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Kamnik – Manj kot deset let 
od stečaja Kemijske indus
trije Kamnik je ostankov 
nekdanje smodnišnice, ki 
je tu delovala več kot sto 
šestdeset let, le še za odte
nek. Toliko večji pomen 
imajo zato dve razstavi in 
monografija, ki so jih ne
davno uredili in predstavili 
v Medobčinskem muzeju 
Kamnik.
»Ne zgodi se velikokrat, da 
odpiramo hkrati kar dve raz
stavi – Na sodu smodnika 
avtorja Marka Kumra in Ar
hitekturna podoba smodni
šnice Anje Urankar. Ti dve 
razstavi se dopolnjujeta in 
prepletata ter dajeta celovito 
podobo res zelo bogate in 
dolge zgodovine smodnišni
ce od sredine 19. stoletja da
lje. To je, kot smo že večkrat 
slišali, mesto v mestu s po
sebnimi zakonitostmi, zna
čilnostmi in večini nam, ki 
nismo bili tam zaposleni, 
vedno nekaj skrivnostnega 
in nedostopnega. Prav to – 
življenje in delo v tej tovarni 
– predstavljata ti dve razsta
vi, poleg njiju pa še zelo bo
gata monografija, ki prav 
tako nosi naslov Na sodu 
smodnika, ustvarili pa so jo 
trije avtorji: Vilko Rifel, 
Marko Kumer in Anja Uran
kar,« je zadnji projekt mu

zeja, ki so ga predstavili sre
di decembra, predstavila di
rektorica mag. Zora Torkar.
»Odpirati takšne razstave je 
po eni strani lepo, ko vidiš, 
kako so se avtorji potrudili 
prikazati takratno življenje 
in delo, po drugi strani pa 
tudi žalostno, kajti ta tovar
na je zgodba o pohlepu, ki je 
leta 2008 pripeljala do zapr
tja. Morda ni šlo za zavestno 
dejanje, a dejstvo je, da so 
Kemijsko industrijo Ka
mnik uničili. Od takrat na
prej je to žalostna zgodba, in 

ko smo pred časom odpirali 
razstavo Kam so šle vse fa
brike?, smo videli, da je bilo 
v Kamniku tudi drugih to
varn veliko, a jih danes ni 
več. Muzej se ob tem počuti 
kot neko grobarsko podje
tje, ki lahko samo obuja 
spomine na tisto, kar je ne
koč bilo, pa bi morda lahko 
še danes bilo, sicer verjetno 
v manjšem obsegu, pa ven
darle, tako pa nam ostanejo 
le vprašanja, kam so šle vse 
tovarne in predvsem, za
kaj,« je med drugim dejal 
župan Marjan Šarec in se 
zahvalil vsem, ki se trudijo 
ohraniti kamniško indus
trijsko dediščino.

Mesto v mestu s 
posebnimi zakonitostmi
Sedemdeset hektarov veliko 
območje smodnišnice, ogra
jeno z zidom, je zaradi svoje 
nedostopnosti od nekdaj ve
ljalo za mesto v mestu, 
skrivnosti pridih pa se 
razblinja šele zadnjih nekaj 
let, ko si predvsem posa
mezniki iz Medobčinskega 
muzeja Kamnik in Kultur
nega društva Priden možic 

in nekateri drugi intenzivno 
prizadevajo, da bi bogato in
dustrijsko dediščino, ki ne
zadržno izginja, ohranili.
»Z debelim zidom zavarova
no območje je skozi desetle
tja razvilo samosvojo logiko 
delovanja, utemeljeno na 
samooskrbi in zaradi nevar
nosti proizvodnje tudi na 
tesni povezanosti vseh zapo
slenih. V okviru firme so bili 
tako zaposleni vrtnarji, zi
darji, tesarji, krovci, pleskar
ji, vodoinštalaterji, ključav
ničarji, strugarji, orodjarji, 
električarji, žagarji, gozdar
ji, šivilje, čevljarji; obleke je 
oskrbovala lastna pralnica, 
energijo je že od leta 1912 
dobavljala lastna elektrarna, 
vso leseno in pozneje pla
stično embalažo so izdelali v 
lastnih obratih, seveda so 
vse obroke – celo v treh iz
menah – pripravile njihove 
kuharice in postregle stre
žnice. Za zdravje delavcev je 
skrbela lastna zdravstvena 
in zobozdravstvena ambu
lanta s strokovnim osebjem, 
ki se je ukvarjalo zgolj z za
poslenimi v smodnišnici.«

Na sodu smodnika
Medtem ko se območje nekdanje smodnišnice nenadzorovano pred našimi očmi spreminja 
dobesedno iz dneva v dan, so v Medobčinskem muzeju Kamnik na ogled postavili dve razstavi in 
predstavili monografijo z naslovom Na sodu smodnika. Se za industrijsko dediščino resnično ne da 
narediti še kaj več, se sprašujejo avtorji.

Marko Kumer, eden od treh avtorjev razstave (na fotografiji desno), ki jih je v sproščenem 
pogovoru predstavil Goran Završnik.  / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava Arhitekturna podoba smodnišnice bo na ogled do 
maja, Na sodu smodnika pa do decembra. / Foto: Gorazd Kavčič
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V Spodnjih Stranjah 
čakajo na kanalizacijo
Občani šestih hiš v Spodnjih 
Stranjah so bili izvzeti iz 
kohezijskega projekta, zato 
imajo, čeprav stanujejo tik 
ob cesti, še vedno greznice.
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AKTUALNO

Ob prazniku: spet 
lahko stopimo skupaj
Konec decembra je v Šmarci 
potekala proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 
Slavnostni govornik je bil na
čelnik Upravne enote Ka
mnik Mihael Novak.
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ZANIMIVOSTI

MaRtematične prigode 
Marte Zabret
Profesorica matematike z 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Marta Za
bret je izdala svojo prvo knji
go MaRtematične prigode, v 
kateri popisuje svoje dolgo
letne izkušnje s poučeva
njem dijakov.
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ZANIMIVOSTI

Druga na plesni 
evroviziji
Kamničanka Patricija Crnko
vič je na tekmovanju Evrovi
zijski mladi plesalci v Pragi, 
ki velja za eno najpomemb
nejših mednarodnih plesnih 
tekmovanj, dosegla izreden 
uspeh.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – V novo leto so na 
Glavnem trgu vstopili s 
Skupino Špica, obiskovalce 
pa sta pozdravila tudi žu
pan Marjan Šarec in direk
torica Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik 
Božena Peterlin. Zadnje 
dni starega leta so v Kamni
ku popestrili s koncerti, ki 
so na glavnem trgu potekali 
od 28. decembra. Nastopili 
so kamniški glasbeniki 
Manca Berlec, Spock Studi
os, Sun Drops, Fat Pigeon 
in DJ Peter Jerič, dan kas
neje so se obiskovalci lahko 
zabavali s Poskočnimi mu
zikanti, zadnjo soboto pred 
novim letom pa s skupina
mi The Mint, Joker Out in 
Big Foot Mama. Legendarni 
rokerji, za katere je že pred 
koncertom vladalo največje 
zanimanje, so do zadnjega 
napolnili središče mesta. 
Po oceni prirediteljev se je 
vseh koncertov na Glavnem 

trgu udeležilo okoli šest ti
soč obiskovalcev.
S silvestrovanjem so se 
zaključile brezplačne priredi
tve v okviru Pravljičnega Ka
mnika, ki so potekale ves 
december. Letošnja novost je 
bila Pravljična hiška pod Ma
lim gradom, ki jo je med 8. 
in 23. decembrom obiskalo 
okoli 1800 obiskovalcev. Naj
več obiskovalcev so pritegnili 
obisk Božička, modna revija 
in nastop Plesnega kluba 
Šinšin. "Tudi anketa, ki smo 
jo izvedli, je pokazala, da je 
bila hiška med ljudmi pozi
tivno sprejeta. Ker pa na Za
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik želimo do
gajanje še izboljšati, se zave
damo, da tudi Prav ljična hi
ška potrebuje nadgradnjo, in 
na tem smo že začeli delati," 
pojasnjujejo na zavodu.
Še do 25. februarja, dokler 
obratuje brezplačno drsa
lišče v Keršmančevem par
ku, pa bodo na svoj račun 
prišli ljubitelji drsanja.

Zadovoljni z 
obiskom prireditev
Po ocenah Zavoda za turizem, šport in kulturo 
Kamnik so decembrske prireditve, ki so se 
sklenile s silvestrovanjem na Glavnem trgu, v 
Kamnik pripeljale več kot šest tisoč obiskovalcev. 

Tudi letos so decembrske prireditve v Kamnik privabile 
precej obiskovalcev. / Foto: Klemen Brumec

Stahovica – Tik pred novim letom so odprli tudi smučišče 
na Veliki planini. Smučarji na približno treh kilometrih prog 
smučišča Šimnovec lahko uživajo vsak konec tedna, od če
trtka do nedelje, ter med zimskimi počitnicami in prazniki. 
Delujeta vlečnici Jurček za otroke in začetnike ter Zeleni rob. 
Možno je tudi nočno sankanje na 2,4 kilometra dolgi progi. 
Trenutno pa je zaradi pomanjkanja snega zaprto smučišče 
Osovje. A. Se.

Smučanje na Veliki planini
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Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
kontaktnimi podatki v času uradnih ur lahko pustite v 
nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.

Jasna Paladin

Volčji Potok – Evropskemu 
letu kulturne dediščine, ki 
mu bo posvečeno leto 2018, 
se bodo s skupnimi projekti 
z več javnimi zavodi pridru-
žili tudi v Arboretumu Volčji 
Potok. Pravzaprav so leto za-
čeli praznovati že v začetku 
decembra, ko so temu v čast 
postavili razstavo Souvani in 
njihov park v Volčjem Poto-
ku, ki bo na ogled do 15. 
marca. Skupaj z Narodno 
galerijo bodo mesečno 
predstavili po tri dela, ki 

vključujejo cvetlične motive 
iz zakladnice Narodne gale-
rije. Na to temo bodo izvede-
ne tudi delavnice in preda-
vanja v Arboretumu ter na 
drugih lokacijah. S Kobilar-
no Lipica bodo junija v Ar-
boretumu predstavili njiho-
ve dejavnosti. Z javnim za-
vodom Škocjanske jame pa 
bodo predstavili njihovo na-
ravno in kulturno dediščino 
v obliki razstave v pristavi 
Arboretuma. Skupaj z njimi 
in z Občino Kamnik se bodo 
predstavili tudi na Praškem 
gradu na Češkem.

Evropsko leto kulturne 
dediščine v Arboretumu

Marjan Schnabl

Kamnik – Večina članov, 
predvsem starejša generaci-
ja, se še živo spominja ča-
stniške organizacije, pred 
letom 1990 imenovane Zve-
za rezervnih vojaških stare-
šin (ZRVS), nad katero ja 
bdela takratna Jugoslovan-
ska armada v sodelovanju z 
Občinskimi odbori za ljud-
sko obrambo. To je bila dob-
ro organizirana in številčno 
močna organizacija, prete-
žno sestavljena iz starešin-
skega kadra rezervne sesta-
ve. Članstvo v tej organizaci-
ji je bilo prej obvezno kot 
prostovoljno, pač odvisno od 
vojaške razporeditve posa-
meznika.
Po letu 1991, ko je Slovenija 
postala samostojna država, 
so se spremenile oziroma 
na novo ustanovile podobne 
organizacije kot v preteklo-
sti ZRVS, vendar na drugač-
nih temeljih in z drugačni-
mi programi. Ena izmed 
novo nastalih organizacij je 
bila tudi Zveza častnikov 
Slovenije – organizacija Ka-
mnik, kasneje preimenova-
na v Območno združenje 
slovenskih častnikov Ka-
mnik - Komenda, ustanov-
ljena 17. decembra 1992 v 
Kamniku. Najprej je bil skli-
can iniciativni odbor, sesta-
vljen iz častnikov in podča-
stnikov, ki so v preteklosti 
aktivno delovali na področju 
obrambe in zaščite. V tem 

obdobju je bilo na seznamu 
več kot 650 častnikov in 
podčastnikov na območju 
občine Kamnik, od katerih 
se jih je v novoustanovljeno 
organizacijo vključilo le 
290, seveda na prostovoljni 
odločitvi posameznika.
Predsedstvo Občinske kon-
ference zveze častnikov Slo-
venije – organizacija Ka-
mnik je takoj začela z aktiv-
nostmi, ki so bile opredelje-
ne v planskih dokumentih 
in vezane na programe na-
daljnjega vojaškega usposa-
bljanja. Upoštevane so bile 
tudi želje članstva na osnovi 
ankete, kaj naj bi se v orga-
nizaciji bolj zanimivega in 
privlačnega dogajalo. Poleg 
vojaško-strokovnih aktivno-
sti so bili v programu zajeti 
pohodi, izleti, razne športne 

aktivnosti, predavanja, stro-
kovne ekskurzije, obiski vo-
jašnic ob dnevu odprtih vrat, 
obiski vojaških in drugih 
muzejev, letalskih mitingov 
in razstav vojaške tehnike 
doma in v tujini, ogled voja-
ških vaj v okviru Nata, dru-
žabna srečanja, strelske ak-
tivnosti, spominske sveča-
nosti, častniški plesi, sodelo-
vanje s Slovensko vojsko, 
izdaja publikacij in objavlja-
nje člankov v lokalnih medi-
jih, opremljanje članstva s 
terenskimi (bojnimi) in sve-
čanimi uniformami, uspo-
sabljanje praporščakov ter 
druge aktivnosti. Uspešno je 
tudi sodelovanje s sorodni-
mi veteranskimi in domo-
ljubnimi organizacijami 
predvsem z območja lju-
bljanske regije in krovno or-

ganizacijo Zvezo slovenskih 
častnikov (ZSČ). 
V petindvajsetih letih se je 
marsikaj spremenilo, pred-
vsem pa je žal upadlo zani-
manje za delo v častniških 
organizacijah. Ker ni več ob-
veznega služenja vojaškega 
roka in naborništva, posle-
dično tudi ni častniškega 
kadra, ki bi se kot rezervisti 
vključili v častniško organi-
zacijo. Redki so tudi prime-
ri, da se vključujejo v ZSČ 
aktivni častniki in podča-
stniki Slovenske vojske, 
čeprav je to zelo zaželeno, 
ker na ta način bogatijo kad-
rovsko strukturo in ugled 
organizacije. Pereč problem 
so tudi finančna sredstva, 
saj s članarino, prostovoljni-
mi prispevki članov in sred-
stvi iz občinskega proračuna 
komaj pokrivajo najnujnej-
še izdatke.
Na srečanju smo v kratkem 
predstavili delo v letu 2017 
in se z minuto molka poklo-
nili kolegom, ki so za vedno 
odšli iz naših vrst. Zasluž-
nim članom smo za dolgole-
tno delo podelili zahvale, 
priznanja, spominske trakce 
in spominske medalje, dru-
ženje pa nadaljevali v sproš-
čenem vzdušju ob priložno-
stni pogostitvi. Predsednik 
OZSČ Kamnik - Komenda 
je pred zaključkom srečanja 
vsem zaželel mirne in doži-
vete božične praznike ter 
srečno, varno in uspešno 
novo leto 2018.

Praznovali srebrni jubilej
Tradicionalno prednovoletno srečanje članov Območnega združenja slovenskih častnikov Kamnik - 
Komenda je bilo letos še posebej slovesno obarvano, saj smo 17. decembra 2017 praznovali 
petindvajsetletnico ustanovitve naše organizacije v samostojni Sloveniji.

Miha Žnidar (levo) sprejema priznanje in spominski trakec 
od predsednika Marjana Schnabla. / Foto: Bogomir Bajc

Jasna Paladin

Kamnik – Anton Iskra (LMŠ) 
občinsko upravo sprašuje, 
zakaj so aktivnosti z začetka 
tega mandata za ureditev in 
najem športnih površin pri 
Stolu v Šmarci zamrle in za-
kaj občina ne naredi ničesar 
v tej smeri, da bi predvsem 
mladi športniki za svoje 
udejstvovanje imeli več po-
vršin, vsaj pomožni nogo-
metni stadion, ki ga močno 
potrebujejo.
Mira Resnik, višja svetovalka 
za področje družbenih dejav-
nosti, odgovarja: »Občina 
Kamnik je v nameri pridobi-
vanja novih športnih površin 
na južnem območju občine 
Kamnik v letu 2012 začela s 
postopki pridobivanja 
lastninske pravice na celot-
nem kompleksu Športnega 
parka Virtus, t. j. z nakupom 
zemljišča s servisnim objek-
tom in prenosom lastništva 
na delu zemljišča na zahodni 
strani parka s strani Republi-
ke Slovenije. Trenutno pote-
ka ureditev lastništva zem-
ljišča na severnem delu par-
ka (na delu, kjer je večna-

mensko športno igrišče) in 
na južnem delu parka, kjer je 
v teku postopek za zamenja-
vo zemljišča. Kljub temu da 
še vedno niso urejene vse 
lastninske pravice na celot-
nem delu športnega parka, 
ki je bil že v letu 2012 predan 
v upravljanje Zavodu za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik, ga nemoteno upora-
bljajo predvsem občani Dup-
lice in Šmarce ter nogometa-
ši, med šolskim letom pa 
tudi otroci Vrtca Antona 
Medveda in Osnovne šole 
Marije Vere.

Omejitve hitrosti v 
Godiču
Anton Iskra je podal tudi po-
budo za ureditev hitrosti ce-
stnega prometa na odseku 
Godič–Stranje. »V neposre-
dni bližini stanovanjske hiše 
z naslovom Godič 48 je pos-
tavljena cestna talna ovira 
(ležeči policaj), z namenom, 
tako vsaj jaz razumem te ovi-
re, umiritve prometa. V sme-
ri prihoda vozila iz Stranj v 
Godič je postavitev na tisti 
lokaciji ustrezna, v obrnjeni 
smeri pa niti ne. Če gledamo 

v smeri proti Stranjam, je od 
postavljene ovire do začetka 
desnega ovinka, kjer cesta 
poleg tega poteka še navzdol, 
dovolj dolg raven odsek, kjer 
vozniki, ki omejitve hitrosti 
ne spoštujejo, pridobijo do-
volj visoko hitrost, da se ob 
vstopu v ovinek, posebej ob 
slabših voznih pogojih, znaj-
dejo na nasprotnem voznem 
pasu. Kot mi je poznano, so 
v lanskem letu, v najmanj v 
treh primerih, vozila končala 
pod cestno brežino, tudi pre-
ko pločnika, po katerem vsa-
kodnevno hodi, med drugi-
mi, na desetine šolarjev. V 
danem primeru talna ovira 
vsekakor ne služi najbolj na-
menu. Zato predlagam, da 
se postavi dosti bližje ovinku, 
ker le tako bodo vozila vsto-
pala v ovinek s hitrostjo, ki 
zagotavlja varno vožnjo in 
predvsem varno hojo naših 
šolarjev po pločniku. Upam, 
da bodo pristojne službe to 
pobudo razumele kot poziv, 
da čim prej pristopijo k učin-
koviti ureditvi hitrosti pro-
meta na tem delu ceste.«
Odgovor je pripravil Sandi 
Borec, višji svetovalec za go-

spodarske javne službe in 
projektno delo. »Komisija za 
tehnično urejanje prometa 
Občine Kamnik (KTUP) je 
na svoji 19. seji obravnavala 
vašo pobudo glede ureditve 
hitrosti v cestnem prometu, 
na odseku Godič–Stranje. Po 
razpravi je komisija soglasno 
sprejela sklep, v katerem 
ugotavlja, da je na prejšnji 
seji KTUP že sprejela odloči-
tev, da se največja dovoljena 
hitrost na območju celotnega 
naselja Godič omeji na 40 
km/h, da se največja dovolje-
na hitrost na javnih poteh v 
naselju Godič omeji na 30 
km/h. Izjema velja na obmo-
čju grbin v dolžini 900 m, 
kjer največja dovoljena hit-
rost ostaja 30 km/h. Komisi-
ja bo pozvala pristojne služ-
be (Policijo in občinsko re-
darstvo) za poostren nadzor 
hitrosti na tem območju. 
Skladno s tehničnimi smer-
nicami za ceste pa grbin ne 
smemo postavljati na ovinku 
ali na klancu. Obveščamo 
vas, da je bila v mesecu okto-
bru izdana odločba o postavi-
tvi prometne signalizacije na 
območju Godiča.«

Pobude in vprašanja svetnikov

V prispevku Z druženjem gre lažje, objavljenem v Kamni-
čan-ki 1. decembra minulega leta, smo napačno zapisali ne-
kaj podatkov. Vodja skupine Paglovec je bila Rezka Zore. 
Skupino Marjanca pa vodi Branka Lap. Za napako se opra-
vičujemo.

