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Monika Pestotnik, 
Aleš Senožetnik

Motnik – Kot smo že poro-
čali v decembrski izdaji 
Kamničan-ke, so predstavni-
ki Občine Kamnik, Zdra-
vstvenega doma dr. Julija 
Polca Kamnik in Uprave RS 
za zaščito in reševanje Lju-
bljana že konec novembra 
podpisali dogovor o usposa-
bljanju, aktiviranju in finan-
ciranju prvih posredovalcev 
na območju občine Kamnik. 
Kot je takrat povedal direk-
tor kamniškega zdravstve-
nega doma Sašo Rebolj, po-
dobni sistemi že nekaj let 
delujejo tudi v okolici, ker 
pa je področje zakonsko sla-
bo urejeno, sistemi niso 
usklajeni povsod enako. Ob-
čina Kamnik naj bi bila tako 
prva, kjer je sistem prvih 
posredovalcev usklajen s 
pravilnikom službe nujne 
medicinske pomoči.
V sistem so se v začetku ja-
nuarja kot prvi na območju 
občine Kamnik vključili pro-
stovoljci iz Motnika, sledili 
pa jim bodo tudi drugod v 
občini. »Ker v kritičnih situ-
acijah o življenju ali smrti 
odloča vsaka minuta, smo 
zlasti v krajih, ki so bolj od-
daljeni od postaje Nujne me-
dicinske pomoči Kamnik 
(NMP), z veseljem spoznali, 
da nismo povsem pozablje-
ni, saj smo na težave z dol-
gim čakanjem na prihod ur-
gentne pomoči opozarjali že 
dalj časa. Jasno je, da reše-
valno vozilo do 25 in več ki-
lometrov oddaljenih pacien-
tov, ki so se znašli v življenje 
ogrožajoči situaciji, ne more 
priti v zgolj nekaj minutah, 
hkrati pa je žalostno, če ne 
že kar nedopustno, da so v 
bližini pacienta v kritičnem 
trenutku pogosto ljudje, ki 
bi s svojo voljo in znanjem 

lahko nudili prvo pomoč, če 
bi le vedeli, da jo nekdo nuj-
no potrebuje. Z uvedbo sis-
tema PPO bo odpravljena 
ravno ta anomalija in prvi 
posredovalci bomo, ko bo 
tako odločil dežurni urgen-
tni zdravnik, sokrajanom v 
najtežjih stanjih priskočili 
na pomoč še pred prihodom 
reševalcev. Gasilci smo bili 
logična izbira za vključitev v 
sistem, saj imamo dodelan 
sistem proženja, v naših vo-
zilih je že dobršen del opre-
me za nudenje prve pomoči, 
imamo določeno predzna-
nje, želja po pomoči bližnje-
mu se nam tako rekoč preta-
ka po žilah,« pravijo v skupi-
ni prvih posredovalcev v 
Motniku, kjer so takoj po 
podpisu dogovora začeli 
pripravljati vse potrebno za 
izvedbo tečaja za prve posre-
dovalce, ki so ga nato izvedli 
9. in 10. januarja.
Zgolj iz operativnih vrst 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Motnik je k sistemu 

prvih posredovalcev pristo-
pilo kar 26 kandidatov, ki so 
se udeležili deseturnega 
usposabljanja, ki je potekalo 
po programu Slovenskega 
reanimacijskega sveta.
Izobraževanje je potekalo 
pod vodstvom zdravnice Ju-
dite Trunk, direktorja kam-
niškega zdravstvenega 
doma Saša Rebolja in in-
štruktorjev Nine Matovina, 
Gašperja Simeunoviča, Ma-
tica Levingerja in Klemna 
Jerana.
Udeleženci so se poučili o 
pristopu do obolele oziroma 
poškodovane osebe, ukrepih 
ob zastoju srca, nezavesti, 
zapori dihalne poti s tujki ali 
ob hudi krvavitvi. Pozornost 
so namenili prepoznavanju 
nujnih stanj, rdeča nit celot-
nega usposabljanja pa je 
bila uporaba avtomatskega 
eksternega defibrilatorja. 
Preprosta naprava z zgolj 
dvema gumboma ob pravil-
ni uporabi rešuje življenja, 
zato je pomembno, da zna-

mo z njo ravnati, predvsem 
pa, da izgubimo morebiten 
strah pred njeno uporabo. 
Defibrilator uporabnika na-
mreč sam vodi in usmerja, 
hkrati nam onemogoča, da 
bi nehote z električno ener-
gijo dodatno škodili osebi v 
težavah. Zgolj s teoretičnimi 
osnovami si v stresnih in 
napetih situacijah ne bi 
mogli prav dosti pomagati, 
zato je bil glavni del izobra-
ževanja namenjen praktič-
nemu usposabljanju. Svoje 
znanje so udeleženci preiz-
kusili na več deloviščih, kjer 
so se tudi v praksi dodatno 
poučili o ustreznem posto-
panju ob najrazličnejših 
možnih situacijah. Naučili 
so se pravilno izvajati te-
meljne postopke oživljanja 
pri odraslih, otrocih in do-
jenčkih, odstraniti tujek iz 
dihalne poti, zaustaviti raz-
lične krvavitve ter veliko 
drugih koristnih postopkov 
pri nudenju prve pomoči.

Prvi posredovalci 
najprej v Motniku
Z januarskim usposabljanjem je v Motniku zaživel sistem prvih posredovalcev. Člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Motnik, ki so kot prvi pristopili k sistemu, bodo odslej lahko svojim sokrajanom 
v stiski priskočili na pomoč že pred prihodom reševalnega vozila.

Sistem prvih posredovalcev je najprej zaživel na območju Motnika. / Foto: arhiv dogodka
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Delo na daljši rok
Pogovarjali smo se z dr. To-
mažem Simetingerjem, ki 
prevzema vodenje Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik.
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AKTUALNO

V načrtu sanacija 
obzidja Starega gradu
Ob koncu lanskega leta je bil 
obnovljen del poti na Stari 
grad, v prihodnje pa v Ka-
mniku načrtujejo tudi sana-
cijo starograjskega obzidja.
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ZANIMIVOSTI

Od Carnegie Halla  
do Larsa z Marsa
Skladbo Blaža Puciharja, ki 
je lani prevzel mesto korepe-
titorja baleta na Glasbeni 
šoli Kamnik, so krstno izved-
li v Carnegie Hallu v New 
Yorku.
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ZADNJA

Ni ravno običajna 
kuharica
Priznani kuharski mojster Ja-
nez Bratovž je decembra iz-
dal svojo drugo kuharsko 
knjigo, h kateri je uvod napi-
sal kuharski mojster presti-
žne restavracije Mibu v Toki-
ju Hiroyoshi Ishida.
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Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica, Smrečje 
– Zima je v minulih dneh 
pobelila tudi naše kraje. 
Na Veliki planini, kjer so 
povsem odvisni od narav-
nega snega, bodo tako da-
nes že sprejeli prve smu-
čarje na smučišču Šimno-
vec in otroški progi Jurček. 
Za letošnjo zimo pa v 
družbi Velika planina prip-
ravljajo tudi nekaj dodatne 
ponudbe.
Glavna letošnja novost bo 
namenjena tekačem na 
smučeh. Od gostišča Zeleni 
rob do pastirskega naselja in 
Male planine namreč name-
ravajo speljati okoli deset 
kilometrov tekaških prog.
Letošnjo zimo nameravajo 
na Veliki planini še dodatno 
poskrbeti za zabavo in aktiv-

nosti otrok. Tako ta vikend 
odpirajo otroški zimski 
park, kjer se bodo otroci lah-
ko zabavali na poligonu za 
prve smučarske zavoje, na 
spustih s snežnimi tubami, 
na voljo pa bodo tudi igluji 
in druge zabavne in poučne 
aktivnosti. Uporaba otroške-
ga parka bo brezplačna.
Dnevna smučarska vozovni-
ca za odrasle stane 22 evrov 
(za študente in upokojence 
20), za otroke pa 17, pri če-
mer so za šoloobvezne otro-

ke s stalnim prebivališčem v 
občini Kamnik in varovance 
Varstveno delovnega centra 
Sožitje Kamnik na voljo 
subvencionirane vozovnice 
v višini štirideset odstotkov. 
Subvencija velja za smučar-
ske in dnevne vozovnice ter 
nočno sankanje. Slednje si-
cer za odrasle vključno s po-
vratno vožnjo z nihalko sta-
ne 20 evrov, za otroke pa 16, 
družinska vozovnica za dva 
odrasla in največ štiri otroke 
pa 48 evrov.
Že dobra dva tedna pa smu-
čajo na smučišču Osovje. 
Manjše smučišče, ki ga 
upravlja Smučarsko društvo 
Črna pri Kamniku, privablja 
precej družin, še zlasti odkar 
so v eni od minulih sezon 
kupili tudi smučarski trak za 
otroke. Smučišče med delov-
niki obratuje od 18. do 21. 

ure, ob sobotah od 9. do 16. 
ter od 18. do 21. ure, v nede-
ljo pa od 9. do 16. ure. Cena 
celodnevne smučarske vo-
zovnice je osem evrov za od-
rasle in šest za otroke.
V Športnem društvu Črna 
bodo tudi med letošnjimi 
zimskimi počitnicami prip-
ravili tečaje smučanja za ot-
roke, ki so vselej dobro obi-
skani. Priložnost za učenje 
prvih zavojev pod vodstvom 
izkušenih trenerjev bo tako 
dobilo okoli petdeset otrok.

V Osovju že, na 
Veliki planini danes
Na Veliki planini bodo smučarsko sezono začeli 
danes, v letošnji sezoni pa načrtujejo tudi nekaj 
novosti. Že dobra dva tedna pa smučajo na 
smučišču Osovje, kjer tudi med letošnjimi 
zimskimi počitnicami pripravljajo tečaje smučanja.

Na Veliki planini so pripravljeni na sprejem smučarjev. 
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Kamnik – Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik 
so od prejšnjega tedna bogatejši za novo gasilsko vozilo za 
tehnično reševanje. Gasilsko vozilo z oznako HTRV je izde-
lano na podvozju Mercedes Benz Sprinter 519/CDI in ima 
štirikolesni pogon, namenjeno pa je posredovanju ob vseh 
tehničnih nesrečah. V vozilu je dovolj prostora za petčlansko 
posadko, opremo za gašenje in tehnično reševanje. A. Se.

Novo vozilo za kamniške gasilce
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Vabilo na prireditev v počastitev  
slovenskega kulturnega praznika

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Gimnazija  
in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
občanke in občane vljudno vabita na

proslavo v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, ki bo
v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri 

v Domu kulture Kamnik.

Slavnostni govornik bo župan Občine Kamnik  
Matej Slapar.

Umetniški program prireditve bodo pripravili  
dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

in ga naslovili Domovina, ne beži, ostani pri meni …

Zbrane pa bosta nagovorila tudi
ravnateljica Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 

Kamnik Bernarda Trstenjak in
direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik  

dr. Tomaž Simetinger.

Obvezen je prevzem brezplačnih vstopnic,
ki so na voljo na blagajni Doma kulture Kamnik  

v času uradnih ur.

Aleš Senožetnik

Na položaju direktorja se je 
zamenjalo kar nekaj vaših 
predhodnikov. Se vi na tem 
mestu vidite na daljši rok?
"Projekti, ki sem jih nakazal 
ob nastopu funkcije, so dol-
goročni, kar pomeni, da me 
zanima delo na daljši rok. 
Seveda s primerno podporo 
občine in drugih deležni-
kov. Predvsem je po-
membno, da v zavodu posta-
vimo strateške usmeritve in 
naloge. Zavod ne sme biti le 
servis nekaterim skupinam 
in idejam, ampak mora sle-
diti strokovnim načelom. 
Ne želim komentirati, zakaj 
je v preteklosti prihajalo do 
zamenjav. Vsekakor pa se je 
zaradi preteklih menjav in 
tudi visoke fluktuacije kad-
rov znotraj zavoda pri orga-
nizacijah, s katerimi sodelu-
jemo tudi zunaj meja obči-
ne, pojavilo vprašanje, ali 
smo še zanesljiv partner v 
projektih. Zavod potrebuje 
sistemsko podporo in ne 
sme pasti v politični 'ping 
pong', saj to ne omogoča 
resnega dela."

V katero smer se bo razvijal 
kamniški turizem?
"Poudariti moram, da so 
kultura, šport in turizem 
enakovredna področja delo-
vanja zavoda. Čeprav se po-
javlja mišljenje, da je turi-
zem pomembnejši, se s tem 
ne strinjam. Vsa tri področja 
je treba razumeti enako-
vredno in povezano.
Kamnik ima dobro pos-
tavljeno turistično strategi-
jo, ki je bila narejena premi-
šljeno. Ne nazadnje je rezul-
tat tega, da smo število noči-
tev, ki smo jih načrtovali za 
leto 2025, presegli že v letu 
2018. Če pa želimo še nap-
rej razvijati turizem, bo tre-
ba povečati tudi namestitve-
ne kapacitete. Vedeti pa mo-
rate, da turizem vse bolj te-
melji na petzvezdičnih doži-
vetjih. In na tej točki je 
ključno sodelovanje lokal-
nih deležnikov. Treba je 
vzpostaviti razmerje med 
kvantiteto in kvaliteto. Po-
gosto se poskuša narediti 
preskok iz nične ali majhne 
ponudbe na petzvezdični tu-
rizem, a v praksi je to težko 
doseči, kaj šele doseči čez 
noč. Gre za faze razvoja, ki 
jih ne smemo in ne more-
mo preskakovati. 
Ustvarjanje turizma je več 
kot le še ena prireditev več. Je 
več kot oživljanje Šutne, tudi 
več kot Kamnik. Vzpostaviti 
je treba širše koncepte."

Eden vaših zanimivejših in 
ambicioznejših projektov je 
uvrstitev Velike planine na 
seznam Unescove svetovne 
dediščine.
"O projektu moramo govori-
ti v dveh fazah. V prvi ga 

mora kot potencialnega pre-
poznati slovenski nacional-
ni Unescov komite in na tej 
točki pogovori že potekajo. 
Ko bo ta faza zaključena, pa 
se šele lahko začnemo pogo-
varjati na mednarodni ravni. 
Vsaka kandidatura je unika-
tna in zahteva svoj čas, vse-
kakor pa je to projekt za pri-
hodnjih nekaj let. Vedeti pa 
je treba, da Unescov znak 
precej pripomore k pre-
poznavnosti destinacije in s 
tem tudi na gibanje turizma 
na tem področju. Naša želja 
sicer je razvijanje turizma, 
nikakor pa iz Velike planine 
ne želimo narediti turistič-
nega rezervata, kjer bi mrgo-
lelo turistov, ki bi ogrožali 
naravno okolje in izpodrivali 
planšarsko skupnost. K 
temu so zavezani tudi v 
Unescu, kjer si prizadevajo 
prav za ohranjanje kulturne 
in naravne dediščine. 
Unescov znak je torej neka-
kšna potrditev, da si jo spo-
soben ohraniti. Ni torej klju-
čen sam Unescov znak, 
temveč kaj si storil, da si ga 
pridobil."

Ena od zgodb Velike planine 
je trnič, ki ga želite geograf-
sko zaščititi. 
"Trnič je sir s svojo zanimi-
vo ljubezensko zgodbo. Za 
nadaljnji razvoj pa je po-
membno, da ga zaščitimo z 
geografskim poreklom. 
Eden od ključnih izzivov pri 
tem pa je, kako privabiti več 
izdelovalcev tega sira. Tre-
nutno imamo le dva. Pred 
časom smo bili že dogovor-
jeni, da bi bil trnič del proto-
kolarnega darila na nacio-
nalni ravni, a nismo imeli 
dovolj proizvajalcev. Zelo je 
pomembno, da tradicijo iz-
delave trniča ohranimo tudi 
s tem, da čim več ljudi spo-
zna tehniko. Zato bomo tudi 
organizirali delavnice in že-
limo si, da bi se nanjo prija-
vilo čim več zainteresiranih 
proizvajalcev sira. Tudi v 
tem primeru je bolj po-
membno, kaj naredimo za 

to, da pridobimo zaščiteno 
oznako porekla, kot pa sama 
oznaka."

Trnič je del Okusov Kamni-
ka, ki po vašem mnenju pot-
rebujejo nadgradnjo.
"Okusi Kamnika so za nas 
zelo pomembni, tudi drugod 
so ga prevzemali kot primer 
dobre prakse. Treba pa je na-
rediti korak naprej. Smo v 
intenzivnih pogovorih z dr. 
Janezom Bogatajem, da sku-
paj načrtujemo razširitve in 
nadgradnjo. Sam bi si želel 
poleg oživljanja in nadgra-
dnje tradicionalnih jedi tudi 
ustvarjanja novih, ki izhajajo 
iz tradicije."

Drugo leto bo petdeseta iz-
vedba Dnevov narodnih 
noš. Se ob jubileju obetajo 
kakšne novosti?
"Ustanovili bomo skupino 
oziroma odbor, sestavljen iz 
notranjih in zunanjih sode-
lavcev, ki bo pomagal razvi-
jati to področje, na katerem 
smo zelo odprti tudi za raz-
lične oblike sodelovanja. Že-
limo privabiti ljudi, ki si že-
lijo soustvarjati program. 
Želimo si inovativnosti, v 
sodelovanju z lokalno 
skupnostjo in nevladnimi 
organizacijami pa se da 
marsikaj narediti. Moja že-
lja je, da narodne noše ne bi 
bile le povorka, temveč bi 
ljudje ves konec tedna hodili 
v nošah in kostumih in bi 
jih ljudje na ta način bolj 
sprejeli kot del kulture. To je 
le eden od manjših ciljev, ki 
je vsekakor dosegljiv."

