ob cesti pred h. š. 

Zg. Motnik 18. Manjkajo av-
tobusna postaja, pločnik do 
omenjenih hiš, prehod za 
pešce za stanovalce zaselka 
Brezovica in vsa prometna si-
gnalizacija. To je kraj, kjer 
vozniki vozijo z veliko hit-
rostjo in so drugi udeleženci v 
prometu nemočni.
Upam, da bodo pristojni opo-
zorili upravljavca ceste, to je 
DRSC, da bomo tudi najbolj 
oddaljeni prebivalci naše obči-
ne dobili občutek enakovred-
nosti, vsaj v tem pogledu.
Občutek varnosti je tudi za 
nas pomemben tako na cesti 
kot ob njej in na vseh poteh, ki 
si jih izbiramo, da si krepimo 
dobro počutje in zdravje. Prav 
to želim vsem vam.

Mnenje občinske svetnice

Moje novoletne 
želje

Sredi decembra 2019 je minilo 
prvo mandatno leto Občinega 
sveta Občine Kamnik, ki je bil 
izvoljen za obdobje 2018–
2022. V tem času je bilo v ob-
čini Kamnik narejenega marsi-
kaj dobrega. Imamo pa še do sti 
ciljev in načrtov, zato nas čaka 
veliko dela tudi v prihodnje.
Kratek pregled prvega manda-
tnega leta: zaključena je bila iz-
gradnja sekundarne kanalizaci-
je v Tuhinjski dolini, zgrajen je 
bil pločnik v Srednji vasi, dogra-
jeno je bilo omrežje javne 
razsvetljave (v Srednji vasi, na 
Lokah, v Šmarci itd.), obnovljen 
je bil most na Markovem, sani-
ranih je bilo več plazov, v Ka-

mniku je bilo prenovljeno od-
bojkarsko igrišče in še bi lahko 
naštevali. 
Na 9. seji Občinskega sveta 
Občine Kamnik, ki je potekala 
18. decembra, smo občinske 
svetnice in svetniki sprejeli pro-
račun za letošnje leto. V prora-
čun so umeščeni številni pro-
jekti, izpostavila jih bom le ne-
kaj: začela se bo sanacija ceste 
Markovo–Studenca–Podlom, 
zgrajen bo pločnik med Virom 
pri Nevljah in Markovim, ureje-
na bo javna razsvetljava od Po-
toka do Term Snovik. Proračun 
precejšnja sredstva namenja 
tudi skladu za izgradnjo Osnov-
ne šole Frana Albrehta, saj si 
zagotovo vsi želimo, da bo nova 
šola čim prej stala.
Zagona za naprej nam zagoto-
vo ne manjka, pa četudi je po-
treb in želja zmeraj več, kot je 
razpoložljivih sredstev. 

Cvetka Slapnik, občinska 
svetnica NSi Kamnik
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Prvo mandatno leto je za nami

Dušan Papež, svetnik 
LDP

V minulem letu smo člani Lis-
te Dušana Papeža (LDP) us-
pešno delovali v občinskem 
svetu in krajevnih skupnostih. 
V našem programu je med 
prednostnimi nalogami razvoj 
trajnostnega turizma, pred-
vsem Velike planine z dolino 
Kamniške Bistrice. Kot predse-
dnik Strokovne komisije za 
ohranjanje in razvoj Velike 
planine sem skupaj s člani ko-
misije pripravil operativne re-
šitve s ciljem, da Velika plani-
na zaživi, a se ohranita okolje 
in narava. 
Že v preteklosti smo naredili 
velik napredek v komunikaciji 
z deležniki na Veliki planini 
in pridobili veliko mero zau-
panja. Le s sodelovanjem bo 
možno postopno uresničeva-
nje načrtovanih ukrepov. 
Glede komunalne infrastruk-
ture se bomo zavzemali, da bo 
občina pripravila poseben od-
lok, ki bo urejal odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunal-
nih voda. Ugotovilo se je, da je 
voda v izvirih pod Veliko pla-
nino že deloma onesnažena, 
kar je skrb vzbujajoče, ker se 
ta voda steka v zajetje pitne 
vode za območje Kamnik Iver-
je. Neustrezno odvajanje in 
čiščenje odpadne vode predsta-
vlja tveganje za vire pitne 
vode. Zato bo nujno treba 
vzpostaviti nadzor pri odva-
žanju fekalij na Veliki planini 
in ob spodnji postaji žičnice. 
Glede prometne strategije so 
bila izvedena vzdrževalna 
dela na cesti in parkirišču na 
Rakovih ravneh, kjer so bila 
postavljena ekološka stranišča. 
V končnicah in praznikih so 
redarji skrbeli za nemoten po-
tek prometa in parkiranja. 

Obe novosti sta bili med obi-
skovalci ugodno sprejeti. Posle-
dično bo potrebna ureditev 
parkomata ter postavitev table 
z navodili in cenikom parkira-
nja. 
Izvedli smo nakup zemljišča 
za parkirišče pri kamnolomu 
na Rakovih ravneh, v pripravi 
je pridobitev zemljišča na ob-
stoječi kategorizirani cesti in 
parkirišču na Ušivcu. 
Pri vseh projektih bomo spod-
bujali aktivno črpanje evrop-
skih sredstev.
V okviru Športne zveze Ka-
mnik, katere predsednik sem, 
smo pridobili sredstva za javno 
razsvetljavo na stadionu. V 
prihodnje se bom zavzemal, da 
bo občina sodelovala na jav-
nem razpisu za pridobivanje 
sredstev za pokritje bazena.
V lanskem letu smo člani LDP 
pripomogli, da so asfaltirali 
cesto v Podstudenec. Prioriteta 
v letu 2020 bo asfaltiranje ceste 
Markovo–Studenca in Stolnik. 
Rešitev problematike cestne in 
komunalne infrastrukture vi-
dim v ustanovitvi sosveta pred-
stavnikov krajevnih skupnosti, 
kjer bi v okviru občine pripra-
vili finančno ovrednoten ra-
zvojni načrt investicij, sprejet 
na občinskem svetu. Tako bi 
bili krajani seznanjeni z načr-
tom izvedbe del.

Mnenje občinskega svetnika

Razvoj, a ne za 
ceno pitne vode!

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pester kulturni 
program v telovadnici Cen-
tra za izobraževanje, rehabi-
litacijo in usposabljanje Ka-
mnik (CIRIUS Kamnik) so 
pred novim letom pripravili 
varovanci centra ob pomoči 
strokovnih delavcev in spre-
mljevalcev. Tema praznova-
nja, na katerem ni manjkalo 
pesmi in plesa, se je vrtela 
okoli tokratne rdeče niti, ki 
je bila drevo. 
Zbrane je nagovoril tudi di-
rektor centra Goran Pavlič, 
ki se je ozrl tudi v prehojeno 
pot minulega leta. "Imeli 
smo rekordni proračun, do-
bili smo novo ravnateljico 
doma in novega, starega di-
rektorja," je spomnil na me-
njavo na ravnateljskem mes-
tu, ki ga je lansko leto prev-
zela Simona Rogič Ožek. 

Poleg tega so v Ciriusu lani v 
zdravstveni enoti zaposlili 
pet novih delavcev, prav toli-
ko pa se jih je tudi upokojilo. 
"Dobili smo čudovito sejno 
sobo. Obiskali so nas predse-
dnik republike, varuh člove-
kovih pravic in ameriška ve-
leposlanica. Zaključili smo z 
večletnim mednarodnim 
projektom, odprli učno sta-
novanje in se udeležili mno-
gih strokovnih izobraževanj. 
Vse smo dosegli s trdim de-
lom in brez vas, učenke in 
učenci, starši in sodelavci, 
tega ne bi zmogli," je še po-
vedal Goran Pavlič.
Ob tej priložnosti so podelili 
spominska priznanja ob ok-
roglih jubilejih zaposlenih 
zavoda, prireditev pa skleni-
li s pesmijo Slovenija, od 
kod lepote tvoje, s katero so 
zaželeli srečno leto, v katero 
smo nedavno vstopili.

Prednovoletno 
srečanje 
Otroci in mladostniki s kamniškega Ciriusa so se 
s pesmijo in plesom poslovili od starega leta.

Pester program prireditve so ob pomoči strokovnih 
delavcev in spremljevalcev oblikovali otroci in mladostniki 
kamniškega Ciriusa. / Foto: Občina Kamnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Planinsko društvo 
Kamnik ovjavlja razpis za 
oskrbnika Kamniške koče 
na Kamniškem sedlu. "Delo 
oskrbnika zahteva izkušnje 
z vseh področij planinskega 
gospodarstva. Poleg gostin-
skih in kulinaričnih znanj, 
ki zahtevajo poznavanje sis-
tema HACCP, je potrebno 
poznavanje tehničnega dela 
koče v smislu dobrega gos-
podarja. Zahtevano je tudi 
znanje s področja elektroni-
ke, kar zajema upravljanje z 
davčno blagajno, e-gost in 
osnovna računalniška zna-
nja. Glede na to, da kočo 
obišče veliko tujih gostov je 
potrebno vsaj osnovno zna-
nje angleščine in nemščine. 
Poznavanje okoliških gora 
je pomembna vrlina oskrb-

nika," so zapisali v društvu, 
kjer prijave s poudarkom na 
dosedanjih izkušnjah priča-
kujejo do 30. januarja. 
Kamniška koča velja za viso-
kogorsko kočo I. kategorije 
in ima naziv okolju prijazna 
koča. Oskrba iz doline pote-
ka s tovorno žičnico. Preskr-
ba z energijo je vezana na 
fotovoltaične celice, vetrni 
agregat in pomožni dizelski 
agregat. Prenovljena je not-
ranjost skupaj s kuhinjo. 
Oskrba z vodo je vezana na 
kapnico in dezinfekcijo pre-
ko UV-filtra. Odpadne vode 
se čistijo preko čistilne na-
prave. V koči je telefon, in-
ternetna povezava ter radij-
ska postaja, preko katerih 
poteka komunikacija s pi-
sarno društva. Koča ima 
tudi spletno kamero, odprta 
pa je od junija do oktobra.

Iščejo oskrbnika koče 
na Kamniškem sedlu

Aleš Senožetnik

Kamnik – S silvestrovanjem 
na prostem so v Kamniku 
sklenili sklop prireditev Pra-
vljičnega Kamnika, ki so ga 
poimenovali Zvečer v mes-
to. Kamničani so se na Glav-
nem trgu od starega leta 
poslovili z Ansamblom Po-
ljanšek. Skupaj s Kamniča-
ni, ki se niso prestrašili niz-
kih temperatur, sta zadnje 
sekunde do novega leta 
odštevala župan Matej Sla-
par in v. d. direktorja Zavo-
da za turizem, šport in kul-

turo Kamnik Francij Kra-
mar. 
Številne prireditve, ki so se 
odvijale skozi celoten de-
cember, so bile namenjene 
otrokom in odraslim, zadnji 
večeri pred novim letom pa 
so bili rezervirani za nasto-
pe priljubljenih glasbeni-
kov, med katerimi so glavno 
mesto zavzemali prav do-
mače skupine. 
Poleg Roka Ferengja & 
Rok'n'Banda so se na odru 
na Glavnem trgu zvrstili še 
Koala Voice, Matter, Sun-
drops in Arche. 

Znova silvestrovali 
v središču mesta
S silvestrovanjem so se zaključile celomesečne 
decembrske prireditve v sklopu Pravljičnega 
Kamnika: Zvečer v mesto.

Precejšnje število ljudi se je kljub nizkim temperaturam 
zbralo na silvestrovanju v središču Kamnika. 
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Kamnik – Društvo gorska re-
ševalna služba Kamnik or-
ganizira Tečaj varnejše hoje 
v gore v zimskih razmerah, 
ki bo potekal 17. in 18. janu-
arja na Mali planini. Tečaj je 
primeren tako za popolne 
začetnike kot tudi za izkuše-
ne planince, ki bi radi pono-
vili in obnovili svoje znanje. 
Zbor udeležencev bo v pe-
tek, 17. januarja, ob 17. uri v 
Domžalskem domu na Mali 
planini.
Zaradi omejenih možnosti 
nastanitve se tečaja lahko 
udeleži največ 25 oseb. Pre-
nočišče in prehrana bosta 
zagotovljena v Domžalskem 
domu na Mali planini. Prija-
ve potekajo izključno preko 
spletnega obrazca, objavlje-
nega na spletni strani 
Društva GRS Kamnik. Člani 
PZS za tečaj plačajo dvajset 

evrov, nečlani pa šestdeset 
evrov. Kotizacijo je treba na-
kazati skupaj s prijavo na 
TRR: SI56 0231 2003 5354 
472, sklic SI00 17012020 
(pri vplačilu morata biti ob-
vezno navedena priimek in 
ime plačnika). Prijava je ve-
ljavna le s plačilom kotizaci-
je, v ceno pa so všteti stroški 
predavateljev in inštruktor-
jev ter morebitno gradivo. 
Bivanje in prehrano v koči 
plača vsak udeleženec sam 
(hrane iz nahrbtnika ni).
V petek bo najprej teoretični 
del, v soboto pa praktični del 
na terenu, zato se od udele-
žencev zahtevajo primerna 
oblačila in obutev ter druga 
oprema za gibanje v gorah v 
zimskih razmerah (cepin, de-
reze, čelada, lavinski trojček).
Dodatne informacije so na 
voljo pri vodji tečaja Matja-
žu Šerkeziju na telefonski 
številki 041 663 446.

Tečaj varnejše hoje  
v zimskih razmerah

Aleš Senožetnik

Komenda – Podjetje Publi-
kus, ki tudi na območju 
občine Kamnik skrbi za 
odvoz in ravnanje z odpad-
ki, je v lanskem letu nada-
ljevalo odvoz embalaže iz 
zbirnega centra v Suhado-
lah. Kot je na zadnji seji 
občinskega sveta v Komen-

di povedala direktorica Bri-
gita Šen Kreže, jim je lani 
uspelo odpeljati 3890 ton 
t. i. lahke frakcije. Približ-
no dva tisoč ton odpadkov, 
ki tudi zaradi težav države 
z iskanjem prevzemnika 
še ostaja v zbirnem centru, 
pa je po zagotovilih vod-
stva Publikusa ustrezno 
embaliranih, tako da ne 

predstavljajo nevarnosti za 
okolje. Zbirni centri se še 
vedno soočajo s težavami 
pri odvozu embalaže, saj 
ministrstvu za okolje in 
prostor z zadnjim javnim 
razpisom še ni uspelo najti 
prevzemnika tovrstnih od-
padkov. Po zaprtju pred-
vsem kitajskega in še ne-
katerih drugih trgov pa je 
na evropskem trgu precej 

manj interesa za prevzem 
embalaže, zato tudi v Pu-
blikusu opozarjajo, da je 
čas, da se država začne za-
vedati svoje odgovornosti.
Po besedah Šen Krežetove 
so v suhadolskem zbirnem 
centru od uničujočega 
majskega požara, ki je bil, 
kot kaže, podtaknjen, spre-
jeli več ukrepov za izbolj-
šanje požarne varnosti ter 

tudi stopnjo požarne ogro-
ženosti dvignili z druge na 
zahtevnejšo tretjo stopnjo. 
Namestili so tudi novo čr-
palko, kupili protipožarne 
odeje in namestili sondo 
na zadrževalniku požarne 
vode, ki zaposlene opozori 
v primeru, da je nivo vode 
prenizek. Usposobili so 
tudi zaposlene, ohranjajo 
pa požarno stražo.