Popravek

Kamnik – V nevladni organizaciji Consulta, Stičišče NVO 
osrednje Slovenije so v lanskem letu pregledali stanje turiz-
ma v občini z vidika turističnih društev, ki predstavljajo 
nevladni sektor. Kot pravijo, je občina v lanskem letu preko 
javnega razpisa za turizem za sofinanciranje turističnih dru-
štev namenila 16 tisoč evrov, kar predstavlja le odstotek 
vseh občinskih sredstev, namenjenih nevladnim organizaci-
jam v občini. Najvišji dodeljen znesek je bil 2489 evrov, naj-
nižji pa 531 evrov. V organizaciji menijo, da je razvoj turizma 
v Kamniku sicer na dobri poti, vendar so še možnosti za 
izboljšave. A. Se.

V turizmu še možnosti izboljšav
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Spodnje Stranje – Občan 
Spodnjih Stranj nas je pokli-
cal v povezavi s člankom Ka-
nalizacija zgrajena, projekt 
zaključen, ki smo ga objavili 
v prvi decembrski številki 
Kamničan-ke, in znova opo-
zoril na to, da se skupaj z 
občani, ki jim je občina s po-
močjo evropskega denarja 
zgradila kanalizacijo, ne 
morejo veseliti tudi prebi-
valci šestih hiš v Spodnjih 
Stranjah, saj kanalizacije 
tam niso dobili, četudi se 
nahajajo na ravninskem ob-
močju praktično tik ob regi-
onalni cesti. Spomnimo, da 
so na občini že pred dvema 
letoma pojasnili, da so mo-
rali pri gradnji kanalizacij-
skega omrežja s pomočjo 
kohezijskih sredstev pri vlo-
gi za nepovratna sredstva 
upoštevati aglomeracije, to 
pa so naselja ali deli naselij, 
ki po določilih Operativnega 
programa odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpad-
nih vod morajo biti opre-
mljena z javno kanalizacijo. 
In omenjenih šest hiš je bilo 
iz tega izvzetih, kar so obča-
ni sicer sprejeli z razumeva-
njem, a predvsem zaradi 
pojasnila, da bo kanalizacijo 
občina zgradila v letu 2016 
oziroma 2017, odvisno, kako 
uspešni bodo pri pridobiva-
nju služnostnih pogodb. 
Ker kanalizacija še vedno ni 
zgrajena, občani obljubam 
ne verjamejo več, zato smo 
občino znova prosili za poja-
snila. Kje se torej zatika?

Denar že zagotovljen
»Občina Kamnik je pristopi-
la k izdelavi projekta za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja za gradnjo zgoraj ome-
njene kanalizacije v naselju 
Spodnje Stranje. Projektant 
je predvidel optimalno traso 
kanalizacije. Načrtovana tra-

sa kanalizacije je vključevala 
eno prečkanje državne ceste 
Kamnik–Stahovica in pose-
gala na priobalno zemljišče 
ob vodotoku Kamniška Bi-
strica, zato je projektant pro-
jekt predložil v soglasje Di-
rekciji RS za infrastrukturo 
in Direkciji RS za vode. Ob-
čina je hkrati začela zbirati 
služnostne pravice, ki so 
eden izmed nujnih pogojev 
za uspešno pridobitev grad-
benega dovoljenja, in pri 
tem naletela na odpor neka-
terih prebivalcev Spodnjih 
Stranj oziroma nekaterih la-
stnikov zemljišč, po katerih 
je bila predvidena gradnja. 
Ker z omenjenimi lastniki 
ni bilo možno skleniti dogo-
vorov o pridobitvi ustreznih 
služnostnih pravic za grad-
njo kanalizacije, je bil pro-
jektant primoran najti alter-
nativno traso kanalizacije. 
Zaradi spremembe poteka 
predvidene trase kanalizaci-
je (nova trasa državno cesto 
prečka dvakrat in na dveh 
mestih posega na priobalno 
zemljišče ob Kamniški Bi-
strici) je bilo projekt treba 
ponovno predložiti v presojo 
Direkciji RS za infrastruktu-

ro in Direkciji RS za vode, 
kar je celoten proces časov-
no zamaknilo. Gradbeno 
dovoljenje je bilo izdano no-
vembra 2017. V proračunu 
za leto 2018 so sredstva za 
gradnjo zagotovljena, zače-
tek gradnje je predviden v 
prvi polovici naslednjega 
leta,« so nam odgovorili na 
občini.

Cesto bodo obnovili 
prihodnje leto
Kanalizacija pa ni edina 
tema, ki jezi nekatere prebi-
valce Spodnjih Stranj. Opo-
zorili so nas tudi na dotraja-
no cesto Spodnje Stranje–
Stolnik in pa na avtobusno 
postajališče, ki ga v tem delu 
nimajo več, saj so dosedanje 
neuradno postajališče zako-
ličili, tako da šolski avtobus 
ustavlja kar na cesti.
»Občinska uprava je v letu 
2017 pristopila k izdelavi 
projektne dokumentacije za 
rekonstrukcijo občinske ces-
te Spodnje Stranje–Stolnik–
Laniše, od stanovanjskega 
objekta Spodnje Stranje 28 
do stanovanjskega objekta 
Stolnik 22 v skupni dolžini 
470 metrov. Projektna do-

kumentacija je že v zaključ-
ni fazi, tako da bomo občin-
sko cesto umestili v občinski 
proračun za leto 2019.«
Kako pa kaže z avtobusnim 
postajališčem? »Na neura-
dnem postajališču avtobus 
ne sme ustavljati, saj ni za-
vedeno v daljinarju oziroma 
ni registrirano in vso odgo-
vornost nosi podjetje oziro-
ma voznik avtobusa. Zahte-
va občanov Spodnjih Stranj 
je bila, da se obračališče za-
pre, zato je bil sklican sesta-
nek na terenu, ki se ga je 
udeležil tudi predstavnik 
upravljavca za državne ces-
te. Na sestanku je bil sprejet 
sklep, da se obračališče po-
polnoma zapre zaradi hru-
pa, ki so ga povzročali parki-
rani tovornjaki, in zaradi 
bojazni, da ne bi prišlo do 
onesnaževanja vodotoka 
Kamniška Bistrica. V nase-
lju Spodnje Stranje je zgra-
jen pločnik za pešce in avto-
busno postajališče, ki pa se 
nahaja 50 metrov od stano-
vanjskega objekta Spodnje 
Stranje 10a, zato občina na 
tem odseku ceste ne načrtu-
je izgradnje avtobusnega po-
stajališča.«

V Spodnjih Stranjah 
čakajo na kanalizacijo 
Občani šestih hiš v Spodnjih Stranjah so bili izvzeti iz kohezijskega projekta, zato imajo – čeprav 
stanujejo tik ob glavni cesti – še vedno greznice. Želijo si tudi avtobusnega postajališča in sanacije 
lokalne ceste; na občini odgovarjajo, da je začetek gradnje kanalizacije na tem odseku predviden v 
prvi polovici letošnjega leta.

Prebivalci šestih hiš v Spodnjih Stranjah težko čakajo na začetek gradnje kanalizacije. 
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Godič – V Slovenia Eco re-
sortu (prej Eko resort pod 
Veliko planino) so decem-
bra gostili okroglo mizo 
Vključevanje Slovenije v 
mednarodnem okolju in 
njene obveznosti oz. t. i. 
modro omizje. O temi so 
razglabljali predsednik dr-
žavnega zbora dr. Milan 
Brglez, olimpionik in podje-
tnik dr. Andraž Vehovar, 

strokovnjak na področju 
mednarodnega izobraževa-
nja dr. Matjaž Škabar in us-
pešen podjetnik Dušan Olaj. 
Iz pogovora, ki ga je vodila 
novinarka Ana Turk, je bilo 
razbrati, da Slovenija sicer 
je vključena v »vse, v kar se 
je vključiti dalo«, a nekaj 
povsem drugega je, kaj v teh 
mednarodnih institucijah 
počne. Vključenost bi mora-
li izkoristiti bistveno bolje, 
menijo sogovorniki.

Omizje v Slovenia Eco resortu

Modro omizje so sestavili: dr. Milan Brglez, Dušan Olaj, 
dr. Andraž Vehovar in dr. Matjaž Škabar. / Foto: Jasna Paladin

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na Uradu za delo 
Kamnik (ki sicer zajema 
tudi območje občine Ko-
menda) je bilo decembra 
lani prijavljenih 907 brez-
poselnih občanov, kar po-
meni 146 manj kot v ena-
kem obdobju lani. Če se je 
število registriranih brezpo-
selnih oseb do februarja še 
gibalo nad tisoč, je marca 
prvič upadlo na trimestno 
število. Najmanj brezposel-
nih oseb je bilo na kamni-
škem uradu sicer prijavlje-
nih novembra (879).

Stopnja brezposelnosti 
med najnižjimi
Stopnja brezposelnosti na 
območju urada za delo zna-
ša 6,3 odstotka (podatek za 
oktober) in je najnižja v 
osrednjeslovenski regiji in 
tudi ena najnižjih v držav-
nem merilu. "S samimi po-
datki smo seveda zadovolj-
ni, res pa je, da strukturna 
brezposelnost postaja pro-
blem. To pomeni, da v evi-
denci ostajajo predvsem 
starejši (42 odstotkov oseb 
je starejših od 50 let), polo-
vico je dolgotrajno brezpo-
selnih, 20 odstotkov je in-
validov. Pogosto so to tudi 
osebe, ki imajo različne 
zdravstvene težave ali pa 
kompetence, ki za današnja 
prosta delovna mesta niso 
ustrezne," pojasnjuje Dra-
gica Ribnikar, vodja kamni-
škega urada za delo. 

Več povpraševanja 
delodajalcev
Ugodne gospodarske raz-
mere so vplivale tudi na 
povpraševanja delodajalcev 
po delavcih. Ti so na obmo-
čju Urada za delo Kamnik 
do novembra lani preko Za-
voda za zaposlovanje iskali 
1168 delavcev, kar je 47 od-
stotkov več kot leto prej v 
enakem času. Tudi lokalna 
podjetja pa imajo vedno po-
gosteje težave pri iskanju 
ustreznega kadra. Kot pravi-
jo na kamniškem uradu za 
delo, so lani najpogosteje 
iskala delavce za delo v pro-
izvodnji kovinskih izdelkov, 
plastike in živil, delavce na 
področju gostinstva, trgovi-
ne, gradbeništva, različne 
monterje. "Kovinarska de-
javnost je v tem lokalnem 
okolju zelo prisotna in delo-
dajalci v tej branži iščejo so-
delavce praktično po vsej 
izobrazbeni vertikali in z 
raznovrstnimi znanji, od 
strojnih tehnikov, operater-
jev stroja, CNC-operaterjev, 
varilcev, serviserjev in 
vzdrževalcev v proizvodnji. 
Veliko je povpraševanja tudi 
po gostinskem kadru, naj-
več po delu v strežbi, v kuhi-
nji pa iščejo kuhinjske po-

močnike in kuharje," doda-
ja Ribnikarjeva.
Še vedno najdlje brez dela 
ostajajo iskalci zaposlitve 
različnih družboslovnih 
smeri, čeprav po besedah 
Ribnikarjeve v zadnjem 
času tudi ti dobivajo več pri-
ložnosti: "Za visoko izobra-
žene družboslovce je v zad-
njem času več priložnosti 
zaposlitve na različnih pro-
jektih, ki so pogosto finan-
cirani s strani evropskih 
socialnih skladov, odpirajo 
pa se tudi nekateri projekti, 
kjer imajo mladi priložnost 
pridobiti prve delovne izku-
šnje in opraviti pripravni-
štva (kultura, vzgoja in izo-
braževanje, javna uprava, 
sociala)."
Zaradi neugodnih demo-
grafskih napovedi in stara-
nja prebivalstva pa bo mora-
la družba poiskati rešitve 
tudi na tem področju. V ob-
čini Kamnik je bilo decem-
bra na Zavodu za zaposlova-
nje prijavljenih 437 dolgo-
trajno brezposelnih oseb, ki 
službo iščejo že leto ali dlje, 
od tega kar 243, ki so brez-
poselni že tri leta ali več. A 
ugodna gospodarska klima 
je vseeno letos število dolgo-
trajno brezposelnih oklestila 
za 22 odstotkov.

Spodbude za brezposelne
K temu pripomorejo tudi 
različne državne spodbude. 
Na območju urada je bilo 
lani do konca novembra v 
različne ukrepe aktivne po-
litike zaposlovanja vključe-
nih 275 oseb z obeh občin. 
Od tega 73 v različne oblike 
javnih del, 77 se jih je za-
poslilo s pomočjo subven-
cij, 122 oseb pa se je vključi-
lo v različne oblike usposa-
bljanja in izobraževanja, 
tako na konkretnih delov-
nih mestih v podjetjih kot 
pri izobraževalnih instituci-
jah, kjer so iskalci zaposli-
tve pridobili različna jezi-
kovna in računalniška zna-
nja ali nove kompetence za 
iskane poklice.
Tudi letos je za spodbujanje 
brezposelnosti na voljo več 
programov. "Trenutno naj-
bolj aktualni sta subvenciji 
za zaposlitev Zaposli.me in 
Trajno zaposlovanje mladih, 
programi usposabljanja na 
delovnem mestu za različne 
ciljne skupine in delovni 
preizkus. Pomembna je tudi 
ponudba neformalnega izo-
braževanja, kjer zavod pod-
pira programe, ki omogoča-
jo brezposelnim osebam 
bodisi nova bodisi dodatna 
znanja, s katerimi se lažje 
vrnejo nazaj na trg dela," 
pravi vodja kamniškega ura-
da za delo. Več podrobnosti 
lahko iskalci zaposlitve naj-
dejo na straneh Zavoda RS 
za zaposlovanje.

Brezposelnost v 
občini se znižuje
Stopnja brezposelnosti se že nekaj let zmanjšuje. 
Na območju kamniškega urada za delo je 
najnižja v osrednji slovenski regiji.
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Kamnik – Člani Združenja 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik so na programsko-volil-
ni skupščini 15. decembra po 
predstavitvi kandidatov so-
glasno potrdili novo vodstvo, 
in sicer je bil za predsednika 
(za naslednji štiriletni man-
dat) potrjen Dušan Božičnik, 
podpredsednik je Emil Grzin-
čič (tudi predsednik Krajev-
nega odbora Kamnik), v izvr-
šni odbor pa so bili imenova-
ni: Jože Goltnik (KO Tuhinj-
ska dolina), Jože Keršič (KO 
Motnik), Bojan Kukanja (KO 
Duplica), Ivan Murkovič, 
Franc Seršen, Filip Železnik 
(KO Komenda) in Tone Ži-
bert (KO Volčji Potok).
Zahvalili so se dosedanjemu 
predsedniku Matevžu Košir-
ju za dolgoletno vodenje 
Združenja NOB Kamnik, ob 
tem so ga soglasno imeno-
vali za častnega predsednika 
Združenja ter se mu zahva-
lili za minulo delo s sliko 
kamniškega slikarja Dušana 
Sterleta. Prav tako so se zah-
valili za dolgoletno delo taj-
nici Združenja Agati Sanko-
vič, ki je prav tako prejela 
sliko Dušana Sterleta. 
Dušan Božičnik je v Breži-
cah rojeni Kamničan, ki zad-

nja leta živi v Rožičnem. 
Upokojenec, ki je po izobraz-
bi prometni inženir in je svo-
jo službeno pot posvetil pro-
metu in žičnicam (nekaj časa 
je bil tudi v. d. direktorja 
družbe Velika planina, na-
zadnje pa direktor Zbornice 
gorskih centrov pri GZS), je 
član Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik zad-
njih deset let. »Vzgojen sem 
bil v tem duhu in vrednote 
osvobodilnega boja cenim že 
vse svoje življenje. Najbolj si 
želim, da bi v svoje vrste pri-
tegnili čim več mladih, zato 

bomo veliko delali na tem,« 
nam je povedal Dušan Božič-
nik, ki se je na prevzem te 
funkcije pripravljal zadnji 
dve leti, prvič pa se je v javno-
sti v vlogi predsednika 
predstavil na slovesnosti na 
Kostavski planini 17. decem-
bra. Zaveda se, da je s prev-
zemom dela Matevža Koširja 
obul velike čevlje, zato name-
rava z njim tesno sodelovati 
tudi v prihodnje.
V združenju je 364 članov, 
zadnje čase pa so se razvese-
lili novih in jih je tako več kot 
pred nekaj leti. Na območju, 

ki ga pokrivajo, so kar 104 
spominska obeležja in štiri-
najst partizanskih grobišč, ki 
jih bodo skupaj z Občino Ka-
mnik – s katero zelo dobro 
sodelujejo – tudi v prihodnje 
obnavljali skladno z letnimi 
načrti. Tak, kot je bil minula 
leta, ostaja tudi program jav-
nih proslav, ki jih združenje 
pripravlja skupaj s krajevni-
mi odbori: v Rudniku (6. ja-
nuar), na Menini planini (3. 
februar in 7. julij), pri bolni-
šnici na Komendski Dobravi 
(11. maj), v Češnjicah (10. ju-
nij), pri Titanovi brvi (21. ju-
lij), v Motniku (5. avgusta), v 
Slapeh (18. avgusta), na 
Kostavski planini (23. de-
cembra) in na Prevojah v 
Zgornjem Tuhinju (27. de-
cembra). V letošnjem letu 
bodo praznovali tudi 70-le-
tnico Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije.
Delovanje bodo prilagajali 
dogodkom v občinah Ka-
mnik in Komenda ter se na-
nje ustrezno odzivali, upo-
števaje vrednote, ki so se 
razvile v času narodnoosvo-
bodilnega boja. »Pri tem ne 
gre le za spoštljiv odnos do 
preteklosti, pač pa se mora-
mo vprašati, kaj te vrednote 
pomenijo danes, ter se zanje 
zavzemati in jih braniti.«

Ohranjajo vrednote
Združenje NOB Kamnik ima novo vodstvo. Matevža Koširja, ki je bil predsednik kar osemnajst let, je 
sredi decembra zamenjal Dušan Božičnik.

Dosedanji predsednik Matevž Košir, novi predsednik 
Dušan Božičnik in podpredsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik Emil Grzinčič / Foto: Jasna Paladin

Proračun 2017 je bil zaradi 
nepovratnih kohezi jskih 
sredstev doslej največji. Kako 
smo gospodarili s tem denar-
jem in kaj načrtujemo za le-
tos?
V letu 2017 smo dokončali: 
kohezijska projekta odvajanja 
komunalnih odpadnih voda ter 
nadgradnje CČN Domžale - 
Kamnik, cesto do igrišča v 
Mekinjah, prestavitev dela jav-
ne poti Hruševka–Ravne, re-
konstrukcije ceste in parkirišč 
pri cerkvi v Šmarci, ceste pri 
vhodu v Arboretum, dela ces-
te v Volčjem Potoku, Trebel-
nem, Murnove ceste, dela 
javne poti Podlom–Kališe, 
dela Neveljske poti, dela ces-
te na Brezje, ceste proti cerkvi 

v Podgorju in mimo Podgorja, 
sanacijo več usadov in plazov. 
Država je obnovila Cankarjevo 
cesto. Prav tako smo lani 
preplastili parkirišče pred 
glasbeno šolo, asfaltirali par-
kirišče na Tunjiški cesti in 
dogradili pločnik v Zg. Tuhi-
nju. Prenovili smo središče 
mesta od sodišča do TIC. Ob 
teh posegih smo obnovili/
dogradili ostalo infrastrukturo. 
Kavarna Veronika je bila ob-
novljena in že obratuje.
Letos bomo v Vrhpolju, Sote-
ski, Markovem, Srednji vasi, 
Viru, Buču, Lokah in Vase-
nem začeli graditi sekundar-
ne kanalizacijske vode, ob-
novili dele cest in infrastruk-
ture ter zgradili pas za pešce 
ob cesti Zduša–Podjelše za 
varno šolsko pot. Deli Mekinj, 
Zduše, Godiča, Šmarce, 
Stranj in Županjih Njiv pa 
bodo dobili boljše telekomu-
nikacijske vode in ponekod 
tudi javno razsvetljavo.