Kakšni so izzivi kamniške 
kulture?
"Priložnost vidim v povezo-
vanju med sorodnimi orga-
nizacijami, torej javnimi za-
vodi in nevladnimi organi-
zacijami. Pomembno je, da 
upoštevamo nevladnike, 
društva, ki so v Kamniku 
zelo aktivna. V zavodu up-
ravljamo Dom kulture Ka-
mnik, za katerega si želim, 
da bi ostal eno od vozlišč 

kulture. Nadgrajevati mora-
mo vsebine in pritegniti še 
več deležnikov. Vesel sem, 
da se je v zadnjem letu znat-
no povečal obisk, in pri tem 
bomo še vztrajali. Pomem-
ben se mi zdi tudi razmislek 
o vzpostavitvi kulturne četr-
ti, ki bi zajemalo področje 
kamniškega doma kulture 
in južnega dela smodnišni-
ce. Gre za prostor, kjer se 
posebna pozornost posveča 
kulturi v širšem smislu, ne 
le v smislu umetnosti na 
odru. Možne idejne zasnove 
že nastajajo, prvi rezultati 
naj bi bili znani poleti, ko 
bodo vse možnosti tudi 
predstavljene javnosti. Z nji-
mi pa želimo bolj pokazati, 
kam gre lahko razvoj, za 
samo izvedbo pa bo potre-
ben širši konsenz med insti-
tucijami, politiko in tudi 
nevladnimi organizacijami. 
Poleg tega Ljubljana kandi-
dira za evropsko prestolnico 
kulture. Z načelnico za kul-
turo v Ljubljani sva se 
večkrat pogovarjala, da bi pri 
projektu kot ključni partner 
sodeloval tudi Kamnik, kjer 
bi bili lahko nosilci določe-
nih programov, katerih 
konkretno, pa je še prezgo-
daj govoriti."

Kakšna pa je vizija razvoja 
športa?
"V Kamniku imamo razve-
jano področje športa, z veli-
ko specifikami. Potrebe no-
gometašev so povsem dru-
gačne od denimo želja loko-
strelcev ali plavalcev. Dolgo 
se že govori o pokritem ba-
zenskem kompleksu. Toda 
pri takšnih projektih ima 
glavno besedo občina, ne 
naš zavod. Vsekakor pa smo 
z vsem pripravljeni sodelo-
vati in na koncu kompleks 
tudi upravljati. Ko govorimo 
o oddelku športa, pa ne go-
vorimo le o klubih, temveč 
tudi o upravljanju otroških 
in športnih igrišč po občini. 
Igrala na otroških igriščih, 
ki jih upravljamo, so potreb-
na prenove, tudi to proble-
matiko bomo kmalu morali 
načeti. Tudi na področju 
športa se bo treba začeti po-
govarjati o strateških usme-
ritvah in željah. Za Kamnik 
je pomemben tudi razvoj 
pohodništva in kolesarstva. 
Vsekakor je tudi tu veliko 
vprašanj še odprtih."

Ste letošnji dobitnik zlatega 
znaka Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. Kaj vam 
pomeni takšno priznanje?
"Nagrade nisem pričako-
val. Šele v zadnjih letih lah-
ko govorimo o uvajanju no-
vih in pozitivnih praks in 
dvigu kvalitete folklornih 
in sorodnih skupin pri nas. 
Zato znaka ne sprejemam 
le kot priznanje za svoje 
delo, ampak tudi kot veliko 
odgovornost."

Delo na daljši rok
Vodenje Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik po soglasju občinskega sveta in imenovanju na 
svetu Zavoda prevzema dr. Tomaž Simetinger, ki je od lanske jeseni zavod vodil kot vršilec dolžnosti.

Dr. Tomaž Simetinger / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Občinski svetniki 
so se v začetku januarja ses-
tali na drugi seji v tem man-
datu. Imenovali so člane 
delovnih teles sveta, občine 
ter nadzornega odbora obči-
ne. Za predsedujočo odboru 
so svetniki potrdili Elviro 
Peterlin, člani pa so Marica 
Križnik, mag. Julijana Biz-
jak Mlakar, Katja Burja, Ve-
sna Krmavnar, David Šućur 
in Jože Tomelj. Duško Pa-
pež bo vodil odbor za go-
spodarske dejavnosti, odbor 
za prostor, komunalno ure-
ditev in varstvo okolja pa dr. 
Jernej Markelj. Odboru za 
družbene dejavnosti bo 
predsedoval Šemso Muja-
nović, odboru za proračun 
in gospodarjenje z občin-
skim premoženjem dr. Ja-
nez Rifel, statutarno-pravni 

komisiji Igor Žavbi, komisi-
ji za vloge in pritožbe pa 
Nives Matjan. Predsednik 
sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu je 
Franci Pivk, sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin 
v občini pa Valentin Zabav-
nik. V svet lokalnih skup-
nosti Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija – 
vzhod je bila kot predstavni-
ca Občine Kamnik imeno-
vana Štefanija Legedič. Ma-
teja Slaparja, ki je bil izvo-
ljen za župana, pa je v ob-
činskem svetu nadomestil 
Anton Iskra. Svetniki so 
dali tudi soglasje k imeno-
vanju dr. Tomaža Simetin-
gerja za direktorja Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik in sprejeli pravil-
nik o sistematizaciji delov-
nih mest v Vrtcu Antona 
Medveda Kamnik.

Imenovali odbore

Kamnik – Občina Kamnik se je prijavila na javni razpis mini-
strstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju 
kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala 
Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kultu-
ro. Na razpis so se prijavili za oba sklopa, in sicer za investi-
cijsko-vzdrževalna dela (sanacijo strešne kritine na osre-
dnjem grajskem objektu Zaprice) ter restavratorska dela (či-
ščenje fresk v veliki dvorani Mekinjskega samostana). A. Se.

Računajo na sredstva države
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V zadnji številki Kamničan-ke smo objavili napačno infor-
macijo o spremembi dežurstva kamniške lekarne. Tako kot 
v preteklih letih bo dežurstvo opravljala Lekarna Kamnik na 
Šutni 7, in ne na Novem trgu, kot smo zapisali. Za nenamer-
no napako se opravičujemo. Uredništvo

Popravek

V SPOMIN

Duhovnik mag. 

Simon Lorber
(1971-2018)

Na četrto adventno nedeljo smo se v Železnikih mnogo pre-
zgodaj poslovili od našega predragega župnika Simona.
Doma je bil iz Železnikov. V Vipavi je obiskoval gimnazi-
jo, teološko fakulteto pa v Ljubljani, kjer je bil leta 1997 
posvečen v duhovnika. Kaplanoval je v Starem trgu pri 
Ložu. Nato je odšel v Rim študirat zgodovino Cerkve ter 
opravil specializacijo na Kongregaciji za zadeve svetnikov. 
Vmes je bil duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana-Polje.
V našo faro sv. Martina je prišel pred desetimi leti, avgusta 
2008, in takoj prevzel vse odgovornosti župnijskega upravi-
telja. Skupaj s pastoralnim in gospodarskim svetom ter ob 
pomoči faranov je zgledno vodil župnijo ter vse tri podru-
žnice. Lansko leto je za štiri mesece soupravljal Župnijo 
Vranja Peč, od avgusta dalje pa je bil tudi župnik na Selah 
pri Kamniku.
Z vsem srcem je izpolnjeval poslanstvo duhovnika in med 
nas širil Jezusov nauk. Čutiti je bilo, kako je z ljubeznijo 
daroval sveto mašo. Z vso skrbjo in pozornostjo se je prip-
ravljal na večje praznike, da je bilo vse tako, kot mora biti. 
Z razlaganjem Božje besede nas je učil razmišljati s svojo 
glavo in plavati proti toku, če je bilo treba. Vedno je neo-
majno stal za nauki Cerkve, ne glede na odzive okolice. 
Trudil se je z otroki in mladino, včasih je bilo treba kar 
precej vzgojnih besed v zakristiji, da je svoje ministrante 
spravil v red. A stavek: "Župnik Simon je res car," veliko 
pove. Po vseh podeljenih blagoslovih in zakramentih nam 
je prinašal Jezusa in njegovo ljubezen do nas. Njegova vera 
in ljubezen do Jezusa in Marije se je začela počasi preliva-
ti v naša življenja in jih preoblikovati. S tem ko smo mu 
razkrivali svoje življenjske poti in odločitve, smo ga naredi-
li bolj čutečega. Kaj kmalu se je pokazalo, da se pod včasih 
navidezno nedostopnostjo skriva veliko in ljubeče srce. Ve-
selilo se je z nami v lepih trenutkih, jokalo v žalosti in nas 
opogumljalo v težkih preizkušnjah. Ob večerih, ko so na 
plan prišla vsa mogoča vprašanja današnjega časa, so se 
naša druženja zavlekla globoko v noč. Velikokrat tudi ob 
kitari in prepevanju.
Bil je velik človek, v vseh pogledih. Preprost, skromen, dru-
žaben. Med pevci, gasilci, športniki, pritrkovalci, v duhov-
niški nogometni ekipi, povsod, kamor so ga povabili. Vodil 
je molitveno in zakonsko skupino. Tako se je dotaknil tudi 
najbolj oddaljenih, tudi nevernih. Bil je človek povezova-
nja, med generacijami, med verniki in drugače mislečimi. 
Povsod je bil dobrodošel, saj je s svojo prisotnostjo med ljudi 
izžareval Kristusovo ljubezen. Kot prijatelj je bil čuteč in 
razumljiv, brez obtožb in moder svetovalec v preizkušnjah. 
Užival je v družbi preprostih ljudi, brez mask na obrazu. 
Njegovi odgovori so vedno imeli močna sporočila. Radi smo 
bili v njegovi družbi.
Spoštovani župnik Simon, iskrena hvala Vam za vse. Fa-
rani obeh župnij Vas močno pogrešamo. Naša tolažba ob 
Vaši mnogo prerani smrti je vera v to, da ste pri Bogu in da 
se tam enkrat zopet snidemo. Naj Vam bo lahka slovenska 
zemlja, saj ste bili velik domoljub. Hvala Vam.

Stanka Šimenc

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ferienmesse na 
Dunaju je mednarodni se-
jem za počitnice, potovanja 
in prosti čas, na katerem 
razstavlja več kot 850 doma-
čih in tujih razstavljavcev. 
Januarja je Kamnik kot turi-
stično destinacijo na sejmu 
zastopal Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik 
(ZTŠKK), skupaj z Arbore-
tumom Volčji Potok in Ter-
mami Snovik. Kot je pove-

dala vodja sektorja za turi-
zem na ZTŠKK Nina Irt, je 
predstavitev Kamnika v šti-
rih dneh obiskalo več kot 
petsto različnih obiskoval-
cev sejma, največ povpraše-
vanja pa so zaznali po aktiv-
nem preživljanju počitnic v 
kombinaciji s sproščujočim 
oddihom. Precej zanimanja 
je bilo tudi za Kneipp pro-
grame Term Snovik. »»Ude-
ležba na takšnih sejmih in 
borzah je nujno potrebna, 
ker na ta način destinacijo 

celovito na enem mestu 
predstavimo turistom, novi-
narjem in turističnim agen-
cijam iz vsega sveta,« je še 
dodala Irtova.
Na turističnem sejmu Va-
kantiebeurs v Urechtu, ki 
velja za največji sejem na 
območju držav Beneluksa, 
pa se je skupaj s Termami 
Snovik in Kampom Menina 
predstavilo Združenje Kam-
niško-Savinjske Alpe, ki po-
leg kamniške pokriva še ob-
močja občin Jezersko, 

Preddvor, Cerklje ter Luč in 
Solčave. 
Po besedah koordinatorja 
združenja Grega Ugovška 
so največ zanimanja za 
obisk Kamnika in okoliških 
krajev pokazali obiskovalci 
iz Nizozemske, za katere ve-
lja, da radi aktivno preživlja-
jo svoj dopust. »Letos smo 
na sejmu zabeležili precej 
velik porast zanimanja za 
območje Kamniško-Savinj-
skih Alp. Predvsem Nizo-
zemci so znani po tem, da 
radi obiščejo naše kraje, pre-
den pot nadaljujejo proti so-
sednji Hrvaški. Poleg Krvav-
ca in Logarske doline jih je 
najbolj zanimal obisk Velike 
planine. Presenetilo nas je, 
da se je veliko obiskovalcev 
zanimalo tudi za zimski 
obisk, pomoč pri promociji 
območja kot zimske desti-
nacije pa nam je zagotovilo 
tudi naše veleposlaništvo na 
Nizozemskem,« je bil po 
sejmu zadovoljen Ugovšek.
Kot sporočajo na ZTŠKK, 
bodo do sredine marca Ka-
mnik kot turistično destina-
cijo sicer predstavili na šes-
tih turističnih sejmih oziro-
ma tako imenovanih bor-
zah. Med njimi tudi na Na-
tour Alpe-Adria, ki velja za 
osrednji slovenski turistični 
sejem v Sloveniji, in na ITB 
Berlin, ki je eden največjih 
turističnih dogodkov na 
svetu.

Kamniški turizem na 
Dunaju in v Utrechtu
Na sejmih Ferienmesse na Dunaju in Vakentiebeurs v nizozemskem Utrechtu se je kot turistična 
destinacija predstavljal tudi Kamnik.

Obiskovalci sejmov so največ povpraševali po aktivnem preživljanju počitnic v kombinaciji 
s sproščujočim oddihom. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Po podatkih Zavo-
da RS za zaposlovanje, se je 
od decembra 2017 do lan-
skega decembra znižalo z 
907 na 843 oz. dobrih se-
dem odstotkov. Znižanje je 
nekoliko manjše od zniža-
nja v osrednjeslovenski regi-
ji in v Slovenskem povpre-
čju. »Manjši padec brezpo-
selnosti je pričakovan, saj je 
stopnja brezposelnosti v 
tem okolju že daljše obdobje 
izredno nizka, le 5,7-odsto-
tna po zadnjih podatkih iz 
oktobra lani in se počasi 
približuje naravni brezpo-
selnosti,« pojasnjujejo na 
kamniškem uradu za delo.
Po podatkih urada brez 
dela ostajajo predvsem sta-
rejši iskalci zaposlitve, in-
validi, dolgotrajno brezpo-
selni, osebe z resnejšimi 
zdravstvenimi težavami ter 

osebe brez možnosti 
lastnega prevoza ali brez 
varstva otrok.
Sicer pa so se v zadnjih dveh 
letih možnosti za zaposlitev 
izrazito povečale, pravijo na 
uradu za delo. Lani se je za-
poslilo 833 prijavljenih oseb, 
od tega 154 dolgotrajno 
brezposelnih in 155 starejših 
od petdeset let. Podjetja na 
območju kamniškega urada 
(poleg občine Kamnik zavod 
pokriva tudi območje občine 
Komenda) za delo so lani 
prijavila 2596 potreb po de-
lavcih, v nekaj več kot tisoč 
petsto primerih pa so želeli, 
da jim kandidate napoti za-
vod. Konec lanskega leta je 
bilo tako delovno aktivnih 
nekaj manj kot 11.600 de-
lovno aktivnih oseb, kar je 
6,9 odstotka več kot pred 
letom dni.
Delodajalci največ povpra-
šujejo po delavcih za delo v 

proizvodnjah. Lani so med 
večjimi delodajalci v Ka-
mniku delavce iskali v pod-
jetjih Meso Kamnik, Iskra 
Mehanizmi, Livarna Titan, 
Dom-Titan, Eta Kamnik, 
Zarja Elektronika in Komu-
nalnem podjetju Kamnik 
ter več podjetjih iz območja 
Komende.
Različne oblike spodbuja-
nja zaposlovanja je lani ko-
ristilo 429 brezposelnih, 
prijavljenih na uradu. 
»Subvencija ob zaposlitvi je 
bila odobrena za zaposlitev 
156 oseb, 74 brezposelnih 
pa se je zaposlilo v progra-
mih javnih del pri različnih 
izvajalcih v Kamniku, Ko-
mendi in okolici; 13 mladih 
brezposelnih je izkoristilo 
možnost subvencionirane 
samozaposlitve s predho-
dnim izobraževanjem in 
usposabljanjem za uspe-
šnejše samostojno podje-

tništvo. Ves čas so bila aktu-
alna tudi usposabljanja pri 
delodajalcih na konkretnih 
delovnih mestih in krajša 
izobraževanja za poklice, ki 
jih podjetja iščejo oz. jih na 
trgu dela primanjkuje,« po-
jasnjujejo na uradu, kjer 
opažajo manj zanimanja za 
nekatere programe usposa-
bljanja in izobraževanja, 
kjer delavcev primanjkuje, 
kot so denimo viličaristi, 
varilci, CNC-operaterji, ku-
harski pomočniki in social-
ni oskrbovalci.
Večina lanskoletnih spod-
bud se nadaljuje tudi letos. 
Mladim pa je trenutno na 
voljo tudi nov program, ki 
omogoča usposabljanje in 
zaposlovanje v socialno-
varstvenih storitvah. Pro-
gram omogoča usposablja-
nje za bolničarje negovalce, 
pomočnike kuharja in soci-
alne oskrbovalce.

Priložnosti za nov začetek
Ugodna gospodarska klima je tudi v lanskem letu prispevala k znižanju brezposelnosti v občini.

Črna pri Kamniku – Obnova vodohrana Črna pri Kamniku, 
ki se je začela v zadnjih mesecih lanskega leta, bo zaključe-
na predvidoma v naslednjem mesecu. Izvajalec Komunalno 
podjetje Kamnik tako skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo 
vodohran obnavlja, na južni strani pa ga bodo tudi dozidali. 
V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, 
vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikro-
bioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S 
tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kva-
liteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične 
pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, 
v skladu z načeli sistema HACCP. V sklopu rekonstrukcije se 
bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obno-
vil vodovod v dolžini 115 metrov.

Dela na vodohranu končana februarja
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Udeleženci so morali na 
koncu opraviti tako teoretič-
ni kot tudi praktični preiz-
kus znanja. »Na veliko zado-
voljstvo vseh vpletenih smo 
prav vsi kandidati izkazali 
zadostno mero znanja in 
usposobljenosti ter uspešno 

prestali izobraževanje. Tako 
je ob koncu srečanja vseh 
26 prostovoljcev iz rok di-
rektorja kamniškega zdra-
vstvenega doma prejelo po-
trdilo o uspešno opravlje-
nem usposabljanju, s čimer 
smo postali prva skupina 
prvih posredovalcev na ob-
močju občine Kamnik. Po-

leg uspešne izvedbe tečaja 
nas nadvse veseli, da bomo 
odslej ob življenje ogrožajo-
čih situacijah lahko v sode-
lovanju z NMP Kamnik svo-
jim sokrajanom pomagali 
že pred prihodom reševal-
nega vozila. Seveda si želi-
mo, da bi bilo čim manj to-
vrstnih intervencij, vendar 

če skupaj rešimo eno samo 
življenje, če zgolj eni osebi 
omilimo stisko med čaka-
njem na prihod ekipe NMP, 
bodo naša prizadevanja in 
trud poplačani,« pravijo 
motniški prostovoljci, ki se 
kamniški enoti NMP zahva-
ljujejo za pomoč pri organi-
zaciji usposabljanja.