Odpadke še odvažajo
V zbirnem centru v Suhadolah ostaja še približno dva tisoč ton nakopičenih odpadkov, skoraj štiri 
tisoč ton so jih v lanskem letu uspeli odpeljati.

V lanskem letu so iz zbirnega centra v Suhadolah odpeljali približno štiri tisoč ton 
odpadkov. / Foto: Aleš Senožetnik

Približno dva tisoč ton 
odpadkov, ki tudi 
zaradi težav države z 
iskanjem prevzemnika 
še ostajajo v zbirnem 
centru, je po 
zagotovilih vodstva 
Publikusa ustrezno 
embaliranih, tako da 
ne predstavljajo 
nevarnosti za okolje.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Zavarovalnica 
Triglav z novoletno akcijo 
Za boljši jutri šesto leto pod-
pira preventivne projekte po 
vsej Sloveniji. Ljubljanska 
območna enota zavarovalni-
ce je letos tako podprla pet 
gasilskih društev, med kate-
rimi so tudi člani Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Duplica. 
V PGD Duplica so se v zad-
njem letu srečevali pred-
vsem z izzivom nezadostne-
ga števila opreme za zaščito 
dihal oziroma tako imeno-
vanih izolirnih dihalnih apa-
ratov. S pomočjo donacije v 

višini 3600 evrov bodo kupi-
li nova zaščitna sredstva za 
gasilce. »Zaradi kvalitetne 
zaščitne opreme bo gasilec 
varno posredoval ob vseh 
nalogah zaščite in reševanja. 
Saj le dobro opremljen gasi-
lec lahko uspešno predvsem 
pa varno opravlja naloge, ne 
da bi s tem ogrožal svoje 
zdravje,« je ob prevzemu 
donacije povedal Vilko Do-
bovšek, predsednik PGD 
Duplica.
Zavarovalnica Triglav je pod 
okriljem akcije Za boljši jut-
ri doslej podprla blizu 130 
preventivnih projektov po 
vsej Sloveniji, v minulem 
letu pa še dodatnih trideset. 

Donacija gasilcem
Dupliški gasilci so ob koncu leta prejeli donacijo Zavarovalnice Triglav, s katero bodo kupili nova 
zaščitna sredstva.

Predsednik PGD Duplica Vilko Dobovšek je donacijo prejel 
iz rok Aleša Klementa, direktorja Območne enote Ljubljana 
Zavarovalnice Triglav. / Foto: arhiv organizatorja

Kopalniške brisače

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

do 50% ugodneje

Zimski popusti

do 3. 2. 2020.

Miklavž
obdaruje
dodatnih

na celoten nakup
-10%

Svilanit OUTLET Kamnik, www.svilanit.siKov i n a r s k a  c e s t a  4
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Vse aktualne informacije o 
spodbudah kot tudi objave 
aktualnih prostih delovnih 
mest so na voljo na spletnih 
straneh Zavoda RS za zapo-
slovanje, kot poudarjajo na 
kamniškem uradu, pa so 
tako delodajalcem kot brez-
poselnim za vprašanja in 
informacije na voljo tudi 
svetovalci in zaposleni na 
uradu. 

»Verjamemo, da so kandi-
dati z ustrezno motivacijo, 
aktivnostjo in željo po zapo-
slitvi skupaj s podporo zapo-
slenih na uradu za delo slej 
ko prej uspešni. Zatrdim 
lahko, da smo na ta način 
skupaj s strankami v lan-
skem letu spisali kar nekaj 
uspešnih zgodb, in raču-
nam, da bo tako tudi letos,« 
zaključuje vodja kamniške-
ga urada za delo Dragica 
Ribnikar.

Potrebe po delavcih še 
vedno precejšnje
31. stran

Aleš Senožetnik

Kamnik – Občina Kamnik 
je objavila javni poziv k pre-
dložitvi predlogov za pode-
litev občinskih priznanj za 
letošnje leto. Priznanja lah-

ko prejmejo posamezniki 
podjetja, zavodi, politične 
in druge organizacije, 
društva in drugi subjekti s 
sedežem na območju obči-
ne Kamnik. Pisne predloge 
z ustrezno utemeljitvijo je 

treba v zaprti kuverti poslati 
na naslov: Občinski svet 
Občine Kamnik – Komisija 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, Glavni 
trg 24, 1240 Kamnik, s pri-
pisom: »Predlog za podeli-

tev občinskega priznanja za 
leto 2020«. Predloge za po-
delitev bronastih, srebrnih 
in zlatih priznanj ter pode-
litev naziva častni občan 
zbirajo do ponedeljka, 20. 
januarja.

Zbirajo predloge za priznanja



6

Zanimivosti

petek, 10. januarja 2020

Marjan Schnabl 

Kamnik – Mesec december 
je v načelu bolj namenjen 
prazničnemu razpoloženju, 
na kar nas skoraj na vsakem 
koraku spominjajo novole-
tne okrasitve, praznični na-
kupi po trgovinah in stojni-
cah ter sproščen utrip mno-
žice obiskovalcev. Njim se 
pridružijo še trije dobri mož-
je in veseli december je res-
nično mesec veselja in priča-
kovanj.
Člani Območnega združe-
nja slovenskih častnikov Ka-
mnik - Komenda pa imamo 
v decembrskem programu 
kar nekaj pomembnih aktiv-
nosti, in sicer vojaško stro-
kovno ekskurzijo, streljanje 
z enim od orožij, udeležbo 
na proslavi na Kostanjski 
planini, v Šmarci in na Pre-
vojah, prednovoletno sreča-
nje članstva ter izdelavo let-
nih poročil za preteklo leto 
ter programov za prihodnje 
leto.
Za letošnjo strokovno eks-
kurzijo smo pripravili pro-
gram, po katerem smo obi-
skali Vojašnico Franca 
Rozmana - Staneta in se sez-
nanili z njihovim delom in 
nalogami, ki jih opravljajo v 
sestavi 20. pehotnega polka. 
Poveljujoči tem enotam 
podpolkovnik Hafner nam 
je skupaj s sodelavci major-
jem Tkavcem, štabnim vod-
nikom Geršakom in vodjo 
oddelka za obrambo iz 
celjske uprave Justinom s 
tehničnimi pripomočki v 
eni izmed strokovnih preda-
valnic nazorno prikazal ce-

loten sestav bataljona, obo-
rožitev, sodelovanje z drugi-
mi nadrejenimi in podreje-
nimi enotami, teritorialno 
pokritostjo, kadrovsko sesta-
vo, vadišča za bojna strelska 
kondicioniranja, udeležbo 
njihovih enot in posamezni-
kov na vojaških misijah, so-
delovanje s civilnim prebi-
valstvom in izvajanje opera-
tivnih nalog na področju 
obrambe in zaščite ob na-
ravnih in drugih nesrečah. 
Izredno dobro sodelujejo z 
območnimi in občinskimi 
združenji slovenskih častni-
kov ter drugimi veteranski-
mi organizacijami iz 41 ob-
čin, ki so pretežno na vzhod-
nem delu Slovenije. Ponos-
ni so na tradicije 87. pešpol-
ka še iz časov avstro-ogrske 
vojske, kar je razumeti kot 
zgodovinsko podlago seda-
nje 82. brigade. Po zaključ-

ku obiska smo se jim toplo 
zahvalili za izjemno pozor-
nost, ki so nam jo namenili, 
in jim v zahvalo izročili ne-
kaj izvodov knjig z naslo-
vom Ne pozabimo in Kam-
niški zbornik. Ob stisku rok 
smo jim obljubili, da se 
bomo po svojih močeh tru-
dili, da vojaški poklic čim 
bolj približamo potencial-
nim kandidatom in jih 
usmerjamo v njihove vrste.
Preostali čas v Celju smo iz-
koristili za ogled prenovlje-
nega Pokrajinskega muzeja 
in občudovali praznično ok-
rasitev knežjega mesta. Med 
vračanjem skozi Tuhinjsko 
dolino smo se ustavili še v 
enem izmed prijetnih gostišč 
in ob prigrizku nazdravili 
prihajajočemu novemu letu. 
V istem tednu, ko smo obi-
skali Celje, smo izvedli za 
svoje člane prvo strelsko tek-

movanje z zračno puško 
standardne izdelave na stre-
lišču Strelskega društva Ka-
mnik v Mekinjah. Najbolje 
se je na tem tekmovanju po 
pričakovanju odrezal Rena-
to Uranič, ki je s 148 krogi 
ugnal vso konkurenco, 
čeprav tudi drugi niso veliko 
zaostajali. Tekmovanje je 
bilo namenjeno še počastitvi 
25. obletnici ustanovitve 
krovne organizacije ZSČ, ki 
smo jo pred nedavnim pra-
znovali v Vojašnici generala 
Rudolfa Maistra v Mariboru.
Ob zaključku leta smo prip-
ravili vsa potrebna poročila 
o svojih aktivnostih v letu 
2019 in izdelali programe 
za leto 2020. Pri tem nismo 
pozabili na vse tiste člane, ki 
največ prispevajo k izpolnit-
vi programov, in jih predla-
gali za ustrezna priznanja in 
odlikovanja.

Častniki v Celju
Člani območnega združenja častnikov smo obiskali Vojašnico Franca Rozmana - Staneta in se 
seznanili z njihovim delom in nalogami, ki jih opravljajo v sestavi 20. pehotnega polka.

V Vojašnici Franca Rozmana - Staneta / Foto: Marjan Schnabl

Aleš Senožetnik

Snovik – Decembrsko božič-
no zgodbo, ki so jo že pet-
najstič uprizorili v Snoviku, 
je tokrat prestavilo deževje, 
zato so bile žive jaslice tok-
rat na sporedu dan po boži-
ču, kljub temu pa so si prire-
ditev ogledali številni gledal-
ci, ki so se zbrali na travniku 
pri Termah Snovik. Žive 
jaslice, kot pravimo tovr-
stnim prireditvam, je orga-
niziralo Turistično društvo 

Tuhinjska dolina, režirala 
jih je Zdenka Klančnik, 
uprizorili so jih tamkajšnji 
ljubiteljski igralci, za vezni 
tekst pa je poskrbela Manja 
Žebaljec. Za pravo vzdušje v 
Snoviku vselej poskrbijo 
tudi s čudovito kuliso in pas-
tirskim ognjem – in tudi 
tokrat ni bilo nič drugače. Še 
pred uprizoritvijo svetopi-
semske božične zgodbe pa 
sta zbrane ogrela tudi Tjaša 
Hrovat in Uroš Steklasa, ki 
sta odpela nekaj skladb.

Božična zgodba
Tradicionalne žive jaslice so v Snovik znova 
privabile številne obiskovalce.

Tradicionalne žive jaslice v Snovik vsako leto privabijo 
številne gledalce. / Foto: Aleš Senožetnik

Prireditev sta z nekaj skladbami popestrila tudi Tjaša 
Hrovat in Uroš Steklasa. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Med številnimi bo-
žičnimi prireditvami, ki so v 
tem času potekale v Kamniku 
in okolici, so minulo nedeljo 
v župnijski cerkvi na Šutni 
pripravili tudi Koncert božič-
nih pesmi. Pred polno cerkvi-
jo poslušalcev sta se predsta-

vila Komorni moški zbor Lek 
pod vodstvom Milivoja Šurbe-
ka in Mešani pevski zbor 
Zvon iz Šmartnega pri Litiji, 
ki ga je vodila zborovodkinja 
Marija Celstina. Pester pro-
gram je obsegal dvajset božič-
nih pesmi. Zadnjo, vsem 
dobro znano Sveto noč, pa sta 
oba zbora zapela skupaj. 

Koncert božičnih pesmi

V župnijski cerkvi na Šutni v Kamniku sta se 
predstavila Komorni moški zbor Lek in Mešani 
pevski zbor Zvon.

Komorni moški zbor Lek / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Precejšnja množi-
ca je v soboto pričakala Sve-
te tri kralje, ki so nekaj po 
sedmi uri zvečer s pesmijo 
pozdravili prisotne pri Gro-
šanovih jaslicah na Kovinar-
ski ulici in izrekli blagoslov. 
Na Spodnjem Perovem so 
tako menda že deveto leto 

zapored obujali tradicijo, s 
katero se predvsem v mestih 
dandanes redko srečujemo. 
Za to pa so menda najzaslu-
žnejši fantje iz garaže, kot si 
pravi moški del ekipe, ki po-
skrbi tudi za jaslice. Ženski 
del Spodnjega Perovega, ki 
tudi sicer velja za eno bolj 
povezanih in aktivnih kam-
niških krajevnih skupnosti, 

pa poskrbi za to, da krajani 
in drugi obiskovalci ne odi-
dejo žejni in lačni. Kot pa 
nam je zaupala Marta Zab-
ret, ena tistih, ki nosi precej-
šen del odgovornosti za do-
godek, pa tudi vse več obi-
skovalcev s seboj prinese 
kakšno dobroto. 
Posebnost obiska treh mod-
rih na Perovem je tudi svo-

jevrstna glasbena popestri-
tev. Potem ko so pred dve-
ma letoma ugotovili, da bo-
žični napevi dobro zvenijo 
tudi skozi glasbila Mestne 
godbe Kamnik, so tokrat v 
goste povabili glasbenike iz 
sosednje občine – Men-
geško godbo, ki je prav tako 
pričarala čudovito praznično 
vzdušje.

Trije kralji na Perovem
Sveti trije kralji so pri Grošanovih jaslicah na Spodnjem Perovem že devetič zaželeli zdravja in prinesli 
blagoslov v novem letu.