Matej Slapar, podžupan
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Pregled 2017 in načrti 2018
Aleš Senožetnik

Zgornji Tuhinj  – Pred kon-
cem leta so se na Prevojah v 
Zgornjem Tuhinju pokloni-
li spominu na 192 padlih 
borcev med drugo svetovno 
vojno. Med žrtvami sta bila 
tudi vodja ameriške vojne 
misije kapetan Charles Fi-
sher in dr. Peter Držaj.
Slovesnosti ob spomeniku 
padlim, ki jo je organiziralo 
Združenje za vrednote NOB 
Kamnik, so se udeležili 
obrambni ataše, podpolkov-
nik Krist Thodoropoulos z 
veleposlaništva ZDA, slav-
nostni govornik, predsednik 
Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije Tit 
Turnšek, kamniški župan 
Marjan Šarec ter predstavni-
ki veteranskih organizacij in 
politike. Pri slovesnosti je so-
delovala tudi Častna enota 
Slovenske vojske.
Tit Turnšek je v govoru pou-
daril, daje šlo pri narodnoo-
svobodilnem boju za svobodo 
in obstoj naroda ter da so za-
vezniki cenili naš prispevek v 
boju proti fašizmu. Suverena 
slovenska država pa se je rodi-
la v vojni in borbah, njeno su-
verenost pa smo znali ubrani-

ti tudi leta 1991 v vojni za 
Slovenijo. "To suverenost 
bomo Slovenci, o tem sem 
prepričan, znali braniti tudi v 
prihodnje," je povedal Turn-
šek in pozval k spoštovanju 
zgodovine. "Spoštujemo pre-
teklost, ne dovolimo, in ne 
bomo dovolili, zgodovine 
potvarjati, toda skrbeti nas 
mora sedanjost. Naš pogled 
mora biti uprt v prihodnost. 
Čakajo nas mnogi izzivi," je 
zaključil slavnostni govornik.

Kamniški župan Marjan Ša-
rec, ki je prav tako nagovoril 
zbrane ob spomeniku padlim 
na Prevojah, je povedal, a spo-
min na dogodke izpred dob-
rih sedmih desetletij obstaja 
in se ga ne da sprememniti. 
"Mi danes ne slavimo in ne 
hvalimo tistih, ki so morda 
zagrešili tudi zločine. Tudi po 
vojni se je marsikaj dogajalo, 
kar narodu ni bilo v čast. Am-
pak zavedajmo se, da če bi 
kdo drug zmagal, danes ne bi 

stali tu in ne bi govorili našega 
jezika," je povedal kamniški 
župan in pozval k upanju, da 
"ne bi nikoli več Slovenec bil 
proti Slovencu v imenu tujih 
ideologij, ki ne priznavajo 
drugih narodov." Šarec je zak-
ljučil, da si prizadevamo delati 
za mir, saj je vojna kruta, terja 
žrtve in s seboj prinese tisto, 
česar si nihče ne želi.
V kulturnem programu, ki ga 
je povezoval Tone Ftičar, so 
nastopili pevci Kvarteta Krt.

Spoštujmo preteklost naroda
Na Prevojah so se spomnili 192 padlih med drugo svetovno vojno. Zbrane je nagovoril predsednik 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek.

Položitev venca na Prevojah / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Rudnik pri Radomljah – Mi-
nulo soboto je kamniško 
združenje borcev organizi-
ralo slovesnost ob spomeni-
ku NOB na Rudniku pri Ra-
domljah, kjer je pred 73 leti 
zaradi izdaje življenja izgu-
bilo več kot trideset borcev. 
Slavnostni govornik, novi 
predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Ka-
mnik Dušan Božičnik, je 
orisal dogodke, ki so se zgo-
dili v začetku januarja 1945 
in se v govoru spomnil tudi 
drugih borcev iz kamniške 
občine: "V boju za svobodo 
je na Kamniškem žrtvovalo 
življenje okoli 1430 borcev 
Kamniškega bataljona, 
Kamniško-zasavskega odre-
da, II. Grupe odredov Šlan-
drove in Zidanškove briga-
de, 14. divizije Kamniško-za-
savskega odreda, 213 talcev 
in 84 žrtev fašističnega nasi-
lja, pobitih v koncentracij-
skih taboriščih." 

Opozoril je, da moramo tudi 
mlajše rodove seznaniti s 
trpljenjem in žrtvami svojih 
prednikov za svobodo takra-
tne Jugoslavije. "Zgodovino 
NOB smo dolžni zapustiti 
našim zanamcem čim bolj 
popolno in jo rešiti pozabe. 
Mlajše rodove moramo se-
znaniti s trpljenjem in žrtva-
mi naših ljudi za svobodo 
takratne Jugoslavije," je po-
vedal Božičnik in dodal, da 
so na območju Kamnika in 
Komende 104 spominska 
obeležja, za katere se bodo 
trudili, da ne zginejo v poza-
bo.
Slovesnosti se je poleg dom-
žalskega župana in podžu-
panje ter poslanke Julijane 
Bizjak Mlakar udeležil tudi 
kamniški župan Marjan Ša-
rec, ki je zbranim namenil 
nekaj besed.
Za kulturni program so pos-
krbeli člani Pevskega zbora 
DKD Solidarnost Kamnik 
ter učenci in učenke Osnov-
ne šole Marije Vere.

Zgodovino je treba 
rešiti pred pozabo
V soboto je na Rudniku potekala vsakoletna 
slovesnost v spomin na žrtve izdaje med drugo 
svetovno vojno.

Slovesnost v spomin na žrtve izdaje na Rudniku. 
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Šmarca – Po uvodnih nago-
vorih predsednika Krajevne 
skupnosti Šmarca Matjaža 
Šporarja in podžupana Ma-
teja Slaparja je letošnji slav-
nostni govornik Mihael No-
vak orisal znane dogodke 
izpred dobrega pol stoletja, 
ki so začrtali pot slovenske 
samostojnosti. »Tedaj smo 
čutili, da prihaja naš čas, da 
obstaja realna možnost in 
ne smemo zamuditi mi-
lostnega trenutka zgodovi-
ne, da Slovenci postanemo 
svobodni v lastni državi,« je 

povedal in se spomnil izida 
plebiscita, ki je z 88,5-od-
stotno večino vseh volilnih 
upravičencev dokazal eno-
tnost in odločenost Sloven-
cev, ki pa je, kot je povedal 
načelnik Upravne enote Ka-
mnik, trajala le v času do 
plebiscita. »Zdržala ni niti 
do sprejema vseh pomemb-
nih zakonov in razglasitve 
samostojne države Sloveni-
je 25. junija 1991.«
Poudaril je vlogo rojakov po 
svetu, ki so »postali ambasa-
dorji nove države Slovenije« 
in »s svojimi povezavami ter 
ugledom in vplivom dosegli, 

da so vlade njihove druge 
domovine priznale državo 
Slovenijo«. Med njimi je po-
sebej poudaril priznanje 
Svetega sedeža, »kar je bilo 
odločilnega pomena tudi za 
ostala priznanja«.
V govoru se je dotaknil tudi 
trenutnih razmer, ki jih za-
znamuje stanje negotovosti 
in nevarnosti, da spet priha-
jajo slabi časi. A kot je dejal 
Novak, so razmere pred-
vsem odraz stanja morale in 
duha naše družbe. »Prepri-
čan sem, da bomo končno, s 
prav takim pogumom, od-
ločnostjo in zaupanjem, s 
kakršnim smo postavljali 
našo drago samostojno Slo-
venijo, spet stopili skupaj, se 
poenotili in v spoštovanju, v 
medsebojnem sodelovanju 
ter solidarnosti odgovorno 
gradili stabilnejšo družbo 
prihodnosti, temelječo na 
znanju, vrednotah in etič-
nem ravnanju posamezni-
ka. Menim, da je prava pri-
hodnost lahko samo takšna 
ali pa je sploh ne bo,« je po-
vedal slavnostni govornik, ki 
sožitja ne vidi brez duhov-
nih temeljev. »Od česa naj 
sploh živimo, če ne bi bilo 
več zavzemanja za resnico, 
pravičnost, solidarnost in 

ljubezen ter zvestobe idea-
lom! Zdi se, kot da to danes 
morda celo najbolj potrebu-
jemo.«
Program slovesnosti, ki ga 
je pripravila dr. Marjeta Hu-
mar, sta povezovala Ivana 
Skamen in Jože Berlec, ki 
sta zbrane spomnila tudi na 
pomembnejše dogodke in 
ljudi, ki so zaznamovali leto, 
ki je za nami.
Kulturni del programa so 
popestrili nastop glasbene 
skupine Sprukci, pevki Mar-
ta Zabret in Urška Pauli ter 
interpretka pesmi Barbara 
Božič.

Ob prazniku: spet 
lahko stopimo skupaj
V Domu krajanov v Šmarci je tudi letos potekala proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki so 
jo organizirali Krajevna skupnost Šmarca, Društvo general Maister Kamnik, Društvo sv. Jakoba in 
Društvo Demos na Kamniškem.

Slavnostni govornik Mihael 
Novak / Foto: Aleš Senožetnik

Proslavo so dopolnili tudi s kulturnim programom (na 
fotografiji člani skupine Sprukci). / Foto: Aleš Senožetnik

Rodex najboljši 
koncesionar
Podjetje Rodex iz Radomelj je bilo izbrano  
za najboljšega koncesionarja na področju 
prodaje novih vozil in tretjič tudi za 
najboljšega koncesionarja vozil Peugeot v 
minulem letu.

Radomlje – Tik pred koncem leta je podjetje P Automobil Im-
port, ki v Sloveniji zastopa znamko Peugeot, podelilo prizna-
nja najboljšim koncesionarjem za vozila Peugeot. Priznanje 
za najboljšega koncesionarja na področju prodaje novih vozil 
je dobilo podjetje Rodex iz Radomelj, ki je bilo hkrati že tretjič 
razglašeno tudi za najboljšega Peugeot koncesionarja leta 
2017. Poleg plakete so v trajno last prejeli tudi glavno nagra-
do – testni avto Peugeot 208.
Kot razlagajo v podjetju, je naboljši koncesionar tisti, ki je naj-
boljši na vseh področjih koncesijskih dejavnosti, ki dosega 
najboljše rezultate v svoji regiji, ki pozna vse stranke in pod-
jetja v svoji regiji, se aktivno ukvarja s svojimi strankami na 
področju prodaje in poprodaje in ga označujeta strast in 
zvestoba do znamke Peugeot.

Prvi mož Peugeota v Sloveniji Jožko Tomšič je na podelitvi 
priznanj poudaril pomen prodajno-servisne mreže pri preno-
su vrednot znamke, izdelkov in storitev do končnih kupcev, 
kar zagotavlja njihovo zadovoljstvo in zvestobo.
Direktor podjejta Rodex Aleš Rode je ob prevzemu nagrade 
izrazil predvsem veselje, da so njihova prizadevanja že tretjič 
opazili pri uvozniku avtomobilov, ki jih zastopajo. „Od nekdaj 
smo dajali poseben pomen zadovoljstvu kupcev tako v pro-
daji kot v poprodaji. Zavedajoč se njihove raznolikosti, njiho-
vih pričakovanj in potreb smo si leto za letom prizadevali, da 
bi jim ob vsakem stiku z znamko zagotovili odlične izkušnje. 
Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez kvalitetne ekipe zapo-
slenih, ki se dnevno trudijo za zadovoljstvo naših zvestih 
strank,“ je še dodal Rode. R
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Bojana Klemenc

Kamnik – Letošnja novost 
decembrskega dogajanja v 
starem mestnem jedru so 
bili dogodki posameznih po-
nudnikov, ki so obiskoval-
cem s številnimi glasbenimi 
večeri, delavnicami, tako za 
najmlajše kot starejše, razs-
tavami, pop up kavarno in 
modno revijo pa tudi s po-
pusti pri nakupih polepšali 
predpraznični čas. Ob pet-
kih so bile zato posamezne 
trgovine in lokali od Šutne 
do Grabna odprti za večerne 
nakupe do 22. ure.

Dogodki del projekta 
Občine Kamnik
V projekt se je vključilo 15 
ponudnikov različnih stori-
tev. Dogodke so pripravili 
tudi s pomočjo treh delav-
nic, ki so potekale v KIK 

Štarterju. Podžupan Matej 
Slapar, skrbnik projekta Me-
nedžment mestnih središč, 
je povedal: „V Kamniku se 
skriva ogromno zanimivih 
trgovin, lokalov in zgodb. 
Žal se je dogajanje in naku-
povanje, tako kot v ostalih 
podobnih mestih, premak-

nilo v nakupovalna središča. 
Na Občini Kamnik smo za-
čeli s projektom oživljanja 
mestnih središč, saj smo 
prepričani, da je lahko naše 
mestno središče nakupoval-
ni center v malem, zato 
spodbujamo trgovce, gostin-
ce in obrtnike, da ustvarjajo 

v mestu in s svojo ponudbo 
privabljajo občanke in obča-
ne kot tudi turiste.“

Najbolj živahno pred 
božičem
Večerni nakupi so bili naj-
bolj obiskani pred božičem, 
ko so obiskovalci iskali dari-
la v zadnjem trenutku, dva 
petka pred tem pa je pona-
gajalo vreme, zato so trgovi-
ne samevale. Ajda Rems iz 
trgovinice Huda kot poper, 
ki je na zadnji dan v letu za-
radi selitve v Ljubljano zapr-
la vrata, je prepričana, da je 
ideja večernih nakupov s 
popestrenim dogajanjem 
odlična, a bi jo bilo treba za-
četi oglaševati že zgodaj je-
seni, da si občani to vtisnejo 
v spomin. Rudica Kovačič 
Ahlin iz Kotička pod srečno 
zvezdo pa dodaja, da bi bilo 
treba dogodek ponoviti 
večkrat, da bi prišli kupcem 
bolj v navado. „Ljudje po-
zabljajo, da lahko nakupuje-
jo tudi v mestnem središču. 
V teh decembrskih dneh so 
mi pogosto tisti, ki so se us-
tavili v trgovini, preseneče-
no rekli, kako jim prija 
umirjenost nakupa, ne pa 
norišnica, ki se zadnja leta 
dogaja v nakupovalnih sre-
diščih,“ je še dodala Rudica 
Kovačič Ahlin.

Petkovi praznični 
večerni nakupi
Ponudniki v mestnem središču so decembra pripravili živahno dogajanje 
ter večerne petkove nakupe.

Ajda Rems / Foto: Bojana Klemenc

Marjan Schnabl

Kamnik – Člani Društva uči-
teljev, trenerjev in sodnikov 
smučanja Kamnik (DUTSS 
Kamnik) smo se sestali na 
sestanku osrednje regije. In-
formacije s tega sestanka so 
bile še posebno zanimive, 
saj se zaključuje stari pro-
gram izobraževanja Učite-
ljev alpskega smučanja 1 
(U1) z diplomo in pridoblje-
no usposobljenostjo Učitelja 
alpskega smučanja mlajših 
otrok. Za navedeni kategori-
ji se uvaja premostitveni 
modul za (U2) z diplomo, in 
to v obdobju do 24. junija 
2019. Podrobnosti o progra-
mih in možnosti vključeva-
nja v te programe smo 
predstavili na letnem zboru 
članstva DUTSS Kamnik v 
novembru 2017. Potrdili 
smo tudi program dela za 
sezono 2017/2018 in izvolili 
novega predsednika društva 
Aleša Prosena, učitelja špor-
tne vzgoje na Osnovni šoli 
Frana Albrehta, ki je nasle-
dil dosedanjega predsednika 
Božidarja Gjurina. Izvajanje 

programa smo začeli z obve-
zno udeležbo na dvodnev-
nem predsezonskem ISIA-
seminarju na Rogli v organi-
zaciji ZUTS Slovenije, kjer 
je naš član potrdil pristojno 
licenco za vodenje področ-
nih licenčnih seminarjev. 
Licenčni seminar za svoje 
člane smo decembra organi-
zirali in izvedli na Krvavcu. 
Program je vseboval shemo 
Slovenske nacionalne šole 
alpskega smučanja 2017–
2018, predstavljeno na petih 
ravneh: Osnove smučanja, 
Začetno smučanje, Napre-
dno terensko smučanje, 
Vrhunsko terensko smuča-
nje in Osnove tekmovalne 
tehnike.
Licenčnega seminarja so se 
udeležili skoraj vsi člani 
DUTSS Kamnik, podeljene 
so bile ustrezne licence za 
leto 2018 in knjižice Infor-
mator ZUTS 17/18. Naše 
društvo je razpisalo tudi 
smučarske tečaje za sezono 
2017/2018, v katerih se bos-
te zanesljivo v najkrajšem 
času naučili varnega krmar-
jenja po belih strminah.

Potrjene licence
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Aleš Senožetnik

Homec – Zgodovina doma 
na sega v turbulentni čas prve 
svetovne vojne. Tako kot mar-
sikje drugod na prelomu sto-
letja so tudi v Šmarci leta 
1907 ustanovili Katoliško slo-
vensko izobraževalno dru-
štvo, ki je že v obdobju pred 
prvo svetovno vojno z organi-
zacijo različnih kulturnih pri-
reditev in predavanj prispeva-
lo k dvigu kulturno-prosvetne 
ravni krajanov. Že leto kasne-
je so si zgradili društveni 
dom v Šmarci, ki je takrat 
spadala pod homško faro. A 
kot je leta 1925 zapisal župnik 
Anton Mrkun, je bil Društve-
ni dom v Šmarci odročen in 
zelo majhen, zato so Šmarča-
ni svetovali župniku, da bi 
dom zgradili pri župni cerkvi 
na Homcu in leta 1914 se je 
gradnja tudi začela. Dom pa 
je bil končan leta 1917.
Bogato zgodovino doma na 
Homcu nam odstira razsta-
va, ki sta jo v organizaciji 
Kulturnega društva Jožeta 
Gostiča Homec in pod stro-
kovnim vodstvom zgodovi-
narja dr. Janeza Marolta 
pripravila Borut Jenko in 
Matjaž Šporar. Razstava z 
naslovom Poduku in razve-
drilu (čemur je bil dom na-
menjen), ki se je odprla ko-
nec minulega leta, prinaša 
vpogled v čas izgradnje doma 
in se konča s koncem prve 
svetovne vojne. A kot zagota-
vljata avtorja, sta v pripravi 
tudi že razstavi, ki se bosta 
osredotočali na obdobja od 
prve do druge svetovne vojne 
ter na čas po drugi svetovni 
vojni. Krona vsega pa bo izid 
zbornika, ki bo tudi v knjižni 
obliki zaokrožil stoletje 
zgradbe in z njim povezanih 
dogodkov ter ljudi.

Kot pravita avtorja razstave, 
so večino gradiva našli v ar-
hivih, še poseben pečat pa 
razstavi dajejo fotografije Pe-
tra Nagliča, fotografa iz 
Šmarce, ki je bil zvest kro-
nist gradnje doma. Številne 
njegove fotografije iz tega 
obdobja si obiskovalci lahko 
ogledajo tudi na razstavi. 
»Ni veliko krajev, posebej 
tako majhnih, ki bi imeli 
tako bogato fotografsko zbir-
ko,« je o pomenu Nagličevih 
fotografij spregovoril Matjaž 
Šporar, Nagličev vnuk, ki že 
vrsto let skrbi, da bi javnost 
bolje spoznala bogato zapu-
ščino fotografa iz Šmarce.
Dom pod homško cerkvijo 
so gradile predvsem ženske 
in otroci, o čemer pričajo 
tudi fotografije Petra Nagli-
ča. »Moški so bili med vojno 
večinoma na fronti, zato so 
za delo poprijele ženske. 
Dom pa je imel tipične prvi-
ne gorenjske hiše,« pravi dr. 
Janez Marolt, sicer doma iz 

Nožic. V času prve svetovne 
vojne je dom služil tudi kot 
zatočišče begunskim druži-
nam tako iz območja Po-
sočja kot tudi družinam iz 
Galicije. Takoj ob odprtju so 
se v dom naselile tudi štiri 
sestre usmiljenke skupaj z 
več desetimi sirotami. Tako 
je dom v tistih časih služil 
tudi kot sirotišnica.
Če pa je dom v prvih letih 
ponujal zatočišče pred gro-
zotami prve svetovne vojne, 
je v drugi postal njena žrtev. 
Decembra leta 1943 so ga 
namreč požgali partizani, 
tako da o podobi nekdanje 
mogočne stavbe pričajo le še 
fotografije Petra Nagliča.
A s tem se zgodovina doma 
na Homcu ne konča. Po voj-
ni je namreč pogorišče 
doma kupil pasar Alojz Pir-
nat, novo življenje pa je 
domu vdahnil Jože Plečnik, 
ki je za Pirnata, s katerim 
sta sodelovala tudi pri števil-
nih drugih Plečnikovih pro-

jektih, izdelal načrte za novo 
vilo, ki so jo domačini odslej 
poznali pod imenom Pirna-
tova vila. Gradnja se je pre-
cej zavlekla, tako da je Pleč-
nika prehitela smrt. Delo pa 
je dokončal njegov učenec 
Anton Bitenc. Kljub temu 
da je nekoliko spremenil pr-
votne načrte velikega slo-
venskega arhitekta, pa stav-
bo še danes krasi nezamen-
ljiv Plečnikov slog.
Alojz Pirnat je vilo upora-
bljal do svoje smrti leta 
2002 umrl, nato je vila več 
let samevala, dokler ni pred 
časom našla novega lastni-
ka, Gorenjca Mateja Sodina, 
ki ima posluh tudi za zgodo-
vino in kulturo, katere del je 
bila stavba od vselej. »Sprva 
sem želel vilo adaptirati v 
družinsko hišo, a glede na 
prizadevanja članov društva, 
mislim, da bo stavba še kar 
nekaj časa namenjena 
takšnim in podobnim do-
godkom,« je povedal Sodin.