Prvi posredovalci najprej v Motniku
31. stran

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Novi 
svet Krajevne skupnosti 
Kamniška Bistrica, v kate-
rem je le en član nastopil 
svoj drugi mandat, je kmalu 
po novem letu začel z de-
lom. Na drugi izredni seji so 
se seznanili s predvidenimi 
finančnimi prilivi v tem letu, 
ki znašajo okoli pet tisoč 
evrov dotacij iz občinskega 
proračuna in 12 tisoč evrov 
strogo namenskih sredstev 
od grobnin in najemov 
mrliške vežice v Stranjah.
Kot eno izmed prioritet so si 
zastavili, da ugotovijo, v ka-
kšnem stanju je Krajevni 
dom Krajevne skupnosti 
Kamniška Bistrica – Vegrad, 
ki je v lasti krajevne skup-
nosti, ter da na podlagi ugo-
tovljenega stanja pripravijo 
vizijo za prihodnost doma, 
ki so ga v letih po drugi sve-
tovni vojni zgradili krajani 
sami.
Sredi januarja so člani KS 
opravili ogled zapuščenega 
objekta in pregledali projek-

tno dokumentacijo iz leta 
2014, v kateri je podrobno 
razdelana prenova doma. 
Laično so ugotovili, da dom 
ni v pretirano slabem sta-
nju, stanovanjski del pa v 
zelo slabem stanju. Glede 
na skromna finančna 
sredstva, s katerimi razpola-
ga krajevna skupnost, pri 

oživitvi krajevnega doma ra-
čunajo na pomoč pravnih 
oseb na območju krajevne 
skupnosti, krajanov in dru-
gih podpornikov. Pozivajo k 
čim močnejši vključitvi tako 
pri idejah, delovnih akcijah 
kot finančni ali materialni 
pomoči, ki jo bodo potrebo-
vali. Pri delu jim bo v pomoč 

projektna dokumentacija iz 
leta 2014, v kateri so oprede-
ljeni vsi postopki prenove.
Vsi zainteresirani lahko 
kontaktirajo predsednika KS 
Kamniška Bistrica, Damija-
na Krmavnarja (damjan.
krmavnar@siol.net) in 
spremljajo prihodnje pozive 
na delovne akcije.

Prenovili bi Vegrad
Člani Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica pozivajo krajane in druge zainteresirane k prenovi 
Krajevnega doma Vegrad.

Člani KS Kamniška Bistrica na ogledu krajevnega doma / Foto: KS Kamniška Bistrica

Aleš Senožetnik

Kamnik – Z uveljavitvijo Za-
kona o socialnem vključeva-
nju invalidov je prenehal 
veljati Zakon o družbenem 
varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, invalidi, ki 
imajo priznane pravice po 
starem zakonu, pa jih v celo-
ti ohranijo. 
"Zakon o socialnem vključe-
vanju invalidov ureja pravi-
ce in postopke pridobitve 
statusa invalida le tistim in-
validom z najtežjimi oblika-
mi invalidnosti, ki se najtež-
je vključujejo v družbeno 
življenje in na trg dela. Sta-
tus invalida po tem zakonu 
lahko pridobi gibalno ovira-
na oseba, ki je najtežje gibal-
no ovirana, je polnoletna, je 
državljan Republike Slove-
nije ali tujec s stalnim prebi-

vališčem ali dovoljenjem za 
bivanje v Republiki Sloveni-
ji, ima invalidnost, ki je nas-
tala pred polnoletnostjo ali v 
primeru, če se oseba šola, 
najpozneje do 26. leta sta-
rosti in se zaradi invalidno-
sti ne more sama vključevati 
v družbo ali si zagotavljati 
socialne varnosti," pojasnju-
jejo v kamniški enoti Centra 
za socialno delo Osrednja 
Slovenija – vzhod.
Zakon ohranja možnost pri-
dobitve statusa osebam z 
zmernimi, težjimi ali težki-
mi motnjami v duševnem 
razvoju, v primerjavi z Za-
konom o družbenem 
varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb pa Zakon o 
socialnem vključevanju in-
validov razširja ta status še 
na nekatere gluhoslepe ose-
be, nekatere osebe z avtistič-

nimi motnjami in osebe z 
zmerno do hudo možgan-
sko poškodbo ali okvaro.
Invalidi s statusom po tem 
zakonu imajo pravico do na-
domestila za invalidnost v 
višini seštevka denarno soci-
alne pomoči in varstvenega 
dodatka, ki od 1. januarja 
znaša 577,34 evra. Če so 
upravičenci uživalci družin-
ske pokojnine, ki je nižja od 
zneska nadomestila za inva-
lidnost, pa lahko uveljavljajo 
razliko. Tako ne bo treba več 
uveljavljati pravice do 
varstvenega dodatka.
Ti invalidi imajo običajno 
tudi pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo, saj 
brez pomoči druge osebe ne 
morejo opravljati osnovnih 
življenjskih potreb. Doseda-
nji dodatek za tujo nego in 
pomoč, ki je znašal 103,02 

evra oziroma 206,03 evra, 
se bo preimenoval v dodatek 
za pomoč in postrežbo. Po 
novem bo znašal 146,06 
evra oz. 292,11 evra.
Pomembna novost, ki jo 
uvaja zakon, je konstrukt, ki 
omogoča zaposlitev in po 
prenehanju delovnega raz-
merja ponovno izplačilo na-
domestila za invalidnost.
Z letošnjim letom se je za-
čel uporabljati tudi Zakon 
o osebni asistenci, ki ureja 
pravico do osebne asisten-
ce v obsegu najmanj tride-
set ur tedensko in pravico 
do komunikacijskega do-
datka, namenjeno slepim, 
gluhim in gluhoslepim 
uporabnikom.
Vloge za priznanje pravic 
predlagatelji vložijo na pri-
stojnem centru za socialno 
delo.

V veljavi nova zakona
Prvega januarja sta v veljavo stopila Zakon o socialnem vključevanju invalidov ter Zakon o osebni 
asistenci. Oba zakona prinašata nekaj novosti.

V 4 letih, ki so pred nami, Obči-
no Kamnik čakajo mnogi izzivi.
Prvi je dokončanje sekundarne-
ga omrežja kanalizacije in vodo-
voda v Tuhinjski dolini. Dokon-
čano sekundarno omrežje bo 
omogočilo zadostno priključitev 
uporabnikov, kar je bil pogoj za 
črpanje sredstev EU za izgra-
dnjo primarnega omrežja v Stra-
njah, Tunjicah in Tuhinjski dolini.
Najzahtevnejši projekt v tem 
mandatu bo izgradnja nove OŠ 
Frana Albrehta z zunanjo uredi-
tvijo. Najprej se morata občinski 
svet in župan seznaniti s projek-
tom, nato pa določiti časovnico 
korakov za pričetek del.
Načrtno bo treba obnoviti ob-
činske ceste. Nekaj jih bo pre-

novljenih ob izgradnji optičnega 
omrežja po vsej občini. Za od-
seke javnih cest, kjer se gradi 
javna infrastruktura, bo občina 
zagotovila del sredstev za pre-
novo asfalta.
Še naprej moramo urejati rekre-
acijske poti za pešce in kolesar-
je, več sredstev pa nameniti 
športu, predvsem obnovi/izgra-
dnji športne infrastrukture: 
športne dvorane, olimpijskega 
bazena, nogometnega igrišča z 
umetno travo itd.
Na rešitev čakajo tudi degradira-
ni predeli. Pospešiti moramo 
pripravo OPPN za območje 
KIK, z investitorjem poiskati reši-
tev za Utokovo jamo in komunal-
no opremiti zemljišča, kjer ve-
ljavni OPPN predvidevajo skladi-
ščno-proizvodne objekte (Kore-
nova cesta, Titan-Svit itn.).
Trudili se bomo, da bo pred Ka-
mnikom leta 2022 manj izzivov 
kot danes.

Bogdan Pogačar,  
vodja svetniške skupine  
NSi Kamnik
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Izzivi prihodnjih 4 let

Aleš Senožetnik

Kamnik – V sklopu ukrepa 
za dobrobit živali (ukrep 
DŽ) iz programa razvoja 
podeželja se morajo kme-
tje, ki so se vključili v ukrep, 
u d e l e ž i t i  o b v e z n e g a 
brezplačnega štiriurnega 
usposabljanja, na katerem 
se seznanijo z vsebinami, 
povezanimi z dobrobitjo ži-
vali. V preteklosti, ko je 
usposabljanja izvajala Kme-
tijsko-gozdarska zbornica, 
so ta potekala tudi v Kamni-
ku, na tokratni razpis pa je 
ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pre-
jelo le ponudbo podjetja 
Monotro, ki usposabljanja 
organizira sicer v različnih 
terminih in na različnih lo-
kacijah, a ne v Kamniku, 
kar je razjezilo nekatere 
kamniške kmetovalce. 
»Kmetje znajo opravljati 
svoje delo in tudi vedo, da 
če se izobraževanja ne bodo 
udeležili, se jim znesek 
subvencije zmanjša. Vsi so 
se doslej udeleževali uspo-
sabljanja, ki je bilo v Ka-
mniku, sedaj pa morajo v 
času največje popoldanske 
prometne konice v Ljublja-
no, in to ne v center, kamor 

lahko pridejo z avtobusom 
ali z vlakom in potem peš. 
Med ljudmi vre – mnogi so 
odlični kmetje, spoznajo se 
na svoje delo, ljubljanske 
ulice pa so zanje španska 
vas,« v pismu, ki smo ga 
prejeli v uredništvu, pravi 
Marija Mošnik. 
Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
so nam pojasnili, da je pod-
jetje Monotro zagotovilo 
usposabljanje v vseh stati-
stičnih regijah, izvajalca pa 
so zaprosili tudi, naj usposa-
bljanja omogoči še na doda-
tnih lokacijah in dodatnih 
terminih. Tako je izvajalec v 
večjih mestih razpisal še do-
datne termine v februarju. 
Kmetje, vključeni v ukrep 
DŽ za leto 2018, sicer še 
niso prejeli izplačil, saj so ta 
vsako leto prvega marca, ko 
so opravljene vse kontrole in 
je izveden obračun, zato še 
ni znano, koliko sredstev bo 
namenjeno govedorejcem iz 
občine Kamnik. Kot pa so 
nam pojasnili na ministr-
stvu, je bilo v letu 2017 236 
kamniškim govedorejcem iz 
naslova ukrepa izplačanih 
slabih 96 tisoč evrov, leto 
prej pa 224 upravičencem 
dobrih 81 tisoč evrov.

Brez usposabljanj 
v Kamniku
Kamniške govedorejce jezi oddaljenost lokacije 
obveznega brezplačnega usposabljanja.

Kamnik – V skrbi za varnost občanov se je Občina Kamnik 
tudi letos odločila, da vsakemu gospodinjstvu v občini brez-
plačno podari desetkilogramsko vrečo soli za posipanje. Vre-
čo lahko občani z osebnim dokumentom prevzamejo do kon-
ca zime vsak delavnik med 7.30 in 14.30 na sedežu Komunal-
nega podjetja Kamnik na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku. A. Se.

Sol za posipanje
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Obzidje Starega 
gradu je na nekaterih mes-
tih tako zaraščeno, da zele-
nje že zakriva pogled nanj, 
zaradi česar bodo na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik (ZTŠKK) pristopili 
k sanaciji. V začetku januar-
ja so si tako vodja sektorja za 
turizem na zavodu Nina Irt, 
predstavnica Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Kranj Judita Lux, predse-
dnik Planinskega društva 
Kamnik Marko Petek, arhi-
tekt Tomaž Schlegl in Boris 
Golob, najemnik gostinske-

ga lokala na Starem gradu, 
ogledali območje, kjer bo 
potekala sanacija.
Kot je po ogledu povedala 
Nina Irt, bo šele po čiščenju 
obzidja mogoče natančneje 
oceniti obseg sanacije: »Na-
mreč, čiščenje obzidja bo 
pokazalo, v kakšnem stanju 
je obzidje in kje bi bila pot-
rebna dolgoročna sanacija 
obzidja ter kako zahtevna bi 
ta dejansko bila. Zato je 
naša želja, da bi po čiščenju 
obzidja pripravili načrt dol-
goročne sanacije, kar pa je 
tudi zaradi finančne kon-
strukcije projekt za nasled-
njih deset let. Zadnja sana-

cija je namreč potekala pred 
skoraj desetimi leti.«
Kot pa dodajajo na ZTŠKK, 
bo že samo čiščenje zahtev-
no, saj bo treba na visoki vi-
šini porezati zelenje ter pri 
tem paziti, da se s trganjem 
rastlinja ne uničijo ostanki 
grajskega zidu. Ob napačno 
opravljenem delu bi se na-
mreč obzidje lahko tudi po-
rušilo, zato bodo vsa dela 
potekala pod strokovnim 
vodstvom kranjskega zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine.
Očiščeno in sanirano obzid-
je je pogoj tudi za gradnjo 
razgledne ploščadi. Kot za-

gotavljajo na ZTŠKK, z inve-
stitorjem razgledne ploščadi 
in lastnikom večjega dela 
zemljišč v okolici Starega 
gradu tesno sodelujejo. 
»Ravno zato, ker verjame-
mo, da je sodelovanje med 
investitorjem razgledne plo-
ščadi in nami kot upravljav-
cem območja Starega gradu 
nujno potrebno, je bil na 
ogledu stanja obzidja Stare-
ga gradu, ki je potekal v to-
rek, prisoten tudi arhitekt 
razgledne ploščadi Tomaž 
Schlegel. Čeprav Zavod za 

turizem, šport in kulturo 
Kamnik in Občina Kamnik 
nista investitorja razgledni 
ploščadi, si želimo sodelova-
nja, saj bomo le tako zagoto-
vili najboljšo izkušnjo za 
obiskovalce,« pojasnjujejo. 
S čiščenjem bodo predvido-
ma začeli takoj, ko bo vreme 
to dopuščalo. 
Po naročilu ZTŠKK pa so čla-
ni Planinskega društva Ka-
mnik že pred novim letom 
sanirali del pešpoti na Stari 
grad. V prvi fazi, ki je stala 
dobrih dva tisoč evrov, so pot 

očistili, obnovili in dodatno 
označili in markirali južno 
pobočje do Starega gradu in 
sosednje Špice. Na poti so 
postavili dvajset stopnic iz 
macesnovega lesa in močvir-
nati del poti uredili s hrasto-
vimi plohi debeline pet centi-
metrov in protizdrsno name-
ščenimi hrastovimi letvami, 
s čimer so poskrbeli za var-
nejši korak številnih pohod-
nikov na priljubljeno razgle-
dno točko. Drugi del sanacije 
poti bo sledil, ko bo vreme 
dopuščalo.

V načrtu 
sanacija obzidja 
Starega gradu
Planinsko društvo Kamnik je po naročilu Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik obnovilo del pešpoti na Stari grad, v prihodnje pa 
načrtujejo tudi ureditev obzidja.

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik nameravajo pripraviti načrt dolgoročne 
sanacije obzidja Starega gradu. / Foto: ZTŠKK

NAROČANJE BREZPLAČNEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
Vsa gospodinjstva na območju Občine Kamnik ste 2-krat letno upravičena do brezplačnega naročila in odvoza kosovnih odpadkov na podlagi 
predhodno izpolnjenega kupona – kupona se nahajata na hrbtni strani položnice za mesec december 2018 in januar 2019.
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Postopek naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov je naslednji:
1) Izpolnite kupon in označite katere odpadke boste oddali.

2) Izpolnjen kupon nam vrnite: 
   po pošti na naslov PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
   po elektronski pošti na naslov info@publikus.si ali 
   na faks številka 01 561 16 67.

3)  Ko bomo prejeli vaš kupon vas bomo kontaktirali in se natančno dogovorili o datumu in uri oddaje odpadkov. Naročilo bo izvedeno 
v roku enega (1) oziroma najkasneje v roku treh tednov (3) (odvisno od količine naročil v določenem časovnem obdobju).

Vsi, ki imate možnost uporabe interneta, lahko naročilo oddate tudi preko spletnega obrazca na naši internetni strani:
http://www.publikus.si/locevanje-odpadkov/loceno-zbiranje-kosovnih-odpadkov/

Uporabniki storitev imate tudi 

posebno možnost direktne 

oddaje kosovnih odpadkov v 

Zbirni center Suhadole. Pri to-

vrstni oddaji in ob predložitvi 

izpolnjenega kupona, vam 

upoštevamo dobropis v višini 

8 EUR. Občanom, ki prebivate v 

individualnih gradnjah (hiša), 

dobropis upoštevamo ob izdaji 

naslednjega mesečnega raču-

na (za 8 EUR nižji strošek fakture). 

Občanom, ki prebivate v večsta-

novanjskih objektih (blok) in 

vam stroške ravnanja s komu-

nalnimi odpadki porazdeljuje 

upravnik, pa vam 8 EUR nakaže-

mo direktno na vaš osebni ra-

čun (ob oddaji odpadkov boste 

morali izpolniti obrazec Dobro-

pis – direktna oddaja kosovnih 

odpadkov v ZC Suhadole).

PRIMER IZPOLNJENEGA KUPONA
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

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

Kamnik – Martin Fujan se je 
v kamniškem domu kulture 
že nekajkrat predstavil s fo-
tografijami, v začetku janu-
arja pa je odprl razstavo 
ilustracij Tinta v gozdu 
(Gozd v tinti).
Avtor se z ilustracijo ukvarja 
že več let. Sprva je risal 
preprostejše kompozicije in 
navdih črpal iz zgodovinske 
motivike, ko pa se je začel 
pobližje spoznavati z lo-
vstvom, so v ospredje njego-
vih del stopile živali, psi pti-
čarji pa so postali tudi tema 
njegovega diplomskega 
dela. Fujan je namreč diplo-

mant vizualnih komunikacij 
na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje.
Spodbudo za serijo, ki je še 
do konca meseca na ogled v 
Domu kulture Kamnik, je 
dobil lanskega oktobra v 
spletnem izzivu »inktober«, 
v katerem ustvarjalci na dru-
žabnih omrežjih vsak dan v 
mesecu objavijo novo 
ilustracijo, narisano s črni-
lom. »Spoznal sem možnos-
ti, ki jih nudi klasična risba 
s peresom, in v teh mesecih 
je nastala serija, ki predsta-
vlja glavnino razstavljenih 
del. Naslov izhaja iz upora-
bljene tehnike in motivike, 
zato tinta,« je v kratkem 

spremljajočem tekstu ob 
razstavi zapisal avtor.
Razstavo je odprl Noah 
Charney, ki je s Fujanom ob 
tej priložnosti opravil tudi 
krajši pogovor, skozi katere-
ga so se obiskovalci pobližje 
spoznali s tehniko in nači-
nom dela avtorja. Dogodek 
je glasbeno popestril kitarist 

Matic Smolnikar, ki je pos-
krbel tudi za presenečenje. 
Skupaj z dijaki kamniške 
gimnazije so Martinu, ki ga 
prijatelji poznajo tudi kot 
ljubitelja ruske kulture in 
umetnosti, zapeli pesem 
Podmoskovnije večeri. Za 
kulinarično popestritev pa je 
poskrbel Klemen Košir.

