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Smučarska sezona   
 

BRUŠENJE DRSALK
SERVIS SMUČI 
 

se začenja!

*Akcija samo za smuči do 11. 12. 2017!

*(dva para za ceno enega )

Dragi otroci  
in starši!

V nedeljo, 3. decembra 2017, ob 17.30 lepo povab
ljeni na Glavni trg v Kamniku, kjer se bo na pobočju 
Malega gradu ustavil Miklavž s svojim spremstvom. 
Otroci bodo za vas zaigrali igro Skupaj gradimo 
dom. Večer bodo polepšali angeli s plesom in pet-
jem, popestrili parklji in ognjemet. Na koncu bo vse 
zbrane nagovoril Miklavž. Otroke bo obdaril z bom-
boni, odrasle pa s čajem in pecivom na stojnicah 
pred banko. Če bo v nedeljo slabo vreme, bo prire-
ditev v torek, 5. decembra, ob isti uri.

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta
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OBČINSKE NOVICE

Dan Rudolfa Maistra
Občina Kamnik je ob držav
nem prazniku, dnevu Rudol
fa Maistra, pripravila prosla
vo, na kateri so znova pode
lili tri spominska priznanja. 
Med prejemniki je tudi An
ton Tone Smolnikar.
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ZANIMIVOSTI

Za narodov blagor
Satirična komedija Za naro
dov blagor kamniškega KUD 
Oksimoron, ki so jo premier
no uprizorili v sredo, 29. no
vembra, naznanja prihajajo
če Cankarjevo leto.
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TAXI
MENGEŠ • TRZINKAMNIK • DOMŽALE

031 713 421
4M GROUP d.o.o., Medvedova ulica 11A, 1241 Kamnik, ID za DDV: SI34930558

4M GROUP d.o.o.
Medvedova ulica 11A,
1241 Kamnik
ID za DDV: SI34930558 

TAXI
KUPON

1€
KUPONI SE NE

SEŠTEVAJO!

www.taxikamnik.si

IZREŽI KUPON!

Srečno 2018!

KULTURA

Maleš v svoji galeriji
V Galeriji Miha Maleš je 
odslej na ogled stalna posta
vitev del slikarja, katerega 
ime nosi osrednje kamniško 
razstavišče. Predstavili so 
tudi novo monografijo z na
slovom Miha Maleš – slika
joči pesnik.
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ŠPORT

Razglasili najboljše 
gorske tekače
Na prireditvi v Domu kulture 
Kamnik so razglasili najbolj
še gorske tekače letošnjega 
leta, pri čemer so se uspe
hov najbolj veselili v Klubu 
gorskih tekačev Papež.
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Jasna Paladin

Kamnik – Keršmančev park 
se je za zelo primerno in pri
ljubljeno lokacijo doslej izka
zal že večkrat, nazadnje med 
letošnjim Kamfestom, v 
praznično okrašen park pa je 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik letos postavil 
tudi pokrito drsališče. »Drsa
lišče je brezplačno in odprto 
vsak dan od 9. do 20. ure. Mo
žna je tudi izposoja drsalk, in 

sicer za dva evra na uro. Izpo
sojališče drsalk in gostinski 
obrat sta odprta med tednom 
med 16. in 20. uro, ob koncu 
tedna, med prazniki in šolski
mi počitnicami pa od 9. do 
20. ure. Vsako soboto dopol
dne bodo potekali tečaji drsa
nja za otroke in otroška ani
macija. V večernih urah, med 
20. in 22. uro, pa je drsališče 
odprto za hokejske skupi
ne. Vsak četrtek ob 18.30 bo
ste lahko drsali ob živi glas

bi,« vabijo na Zavodu za turi
zem, šport in kulturo Kamnik 
in dodajajo, da bo drsališče 
odprto do 25. februarja.
Veseli december se danes 
popoldne ob 17. uri začenja s 
slavnostnim prižigom 
praznične osvetlitve na 
smreki na Glavnem trgu in 
ulicah v središču mesta. Luč
ke bo prižgal župan Marjan 
Šarec, sledila pa bo zabava s 
skupino Čuki. Že dopoldne 
so otroci iz Vrtca Antona 

Medveda Kamnik, Vrtca 
Sonček, Vrtca Peter Pan, 
Vrtca Zarja, Ciriusa Kamnik 
in podružnične šole Vranja 
Peč okrasili smrečice na Šu
tni. V nedeljo bo najmlajše 
ob 17.30 pod Malim gradom 
obiskal Miklavž, letošnja no
vost Pravljična hiška pod 
Malim gradom pa bo na par
kirišču pri Kavarni Veronika 
stala od 8. do 23. decembra. 
Več o decembrskem progra
mu pa v posebni prilogi.