Poduku in razvedrilu
Kulturno društvo Jožeta Gostiča odstira pestro zgodovino doma na Homcu, ki sega stoletje v 
preteklost. Poseben pečat razstavi dajejo fotografije Petra Nagliča iz Šmarce.

Župnik Alojz Hostnik, Matjaž Šporar, dr. Janez Marolt, Matej Sodin in Borut Jenko na 
odprtju razstave / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Člani Simfonične-
ga orkestra Domžale - Ka-
mnik so konec decembra v 
obeh domačih mestih prip-
ravili tradicionalni, že 47. 
Novoletni koncert. Glasbe-
niki pod vodstvom dirigenta 
Slavena Kulenovića so s 
tehtnim izborom orkestrske 
glasbe in znanih opernih 
arij v izvedbi letošnje gostje, 
sopranistke Tajde Jovanovič, 

pred kamniškim občin-
stvom prvič nastopili v 
dveh večerih in navdušili 
zbrane v dvakrat razproda-
ni dvorani kamniškega 
doma kulture.
Program, ki je vseboval 
pester nabor orkestrskih del 
in valčkov mojstrov klasične 
glasbe, so začinili s pravšnjo 
mero božično obarvanih 
melodij. Za piko na i je pos-

krbela Tajda Jovanovič, ki je 
ob spremljavi orkestra zape-
la nekaj znanih opernih arij 
Puccinija, Leharja ter celo 
naslovno skladbo Disneyje-
ve animirane uspešnice Le-
deno kraljestvo.
Pester program in odlična 
izvedba sta recept za uspeh, 
česar se zavedajo tudi v or-
kestru, kjer bodo podobno 
programsko usmeritev na-
daljevali tudi v prihodnjih 
letih. Letos bodo precej na-

stopali, trikrat jim bomo 
lahko prisluhnili tudi v Ka-
mniku. Najprej že na spo-
mladanskem Letnem kon-
certu, na katerem se bodo 
predstavili s skandinavsko 
klasično glasbo, junija pa 
bodo na svoj račun prišli lju-
bitelji rokovsko obarvanih 
ritmov. Nastope v Kamniku 
bodo znova zaključili z no-
voletnim koncertom.

Simfoniki dvakrat 
razprodani
Simfonični orkester Domžale - Kamnik je v dveh 
večerih navdušil kamniško občinstvo.

Sopranistka Tajda Jovanovič in dirigent Slaven Kulenović
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Kamnik – V galeriji Majolka so 21. decembra razstavo Katje 
Majer zamenjali z deli slikarke iz Kopra Vesne Šket. Avtorica 
je znana po svojih upodobitvah makovih polj, tokrat pa se 
predstavlja z razstavo slovenskih mest v tehniki olja na plat-
nu. Njena dela tudi sicer predstavljajo pomemben del stalne 
ponudbe galerije Majolika, kjer je mogoče kupiti dela kar 150 
slovenskih avtorjev. »Razstave bodo v naši galeriji odslej še 
bolj pogoste, saj smo v zadnjem letu v ta namen uredili 
dodaten prostor,« nam je povedala vodja galerije Sonja Ber-
lec. Razstava bo na ogled do 25. januarja, sledi predstavitev 
likovnih del še ene primorske slikarke, Nike Korsič. J. P.

Mesta na platnu

Vodja Galerije Majolka Sonja Berlec pred eno od slik Vesne 
Šket / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – V kavarni Rotovž Caffe so nekaj dni v decembru 
kavarniško izkušnjo gostom obogatili s prav posebno po-
nudbo. Skupaj s Hišo keramike so jim ruševec postregli v 
unikatnem, iz keramike izdelanem kozarčku, naslednje tri 
dni pa so gostje lahko iz unikatnih keramičnih skodelic pili 
kavo ali čaj. »Gostje so si za pitje lahko sami izbrali kozar-
ček ali skodelico, ki jih je najbolj nagovorila, seveda pa so 
lahko skodelico nato tudi kupili in odnesli domov,« nam je 
povedala vodja Hiše keramike Tatjana Hlačer. V Hiši kera-
mike so veseli, da njihovi izdelki pot do uporabnikov najde-
jo tudi na tak način. J. P.

Kava in čaj iz unikatnih keramičnih skodelic

Tatjana Hlačer z izbiro unikatnih keramičnih skodelic, ki so 
decembra razveselile gosta kavarne Rotovž Caffe. 
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Bojana Klemenc

Kamnik – Sredi decembra je 
bilo v galeriji Pogled odprtje 
razstave Mistična potovanja 
vizualne umetnice Kiki Kli-
mt. O njenem delu je spre-
govoril Noah Charney, ožji 
izbor del za razstavo pa je 
pripravila kustosinja Saša 
Bučan.

Kiki Klimt je pripovedovalka 
zgodb v vizualnem jeziku in 
zase pravi, da je iluminator-
ka, saj osvetljuje zgodbe s 
tem, ko jim daje barvo in 
svetlobo. Doktorica umetno-
sti, ki prvič samostojno raz-
stavlja v Kamniku, pravi, da 
gredo njena raziskovanja 
vedno v širino in globino: 
»V širino tako, da sem razi-
skovala različne stvari, in v 
globino tako, da sem želela 
razumeti bistvo komunika-
cije. Raziskujem mitologijo 
simboliko, govorico znakov, 
psihologijo, filozofijo, 
umetnostno zgodovino, an-
tropologijo, matematiko, fi-
ziko, duhovna znanja, ezote-
riko in predvsem stara zna-

nja o vizualnem komunici-
ranju. Moja raziskovanja so 
me vodila po vsem svetu in 
v različna časovna obdobja. 
V bistvo, ki se odraža v nji-
hovi kulturi, filozofiji in reli-
giji. Dandanes je svet miš-
maš vseh mogočih informa-
cij, ki delujejo le skozi misli 
in um. Nekoč pa je bila ko-
munikacija veliko bolj jasna 

in usklajena z vibracijo člo-
veka. Delovala je na nivoju 
telesa, srca in uma in bila 
veliko bolj celostna. Komu-
nikacija je vibracija, ki se 
prenaša od enega človeka na 
drugega.« 
Njena ustvarjalna pot se 
nedvomno odraža v zadnjih 
delih, predstavljenih v kam-
niški galeriji. Kot je povedal 
Charney, je umetnost Kiki 
Klimt na tej razstavi ilustra-
cija tega, kako se lahko 
evropska in arabska kultura 
srečata znotraj individualne-
ga slikarstva, hkrati pa je 
Kiki ustvarila povsem lasten 
slog, tako z estetskega kot 
teoretičnega vidika. Razsta-
va bo odprta do 20. januarja.

Mistična potovanja 
Kiki Klimt
Preplet kultur je rdeča nit najnovejše zanimive 
razstave v kamniški moderni galeriji Pogled.

Kiki Klimt / Foto: Bojana Klemenc

Kamnik – Člani Mestne godbe Kamnik so tudi leto 2017 
zaključili s tradicionalnim prazničnim koncertom, s katerim 
so v soboto, 16. decembra, napolnili Dom kulture Kamnik. 
V goste so letos povabili pevko Silvano Nuhijevo in zdaj že 
nepogrešljive spremljevalke svojih dogodkov, mažoretke iz 
Društva kamniških mažoretk Veronika. J. P. 

Leto zaključili s prazničnim koncertom

Kamniški godbeniki na tradicionalnem prazničnem koncertu 

»Tovarna je bila edinstvena 
tudi v tem, da je imela svojo 
ekonomijo v smislu samo-
oskrbe s hrano,« pravi Mar-
ko Kumer iz Medobčinske-
ga muzeja Kamnik, ki je 
pripravil razstavo z naslo-
vom Na sodu smodnika. Na 
njej so na ogled predmeti, ki 
so jih skupaj z Goranom 
Završnikom in drugimi čla-
ni Kulturnega društva Pri-
den možic ter nekaterimi 
nekdanjimi zaposlenimi 
pobrali in odpeljali z obmo-
čja nekdanje smodnišnice 
in tako rešili pred uniče-
njem. In pri tem bili – kot 
pravijo – verjetno tudi na 
meji legalnega.
»Razstava ni popolna, gre le 
za poskus, kako ohraniti ta 
dragoceni del pričevanja 19. 
in 20. stoletja. Še bolj kot 
predmeti sami so v tem tre-
nutku pomembni zgodbe in 
spomini ljudi, ki so tam de-
lali, in predvsem to si želi-
mo ohraniti,« je še poudaril 
Marko Kumer.

Vseh objektov je bilo sto 
štirideset
Pomemben prispevek pri 
ohranjanju industrijske de-
diščine daje tudi Kamni-
čanka Anja Urankar, ki je 
pripravila razstavo Arhitek-
turna podoba smodnišnice. 
Gre za povzetek njenega 
magistrskega dela na študi-
ju arhitekture.

»Najprej sem popisala vse 
objekte, pri čemer sem si po-
magala s starimi urbanistič-
nimi načrti iz 19. stoletja in 
začetka 20. stoletja, tako da 
sem prikazala tudi arhitek-
turni razvoj na tem območju. 
Objekte sem nato ovrednoti-
la in poudarila tiste, ki so za 
ta prostor bolj pomembni, in 
nato za njih predstavila pre-
dloge, s katerimi bi jih oživili 
oz. lahko uredili danes. Vseh 
objektov je bilo 140, izbrala 
sem jih okoli štirideset, a vsi 
ne stojijo več, čeprav lastniki 
vanje ne bi smeli posegati. K 
sreči vsaj osrednji del ostaja 
v prvotni obliki, a tudi ta po-
spešeno propada,« nam je 
povedala Anja Urankar, ki se 
je najbolj posvetila novim 
možnim vsebinam nekdanje 
upravne stavbe Katzenberg, 
vrtnarije južnega dela ob 
Domu kulture Kamnik, ki bi 
bil lahko še bolj posvečen 
kulturnim dejavnostim. 
Njen predlog je tudi postavi-
tev nove brvi preko reke na 
mestu, kjer je v 19. stoletju 
že bila, s čimer bi območje 
lahko povezali s potjo ob 
Kamniški Bistrici. Poudarila 
je tudi, da je bila smodnišni-
ca prva kamniška tovarna, 
brez katere Kamnik danes ne 
bi bil takšen, kot je.

Kamniška smodnišnica 
skozi čas
Poleg obeh razstav pa je luč 
sveta ugledala tudi težko pri-
čakovana monografija Na 

sodu smodnika – kamniška 
smodnišnica skozi čas, za 
katero je najbolj zaslužen 
Vilko Rifel iz Žage, ki je bil 
v različnih obratih smodni-
šnice tudi sam zaposlen pe-
tindvajset let.
Zbral in zapisal je gradivo o 
zgodovini izdelave razstrelil-
nih snovi, gradnji in razvoju 
smodnišnice do konca druge 
svetovne vojne in razvoju 
podjetja v obdobju po drugi 
svetovni vojni, predstavil je 
podjetje po službah in posa-
meznih obratih, zbral je tudi 
nesreče v kamniški smodni-

šnici, svoj prispevek v knjigi 
pa zaključil z opisom sanacije 
ostankov nevarnih snovi, ki jo 
je država izvedla leta 2013. 
Vse tri avtorje in njihova dela 
je v sproščenem pogovoru 
predstavil Goran Završnik iz 
Kulturnega društva Priden 
možic, eden od najbolj zaslu-
žnih, da se je dediščina nek-
danje smodnišnice ohranila v 
takšni meri, kakršni se je. A 
nekatere stvari ostajajo skriv-
nostne, kot denimo ta, ali se 
pod območjem dejansko vije-
jo skrivnostni rovi, saj tega ni 
potrdil še nihče.

Na sodu smodnika
31. stran

Anja Urankar ob maketi, ki prikazuje objekte nekdanje 
smodnišnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtor razstave Na sodu smodnika Marko Kumer 
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Največ gradiva za monografijo Na sodu smodnika – 
kamniška smodnišnica skozi čas je prispeval Vilko Rifel. 
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.siFo
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           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 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

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Aleš Senožetnik

Kamnik – Prav v Kamni-
škem Občanu je Marta Zab-
ret v gimnazijskih letih obja-
vila svoje prve zapise. Pisala 
je o brezvestnem tovornja-
karju na Veliki planini, da-
nes pa specialistka matema-
tičnega izobraževanja pou-
čuje na Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra v Ka-
mniku. Širša javnost jo poz-
na po razmišljanjih o šol-
skem sistemu in brezmejni 
veri v vsako novo generacijo 
mladostnikov, objavljenih v 
medijih. Pri poučevanju se 
ravna po treh načelih, ki jih 
je podedovala po očetu Jane-
zu Majcenoviču, prav tako 
matematiku: (1) Mladina ni 
iz leto v leto slabša. Le dru-
gačna je. (2) Mladina je ved-
no boljša od družbe, v kateri 
odrašča. (3) Dijaški smeh 
praviloma nima zveze s 
tem, kar počne učitelj. Odi-
graj jezo, občutiti pa je ne 
smeš, še pristavi proti kon-
cu svoje knjige.
Knjiga MaRtematične prigo-
de govori o spominih na šte-
vilne učence in vsakdanu v 
učilnici, a bi jo vseeno težko 
umestili med dnevnike ali 
spomine. Govori o romanjih 
od ene do druge generacije 
učencev pa tudi tistih, ki jih 
lahko opravimo le na nogah, 
sami s seboj, a knjige ne 
moremo označiti za potopis. 
Prav tako ni priročnik dija-
kom za učenje, čeprav govo-
ri prav o tem in v njej celo 
najdemo računske naloge. 
Še najmanj je ljubezenski 
roman, čeprav je največ go-
vora o ljubezni do matema-
tike in dijakov. Kot številnih 
dobrih knjig se tudi knjige 
Marte Zabret ne da žanrsko 
razvrstiti, ker presega okvi-
re. Vsekakor je knjiga, ki bi 
si jo želel prebrati marsikdo, 
ki se s srednješolsko mate-
matiko ni najbolje razumel, 
prebrati pa bi jo moral tudi 
marsikateri učitelj, ne le 
matematike.
Nekaj misli iz pogovora z 
avtorico objavljamo v nada-
ljevanju.

O učiteljskem poklicu
"Tako kot ste novinarji, smo 
tudi učitelji porazdeljeni po 
neki krivulji, mislim, da gre 
kar za Gaussovo. Večina je 
predanih svojemu delu, a si-
cer najdejo čas tudi za druge 
stvari. So pa tudi takšni, ki 
pregorevajo za službo, in so 
takšni, ki hodijo v šolo le po 
plačo. Moti me, da na študij 
pedagoških poklicev odhaja 
zelo veliko povprečnih in 
podpovprečnih dijakov. Tudi 
na »moji« fakulteti za mate-
matiko pravijo, da imajo le 

peščico dobrih in nemalo 
šibkih študentov. Težava 
nastane, ko takšni učitelji 
stopijo pred razred, v kate-
rem je morda precej dijakov 
inteligentnejših od njih."

O avtoriteti
"Prvi pogoj za učiteljevo av-
toriteto v razredu je obvlado-
vanje stroke. Brez tega ne 
gre in po navadi se ravno 
učitelji, ki ne obvladajo do-
volj stroke, zatečejo k preti-
rani strogosti, nekakšni laž-
ni avtoriteti. Sicer pa dijaki 
cenijo trud, ki ga vlagaš v 
svoje delo. Kot učitelj moraš 
znati slišati tudi dvome in 

pripombe. Komunikacija 
med dijaki in profesorji v 21. 
stoletju ne more biti drugač-
na kot dvostranska, z med-
sebojnim spoštovanjem. Di-
jaki se morajo zavedati, da 
imajo potencial, potrebujejo 
le še znanje, da ga unovčijo, 
tega pa jim lahko da dober 
učitelj." 

O odnosih
"So učitelji, ki imajo težave 
zaradi nekaterih učencev, ki 
se vpisujejo na zanje pre-
zahtevne šole, in zaradi nji-
hovih staršev, so tudi učite-
lji, ki imajo težave zaradi 
lastne neprožnosti, oziroma 
lastne »nemodrosti«. V od-
nosih s starši in dijaki mo-
raš biti zelo spoštljiv in rav-
no prav oster. Moraš biti na 
voljo in znati poslušati. Si-

cer izhajam iz tega, da starši 
vedno želijo najboljše svoje-
mu otroku – kako jim to us-
peva, je druga stvar."

O zadregah
"Najbolj me v zadrego spra-
vi apatija dijakov, ker ne 
vem, kako se je lotiti. Da 
nekdo ždi v klopi in nemo 
zre vame, v očeh pa mu 
piše: le kdaj bo malica? ... So 
tudi dijaki, ki delujejo utru-
jeno, zaspano, morda imajo 
okrog obrnjen ritem, kar je 
pri pubertetnikih pogosto. 
Imamo celo dijake, ki dobe-
sedno spijo med urami. To 
je tisto, čemur nisem kos. 

Sprijaznila sem se, da do 
neke točke lahko pomagam, 
od nekod dalje pa mora vsak 
sam. Včasih se lahko na gla-
vo postavim, a dijaki ne vidi-
jo, da imam dober namen. 
Vendar je tudi to del uči-
teljske igre. Z njimi moram 
včasih govoriti bolj ostro, 
ker sicer ne slišijo. Ne toliko 
z jezo, bolj s skrbjo in stra-
hom, da naš »projekt« ne bo 
uspel. To po navadi zaleže."

O znanju 
"Včasih slišiš, kakšni dijaki 
prihajajo z določenih sre-
dnjih šol, a generacije v zna-
nju nihajo. Za natančen od-
govor, koliko znanja dijaki s 
srednjih šol in gimnazij pre-
nesejo na fakulteto, bi bila 
potrebna sistematična 
spremljava, ki jo pogrešam. 

Sicer pa mislim, da je zna-
nje, ki ga nekdo pridobi do 
konca srednje šole, odvisno 
tudi od nabora učiteljev, ki 
jih je imel skozi celoten izo-
braževalen proces. Za uspeh 
pri študiju je zelo pomembno 
tudi to, ali ima dijak res željo 
in poslanstvo opravljati pok-
lic, za katerega se izobražuje, 
ali pa le »ve«, da bo sprejet 
na neko fakulteto, ki jo je 
najbrž sposoben dokončati, a 
z vpisom prevzame mesto 
nekomu z vizijo. Mislim, da 
imamo na kamniški Gimna-
ziji in srednji šoli Rudolfa 
Maistra dobre učitelje, ki di-
jake opremijo z znanjem in 
realnimi ocenami. Tisti, ki 
imajo skozi štiri leta dobre 
ocene in lep uspeh na matu-
ri, imajo znanja dovolj."

O tem, kako daleč se sliši 
učiteljev glas
"Moje najboljše orožje je 
moja beseda. O težavah 
znam pisati na način, da jim 
ljudje, ki imajo moč v rokah, 
prisluhnejo. Kljub predsod-
kom so to večinoma dosto-
pni ljudje, ki se odzovejo, in 
tudi moje pisanje je že imelo 
nekaj uspehov. Pred leti 
sem, denimo, pri takratnem 
ministru dosegla, da smo 
spremenili pravilnik o šol-
skem redu. Do takrat so dija-
ki neumorno »špricali« 
pouk, saj so se jim neopravi-
čene ure vsako leto avgusta 
izbrisale. Zdaj se jim neopra-
vičene ure in ukrepi prenese-
jo v naslednje šolsko leto. To 
je bil majhen korak, a z veli-
kim učinkom, saj s tem dija-
ka zadržimo pri pouku. 
Seveda sem zaradi svojega 
pisanja morala požreti tudi 
že kakšno grenko, a imam 
kljub temu v ognju že nova 
besedna železa."

MaRtematične 
prigode Marte Zabret
Profesorica matematike Marta Zabret je konec lanskega leta izdala svojo prvo knjigo MaRtematične 
prigode, iz katere poleg ljubezni do matematike in poučevanja veje predvsem ljubezen do njenih dijakov.