Sveti trije kralji / Foto: Aleš Senožetnik Mengeška godba / Foto: Aleš Senožetnik
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Volčji Potok – Arboretum 
Volčji Potok je kulturni spo-
menik državnega pomena, 
jedro njegove dediščine in 
najbolj dragoceni del pa je 
park, ki ga je ob svoji grašči-
ni osnovala družina Souvan. 
Zgodovina Arboretuma se 
namreč začne pisati konec 
19. stoletja, ko si je na obmo-
čju današnjega parka druži-
na Souvan za bivanje uredila 
tamkajšnjo graščino in ob 
njej skrbno uredila park. 
Zanj je zaslužen Leon Sou-
van, ki je parku posvetil tako 
rekoč svoje življenje, veliko 
energije in tudi denarja.
Družina Souvan izvira iz 
Ljubljane, kjer so imeli v lasti 
več nepremičnin in bili us-
pešni trgovci. Z Volčjim Po-
tokom se povežejo leta 1882, 
ko je Ferdinand Souvan ku-
pil okoli sto hektarov veliko 
posestvo z graščino na ob-
močju današnjega parka, 
kjer je tudi živel do smrti (po-
kopan je na Homcu). Grašči-
no je v celoti prenovil, da je 
stara renesančna zgradba 
dobila novo baročno preoble-
ko, in uredil tudi vrt. A za vrt, 
ki je še danes duša Arboretu-
ma, je zaslužen njegov sin 
Leon Souvan, poslovnež, a 
tudi velika umetniška duša. 
Še pred očetovo smrtjo si je 
zamislil preureditev graščine 
in parka, ureditveni načrt pa 
predstavil celo na maketi, na 
kateri je ponazoril novi sis-
tem poti in razmestitve po-
slopij, ribnikov in rastlinja. 
Dela se je lotil leta 1919, a v 
Volčjem Potoku je pri druži-
ni preživel le konce tedna, 

saj je sicer vodil posle v Lju-
bljani. Ni se osredotočil le na 
graščino in park, ampak na 
celo območje okoli hriba. 
Oblikoval je območje, ki ju 
danes poznamo kot Spodnji 
in Zgornji angleški park, po 
njegovi zamisli je urejen tudi 
parter pred graščino.
Souvanov park po površini 
obsega sedmino današnjega 
Arboretuma, a predstavlja 
njegov dragoceni osrednji 
del in historično jedro zava-
rovane kulturne dediščine, 
zato v Arboretumu Volčji Po-
tok družini Souvan posveča-
jo pozornost, ki si jo zasluži-
jo. Družino Souvan, ki je 
imela posestvo v osrčju da-
našnjega parka v lasti vse do 
leta 1946 in na katero imajo 
domačini na Hudem in v 
Volčjem Potoku še danes 
lepe spomine, je Matjaž 
Mastnak predstavil že na raz-
stavi pred dvema letoma, de-
cembra pa so v Boljkovi gale-
riji odprli še multimedijsko 

predstavitev. Kot poudarja 
avtor (razstavo je postavil 
skupaj z Matejo Račevski), 
podatkov o Souvanih v jav-
nih arhivih ni veliko, zato je 
še toliko bolj vesel sodelova-
nja z družino in potomci, ki 
so mu odstopili veliko foto-
grafij in drugih podatkov. 
Multimedijska predstavitev 
vključuje celostensko projek-
cijo arhivskih fotografij, ki 
prikažejo rast in oblikovanje 
Souvanovega parka od leta 
1898 do 1945. Zgodbe treh 
ključnih oseb iz Souvanove-
ga parka so predstavljene v 
zamišljenih osebnih izpove-
dih. Ferdinandu Souvanu, 
Heleni Souvan in Leonu So-
uvanu lahko obiskovalec 
prisluhne v ločenih prezen-
tacijah. Dodanih je nekaj 
predmetov, od katerih vsak 
po svoje osvetli življenje dru-
žine. Od nekdanje veličastne 
graščine so ostale le štiri tal-
ne ploščice, ki jih je v Arbo-
retum prinesel eden od do-

mačinov. Graščino so med 
vojno namreč požgali parti-
zani. Ko so svojo namero na-
javili, so okoliški prebivalci 
raznesli vse tamkajšnje pohi-
štvo, po požaru pa tudi prak-
tično ves gradbeni material, 
ki je ostal na pogorišču.
Posebno prizorišče na raz-
stavi je posvečeno Almi Sou-
van, muzi pesnika Josipa 
Murna. »Razstavo smo pos-
tavili na način, ki bo prime-
ren za vse tiste, ki se jim ne 
ljubi veliko brati, takih pa je 
danes žal vedno več, in se 
bolj pustijo zapeljati sliki in 
govorjeni besedi. Namenje-
na je posameznikom, parom 
in družinam, torej tistim obi-
skovalcem, ki jih je v našem 
parku že tako največ, ni pa 
najbolj primerna za večje 
skupine,« je povedal Matjaž 
Mastnak.
Multimedijska razstava je 
opremljena s prevodi v nem-
ški, angleški, italijanski in 
hrvaški jezik.

Razstava o družini 
Souvan in parku
V Boljkovi galeriji v Arboretumu so decembra odprli multimedijsko razstavo z naslovom Souvani 
in njihov park.

Razstava prikazuje začetke urejanja parka, njegovo rast in usodo po drugi svetovni vojni. 
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Andrej Kotnik

Kamnik – Konec novembra 
2019 je bil objavljen literar-
ni natečaj Kamniške svetil-
ke, s katerim vabimo k 
ustvarjanju pisce kratkih 
zgodb in poezije. Naj dolge 
zimske večere razsvetljujejo 
tudi kamniške svetilke.
Literarni natečaj je name-
njen vsem odraslim, torej 
tistim, ki bodo v letu 2020 
dopolnili vsaj 17 let in sta-
rejšim. Tako upamo, da 
bomo v prejetih literarnih 

delih ujeli življenjsko moč 
mladosti ter izkušnje, ki jih 
prinašajo odrasla leta. Nate-
čaj nikakor ni namenjen le 
Kamničanom, ampak vsem 
odraslim, ki se preizkušate 
v pisanju. Tematiko in obli-
ko kratkih zgodb ali poezije 
prepuščamo avtorjem. Krat-
ke zgodbe naj vsebujejo be-
sedila v dolžini do 6.300 
znakov (s presledki vred), 
pesniški prispevki naj obse-
gajo največ petdeset verzov. 
Podrobnejše informacije in 
navodila za oddajo prispev-

kov najdete na spletni stra-
ni Knjižnice Franceta Ba-
lantiča Kamnik (www.kam.
sik.si). Lahko nas pokličete 
tudi na telefonsko številko 
01 320 55 83 (v času odpr-
tosti knjižnice).
Avtorska dela bomo v Knji-
žnici Franceta Balantiča zbi-
rali vse do 7. februarja. Poš-
ljete jih lahko po navadni 
pošti na naslov: Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, 
Ljubljanska cesta 1, 1241 Ka-
mnik s pripisom »Kamniške 
svetilke« ali v elektronski 

obliki na e-naslova: andrej.
kotnik@kam.sik.si in jana.
ursic@kam.sik.si.
Med poslanimi avtorskimi 
deli bo strokovna žirija, ki 
jo sestavljajo Ana Schnabl, 
dr. Tina Bilban in Ana Sve-
tel, izbrala po eno najbolj-
še med pesmimi in kratki-
mi zgodbami. Strokovna 
komisija bo poleg najbolj-
ših del dodatno izbrala do 
tri besedila iz vsake zvrsti, 
ki bodo kasneje skupaj z 
zmagovalnimi deli obja-
vljena v priložnostnem 
zborniku.
Rezultate literarnega nateča-
ja Kamniške svetilke bomo 
objavili predvidoma v okviru 
praznovanja občinskega 
praznika Občine Kamnik 
konec marca. Avtorja izbra-
nih najboljših del bosta pre-
jela bralnik in knjižni nagra-
di založbe Beletrina. Nagra-
dili bomo tudi avtorje dru-
gih izbranih del.

Literarni natečaj 
Kamniške svetilke
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik sedemdeseto obletnico ustanovitve 
praznuje tudi s spodbujanjem literarne ustvarjalnosti.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Jožef Pavlič, sicer 
dolgoletni časnikar in ure-
dnik, doma iz sosednje obči-
ne Komenda, je nedavno 
svojim trem pesniškim zib-
kam z naslovi Nikoli brez 
upanja, Živim ter Vodorav-
nice in navpičnice pred krat-
kim dodal še četrto z naslo-
vom Presečnice. V zbirki, ki 
jo je izdalo kamniško Dru-
štvo sv. Jakoba, je na več kot 
150 straneh strnil okoli de-
vetdeset še ne objavljenih 
pesmi, napisanih v zadnjem 
obdobju. 
Pesmi je izbrala predsedni-
ca društva dr. Marjeta Hu-
mar, ki jih je po tematiki 
uredila v cikle Človek in 
Bog, Moški in ženska, Člo-
vek in narava ter Človek in 
življenje ter k zbirki napisa-
la tudi spremno besedo.
Poleg zbirke pesmi je v 
skupni izdaji Društva sv. Ja-
koba Kamnik in založbe 
Salve izšla tudi knjiga Pre-
sečnice II, ki prinaša del 
avtorjevih meditacij, ki 

izpričujejo, kako je v ob-
dobju, ko je v semenišču 
študiral filozofijo in teologi-
jo, premišljeval med hojo, 
kar med sprehodi v naravo 
in hojo v hribe počne še da-
nes. Tudi to knjigo je uredi-
la Marjeta Humar, ki je me-
ditacije razdelila v tri raz-
delke, in sicer Bog – izhodi-
šče in središče življenja, Pot 
– do samega sebe in soljudi 
ter Dom, domovina, zemlja 
– človek.

Presečnice Jožefa 
Pavliča
Pri Društvu sv. Jakoba Kamnik sta nedavno izšli 
knjigi Jožefa Pavliča, dolgoletnega časnikarja, 
urednika, publicista in pesnika iz Komende.

Jožef Pavlič / Foto: Barbara Pavlič

Maja Hribovšek

Šmartno v Tuhinju – Kultur-
no-umetniško društvo Ivan 
Cankar iz Šmartnega v Tuhi-
nju je v preteklem letu ses-
tavljala devetčlanska ekipa 
amaterskih igralcev. Izredno 
nas povezuje želja po druže-
nju in zabavi, zato nam na 
nobeno vajo ni odveč priti. 
Za predstavo Slikar na vasi 
avtorja Toneta Partljiča smo 
se pripravljali približno štiri 
mesece. Julija smo jo premi-
erno uprizorili pri Termah 
Snovik pod šotorom. Žal je 
mesec dni prej nenadoma 
prišlo do spremembe lokaci-
je. Pred predvideno julijsko 
premiero se je v letnem gle-
dališču v Gradišču namreč 
pripetila nesreča – na oder je 

padla ogromna smreka s ska-
lovjem, tako da je bila večina 
objekta uničena. Glede nada-
ljevanja in morebitne obnove 
se v kulturnem društvu še 
dogovarjamo. Julija smo nato 
pod šotorom tradicionalno 
odigrali tri predstave, nato pa 
so sledila gostovanja in pono-
vitve. Obiskali smo Dom sta-
rejših občanov v Kamniku in 
poskrbeli, da je bil konstan-
ten dan občanov malo druga-
čen. Gostovali smo v Čemše-
niku, Godiču in Motniku. V 
okviru etnoloških dni TD 
Tuhinjske doline smo 
predstavo odigrali tudi konec 
avgusta, prav tako pod šoto-
rom. Letos nas kmalu čakajo 
vaje za novo predstavo – kate-
ra bo to, pa naj za zdaj še os-
tane skrivnost.

Načrtujejo novo 
uprizoritev

Igralci iz Šmartnega so julija uprizorili predstavo 
Slikar na vasi, tudi za letošnje leto pa že snujejo 
načrte in pripravljajo novo predstavo.
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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
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Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

Bojana Klemenc

Kamnik – Tokratno razstavo 
z naslovom Nekaj črt in 
kakšna pika je kustosinja 
Saša Bučan pripravila ob 
osemdeseti obletnici rojstva 
Iva Mršnika, ki se v našem 
mestu v takem obsegu pred-
stavlja prvič. Razstava prina-
ša izbor risb in grafik iz 
vseh obdobij Mršnikovega 
ustvarjanja. »Lahko bi rekli, 
da gre za malo pregledno 
razstavo, saj sva s slikarjem 
pripravila izbor del iz njego-
vega celotnega več kot pet-
desetletnega opusa,« je v 
uvodu k razstavi povzela 
umetnostna zgodovinarska 
Saša Bučan.

Zavezan piki, liniji in črti
Že vse od svojega ustvarjal-
nega začetka v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja se je 
Ivo Mršnik v svojih delih za-
vezal piki, črti, liniji in se 
skorajda popolnoma odrekel 
barvi. »Malo je umetnikov, 
ki se na svoji poti ne dotak-
nejo barvnega sveta. Ivo 
Mršnik svojemu likovnemu 
izrazu, risbi, ostaja zvest in 
hodi po poti, ki brez velike-
ga ''pompa'' prehaja z ene 
na drugo raven njegovega 
notranjega sveta. V risbi je 

našel popoln izraz, besedo, s 
katero zapisuje ta neskončni 
življenjski roman, ki se iz 
poglavja (cikla) v poglavje 
spreminja, a vendarle vse-
skozi ohranja zgodbo. To 
zgodbo, ki jo videvamo, si-
cer spremenjeno, dorečeno, 
a vendarle nezaključeno, je 
začel razvijati s portreti oz. 
figurami v sedemdesetih le-
tih. Mršnik je upodabljal 
različne portrete, ki so se iz 
grafike v grafiko počasi, a 
vztrajno reducirali, vse bolj 
izgubljali svoje nadrobne 
poteze in postali v izteku 
samo še izrezane figure na 
način senčne izrezanke, ki 
pa je na črnem papirju delo-

vala kot dejansko izrezana iz 
ploskve, plastičnost je odda-
la svoje mesto popolni 
ploskovitosti. V osemdese-
tih letih je Mršnik razstavil 
nadnaravno velike glave. Od 
cikla Glave se Mršnik konec 
osemdesetih let preteklega 
stoletja preusmeri izven vi-
dnega, realnega in otipljive-
ga. Od tod se začenja razkroj 
realnega v kaotičen zapre-
dek, ki je samo nadaljevana 
redukcija zapisa, ki je poprej 
oblikoval glavo. Iz Zapisov, 
ki jih Mršnik kreira tako v 
grafiki kot risbi, izvira dina-
mičen ritem zapisa samega, 
vodenje umetnikove roke po 
poteh svojih lastnih notra-

njih svetov, ki se vtiskujejo 
oz. zapisujejo na belino pa-
pirja, kot individualizirana, 
osebna oblika,« je o avtorje-
vem delu na odprtju sprego-
vorila Saša Bučan. 
V pogosto nemirnih potezah 
Iva Mršnika – umetnika, pre-
poznavnega predvsem po te-
ksturi linij, se izpostavlja spe-
cifična grafična tehnika ver-
nis mou, ki jo pogosto upo-
rablja in s katero zapis posta-
ja še bolj neposreden. V 
mehko voščeno podlago, ki je 
nanesena na cinkovo ploščo, 
se v tej tehniki položi papir. 
Risarska poteza na papirju se 
nato odrazi na voščeni podla-
gi, na teh mestih pa se podla-
ga odlepi od cinkove plošče 
in jo odpre kislini. Jedkanje v 
kislini je lahko tudi večsto-
penjsko. Pri izdelavi odtisa v 
tej tehniki globokega tiska 
barvo vtremo v izjedkane glo-
bine, ploščo obrišemo, tako 
da barva ostane le v izjedka-
ninah, na to položimo navla-
žen grafični papir in odtisne-
mo v preši za globoki tisk. 
Razstava prikazuje prav to 
sled roke, pogosto ujeto v 
krožeče forme, v katerih se 
razkraja in spet vzpostavlja 
Mršnikov likovni svet. 
Razstava bo na ogled do 14. 
maja.