Drsališče to zimo v 
Keršmančevem parku
S prižigom prazničnih lučk se bo nocoj v mestu začel Pravljični Kamnik, ki prinaša pestro dogajanje vse 
do zadnjega dne v letu. Že prejšnji petek pa je oživelo brezplačno drsališče, ki je letos na novi lokaciji.

Drsališče so z zabavnim programom v Keršmančevem parku odprli v petek, 24. novembra. / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Prejšnji ponedeljek ste ob 
dnevu splošnih knjižnic no-
vim članom vaše knjižnice 
podarili brezplačni vpis. 
Kakšen je bil odziv?
»Brezplačen vpis za vse nove 
člane smo ob dnevu splošnih 
knjižnic letos ponudili prvič 
in ta dan se je v Knjižnico 
Franceta Balantiča Kamnik v 
vseh naših enotah vpisalo 26 
novih članov. Mislim, da ne 
slučajno, ampak prav zaradi 
naše akcije. Ne gre za to, da 
bi bila članarina (ta za odra-
sle znaša 12 evrov) sicer pre-
visoka, pač pa za gesto dobre 
volje, ki jo ljudje znajo ceniti 
in so jo s hvaležnostjo in ve-
seljem sprejeli.«

Koliko imate vseh članov?
»Več kot 8300, kar znaša 
približno 24 odstotkov vseh 
prebivalcev občin Kamnik 
in Komenda. To je dobro 
povprečje, sploh zato, ker 
pokrivamo tudi precej pode-
želskega zaledja, kjer je čla-
nov manj kot v mestu.«

Se ta odstotek z leti precej 
spreminja?
»V zadnjem času vse niha. 
K sreči vpisanih članov ni 
manj, opažamo pa, da pre-
cej upada izposoja, kar pa je 
splošen slovenski trend. Iz-
posoja gradiva upada zaradi 
lažje dostopnosti gradiva in 
informacij prek drugih me-
dijev, predvsem na svetov-
nem spletu. V zadnjih letih 
imamo tako za skoraj tretji-
no manj izposoje glasbe in 
filmov na DVD-jih. Prav 
tako so na trgu cenovno do-
stopne knjige ''žepnice''. 
Pozna pa se tudi, da kupuje-
mo manj gradiva, saj v ta 
namen dobimo tudi manj 
denarja, ne s strani občin, 
ampak s strani ministrstva.«

Koliko denarja pa imate le-
tno za nakup gradiva?
»Skupaj dobrih 121 tisoč 
evrov. Občini Kamnik in Ko-
menda, ki sta naši ustanovi-
teljici, iz občinskih proraču-
nov skupaj letno namenita 
89.300 evrov, ministrstvo 
za kulturo 28.980 evrov, 
lastnih sredstev pa smo v ta 
namen lani imeli 3.086 
evrov. Včasih je bilo razmer-
je med državnim in občin-
skim denarjem pol-pol, zdaj 
pa je večina stroška za na-
kup knjižničnega gradiva pa 
tudi na splošno za delovanje 
knjižnic na plečih lokalnih 
skupnosti. K sreči je v na-
šem primeru to financiranje 
vsa leta stabilno. Ministrstvo 

sofinancira nakup gradiva, 
informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije (letos tega 
razpisa denimo sploh ni 
bilo) in polovico stroškov 
potujočih knjižnic. Vse osta-
lo, torej tudi plače zaposle-
nih, plačajo občine.«