Kamniška profesorica matematike Marta Zabret je izdala knjigo MaRtematične prigode. 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Drago Vrhovnik z 
Bulčevo sodeluje že nekaj 
let, prvič pa ga je za obliko-
vanje darila zaprosila pred 
časom, ko je ob obisku v Ka-
tarju želela tamkajšnjemu 
princu in kralju podariti ne-
kaj izvirnega. »Kot kaže, ji je 
bilo darilo všeč, saj je letos 
takšna protokolarna darila 
naročila še za svoje kolege 
evropske komisarje. Eno od 
skrinjic pa je odnesla tudi 
papežu,« nam je povedal 
Vrhovnik. Evropska komi-

sarka Violeta Bulc se je na-
mreč decembra srečala s 
papežem Frančiškom in še 
nekaterimi predstavniki Va-
tikana. V dar pa mu je izro-
čila orehovo skrinjico z vgra-
virano slovensko himno. 
Skrinjica, ki jo je oblikoval 

Vrhovnik, je vsebovala tudi 
Živo vodo it Tunjic, blazini-
co materine dušice ter blazi-
nico s piransko soljo in za-
ščitni sistem Tungaj Trans-
former, napravo za geopat-
sko čiščenje prostora, ki jo 
je izumil prav Drago Vrhov-
nik. Za izum je prejel tudi 
več nagrad. Naprava prostor 
čisti negativnih energij. 
Ljudje smo namreč zaradi 
električnih napeljav, brez-
žičnih in mobilnih omrežij 
obkroženi z negativnimi se-
vanji, ki nam jih naprava 
pomaga nevtralizirati ter 

nam s tem pomaga, da se v 
svojem okolju počutimo pri-
jetneje. Drago Vrhovnik pra-
vi, da z napravo morda za 
nekaj let prehiteva čas, a je 
prepričan, da si z njo lahko 
izboljšamo življenje, zato že 
snuje nove načrte. 

Papežu darilo iz Tunjic
Drago Vrhovnik iz Zdravilnega gaja je oblikoval 
darilo, ki ga je evropska komisarka Violeta Bulc 
podarila papežu Frančišku.

Darilo za papeža Frančiška je oblikoval Drago Vrhovnik. 
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"Moti me, da na študij pedagoških poklicev 
odhaja zelo veliko povprečnih in podpovprečnih 
dijakov. Težava nastane, ko takšni učitelji stopijo 
pred razred, v katerem je morda precej dijakov 
inteligentnejših od njih."
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Jasna Paladin

Kamnik – Osrednji kam-
niški vrtec je skupaj z Za-
vodom za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in v sode-
lovanju z Gimnazijo in 
srednjo šolo Rudolfa Ma-
istra Kamnik svoj tradicio-
nalni novoletni bazar na-
meraval izpeljati že 12. de-

cembra, a jim je takrat za-
godlo deževno vreme, zato 
so dogodek prestavili za 
teden dni.
Prizorišče med Glavnim tr-
gom in Pravljično hiško pod 
Malim gradom so napolnile 
stojnice, na katerih so vzgo-
jiteljice prodajale najrazlič-
nejša ročno izdelana darila 
in dobrote, kot denimo pala-

činke, carski praženec in 
različna peciva. Ves zbrani 
denar bodo namenili v 
vrtčevski sklad. V Pravljični 
hiški pod Malim gradom so 
se pod vodstvom dijakov od-
vijale ustvarjalne delavnice, 
oder na Glavnem trgu pa je 
ob 17. uri oživel z glasbeno 
pravljico Plamen prijatelj-
stva v izvedbi gledališke sku-

pine in Otroškega pevskega 
zbora Vrtca Antona Medve-
da Kamnik.
Pred prihodom dedka Mra-
za sta zbrane otroke in star-
še nagovorila tudi podžupan 
Matej Slapar in ravnateljica 
vrtca mag. Liana Cerar, ki 
sta dogajanje pospremila z 
lepimi željami ob koncu 
leta.

Bazar pogrel Plamen 
prijateljstva
Središče Kamnika je bilo 19. decembra v znamenju že osmega novoletnega otroškega bazarja Vrtca 
Antona Medveda Kamnik.

Glavni trg je osvetlil tudi labirint iz svečk. / Foto: Gorazd Kavčič Polno obložene praznične stojnice / Foto: Gorazd Kavčič

Tina Plahutnik

Kamnik – Odnos do prazni-
kov je v največji meri pove-
zan s tem, kako smo pra-
znovanja doživljali v ot-
roštvu v svoji matični druži-
ni in v šoli. Vsi se spominja-
mo proslav iz nekih drugih 
časov, ko smo si deklice že-
lele biti oblečene v izbrane 
barve svoje domovine. Bela 
bluza, modro krilo, rdeča ru-
tica in modra kapica. Za ma-
lico smo imeli hrenovke s 
kamniško gorčico, recitirali 
smo pesmi v čast domovini 
in … bili smo vzneseni in 
ponosni, če nam je uspelo 
biti v vrsti nastopajočih.
Danes so drugi časi, prazno-
vanja pa ostajajo in prav je 
tako. Kajti brez praznikov je 
človek prazen, kot je rekel an-
tropolog Jože Ramovš. Mla-
dim bodo prazniki pomemb-
ni, če bomo za to poskrbeli.
Tudi šole si prizadevamo za 
vzpostavitev kulture prazno-
vanja. Dan samostojnosti in 
enotnosti je ena od prilož-
nosti, ko si lahko skupaj z 

otroki vzamemo čas za pra-
znovanje, za umiritev, za 
pogled vase in pogled v oči. 
Na Osnovni šoli Frana Al-
brehta smo si ob tej prilož-
nosti vzeli čas tudi za zaklju-
ček natečaja Pogled, ki je 
potekal od septembra do 
novembra tega leta.
Domovini smo izkazali čast 
v četrtek, 21. decembra, in 
slavje je bilo prijetno.
Kulturni program je ponudil 
svojstven pogled na ljubezen 
do domovine, kulture, sočlo-
veka in samega sebe.

Šolski bend nas je pobožal z 
džezovskimi ritmi, v družbi 
gospoda ravnatelja in pev-
skega zbora pa nas je zazi-
bal ob Kreslinovi pesmi. 
Uživali smo tudi ob petju 
božičnih pesmi, saj je šolski 
pevski zbor številčen in ub-
ran. Interpretacija nagraje-
nih pesmi in proze nas je 
obogatila, odstrla pogled in 
nam razširila obzorja. O po-
vezanosti med nami morda 
največ pove uspela vodena 
vizualizacija. Petsto učencev 
je sledilo žametnemu glasu 

nastopajočega, ki nas je z 
delčkom besedila nagrajene 
zgodbe popeljal na špansko 
zabavo.
Učenke in učenci so očitno 
uživali v predstavi, čutila 
se je povezanost med 
nami, povabljeni gostje pa 
so nam sporočili, da so se 
pri nas počutili prijetno, 
domače.
Pogled na praznovanje lah-
ko izrazimo z nekaj beseda-
mi: prijetno, toplo, poveza-
no, domače. Lepo se imamo, 
na naši šoli!

Časi se spreminjajo, 
praznovanja ostajajo
Pogled na svet. Pogled na domovino. Pogled na praznovanja. Pogled na kar koli. Moj, tvoj, njegov.  
Je drugačen.

Kaja Žnidaršič je ob spremljavi zapela pesem Bel božič. / Foto: OŠ Frana Albrehta

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Medgene-
racijski koncert v Osnovni 
šoli Stranje je tudi ob koncu 
lanskega leta poskrbel za 
praznično vzdušje, obisko-
valci pa so lahko prisluhnili 
otroškemu in mladinskemu 
pevskemu zboru stranjske 
šole ter pevcem Mešanega 
pevskega zbora Društva 
upokojencev Kamnik, s ka-
terim mladi že nekaj let us-
pešno sodelujejo na raznih 
nastopih po občini in drug-
je; kako tudi ne, saj vse tri 
zbore vodi zborovodkinja 
Karla Urh. Program so do-
polnili še recitatorji in in-
strumentalisti, slišali pa 
smo lahko tako ljudske, 
umetne, zabavne in tudi na-
rodno-zabavne pesmi.
»Vsi prazniki, ki so pred 
nami, nosijo v sebi eno spo-

ročilo – preživimo ta čas sku-
paj s tistimi, ki so nam 
najdražji. Ni vse v lepo zavi-
tih darilih pod smrečico, po-
sebno darilo je naš čas, ki ga 
podarimo sebi in našim naj-
bližjih, in naša prisotnost,« 
je dejal ravnatelj Boris Jemec 
in poudaril, da se moramo 
zavedati, da lepe stvari niso 
samoumevne, prav tako ne 
samostojna država, s čimer 
je opozoril tudi na pomen 
državnega praznika dneva 
samostojnosti in enotnosti. 
Zbrane je pozdravil tudi po-
džupan Matej Slapar. »V 
Osnovno šolo Stranje vedno 
pridem rad, saj prireditve tu-
kaj resnično delate z dušo, 
prav tako so pohvale vredni 
takšni medgeneracijski do-
godki. Ob iztekajočem se 
letu si zapomnite predvsem 
lepe, pozitivne zgodbe, slabo 
pa čim prej pozabite.«

Zapeli stari in mladi

Učenci Osnovne šole Stranje so tudi letos 
pripravili praznični koncert, v goste pa znova 
povabili pevce Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Kamnik.

Mladinski in otroški pevski zbor Osnovne šole Stranje vodi 
Karla Urh, prav tako pa tudi pevce Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Kamnik, ki so bili gostje 
medgeneracijskega koncerta. / Foto: Gorazd Kavčič

Igralci dramske 
skupine Baretka

Kamnik – Praznični decem-
ber smo člani dramske sku-
pine Baretka in Gledališkega 
kluba iz OŠ Stranje zaključili 
z dramsko uprizoritvijo igre 
Kekec. Scenarij je priredila 
učiteljica Mira Papež, sceno 
je pripravila Brigita Ozimek 
Kumek, za odrske elemente 
in osvetljavo pa je poskrbel 
Neno Borščak. Igrali smo jo v 
telovadnici OŠ Stranje za 
učence od 1. do 5. razreda, ki 
so nas nagradili z velikim 
aplavzom.
V počastitev dneva samostoj-
nosti in enotnosti pa smo 
posneli CD-ploščo za 
praznično radijsko oddajo. 
Učenci od 6. do 9. razreda 
smo razmišljali o domolju-
bju, spoštovanju in razume-
vanju narodne identitete, 
ljubezni do slovenske besede 
in jezika, o slovenski težnji 
po samostojnosti in o osa-
mosvajanju v različnih zgo-
dovinskih obdobjih, o lju-
bezni do naravne in kultur-

ne dediščine. Izbor za radij-
sko oddajo z glasbeno 
spremljavo je pripravila uči-
teljica Mira Papež, sodelujo-
če je zelo pohvalila, češ da je 
bilo veliko spisov zares dob-
rih in je bil izbor zelo težek. 
Posnetek članov gledališke-
ga kluba pa je pripravil raču-
nalnikar Andrej Kočar.  
Predbožični čas pa so z ogle-
dom Kekca in prihodom Bo-
žička podoživeli tudi varo-
vanci VDV Sožitje. Dobri 
mož je obdaril tudi najmlaj-
še podjetij Kambus, Avtome-
hanika Cotman in Avtoličar-
stvo Papež pa tudi na nas ni 
pozabil. Predstavo si je ogle-
dal tudi župan Marjan Šarec. 
Igralci smo bili ponovno na-
grajeni z bučnim aplavzom, 
kar nam je dalo spodbudo za 
nadaljnje delo. 
Uprizoritev Kekčeve dobre 
volje, sonca in zlatega sme-
ha je bilo naše srčno voščilo 
in darilo vsem gledalcem in 
tudi vam: posnetka gledali-
ške igre in radijske oddaje 
sta dostopna na spletni stra-
ni OŠ Stranje.

Praznični čas v Stranjah
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

Robert Prosen

Kamnik – Članski košarkarji 
po polovici prvega dela tek-
movanja v 3. SKL trenutno 
zasedajo drugo mesto. Po 
šestih zaporednih zmagah 
so v zadnjem krogu v lan-
skem letu izgubili derbi z 
vodilno ekipo iz Novega 
mesta.
Še pred tem pa so premagali 
ekipo Ježica z rezultatom 
104:71. Igralci so pokazali 
čvrsto obrambo, hiter pre-
nos žoge v napad in izredne 
zaključke. Med tekmo je 
bilo kar nekaj atraktivnih 
zaključkov, od odličnih blo-
kad v obrambi do zastrašu-
jočih zabijanj v napadu. Za 
vse, ki si niste mogli tekme 
ogledati v živo, si lahko 
utrinke pogledate na Face-
booku.
Mlajše selekcije so prav tako 
zabeležile veliko zmag, kar 
kaže na zanimivo dogajanje 
v nadaljevanju sezone. Mla-
dinci (U19) so premagali 
Ljutomer (96:69) in Nazar-
je (82:100). Trenutno zase-
dajo odlično drugo mesto. 

Izmed igralcev izstopajo 
Jaka Zemljič (19,8 točke/
tekmo), Domen Gorenc 
(19,6 točke/tekmo), Tilen 
Kavčič (15,4 točke/tekmo) in 
Jure Čimžar (13,2 točke/tek-
mo). V ekipo sta se zelo dob-
ro vklopila tudi kadeta Nejc 
Ščulija in Vid Thuma, oba z 
več kot 11 točkami na tekmo.
Kadeti so v 1. SKL (U17) pre-
magali Šenčur GGD in Šen-
tjur Tajfun in so trenutno 1. 
v skupini. Najboljša igralca 
sta Nejc Ščulija (24,5 točke/
tekmo) in Vid Thuma (28 
točk/tekmo), tudi v tej ekipi 
fantje dobijo pomoč iz mlaj-
ših selekcij. Tako ekipi kade-
tov običajno pomagata pio-
nirja Jan Zemljič in Urh 
Prosen.
Pionirji (U15) so v 1. SKL v 
decembru premagali vse 
nasprotnike in so 1. v svoji 
skupini. Po doseženih toč-
kah so v ospredju ekipe Jan 
Zemljič, Anže Šemrov in 
Miha Strmčnik. Ob koncu 
naj vsem ljubiteljem košarke 
kamniški košarkarji zaželi-
mo vse najboljše v letu 2018 
ter obilo športnih užitkov.

Košarkarji drugi  
na lestvici

Košarkarji ekipe Calcit Basketball v tretji 
Slovenski košarkarski ligi zasedajo drugo mesto, 
dobre predstave pa kažejo tudi mlajše selekcije.

Blanka Štrajhar

Kamnik – V kamniški špor-
tni dvorani je bil v soboto, 
16. decembra, pravi loko-
strelski praznik. Na dvoran-
sko tekmo, ki je štela za dvo-
ranski pokal, je prišlo 217 
lokostrelk in lokostrelcev iz 
32 slovenskih klubov. Veliko 
število tekmovalcev, ki so 
tekmovali v štirih slogih in 
vseh starostnih kategorijah, 
in polne tribune gledalcev 
so pričarali pravo športno 
vzdušje, ki je trajalo do po-
znega popoldneva, ko smo 
člani Lokostrelskega kluba 
Kamnik pospravili zadnjo 
tarčo. Tekma se je zaključila 
s slovesno zaključno priredi-
tvijo Lokostrelske zveze Slo-
venije, na kateri so bila po-
deljena priznanja najbolj-
šim slovenskim lokostrel-
kam in lokostrelcem. 
Trenerji v Lokostrelskem 
klubu Kamnik so se v lanski 
dvoranski sezoni odločili za 
drastične spremembe tehni-
ke, ki temelji na korejskih 
osnovah, kar je pomenilo, 
da je kamniške tekmovalke 
in tekmovalce čakal dolgo-
ročni proces brez tekmo-
vanj. Večina je spremembe 
osvojila in v dvoransko sezo-
no vstopila v polnem številu. 
Na kamniški tekmi je tek-
movalo 20 članic in članov 

LK Kamnik, ki so se odlično 
izkazali. Najboljšo formo sta 
med člani prikazala Jaka Ko-
močar (584 krogov od 600 
možnih) in Gašper Štrajhar 
(582 krogov). V članski kon-
kurenci sta bila razred zase. 
Sledila sta jima Luka Arnež 
in Luka Gjurin na petem oz. 
šestem mestu. V članski 
konkurenci je tokrat prvič za 
LK Kamnik tekmoval tudi 
Miro Hrkalović in zasedel 
deveto mesto. Najstarejši 
član LK Kamnik po stažu, 
Dušan Fideršek, je z golim 
lokom med člani zasedel 13. 
mesto. Med mladinci je 
Žiga Ravnikar premočno 

ugnal konkurenco in zma-
gal s 573 krogi. Med mladin-
kami je Teja Slana za devet 
krogov zgrešila tretje mesto. 
Med kadetinjami smo imeli 
tri tekmovalke. Na koncu 
smo se veselili uspeha se-
ster Habjan, in sicer zmage 
Teje in tretjega mesta Taje, 
Klara Kladnik je bila šesta. V 
moški kadetski konkurenci 
so se kamniški trije fantje 
uvrstili drug za drugim, in 
sicer: četrto mesto Miha Ro-
žič, peto mesto Domen Hor-
jak in šesto mesto Timej Je-
ras. Med deklicami je Anja 
Šarec za sedem krogov 
ugnala drugouvrščeno in se 

veselila zmage, sledila je 
Špela Slana na tretjem mes-
tu in Katja Šarec na devetem 
mestu. Med dečki je svojo 
prvo tekmo dobro odstreljal 
Žak Žabnikar in zasedel 
osmo mesto. Pri mlajših 
dečkih se je drugega mesta 
razveselil Matevž Keber, 
prav tako pa je svojo nalogo 
odlično opravil tudi Timi 
Žagar, ki je tekmoval prvič 
in zasedel peto mesto.
Da smo člani Lokostrelske-
ga kluba Kamnik ta dogodek 
lahko brezhibno organizira-
li, se vodstvu Osnovne šole 
Frana Albrehta zahvaljuje-
mo za sodelovanje.

Lokostrelski praznik
Pred koncem leta so člani Lokostrelskega kluba Kamnik v dvorani Osnovne šole Frana Albrehta 
organizirali dvoransko tekmo, na kateri so se odlično odrezali.

Leon Pirman

Kamnik – Kegljanje je šport, 
v katerem tekmujejo člani in 
članice po ligaškem siste-
mu, v vseh kategorijah pa so 
tudi posamezna državna pr-
venstva. V U18 in U23 pa so 
tudi ekipna državna prven-
stva v ženski in moški kon-
kurenci in tekmujejo na šti-
rih različnih kegljiščih. 
Tako so državna prvenstva v 
sprintu moški-ženske, tan-
dem moški-ženske in meša-
ni tandem ter med posa-
mezniki in posameznicami. 
Tudi tokrat smo dokazali, da 
smo najboljši klub v Slove-
niji. Že pred premorom sta 
Jure Starman in Noemi Živ-
kovič na državnem prven-
stvu sprint člani-članice 
osvojila srebrno in bronasto 
medaljo. Nadaljevalo se je 
pa še bolj uspešno, Irena 
Koprivec in Mirjan Mlinarič 
sta bila zlata, Tadeja Kokalj 
z Matejem Turkom pa bro-
nasta na državnem prven-
stvu tandem mešano člani-
-članice v Celju. V osmini 

finala je bilo šest parov iz 
našega kluba in Tadeji in 
Mateju bi skoraj uspelo, da 
bi bil finale kar kamniški. 
V soboto, 16. decembra, je 
bilo na kamniškem kegljiš-
ču še državno prvenstvo tan-
dem dvojice ženske in v 
Novi Gorici za moške. Tade-
ji Kokalj in Lidiji Pirman je 
športna sreča obrnila hrbet 
in sta z rezultatom 294 po-
drtih kegljev v tretjem krogu 
izpadli in zasedli končno 
peto mesto. Medtem pa sta v 
Novi Gorici Jure Starman in 
Jakob Jančar osvojila bro-
nasto medaljo. V nedeljo, 
17. decembra, pa je bilo v 
Medvodah državno prven-
stvo za tandem dvojice U23, 
in kot je bilo že v navadi, zo-
pet medalja za Kamničane, 
tokrat Jakob Jančar in Tea 
Repnik bronasta. V soboto, 
23. decembra, sta v Postojni 
Jakob Jančar in Miha Bab-
nik osvojila srebrno medaljo 
na državnem prvenstvu tan-
dem moški U23. Na praznič-
ni dan 26. decembra je Tea 
Repnik postala državna pr-

vakinja v sprint U18 v Litiji, 
Miha Uršič pa je v isti kate-
goriji v Zagorju zasedel peto 
mesto.
Predzadnji dan starega leta 
pa je bilo še državo prven-
stvo sprint U23 in zopet tri 
medalje za Kamnik: Tamara 
Pevec srebrna, Tea Repnik 

bronasta in Miha Uršič bro-
nast. 
Tokrat smo našteli samo me-
dalje. Če bi hoteli našteti še 
vse druge odlične uvrstitve 
preostalih naših igralk in 
igralcev, bi bilo že preveč. 
Moramo pa omeniti, da je 
naslednji mesec v Kamniku 
podelitev priznanj športni-
kom. Imamo kar velik pro-
blem, saj lahko v vsaki kate-
goriji prijavimo samo dva 
športnika, in to samo za 
mesta, za katera so prejeli 
medaljo. Samo v članski 
konkurenci smo osvojili pet 
medalj, v U23 prav tako pet, 
v U18 eno zlato, prav tako 
tudi na veteranskem prven-
stvu. Samo v moštveni kon-
kurenci pa nimamo proble-
ma, saj smo bili v sezoni 
2016/2017 državni ligaški 
prvaki, medtem ko so dekle-
ta zasedle solidno šesto mes-
to. Poleg tega naši mladi 
igralke in igralci, po letih še 
kadetinje oz. kadeti, in mla-
dinke ter mladinci osvajajo 
medalje v višjih kategorijah, 
tudi v članskih.