Nekaj črt in kakšna pika
V četrtek, 19. decembra 2019, je v Galeriji Miha Maleš potekalo odprtje razstave risb in grafik 
akademskega slikarja Iva Mršnika.

Saša Bučan in avtor razstave Ivo Mršnik / Foto: Marko Kumer

Fani Zore

Šmartno v Tuhinju – Bil je 
prelep večer, ko smo pevci 
in pevke Mavrice v goste po-
vabili ustvarjalce, ki prihaja-
jo iz Tuhinjske doline: Ljud-
ske pevce iz Tuhinjske doli-
ne, Godbo Tuhinjska doli-
na, Ansambel bratov Poljan-
šek ter predstavnika Kultur-
nega društva Motnik, ki sta 
predstavila življenjsko zgod-
bo Gašperja Križnika.
Ljudski pevci so nas z ubra-
nimi glasovi popeljali v pre-
teklost z ljudskimi pesmimi 
Moja kosa je križavna, Oj, 
kje je deželica, Oj, dečva, ne 
vdaj se na paure, o zavetni-
ku Šmarske župnije, od ko-
der prihajajo pevci, pa Iz 
jame Mart'n.
Prvič sta se nam na tradicio-
nalnem koncertu pridružila 
predstavnika Kulturnega 
društva Motnik in nam 
predstavila Gašperja Križni-
ka, rojenega 5. januarja 1848 
v Motniku, umrl je 26. no-
vembra 1904 v Motniku. Bil 
je čevljar in pomemben zbi-
ralec slovenskih ljudskih pri-
povedk, pesmi, pregovorov. 
V drugi polovici 19. stoletja 

je v Motniku in okolici zbral 
več kot dvesto zapisov. Bil je 
prvi, ki je slovstveno folkloro 
zapisal v narečju. Predstavni-
ca KD Motnik je nazorno po-
vedala eno njegovih pravljic 
o očetu in treh sinovih.
Našemu povabilu se je od-
zval tudi Ansambel bratov 
Poljanšek, ki že od leta 1971 
izvaja narodno-zabavno 
glasbo in je Tuhinjsko doli-
no naredil še bolj pre-
poznavno. Izvedli so pesmi 
Tuhinjski fantje, Furman-
ska, Skupaj za vedno in 

Kamniške gore. S pesmijo 
Če bratu brat je tujec, so 
nam zaželeli, da bi se imeli 
bolj radi. Obiskovalci so pre-
pevali, potočili kako solzo 
sreče in skoraj zavriskali ob 
prelepi Poljanškovi glasbi.
Sledile so še narodno-zabav-
ne skladbe v novi preobleki v 
izvedbi Godbe Tuhinjska do-
lina pod vodstvom dirigenta 
Miha Kosca in MePZ Mavri-
ca pod vodstvom zborovodje 
Primoža Leskovca: Harmo-
nika (Rudi Poljanšek), Slove-
nija, od kod lepote tvoje (V. 

in S. Avsenik) in Veselo v 
Kamnik. Godba TD, s katero 
dobro sodelujemo, nas je po-
peljala na prelepo Menino 
planino. Koncert smo zaklju-
čili člani MePZ Mavrica s 
pesmijo Joži Kališnik in Ru-
dija Poljanška v priredbi Pri-
moža Leskovca Biseri Tu-
hinjske doline. Skladba ope-
va kraje v naši dolini, ki je 
pravi biser, in gostoljubnost 
njenih prebivalcev.
Vse zasluge za pripravo tako 
lepega večera ima predse-
dnica zbora Mavrica Pavla 
Šuštar, ki je izvajalce doma-
če pesmi, glasbe in besede 
še bolj povezala.
Po koncertu se je druženje 
pevcev in obiskovalcev kon-
certa nadaljevalo ob srčni 
moški pesmi in harmoniki 
Danila Poljanška, prav tako 
tudi ob dobrem pecivu in 
domačih dobrotah.

V pesmi in besedi
V soboto, 14. decembra, je v telovadnici Osnovne šole Šmartno v Tuhinju 
potekala druga prireditev Tuhinjska dolina v pesmi in besedi.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Člani Simfonične-
ga orkestra Domžale - Ka-
mnik so decembra nastopili 
na že 49. Novoletnem kon-
certu. Tradicionalno so ga 
pripravili v Domžalah in Ka-
mniku. V obeh terminih, 
tako v nedeljo, 22. decem-
bra, kot tudi v ponedeljek, 
23. decembra, so razprodali 
dvorano Doma kulture Ka-
mnik. 
Če je bil koncert ob koncu 
leta 2018 posvečen opernim 
delom s poudarkom na glas-
bi Verdija in Puccinija, so 
tokrat poslušalci uživali v 
skladbah operetnih del Jo-
hanna Straussa mlajšega, 
Franza Lehárja in Emmeri-
cha Kálmána ter velikih ru-
skih mojstrov Musorgskega, 
Gliera ter Čajkovskega. Na 
repertoarju, ki so ga simfo-

niki izvedli pod vodstvom 
dirigenta Slavena Kuleno-
vića, so bile tako melodije s 
Straussovega Netopirja ter 
odlomki iz Hrestača in La-
bodjega jezera Čajkovskega 
pa Ples perzijskih sužnjev iz 
opere Hovanščina Modesta 
Musorgskega in drugih. 
V goste so tokrat povabili te-
norista Gregorja Ravnika, 
sopranistko Matejo Potoč-
nik in citrarko Neli Zidar 
Kos. Program je na zabaven 
način povezoval član orke-
stra Luka Vasle.
Simfonike tudi v novem letu 
čaka več nastopov, med ka-
terimi velja opozoriti na 
spomladanski letni koncert, 
zagotovo pa bo spet pre-
cejšnje zanimanje vladalo za 
njihov jubilejni, petdeseti 
Novoletni koncert, s katerim 
bodo leta 2021 vstopili tudi v 
petdeseto leto delovanja.

Simfoniki znova 
razprodani
Člani Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik 
so znova napolnili dvorano in navdušili občinstvo 
na obeh novoletnih koncertih v Domu kulture 
Kamnik.

Poleg sopranistke Mateje Potočnik sta v vlogi solistov 
nastopila še tenorist Gregor Ravnik in citrarka Neli Zidar 
Kos. / Foto: Aleš Senožetnik
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Meta Kregar

Kamnik – S predstavo so raz-
veselili skoraj devetsto šolar-
jev kamniških osnovnih šol: 
OŠ Toma Brejca, OŠ Šmar-
tno v Tuhinju in podružnice, 
OŠ Stranje, OŠ 27. julij Ka-
mnik ter podružnične šole 
OŠ Frana Albrehta.
Po uspešni krstni uprizorit-
vi na matični šoli so se opo-
gumili in se podali na pravi 
gledališki oder, kar je bila za 
vse nastopajoče posebna in 
nepozabna izkušnja. Vsebi-
na predstave Borisa A. No-
vaka je poučna. Glavni ju-
nak oblak popotnik, ki ga je 
več kot odlično odigral in 
odpel Filip Maležič, se poda 
na pot, da bi našel in spoz-
nal obzorje. Na poti sreča 
veliko različnih prijateljev, a 
do pravega spoznanja ga na-
zadnje usmeri modra gora, 
ki pravi: »Vsakdo se mora 
sam dokopati do spoznanja. 
Zato se le potrudi po zračni 
strmini in sam razkrij skriv-
nost obzorja.«

Odlično so se odrezali tudi 
drugi nastopajoči: Monika 
Osolnik, Karolina Fric, Kata-
rina Tomanić, Ana Omov-
šek, Nina Krt, Miki Murad-
bašić, Nace Maležič, Ela Po-
ljanšek, Nika Ošap, Tiana 

Sedeljšak, Lucija Jelenc, 
Rozi Šuštaršič, Brina Rudolf 
Vučković, Kiara Beganović, 
Ana Urankar, Jakob Bartol 
in Luka Vidovič.
Nič čudnega, da je lepo petje 
in igranje privabilo v dvora-

no tudi mimoidočega dobre-
ga moža – Božička, ki je vse 
gledalce, zadnji dan pred-
stav pa tudi nastopajoče in 
vse, ki so pomagali pri 
predstavi, obdaril s polnim 
košem daril.

S predstavo razveselili 
devetsto učencev
Sredi decembra so učenci Osnovne šole Frana Albrehta z glasbeno gledališko predstavo Nebesno 
gledališče kar petkrat napolnili dvorano Doma kulture Kamnik.

Nastopajoči v predstavi Nebesno gledališče / Foto: Meta Kregar

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Simon Golob

Gozd – Sestavni del praznič-
nega decembra, ko se po do-
movih postavljajo jaslice in 
krasijo drevesca, mesto in 
okoliške vasi pa krasi tisoče 
svetlečih lučk, je tudi obda-
rovanje. Dedek Mraz, eden 
izmed treh dobrih mož, se 
je spomnil tudi na nas in 
tako v nedeljo, 15. decembra, 
obiskal otroke iz krajevne 
skupnosti Črna pri Kamni-
ku. Starši in otroci so do 
zadnjega kotička napolnili 
prostore Podružnične 
osnovne šole Gozd, kjer so 
pred prihodom Dedka Mra-
za učenci šole pod mentor-

stvom učiteljic pripravili 
pester kulturni in glasbeni 
program, v katerem so poka-
zali, kaj so se v zadnjih te-
dnih naučili. Ob glasbeni 
spremljavi zborovodje pa so 
tudi zapeli nekaj božičnih 
pesmi.
Tudi po končanem progra-
mu pa otroci še niso prene-
hali peti. S pesmijo Siva 
kučma, bela brada so na-
mreč polni pričakovanja 
priklicali Dedka Mraza, ki se 
je posebej za to priložnost 
spustil v dolino in s seboj v 
košu prinesel darila, ki jih je 
podaril otrokom ter jih tako 
razveselil in jim polepšal 
praznike.

Dedek Mraz na obisku

Dedek Mraz je obiskal in obdaril tudi otroke iz 
krajevne skupnosti Črna.

Obisk Dedka Mraza v podružnični šoli na Gozdu 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Območno združe-
nje veteranov vojne za Slo-
venijo Kamnik - Komenda 
in Osnovna šola Marije Vere 
vabita na odprtje razstave 

Vojna za Slovenijo 1991. 
Razstava je rezultat dela Vo-
jaškega muzeja Slovenske 
vojske. Odprtje razstave bo v 
ponedeljek, 13. januarja, ob 
16. uri v knjižnici Osnovne 
šole Marije Vere.

Odprtje razstave o vojni 
za Slovenijo

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pred koncem leta 
je Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik skupaj z 
Občino Kamnik in Meto 
Kač, ženo pokojnega kiparja 
Miha Kača, najmlajšim na 
Osnovni šoli Frana Albrehta 
predal skulpturo mamuta. 
»Približno tri leta je namreč 

majhna skulptura mamuta, 
katere avtor je pokojni kipar 
Miha Kač, "domovala" v pro-
storih Turistično-informa-
cijskega centra na Glavnem 
trgu v Kamniku. V mesecu 
decembru leta 2016 je bila 
skulptura postavljena na 
glavno avtobusno postaja v 
Kamniku in po približno pol 
leta zaradi različnih vre-

menskih (ne)prilik postala 
kar dotrajana. V avgustu leta 
2018 je Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik 
poskrbel za popravilo skulp-
ture mamuta in ustrezno 
konzerviranje z epoksi smo-
lo. V letu 2019 pa se je poro-
dila ideja, da se ob menjavi 
logotipa Osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik skulptura 

podari prav njim, da bo lah-
ko delala družbo otrokom 
oziroma šolarjem. Ravnatelj 
je bil predloga zavoda vesel 
in je darilo sprejel z odprti-
mi rokami, saj ceni umetni-
ško dediščino našega velike-
ga kamniškega ustvarjalca, 
umetnika in kiparja. Drago-
cena Kačeva zapuščina pa 
bo tako od danes dalje na-
menjena izobraževanju ot-
rok in jim služila tudi kot 
umetniški navdih za njiho-
vo lastno ustvarjanje,« so ob 
tej priložnosti zapisali na 
zavodu.
Hkrati s predajo mamuta pa 
je šola dobila tudi nov logo-
tip, ki sta ga izdelali Anama-
rija Erčulj in Sara Zalesnik, 
avtorica pa je Lučka Majce-
novič, nekdanja učenka 
šole. Logotip predstavlja ne-
veljskega mamuta, ki na 
oklu nosi svinčnik, ki pred-
stavlja matično šolo, na 
njem pa so upodobljeni še 
štirje svinčniki, ki pa pred-
stavljajo vse podružnične 
šole. Kot pravijo, logotip v 
stilizirani podobi izraža pre-
teklost in sedanjost kraja pa 
tudi šolo kot ustanovo, kjer 
se v pedagoškem trikotniku 
uresničujejo cilji in nameni, 
zapisani v viziji šole.

Mamuta predali učencem
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik ima od konca leta nov logotip, na katerem je upodobljen 
neveljski mamut.