Tinta v gozdu
V Domu kulture Kamnik je še do konca meseca 
na ogled razstava Martina Fujana Tinta v gozdu 
(Gozd v tinti).

Martin Fujan v Domu kulture Kamnik razstavlja serijo 
ilustracij Tinta v gozdu (Gozd v tinti). / Foto: Aleš Senožetnik 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Benjamin Zajc, 
študent dramaturgije, je 
kamniškemu občinstvu 
med drugim že poznan kot 
avtor in režiser odrskih 
uprizoritev Medenih solz in 
Rabelj žrtev, ki tvorita prvi 
dve deli triptiha Poslednji 
let čebel, v katerem se spusti 
v filozofsko in psihološko 
seciranje posiljevalca in nje-
govih žrtev.

Nedavno pa se je mladi 
kamniški ustvarjalec prvič 
resneje preizkusil v vlogi 
performerja v avtorski 
predstavi Krst pri Savici, 
uprizorjeni po motivih Pre-
šernove epske pesnitve. 
Predstava, ki je nastala v 
produkciji gledališke skupi-
ne TBZ (Teater Benjamina 
Zajca), se je odvijala v Mla-
dinskem centru Kotlovnica 
in je namenjena enemu 
gledalcu. Zajc, ki je hkrati 
tudi avtor uprizoritve, v vlo-
gi Črtomirja kot edini na-
stopajoči za Črtomirjevo 
mizo sredi zatemnjenega 

prostora, ki ga osvetljuje le 
namizna svetilka, vsako 
polno uro povabil po enega 
gosta-gledalca. Zaradi for-
me predstave za enega gle-
dalca v približno štirideset-
minutnem dramskem delu 
neizbežno prihaja do brisa-
nja meja med gledalcem in 
ustvarjalcem. 
»Prešernov Krst je stilsko iz-
redno dovršen tekst, vsebin-
sko pa me je vedno motilo, 
da Črtomir ne dobi konca, ki 
bi ga pričakovali. Zakolne se, 
da raje umre svoboden, kot 
da sprejme krščansko vero, a 
na koncu konča kot duhov-
nik. Glavni lik vsebuje za-
metke intime, ki pa v delu 
niso izraženi, zato sem se 
odločil, da ga vzamem iz 

konteksta in obdelam po 
svoje. Če bi delal Krst, bi ga 
delal pompozno, ker pa 
obravnavam le Črtomirja, 
sem ga želel delati intimno 
in za to je forma gledališča 
za enega gledalca odlična,« 
pravi avtor, ki s tem gledalcu 
izmakne možnost, da bi kot 
eden od množice ostal skrit 
in pasiven opazovalec doga-
janja na odru. S tem ko gle-
dalca posedi za mizo, v samo 
središče dogajanja, pa mu 
daje tudi možnost vplivanja 
na igro. Prav to pa avtorja, 
poleg prestopanja mej udob-
ja lastnega telesa in Črtomir-
jevega lika, tudi najbolj zani-
ma. »Poskušam spoznati 
gledalca, njegove reakcije in 
odzive. Predstavo gledalec 

tudi soustvarja. Od njegove 
energije je odvisno, kako se 
bom obnašal jaz.«  
V času, ko se spominjamo 
170-letnice Prešernove 
smrti, je predstava Benjami-
na Zajca gotovo ena najbolj 
smelih interpretacij zname-
nitega epskega dela, ki gosta 
za Črtomirjevo mizo nika-
kor ne bo pustila ravnoduš-
nega. Kdor je zamudil pre-
miero v Kotlovnici, si 
predstavo lahko ogleda v 
soboto, 9. februarja, v Gale-
riji Mihe Maleša, v ljubljan-
skem Hostlu Tresor pa bo 
na sporedu že dan prej ter 
nato ponovno 15. in 16. fe-
bruarja. Rezervacija termi-
na je možna na naslovu be-
njamin.zajc@gmail.com.

Predstava za enega 
samega gledalca
V predstavi Krst pri Savici Kamničana Benjamina Zajca, avtor v ospredje postavi Črtomirja, 
protagonista Prešernovega epa.

Benjamin Zajc kot Črtomir v Krstu pri Savici / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Simfoniki Simfo-
ničnega orkestra Domžale - 
Kamnik so ob koncu lanske-
ga leta pripravili novoletni 
koncert v Domžalah in Ka-
mniku. Tako kot ob koncu 
leta 2017 so tudi tokrat na-
polnili oba koncertna termi-
na v Domu kulture Kamnik.
Pod vodstvom dirigenta 
Slavena Kulenovića so za 
tokratni, oseminštirideseti 

novoletni koncert pripravili 
pester program v znamenju 
operne glasbe. V ospredje 
programa so postavili od-
lomke iz opere Traviata 
Giusseppeja Verdija, nabor 
pa so dopolnjevala dela Gia-
coma Puccinija, Camilla 
Saint Saënsa, Jacquesa 
Offenbacha in Aleksandra 
Borodina. 
Operne arije so odpeli so-
pranistka Mojca Bitenc, me-
zzosopranistka Sabina Gru-
den in tenorist Blaž Gantar. 

Program pa je povezoval 
Dejan Juravić. 
Po besedah predsednika Mi-
haela Kozjeka nekaj po-
membnih projektov načrtu-
jejo tudi v tem letu. Aprila 
jih čaka koncert simfonične 
in solistične glasbe, na kate-
rem bodo izvedli tudi Schu-
bertovo Nedokončano Sim-
fonijo št. 8, v vlogi solistov 
pa se bo predstavilo nekaj 
nadarjenih mladih glasbeni-
kov. »Drugi projekt bo v 

znamenju znanih in manj 
znanih melodij iz muzika-
lov, ki ga bomo skupaj z vo-
kalnimi solisti izvedli med 
7. in 9. junijem. Odzvali 
smo se tudi povabilu Občine 
Kamnik in tako bomo konec 
novembra nastopili na slav-
jih v avstrijski občini Trofai-
ach, sicer pobrateni z mes-
tom Kamnik. Seveda pa 
bomo leto ponovno zaokro-
žili z novoletnim koncer-
tom, ki bo tokrat 49. po 
vrsti,« še dodaja Kozjek.

Simfoniki z operno 
glasbo v novo leto
Simfonični orkester Domžale - Kamnik je ob 
koncu leta dvakrat razprodal dvorano Doma 
kulture Kamnik, tudi letos pa jih čakajo 
pomembni projekti.

Na koncertu so nastopili solisti Sabina Gruden (na 
fotografiji), Mojca Bitenc in Blaž Gantar. / Foto: Aleš Senožetnik

Zaradi forme 
predstave za enega 
gledalca v približno 
štiridesetminutnem 
dramskem delu 
neizbežno prihaja do 
brisanja meja med 
gledalcem in 
ustvarjalcem.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Aleš Senožetnik

Kamnik – Januarja je v 
Domu kulture Kamnik pote-
kal tridnevni seminar za 
učiteljice baleta, ki ga je že 
četrto leto zapored organizi-
rala Ana Trojnar, učiteljica 
baleta na Glasbeni šoli Ka-
mnik. Seminar je tokrat vo-
dila Emily Koschyk iz Royal 
Academy of Dance, katere 
članica je tudi Ana Trojnar, 
ki je na tej priznani london-
ski akademiji leta 2013 tudi 
zaključila študijski program 
za poučevanje baleta.
»Z organizacijo tovrstnih se-
minarjev sem želela dvigniti 
nivo baletne umetnosti pri 
nas. Glavni namen seminar-
jev je namreč nadgraditi in 
poglobiti znanje, ki smo ga 
učiteljice baleta dobile v slo-
venskem izobraževalnem 
sistemu. Royal Academy of 
Dance namreč sledi najno-

vejšim smernicam v pouče-
vanju baleta, ki jih s takšni-
mi seminarji prenašajo tudi 
na druge učitelje po svetu,« o 
motivih za organizacijo se-
minarjev, ki so od leta 2016 
dalje pokrili snov od prve 

plesne pripravnice do šeste-
ga razreda baleta, torej celo-
ten program osnovnega ples-
nega izobraževanja, pravi 
Trojnarjeva. 
Učiteljicam baleta sta tako na 
leto na voljo dva strokovna 

seminarja. Poleg omenjene-
ga je bil v tem šolskem letu še 
seminar Napredne baletne 
tehnike, ki je bil uvrščen v ka-
talog izobraževanj na Mini-
strstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport – Katis.
Tokratnega seminarja se je 
udeležilo 14 učiteljic, sprem-
ljal pa jih je tudi baletni kore-
petitor Marjan Peternel. 
»Udeležba na seminarjih ras-
te, nekatere učiteljice se jih 
udeležujejo redno, vsako leto 
pa pride tudi nekaj novih. Z 
vsemi se pogovorimo tudi o 
področjih, ki jih s takšnimi 
seminarji v prihodnje želimo 
pokriti,« pravi sogovornica, 
ki v naslednjem letu namera-
va organizirati dva seminar-
ja. Na enem bodo udeležen-
ke poglobile znanje poučeva-
nja plesa na konicah prstov, 
na drugem pa spoznale, na 
kakšne načine pri poučeva-
nju plesa uporabiti glasbo.

Za višji nivo baletne 
umetnosti
Ana Trojnar je v Domu kulture Kamnik organizirala seminar za učiteljice baleta pod okriljem svetovno 
znane londonske akademije Royal Academy of Dance.

V Domu kulture Kamnik je potekal seminar za učiteljice 
baleta. / Foto: Ana Trojnar

Aleš Senožetnik

Kamnik – Marjan Brezov-
šček se s slikarstvom ukvar-
ja že dvajset let, zadnjih pet 
let pa aktivneje. V preddver-
ju občinske stavbe je razsta-
vil akvarele, na katerih je 
upodobil vedute številnih 
slovenskih mest, med kate-
rimi je tudi Kamnik, ter po-
dobe iz narave in tihožitja. 
Kot pravi, se je v življenju 
ukvarjal s številnimi konjič-
ki, predvsem zadnja leta pa 
ostaja zapisan slikarstvu ozi-
roma tehniki akvarela. Do 
svojega dela ostaja kritičen. 

»Zavedam se, da delam še 
številne napake,« pravi in 
dodaja, da ima raje od po-
hval kakšno konstruktivno 
kritiko. 
Marjan Brezovšček sicer pri-
haja iz Slovenskih Konjic in 
samostojno razstavlja v Ter-
mah Olimia v Podčetrtku ter 
Kulturnem domu v Sloven-
skih Konjicah, v okviru 
Društva likovnikov in foto-
grafov Slovenske Konjice pa 
je sodeloval skoraj na vseh 
skupinskih razstavah.
Akvareli bodo stopnišče ob-
činske zgradbe krasili še do 
šestega februarja.

Akvareli Marjana 
Brezovščka
V preddverju občinske stavbe je na ogled 
razstava akvarelov vedut, tihožitja in krajine.

Marjan Brezovšček razstavlja v kamniški občinski zgradbi. 
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Aleš Senožetnik

Volčji Potok – »Menimo, da 
je treba dvorec vrniti na svo-
je mesto, to je naša dolgole-
tna želja in dolžnost. Glede 
ne to, da je substanca zgodo-
vinskega Souvanovega par-
ka celostno ohranjena tako 
po rastlinju kot ideji, kar je v 
Sloveniji unikum, je logič-
no, da se dvorec na novo 
postavi v videzu iz Souvano-
vega časa,« svojo namero, 
da v parku rekonstruirajo 
dvorec iz 17. stoletja, uteme-
ljujejo v Arboretumu Volčji 
Potok, ki bi ga postavili na 
zgodovinsko mesto, v sre-
dišču parka, kjer je že stal, 
njegova zunanjščina pa bi 
sledila nekdanji vizualni po-
dobi dvorca. 
Prostore bi namenili različni 
rabi, ki združuje avditorij oz. 
prizorišče za prireditve, razs-
tavišče za likovno umetnost 
in servisne prostore. Vsebine 
z likovno umetnostjo bi v 
dvorec umestili v sodelova-
nju z Narodno galerijo, ki bi 
del umetnin iz njene zbirke 
razstavila v novem dvorcu v 
Arboretumu Volčji Potok. 
Skupaj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) bodo v letošnjem 
letu izdelali projektno nalo-
go za arhitekturni natečaj, v 
katerem bodo opredelili de-
javnosti, ki se bodo izvajale v 
dvorcu. Ker je eden od ciljev 

ponovne postavitve ustvariti 
novo likovno razstavišče, bo 
pri načrtovanju kot osrednja 
institucija na področju 
hrambe nacionalne likovne 
dediščine sodelovala tudi 
Narodna galerija. »Obstajajo 
zgodovinski razlogi, da se v 
dvorcu uredi razstavni pros-
tor za likovno umetnost. 
Leon Souvan, zadnji zasebni 
lastnik dvorca, je bil namreč 
pomemben mecen sloven-

skih impresionistov in sam 
zbiratelj umetnin in umetno-
stnih izdelkov. Bil je tudi pi-
anist in skladatelj. Imel je v 
načrtu, da k dvorcu prizida 
glasbeni paviljon za manjše 
koncerte. Večnamenski, tudi 
koncertom namenjen pros-
tor v sodobno urejeni not-
ranjosti dvorca zato neguje 
duha kraja v osrednji točki 
parka, ki je veliko, dobro pre-
mišljeno in močno avtorsko 

delo,« razlagajo v Arboretu-
mu, kjer računajo tudi na 
pr idobi tev  evropskih 
sredstev za postavitev objek-
ta, ki bi ga radi gradili s tra-
dicionalnimi zidarskimi teh-
nikami in materiali. 

Zgodovina Souvanijevega 
dvorca
Graščina v Volčjem Potoku 
je bila postavljena v začetku 
17. stoletja in je bila središ-

če posestva ter stičišče poti 
in tudi osrednja točka parka 
in parterja, ki je bil ustvar-
jen pred njo. Posestvo in 
grad je leta 1882 kupil Fer-
dinand Souvan in ju leta 
1885 popolnoma prenovil. 
K prenovi je povabil tudi 
številne strokovnjake in iz-
vedence, na novo pa je zasa-
dil sadni vrt in razširil sa-
dovnjak. Po Ferdinandovi 
smrti leta 1915 je posestvo 

podedoval sin Leon, ki je 
park razširil ter vanj zasadil 
domače in eksotično drevje 
ter uredil ribnike. 
Kot so v zgodovini parka 
zapisali na spletni strani 
Arboretuma Volčji Potok, 
so 13. aprila 1944 graščino 
požgali partizani, poža-
rišče pa so po koncu vojne 
počistili do zadnje opeke. 
»Z uničenjem graščine je 
park izgubil svoje parkov-
no-arhitekturno sidrišče, 
pa tudi kakovostno arhitek-
turo na svojem centralnem 
in najbolj vidno izpostav-
ljenem položaju. Dvorec in 
Souvanov park kot zgodo-
vinsko jedro današnjega 
Arboretuma Volčji Potok 
sta tvorila celoto, ki je brez 
grajskega poslopja okrnje-
na, nerazumljiva in nelo-
gična,« pravijo v arboretu-
mu, kjer menijo, da bi s 
ponovno postavitvijo dvor-
ca tako odpravili tudi po-
sledice druge svetovne voj-
ne: »Med vojno poškodo-
van in uničen zgodovinski 
stavbni fond je večina sre-
dnje Evrope obnovila že v 
petdesetih letih prejšnjega 
stoletja, Souvanov dvorec 
pa na to čaka že sedemde-
set let. Postavitev dvorca v 
srcu Arboretuma Volčji 
Potok bo tako tudi znak po-
zitivnega odnosa Republi-
ke Slovenija do stavbne 
dediščine.«

Souvanov dvorec želijo obnoviti
V Arboretumu Volčji Potok bi radi obnovili dvorec, ki je bil požgan med drugo svetovno vojno, s čimer je park izgubil svoje parkovno-arhitekturno sidrišče.

Valvasorjeva grafika Volčjega Potoka iz leta 1689 / Vir: Arboretum Volčji Potok

Aleš Senožetnik

Mekinje – Drugo v nizu pre-
davanj o znanih Kamniča-
nih, ki jih v Samostanu 
Mekinje pripravlja mag. 
Vanda Rebolj, je nosilo na-
slov Kamničani in Prešeren. 
Skozi številne zanimive 
zgodbe in osebnosti je pri-
kazala, na kakšen način je 
bil največji slovenski pesnik 
povezan s Kamnikom in 
Kamničani.
Johana Wohlmuth je bila 
Prešernova prijateljica in 
ocenjevalka pesmi, Kamni-
čani pa jo poznajo kot mamo 
kamniškega veterinarja, me-
cena in zbiratelja starin Josi-
pa Nikolaja Sadnikarja. Pe-
mova Johana, kot so ji pravi-
li, se je kot mlado dekle s 
pesnikom srečevala v očetovi 
gostilni Pri Pemu v Ljubljan-
skih Glincah (danes na Trža-
ški cesti). Njena so Prešer-
novim biografom pomagale 
obuditi njegovo podobo in 
značaj. »Dobro rejen je bil, 
ko je k nam hodil, a debelu-

hast ni bil,« je brez olepše-
vanj menda povedala Joha-
na. Prav njeni opisi Prešer-
nove zunanjosti so slikarjem 
pomagali upodobiti pesniko-
vo zunanjost, ki so se je kas-
neje lotili tudi kamniški sli-
karji Ivan Vavpotič, Anton 
Koželj in Miha Maleš.