Uspehi kegljačev
V ligaškem premoru je čas za državna prvenstva med posameznicami in posamezniki v vseh 
starostnih kategorijah. Igralke in igralci Kegljaškega kluba Kamnik so v minulem letu nizali uspehe.  
V premoru med novoletnimi prazniki smo osvojili toliko medalj, da je težko vse našteti.

Tea Repnik, Miha Uršič in 
Tamara Pevec 

Fo
to

: K
eg

lj
aš

ki
 k

lu
b 

K
am

n
ik



Šport

11petek, 12. januarja 2018

Miha Štamcar

Kamnik – Na decembrskem 
zaključnem turnirju pokala 
Slovenije v Hočah je imel 
Calcit Volley spet obe svoji 
ekipi. Kamničani, ki so bra-
nili dva zaporedna pokalna 
naslova, so se morali po po-
razu z ACH Volleyjem v fi-
nalu zadovoljiti z drugim 
mestom, druge pa so bile 
tudi Kamničanke, ki so izgu-
bile z Novo KBM Branikom. 
Varovanci Gašperja Ribiča v 
Hočah niso ubranili pokal-
ne lovorike iz Kranja, ko so 
v finalu premagali Ljubljan-
čane, tako kot tudi leto pred 
tem v domači dvorani v Ka-
mniku. Že v polfinalu so ut-
rujeni Kamničani, ki so le 
dva dni pred tem v Ajacciu 
igrali povratno tekmo dru-
gega kroga pokala CEV, 
imeli veliko težav, da so strli 
odpor borbenih Kranjčanov, 
v finalu pa navkljub veliki 
želji ni bilo prave energije.
»Ko je na drugi strani mreže 
ACH Volley, moraš priti na 
igrišče resnično stoodsto-
ten, če želiš računati na kaj 
več kot le častni poraz. Na 
trenutke nam je manjkalo 
svežine, naredili smo tudi 
kakšno napako preveč, kar 
je na koncu prineslo zmago 
Ljubljančanom. Čeprav nis-
mo ubranili naslova, lahko 

svojim igralcem le čestitam 
za borbenost in željo, kajti v 
treh dneh so odigrali tri tek-
me, od tega eno v Franciji, 
in še dobro, da ni prišlo do 
kakšnih poškodb,« je razplet 
komentiral Gašper Ribič, 
trener Calcit Volleyja, ki je 
dobil tudi priznanje za naj-
boljšega slovenskega trener-
ja v moški konkurenci.
Žal pa nikoli ne bomo izve-
deli, kako bi se razpletel zak-
ljučni turnir v Hočah, tako 
kot tudi ne, ali bi Calcit Vol-
ley v Ajacciu premagal lan-
skoletne francoske pokalne 
prvake in se uvrstil v tretji 
krog pokala CEV, če bi bil 
prvi vrhunec sezone na spo-
redu ob kakšnem drugem 
terminu. Tako pa so odboj-
karji Calcit Volleyja na Kor-
ziki po domači zmagi v 
Šempetru s 3:2 zagotovo 
podzavestno razmišljali tudi 
že o domačem pokalnem 
tekmovanju. Z morebitnim 
napredovanjem v tretji krog 
pokala CEV bi imel koristi 
tudi slovenski državni prvak 
v boju za neposredno uvrsti-
tev v ligo prvakov. Tako pa 
bo moral spet v kvalifikacije.

Mariborčanke še vedno 
premočne za Kamničanke
Do finala so se na zaključ-
nem turnirju pokala Slove-

nije prebile tudi kamniške 
odbojkarice, ki so bile v pol-
finalu boljše od domačink 
turnirja. Tako so jim na naj-
boljši možni način vrnile za 
do zdaj edini poraz v doma-
čem prvenstvu, manj uspeš-
ne pa so bile v finalnem ob-
računu z Novo KBM Brani-
kom. Aktualne državne pr-
vakinje, ki so v Hočah brani-
le pokalni naslov, so Kamni-
čanke premagale že v prvi 
tekmi drugega kroga pokala 
CEV, ki so jo varovanke Gre-
gorja Rozmana gostile v 
Šempetru.
»Škoda za izgubljeno prilož-
nost pri vodstvu s 23:21 v četr-
tem nizu, ko smo imeli dve 
situaciji, ki ju na svojo žalost 
nismo najbolje rešili. Žal se 
tokrat ni izšlo, nam je pa 
morda zmanjkal tisti kanček 
sreče, da bi se tekma končala 
tudi drugače. Na žalost smo 
tekmo začeli v nekakšnem 
krču, čeprav smo prvi del uvo-
dnega niza dobro stali, potem 
pa nismo našli pravega ritma. 
Na svoj servis, ki je naše glav-
no orožje, smo naredili pre-
malo, toda ko smo v tretjem 
nizu spet prišli do svoje igre, 
predvsem na servisu in v po-
vezavi z blokom in obrambo, 
nam je bilo bistveno lažje. 
Ampak z Mariborčankami 
bomo v letošnji sezoni igrali 
še nekajkrat, moramo gledati 

naprej in pozabiti na zaprav-
ljeno priložnost,« je poraz 
svojih varovank komentiral 
Gregor Rozman. 
Z Mariborčankami so Kamni-
čanke sicer igrale še minulo 
nedeljo na turnirju srednje-
evropske lige, ta tekma je šte-
la tudi za slovensko državno 
prvenstvo in tri dni pozneje 
na povratni tekmi pokala 
CEV. Obe tekmi sta bili v ma-
riborski dvorani Lukna.

Posamična priznanja  
za Calcit Volley
Na zaključnem turnirju po-
kala Slovenije v Hočah so 
podelili tudi nagrade naj-
boljšim posameznikom. Za 
najboljšo blokerko turnirja 
je bila izbrana Tina Grudi-
na, medtem ko je bila Maja 
Pahor najboljša prosta igral-
ka, v moški konkurenci pa je 
Sašo Štalekar dobil prizna-
nje za najboljšega blokerja, 
Primož Vidmar pa za naj-
boljšega sprejemalca.

OKS podeli visoko 
priznanje OK Kamnik
Sedemdeset let uspešnega 
delovanja Odbojkarskega 
kluba Kamnik so opazili tudi 
v Olimpijskem komiteju 
Slovenije – Združenju špor-
tnih zvez. Na prireditvi v 
Zrečah so s plaketo za dolgo-
letno strokovno in organiza-
cijsko delo, ki je pomembno 
pripomoglo k razvoju slo-
venskega športa, nagradil 
kamniški odbojkarski klub. 
Bogdan Gabrovec, predse-
dnik OKS, je ob predaji pla-
kete dejal, da je OK Kamnik 
»s svojim delom in ustvarjal-
nostjo, z nesebičnim razda-
janjem v svojem prostem 
času in z neverjetnimi špor-
tnimi uspehi v letu 2017 po-
membno zaznamoval špor-
tna dogajanja v domovini in 
v svetu«. Nagrado sta v ime-
nu kluba prevzela člana prve 
ekipe Calcit Volley, Katja Mi-
hevc in Sašo Štalekar.

Odbojkarji drugi
Z zaključnega turnirja pokala Slovenije so kamniški odbojkarji in odbojkarice prinesli drugi mesti. 

Iz Hoč so Kamničani prinesli drugo mesto. / Foto: Klemen Brumec

Mira Papež 

Zgornje Stranje – V sku-
pnem seštevku Pokala Slo-
venije v gorskih tekih (Ča-
ven, Ratitovec, Podbrdo, 
Krvavec, Češnjice, Šmarna 
gora) so se odrezali odlično. 
Najboljši trije v različnih ka-
tegorijah so prejeli lepe na-
grade: tretje mesto so zased-
li Viktorija Dolinšek in Nik 
Romšak med mlajšimi deč-
ki in deklicami, Franci Te-
raž med starejšimi veterani 
in Nejc Uršič med mladinci. 
Drugo mesto je pripadlo sta-
rejši veteranki Urški Trobec. 
Zmagovalci Pokala pa so 
bili: Izak Poljanšek v katego-
riji dečkov, Miran Cvet med 
mlajšimi veterani, Tine 
Habjan med mladinci. 
V konkurenci članic je bila 
najboljša Mojca Koligar, 
med člani pa so prva tri 
mesta zasedli člani KGT Pa-
pež: zmagovalec Gašper 
Bregar, drugi Timotej Be-
čan, tretji Domen Potočnik. 
Podeljene so bile tudi po-
sebne pohvale in nagrade 
tekačem z izjemnimi dosež-

ki (Gašper Bregar, Ana Ču-
fer, Tine Habjan, Mirko Ja-
njatovič, Luka Kovačič, Jas-
mina Klančnik, Matjaž 
Mikloša, Luka Mihelič, 
Franci Teraž ter Nejc Uršič). 
Vsi so prejeli lepe nagrade 
iz športne kolekcije kluba. 
Še posebno laskavo prizna-
nje in denarno nagrado pa 
sta prejela najboljša gorska 
tekača v letošnjem letu Moj-
ca Koligar in Miran Cvet, 
oba člana KGT Papež. 
Za posebne dosežke je klub 
prejel posebno priznanje 
Združenja za gorske teke, 

pokal za vseekipnega zma-
govalca leta 2017.
Ob vseh dosežkih tekačev ne 
smemo pozabiti na organi-
zacijo teka k Sv. Primožu in 
16. evropskega prvenstva v 
gorskih tekih, ki je v začetku 
julija potekal na Veliko pla-
nino in ga je več kot uspešno 
organiziral KGT Papež. Za 
vrhunsko organizacijo je Du-
šan Papež prejel zlato plake-
to Atletske zveze Slovenije, 
pokal Združenja za gorske 
teke, plaketo Evropske atlet-
ske zveze in faksimile Marti-
na Krpana. Ob evropskem 
prvenstvu pa je nastal tudi 
dokumentarno-igrani film z 
naslovom Po stezi pastirjev 
in tekačev, ki so si ga udele-
ženci zbora tudi ogledali.
Izjemnih dosežkov tekačev 
pa ne bi bilo brez uspešne 
trenerske ekipe, ki jo sestav-
ljajo: Ivan Urh, Edvin Koso-
velj, Miran Škrtič, Sebastjan 
Zarnik, Matevž Škrtič, Suza-
na Orehek. Za pomoč pri 
promociji in delovanju klu-
ba pa sta zahvalo prejela za-
konca Petra in Frane Kra-
njec, ki urejata portal Prija-

vim.se, in Nina Klisarič, ki 
skrbi za objave na klubski 
spletni strani. Vsi ostali te-
kači pa so prejeli lepe prak-
tične nagrade in koledar. 
Zbrane je predsednik sezna-
nil s koledarjem tekov za pri-
hodnje leto, s spremembami 
na področju Zakona o športu 
glede kategorizacij in obve-
znih zdravniških pregledov 
pa Damijan Zdovc, atletski 
sodnik in trener stadionske 
atletike. Ob koncu je sledila 
pogostitev in prijetno druže-
nje ter kovanje načrtov za pri-
hodnjo sezono.

Zaključek za gorske 
tekače

Decembra je v avli Osnovne šole Stranje potekal 
slovesni zaključek za tekače KGT Papež. Dušan 
Papež, predsednik KGT Papež, je sezono označil 
kot zelo uspešno tako v tekmovalnem kot 
organizacijskem smislu. 

K odličnemu uspehu pripomorejo tudi trenerji. / Foto: KGT Papež

Za organizacijo teka 16. evropskega prvenstva v 
gorskih tekih, ki je v začetku julija potekal na 
Veliko planino in ga je uspešno organiziral KGT 
Papež, je Dušan Papež prejel zlato plaketo 
Atletske zveze Slovenije, pokal Združenja za 
gorske teke, plaketo Evropske atletske zveze in 
faksimile Martina Krpana. 

Dare Homar

Kamnik – December je vesel 
mesec, a za vaterpoliste Va-
terpolskega društva Kamnik 
moker in tekmovalen. V de-
cembru so prvi, s tekmo dr-
žavnega prvenstva, vodo raz-
penili kadeti v U17. Proti VK 
Ljubljana Slovan so zmagali 
s 5:6.
S turnirjem so 12. decembra 
začeli najmlajši, U11 v Ko-
pru. V prvi tekmi so z 9:3 
zmagali proti PN Trieste 2. 
Že čez nekaj (pre)kratkih 

minut so se pomerili z VD 
KOPER 1958. Močnejši, hi-
trejši in spretnejši so bili 
Koprčani, rezultat pa 16:6. 
V tekmi za tretje mesto so 
proti večjim, starejšim in 
močnejšim PN Trieste 1 na 
koncu izgubili in zasedli 
skupno četrto mesto.
Že 17. decembra je turnirski 
december nadaljevala selek-
cija U13 v Ljubljani. Te se-
lekcije VD Kamnik letos v 
resnici nima. Sestavlja jo 
selekcija U11 in kot okrepit-
ve trinajst ter štirinajstletni-

ki iz U15. Zato naša U13 le-
tos nastopa izven konkuren-
ce. S 5:6 so opravili z močni-
mi VD Koper 1958. Tudi na 
drugi tekmi so proti moč-
nejši VK Gorica, ki prav tako 
nastopa izven konkurence, 
dosegli izjemno zmago s 
5:6.
Božično-novoletni turnir za 
letnik 2004 je bil konec de-
cembra v Kranju. Sodelova-
lo je osem ekip iz Slovenije 
(AVK Triglav, VD Kamnik), 
Madžarske, Hrvaške in Sr-
bije. Kamničani so se 

najprej pomerili s PVK Be-
čej, ki so jo premagali z 
10:4, nato pa z VK Valis, ki 
je zmagal z 10:12. Že na nas-
lednji tekmi pa so Kamniča-
ni premagali VK Medveščak 
s 14:6. V četrti tekmi je na-
sproti stala ekipa AVK Tri-
glav. Tekmo so odločili ka-
zenski streli. Fortuna in 
zbranost sta bili na strani 
Triglava. Kamničani so v 
malem finalu pomerili s 
PSN Pecs iz Madžarske, jih 
premagali in osvojili odlično 
tretje mesto.

Pester december v bazenih
Kamniški vaterpolisti so se decembra uspešno merili na zahtevnih turnirjih.
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Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Maja Alagić

Kamnik – V zadnjem tednu 
decembra je bila v KIKštar-
terju organizirana novoletna 
zabava, katere osrednji do-
godek je bila slovesna pode-
litev nagrad najboljšim v 
letu 2017 in priznanj alu-
mni članom. 
Nagrado za Naj naj podpor-
nika je prejel Zavod mladin-
ski center Kotlovnica Ka-
mnik, in sicer za vzpostavi-
tev in zagon KIKštarterja. 
MC Kotlovnica Kamnik je 
namreč tista, kjer se je obli-
kovala ideja, vzpostavili te-
melji in zagnal proces na-
stanka KIKštarterja, podje-
tniškega inkubatorja. Od 
pogajanj za zapuščene pro-
store na območju nekdanje 
smodnišnice do prenove 
hiše, ki se je izvedla z veliko 
pomočjo prostovoljcev EVS. 
Organizacije prvih dogod-
kov ter sprejema prvih čla-
nov je MC Kotlovnica vodila 
skozi ključne procese na-
stanka, ki so KIKštarter pri-
peljale do točke, kjer so se-
daj. KIKštarter se je sedaj 
pravno-formalno preobliko-
val v Zadrugo in eden ključ-
nih ustanovnih članov je 
ravno MC Kotlovnica Ka-
mnik. Ustanovitev KIKštar-
terja kot zadruge sedaj omo-
goča prijavo na različne raz-
pise iz podjetništva, kar pod 
mladinskim centrom ni bilo 
mogoče, prav tako bo sedaj 
KIKštarter lahko postal pod-
jetniški inkubator, potrjen s 

strani države. 
V dveh letih in pol delovanja 
je KIKštarter ponudil streho 
že več kot štiridesetim za-
gonskim podjetjem, od kate-
rih so nekatera že prerasla 
pisarne KIKštarterja in se-
daj uspešno kraljujejo na 
globalnem trgu. Alumni čla-
ni so postala podjetja Ad-
Star, Sleppy Bottle, Mega 
Panda, Hungry Skin.
Tomaž Lah, direktor podje-
tja Nektar Natura, d. o. o., je 
prejel nagrado za naj pod-
pornika. Nagrado si je pri-
služil zaradi ideje za ustano-
vitev podjetja KIKštarter po-
speševalnik, d.  o.  o. To je 
družba za razvoj podjetij in 
s svojimi investicijami po-
maga vzgonskim podjetjem 
pri realizaciji poslovnih za-
misli. 
Nagrada za naj udarnika 
leta 2017 pripada stanoval-
cu, ki je v pisarni preživel 
največje število ur oziroma 
se je udarno spopadal s po-
slovnimi izzivi. Matija Mati-
čič, MM-Sol, s.  p., je kljub 
natrpanemu delovnemu ur-
niku, ki mu ga odreja delo v 
lastnem podjetju, aktiven 
član v KIKštarter skupnosti 
ter sodeluje pri pripravi pro-
grama in dogodkov. 
Po izboru stanovalcev si je 
nagrado za naj sodelavnika 
prislužil Nace Novak. Nace 
je s svojim tehničnim zna-
njem oseba, na katero se 
vsak stanovalec največkrat 
obrne po pomoč in nasvet. 
Sicer pa je ustanovitelj sple-

tne platforme Discoverall, ki 
je namenjena odkrivanju 
atraktivnih izletniških in po-
tovalnih destinacij ter čudo-
vitih skritih kotičkov. 
Nagrado za idejnika leta 
dobi nekdo, ki ima ne-
skončno zalogo poslovnih 
idej in nikoli ne obupa. Po 
mnenju komisije si je to 
nagrado zaslužilo društvo za 
pomoč na domu Uslugec 
oziroma njuna ustanovitelja 
Nejc Puš in Tilen Leskovec. 
Uslugec ponuja storitve na 
domu in vrtu, dostavo živil, 
zdravil in receptov, selitve, 
urejanje okolice, prevoze, 
barvanje in pleskanje, čišče-
nje doma, pisarn in avtomo-
bilov ter še kaj po ugodnih 
cenah. 
Anja Bordon je ustvarjalka 
naravne kozmetike znamke 
Hungry Skin (Gaia Naturel-
le), za katero je prejela nag-
rado projekt leta 2017. Anja 
je na pomladnem Startup 
weekendu, kamor je prišla 
zgolj z idejo, zmagala in po-
leg denarne nagrade prido-
bila tudi priložnost predsta-
viti svojo idejo pred KIKštar-
ter pospeševalnikom, kjer 
jih je prepričala in pridobila 
investicijo. Od te točke nap-
rej se je še bolj pognala v 
delo in kmalu je na sloven-
ski trg podala izdelek, ki je 
na trgu naravne kozmetike 
in prehranskih dopolnil 
vsak dan bolj zaželen – Kola-
gen shot. Temu je sledila še 
vrsta kozmetičnih izdelkov 
in pripomočkov, ki so na vo-

ljo v ličnih unikatnih emba-
lažah iz lesa in dostopni v 
spletni trgovini. 
Nagrado za naj pitch je dobi-
la ekipa Sleppy Bottle, za 
številne uspešne mednaro-
dne predstavitve na različ-
nih konferencah v tujini in 
pred potencialnimi investi-
torji. Z idejo o Sleppy Bottle 
je Rok Colarič nekaj let na-
zaj zmagal na Startup wee-
kend-u in kasneje postal 
član KIKštarterja. Tam je 
spoznal ekipo, ki mu je po-
magala od ideje do prototi-
pa, in dobil je priložnost za 
predstavitev pred ABC po-
speševalnikom. Ti so v ideji 
videli potencial in jih pova-
bili k trimesečnemu izobra-
ževanju in sodelovanju, kjer 
so od osnovne ideje in pro-
totipa prišli do končnega 
prototipa. 
Nagrado za naj napredek je 
dobila spletna trgovina me-
gapanda.si Aleša Hrovata in 
Roka Slaparja. Mega Panda 
je nastala kot »garažno« 
podjetje, ki je na začetku 
prodajalo ovitke za telefone, 
danes pa je uspešna spletna 
trgovina na domačem in tu-
jem trgu s številnimi za-
poslenimi. 
V KIKštarterju so ponosni 
na mnoge uspešne poslovne 
zgodbe, ki so se nanizale 
skozi leta in vsekakor stre-
mijo k še več podobnim. 
Hkrati pa ne pozabljajo, da 
je najpomembnejša pri tem 
skupnost, ki jo tvori vsak 
član KIKštarterja.