Skulptura mamuta odslej stoji v Osnovni šoli Frana Albrehta. / Foto: Občina Kamnik
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Helena Končar

Kamnik – V Plavalnem klu-
bu Kamnik smo v sredo, 18. 
decembra 2019, za naše 
najmlajše člane organizirali 
že deveti Medvedkov pokal, 
ki je potekal v bazenu zavo-
da CIRIUS. Tekmovanje je 
bilo namenjeno plavalcem 
Plavalne šole (predtekmo-
valni program za predšolske 
in šolske otroke), plavalcem 
četrte plavalne selekcije 
(Plavalne akademije) in pla-
valcem tretje selekcije. Ude-
ležilo se ga je 64 otrok. 
Ob glasni spodbudi staršev 
in podpornikov so otroci po-
kazali svoje plavalno znanje, 
ki so ga pridno pridobivali 
od septembra. Namen tek-
movanja je, da se otroci na 
prijazen način spoznajo s 
plavalnimi tekmovanji, da se 
naučijo, da je treba vaditi in 
vložiti veliko truda, da so na 
koncu rezultati dobri, ter da 
je pomembno sodelovati, ne 
zmagati. Zato so bili zmago-
valci vsi, ki so s pripomoč-
kom ali brez njega priplavali 
do nasprotnega roba bazena. 
Otroci so z velikim nasme-
hom in iskricami v očeh po-
kazali, da plavanje ni samo 
tekmovanje, plavanje je dru-
ženje in priložnost za tkanje 
novih prijateljskih vezi.
Po tekmovalnem delu za 
najmlajše smo pripravili še 
zaključno prireditev, kjer so 
se nam pridružili tudi sta-
rejši tekmovalci prve in dru-
ge selekcije. V pozitivnem 
vzdušju smo se spomnili 
uspehov pretekle sezone 
2018/2019, s katerimi so 
nas razveseljevali naši pla-
valci. Uspešno delo v Plaval-
nem klubu Kamnik, ki že 

vrsto let ob slabih pogojih za 
treniranje, a z veliko 
požrtvovalnostjo in preda-
nostjo plavalnemu športu, 
niza uspehe in skrbi za po-
pularizacijo plavalnega 
športa v naši in sosednjih 
občinah, pa dokazuje izjem-
na statistika osvojenih me-
dalj na zimskih in letnih 
državnih prvenstvih pre-
tekle sezone, za kar sta za-
služna trenerja Miha Potoč-
nik in Emil Tahirovič.
Plavalci prve in druge selek-
cije so na zimskih in letnih 
državnih prvenstvih pre-
tekle sezone skupno osvojili 
57 medalj (9 zlatih – naslo-
vov državnih prvakov in pr-
vakinj, 24 srebrnih in 24 
bronastih). Od tega je bilo 
12 medalj podeljenih za šta-
fetne nastope, 45 medalj pa 
so osvojili posamezniki. 
Tako je bilo prednovoletno 
druženje priložnost, da smo 
plavalce nagradili za njihov 
trud, njihovim staršem pa 
izrekli iskreno zahvalo za 

podporo. Čeprav si prav vsi 
naši plavalci zaslužijo veliko 
pohvalo, smo ob tej prilož-
nosti nagradili 13 plavalcev, 
ki so v pretekli sezoni na 
zimskih državnih prven-
stvih v 25-metrskih bazenih 
in na letnih državnih prven-
stvih v 50-metrskih bazenih 
osvajali medalje. Nagrade so 
prejeli: Ivana Lukan, Rok 
Vejnovič, Marko Gabriel 
Končar, Iza Videc, Taja Vej-
novič, Nik Peterlin, Jakob 
Prebil, Bor Slana, Marija 
Maček Sitar, Eva Bende, 
Maja Vezenkova, Tina Doli-
nar in Jernej Prebil. Njihove 
odlike pa niso le hitri zave-
slaji v vodi, ampak so s svo-
jim pozitivnim odnosom do 
plavalnega športa in do 
klubskih prijateljev tudi 
vzor drugim plavalcem.
Kamniški plavalci so si na 
državnih tekmovanjih pri-
služili tudi trideset diplom 
za mlajše letnike v kategori-
jah mlajši dečki in deklice 
ter dečki in deklice (prvo 

mesto – sedem diplom, dru-
go mesto – 17 diplom in tret-
je mesto – šest diplom). 
Priplavali so jih Rok Vejno-
vič, Iza Videc, Nik Peterlin 
in Jaka Varga. Medalje so 
osvajali tudi v štafetnih na-
stopih, med drugim tudi na-
slov državnih prvakov v šta-
feti 4 x 200 metrov mešano 
(Jaka Varga, Nik Peterlin, 
Jakob Prebil in Bor Slana).
Ob koncu smo se za dolgo-
letno sodelovanje zahvalili 
Maji Berlisk, Luciji Pintar in 
Živi Dobrovoljc, ki so se v tej 
sezoni poslovile od aktivne-
ga plavanja, ter vsem trener-
jem in vaditeljem za njihovo 
požrtvovalno delo.
Ponosni smo na kamniške 
plavalce, tako na tiste, ki sto-
pajo na stopničke, kot tudi 
na vse druge, ki s trdim de-
lom nadgrajujejo svoje oseb-
ne rekorde in tiste najmlaj-
še, ki na plavalno pot šele 
stopajo. Vsi si skupaj s tre-
nerji zaslužijo čestitke in 
pohvale!

Odlično v bazenih
Kamniški plavalci so sredi decembra organizirali deveti Medvedkov pokal in sklenili najuspešnejšo 
sezono doslej. 

Najboljši plavalci so prejeli nagrade / Foto: Helena KončarKatarina Kumer

Komenda – Sredi decembra 
je Judo klub Komenda orga-
niziral Prednovoletni pokal 
Komende za najmlajše, ki 
so se ga udeležili otroci od 
četrtega do desetega leta sta-
rosti. Telovadnica Osnovne 
šole Moste pri Komendi je 
bila polna mladih športni-
kov, ki so se pomerili v za-
četnikom prijaznih judo 
borbah. Najmlajši, vrtčevski 
otroci so nastopili najprej in 
so se staršem in drugim obi-
skovalcem predstavili v 
sumo borbah. To je igralno 
prilagojena borba, kjer je cilj 
izriniti nasprotnika iz ozna-
čenega prostora ali pa mu 
porušiti ravnotežje. Otroci 
so se razveselili tudi judo 
pande, ki je tokrat v Božičk-
ovi opravi obdarila vse otro-
ke. Potem so nastopili še 
otroci od prvega do četrtega 
razreda, ki so se borili v judo 
borbi. Na tekmovanju, ki je 
odlično uspelo, so vsi tek-
movalci prejeli tudi lepo 
nagrado in kolajno.

Na dogodku je potekala tudi 
podelitev pokalov za naj-
boljše tekmovalce Judo klu-
ba Komenda v letu 2019. 
Pokal je osvojilo 11 članov, 
ki so v sezoni dosegli vrhun-
ske rezultate, tako na držav-
nem prvenstvu kot na med-
narodnem nivoju, in sicer: 
Luka Lukšič (U14), Haya 
Veinhandl Obaid (U12), Ti-
meja Starovasnik (U12), 
Žiga Pahor (U12), Karim 
Veinhandl (U12), Tian Ci-
zerle (U12), Tevž Kristan 
(U12), Leon Adrović (U10), 
Stepan Kholodov (U10), 
Nejc Urbanija (U10), David 
Andrić (U10).
Med novoletnimi počitnica-
mi pa so se judoisti mudili 
na Mednarodnih pripravah 
v Radencih, ki so potekale 
med 26. in 29. decembrom. 
Na tatamiju zbralo preko 
dvesto judoistov iz Sloveni-
je, Avstrije in Hrvaške. 
Priprave je vodil selektor 
slovenske mladinske repre-
zentance Grega Brod, tradi-
cionalno pa jih organizira 
Judo klub KBV Lendava.

Tekmovanje za 
najmlajše judoiste

Judo klub Komenda je organiziral prijateljsko 
tekmovanje za najmlajše.

Zadovoljni judoisti s pokali / Foto: arhiv Judo kluba Komenda

Ana Pirc Novak

Kamnik – V Sabljaškem klu-
bu Kamnik so bili tudi letos 
zvesti svojemu načinu pos-
lavljanja od starega leta. 
Naši sabljaški mojstri ga kar 
odsekajo, odrežejo ali pa 
»prepikajo«. To so uspeli na 
turnirju s kar 56 udeleženci 
v dveh dneh sredi decem-
bra. Prvi dan so sabljali otro-
ci, ki pridno vadijo v malih 

šolah sabljanja, in se veselili 
prvih uspehov po pravem 
sabljanju. Naslednji dan pa 
so potekale borbe mešanih 
ekip v sablji in meču, v sablji 
je bilo sedem ekip in v meču 
pet. Poleg tekmovalnega 
duha je bilo vzdušje zelo 
praznično. Klubska dvorana 
je bila polna veselja, smeha, 
zabave, glasbe, hrane ter pi-
jače in seveda prijateljskih 
borb. Domačim sabljačem 

so se pridružili tudi sabljači 
in prijatelji iz SK Branik, ŠD 
Nova Gorica, Poreča in Zag-

reba. Resnično domače oko-
lje, kamor vsak z užitkom 
zavije.

Božične sabljaške borbe
Kamniški sabljači so se s četrtimi Božičnimi borbami poslovili od starega leta.

Turnirja pred novim letom se je udeležilo 56 sabljačev. 

Rezultati Kamniških sabljačev

Peter Krajnc – 1. mesto, Malo, Italija (22. 12.)
Martin Jereb – 133. mesto, Dunaj, Avstrija (15. 12.)
Maks Jereb – 152. mesto, Dunaj, Avstrija (15. 12.)
Peter Krajnc – 19. mesto, Dunaj, Avstrija (15. 12.)
Tei Zaviršek Žorž – 5. mesto Brno, Češka (16. 12.)

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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

NOVOST

 F
o

to
: a

rh
iv

 k
lu

ba



Šport

11petek, 10. januarja 2020

Robert Prosen

Kamnik – V času med pra-
zniki se je klub udeležil 
mednarodnega košarkarske-
ga turnirja v Poreču, kjer se 
je med seboj pomerilo kar 
160 ekip fantov in deklet v 
različnih starostnih katego-
rijah iz Hrvaške, Srbije, Švi-
ce, Avstrije, Italije, Francije 
in Slovenije.
Kamniški klub se je turnirja 
udeležil v treh starostnih ka-
tegorijah, in sicer z mladin-
sko ekipo U19, kadetsko eki-
po U17 ter pionirsko ekipo 
U15.

Vse ekipe so na celotnem 
turnirju prikazale odlično 
igro in si za to zaslužijo vse 
pohvale. Najbolje se je na 
turnirju odrezala ekipa mla-
dincev, ki je v svoji kategori-
ji zasedla odlično četrto 
mesto. Verjetno pa jih je še 
boljše uvrstitve stal nekoliko 
nenavaden razpored tekem. 
Takoj po prihodu na turnir, 
skoraj neposredno z avtobu-
sa, jih je že čakala otvoritve-
na tekma turnirja. Nasproti 
jim je stala hrvaška ekipa iz 
Pazina, ki je na koncu tudi 
osvojila prvo mesto. Na tek-
mi se je opazilo, da naši fan-

tje še niso dovolj pripravlje-
ni in so slabo ogreti za prvo 
tekmo. Hrvaški košarkarji 
so to znali izkoristiti in so 
takoj povedli za 14 točk. 
Kljub boljši igri v nadaljeva-
nju je bil poraz neizbežen. V 
naslednjih dneh pa so bili 
naši fantje bolje pripravljeni 
in so do konca turnirja zabe-
ležili štiri zmage in samo z 
enim porazom osvojili 
končno četrto mesto.
Ekipa kadetov U17 je bolje 
začela turnir in zmagala na 
prvi tekmi proti vrstnikom 
iz Italije, nato pa je morala v 
drugi tekmi prav ob koncu 

srečanja priznati premoč 
Barajeva iz Srbije. Na koncu 
so v svoji kategoriji med 17 
ekipami z dvema porazoma 
in dvema zmagama zasedli 
solidno deveto mesto. 
Ekipa pionirjev U15 je z dve-
ma zmagama odlično začela 
turnir. Najprej so premagali 

hrvaške in nato še italijanske 
vrstnike, nato so po nepred-
stavljivi napaki organizatorja 
tretjo tekmo izgubili brez 
boja. Kljub pritožbam trener-
ja se je rezultat tekme upo-
števal, ob naslednjem porazu 
pa je po vodi splavala tudi 
uvrstitev na vrh tekmovanja. 

Na koncu so med 23 ekipami 
zasedli dobro 11. mesto.
Košarkarji so na tem med-
narodnem turnirju dobili 
ogromno novih izkušenj, 
pomembno pa je tudi, da se 
je pred nadaljevanjem sezo-
ne okrepil tudi moštveni 
duh.

Tekmovalno med 
prazniki
Medtem ko košarkarske ekipe v domačem prvenstvu počivajo, to ne drži za 
mlajše selekcije kluba Calcit Basketball.

Najbolje se je na turnirju odrezala ekipa mladincev, ki je v svoji kategoriji zasedla četrto 
mesto. / Foto: arhiv kluba

Miha Štamcar

Kamnik – Najbolj odbojkar-
sko mesto v Sloveniji bo od 
17. do 19. januarja spet v 
znamenju vrhunskih odboj-
karskih predstav. Po štirih 
letih bo Calcit Volley prire-
dil zaključni turnir Pokala 
Slovenije, med najboljšimi 
štirimi ekipami v ženski in 
moški konkurenci pa sta 
tudi obe kamniški. Varovan-
ke Gregorja Rozmana bodo 
pred svojimi navijači branile 
lanskoletni naslov iz Kanala 
ob Soči, medtem ko bodo 
Kamničani pod vodstvom 
novega trenerja Gašperja Ri-
biča po treh letih napadali 
svojo četrto pokalno lovori-
ko. Tri jih do zdaj imajo tudi 
Kamničanke.
V lanski sezoni odbojkarice 
Calcita Volleyja na zaključ-
nem turnirju, ki se je odvijal 
v Novi Gorici in Kanalu, 
niso bile v vlogi favoritinj. 
Za prvo presenečenje so 
poskrbele, ko so v polfinalu 
premagale domači GEN-I 
Volley, in to v neverjetnem 
preobratu, v finalu pa so s 3 
: 1 premagale še Novo KBM 
Branik. Po letih 2013 in 
2014 je bil to njihov tretji 
pokalni naslov, ki ga bodo 
letos skušale dopolniti s če-
trtim. Vendar pa so bile bra-
nilke naslova ob koncu mi-
nulega leta v manjši krizi, 
zato jim je božično-novole-
tni premor prišel zelo prav. 
»Verjamem, da nam je v 
tem obdobju uspelo analizi-
rati, kje smo delali napake, 
kaj moramo popraviti na 
treningih in kaj je tisto, kar 
nas bo spet vrnilo na zma-
govito pot. Prepričan sem, 
da smo na pravi poti. Mora-

mo le verjeti vase in trdo de-
lati,« pot do uspeha vidi 
Gregor Rozman, ki je bil 
pred nekaj dnevi izbran za 
najboljšega trenerja ženskih 
ekip v Sloveniji.
»Vsekakor mi godi to prizna-
nje, vendar do njega ne bi 
prišlo, če za mano ne bi stala 
moja ekipa, nekdanji pomoč-
nik Aljoša Jemec, zdajšnji 
Danijel Habjan, Gregor So-
bočan, ki je zadolžen za te-
lesno pripravo, in seveda 
igralke. Jaz sem samo maj-
hen del te zgodbe, ki se ime-
nuje Calcit family,« je ob pri-
znanju dejal trener kam-
niških odbojkaric, ki se bodo 
v polfinalu pokala Slovenije 
pomerile s SIP Šempetrom, 
v drugem polfinalu pa bosta 
igrali ekipi Nove KBM Brani-
ka in Luke Kopra. 
»Ne skrivamo, da želimo 
ubraniti pokalno lovoriko, 
prav tako pa je naš cilj, da v 
državnem prvenstvu stopi-

mo korak, dva naprej v pri-
merjavi z lansko sezono. 
Najbolj pomembno bo, da 
vsi skupaj verjamemo v ci-
lje, ki smo si jih zastavili 
pred začetkom sezone, če ne 
bomo kot ekipa verjeli v to, 
lahko zaidemo v težave. 
Vendar sem prepričan, da se 
to ne bo zgodilo,« z optimiz-
mom na zaključni turnir 
Pokala Slovenije gleda 
Rozman, ki bo, z izjemo Ka-
tje Mihalinec, lahko računal 
na vse igralke. 