V nekoliko bolj kočljivi pri-
godi je s pesnikom povezan 
Kamničan Janez Nepomuk 
Šlakar, mecen in gospodar-
stvenik iz premožne druži-
ne kamniških usnjarjev, ki 
je bil v Prešernovem času 
tudi uršulinski ravnatelj in 
spovednik. Uršulinka Cecili-

ja Leopoldina grofica Engel-
shaus z redovnim imenom 
Ignacija je s Šlakarjem za-
nosila, kar je bil škandal 
brez primere. V zvezi z do-
godkom so tako Prešernu 
pripisali paskvil – sramotil-
no anonimno pesem – z 
naslovom Kako in komu se 

trebuhi rede. Prešeren, ki je 
moral zaradi pesmi celo na 
zagovor na tamkajšnjo poli-
cijo, je avtorstvo pesmi sicer 
zanikal, znano pa je, da je 
po Ljubljani rad trosil različ-
ne zbadljive verze. Janez Tr-
dina je celo zapisal, da je 
Prešeren poznal vsako lju-
bljansko skrivnost in je bil 
celo nekakšen verzni kro-
nist škandaloznega lokalne-
ga dogajanja. Prešeren je 
sestro Ignacijo dobro poznal 
in ji kasneje zložil pesmico 
Nuna in kanarček.
S Kamnikom je povezana 
tudi Prešernova muza Jerica 
Podboj. V 16-letno Jerico se 
je Prešeren zaljubil in se 
menda hotel z njo celo poro-
čiti, a se je omožila z njego-
vim znancem, sicer premož-
nim industrialcem Davidom 
Molinejem, lastnikom lju-
bljanske predilnice, ki je 
takrat zaposlovala sedem 
odstotkov Ljubljančanov. 
Moline je kupil hišo v Ka-
mniku (hiša stoji Na Produ). 
Nesrečno zaljubljeni Preše-
ren pa ji je posvetil kar devet 
pesmi, med njimi tudi Ne-
iztrohnjeno srce, K slovesu 
in Ukazi. Jerica, ki je zbolela 
za tuberkulozo, je menda 
precej časa preživljala v Ka-
mniku in je tu tudi pokopa-
na. Jerica si grob deli s še 
eno Prešernovo oboževanko 
– Minco Miklavčič, ki jo je 

Prešeren zaradi njene lepote 
imenoval Bohinjska roža. 
Minca je bila krčmarica v 
kranjski gostilni Pri Stari 
pošti, kamor je Prešeren za-
hajal tudi zaradi brhke Min-
ce. Ta se je kasneje poročila 
s Francom Prohinarjem, 
oskrbnikom Molinejeve 
hiše v Kamniku, ki jo je nato 
tudi odkupil, z njo pa tudi 
grob na Žalah. Usoda je 
tako hotela, da sta kar dve 
Prešernu ljubi ženski živeli 
v isti hiši in bili pokopani v 
isti grob v Kamniku.
Kamničan s Prešernovimi 
geni je nekdanji kamniški 
župan Anton Tone Smolni-
kar. »Sin Prešernove sestre 
je bil stari oče moje mame,« 
je svojo sorodstveno vez s 
pesnikom razložil Smolni-
kar, ki je sorodnik še enega 
znanega Slovenca, ki izhaja 
iz Prešernovega rodu: »Sto 
let po Prešernovem rojstvu 
se je v isti hiši rodil kasnejši 
nadškof dr. Anton Vovk, ki 
je bil stric moje stare mame 
in Prešernov pranečak.« 
Smolnikar je sicer velik del 
otroštva preživel v pesniko-
vem rojstnem kraju: »Otro-
štvo sem preživel v Vrbi, 
tako da tam poznam skoraj 
vsako luknjo. Še danes se z 
veseljem spominjam, kako 
sem kot otrok spremljal 
strokovnjake, ki so odpirali 
freske v cerkvi sv. Marka.« 

Kamničani in Prešeren
Štirje Kamničani – Johana Wohlmut, Janez Šlakar, Jerica Podboj ter Tone Smolnikar – so na tak ali 
drugačen način povezani s Francetom Prešernom, čigar 170. obletnico smrti obeležujemo v tem času.

Vanda Rebolj in nekdanji kamniški župan, Prešernov potomec Anton Tone Smolnikar 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:  
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina
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Novo!

Vranja Peč – Na zadnji šolski dan v lanskem letu se je na 
podružnični šoli Vranja Peč odvijala božično-novoletna pri-
reditev. V uvodnem delu smo se prepustili točki pevskega 
zbora učencev in učenk pevskega zbor prvega, tretjega in 
četrtega razreda, pod vodstvom učiteljice Andreje Šuštar. V 
osrednjem delu prireditve smo se nasmejali ob predstavi z 
naslovom Šola lepega sedenja avtorice Sare Lužovec. Na-
stopali so učenci tretjega in četrtega razreda, ki so vključeni 
v dramski krožek pod mentorstvom učiteljice Maje Jesenik 
Štefin. Po predstavi smo ponovno prisluhnili zboru, ki nas 
je ob spremljavi kitare popeljal v praznični čas. Sledilo je 
voščilo ravnatelja, Rafka Laha, in predsednice krajevne 
skupnosti Vranja Peč, Irene Pavlič, ki sta nas s toplimi bese-
dami pospremila v prihajajoče praznike. N. Z.

Praznična prireditev na Vranji Peči

Anja Žavbi

Kamnik – V ta namen so 
učenci na tematskih delav-
nicah izražali svoje misli, 
ideje, ki so svojo podobo do-
bile v literarnih in likovnih 
delih.
»Strpnost je spoštovanje, 
sprejemanje in priznavanje 
bogate raznolikosti naših 
svetovnih kultur, naših ob-
lik izražanja in načinov biti 
človek. Spodbujajo jo zna-
nje, odprtost, sporazumeva-
nje in svoboda misli, vesti in 
prepričanja. Strpnost je har-
monija v različnosti. Pome-
ni, da je posameznik svobo-
den, da se ravna po svojih 
prepričanjih in sprejema, da 
se drugi ravnajo po svojih. 
Pomeni sprejemanje dej-
stva, da imajo ljudje, narav-

no različni v svojem videzu, 
položaju, govoru, obnašanju 
in vrednotah, pravico, da ži-
vijo v miru in biti to, kar 

so,« je zapisano v Deklaraci-
ji o načelih strpnosti.
Vsak od nas je edinstven in 
prispeva svoj delež k družbi. 

V okviru projekta Mednaro-
dni dan strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo, ka-
terega avtor in nosilec je Iz-
obraževalni center Eksena, 
smo na naši šoli izvajali de-
lavnice na temo strpnosti, 
prijateljstva, obravnavali pa 
smo tudi osrednjo temo le-
tošnjega dneva strpnosti, ki 
je bila: stop obrekovanju. Na 
tematskih urah smo z učen-
ci ustvarjali na osnovi zgodb 
in predvsem spodbujali 
strpen odnos do soljudi. 
Spomnili smo se na to, da 
smo si vsi različni, kar je tre-
ba spoštovati in sprejemati 
– to je odraz naše človečnos-
ti.
Ustvarjalne ideje učencev so 
na ogled ob stopnišču ter v 
prvem, drugem in tretjem 
nadstropju.

Učenci o strpnosti
V novembru in decembru smo na Osnovi šoli Toma Brejca posebno pozornost namenili strpnosti in 
prijateljstvu.

Na tematskih delavnicah so učence spodbujali k strpnemu 
odnosu do soljudi. / Foto: arhiv šole

Tina Plahutnik

Kamnik – Tema letošnje pri-
reditve ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti je bil 
dom. Konec koledarskega 
leta, državni praznik in za-
ključek mednarodnega lite-
rarnega in likovnega nateča-

ja so minili v duhu misli na 
dom, domovino. Skozi pri-
reditev smo se spomnili, da 
je Triglav simbol slovenstva 
ter da je dom tam, kjer se 
dobro počutiš, zato tudi šola 
našim učencem in zaposle-
nim predstavlja delček 
doma. Domač šolski bend 

nas je spomnil, da so tudi 
narodno-zabavne in ljudske 
pesmi del domoljubja. Nek-
danji učenci, srednješolci, 
se pogosto vračajo k nam in 
nam povedo, kam jih vodi 
življenje, včasih se pridejo 
pohvalit, drugič pa potožit, 
da je težko. Vrnejo se tudi 

po kak nasvet, saj, kot reče-
jo, smo še vedno njihovi in 
se v težkih trenutkih spom-
nijo na nas. In to naj bi bil 
dom, kajti dom je tam, kjer 
je srce, kjer smo lepo spreje-
ti. Želimo si, da bi našo šolo 
učenci in zaposleni pogosto 
čutili kot dom.

Z mislijo na dom
Konec leta je na Osnovni šoli Frana Albrehta minil v duhu misli na dom in domovino.
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Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

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

Komenda – Decembra so se 
judoisti Judo kluba Komenda 
udeležili Mednarodnega Po-
kala Nika Vrabla v Mariboru, 
kjer so osvojili kar sedem ko-
lajn. Haya Veinhandl Obaid 
je tokrat presegla vse meje in 
dominirala kar v dveh staro-
stnih kategorijah. V svoji 
(mlajše deklice U12), kjer 
tekmuje prvo leto, je dobese-
dno pometla s konkurenco in 
osvojila zlato. Potem se je po-
merila še s tri leta starejšimi 
dekleti v kategoriji U14, kjer 
je prav tako zmagala v dveh 
borbah, premoč priznala 
samo v finalu in tako končala 
na drugem mestu. V katego-
riji U12 sta se vrhunsko bori-
la tudi Nik Cankar, ki se je 
uvrstil na tretje mesto, ter 
Žiga Pahor, ki je bil drugi. 
Brez uvrstitve so žal ostali 
Tevž Kristan ter Mark Kani-
žar ter Misha Olishevsky. 
V najvišji težnostni katego-
riji U14 se je ponovila zgod-
ba prejšnje tekme, ko sta se 
v finalu pomerila naša judo-

ista Luka Lukšič (prvo mes-
to) in Mark Jelnikar (drugo 
mesto). Prvič se je večje tek-
me udeležil tudi Maj Lokar 
Gros, ki mu je v repasažu z 
zmago v borbi uspelo priti 
do tretjega mesta. 
Sredi januarja pa so komen-
dski judoisti nastopili na le-
tošnjem prvem uradnem 
judo tekmovanju v Lendavi 

s kategorijama U12 in U14, 
ki je štel za točke za sloven-
ski judo pokal in se ga je 
udeležilo tristo tekmovalcev. 
Pet mladih judoistov iz ko-
mendskega kluba so se v 
konkurenci 46 slovenskih 
in tujih klubov, veselil skup-
no devetega mesta.   
Prvo mesto je letos prvič kot 
starejša v svoji kategoriji 

med mlajšimi deklicami 
U12 osvojila zagnana judo-
istka Haya Veinhandl Oba-
id, ki se je s tremi dobljeni-
mi borbami brez poraza 
uvrstila na prvo mesto. V 
kategoriji U12 je sedmo 
mesto osvojil Karim Vein-
handl, ki je imel najtežje 
delo. To je bil njegov prvi 
nastop v kategoriji mlajših 
dečkov U12, kjer se je boril z 
leto ali dve starejšimi 
nasprotniki, v njegovi kate-
goriji pa jih je nastopilo več 
kot dvajset. Z dvema doblje-
nima borbama se je prebil v 
repasaž, kjer je premoč priz-
nal izkušenemu hrvaškemu 
nasprotniku in končal na 
sedmem mestu. Nik Cankar 
je tokrat žal končal brez uvr-
stitve, čeprav ima talent in 
lahko z dobrimi treningi še 
zelo napreduje. V kategoriji 
starejših dečkov U14 je prvo 
mesto osvojil Luka Lukšič, 
ki je na dobri poti, da posta-
ne državni prvak. Do kolaj-
ne je malo zmanjkalo Mar-
ku Jelnikarju, ki se je uvrstil 
na odlično peto mesto.

Uspehi na tatamiju
Judoisti Judo kluba Komenda so se v zadnjem času veselili uspehov v Mariboru in Lendavi.

Tekmovalci Judo kluba Komenda na tekmi v Mariboru 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Boks, ki ima v Ka-
mniku pestro zgodovino, so 
v zadnjih letih Kamničani 
lahko trenirali v okviru Bo-
ksarskega kluba Hayat, ki 
deluje od leta 2013. Čeprav 
so se lani iz prostorov v 
kamniškem Svetilniku pre-
selili v novozgrajeni gasilski 
dom Prostovoljnega gasil-
skega društva Moste, pravi-
jo, da ostajajo kamniški 
klub, saj tudi večina tekmo-
valcev prihaja iz Kamnika 
ali okolice.
Zaradi strogih pravil in dej-
stva, da se je v Angliji, do-
movini modernega boksa, s 
to borilno veščino ukvarjalo 
precejšnje število moških 
višjega razreda, se je boksa 
prijel naziv gentlemanski 
šport. Kljub temu pa nepo-
znavalci še danes do boksa 
gojijo predsodke. 
»Predsodke imajo predvsem 
nekateri starši, ki otroka ne 
vpišejo na treninge, ker mis-
lijo, da se bodo na urah boksa 
pretepali,« pravi vodja Bo-
ksarskega kluba Hayat Bo-
štjan Veinhandl, ki se z boril-
nimi veščinami ukvarja že 
vrsto let. Veinhandl je sicer 
kot kriminalist zaposlen na 
sektorju kriminalistične poli-
cije ter je nekdanji inštruktor 
policijske samoobrambe in 
praktičnega postopka, poleg 
tega, da je tudi inštruktor 

juda, pa je izkušen trener bo-
ksa z licenco AIBA.
»Zavračamo vsakršno nasi-
lje, zato pri nas ne morejo 
trenirati tisti, ki bi bili ka-
korkoli povezani s krimina-
lom ali pa bi želeli spretnos-
ti, ki se jih naučijo na tre-
ningih uporabljati za kakšna 
nasilna dejanja zunaj rin-
ga,« pravi Veinhandl, ki 
skupaj s trenerko Katarino 
Kumer opaža, da boks po-
staja vse bolj priljubljena ob-
lika rekreacije. Marsikdo na 
trening boksa pride zaradi 
izboljšanja kondicije ali že-
lje po izgubi kakšnega od-
večnega kilograma. Boks pa 
je vse bolj priljubljen tudi 
med ženskami, v Hayatu jih 

trenira kakšnih trideset. Šte-
vilne izmed njih se za ta 
šport odločijo, da bi se nau-
čile samoobrambe in s tem 
dvignile samozavest. Že sre-
di februarja bodo s Študent-
skim klubom Kamnik orga-
nizirali tečaj samoobrambe 
za ženske.
Novembra so začeli tudi s 
treningi otroških skupin. 
Kot pravita sogovornika, 
boks poučujejo otroke od če-
trtega razreda dalje, ko otro-
ci že razumejo, da tehnik ne 
smejo zlorabljati v šoli ali 
vrtcu. »Začetniki morajo 
najprej opraviti šolo boksa, 
kjer se učijo pravilne tehni-
ke udarcev. Sparingi pa so 
dovoljeni le z uporabo čela-

de in druge zaščitne opreme 
ter pod nadzorom trenerja, 
ki dvobojevalce nadzoruje in 
poskrbi za varnost,« poja-
snjujeta sogovornika, ki do-
dajata, da sparingi za rekre-
ativce, ki jim boks predsta-
vlja le obliko rekreacije, ni-
kakor ni obvezen, če si tega 
ne želijo. »Boks je šport, s 
katerim razgibamo celo telo, 
ne le rok, kot bi kdo pomis-
lil. Če nekdo ne želi sparin-
ga, ima na voljo vreče in 
druge pripomočke,« pravi 
Katarina Kumer, sicer štu-
dentka Fakultete za šport.
V klubu, v katerem trenira 
od sedemdeset do osemde-
set boksarjev, tako moških 
kot žensk, si sicer želijo v 
prihodnje moči usmeriti 
tudi v tekmovanja, zato letos 
začenjajo ligo boksa. Tudi 
pri tekmovanjih je poskr-
bljeno za varnost, ne samo z 
opremo, temveč tudi z izbi-
ro nasprotnika. Poleg tega, 
da tekmovalec v ring dobi 
nasprotnika enake starostne 
in težnostne kategorije, se 
za razliko od nekaterih osta-
lih borilnih športov upošte-
vajo tudi izkušnje. »Denimo 
pri judu se lahko začetnik, 
ki se z judom ukvarja le ne-
kaj mesecev, bori z nekom, 
ki trenira že več let, v boksu 
pa se upošteva število dvo-
bojev in se nasprotnik izbira 
tudi po izkušnjah,« poja-
snjuje Veinhandl.

Boks – šport za vse
Boks ni le borilna veščina, temveč tudi šport za rekreativce, ki si želijo izgubiti kakšen kilogram ali 
izboljšati kondicijo. Predvsem ženske pa se preko boksa seznanjajo tudi s samoobrambo.

Boštjan Veinhandl in Katarina Kumer / Foto: Aleš Senožetnik

Dare Homar

Kamnik – Sredi decembra je 
članska ekipa osvojila naziv 
pokalnih podprvakov. Pred 
dvema letoma smo s tretjim 
mestom v državnem prven-
stvu dokazali, da se tudi na 
članski ravni lahko kosamo 
z najboljšimi. Tokrat pa 
smo šli še stopničko višje in 
prišli do finala, kjer smo 
morali priznati premoč  VD 
Koper Primorska  (14 : 5). 
Čestitamo za zaslužen na-
slov! Zahvala pa gre tudi na-
šim izjemnim navijačem, ki 
so pričarali neverjetno 
vzdušje in poskrbeli za ne-
pozabne trenutke. 
V Kranju se je konec decem-
bra odvijal božično-novole-
tni turnir za dečke letnika 
2004 in mlajše, na katerega 
je bila povabljena tudi Kam-
niška ekipa. Za klub so na-
stopali: David Golob, Marko 
Pilič, Gašper Fičur, Ažbe 
Cerar, Lukas Z. Gligorovski, 
Urban Zupan, Matic Kor-
dež, Samo Koder, Jošt Čar-
ni, Aleksander Cerar, Blaž 
Nadižar, Jurij Seljak, Enej 
Osterž, Tim Kačič pod vod-
stvom trenerja Elvirja Becica 
in pomočnika trenerja Pri-

moža Romšaka. Poleg zma-
ge na turnirju je bil za naj-
boljšega vratarja izbran naš 
David Golob, za najboljšega 
strelca pa Aleksander Cerar.
V državnem prvenstvu do 15 
let so se kamniški vaterpoli-
sti pomerili z AVK Triglav 
Kranj in zmagali s 5 : 2. Dr-
žavno prvenstvo članov se je 
začelo v soboto. V Ljubljani 
sta igrala lanska finalista VK 
SLO Ljubljana in AVK Tri-
glav. Predtekma v kategoriji 
U15 SLO Ljubljana–VD Ka-
mnik se je končala z zmago. 
Kadeti so v nedeljo dopol-
dne igrali v Kopru z VK Go-
rica, v kategoriji U13 so na 
turnirju v Ljubljani igrali z 
VK Koper in VK SLO Lju-
bljana. Člani VD Kamnik pa 
so zaradi nastopa VD Koper 
v Jadranski A2 ligi igrali 
proti Kopru v sredo. V sobo-
to, 12. januarja, so mladinci 
visoko izgubili proti AVK 
Triglav.
V Kranju je na pripravah re-
prezentance do 17 let sode-
lovalo 23 igralcev. Barve VD 
Kamnik so zastopali: Luka 
Sokler, Blaž Belentin, David 
Lukič, Tim Burger, Aleksan-
der Cerar, David Golob in 
Lukas Z. Gligorovski.