Podelitev nagrad in priznanj
Leto 2017 je bilo za KIKštarter izredno uspešno in zaključili smo ga, kot se spodobi: z novoletno 
zabavo ter podelitvijo nagrad najboljšim v preteklem letu in priznanj alumni članom.

Bojana Klemenc

Stahovica – Prvo slovensko 
pevsko društvo Lira Kamnik 
že petnajst let tik pred iztek-
om starega leta s prazničnim 
božičnim koncertom na Sv. 
Primožu nad Kamnikom 
svojim zvestim poslušalcem 
polepša te posebne svete dni. 
Kot vsako leto so se že tradi-
cionalno 30. decembra na 
pot proti Pevskim jaslicam 
podali številni pohodniki in 
ljubitelji kamniške zborovske 
glasbe, ki vedno do zadnjega 
kotička napolnijo cerkev. Za 
idejo, ki se je pred leti porodi-
la lirašu Primožu Krtu, so 
hvaležni tako pevci kot poslu-
šalci, koncert pa po mnenju 
zvestih obiskovalcev Pevskih 
jaslic iz leta v leto postaja le 
še boljši. Skorajda meditativ-
na pot navzgor ter umirjen, s 
svečami osvetljen ambient 
gotske cerkve za marsikoga 
predstavlja priložnost, da se v 
prazničnem času za trenutek 

zazre vase in z božično pe-
smijo najde pot do notranje-
ga miru. Tudi tokrat so kam-
niški pevci poslušalce od vse-
povsod presenetili s svežim 
in drugačnim božičnim re-
pertoarjem. Liraše je na pova-
bilo dirigenta dr. Andreja 
Missona s piščaljo spremljal 

Mate Bekavac, ki velja za vo-
dilnega slovenskega klarine-
tista, s citrami se je zboru 
pridružil Tomaž Plahutnik 
in Peter Napret z violino.
Koncert so obiskali še Sveti 
trije kralji in z zgodbo in pe-
smijo, predstavljeno v knjigi 
Praznično leto Slovencev 

Nika Kureta, vsem zbranim 
prinesli oznanilo božiča. 
Liraši so na najlepši način 
zaključili svoje jubilejno 
leto, v katerem so praznovali 
135-letnico društva. Tako kot 
znajo. Z lepoto moškega pe-
tja in ohranjanjem glasbene 
tradicije.

Pevske jaslice
Liraši so tokrat na tradicionalne Pevske jaslice povabili že petnajstič.

Praznično vzdušje na Sv. Primožu / Foto: Bojana Klemenc

Nataša Pivec

Sela pri Kamniku – V sredo, 
27. decembra, se je na Selih 
pri Kamniku odvil že tradici-
onalni kulturni večer, na ka-
terem so se predstavili različ-
ni izvajalci iz tuhinjske doli-
ne in okolice. S petjem so 
nas razveselili Ljudski pevci, 
mešani pevski zbor Mavrica, 
moški pevski zbor Centra za 
zaščito in reševanje Domža-
le, kvartet Slovenski zven, 
otroški pevski zbor Selski 
zvončki in sopranistka Ma-
rinka Golob z dekliškim zbo-
rom župnije Špitalič. Poleg 
petja pa smo lahko uživali 
tudi ob zvokih pihal, Instru-
mentalnega tria v sestavi Edi 
in Betka Bizjak ter Eva Le-
skovec. Z recitali pesmi pa 
sta se predstavila tudi Franči-
ška Zore in Jernej Štrajhar. 

Prireditev je potekala v 
cerkvi sv. Neže, ki je sami 
prireditvi v božično-novole-
tnem času in prazniku slo-
venske samostojnosti in 
enotnosti dala še dodaten 
praznični pridih. Kljub sla-
bemu vremenu se je koncer-
ta udeležilo precej obisko-
valcev, ki so zagotovo odšli 
polni lepih vtisov. Tako je 
organizator, Športno in kul-
turno društvo Sela, kot je 
povedal predsednik Boštjan 
Pivec, za trenutek ustavilo 
prehiter čas in ponudilo tre-
nutek, preživet v dobri druž-
bi. Društvo je organiziralo 
zares vrhunsko kulturno 
prireditev in zopet dokazalo, 
da je vredno zaupanja tako 
zveste publike, ki obiskuje 
njihove prireditve, kot tudi 
samih izvajalcev, ki so se 
predstavili.

Kulturni večer na Selih

Člani Športnega in kulturnega društva Sela so 
pripravili tradicionalni kulturni večer pred 
koncem leta.

Kamnik – V okviru odprtih dogodkov, ki jih organizira Cirius 
Kamnik, bo v torek, 16. januarja, ob 9. uri predavanje in po-
govor z dr. Karlom Gržanom z naslovom 95 tez pribitih na 
vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega 
hrematizma. Predavanje bo potekalo v odprti učilnici v pro-
storih Srednje šole Cirius Kamnik. Pater Karel Gržan je bil 
leta 2003 na filozofski fakulteti habilitiran za doktorja zna-
nosti s področja literarnih ved.

Predavanje dr. Karla Gržana
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Bojana Klemenc

Kamnik – Sredi decembra se 
je v Pragi sklenilo tekmova-
nje Evrovizijski mladi ple-
salci, na katerem je Sloveni-
jo zastopala mlada Kamni-
čanka. Evrovizijsko tekmo-
vanje mladih plesalcev velja 
za eno najpomembnejših 
mednarodnih plesnih tek-
movanj, dvajsetletnica pa je 
na njem nastopila že drugič. 
V sobotnem finalu najbolj-
ših mladih plesalcev je med 
osmimi plesalci z lastno ko-
reografijo Disintegration/
Razkroj zasedla drugo mes-
to. Plesala je na skladbo Wit-
hin the Orderly Life skladate-
lja Sylvaina Chauveauja, tudi 
minimalistični kostum si je 
zamislila sama. Premagala 
jo je le 19-letna Poljakinja 
Paulina Bidzinska. Patricija 
je na tem tekmovanju plesa-
la že drugič, leta 2013 je Slo-
venijo zastopala v Gdansku s 
točko Passion. „Zelo sem 
zadovoljna, da sem lahko na 
tem prestižnem tekmovanju 
ponovno predstavljala Slove-
nijo. Veselim se 2. mesta. 
Najlepše pa mi je bilo nasto-
pati s svojo koreografijo, 
zrasti čez ta proces in plesati 
z odličnimi plesalci iz vse 
Evrope! Zelo sem se potrudi-
la za ta nastop, vanj sem vlo-
žila velik del sebe, zato se mi 
zdi, da je najpomembnejši v 
moji dosedanji plesni karie-
ri,“ opisuje svoje občutke Pa-

tricija in doda: „Nastop v 
Pragi mi pomeni toliko rav-
no zato, ker sem uspešno na 
odru zaplesala svojo stvari-
tev. Moj ples sloni na ab-
straktni ideji, da vsi prihaja-
mo na svet iz božanstva ter 
se v svojem življenju napol-
nimo z iluzijami, kdo in kaj 
smo. V trenutku, ko umre-
mo, se naše iluzije razkrojijo 
in spoznamo, kdo v resnici 
smo. Točno ta zadnji dose-
žek na plesni evroviziji res 
šteje. Zaradi pomembnih ži-
rantov in koreografov. Na 
univerzi mi je predstojnica 
čestitala s šopkom, vem pa 
tudi, da so tekmovalci, us-
pešni v minulih letih, dobili 
službo v dobrih plesnih in-
stitucijah, kar je moj veliki 
cilj.“ Februarja je zmagala 
na nacionalnem izboru za to 
tekmovanje, da pa je pred 
mlado kamniško umetnico 
svetla plesna prihodnost, 
kaže tudi njen pristop k delu 
in učenju, zatrjujejo tisti, ki 
jo poznajo.

Nanizala že veliko 
vrhunskih plesnih 
dosežkov
Patricija je začela plesati v 
vrtcu in hitro spoznala, da je 
ravno ples to, kar si želi po-
četi v življenju. „Ker sem 
bila zelo sramežljiva in sem 
se težko vključila v družbo, 
mi je ples pomagal pridobiti 
samozavest,“ pojasnjuje Pa-

tricija. Njena prva ljubezen 
je bil balet, a to kmalu ni 
bilo dovolj. Pri enajstih letih 
se je vpisala v prvo plesno 
šolo. „Ko sem prvič stopila 
na tekmovalni oder, sem ve-
dela, da je to tisto, kar si že-
lim početi v življenju,“ se 
danes spominja talentirana 
plesalka. Velike mednaro-
dne uspehe je dosegala kot 
plesalka Plesnega kluba Ka-
zina, kjer je najpogosteje 
plesala sodobni ples in jazz. 
Pravi, da je najbolj ponosna 
na naziv svetovne prvakinje 
v solo show in jazz plesih 
leta 2014 in na zlati medalji 

na evropskih prvenstvih 
2015 in 2016. Med drugim 
je postala še naj športnica 
občine Kamnik in prejela 
zlati znak Olimpijskega ko-
miteja Slovenije. V smehu 
razloži, da počasi doma že 
zmanjkuje prostora za vse 
prejete pokale in nagrade, 
da se je vedno vsake razvese-
lila, a ji še vedno kot plesalki 
največ pomeni, ko pri sebi 
opazi napredek.
Ples ji že od nekdaj daje 
moč za premagovanje ži-
vljenjskih ovir, obenem pa 
je sredstvo, s katerim izraža 
svoje občutke, mišljenje. Pa-

tricija je uspešno končala 
šolanje na Gimnaziji Be-
žigrad in Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana, 
zadnji dve leti pa je študent-
ka na priznani Codarts na 
Univerzi za umetnost v 
Rotterdamu na Nizozem-
skem. 

Od baleta do sodobnega 
modernega plesa
„Vidim se kot moderna ple-
salka, ampak ker bi bila rada 
dobra, še danes treniram ba-
let. Baletna osnova je po-
membna, ker telo lepo pos-

tavi in ti da tudi fizično kon-
dicijo ter pomaga razvijati 
tehniko, ki jo lahko na raz-
lične načine izkoristiš v mo-
dernem plesu. Plesala sem 
več stilov in se našla v so-
dobnem plesu. Zavedam pa 
se, da se življenje stalno 
spreminja – kot tudi mi. Po 
zaključku šolanja bom iska-
la delo v moderni plesni in-
stituciji, morda tudi kaj 
ustvarjala kot koreografinja, 
predvsem zase, zagotovo so 
pa še druge stvari, ki me za-
nimajo in se lahko povežejo 
s plesno umetnostjo. Ne na-
zadnje se lahko le celovit 
človek, umetnik, na odru iz-
raža v svoji polnosti,“ poja-
snjuje Patricija. 
Skoraj zagotovo jo bo plesna 
prihodnost vodila po tujini, 
kjer so moderne plesne in-
stitucije enakovredne balet-
nim ansamblom, a vseeno 
priznava, da jo navkljub 
vsem plesnim uspehom vča-
sih obide trenutek dvoma, 
kako bo zmogla. A vendar 
trdno verjame, da če slediš 
svojim sanjam in srčni pok-
licanosti, se najde tudi pravo 
delo zate. Plesu je posvetila 
svoje življenje, na odru ža-
nje uspehe in zbira izku-
šnje, v dvorani trdo trenira 
od jutra do večera, zato sko-
rajda ni druge možnosti, kot 
da se razvije v vrhunsko ple-
salko, o kateri se bo še govo-
rilo in pisalo. Tudi v našem 
časopisu.

Druga na plesni evroviziji
Patricija Crnkovič je na zadnjem tekmovanju dosegla izreden uspeh. Tudi zato je navdih številnim plesalkam, pa ne le v našem mestu.

Na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci je Kamničanka Patricija Crnkovič osvojila 
odlično drugo mesto. / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Kamnik – Poklicna astrolo-
ginja Irena Dolar s Perovega 
se je začela za astrologijo za-
nimati pred dobrim desetle-
tjem, intenzivno pa se z njo 
ukvarja zadnjih sedem let. 
Diplomirala je v šoli Eme 
Kurent, se dodatno izobra-
ževala še pri nekaterih dru-
gih znanih astrologih, zače-
la učiti na Astrološkem in-
štitutu, a zatrjuje, da si je 
največ izkušenj in znanja 
skozi astrološke karte prido-
bila sama, s svojo vnemo ter 
vztrajnostjo v svoji Šoli zna-
nja astrologije Regulus.

Horoskop v časopisu ni 
astrologija
Pravi, da ji skrbno opazova-
nje same sebe in okolice 
vedno znova potrjuje, da 
planeti v pravilnem izra-
čunu in poznavanju povedo 
skorajda vse, in v isti sapi 

doda, da se ne sme metati v 
isti koš prebranega horosko-
pa v časopisu ter prave razla-
ge astrološke karte. Sebe 
predstavi kot dvojčico po 

ascendentu, rojeno v zna-
menju leva in z močnim 
Merkurjem v devici, kar ji 
daje izredno pozitivno na-
ravnanost, odkritost, samo-

zavest, vztrajnost, na-
tančnost, premišljenost, 
včasih je brez dlake na jezi-
ku, z veliko notranje moči in 
prodornosti.

S pomočjo astrologije 
spoznaš sebe in svoj svet
Irena razloži, da ji astrologi-
ja pomaga razumeti sebe in 
ljudi, ki jo obdajajo, kar jo 
hkrati vodi do vsakega posa-
meznika in njegovih odloči-
tev. Zaveda se, da ogromno 
ljudi naglas zanika vpliv 
zvezd, a obenem zatrjuje, da 
veliko znanih in manj zna-
nih ljudi bolj ali manj na 
skrivaj poišče nasvet astrolo-
ga, in pove: „Moji osebni in-
teresi in življenjsko pos-
lanstvo vključujejo osebno 
rast, razlago ljudem vpliv 
astrologije, ki obravnava ose-
bo samo, njen značaj in 
'usodo'. Iz popolno praktič-
nega razloga, saj živimo na 
Zemlji in nam je po-

membno, kakšen je položaj 
planetov v vesolju in s tem 
vpliv na nas same, prav tako 
vpliv energij, ki vladajo v ve-
solju in v vsakem izmed nas. 
Pa če si to priznamo ali ne.“

Občini se obetajo 
spremembe 
Leto 2018 s Saturnom v ko-
zorogu prinaša realno sliko 
dogajanja – tako na občinski 
ravni kot v osebnem življe-
nju. Ne bo več spreneveda-
nja v smislu, saj nekako bo 
že šlo. Zaključile se bodo 
stvari, popravljale se bodo 
napake iz preteklosti. Sa-
turn v kozorogu bo pokazal 
ambicije, realizacije planov 
in nalog, ne bo šlo zlahka, a 
s trdim delom, odgovor-
nostjo, disciplino in trudom 
bomo uspešni. Uran, ki 
predstavlja napredek, prina-
ša s prehodom v bika dra-
stične spremembe na fi-
nančnem področju, eko-

nomske reforme, kreativno-
st, realizirane umetniške in 
inovativne projekte. Lahko 
se znova odkrijejo finančni 
škandali.
Kamniški občini astrološka 
karta obeta več finančne po-
moči, nakazuje pa tudi, da 
se bo morda bolj uspešno 
revitaliziral stari del mesta. 
Še vedno ne znamo dovolj 
predstaviti vse lepote svoje 
občine, a uspeh se kaže tudi 
na področju turizma. Vene-
rino leto prinaša v ospredje 
odnose, morda pa se bo 
medsebojno sodelovanje le 
izboljšalo. Julijski sončni 
mrk pa nakazuje na temelj-
ne spremembe, vezane na 
pomembne ljudi v Kamni-
ku, pojasnjuje kamniška 
astrologinja. „Kamničani, 
ne bojte se sprememb in na-
predka. Astrologi razlagamo 
kvaliteto časa, a od nas sa-
mih je odvisno, ali kaj nare-
dimo in spremenimo,“ za-
ključuje Irena Dolar.

Edina stalnica so spremembe
Ob začetku leta je astrologinja Irena Dolar spregovorila tudi o tem, kakšno leto si lahko obetamo v Kamniku. Astrološka karta občini obeta več finančne 
pomoči, obetajo se spremembe, uspeh pa se kaže tudi na področju turizma, napoveduje astrologinja s Perovega.

Astrološke karte v letošnjem letu napovedujejo spremembe 
tudi Občini Kamnik. / Foto: Bojana Klemenc
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Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Ka-
mnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rub-
riko Kam v januarju? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.visitkamnik.com.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 23. januarja, ob 19.00, dvorana knjižnice
Slovenologija : Literarna fikcija

Tokratni gostji Noaha Charneyja bosta slovenski pisateljici Mojca Ku-
merdej, lanska kandidatka za nagrado kresnik, ter Ana Schnabl, mla-
da Kamničanka, katere literarni prvenec je izšel lansko pomlad.

Sreda, 24. januarja, ob 19.00, Krajevna knjižnica 

Komenda
Potopisno predavanje: Belorusija

Ogledali si bomo Černobil in notranjost Belorusije, kjer uporniški do-
mačini še vedno živijo samooskrbno sredi divjine, ki še vedno čuti 
posledice jedrske katastrofe, ter beloruske Maldive, ki so najlepši kraj 
v državi. Predavata Katarina in Rok Hočevar – Lahkih nog naokrog.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 25. januarja, ob 18.00, Galerija Pogled  

Glavni trg 2
Odprtje razstave prejemnice študentske Prešernove nagrade 
za leto 2017

Alje Košar

Grafika – jedkanice

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 18. januarja, ob 17.00 in 18.30  

Velika dvorana DKK
Abonma Kam'nček

Pripovedovalski variete: Severni sij, živa risanka

Abonma Kam'nček, izven; cena vstopnice: 5 EUR 

Od petka, 26. januarja, do nedelje, 28. januarja, Mala 

dvorana DKK
Royal Academy od Dance, London

Začetni plesni seminarji. Obvezne predhodne prijave.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Sreda, 17. januarja, ob 18.00, MC Kotlovnica
Sever: predstavitev mednarodne priložnosti za mlade

Predstavitev Litve, Belgije in Poljske 

Sreda, 24. januarja, ob 18.00, MC Kotlovnica
Jug: predstavitev mednarodne priložnosti za mlade

Predstavitev Malezije, Španije in Turčije 

Četrtek, 25. januarja, ob 9.00, MC Kotlovnica
Usposabljanje MLADIM: Razširi svojo socialno mrežo in se 
aktivno vključi v družbo 

Namenjeno je mladim, ki jih zanima aktivno vključevanje v družbo in 
pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc skozi neformalno izobra-
ževanje. Prijave na info@kotlovnica.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.

Več informacij na: www.kotlovnica.si, e-pošta: info@kotlovnica.si 

Mladinski center Kotlovnica je odprt od torka do petka od 17.00 do 21.00.

TERME SNOVIK

Sobota, 13. januarja, od 11.00 do 13.00, Terme Snovik
Ustvarjalna delavnica in vodne vragolije s Palčkom 
Snovičkom

 

Nedelja, 14. januarja, od 9.00 do 15.00, Terme Snovik
Zimski treking pokal v Snoviku

Več na: http://www.lenuh.si/zimski-treking-v-snoviku/

 

Sreda, 24. januarja, od 20.00 do 22.00, Terme Snovik
Nočno kopanje v termalnem bazenu

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Sobota, 13. januarja, ob 19.00, Dom krajanov Mekinje
Komedija Ženini, takšni in drugačni

Igralci KD Brce - Gabrovica nam bodo z žlahtno komedijo razvedrili 
sobotno popoldne. Vstopnina je 9 evrov.

Prireditve v januarju
DRUŠTVO SV. JAKOBA

Torek, 16. januarja, ob 18.00, Preddverje Doma 

kulture v Kamniku
Ob 100. obletnici rojstva velike pevke Valerije Heybalove

V počastitev 100. obletnice rojstva pevke Valerije Heybalove, rojene v 
Kamniku, bo v preddverju Doma kulture postavljena razstava, o Hey-
balovi bo spregovoril Marko Košir, avtor monografije, v glasbenem 
programu bo ob spremljavi pianistke Irine Milivojević nastopila so-
pranistka Vlatka Oršanić. Prireditev bo vodil Tone Ftičar.