Z Ribičem na klopi po 
četrto lovoriko 
Nadvse burno je bilo slovo 
od minulega leta v taboru 
moške ekipe Calcit Volleyja. 
Po porazu v Mariboru je 
odstopil trener Marko Bru-
men, s katerim so Kamniča-
ni pred svojimi navijači pred 
štirimi leti po dolgih petnaj-
stih letih spet prišli do po-

kalnega naslova. Na klopi ga 
je zamenjal Gašper Ribič, ki 
je bil njegov naslednik tudi 
pred tremi leti, ko je v finalu 
pokala Slovenije v Kranju 
ponovil Brumnovo zgodbo. 
»Brumen se je odločil, kot 
se je, verjetno je ocenil, da je 
bila to edina pot, da pride do 
kakšne spremembe. Žal je 
tako, da je vedno najlažje za-
menjati trenerja. Fantje za-
gotovo niso pozabili igrati 
odbojke. Cilji so ostali isti, 
kot so bili zastavljeni pred 
začetkom sezone, bo pa mo-
ral vsakdo od igralcev pri-
spevati večji delež kot do 
zdaj,« je po nekaj dnevih na 
vroči kamniški klopi dejal 
Ribič, ki je lani počival, letos 
pa je v prvem delu sezone 
zelo uspešno vodil drugo 
moško ekipo Calcita Vol-
leyja ter mladinsko in kadet-
sko ekipo. 
V polfinalu se bodo Kamni-
čani pomerili z Mariborom, 
ki jih je konec leta premagal 
v srednjeevropski ligi in 
povzročil odhod Brumna. S 
to zmago so Mariborčani za-
gotovo dobili krila, v dru-
gem polfinalnem obračunu 
pa bo ACH Volley igral s 
kranjsko Hišo na kolesih 
Triglav.
»Mariborčani so s tisto zma-
go začutili, da nas lahko pre-
magajo tudi v pokalu, ven-
dar še vedno verjamem, da 
imamo bolj kakovostno eki-
po. Vse bo odvisno od nas 
samih. Prepričan sem, da 
imamo dobro sestavljeno 
ekipo, dejstvo pa je, da bodo 
morali fantje to potrditi tudi 
na igrišču. Navkljub nekaj 
slabšim rezultatom nismo 
še ničesar izgubili, praktič-
no je vsa sezona še pred 

nami, prvi vrhunec pa bo 
prav na zaključnem turnir-
ju. Prvi cilj na njem bo uvr-
stitev v finale, o morebitnem 
finalu bomo začeli razmi-
šljati šele po tekmi z Mari-
borom,« je kot vedno previ-
den v svojih napovedih Ri-
bič, ki je ob pokalnem naslo-
vu s Kamničani leta 2016 z 
žensko ekipo Calcita Vol-
leyja osvojil tudi dva naslova 
državnega prvaka (leta 2015, 
2016) in pokalni naslov 
(2014).

Kamniške mladinke do 
naslova državnih prvakinj
Za nov velik uspeh Calcita 
Volleyja so poskrbele kam-
niške mladinke, ki so pod 
vodstvom Aljoše Jemca na 
zaključnem turnirju v Novi 
Gorici v polfinalu premaga-
le Novo KBM Branik z 2 : 0 
(21, 15), v finalu pa so s 3 : 1 
(15, -22, 16, 17) nadigrale še 
domači GEN-I Volley. Nji-
hov naslov je več kot zaslu-
žen, saj v celotni sezoni niso 
izgubile niti ene tekme, od-
dale so le dva niza. Naslov 

državnih prvakinj v mladin-
ski konkurenci so v Kamnik 
prinesle: Eva Zatković, Ma-
nja Jerala, Lana Žužek, Naja 
Boisa, Živa Javornik, Anja 
Zorman, Zala Špoljarič (L), 
Veronika Povh, Tina Topič, 
Milla Andrejič, Zala Krašo-
vec, Tara Gojak, Noemi 
Žvegla, Maja Ifko, Nika Kra-
ševec. Trener ekipe je Aljoša 
Jemec, njegova pomočnica 
pa Tjaša Gadža.

V prodaji tudi dobrodelni 
koledar
Na zaključnem turnirju po-
kala Slovenije bo še vedno v 
prodaji dobrodelni koledar, 
s katerim želijo odbojkarice 
in odbojkarji Calcita Volleya 
pomagati težje premičnim 
in negibnim oskrbovancem 
DSO Kamnik. Z zbranimi 
sredstvi bi jim radi podarili 
elektronski aparat za terapi-
jo z magnetnim poljem. 
Omenjeno napravo si v 
domu prizadevajo kupiti že 
vsaj deset let, a je bila vedno 
izven dosega njihovih fi-
nančnih zmožnosti.

Spet za pokalne naslove
Po štirih letih bo Calcit Volley prihodnji konec tedna gostil zaključni turnir Pokala Slovenije, na katerem se bosta pomerili tudi kamniški ekipi.

Mladinke Calcita Volleyja so osvojile naslov državnih 
prvakinj. / Foto: Klemen Brumec

Razpored tekem zaključnega turnirja Pokala 
Slovenije

Petek, 17. januar
Ob 17. uri:  ženski polfinale I  Nova KBM Branik – Luka Koper
Ob 20. uri : ženski polfinale II  Calcit Volley – SIP Šempeter

Sobota, 18. januar
Ob 15. uri:  moški polfinale I ACH Volley – Hiša na kolesih Tri-
glav
Ob 18. uri: ženski finale
Ob 20.30: moški polfinale II  Calcit Volley – Merkur Maribor

Nedelja, 19. januar
Ob 20.30: moški finale
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Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR

Marinka Mošnik

Vransko – Okroglo obletni-
co so obeležili že junija z 
izletom v Prlekijo; ker pa so 
ugotovili, da jim druženje 
veliko pomeni, so se v začet-
ku decembra ponovno sre-
čali. Tokrat na Vranskem.
Z vodnico Tanjo Goropevšek 
so si ogledali zanimivo mu-
zejsko zbirko v rojstni hiši 
knjigarnarja, založnika in 
mecena Lavoslava Schwen-
tnerja, ki je prijateljeval z Iva-
nom Cankarjem in izdajal 
njegove knjige in knjige dru-
gih pesnikov in pisateljev slo-
venske moderne. V času šo-
lanja se o njem ni govorilo, 
zato je bila pripoved vodnice 
še toliko bolj zanimiva. (Po 
pripovedi Schwentnerjeve 
nečakinje Slave sta se 
Schwentner in Cankar z 
družbo rada zapeljala na ko-
zarček v gostilno v Špitaliču).
Sledil je obisk šole. Prvič po 
petdesetih letih. Prijazno jih 
je sprejela ravnateljica Maj-
da Pikl, ki jih je popeljala po 
starem delu šole, jim pove-
dala, kako se je šola v pol 
stoletja spremenila, poveča-
la, kar dvakrat vmes spre-
menila ime. Vsakemu je po-
darila knjigo Knjižnica – 
srce šole.
Prav vznemirljivo je bilo 
znova sesti v šolske klopi in 

v »svojih« razredih obujati 
spomine na skupne dni in 
na učitelje. Slavica Plavčak 
in Adi Zore sta bila razre-
dnika. Poučevali so tudi: Mi-
lica Pečovnik, Julka Golob, 
Tilka Raner, Matilda Zu-
panc, Zdenko Puncer, Mir-
ko Gorišek,  Li l i jana 
Lukman, Janko Križnik, 
Slavko Skubic, Vika Čulk in 
drugi. Veliko so jih naučili 
in šele zdaj vedo, kako lepa 
so bila ta njihova skupna 
leta! 

Takrat ni bilo telefonov in ra-
čunalnikov. Učna snov se je 
pisala na tablo in v zvezke, 
učili so se iz učbenikov; de-
lovnih zvezkov takrat še ni 
bilo. Pisali so z nalivnikom, 
kemičnih svinčnikov niso 
smeli uporabljati. Pa ni bilo 
slabo. Ob pisanju in prepiso-
vanju so si urili spomin, pa 
tudi pisavo so imeli veliko le-
pšo, kot jo imajo učenci sedaj. 
Tako je bilo pred več kot pol 
stoletja. Šola je danes večja, 
modernejša, pouk drugače 

poteka. Toda takrat je bil nji-
hov čas in tudi v takratni šoli 
so se dobro počutili! Mnogi 
med njimi so tudi kasneje 
uspešno nadaljevali šolanje, 
si ustvarili kariero. Ugota-
vljajo, da so se pravzaprav 
kar vsi in vsak po svoje v živ-
ljenju dobro znašli. 
Pri Slovanu na Vranskem so 
sedli k poznemu kosilu, za-
peli ob zvokih harmonike 
sošolca Francija Blatnika in 
si obljubili, da se naslednje 
leto spet srečajo.

Petdeset let od valete
Sošolci, ki so v letu 1969 zaključili osemletko na takratni Osnovni šoli Vransko, so bili pisana 
druščina z vseh vetrov: z Vranskega, Tabora, Gomilskega, iz Šentgotarda, Motnika in Špitaliča.

Nekdanji sošolci na Osnovni šoli Vransko, med njimi tudi nekateri iz Motnika in Špitaliča 
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Aleš Senožetnik

Stahovica – Pevci Prvega 
s lovenskega pevskega 
društva Lira pod vodstvom 
zborovodje dr. Andreja 
Missona so med božično-
-novoletnimi prazniki zno-
va zapeli na tradicionalnih 
Pevskih jaslicah, ki so jih 
tokrat organizirali že se-
demnajstič. Cerkev sv. Pri-
moža in Felicijana na pri-
ljubljeni izletniški in ro-
marski točki Kamničanov 
so napolnili božični napevi, 
poseben prizvok pa je kon-
certu pridala gostja Petra 
Vidmar, ki je z zvonovi 
spomnila, kakšen pomen 
in moč ima zven zvona v 
slovenski kulturi in zavesti. 
Petra Vidmar je študij tol-
kal na ljubljanski akademiji 
za glasbo končala z odliko 
in za svoje delo prejela več 
nagrad. Na citre je zaigral 

Tomaž Plahutnik, sicer 
član Slovenskega citrarske-
ga kvarteta, zapeli pa sta 
tudi njegovi hčeri Ana in 
Manca Plahutnik. Koncert 
tudi tokrat ni minil brez vi-
olinista Petra Napreta. Za 
vezno besedo pa je poskr-
bela Barbara Božič. Vsi 
skupaj so pripravili lep ve-
čer, katerega organizacija 
je bila tokrat še posebno 
zahtevna, saj je bilo na Sv. 
Primož poleg druge opre-
me treba pripeljati tudi tež-
ke inštrumente tolkalistke 
Petre Vidmar, za kar so 
poskrbeli liraši. A prav za-
radi vloženega truda je bilo 
zadovoljstvo udeležencev 
na koncu še večje.
Za vse, ki se konec decem-
bra Pevskih jaslic na Sv. Pri-
možu niso mogli udeležiti, 
pa so v soboto pripravili še 
ponovitev koncerta v župnij-
ski cerkvi na Šutni. 

Čarobne Pevske 
jaslice
Lirini pevci so skupaj z gosti na 17. Pevskih 
jaslicah znova pričarali čarobno vzdušje na 
Svetem Primožu.

Pevske jaslice vsako leto potekajo v čudovitem ambientu 
cerkve sv. Primoža in Felicijana. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pred decembrski-
mi prazniki so folklorno pri-
reditev z naslovom Od Rib-
nice do Kamnika organizira-

li tudi člani Folklorne skupi-
ne Kamnik. Nastope v sko-
rajda polni dvorani kamni-
škega doma kulture so do-
datno popestrili s predvaja-
njem videoposnetkov z vaj, s 

čimer so ponudili zanimiv 
vpogled v zakulisje svojega 
ustvarjanja. S plesom, pet-

jem in glasbo so se poleg 
domače folklorne skupine 
predstavili tudi člani folklor-

nih skupin Bistra iz Borov-
nice, Grmada iz Ribnice ter 
z Vranskega in iz Grobelj 
pri Domžalah. Nastopili so 
tudi člani Folklorne skupine 
Veselje iz Ljubljane, v kateri 
plešejo gluhi in naglušni 
plesalci. Nastop so popestri-
li tudi člani Ansambla Ga-
lop, poseben aplavz pa je 
požel podmladek kamniške 
folklore Ta navihani.

Od Ribnice 
do Kamnika
Člani kamniške folklore so skupaj z gosti v 
zadnjem lanskoletnem nastopu zaplesali pred 
domačo publiko.

Na odru so se predstavili tudi mladi kamniški folkloristi  
Ta navihani. / Foto: Aleš Senožetnik

Člani Folklorne skupine Kamnik so se od leta poslovili z nastopom pred domačo publiko. 
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Prireditev so popestrili 
tudi Ta navihani, 
podmladek Folklorne 
skupine Kamnik.
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Bela, strip o kamniški volkulji

Na pot se odpravijo prepozno. 

Zaradi popoldanskih 
neviht in vročine bodi 

na vstopu med peto 
in šesto uro.

Že pri lahkem vzponu kot je ta na 
Kokrsko sedlo kamenje pada na 

pot, saj pot poteka pod steno.

Svojo opremo ustrezno prilagodi 
načrtovanemu pohodu, nahrbtnik 
pa naj ne bo pretežak. 

Pred obiskom gora obišči varneje.pzs.si.Gojzarji so v redu. 

Tekaške superge so 
okej za utrjene noge. 

Za sneg in melišča 
niso primerne. 

Volkovi 
gredo lahko 

bosi. 

All starke, superge s ploščatim podplatom, šlape, 
natikači, tevice, cokle, plavutke in balerinke 

NITI POD RAZNO NISO PRIMERNA OBUTEV!

Na bučo si ne nadenejo čelade.

Niso primerno obuti. 

Nahrbtnike imajo pretežke.

Z gorami ni heca!