Zimski uspehi 
vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti so zmagovalci turnirja 
Snežak in pokalni podprvaki.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

Kristijan Erjavec

Kamnik – Ciril Grkman je 
na občnem zboru Kolesar-
skega društva Calcit Ka-
mnik, ki je potekal v gos-
tišču Pri planinskem orlu v 
Stahovici, dobil podporo za 
nadaljnje vodenje kamni-
škega kluba, ki ga vodi že od 
leta 2001. V upravnem od-
boru bodo poleg predsedni-
ka sedeli podpredsednik Ja-
nez Vovk ter člani Boštjan 
Hribovšek, Petra Kranjec, 
Katarina Guzej, Sandi Auer 
in Boštjan Trstenjak. V nad-
zorni odbor so bili izbrani 
Miha Kirn, Mira Kranjec in 
Iztok Arbajter, v disciplin-

sko komisijo pa Fredo Raj-
ter, Rajko Novak in Eva 
Cimprič. Sicer imajo med 
glavnimi akt ivnostmi 
društva v načrtu organizaci-
jo 21. Kamniškega krosa ter 
v sklopu tega vojaškega sve-

tovnega prvenstva ureditev 
nove proge v Kamniku, ude-
ležbe na svetovnih pokalih v 
Nemčiji ter na Češkem in 
udeležbo mladincev na 
mednarodnih dirkah ter 
odlične uvrstitve članov. 
Med cilji za letošno sezono 
so tudi udeležba ekipe A in 
mladincev na dirkah v tuji-
ni. 
Podpirajo pa tudi Roka Nag-
liča pri lovu na čim več točk 
za uvrstitev na olimpijske 
igre leta 2020 v Tokiu. Tre-
nutno najvišje uvrščeni Slo-
venec na lestvici Mednaro-
dne kolesarske zveze v olim-
pijskem krosu, bo namreč 
občasno oblekel tudi dres 

cestne ekipe Meblojogi, s 
katero bo treniral in nastopil 
tudi na nekaj cestnih dir-
kah. Naglič z ekipo Meblojo-
gi sicer ni podpisal pogodbe 
in ostaja član Calcit Biek Te-
ama.

Grkman ostaja 
predsednik

Na čelu Calcit Bike Teama ostaja dozdajšnji 
predsednik Ciril Grkman.

Ciril Grkman / Foto: Frane Kranjec, Prijavim.se

Miha Štamcar

Kamnik – Odbojkarji Calcita 
Volleyja so na povratni tek-
mi drugega kroga pokala 
Challenge z eno svojih naj-
boljših letošnjih predstav 
brez izgubljenega niza pre-
magali finsko ekipo Savo 
Volley Kuopio in se uvrstili 
med osem najboljših ekip v 
tem tekmovanju. V četrtfi-
nalu bo njihov nasprotnik 
Monza, ki je trenutno na os-
mem mestu italijanske Su-
perlige. Prva tekma bo na 
sporedu 29. januarja v Itali-
ji, povratna pa bo štirinajst 
dni pozneje v Kamniku.
Na prvi tekmi drugega kro-
ga pokala Challenge so pred 
božičnimi prazniki Kamni-
čani na Finskem izgubili z 
2:3, tako da jim je za napre-
dovanje v četrtfinale zadoš-
čala že zmaga s 3:1 ali 3:0, v 
primeru njihove zmage s 3:2 
pa bi odločal t. i. zlati niz do 
15. točke. Vendar varovanci 
Aleša Hribarja niso ničesar 
prepustili naključju. Z izje-
mo uvodnega niza, ko je eki-
pa iz Kuopia, v kateri so tudi 
štirje finski reprezentanti, 
še držala korak z razigrani-
mi domačini, so ves čas pre-
vladovali domači odbojkarji, 
ki so se po petih letih spet 
uvrstili v četrtfinale pokala 
Challenge. Zanimivo je, da 
so tudi takrat v četrtfinalu 
naleteli na italijansko ekipo, 
Latino, ki je dobila obe tek-
mi. 
»Naša prednost bo, da 
bomo lahko obe tekmi odi-
grali sproščeno, brez priti-
ska, predvsem pa bo naš 

cilj, da se prikažemo v čim 
boljši luči. Dobro je tudi to, 
da bo prva tekma v Italiji, 
tako da se nam na povratni 
tekmi obeta praznik odboj-
ke,« se obračunov z ekipo 
iz najmočnejše lige na sve-
tu veseli Sašo Štalekar, ki 
pa ga do prve tekme v Italiji 
s soigralci čaka izredno na-
poren ritem tekem. Minulo 
soboto so v derbiju 12. kro-
ga 1. DOL za moške sicer še 
tretjič v letošnji sezoni mo-
rali priznati premoč ACH 
Volleyja, tekma je štela tudi 
za srednjeevropsko ligo, v 
kateri so v sredo igrali še z 
madžarsko Kazincbarciko. 
Že danes se bodo Kamniča-
ni v Hočah v tekmi držav-
nega prvenstva pomerili z 
domačimi odbojkarji, jutri 
pa bodo v srednjeevropski 
ligi gostovali v avstrijskem 
Zwettlu. »Čeprav smo v pr-
venstvu še tretjič izgubili z 
Ljubljančani, mislim, da 
smo na pravi poti, saj smo 
jim iz tekme v tekmo bližje. 
Nekoliko me skrbi le ta na-
porni ritem tekem, saj sko-
rajda ne bomo trenirali, za 
nameček pa imamo še ved-
no veliko težav s poškodba-
mi, v vsakem primeru pa 
bosta tekmi z Monzo na-
grada za našo ekipo,« je 
blokerja Kamničanov do-
polnil njihov trener Aleš 
Hribar. 
Z Monzo bodo v primeru 
uspeha na povratni tekmi 
ženskega pokala Challenge 
igrale tudi odbojkarice prve 
ženske ekipe Calcita Vol-
leyja, ki so v sredo v Aachnu 
branile zmago s 3:1 na do-

mačem igrišču. Za napredo-
vanje bi morale osvojiti vsaj 
dva niza.

Srebrna kolajna za 
kamniške mladinke
Minulo nedeljo je bil Calcit 
Volley prireditelj zaključne-
ga turnirja državnega prven-
stva za mladinke. V dvorani 
OŠ Stranje so bile njihove 
mladinke celo v vlogi prvih 
favoritinj, saj praktično vse 
igrajo v 1A. DOL za ženske. 
Za varovanke Francija Obol-
narja se je zaključni turnir 
začel obetavno. V polfinalu 
so brez večjih težav prema-
gale Krim I, v drugem polfi-
nalu pa je Nova KBM Bra-
nik, ki je branila naslov dr-
žavnih prvakinj, šele v tie-
-breaku strla odpor SIP 
Šempetra. Za Šempetranke 
je bil tie-break usoden tudi v 

boju za tretje mesto, v veli-
kem finalu pa ni šlo vse po 
načrtih tudi za kamniško 
ekipo. Mariborčanke so bile 
boljše v prvih dveh nizih, v 
tretjem so se Kamničanke le 
prebudile, v četrtem pa je 
bilo spet vse v znamenju 
bankirk, ki so imele v svojih 
vrstah nezaustavljivo Lore-
no Fijok Lorber, ki je bila 
proglašena za najboljšo 
igralko turnirja. Med nagra-
jenkami sta bili tudi Kamni-
čanki Eva Pogačar, ki je bila 
izbrana za najboljšo podajal-
ko, in Zala Krašovec, ki je 
bila najboljša napadalka. Ob 
njiju sta srebrno kolajno za 
Calcit Volley osvojile še: 
Nika Bevc, Naja Kukman, 
Živa Javornik, Nives Juhant, 
Lara Bošesk, Lana Žužek, 
Sara Sitar, Manja Jerala, 
Anja Zorman, Zala Špolja-
rič in Atena Gojak.

Spet v četrtfinalu
Odbojkarji Calcita Volleya so po petih letih spet v četrtfinalu pokala Challenge, mladinke pa so na 
državnem prvenstvu osvojile drugo mesto.

Odbojkarji Calcita Volleyja so se uvrstili med najboljših 
osem ekip v pokalu Challenge. / Foto: Klemen Brumec

Anže Zore

Kamnik – Strelska sezona z 
zračnim orožjem je v pol-
nem teku, tekmovalci Strel-
ske družine Kamnik pa niza-
jo vse boljše rezultate. V 
prvih treh krogih državnih 
lig je Franc Pinter v prvi slo-
venski ligi streljanja z zrač-
no puško vselej bil drugi. V 
pestrih finalnih nastopih je 
priznaval premoč le Živi 
Dvoršak, najboljši slovenski 
strelki zadnjih let. Pinter, si-
cer imetnik štirih medalj s 
paraolimpijskih iger, bo peto 
kolo lige zaradi nastopa na 
svetovnem pokalu v Združe-
nih arabskih emiratih izpus-
til, vseeno pa mu to ne bi 
smelo prekrižati načrtov za 

končno uvrstitev med prvo 
trojico, saj se najslabši rezul-
tat v skupnem seštevku črta.
V skupni razvrstitvi Pinter 
ekipno z Boštjanom Fabja-
nom in Juretom Ugovškom 
zaseda četrto mesto med 12 
nastopajočimi. Naslednja tri 
kola bodo še razburljiva, 
predvsem peto, ko bodo 
kamniški strelci v ekipo vpo-
klicali mladega upa Nejca 
Kuharja, ki se kali na kadet-
skih tekmovanjih. Po treh 
kolih zaseda sedmo mesto 
med skupno 45 tekmovalci.
V streljanju s pištolo v prvi ligi 
kamniške barve najbolje 
zastopa Rožle Repič, ki je 
osmi po treh kolih.
Med dečki vidne rezultate 
dosega Žiga Klarič. Med 

mlajšimi od 15 let, zaseda 
21. mesto, Denis Vrević pa 
je na 37. mestu. Med de-

klicami je Neža Dobro-
voljc uvrščena na 13. mes-
to.

Kamniški strelci natančni  
v prvem delu sezone
Franc Pinter s Strelske družine Kamnik je po treh krogih drugi v prvi slovenski ligi.

Franc Pinter zaostaja le za Živo Dvoršak. 
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_Kam_02
NALOGA

1 9 8 5 3 7
4 6 8 5

2 6 1
9 3 4
2 6 1 8 9 3

4 7 2
7 1 6
5 8 1 4

3 7 9 5 2

sudoku_LAZJI_19_Kam_02

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

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

Nataša Planko

Ljubljana – Decembra je po-
tekal izbor najboljših med 
magistrskimi deli ter podeli-
tev Prešernovih nagrad Uni-
verze v Ljubljani, Pedagoške 
fakultete, za lansko leto. 
Med petnajstimi dobitniki 
Prešernovih nagrad je bila 
tudi mlada specialna in re-
habilitacijska pedagoginja 
Ana Potočnik, ki je kot uči-
teljica za delo z učenci s po-
sebnimi potrebami zaposle-
na na Osnovni šoli 27. julij v 
Kamniku. 
Ana je častitljivo nagrado 
dobila za svoje magistrsko 
delo, katerega naslov je Su-
bjektivna ocena kakovosti 
življenja žensk z multiplo 
sklerozo. V nalogi je ugota-
vljala, ali obstajajo razlike v 
subjektivni zaznavi kakovo-
sti življenja med ženskami z 
multiplo sklerozo (MS) v 
zgodnji odraslosti, ki imajo 
bolezen krajši čas, in 
ženskami z multiplo sklero-
zo v srednji odraslosti, ki 
imajo MS dlje časa. V razi-
skavi je sodelovalo šestdeset 
žensk z recidivno remiten-
tno obliko multiple sklero-
ze, od tega trideset mlajših 
in trideset starejših. 
Primerjava podatkov je po-
kazala, da so ženske z mul-
tiplo sklerozo v zgodnji odra-
slosti, ki imajo bolezen kraj-
ši čas, na večini področij do-
segale višje povprečne ocene 
zadovoljstva kot ženske z 
multiplo sklerozo v srednji 
odraslosti. Statistično po-

membno se skupini razliku-
jeta na področjih materialne 
blaginje, samoodločanja in 
socialnega vključevanja. V 
delu ugotavlja, da starost po-
membno vpliva tudi na po-
dročji osebnega razvoja in 
fizičnega dobrega počutja. 
Eden od pomembnih vidi-
kov raziskovanja je bil tudi 
ugotoviti, kateri dejavniki 
vplivajo na subjektivno oce-
no kakovosti življenja posa-
mezne ženske z multiplo 
sklerozo. Dejavniki, ki so 
statistično pomembno vpli-
vali na kakovost življenja 
žensk z MS, so bili stopnja 
oviranosti, stopnja izobraz-
be, trajanje bolezni in zapo-
slitveni status. Manjša sto-
pnja oviranosti, višja stopnja 
izobrazbe in zaposlitveni 
status so se izkazali kot po-
membni varovalni dejavniki 
na področju kakovosti življe-
nja žensk z MS. 

Med raziskovanjem področ-
ja kakovosti življenja oseb z 
multiplo sklerozo je Ana 
ugotovila, da se v strokovnih 
timih, ki nudijo pomoč ter 
podporo osebam z omenje-
no boleznijo, ne pojavlja 
specialni in rehabilitacijski 
pedagog. Rezultati raziskave 
so pokazali, da bi osebe z 
multiplo sklerozo potrebo-
vale pomoč in podpro tudi s 
strani specialnih pedagogov, 
ki bi jih opolnomočili in 
opremil s številnimi strate-
gijami, ki bi jim olajšale pri-
dobitev izobrazbe ter omo-
gočile lažje vključevanje v 
delovno razmerje. Ne na-
zadnje sta se dejavnika ime-
ti višjo stopnjo izobrazbe in 
zaposlitev pokazala kot po-
membna kazalnika višje ka-
kovosti življenja žensk z 
multiplo sklerozo.
Prešernova nagrada takoj na 
začetku profesionalne poti 

ni mačji kašelj, zato so me 
zanimali predvsem občutki, 
ki jih je Ana Potočnik, sicer 
doma iz Križa pri Komendi, 
izrazila z naslednjimi bese-
dami: »Prešernova nagrada 
Univerze v Ljubljani, Peda-
goške fakultete, mi pomeni 
veliko priznanje za vloženi 
trud v raziskovanje področ-
ja, ki mi je zelo blizu. Kot 
otrok sem odraščala v druži-
ni, kjer se je pojavila multip-
la skleroza. Na podlagi 
lastnih izkušenj sem spo-
znala, kaj zares bolezen pri-
nese v človekov vsakdan. 
Med študijem specialne in 
rehabilitacijske pedagogike 
sem spoznavala, koliko raz-
nolikih znanj ima omenje-
na stroka ter koliko bi dopri-
nesla k lajšanju vsakodnev-
nih izzivov oseb z multiplo 
sklerozo. V Sloveniji podro-
čje subjektivne ocene kako-
vosti življenja oseb z mul-
tiplo sklerozo še ni bilo raz-
iskano v takšni obliki, kot 
smo jo raziskovali mi. Za-
gotovo so ugotovitve naše 
raziskave pomembno izho-
dišče za nadaljnje razisko-
vanje. Hkrati pa mi magi-
strsko delo daje upanje, da 
bo v prihodnosti v strokov-
ne time za delo z osebami z 
multiplo sklerozo vključen 
tudi specialni in rehabilita-
cijski pedagog.« Ana svoje 
magistrsko delo skromno 
predstavlja kot timsko delo, 
v katerem sta ji bila v po-
moč mentorica dr. Tjaša Fi-
lipčič in somentor dr. Janez 
Jerman.

Nagrada kamniški 
pedagoginji
Med petnajstimi dobitniki univerzitetnih Prešernovih nagrad je bila tudi Ana Potočnik, specialna  
in rehabilitacijska pedagoginja, zaposlena na Osnovni šoli 27. julij v Kamniku.

Ana Potočnik ob prejemu nagrade / Foto: osebni arhiv

Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41, 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
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          POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) 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:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

Zgodbe Kamniških planin

KAMNIŠKA BISTRICA
Bistra voda s Kamniških planin se pretaka  
v vodnem krogu in vedno znova sooblikuje 
podobe krajine in ljudi.

Vode Kamniških planin so na tisočletnih vodnih poteh 
vtisnile neizbrisen pečat davnine. Včasih kot mirni potočki, 
včasih peneči in hrumeči hudourniki sooblikujejo podobe 
krajine in ljudi. Voda z gora še nosi spomin na nekdanje 
Kamniško jezero in zgodbo o zmaju, ki je živel v njem. Morda 
je za razlitje jezera kriv ravno on, ali pa drugi zmaj – Lintvern, 
ki je živel v skalovju? Morda pa tudi riba Faronika, ki nosi 
svet na svojem hrbtu?
Globoko se vtisnejo v spomin pripovedi domačinov, ki jim je 
mar in želijo prispevati svoj del k poznavanju domačega 
okolja in duha kraja. Številne bajke in pripovedke govorijo o 
velikem podzemnem jezeru v osrčju Kamniško-Savinjskih 
Alp. »Jezero pod Velko planino hrani približno štiri milijone 
kubičnih metrov vode ...« pravijo jamarji, ki raziskujejo 
nekdanje vodne poti in so med številnimi raziskanimi 
jamami najbolj ponosni na Kamniško jamo z aragonitnimi 
kristali v obliki ježkov.
Da so po teh gorah že v stari kameni dobi hodili ljudje, 
pričajo najdbe iz Mokriške ali Medvedje jame na vzhodnem 
pobočju Mokrice. Arheologi so odkrili sledi bivališča 
ledenodobnih lovcev – koščene konice in kamnita orodja, 
pa tudi številne kosti jamskih medvedov, volkov, kozorogov 
in jamskih levov. Zagotovo je že kamenodobni lovec zajemal 
vodo iz pritokov Kamniške Bistrice, občudoval njene 
globoke soteske ali tiho opazoval orle ob slapu Orglice. Kdo 
ve, kaj vse so tu počeli ljudje pred več kot 30 tisoč leti? 
Danes pa nam med sprehodom po Koželjevi poti Kamniška 
Bistrica zlahka priraste k srcu. Med sprehajanjem ob bistri 
reki lahko razumeš, zakaj ji pravijo tudi zelena os kamniško-
domžalske regije. Celotno porečje Kamniške Bistrice obsega 
dobrih 500 kvadratnih kilometrov. Ogromen bazen, ni kaj. 
Že v preteklosti so bili ljudje tu upravičeno ponosni na »kot 
solza čisto vodo izpod Kamniških planin«. S skupnimi močmi 
nam bo v tem bazenu uspelo ohraniti čisto vodo, s katero se 
bodo lahko ponašali tudi prihodnji rodovi.