Petek, 26. januarja, ob 19.00, dvorana 

Frančiškanskega samostana v Kamniku
Predavanje dr. Marije Klobčar: Kamniško jezero

Marija Klobčar že dolgo raziskuje Kamniško jezero na podlagi ljudske-
ga izročila, materialnih najdb, toponimov. Svoja dognanja bo predsta-
vila z besedo in sliko.

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

Od petka, 26. januarja, do nedelje, 28. januarja, 
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, 
Novi trg 41a, Kamnik
Ustvarjalnikov start up vikend

Start up vikend za mlade člane podjetniških krožkov iz vse Slovenije, 
na katerem tri dni razvijajo svoje ideje pod vodstvom Ustvarjalnikovih 
mentorjev, zaključijo pa s predstavitvijo svojega dela na zaključni pri-
reditvi.  

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Mednarodna ekipa  
MC Kotlovnica

Kamnik – Mednarodne iz-
menjave potekajo na več 
ravneh ter za različna časov-
na obdobja. Ponujamo krat-
koročne izmenjave (med 
enim in dvema tednoma), ki 
so intenzivnejše ter se nana-
šajo na različne teme. Prav 
tako pa se lahko udeležijo 
dolgoročnih projektov (med 
dvema in dvanajst mesecev), 
kjer dnevno delujejo v go-
stujoči organizaciji ter se 
preko časa dodobra naužije-
jo nove kulture, obenem pa 
razvijajo veščine in znanja, 
ki jim koristijo tako v oseb-
nem kot poklicnem življe-
nju.
Primerne so za vse mlade 
med 15. in 30. letom staros-
ti, pokriti pa so stroški tran-
sporta, bivanja, hrane, v pri-
meru dolgoročnih izmenjav 
pa poleg tega dobijo še žep-
nino. Največkrat se mladi za 
izmenjave odločajo zaradi 
pridobivanja znanj in ve-
ščin, pridobivanja izkušenj 
nove kulture, večanja mož-
nosti zaposljivosti pa tudi 
zaradi življenjske avanture. 
Kako pa takšni projekti 
izgledajo? Verjetno ste na 
dogodkih v Kotlovnici ali na 
Katzenbergu v preteklem 
letu že zasledili dve pridni 
Nemki, ki smukata naokoli 
in pomagata pri raznih de-
lih. Prostovoljki sta tu že še-
sti mesec preko Evropske 
prostovoljske službe, ki 
predstavlja del mednaro-
dnih aktivnosti, s katerimi 
se ukvarja mladinski center. 
Njun projekt se usmerja na 
delo v mladinskem centru 
ter v Katzenbergu, kjer izko-
riščata čas za piljenje tako 
konkretnih (tehnika, admi-

nistracija, fizično delo …) 
kot mehkih (načrtovanje, 
predvidevanje možnosti, 
delo z ljudmi in v ekipi …) 
znanj. En del časa porabita v 
Kotlovnici na rednih dogod-
kih. Drugi del, usmerjen v 
industrijsko dediščino mes-
ta, pa se odvija v dvorcu Ka-
tzenberg, kjer sta sprva po-
magali pri prenovi, sedaj pa 
že izvajata večje projekte. 
Do novega leta sta tako po-
magali pri razstavi Mesto na 
sodu smodnika, v decembru 
sta skupaj z ekipo postavili 
raketo ter ognjeno vzdušje 
za dogodek Ognjena Vero-
nika, s pomočjo mentorice 
pa sta pripravili tudi poučni 
»escape room«, namenjen 
mlajši publiki. 
Kamniška mladež, ki se je 
lani odločila za izkušnjo v 
tujini, je odšla v Belgijo, Li-
tvo, Malezijo, na Portugal-
sko in na Poljsko, kjer so 
delovali na področjih 
umetnosti, delali z mladino, 
organizirali dogodke, delali 
z ranljivimi skupinami ter 
razvijali medijsko kritičnost. 
Kaj pa prinaša prihodnost? 
Trenutno imamo odprte pri-
jave za dva kratkoročna pro-
jekta (osem dni) v Turčiji na 
temo podjetništva ter žen-
skih pravic, eno prosto mes-
to pa se ponuja v Latviji za 
enoletno izkušnjo.
Kontaktirate nas lahko na 
naslov info@kotlovnica.si, o 
vsem pa se lahko pozanima-
te še na dveh dogodkih, ki 
jih prirejamo v mladinskem 
centru Kotlovnica na Fuži-
nah 10 v Kamniku. Prvi bo 
17. januarja ob 18. uri, na 
njem se bodo predstavljale 
izkušnje in možnosti na se-
veru, drugi pa bo na vrsti 24. 
januarja, ko bomo govorili o 
priložnostih na jugu.

Priložnosti za mlade

Mladinski center Kotlovnica se že vrsto let 
ukvarja z mednarodnimi izmenjavami. Tudi 
letošnje leto mladim prinaša nove priložnosti.

Kamnik – Mladinski center Kotlovnica Kamnik ob podpori 
območne izpostave JSKD Kamnik v soboto, 27. januarja, or-
ganizira peti Festival svobodne video produkcije. Namen 
festivala je dati priložnost neodvisnim produkcijskim skupi-
nam in posameznikom iz cele Slovenije in tujine, da poka-
žejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video pro-
dukcije. Festival ni žanrsko opredeljen, zanimajo pa nas, 
poleg vsebine, tudi presežki v uporabi produkcijskih tehnik 
in načinov izdelave del. Dela morajo avtorji poslati do sobo-
te, 20. januarja. Prijavnica in ostale podrobnosti so doseglji-
ve na spletni strani mladinskega centra ali preko elektronske 
pošte info@kotlovnica.si. A. Se.

Festival svobodne video produkcije

Kamnik – Javni zavod Mestne lekarne obvešča občane in 
občanke, da je z novim letom spremenjen urnik dežurstva 
lekarn v Kamniku in Domžalah. Lekarna Kamnik na Šutni je 
odslej ob nedeljah in praznikih odprta od 9. do 12. ure, Le-
karna Domžale pa ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17. 
do 20. ure. A. Se.

Spremenjen urnik dežurstva lekarn

Kratke novice

Kamnik – Osnovna šola Marije Vere organizira predavanje 
za starše s področja zlorabe prepovedanih drog. Predava-
nje bo v torek, 16. januarja, ob 17. uri v prostorih osnovne 
šole. A. Se.

Predavanje o zlorabi prepovedanih drog
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ZAHVALA

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

V 79. letu starosti nas je po boju s hudo boleznijo  
zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek 

Franc Žagar 
iz Tunjic 7 pri Kamniku

Ob nepogrešljivi in boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, da
rovane sveče, cvetje in za vse lepe misli, ki ste nam jih v 
teh dneh namenili. Iskrena hvala osebju v DSO Šentjur 
pri Celju, kjer so v zadnjih letih napredujoče bolezni za 
očeta zgledno skrbeli. Hvala g. župniku, pevcem in GD 
Tunjice za lepo opravljen obred in besede slovesa. Vsem 
in vsakemu posebej iskrena hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 78. letu nas je zapustil naš dragi mož,  
ati, brat, dedek, pradedek in stric

Franc Kemperl
iz Krivčevega 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, da
rovane sveče in cvetje, podarjene svete maše. Hvala go
spodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem Krt in 
trobentaču.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 91. letu starosti nas je zapustil  
naš mož, oče, dedek, tast, brat, stric

Jakob Golob
iz Sp. Palovč, 3. 7. 1927–13. 12. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem, znancem, sodelavcem za izrečena sožalja, 
cvetje, sveče, darove ter darove za sv. maše. Iskrena hvala 
g. župnikom Alojzu Hostniku, Janezu Gerčarju in Fran
cu Podbevšku za lepo opravljen obred. Hvala dr. Logarju 
za dolgoletno zdravljenje ter Špeli Š. za hitri poziv, ur
gentni ekipi NMP Kamnik. Hvala tudi pevcem Grm in 
trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,  
nisi odšel v nič in pozabo, 
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 
(T. Pavček)

V 83. letu se je poslovil naš dragi 

Anton Korošec 
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in cvetje. Zahvala tudi gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem kvarteta Grm in trobentaču. Po
sebna zahvala dr. Nadji Pfajfar Križnič, patronažni služ
bi in reševalni postaji ZD Kamnik. Hvala vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njegovi

Vanda Mačkovšek,  
CSD KAmnik

Kamnik – Do sedaj je Boži
ček s svojimi pomočnicami 
otroke obdaroval v prostorih 
Centra za socialno delo 
(CSD) Kamnik. V letošnjem 
letu smo se v centru odločili 
za bolj svečano obdarovanje. 
V sodelovanju z Oddelkom 
za družbene dejavnosti Ob
čine Kamnik smo prireditev 
izvedli 20. decembra v Kul
turnem domu Kamnik. Ot
roci s svojimi starši in 
skrbniki so začeli prihajati 
že pred 17. uro. Ob vstopu v 
dvorano so se jim zasvetile 
oči, saj so na odru zagledali 
kopico pisanih škatel in ugi
banje o tem, katero darilo je 
njihovo, tisto majhno ali tis
to največje, se je začelo.
Potem je na oder stopil 
morski mož z dolgo belo bra
do in začel pripovedovati 
zgodbo o morskem psu An
tonu. Popolnoma je pritegnil 
pozornost otrok, tistih naj
mlajših, ki so z velikimi očmi 

sledili pripovedi, kot tistih, ki 
so že malo nejeverno priča
kovali Božička. Končno pa je 
le prišel na oder Božiček, ki 
je imel sicer malo krajšo bra
do, a se je posvetil vsakemu 
otroku in ga razveselil s pisa
nimi in skrbno zavitimi bo
žičnimi darili. 
Zaradi množice daril, bilo jih 
je več kot sto, je bilo potrplje
nje otrok na preizkušnji. Uje
li smo nagajive nasmeške 
starejših otrok in pričakujoči 
pogledi so ustvarili prav po
sebno vzdušje v Kulturnem 
domu Kamnik, ki smo se ga 
nalezli tudi vsi odrasli. 
Hvala vsem, ki ste s poseb
no pozornostjo in skrbnostjo 
pripravili darila, vsem star
šem in skrbnikom, ki ste 
pripeljali otroke, hvala Bo
žičku, pripovedovalcu zgod
be o Morskem psu Antonu, 
našemu upokojenemu sode
lavcu Janezu Pernušu, Luki 
Vasletu, Občini Kamnik, 
osebju Kulturnega doma 
Kamnik in delavcem CSD 
Kamnik. Bilo je lepo!

Božiček za en dan
Center za socialno delo Kamnik že več let 
sodeluje v dobrodelni akciji Božiček za en dan,  
v kateri anonimni darovalci pripravijo darila in 
presenečenja za povsem neznane otroke.  
Darila so v pisano okrašenih škatlah.

Center za socialno delo Kamnik je tudi letos sodeloval v 
akciji Božiček za en dan. / Foto: CSD Kamnik

Dajem v najem hišo in garažo za skladišče v okolici Kamnika. T: 030 642 988

MALI OGLASI

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ljubezen na tirih 
je kratki igrani film, s kate
rim v Ciriusu opozarjajo na 
problematično uporabo jav
nega potniškega prometa 
gibalno oviranih oseb. Film 
je nastal v okviru projekta 
Celostne prometne strategi
je Občine Kamnik in Evrop
skega tedna mobilnosti, in 
so ga posneli v sodelovanju 
z MC Kotlovnica ter Občino 
Kamnik. Scenarij je napisal 
Goran Završnik, glavna 
igralca pa sta bila Gašper 
Pompe, dijak srednje šole 
Cirius Kamnik, in Lara Pod
lesnik, dijakinja Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Ma
istra Kamnik. Med snema
njem so nastale tudi fotogra
fije mladih fotografov s po
sebnimi potrebami. Avtorji 
Endi Edin Pašić, Ervin Po
točnik in Nino Rakovič so 

zabeležili trenutke, ki se je 
zgodil za kamero. Pri izboru 
in postavitvi razstave, ki so 
jo v sredo hkrati s premiero 
filma odprli v preddverju 
občinske zgradbe, jim je po
magal mentor Matej Pelj
han s Ciriusa. "Želeli smo 
spodbudili Slovenske žele
znice, da bi olajšali potova
nje z vlakom tudi gibalno 
oviranim osebam, in tudi 
sicer spodbudili ljudi k raz
mišljanju o težavah, ki jih 
imajo ljudje s posebnimi po
trebami," je povedal Pelj
han. Na težave gibalno ovi
ranih oseb v vsakdanjem 
življenju, pa opozarja tudi 
sama postavitev na stopni
šču občinske stavbe. Dve fo
tografiji sta namreč razsta
vljeni v prvem in drugem 
nadstropju in sta osebam na 
invalidskih vozičkih nedo
stopni. Razstava je na ogled 
do 12. februarja.

Ljubezen na tirih
V občinski stavbi je na ogled razstava Ljubezen 
na tirih mladih s Ciriusa Kamnik.

Mentor fotografov in kurator razstave Matej Peljhan 
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Kamnik – Prostovoljci Baze prostovoljcev se zahvaljujejo 
podjetju Slapar, ki je nekdanjim uporabnicam materinskih 
domov in varnih hiš brezplačno ponudil prevoz v Božičkovo 
deželo v Bohinju in nazaj. A. Se.

Zahvala

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pred dnevi so 
neznanci polomili leseno srce 
na Malem gradu, ki je služilo 
predvsem turistom in obisko
valcem mesta, ki so se z njim 
slikali pred kuliso mesta in 
kamniških Alp. Kot so pove
dali na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, so 
nad tem zelo razočarani. "Tu

risti in obiskovalci Malega 
gradu so ga zelo dobro spreje
li in to našo potezo večkrat 
pohvalili. Tako je ta zeleni sr
ček na Malem gradu postal 
atrakcija tudi na družabnih 
omrežjih. Tisti, ki so srček 
poškodovali, pa so s tem po
kazali, kakšen je njihov odnos 
do našega mesta," so sporoči
li s kamniškega zavoda za tu
rizem, šport in kulturo.

Polomljen srček

Nepridipravi so na Malem gradu polomili zelen 
srček, ki je služil turistom in obiskovalcem.

Podjetje išče osebo za pomoč pri čiščenju. Delo poteka v Kamniku,  cca 3 
ure dnevno med tednom, v popoldanskem času. Iščemo upokojeno  
oz. že zaposleno osebo za delo preko podjemne pogodbe (zaposlitev ni 
možna). Inf: 031 799 891 Vzdrževanje objektov, Barbara Kotnik s.p., Vranja Peč 18, 1241 Kamnik
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v  
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali  
eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka  
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  

250 g

majica

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

Bojana Klemenc

Snovik – V soboto, 23. de-
cembra, so v Bizjakovih do-
linah že tradicionalno upri-
zorili žive jaslice in števil-
nim obiskovalcem s pesmi-
jo, besedo in igro približali 
običaje svetega večera ter 
Božično zgodbo. „Božična 
zgodba seveda ostaja vsako 
leto ista, si pa vedno znova 
prizadevamo programu do-
dati kakšno spremembo in 
izboljšavo. Zgodba raste vsa-
ko leto, saj sedaj v predstavi 
sodeluje že okoli sto doma-
činov in članov društva, ki 
prav dobro vedo, kaj je nji-
hova naloga, zato posebne 
vaje niso več potrebne,“ po-
jasnjuje vodja etnološke sek-
cije v društvu in pobudnica 
projekta Manja Žebaljec. 
Dan pred predstavo jih je v 
živo spremljala še ekipa od-
daje Dobro jutro nacionalne 
televizije. 
Prireditev so naslovili S pe-
smijo v praznični čas. V 
prvem delu je v stari kmečki 
hiši predstavljen prikaz sve-
tega večera, kot se je še ne 
dolgo nazaj, nekje se pa 
morda še dandanes, odvijal 

po Tuhinjski dolini. Najprej 
so pospravili okrog hiše in 
hleva, blagoslovili dom, pos-
tavili jelko in jaslice v 'boh-
kov kot', prinesli na mizo 
božične dobrote – proseno 
kašo s slivami, krhljevo vodo 
in poprtnik, nato molili in 
brali božične zgodbe ter 
odšli k polnočnici. Uprizori-
tev svetopisemske zgodbe s 
kulisami Betlehema, hlevč-
kom, pastirji, angelom, 
zvezdo repatico, svetimi tre-
mi kralji, ovcami in konji pa 
je gledalce že pripravila na 
božične praznike. Vse sku-
paj je seveda povezala glas-
ba. Letos so se občinstvu 
predstavili domači, tuhinj-
ski glasbeniki – Vokalna 
skupina Auroras, MePZ 
Mavrica in solopevka Marin-
ka Golob. „Z obiskom smo 
zadovoljni. Prireditev se bo 
nadaljevala tudi v prihodnje, 
a zagotovo bo doživela 
kakšno spremembo, po-
membno pa je predvsem, da 
nas združuje veliko dobre 
volje in ljubezni do našega 
dela pri predstavi. Ta zgod-
ba nam še vedno, tudi po 
dvanajstih letih, seže v srce,“ 
zaključuje Manja Žebaljec.

Žive jaslice v Snoviku

Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so že 
dvanajstič pripravili žive jaslice v Snoviku.

V Snoviku so znova pripravili žive jaslice. / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Kamnik – Sodelavci Mladin-
skega centra Kotlovnica, ki 
že pet let stojijo za priredi-
tvijo Ognjena Veronika, vsa-
kič znova odkrivajo nove 
svetlobne prostore našega 
mesta, ki ga obiskovalcem 
za trenutek pokažejo v dru-
gačni luči. Po dogajanju na 
pobočju Malega gradu, v 
Keršmančevem parku, Par-
ku Evropa in na gradu Zap-
rice so tokrat prireditelji po-
vabili obiskovalce na umir-
jen sprehod, pravljični večer 
in prijetno druženje s kraj-
šim kulturnim programom 
v Katzenberg. Sprva je pona-
gajalo nedeljsko vreme in je 
bil dogodek zaradi dežja in 
vetra odpovedan, v soboto, 
16. decembra, pa se je Og-
njena Veronika znova poka-
zala v svoji najlepši luči.

Ognjena Veronika z več 
kot tisoč čajnimi 
svečkami
Priprave na Ognjeno Vero-
niko potekajo vsako leto do-
ber teden, najbolj intenziv-
no seveda zadnji dan, ko je 
petnajst sodelujočih iz Mla-
dinskega centra Kotlovnica 
na območju Katzenberga 

razporedilo preko tisoč sveč. 
Letos je prvič potekala še 
pripravljalna delavnica za 
ognjeni festival, na kateri so 
sodelujoči izdelovali doda-
tna svetlobna telesa. Svečke 
so sprehajalce vabile že na 
poti drevoreda proti grašči-
ni, z domiselno oblikovani-
mi svečniki, lampijoni in 
svetlobnimi laternami pa so 

na vrtu in okolici Katzenber-
ga obiskovalce očarale sve-
tlobne instalacije, med dru-
gim raketa, očarjena drevesa 
in z zgodbami osvetljena 
okna graščine. Prijetno do-
gajanje je popestrila tudi pe-
sem na improviziranem 
odru, tako najmlajši kot 
najstarejši pa so se lahko 
posladkali z okusnimi pala-
činkami, toplim čajem in 
kuhančkom.

Mirno zatočišče v 
predpraznični mrzlici
Ta prireditev po besedah or-
ganizatorja Roka Kosca želi 
tudi pokazati, kako prijetno 

je živeti v našem mestu, raz-
iskuje, kaj vse mesto ponu-
ja, kako lahko s preprostimi 
sredstvi in medsebojnim 
druženjem pričaramo ča-
robnost, toplino in roman-
tičnost trenutkov, o katerih 
tako radi govorimo v času 
decembrskih praznikov, 
obenem pa predstavlja 
nasprotje decembrskega po-
trošniškega vrveža v naku-
povalnih središčih.  
Žarki svetlobe so res za kra-
tek čas spremenili Ka-
tzenberg v čarobno deželo 
in mnogi smo že radovedni, 
kje si bo Veronika izbrala 
svoje ognjeno domovanje 
prihodnje leto.

Ognjena Veronika 
osvetlila Katzenberg
Tudi letos, a šele v drugem poskusu, je Ognjena Veronika zažarela v pravljičnem soju tisočerih sveč.

Sodelujoči iz Mladinskega centra Kotlovnica na območju Katzenberga razporedijo več kot 
tisoč sveč. / Foto: Bojana Klemenc

Priprave na Ognjeno Veroniko potekajo vsako 
leto dober teden, najbolj intenzivno seveda 
zadnji dan, ko je 15 sodelujočih iz Mladinskega 
centra Kotlovnica na območju Katzenberga 
razporedilo več kot tisoč sveč. 