Nizki pohodni čevlji so v redu. 

nekaj 
pogostih 
napak 

planincev

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_KAM_20_01
NALOGA

7 3 9 1 4
1 4 8 6

3
9 1 7

9 2
8 2 4

5
6 8 1 3

1 8 7 9

sudoku_TEZJI_KAM_20_01

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_KAM_20_01
NALOGA

73914
1486

3
917

92
824

5
6813

1879

sudoku_TEZJI_KAM_20_01

REŠITEV

736918425
915234867
824576913
453892176
179365248
682741359
597423681
268159734
341687592

sudoku_LAZJI_KAM_20_01
NALOGA

84317
521

2674
67295

43
91478

4356
961

76832

sudoku_LAZJI_KAM_20_01

REŠITEV

845231769
739856214
261794583
673128495
584967321
912345678
128473956
396512847
457689132

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_20_01
NALOGA

8 4 3 1 7
5 2 1

2 6 7 4
6 7 2 9 5

4 3
9 1 4 7 8

4 3 5 6
9 6 1

7 6 8 3 2

sudoku_LAZJI_KAM_20_01

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Nina Klisarič 

Kamnik – V sredo, 18. decem-
bra, je dvorana Kulturnega 
doma Kamnik pokala po ši-
vih, saj so tam predvajali do-
kumentarni film z naslovom 
Kje so meje mogočega, ki go-
vori o dvajsetih letih Gorske-
ga teka na Grintovec.
A preden »pretečemo« pro-
jekcijo dvajsetih tekov na 
Grintovec, ki z 2558 metri 
kraljuje nad Kamniško-Sa-
vinjskimi Alpami, se mora-
mo vrniti na začetek, v 
majhno avtoličarsko delav-
nico na Podjelšah, kjer se je 
vse skupaj začelo v letu 
1998. Alpinist Dare Božič, 
ki je bil zaposlen pri Duša-
nu Papežu, ga je prosil za 
mesec dni neplačanega do-
pusta za plezalno odpravo v 
Ande. Dušanu se je sprva 
ideja zdela bizarna, a ob Da-
retovih višinskih pripravah, 
ki so zajemale tudi vzpon na 
Grintovec, se je porodila ide-
ja za tekmovanje. Medtem 
ko sta z Daretom sedela na 
vrhu grintovške piramide, je 
Dušan bolj v šali kot zares 
dejal, da tisti, ki priteče na 
vrh Grintovca, dobi tisoč te-
danjih nemških mark. A 
šala ni bila šala in istega leta 
novembra je Alpinistični od-

sek Mengeš organiziral prvi 
tek na Grintovec. Zahtev-
nost organizacije je botrova-
la temu, da sta v letu 2001 
organizacijo teka prevzela 
Dušan in Mira Papež, ki sta 
zato tudi ustanovila Klub 
gorskih tekačev Papež. Pod 
njuno taktirko je ta ekstrem-
ni tek postal privlačen za do-
mače in tuje gorske tekače 
pa tudi za vse, ki se z gorami 
srečujemo le občasno. Tek-
movanje, ki je Grintovec, 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
gorski tek, naravo ter seveda 
tudi Kamnik in občino po-
neslo po domovini in svetu, 
je štelo tudi v točkovanju dr-
žavnega, pokalnega in grand 
prix (svetovnega) prvenstva.

Na vrh v uri in četrt
Proga, dolga 9600 metrov 
in z dobrimi 1800 metri vi-
šinske razlike, je v dvajsetih 
letih postregla z marsikate-
rim zanimivim dogodkom 
in edinstvenostjo: 
- Prvi tek na najvišji vrh 
Kamniško-Savinjskih Alp je 
bil organiziran v novembru, 
tekače pa je na vrhu že pri-
čakal sneg.
- Marjan Župančič, eden na-
ših najboljših gorskih teka-
čev, je bil prvi kralj Grintov-

ca, kot so poimenovali zma-
govalca.
- Novozelandec Jonathan 
Wyatt si še vedno lasti re-
kord grintovške strmine 
(leta 2006 jo je premagal v 
rekordnem času 1;15:43).
- Leta 2012 je bil Papež tudi 
matičar – na vrhu Grintovca 
je »poročil« člana KGT Pa-
pež Jureta in Natalijo Grm-
šek.
- Tek ekstremov je bil, kljub 
temu da je vodil v alpsko vi-
sokogorje, edini tek, ki je bil 
trasiran od starta do cilja.
- Vsako leto je več kot dvesto 
prostovoljcev pomagalo pri 
organizaciji teka. 
Ravno zadnji podatek je dal 
gorskemu teku še dodatno 
veljavo. Gora in človek (Du-
šan in KGT Papež) sta pove-
zala posameznike, družine, 
tekače in navijače v eno veli-
ko nerazdružljivo celoto.
Ninina in Špelina ideja o fil-
mu presenečenja za starša, 
ki sta dolga leta organizirala 
tek na Grintovec, je popol-
noma uspela. Nina Papež 
Potokar je po Dušanovi upo-
kojitvi prevzela vodenje av-
toličarstva in avtokleparstva 
Papež, Špela Papež Zamljen 
pa uspešno prevzema vode-
nje KGT Papež in že vrsto 
let uspešno in srčno poma-

ga pri organizaciji gorskote-
kaških prireditev. 

Dvajset let tekov tudi na 
filmu 
Za film je bilo treba posneti 
še nekaj kadrov in zadnji 
tek, ki je bil zaradi vremen-
skih razmer le do Kokrskega 
sedla. Scenarij za film so na-
pisali Mira Papež, Špela Pa-
pež Zamljen in Peter Vrčk-
ovnik, ki je z družino Papež 
že večkrat sodeloval pri film-
skem dokumentiranju gor-
skotekaških prireditev. 
Osnova filma so bili ar-
hivski posnetki filma Kralji 
višin, tem pa so bila dodana 
pričevanja zanesenjakov, ki 
so idejo realizirali, tekmo-
valcev, ki so prireditev 
nadgradili, in vseh drugih, 
ki so sodelovali pri organi-
zaciji. Med pričevalci so 
Dare Božič, Metod Močnik, 
športni novinar in udeleže-
nec vseh tekov, pa Ivan 
Urh, uspešen gorski tekač, 
Tomo Šarf, dolgoletni pred-
sednik Združenja za gorske 
teke pri AZS, Janez Aljan-
čič, častni član Evropske 
atletske zveze, ter mnogi 
drugi.
Ogled filma je bil čustven. 
Občinstvo se je na trenutke 
smejalo smešnim prigodam 
pri organizaciji, mnogi pa 
smo se zamislili nad »norci 
in raziskovalci nekoristnega 
sveta«, ki ga občudujejo ne 
le iz doline. Na dan so pri-
vreli spomini sodelovanja 
pri organizaciji, hitenja, is-
kanja in po vsaki dobro or-
ganizirani tekmi tudi pono-
sa, da sem bila tudi jaz del 
tega dogodka.
Polna dvorana je bila velik 
kazalnik, kolikšno podporo 
med prijatelji, znanci in gor-
skimi tekači uživa družina 
Papež, ki je z organizacijo 
grintovškega teka ter evrop-
skega in svetovnega prven-
stva v gorskih tekih na Veli-
ko planino v svet ponesla 
ime Grintovca, Velike plani-
ne, Kamnika in občine. Zato 
je družina Papež s strani 
kamniškega župana Mateja 
Slaparja prejela zahvalo za 
trud in promocijo. 
S prehodom v leto 2020 se 
je na gorskotekaškem po-
dročju zaključila ena izmed 
uspešnih zgodb, ki je pove-
zovala najvišjo goro Kam-
niško-Savinjskih Alp in 
Klub gorskih tekačev Papež 
s številnimi prijatelji Grin-
tovca. Ne glede na to pa bo 
KGT Papež še naprej klub 
odličnih gorskih tekačev in 
držimo pesti, da bo s svoji-
mi bogatimi izkušnjami or-
ganiziral še kakšno priredi-
tev.

Teki na Grintovec 
tudi na filmu
Minulo leto je zaznamoval tudi dvajseti Gorski tek na Grintovec, zadnji v organizaciji Kluba gorskih 
tekačev Papež, ki ga vodita Dušan in Mira Papež. Ob obletnici so pripravili dokumentarni film.

Družina Papež ob izvedbi 20. teka na Grintovec. Začela sta dva, ob koncu je sodelovala 
vsa družina. / Foto: Aleš Senožetnik (arhiv Gorenjskega glasa)

Tek na Grintovec je potekal po strmi, a panoramski poti, ki je vodila tudi mimo Cojzove 
koče na Kokrskem sedlu. /  Foto: Aleš Senožetnik (arhiv Gorenjskega glasa)

Kamnik – V Domu kulture Kamnik v torek, 28. januarja, ob 
19.30 pripravljajo glasbeni večer dueta Selko/Leonardi, ki 
izvaja glasbeni program eksperimentalno-lirične narave. 
Kamničan Gašper Selko (X.U.L) je trobentač mlajše genera-
cije, ki deluje v številnih zasedbah in sodeluje s priznanimi 
glasbeniki doma in po svetu. Igor Leonardi pa je mednaro-
dno priznan kitarist, ki se je med drugim učil pri priznanem 
džezovskem glasbeniku Donu Cherryju in sodeloval tudi s 
člani skupine Metallica. A. Se.

Selko/Leonardi
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DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 16. januar, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Slovensko ljudsko gledališče Celje: Oče

Maistrov abonma, za izven

Cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov upokojenci, mladi do 26. leta

Tragična farsa

Torek, 21. januar, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Mestno gledališče Ptuj: Cucki

Komedija, abonma Kam'na' smeh, za izven

Cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov upokojenci, mladi do 26. leta 

Prireditve v januarju

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v ja-
nuarju? ter tudi v elektronskem mesečniku, 
ki vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš 
elektronski predal. Prijave preko obrazca 
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.

Četrtek, 23. januar, ob 17.00 in ob 18.30, Velika 
dvorana DKK
Vodnikova domačija: Rokavička

Predstava za otroke, abonma Kam'nček, za izven 

Cena vstopnice: 5 evrov

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 15. januar, od 18. do 19. ure, Rojstna hiša 

Rudolfa Maistra
Maistrov večer: Na predvečer velike vojne skozi oči 
slovenskih in tujih avtorjev. Predstavitev knjige dr. Petre 
Svoljšak in dr. Gregorja Antoliča

Vstop prost

Četrtek, 23. januar, od 18. do 19. ure, galerija Miha 

Maleš
Vodstvo po razstavi Iva Mršnika Nekaj črt in kakšna pika. 
Vodila bo kustosinja razstave Saša Bučan.

Vstop prost

CALCIT VOLLEY

Torek, 14. januar, od 20. do 22. ure, športna dvorana 

Kamnik
Odbojka: Calcit Volley [Ž] : ATK Grosuplje

Od petka, 17. januarja, do nedelje, 19. januarja, 

športna dvorana Kamnik
Finale pokala

Konec tedna vrhunske odbojke

Sreda, 22. januar, od 20. do 22. ure, Športna dvorana 

Kamnik
Odbojka: Calcit Volley [M] : Mladost Ribola Kaštela

Četrtek, 23. januar, od 20. do 22. ure, Športna 

dvorana Kamnik
Odbojka: Calcit Volley [Ž] : Bekescsabai Röplabda SE

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Četrtek, 16. januar, od 17. do 19. ure
Galerija okusov Evropske mreže za kulinarično dediščino

Delavnico bo izvajala Lili Mahne (Zavod Area Gea). 

Prijave sprejemamo na e-naslov info@samostanmekinje.si ali na 031 
392 158 (obvezno z navedbo imena in priimka ter naslova) do 14. ja-
nuarja 2020 oziroma do zapolnitve mest. V skupini bomo sprejeli do 
dvajset udeležencev. Prispevek za udeležbo znaša 5 evrov.

Sreda, 22. januar, od 19. do 21. ure
Pogovorni večer z Noahom Charneyjem: Barbi in Marijan 
Močivnik

Pogovorni večer in pokušanje vina. Vstop je prost.

Četrtek, 23. januar, od 18. do 20. ure
Dr. Jure Bon: O demenci

Vstop prost

DRUŠTVO PODGORA

Nedelja, 12. januar, od 18.00 do 20.30, V Pubu Pod 

Skalo
Glasbena nedelja: MAROO (akustični duet)

Sobota, 18. januar, od 20.30 do 24.00
The Flipside (rokovski koncert)

Vabljeni na koncert mladih glasbenikov.

Vstop prost. Dobrodošli prostovoljni prispevki.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 21. januar, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjig Angelce in Marka Žerovnika: Poezija 
cvetja in življenja I in II

Na predstavitvi bodo poleg avtorjev sodelovali še Tone Ftičar, Jože 
Pavlič in citrar Tomaž Plahutnik.

Sreda, 22. Januar, ob 18. uri, krajevna knjižnica 

Komenda
Predavanje: Nasveti za zdrav pridelek v sadno-zelenjavnem 
vrtu

Dr. Jan Bizjak, uni. dipl. inž. agr., bo predstavil opravila v vrtu, ki s 
pomočjo načel permakulture in biodinamike omogočajo pridelavo 
zdravih pridelkov brez uporabe kemičnih pripravkov.

ATELJE NAROBE SVET

Sobota, 18. Januar, od 10.00 do 11.30
Delavnica izdelave pohištva iz gline za uško Lili

Na voljo je deset mest. Prispevek za udeležbo znaša 10 evrov. 
Prijave zbiramo na 041 540 342 ali mojca.zalik@gmail.com.

Aleš Senožetnik

Kamnik – V Mladinskem 
centru Kotlovnica vabijo k 
sodelovanju na 7. festivalu 
svobodne video produkcije. 
Festival je namenjen neod-
visnim produkcijskim sku-
pinam in posameznikom, 
da pokažejo svoja dela in iz-
menjajo izkušnje s področja 
video produkcije, in gledal-

cem, ki jih zanimajo sveži 
prijemi neodvisne video 
produkcije. Festival ni žanr-
sko opredeljen, iščejo pa se, 
poleg vsebine, tudi presežki 
v uporabi produkcijskih teh-
nik in načinov izdelave del, 
razvoj video produkcije in 
deljenje izkušenj. Prijave 
del za festival, ki bo potekal 
v soboto, 1. februarja, spreje-
majo do prihodnjega petka.

Festival svobodne 
videoprodukcije

Aleš Senožetnik

Kamnik – V soboto, 1. febru-
arja, ob 19. uri bo v telovad-
nici Ciriusa Kamnik potekal 
že 11. dobrodelni koncert 
Uresničimo sanje za otroke 
in mladostnike s posebnimi 
potrebami. Na odru bo na-
stopilo več znanih glasbeni-
kov, med katerimi so se po-
vabilu odzvali Trkaj, Zoran 
Predin, Jure Ivanušič, Skupi-
na The Eccentrics z Anjo 
Pustak Lajovic, Lea Koban, 
Marta Zore, Aleksander Me-

žek, Ula Ložar, Uroš in Tja-
ša, Tadej Pasar, Soulgreg 
Artist ter Klapa Mali grad iz 
Kamnika. Program bo pove-
zoval Tilen Artač, ki bo s se-
boj pripeljal še nekaj svojih 
gostov. Zbrana sredstva bodo 
namenili za otroke in mlado-
stnike s posebnimi potreba-
mi, s katerimi jim bodo sku-
šali finančno olajšati tabore 
in učne izlete, ki so za starše 
teh otrok velik finančni zalo-
gaj. Častni pokrovitelj dogod-
ka je župan Občine Kamnik 
Matej Slapar.

Dobrodelni koncert 
Uresničimo sanje
V kamniškem Ciriusu bodo sredstva zbirali za 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Poskus vloma v vozilo
Policisti so v Kamniku obravnavali poskus vloma v osebni 
avtomobil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na 
pristojno tožilstvo.

Tatvina denarnice
Neznani storilec je v trgovskem centru Qlandia izkoristil 
nepazljivost oškodovanke in ji ukradel denarnico, iz katere 
je vzel večjo vsoto denarja, denarnico pa odvrgel. Sledi zbi-
ranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno to-
žilstvo.