Marko in Nejc Slapnik
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Kamnik – Konec oktobra smo 
se po zaslugi organizatorjev 
Nade, Veronike in Mitja po 
dolgih petdesetih letih po-
novno srečali sošolci osmega 
D razreda Osnovne šole 
Toma Brejca, ki smo se od 
osnovnošolskih klopi in od 
žal že pokojne razredničarke 
Vere Kramžar poslovili z vale-
to davnega leta 1968. V prijet-
nem vzdušju smo se nakle-
petali ob odlični pogostitvi in 
dobri kapljici ter si bili enotni, 
da se v takšnem številu (bilo 
nas je 22) ponovno srečamo 
... Tokrat že čez pet let! Žal 
nas je kmalu po novem letu 
za vedno zapustil sošolec Mi-
tja. Naj počiva v miru.

Srečanje sošolcev

Maša Likosar

Kamnik – Blažu Puciharju se 
je uvodna tema za skladbo 
Belmont Piano Trio, ki jo je 
izvedla zasedba Colorado Pi-
ano Trio, v glavi utrnila že 
leta 2015, ko sta se z ženo 
flavtistko Ano Kavčič Puci-
har in njunimi tremi otroki 
za šest mesecev preselila v 
ZDA. "Naša hiša je stala na 
Belmont Streetu v glavnem 
mestu Boise in tako je ta 
skladba dobila naslov. Trio je 
napisan v enem stavku s šti-
rimi tematsko različnimi 
deli," pripoveduje Pucihar in 
nadaljuje: "Naročil ga je slo-
venski violončelist Gal Faga-
nel, ki igra v zasedbi Colora-
do Piano Trio. Z Galom so-
delujeva že 22 let in velikok-
rat sva že izvajala in snemala 
moje skladbe in tudi prired-
be, kmalu bova posnela tudi 
Belmont Piano Trio."
Trenutno se posveča čisti im-
provizaciji na klavirju, odkri-
vanju novih zvočnih zmož-
nosti in harmonskih pove-
zav. "Moja skladba zveni to-
nalno, sveže, moderno in 
vedno vsebuje izziv za izva-
jalce, tako v tehničnem kot 
tudi interpretacijskem smis-
lu; in ko ustvarjam, imam 
najprej v mislih izvajalce, ki 
bodo to skladbo izvajali." So-
deloval je že z vrsto medna-
rodnih glasbenikov, improvi-
zatorjev in dirigentov. Njego-
ve skladbe predstavljajo 
nemška založba Edition 
Kossack, ameriška ALRY 
Music Publications in ang-
leška založba ABRSM, ki je v 
svoj učni načrt uvrstila že šti-
ri njegove skladbe za flavto 
in klavir, pri njem pa so ek-
skluzivno naročili tudi novo 
skladbo Moonlit Blue. "Sicer 

pa svoje skladbe, od katerih 
so do danes na mednaro-
dnem tekmovanju NFA v 
ZDA zmagale že štiri, izda-
jam v svoji založbi PUCI-
HAR Music."

Otroke spodbuja k 
razmišljanju o skladbi 
Vsestranski glasbeni ume-
tnik že tri leta poučuje na 
Glasbeni šoli Domžale. 
"Imam 12 učenk in učencev 
klavirja, starih med sedem in 
petnajst let. Vsak izmed njih 
je unikaten glasbenik in ob 
poučevanju klavirja se z nji-
mi učim tudi sam. Opažam, 
da jih glasba na splošno zelo 

zanima, pri svojem pouku 
pa v poučevanje vpletam tudi 
improvizacijo. Na našem 
zadnjem razrednem nasto-
pu so nekateri izvajali tudi 
svoje skladbe. Spodbujam 
jih k razmišljanju o skladbi, 
včasih si iz dolgočasne etude 
izmislim zabavno zgodbo. 
Najbolj pa si želim, da bi 
moji učenci imeli z igranjem 
klavirja pozitivno izkušnjo, 
ki jih bo celo življenje duhov-
no bogatila." Glasbena šola 
Domžale je bila novembra 
lani gostiteljica Klavirskih 
dni Društva klavirskih peda-
gogov Slovenije – EPTA, kjer 
so predstavili tudi novo zbir-
ko Blaža Puciharja Klavirski 

Čarodej, ki je na odru zažive-
la kot glasbena pravljica, 
izšla pa bo predvidoma sep-
tembra v slovenskem in an-
gleškem jeziku."Idejo za ta 
projekt mi je dala učiteljica 
klavirja Romana Bizjak Saje. 
Ko sem razmišljal o novih 
klavirskih skladbah, sem ta-
koj pomislil na pravljico, ki 
bi bila zanimiva in predvsem 
poučna za mlade pianiste. 
Ob naslovu Klavirski čarodej 
sem si predstavljal čarodeja, 
kako čisto sam živi v svoji 
podeželski vili in komponira 
za svojim klavirjem. Potem 
pa na njegova vrata potrka 
trinajst otrok, vsi učenci kla-
virja."
Lani je prevzel mesto kore-
petitorja baleta na Glasbeni 
šoli Kamnik. Na pobudo uči-
teljice baleta Ane Trojnar je 
nastala Puciharjeva avtorska 
glasbena pravljica in baletna 
predstava Glej Larsa z Mar-
sa! "Gre za 11 novih skladb, 
igra jih mali zvedavi Marsov-
ček Lars, ki na Marsu najde 
piščal in se hoče vpisati v 
glasbeno šolo. Stric Frenk, 
največji izumitelj na Marsu, 
mu pove, da na Marsu ni ta-
kih šol, zato mu ponudi svo-
jo raketo, s katero Lars poleti 
proti Zemlji." V Kamniku in 
Škofji Loki je baletna predsta-
va, v kateri nastopa šestdeset 
otrok, doživela velik uspeh in 
navdušenje otrok. "Do sedaj 
smo imeli 22 ponovitev, na 
vseh pa za glasbeno podlago 
skrbi CD-pravljica Glej Larsa 
z Marsa!, ki jo interpretirajo 
Jurij Souček, Ivanka Mežan, 
Silvij Božič, Branko Završan, 
Gašper Jarni, Maja Kunšič in 
Blaž Celarec. Pripravljamo 
tudi notno zbirko v sloven-
skem, angleškem in nem-
škem jeziku."

Od Carnegie Halla  
do Larsa z Marsa
Skladatelj in pianist Blaž Pucihar je bil korepetitor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ima svojo 
založbo Puciharmusic in kot pianist nastopa z domačimi in tujimi umetniki. Poučuje na Glasbeni šoli 
Domžale, lani pa je prevzel mesto korepetitorja baleta na Glasbeni šoli Kamnik. Napisal je tudi 
skladbo Belmont Piano Trio, katere krstna izvedba je bila lani oktobra v Carnegie Hallu v New Yorku, 
v eni najprestižnejših koncertnih dvoran na svetu.

Skladatelj in pianist Blaž Pucihar ima trenutno zaradi 
preobremenjenosti velike probleme s svojo desno roko, 
zato nekaj časa ne sme igrati klavirja. / Foto: Urban Golob

Alenka Brun

Kamnik – Ansambel Galop 
(na fotografiji) že deset let 
razveseljuje ljudi na različ-
nih dogodkih, hkrati pa bo-
gati kulturno zakladnico slo-
venske narodno-zabavne 
glasbe tudi z lastnimi sklad-
bami. Že od samega začetka 
sta člana ansambla pevca 
Nina Uršič in Matej Omov-
šek; harmonikar Matic Mo-
horič in basist Matjaž Vojsk 
sta v ansamblu pet let, kot 
zadnji pa se jim je lansko 

poletje pridružil kitarist Jan-
ko Kokalj. 
Ker je letošnje leto za an-
sambel Galop jubilejno, 
pripravljajo njegovi člani 16. 
februarja v kamniški športni 
dvorani koncert. Tako bodo 
proslavili desetletnico svoje-
ga delovanja in še izdajo 
nove zgoščenke. Obeta se 
pester program, lista nasto-
pajoči glasbenih gostov je 
dolga: Jodl Express, Klemen 
Torkar, ansambli Domačini, 

Šus in Viharnik, Tina Debe-
vec, MJAV, Mladi godci, To-
maž Plahutnik, Uroš in Tja-
ša, Folklorna skupina Ka-
mnik, Harmonikarski orke-
ster Janka Kokalja in Marti-
na Vodlana, Ansambel bra-
tov Poljanšek, Veseli svatje 
in Veseli muzikantje. Za ve-
zni tekst bo skrbela Maja 
Oderlap, po končanem kon-
certu pa bo sledila zabava s 
plesom. 
Bo pa koncert, ki so ga na-
slovili Od ljudi za ljudi – tak 
je tudi naslov njihove nove 

zgoščenke, ki jo bodo izdali 
na dan koncerta, dve novi 
skladbi pa bo premierno sli-
šala tudi publika v dvorani 
– imel še dobrodelno noto. 
Ker ima ansambel med svo-
jimi zvestimi oboževalci va-
rovanca Društva za pomoč 
osebam z motnjami v du-
ševnem razvoju Sožitje, so 
se člani odločili, da od vsake 
prodane vstopnice namenijo 
en evro omenjenemu dru-
štvu.

Od ljudi za ljudi
Letošnje leto je za ansambel Galop jubilejno. 
Deseti rojstni dan in izdajo nove zgoščenke bodo 
februarja praznovali z velikim koncertom v 
Športni dvorani Kamnik. Koncert bo imel tudi 
dobrodelno noto.
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Nataša Zor

Kamnik – Prireditev ob kon-
cu leta je bila posvečena pra-
znikom. Božične uspešnice 
so nežno zvenele v čudovitem 
zimskem večeru. Pevsko, ple-
sno in akrobatsko razgiban 
kulturni program pa je obo-
gatilo prisrčno voščilo našega 
ravnatelja Rafka Laha.

Po končani prireditvi smo 
se udeležili dobrodelne raz-
stave izdelkov učencev naše 
šole in si izbrali zanimive in 
uporabne stvaritve, ki so 
naše domove krasile še ves 
praznični čas. Ob slovesu 
nas je objela tiha spokojnost 
zimske noči, lepe melodije 
pa so nas grele, še ko smo si 
ob soju sveč segali v dlani …

Prazniki med učenci

Na Osnovni šoli Frana Albrehta so pripravili 
jubilejno deseto božično-novoletno prireditev.
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petek, 25. januarja 2019

DOM KULTURE KAMNIK 

Sobota, 26. januar, ob 20.00, Velika dvorana DKK
KUD Tribal Bizzare

Ritual: Sneguljčica in sedem grehov, plesna predstava, cena vstopni-
ce: 10 evrov/15 evrov na dan dogodka

Ponedeljek, 28. januar, ob 18.30, Klub Kino dom
Glasbena šola Kamnik

A me slišiš?, Ena misel – mnogo pesmi, večer samospeva, vstop 
prost, obvezen prevzem brezplačnih vstopnic

Torek, 29. januar, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom

Marjan in Melisa Spruk, koncert z izbrano večerjo, cena vstopnice: 12 
evrov

Četrtek, 7. februar, ob 18.00, Velika dvorana DKK
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Gimnazija in 
srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Domovina, ne beži, ostani pri meni …, proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku, vstop prost, obvezen prevzem brezplačnih vstopnic

Petek, 8. februar, ob 18.00, Galerija DKK
Mateja Jurkovič

Zgodbe iz smodnišnice, odprtje fotografske razstave, vstop prost

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 6. februar, od 17.00 do 20.00, samostan 

Mekinje
Delavnica Risarski robotki (projekt RogLab)

Na delavnici, namenjeni otrokom od devetega leta naprej, boste izde-
lali preprostega trinogega robotka, ki ima namesto nožic pisala. Sez-
nanili se boste z osnovami mehanike in elektronike ter elektromeha-
ničnih procesov, pa tudi z delovanjem laserskega rezalnika, s pomoč-
jo katerega boste izdelali dele robotka. Obvezne predhodne prijave do 
zapolnitve mest.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 30. januar, ob 19.00, knjižnica Komenda 

(jedilnica OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: Po železni cesti od Reteč do Šanghaja

Oče in 10-letni sin sta se odpravila na popotovanje s transsibirsko 
železnico od Moskve do Pekinga. Zanimivi sopotniki, obisk tekme 
svetovnega prvenstva v nogometu, odkrivanje lepot prostrane Sibirije 
in presenetljiva Kitajska so poskrbeli za nepozabno izkušnjo. Preda-
vata: Jure in Drejc Omejc.

Torek, 5. februar, ob 19.00, dvorana knjižnice v 

Kamniku
Slovenologija: dr. Noah Charney in Mario Galunič

Na pogovornem večeru bo Charneyjev gost Mario Galunič, ki je v 
slovenskem medijskem prostoru poznan predvsem kot voditelj in 
urednik razvedrilnih oddaj TV Slovenija.

Sreda, 6. februar, ob 19.00, dvorana knjižnice v 

Kamniku
Potopisno predavanje: Na poti po bivši Jugi

Zoran Furman bo predstavil potovanje po nekdanji Jugoslaviji. Pot je 
začel v Beogradu, nadaljeval pa proti Zlatiboru in Kopaoniku. V Ma-
kedoniji je obiskal Skopje in Ohridsko jezero, v Črni gori Budvo, Nje-
gošev mavzolej in Nacionalni park Durmitor s kanjonom reke Tare, v 
Bosni se je sprehodil čez novi Mostarski most, v Sarajevu pa obiskal 
prizorišča olimpijskih iger in »tunel spasa«, ki je v času štiriletne 
okupacije Sarajevčanom pomenil edino povezavo s svetom.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Petek, 8. februar, od 10.00 do 18.00, Muzej – grad 

Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha 

Maleš, Galerija Pogled
Slovenski kulturni praznik v Medobčinskem muzeju Kamnik

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas vabimo na brezplačne oglede 
stalnih in občasnih razstav v vse enote Medobčinskega muzeja Ka-
mnik

Prireditve od 25. januarja 2019  
do 8. februarja 2019

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

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

Petek, 8. februar, od 11.00 do 12.00  

Muzej – grad Zaprice

Javno vodstvo po razstavi Na sodu smodnika
Po razstavi bo tokrat vodil Marko Matoh, nekdanji vodja ključnih od-
delkov KIK-a in vodilni strokovnjak za pirotehniko v Sloveniji.

VELIKA PLANINA

Petek, 8. februar, od 9.00 do 16.00, Velika planina

Kulturni praznik – »Prjat'li vprašajo me, kam?  
Na Veliko planino, na praznični dan« – zrecitiraj verz in 
izberi svoj popust za vozovnico!

Marsikdo se že veseli kulturnega praznika, ki letos prinaša podaljšan 
konec tedna. Ker je tudi Velika planina s svojo bogato zgodovino in 
ohranjanjem pastirske in kulturne dediščine del slovenske kulture, 
bomo tudi tu počastili spomin na našega največjega pesnika Franceta 
Prešerna.

Poznavanje njegovih verzov vam tokrat lahko prinese cenejšo vozov-
nico. Kako? Na blagajni nihalke zrecitirajte verz našega poeta France-
ta Prešerna in izžrebajte od deset do trideset odstotkov popusta na 
vozovnico.

MC KOTLOVNICA

Sobota, 26. januar, od 12.00 do 21.00, MC Kotlovnica
Festival Svobodne Video Produkcije

Projekcija izbranih video del, debata z Darkom Štantetom, režiserjem 
lanske filmske uspešnice Posledice, in podelitev priznanj  

Ponedeljek, 4. februar, od 16.30 do 18.00,  

MC Kotlovnica

Začetni tečaj slovenščine za mlade tujce
Tečaj bo potekal enkrat tedensko in je namenjen tujcem, starejšim od 
14 let. Prednost imajo kandidati, stari med 15 in 29 let. Število mest je 
omejeno. Zaželene so predhodne prijave na info@kotlovnica.si.

Četrtek, 7. februar, od 17.00 do 20.00, MC Kotlovnica 

Popoldne družabnih iger: Blood rage in The Mind
Vabljeni k preizkušanju novih sodobnih družabnih iger.

Petek, 8. februar, od 20.00 do 21.00, MC Kotlovnica

Pest besed: Fige v žepu
Večer slam poezije s poudarkom na kulturnem prazniku

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Sreda, 6. februar, od 18.00 do 20.00,  
Atelje Narobe svet, Šutna 42

Čajanka: Kitica gline in rima čaja
Vabljeni vsi, ki bi radi ustvarjali v dobri družbi, izvedeli in se naučili 
kaj novega, drugačnega. Za dodatne informacije pišite: mojca.zalik@
gmail.com ali pokličite: 041 540 342 (Mojca).

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ

Torek, 29. januar, ob 18.00, OŠ Stranje

Zaključek Tekaškega pokala Občine Kamnik in podelitev 
priznanj 

GLASBENA ŠOLA KAMNIK

Sreda, 6. februar, ob 19.00, Vremšakova dvorana

Žive naj vsi narodi
Prireditev v počastitev kulturnemu prazniku

Aleš Senožetnik

Kamnik – Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik tudi v 
tem letu pripravlja brezplač-
ne računalniške tečaje za 
odrasle. Namenjeni so pred-
vsem tistim, ki se doslej še 
niso veliko srečevali z upo-
rabo računalnika in interne-
ta. Letos bodo tečaji potekali 
na treh zahtevnostnih rav-
neh, na katerih se bodo ude-
leženci seznanili z osnovno 
računalniško opremo, 
osnovnim urejanjem bese-
dil, fotografij in uporabo 
družabnih omrežij. Vsaka 

raven bo trajala en teden, te-
čaji pa bodo potekali v sku-
pinah do pet udeležencev, 
zaradi česar se bo učitelj lah-
ko bolje posvetil vsakemu 
posamezniku. Udeleženci 
se bodo v prvi polovici leta 
lahko udeležili tečaja v po-
poldanskem (trikrat te-
densko od 17.30 do 19.30) 
ali v dopoldanskem terminu 
(od ponedeljka do petka od 
8. ure do 9.30).
Zainteresirani se lahko pri-
javijo v delovnem času knji-
žnice osebno v čitalnici ali 
na telefonski številki 01 320 
55 83.

Tečaj računalništva

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 
pripravljajo brezplačni tečaj osnov dela z 
računalnikom.

Aleš Senožetnik

Gora – Člani Društva ska-
kalni komite Gora v nedeljo, 
27. januarja, znova priprav-
ljajo tekmovanje v smučar-
skih skokih z alpskimi smu-
čmi Skoki na Gori. Kot pra-
vijo, so pripravili zadostno 
zalogo umetnega snega, 
tako da tekmo lahko prepre-
či le višja sila. Letošnja no-
vost je t. i. pokal dveh ska-
kalnic. Povezali so se na-
mreč z Idrijsko Krnico, tako 
da bodo tekmovalci lahko 
tekmovali na obeh skakalni-
cah, najboljši trije v sku-
pnem seštevku pa bodo na-
grajeni. V društvu upajo, da 

se bodo v prihodnje povezali 
še z drugimi društvi in tako 
priredili slovenski pokal v 
smučarskih skokih z alpski-
mi smučmi. Nedeljska tek-
ma bo potekala po ustalje-
nih pravilih, najprej s po-
skusno serijo, nato pa bodo 
imeli tekmovalci še dva sko-
ka v konkurenci. Za najmlaj-
še bo na voljo manjša ska-
kalnica Gorjanščica, tudi 
tokrat pa se obetajo praktič-
ne nagrade in zabaven pro-
gram s standup komičarko 
Evo Virc. Tekmovanje se bo 
začelo ob 13.30, več infor-
macij pa je na voljo na sple-
tni strani www.goraskoki.
com.

Skoki na Gori
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Aleš Senožetnik

Snovik – Ob 17-letnici Term 
Snovik danes ob 18. uri v se-
minarskem prostoru Hrast 
organizirajo druženje, ki ga 
bodo posvetili petemu steb-
ru Kneippove življenjske fi-
lozofije, zdravemu življenj-
skemu slogu. Zoran Vodo-
pija bo na predavanju razkril 
skrivnosti življenja v harmo-
niji.

Kulturni praznik bodo v Ter-
mah Snovik že enajstič po-
častili s pesniškim nateča-
jem, namenjenim otrokom 
do 15. leta starosti in odra-
slim. Tema letošnjega nate-
čaja je narava. Zainteresirani 
lahko svojo pesem skupaj s 
podatki do 4. februarja poš-
ljete na elektronski naslov 
events@terme-snovik.si. 
Najboljše v obeh kategorijah 
čakajo praktične nagrade.

Dogajanje v Snoviku

V Termah Snovik praznujejo sedemnajsti rojstni 
dan in organizirajo pesniški natečaj.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Javni sklad Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti (JSKD) je v ja-
nuarju odprl tri javne razpi-
se. Razpisi se nanašajo na 
kulturne projekte na podro-
čju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, različnih manj-

šinskih etničnih skupnosti 
in priseljencev v Republiki 
Sloveniji ter zborovske in 
folklorne ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti. Zbiranje vlog 
bo potekalo do ponedeljka, 
11. februarja. Besedila razpi-
sov in prijavni obrazci so 
objavljeni na spletni strani 
JSKD.

Trije razpisi  
za kulturnike



Zahvale, zanimivosti
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ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok  
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala 
in večno lep spomin na te. 

V 54. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila naša  
predraga žena, mamica in babi

Mira Rus
Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki nam 
stojite ob strani, za vsa izrečena sožalja, za cvetje in sve
če. Najlepša hvala vsem, ki ste pripomogli, da je bilo zad
nje slovo tako, kot si ga je zaslužila, in hvala vam, da ste 
jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko bo noč mi streho posrebrila,
bom povezal snope, luč privil,
kot berač na pragu Tvoje hiše
bom razvezal culo svojih dni.
(F. Gačnik)

V 90. letu se je poslovila naša draga

Frančiška Bernot
rojena Komatar

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem, znancem in zdravstvenemu 
osebju za pomoč, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem kvarteta Krt za ubrano petje ter vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Vsi njeni
Stranje, december 2018

www.pogrebnik.si

DEŽURNE SLUŽBE:
JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 948
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

27. januarja 2019 mineva 25 let 
od nenadne smrti ljube hčere in 
sestre

Mateje  
Rostan
6. 11. 1970–27. 1. 1994

Žal, še vedno ni znan povzročitelj prometne nesreče.

Mama Iva in brat Damijan
Kamnik, 27. januar 2019

ZAHVALA

V 90. letu me je zapustila draga 
mama

Ljudmila (Milka) 
Pestotnik

iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujem sorodnikom, sosedom in prija
teljem, da so razumeli njeno bolezen in tako razumeli 
tudi mene v najbolj hudih trenutkih. Hvala za izrečeno 
sožalje in darovane sveče. Iz srca hvala negovalkam in 
medicinskim sestram v Domu starejših občanov v Kam
niku za nego in skrb moje drage mame. 

Žalujoča hčerka Irena in vsi njeni
Kamnik, 18. januarja 2019

ZAHVALA

Pot pšeničnega zrna
je pot vsakega človeka
do rodovitnosti in zrelosti.
(Phil Bosmans)

V 67. letu je za vedno odšel naš dragi mož, oče,  
ata, tast in bratranec

Janez Pibernik
s Križa pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sode
lavcem, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala za podarjene sveče, cvetje in sv. maše. 
Hvala g. župniku Zdravku Žagarju in somašnikoma Ja
nezu Celarju in Juretu Koželju za lep pogrebni obred. 
Hvala pevcem za lepo petje in Špeli za igranje na citre. 
Hvala Pepci in Jožici za vso pomoč v času poslavljanja, 
zahvala tudi nosačem Romanu, Damjanu in Jaku. 
Hvala tudi vsej ekipi Klinike Golnik, zdravnici Majdi 
Ambrož za dolgoletno zdravljenje. Posebna zahvala pa 
gre Alenki Kern Ravnikar za nego in pomoč pri njegovi 
rehabilitaciji.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Pred kratkim še vedra  
in upanja polna,
s tegobami v zdravju,  
a ne zares bolna,
je naša Majda bila,
a danes, čez noč od nas je odšla.

V 88. letu starosti se je od nas poslovila

Maria Magdalena 
Grkman

p. d. Mlakarjeva Majda iz Tunjic

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, vsem, 
ki ste ji s svojimi obiski polepšali vsak dan posebej. Hva
la za vso pomoč, darove in spremstvo na poti k večnemu 
počitku. Hvala sosedom, g. župniku, pevcem in govorni
koma za vse lepe besede.

Vsi njeni

ZAHVALA

Telo je omagalo, 
tvoj dih je zastal,
brez tebe dom je prazen,
a topline in dobrote tvoje
pozabimo nikdar.

V 64. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila  
draga žena, mami, babica, tašča, sestra in teta

Marija Čevka
24. 3. 1955–31. 12. 2018

Ob boleči nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in vsem 
ljudem, ki ste jo poznali in spoštovali. Iskrena hvala za 
vsa izrečena sožalja, pomoč, besede tolažbe, darova
no cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala osebju 
nujne medicinske pomoči Zdravstveni dom Kamnik in 
osebju intenzivne nege UKC – Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja. Zahvala tudi župniku Edi
ju Strouhalu za lepo opravljen obred, predsedniku KS 
Tunjice, pevcem Grm, trobentaču in za vse ganljive pos
lovilne besede. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi 
in jo v tako velikem številu pospremili na njeni mnogo 
prezgodnji zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Verna duša misli z mano,
da umreti treba bo.
Ali je, povej, ti znano,
kdaj se to zgodilo bo?

V 80. letu starosti je v Bogu zaspal naš dragi  
mož, oče in dedek ter brat in stric

Ivan Leskovec
z Vrhpolja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena 
sožalja, darovane sveče in svete maše. Zahvala UKC Lju
bljana – kliničnemu oddelku za gastroenterologijo, sob
nemu zdravniku Alojziju Šmidu in medicinskemu ose
bju za vso skrb in nego v času njegove bolezni. Posebna 
zahvala gospodu župniku Janezu Mikliču za ganljiv go
vor in lepo opravljen obred, kvartetu Grm in KPK Kam
nik. Hvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili 
na zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njegovi

Aleš Senožetnik

Kamnik – V drugi polovici 
januarja je tudi v Kamniku 
potekala nacionalna preven
tivna akcija »Ne uporabljajte 
telefona med vožnjo. Vozi
mo pametno«, ki sicer pote
ka pod okriljem policije še 
do nedelje. Preventivna ak
cija se je v Kamniku izvajala 
v sodelovanju Sveta za pre
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Kamnik, 
redarske službe Občine Ka
mnik in Zveze združenj 
šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije – ZŠAM Kamnik. 
Akcija je namenjena ozave
ščanju voznic in voznikov, 
naj med vožnjo ne upora
bljajo mobilnega telefona, 
ampak se varno ustavijo na 

primernem mestu in opravi
jo telefonski klic ali pošljejo 
SMSsporočilo. Pristojni 
opozarjajo, da uporaba tele
fona med vožnjo pomeni 
enako, kot bi imel voznik v 
krvi 0,8 promila alkohola. 
Med pisanjem sporočil pa 
voznik štirikrat več časa ne 
gleda na vozišče kot pri nor
malni vožnji. V času preven
tivne akcije je bilo kršiteljem 
na kraju izrečeno opozorilo 
in navodilo o pravilnem ob
našanju v cestnem prometu, 
izdan pa jim je bil tudi pre
ventivni letak. Uporaba mo
bilnega telefona med vožnjo 
se sicer kaznuje s 120 evri 
globe, dovoljeno pa je pro
storočno telefoniranje, pri 
čemer policisti opozarjajo, 
da tudi to ni varno.

Brez telefona  
za volanom
Preventivna akcija »Ne uporabljajte telefona med 
vožnjo. Vozimo pametno« je namenjena 
ozaveščanju voznikov o nevarnosti uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo.
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Alenka Brun

Kamnik – Kaj pa bi Janez 
Bratovž bil, če ne bi bil ku-
har, vprašamo kuharskega 
mojstra, ki je otroštvo preži-
vel v Trzinu, danes pa živi v 
Porebru pri Kamniku. Dobi-
mo občutek, da smo zastavi-
li vprašanje za milijon dolar-
jev. Zazre se predse, prekri-
ža roke na prsih, zamrmra 
»hm«, naredi krajši premor 
in nadaljuje, da o tem bi pa 
moral kar malo razmisliti ...

Poklon umetnosti, hrani, 
ljudem in pokrajini 
V zadnjih dneh lanskega de-
cembra je Janez Bratovž ali-
as JB, kot ga večina tudi kli-
če, v svoji istoimenski resta-
vraciji JB v Ljubljani predsta-
vil svojo drugo kuharsko 
knjigo. V njej najdemo zapi-
sanih štirideset receptov, 

zgodbe dvajsetih dobavite-
ljev, uvod pa je spisal svetov-
no znani kuharski mojster 
prestižne restavracije Mibu 
v Tokiju Hiroyoshi Ishida. 
Če k omenjenemu dodamo 
še fotografije portretov in 
hrane, ki sta jih posnela Ma-
tjaž Tančič in Manca 
Jevšček, za oblikovno plat 
knjige pa je poskrbel Žare 
Kerin, lahko rečemo: knjiga 
res ni običajna kuharica. S 
preprostim naslovom 'Janez 
Bratovž, JB restavracija' ni 
samo zakladnica receptov 
izvrstnega slovenskega ku-
harskega mojstra, niti ni 

mišljena kot delo, ki ga 
vzljubimo 'na prvo žogo', 
temveč je preprosto poklon 
umetnosti, hrani, ljudem in 
pokrajini. Ima pa knjiga še 
dve zanimivosti: Janez Bra-
tovž je predstavljene recepte 
dal v preizkušnjo trem da-
mam, ki znajo uporabljati 
kuhalnico, ki kuhajo s 
srcem. Pojasni: »Ker če moj 
recept prebereš, si moraš 
vzeti čas. Najbolj zanimivo 
se mi je zdelo, da so jih zani-
mali detajli, na katere jaz 
sploh ne bi pomislil, ker so 
mi neke stvari popolnoma 
samoumevne. Problema 
sploh niso predstavljale koli-
čine ali temperature, ampak 
kakšne zadevice v postopku: 
kako hitro moraš nekaj me-
šati, koliko časa se recimo 
kaj ohlaja, je deset minut 
dovolj … Jaz o tem sploh ne 
razmišljam, ker delam po 
občutku.«  
Upošteval je njihove pri-
pombe, poiskal odgovore na 
vprašanja, ki so se pojavila, 
ter naredil končne poprav-
ke. 

Ena knjiga, različne 
naslovnice
Druga zanimivost knjige je 
v tem, da ima prav vsak iz-
vod drugačno naslovnico – 
»popenzlano ročno«, kot se 
pošali Bratovž. 

Knjiga je izšla v devetsto iz-
vodih, ima skoraj tristo stra-
ni, nastajala je dve leti, ideja 
zanjo pa se je dokončno, kot 
izvemo, izoblikovala ob ko-
zarcu piva. O knjigi sta na 
Bratovževo pobudo glasneje 
začela razmišljati pravza-
prav soseda: on in Noah 
Charney, ameriški pisatelj 
in umetnostni zgodovinar, 
ki živi z družino v Kamniku 
in je tudi poskrbel za pisano 
besedo v knjigi. Bratovž je 
prispeval recepte.
Po prvi knjigi je sicer rekel, 
da se nove ne bo lotil, a se je 
zgodilo, da je sedaj zunaj 
druga, in ko ga povprašamo, 
ali bo sledila tretja, se na-
smehne in ne reče, da ne. Bo 
pa druga enkrat v prihodno-
sti ugledala luč sveta tudi v 
angleščini, vsaj načrt je tak.

Kako pa se druga knjiga 
razlikuje od prve? 
Knjigi se razlikujeta tako z vi-
dika gledalca, bralca kot tudi 
vsebinsko, kar smo že omeni-
li. Bratovž pojasni: »Danda-
nes veliko ljudi zna kuhati, a 
pomembne so sestavine, ki 
jih uporabljamo. Te so osno-
va. Obstaja razlika med Šli-
barjevo moko in tisto iz veli-
kega nakupovalnega centra. 
Ko spoznaš svojega dobavite-
lja, z njegovo pomočjo tudi 
začutiš sestavino, ki jo upo-
rabljaš. Od tu sem izhajal in 
nastala je knjiga.«

Fotografije in raviol
Ko knjigo listamo, se nam na-
ključno odpre na straneh, kjer 
je zapisan recept za dušeno 
medvedjo šapo v omaki s pe-
čenim jabolkom. Bratovž ne 

skriva, da mu je knjiga všeč.
»A ni lepa fotografija?« z ob-
čudovanjem zre v fotografijo 
medvedje šape na krožniku. 
Fotografija res prikazuje 
jed, a v nas vzbudi občutek 
strahospoštovanja in tiho 
potrditev: »Srhljivo lepa.«
»Če se dobi takšna ekipa, 
kot smo bili mi, ko je bil 
vsak s srcem stoodstotno pri 
stvari, nastanejo lepe stva-
ri,« pove z žarom v očeh.
Zanimalo nas je še, ali so re-
cepti v knjigi novi. »Večina. 
Razen nekaterih stalnic, ki so 
del jedilnega lista in bodo na 
njem ostale. Recimo raviol je 
že ena izmed njih,« pove Ja-
nez Bratovž in hudomušno 
zaključi: »In glede na to, da 
me ljudje ogromno sprašuje-
jo, kako ga naredim, si sedaj 
to lahko preberejo v knjigi.« 

Ni ravno običajna kuharica
Janez Bratovž je najprej želel biti mizar. Potem se je vpisal na srednjo gostinsko šolo in ugotovil, da mu je izjemno všeč meso. Takrat je začel razmišljati  
o poklicu mesarja. Danes je Janez Bratovž eden najbolj znanih, če ne kar najbolj znan slovenski kuharski mojster, ki je pred kratkim izdal že drugo 
kuharsko knjigo.

Janez Bratovž / Foto: Alenka Brun

Nekdo je na medijski predstaviti druge knjige Janeza 
Bratovža rekel, da ga navdušuje njegova preprostost, kljub 
temu da je perfekcionist – kar se odraža tudi v njegovi novi 
knjigi. / Foto: Alenka Brun

Aleš Senožetnik

Kamnik – Spodnje Perovo je 
bilo tudi letos prizorišče tra-
dicionalenga koledovanja. 
Sveti trije kralji so namreč 
obiskali Grošanove jaslice in 
precejšnjemu številu obisko-

valcev voščili sreče in zdravja 
v novem letu, zbrane prosto-
voljne prispevke pa so name-
nili misijonom. Tradicional-
no koledovanje pa so Pe-
rovljani izkoristili tudi za 
druženje ob dobrotah, ki so 
jih napekle gospodinje.

Obisk treh kraljev

Pri Grošanovih jaslicah na Spodnjem Perovem so 
tudi letos pripravili koledovanje.

Koledniki pri Grošanovih jaslicah / Foto: Aleš Senožetnik

V zadnjih dneh lanskega decembra je Janez 
Bratovž alias JB, kot ga večina kliče, v svoji 
istoimenski restavraciji JB v Ljubljani predstavil 
svojo drugo kuharsko knjigo. 

*Sistem Grip control ni del oglaševane ponudbe in je na voljo opcijsko, za doplačilo.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - 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 13.290 EUR; mesečni obrok je 144 EUR pri pologu v višini 30% 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 05.10.2018 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 9.303 EUR; skupni znesek za plačilo 15.719 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. Ponudba velja do 30. 4. 2019.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024 
g/km. Število delcev: od 0,24 do 4,23. 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.
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