Zloraba osebnih podatkov
Oškodovanec se je zglasil na policijski postaji in prijavil ka-
znivo dejanje zlorabe osebnih podatkov. Policistka je ugoto-
vila, da je neznani storilec pri podjetju Telemach preko sple-
ta v imenu oškodovanca naročil mobilni telefon iPhone 11 in 
pri tem zlorabil osebne podatke z namenom, da bi si prido-
bil premoženjsko korist. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Glasna glasba
Policisti so v Kamniku zaradi glasne glasbe obravnavali krši-
tev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju je bil 
izdan plačilni nalog.

Nenadna smrt
Policisti so v občini Kamnik obravnavali nenadno smrt mlaj-
šega moškega. Dogodek še vedno preiskujejo, za zdaj je 
tuja krivda izključena.

Intervencija v Volčjem Potoku
Policisti so v Volčjem Potoku obravnavali intervencijo, kjer 
sta se sprla partnerja. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni 
nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Tatvina zvočnikov
Neznani storilec je v Kamniku izvedel tatvino zvočnikov. 
Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno 
državno tožilstvo.

Poskus vloma v upravo Jata Emona
Policisti so obravnavali poskus vloma v upravo podjetja Jata 
Emona. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na 
pristojno tožilstvo.

Tatvina tablic
Neznani storilec je v Kamniku izvedel tatvino registrskih ta-
blic. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristoj-
no državno tožilstvo.

Policijska kronika

Kamnik – Turnosmučarski kolesarski odsek Planinskega 
društva Kamnik organizira tečaj turnega smučanja. Teore-
tični del bo potekal v ponedeljek, 20. januarja, ob 18. uri in 
se nadaljeval v sredo, 22. januarja, nato bo sledil praktični 
del tečaja. Tečajniki se bodo seznanili s pravilno uporabo 
turnosmučarske opreme, pravilno tehniko hoje s turnimi 
smučmi, izdelavo smučine, smučanja v vseh vrstah snega, 
izbiro varnejše smučine in ukrepanja ob morebitni nesreči. 
V primeru neugodnih snežnih razmer lahko ture prestavimo 
na kasnejši datum. Več informacij na 031 348 711 (Peter), 
041 401 689 (Andrej), na elektronskem naslovu tsko@pdka-
mnik.si ali spletni strani društva. A. Se.

Tečaj turnega smučanja
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ZAHVALA

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

V 63. letu nas je zapustil

Marjan Žagar
Okroglo 1

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, sveče in da
rovane maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred 
in pevcem. Iskreno hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: sin Gregor in hči Nina z družinama  
ter sestra Anica in brat Jernej

ZAHVALA

Prebral si knjigo življenja, 
našel v njej zgodbe sreče, veselja,
prišel žal si do zadnje strani,
nadaljevanja več ni ...

Za vedno nas je zapustil

Miroslav  
Fornazarič st.

1932–2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, za izrečena sožalja, sveče in darova
no cvetje. 

Vsi njegovi
ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja. 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta,  
starega ata in pradedka

Jožeta Komatarja
s Kršiča, 1929–2019

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelav
cem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče ter darovane maše. Hvala dr. Dolenčevi, ses
tri Jani, patronažni sestri Katarini in osebju UKC KO 
za gastroenterologijo za pomoč in skrb v času bolezni. 
Hvala župniku Pavlu Piberniku, pogrebni službi KPK in 
pevcem za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala vsem, 
ki ste ga z lepo mislijo pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Kršič, december 2019

ZAHVALA

Tako tiho, skromno si živela,
takšno tudi življenje si imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

V 63. letu življenja je zaspala naša draga žena,  
mami, tašča, babica, sestra in teta

Slavica Belaj
roj. Fridel, 1957–2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečeno sožalje ter za vsakdanje  spodbudne 
besede ob njeni dolgotrajni bolezni. Zahvala tudi DSO 
Mengeš za sprejem in zaposlenim za nego na njeni zad
nji poti. Zahvala tudi župniku Ediju Strouhalu za lepo 
opravljen pogreb, pogrebni službi Vrbančič, pevcem za 
odpete pesmi ter Zdenki Klančnik za lepe besede slovesa.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 78. letu je po težki bolezni 
tiho odšla

Angela Pavlič
po domače Podpadovčeva iz Buča

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenut
kih stali ob strani. Posebno hvala gospe Manji za ganljiv 
govor in pevcem Grm.

Vsi njeni 
December 2019

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

Tiho se je od nas poslovil naš 
dragi ati in ata

Jože Vrankar
iz Buča 1, 1927–2019

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, podar
jene sveče in cvetje, darove za svete maše in cerkev. Hva
la gospodu župniku Ediju Strouhalu za lepo opravljen 
pogrebni obred in pevcem kvarteta Krt. Radi bi se zahva
lili tudi dr. Ahlinu, patronažni in urgentni službi ZD Ka
mnik. Hvala Igorju Žavbiju za besede slovesa in vsem, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njegovi
December 2019

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je za vedno 
zapustila naša draga mama

Angelca  
Suhoveršnik

iz Kamnika, Matije Blejca 18
(1931–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za to
p le besede, izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. 
Hvala župniku za lepo opravljen obred, pevcem ter vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
December 2019

ZAHVALA

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

V 65. letu se je od nas poslovil dragi mož, brat,  
stric in svak

Janez Podbevšek
z Oševka pri Kamniku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena soža
lja, vsak stik roke, topel objem, darovano cvetje, sveče, sve
te maše in denarni prispevek sosedov. Posebna zahvala 
gospodu župniku Janezu Mikliču za lepo opravljen obred, 
pevcem kvarteta Grm za občuteno petje, trobentaču za 
zaigrano pesem. Hvala cvetličarki gospe Irmi, pogrebni 
službi Komunalnega podjetja Kamnik, gasilcem PD Nev
lje, osebnemu zdravniku dr. Dragotinu Ahlinu, sestri 
Marjani in patronažni sestri Darji, posebno še zdravni
kom in osebju Bolnišnice dr. Petra Držaja, oddelku za 
hipertenzijo, in nefrološkemu oddelku UKC v Ljubljani, 
kjer so se trudili, da bi mojega moža ohranili pri življenju. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti in ga ohranili v lepem spominu.

Žena Zinka v imenu vsega sorodstva
Oševek, Žaga, Smrjene, Spodnje Bitnje, december 2019

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

ZAHVALA

Srce je omagalo, dih je zastal,
spomin na tebe bo večno ostal.

V 89. letu nas je zapustila 
mama, stara mama in tašča

 
Helena Končnik

iz Kamnika, Kettejeva 10  (8. 4. 1930–14. 12. 2019)

Od nje smo se poslovili 20. decembra 2019 na kamniških 
Žalah. Ob boleči izgubi se za izrečeno sožalje, tolažilne 
besede, cvetje in sveče zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem. Posebna zahvala ekipi 
NMP ZD Kamnik, g. župniku za lepo opravljen pogreb
ni obred in pevcem za sočutno zapete pesmi ob njenem 
slovesu. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste skupaj z nami ohranili v lepem 
spominu.

Vsi njeni

www.pogrebnik.siKamnik – V sredo, 29. januarja, ob 18. uri bo v Domu kultu-
re Kamnik na sporedu plesno-glasbena predstava Desetni-
ca, v kateri bodo nastopili plesalci in glasbeniki iz Otroške 
folklorne skupine Verine zvezdice ter Mladinski pevski zbor 
Verine zvezdice, ki delujeta v okviru Osnovne šole Marije 
Vere. Učenci bodo uprizorili muzikal po ljudskih motivih, v 
katerem so zajeli zgodbo o desetnici, njeni poti po svetu in 
iskanju mesta pod soncem. Vstopnina za predstavo znaša 
tri evre. A. Se.

Plesno-glasbena predstava Desetnica
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Kamnik – Nedavno so člani 
Športnega in kulturnega 
društva Sela preselili Kip 
svobode, leseno skulpturo, 
ki spominja na ameriškega 
predsednika Donalda Trum-
pa. Kip, ki je s svojo podobo 
vzbujal precej pozornosti 
med vaščani, je pred meseci 
vasico v Tuhinjski dolini in 
z njo Kamnik pripeljal v šte-
vilne največje svetovne me-
dije. 
Skulpturo, katere idejni av-
tor je domači arhitekt in 
umetnik Tomaž Schlegl, so 
konec novembra s prvotne 

lokacije ob gasilnem domu 
začasno preselili na travnik 
Cesarjeve domačije na Žu-
bejevem, hkrati pa iskali in-
teresente, ki bi mu nudili 
trajnejše gostoljubje. Tako 
so povprašali tudi vseh 212 
slovenskih županov, ali bi 
kip azil lahko dobil v kateri 
izmed občin, pozitiven od-
govor pa dobili le iz Moravč, 
kjer je gostoljubje kipu po-
nudil tamkajšnji župan Mi-
lan Balažic.
Tako so skulpturo v dneh 
pred novim letom preselili v 
Moravče, preden je kip za-
pustil občino, pa sta mu ne-
kaj besed slovesa namenila 

tudi Goran Završnik in To-
maž Schlegl. Završnik je po-
udaril, da Kamnik kip pre-
daja kot darilo, in ob tem 
dodal, da je tudi v preteklo-
sti Kamnik dal precej velikih 
imen, od generala Maistra 
pa do aktualnih predsednika 
vlade Marjana Šarca in nad-
škofa Stanislava Zoreta. 
Schlegl pa je ob tem pouda-
ril, da je kip »simbol vseh 
svobodnih ljudi«, ki pa pros-
tora ni našel drugje kot v 
Moravčah. 
Kot kaže, pa tudi na novi 
lokaciji kip dviga prah, saj 
so ga v noči pred slove-

snim odprtjem nepridipra-
vi nekoliko poškodovali. 
Balažic, ki je dejanje ostro 
obsodil, je pozval k strp-
nosti in poudaril, da posta-
vitev kipa v Moravčah ne 
pomeni, ali so Moravčani 
za ali proti sedanjemu 
ameriškemu predsedniku, 
temveč sporoča, da je mo-
ravška dolina gostoljubna 
in zavrača skrajnosti. 
Hkrati pa se v občini, kjer 
želijo več vlagati tudi v tu-
rizem, nadejajo večje pre-
poznavnosti, ki bi jo uteg-
nil prinesti tudi selski Kip 
svobode.

Trump zatočišče 
našel v Moravčah
Selski Kip svobode, ki je v minulih mesecih dvigal prah in polnil novice svetovnih medijev, je novo 
mesto našel v Moravčah.

Takole je potekal prevoz selskega Kipa svobode na novo 
lokacijo. / Foto: Aleš Senožetnik

Tomaž Schlegl in Goran Završnik / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Smrečje – Članom Smučar-
skega društva Črna pri Ka-
mniku, ki upravlja Smu-
čišče Osovje, je v zadnjih 
dnevih minulega leta uspelo 
pripraviti zadostno količino 
umetnega snega, da so ob 
novem letu lahko zagnali 
naprave. Za smučanje so za 
zdaj uredili polovico smu-
čišča, najmlajšim smučar-
jem pa je na voljo tekoči trak 
pred brunarico, v kateri se je 
mogoče tudi okrepčati. 
Smučišče, ki leži nekaj kilo-
metrov pod prelazom Črni-
vec in je zaradi enostavnih 
prog in kvalitetnih smučar-
skih tečajev za otroke še po-
sebno priljubljeno med dru-
žinami in manj izkušenimi 
smučarji, je odprto ob sobo-
tah in nedeljah od 9. do 16. 
ure, od ponedeljka do sobo-
te pa med 18. in 21. uro or-
ganizirajo nočno smuko.

Na Osovju vabijo smučarje
Smučišče Osovje je kot edino v kamniški občini ob začetku leta odprlo smučarsko sezono.

Na Smučišču Osovje se še posebno dobro počutijo najmlajši. 
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Alenka Brun

Kamnik – Viharnik si je ime 
nadel po okleščenem dreve-
su, ki v planinah kljubuje 
viharjem ter ostalim vre-
menskim nevšečnostim in 
velja za simbol trdoživosti in 
kljubovalnosti. Začetki an-
sambla segajo v leto 1992, 
od letošnjega aprila pa delu-
jejo v prenovljeni zasedbi: 
Martin Vodlan (harmonika, 
klaviature, vokal), Marko 
Spruk (kitara, vokal), Matjaž 
Kogovšek (bas, bariton), 
Marko Cerar (vokal) in Ur-
ška Jazbec (vokal). 
Viharniki se imajo že od za-
četka za Kamničane, s sede-
žem v Podgorju pri Kamni-
ku. Tudi oba Marka sta iz 

okolice Kamnika, Matjaž iz 
okolice Domžal, medtem ko 
je nova pevka Primorka, še 
doda Martin Vodlan.
Ljubezen je lepa je polka, ki 
se je potegovala za naziv naj 
polke Gorenca 2019 in tudi 
zmagala. Besedilo zanjo je 
ustvaril Bernard Miklavc, 
glasbo in aranžma pa pri-
speval Martin Vodlan, ki je 
tudi vodja ansambla. Polka 
gre v uho, pripoveduje pa 
zgodbo o tem, kako si žena 
Urška in mož Marko vsak 
po svoje razlagata ljubezen. 
Žena je srečno poročena, 
mož pa tudi, vendar si z iz-
govorom, da ga nosi luna, 
privošči še »obiske« pri so-

sedi. Za polko so člani an-
sambla že posneli videospot, 
ki si ga lahko ogledate na 
Youtube kanalu. Slišite jo 
lahko na radijskih postajah, 
pa tudi ko jo zaigrajo v živo, 
jo publika vedno dobro 
sprejme.
So se pa na izbor za naj pol-
ko Gorenca enkrat v prete-
klosti Viharniki že prijavili, a 
niso prišli v ožji izbor. Tok-
rat – kot smo že omenili – je 
ansambel posegel po zma-
govalni stopnički, čeprav o 
zmagi ni razmišljal. »Šele v 
finalu smo pomislili nanjo, 
saj je polka zelo všečna in 
udarna,« razloži Vodlan in 
nadaljuje, da jim zmaga veli-
ko pomeni, ker so v prvi po-
lovici lanskega leta zamenja-

li pevko in basista in je to 
samo še dodatna potrditev, 
da so na pravi poti in seveda 
obenem tudi dobra promoci-
ja za ansambel.
Imeli so pester december, 
koncertiranje na silvestrovo 
pa so letos izpustili. Se pa že 
aktivno pripravljajo na izda-
jo novega valčka, priredbo 
znane melodije, več pa še ne 
želijo razkriti. Nastaja še av-
torski valček, s katerim se 
bodo prijavili na glasbeni 
festival Slovenska polka in 
valček; razmišljajo pa tudi 
že vnaprej. Vsekakor bodo 
vsaj za eno skladbo posneli 
videospot. »Idej je še do-
volj,« zaključi Vodlan.

Ljubezen  
je lepa
Na zadnjem izboru za naj polko Gorenca, ki ga 
organizira tržiški Radio Gorenc, je zmagala polka 
domačega ansambla Viharnik z naslovom 
Ljubezen je lepa.

Ansambel Viharnik

Urška Jazbec je iz rok Andreja Grimsa z Radia Gorenc 
prejela plaketo za zmagovalno naj polko Gorenca 2019.