Kako se v knjižnici prilaga-
jate upadu izposoje?
»Na več načinov. Pomembno 
je, da znamo analizirati lo-
kalno skupnost, da vemo, 
kdo vse so naši občani. Ko se 
je v Kamnik priselilo veliko 
mladih družin, smo to upo-
števali pri nabavni politiki. 
Vse naše poteze so v tem 
smislu zelo strateško in stro-
kovno premišljene.
Prilagajamo se tudi z dogod-
ki in drugimi storitvami. 
Med našimi uporabniki je 
denimo tudi veliko starejših, 
ki so zelo aktivni in radi deli-
jo svoje znanje, zato se je 
tudi razvil projekt Delimo 
znanje, ki zdaj že pravo malo 
gibanje. Priljubljena so tudi 
Srečanja s knjigo. Ne gre to-
rej le za branje, ampak tudi 
za socialno vključenost, saj 
so knjižnice generator social-
nega kapitala in v takšnih 
okoliščinah tudi branje pade 
na plodna tla. Precej starejše-
ga gradiva smo tudi digitali-
zirali, saj je uporaba z doma-
čega kavča med uporabniki 
zelo priljubljena.
Žal pa nekoliko zaostajamo 
s tehnološko opremlje-
nostjo, s katero bi ugodili 
predvsem potrebam mlaj-
ših. Potrebovali bi še več ra-
čunalnikov, sodobno raču-
nalniško učilnico, prostor za 
mirno študijsko delo ipd.«

Pri tem verjetno težava ni le 
denar, ampak tudi prostor-
ska stiska?

»Največjo stisko imamo na 
oddelkih, kjer ni dovolj 
prostora za postavitev in 
uporabo gradiva, prehodi 
med policami so zelo ozki, 
zato prostori niso dostopni 
za gibalno ovirane osebe. 
Vesela sem, da so na občini 
tem problemom prisluhnili 
in se o njih pogovarjamo in 
iščemo rešitve. Sem pa 
prepričana, da se v knjižnice 
splača vlagati, saj je to eden 
redkih javnih prostorov, kjer 
so ljudje lahko od jutra do 
večera in kjer je znanje brez-
plačno dostopno.«

Kakšni bralci smo sicer 
Kamničani? 
»Največ beremo leposlovje, 
iz slovenskega povprečja ne 
izstopamo, a knjižničarji 
opažamo, da je zelo aktivna 
starejša generacija, ki ima 
več časa za branje, dogodke 
in naše storitve. Prav tako 
imamo zelo radi domoznan-
ske vsebine, čeprav se poz-
na, da ljudje postajajo vse 
bolj apatični in so tudi do-
moznanski dogodki manj 
obiskani.«

Kako pa je s potujočo knji-
žnico? Je dobro obiskana?
»Zelo. Temeljno poslanstvo 
knjižnic je ravno enakoprav-
na dostopnost, torej da bra-
nje omogoči tudi tistim, ki 
niso mobilni ali živijo stran 
od mestnih središč. Lani je 
bilo v bibliobusu izposoje-
nih okoli dvajset tisoč enot 
gradiva in tisti, ki so uporab-
niki potujoče knjižnice, so z 
njo izjemno zadovoljni in 
veseli so, da imajo to storitev 
na voljo. Postajališča biblio-
busa vseskozi prilagajamo, 
tako se denimo ustavlja tudi 
pred oskrbovanimi stanova-
nji Pod skalco, čeprav so re-

lativno blizu centra. Pred 
kratkim je bibliobus začel 
voziti tudi v Volčji Potok. 
Bojazni, da bi potujočo knji-
žnico ukinili, ni, kvečjemu 
bomo njeno mrežo širili.« 

V knjižnici je te dni na ogled 
razstava Drobni, a pomemb-
ni. Kaj predstavljate?
»Razstavo, ki bo na ogled do 
konca decembra, je pripravi-
la Vika Gujtman pod men-
torstvom Milene Glušič in 
Jane Uršič, gre pa za razno-
vrstno gradivo, ki ga ozna-
čujemo z izrazom drobni 
tisk – letaki, plakati, vabila, 
prospekti, katalogi … Knji-
žnica namreč niso le knjige, 
ampak ima svojo informa-
tivno vrednost tudi tovrstno 
gradivo. Z zbiranjem in ure-
janjem tega gradiva bomo 
nadaljevali in ta zbirka bo 
krasen dokaz, kaj vse se v 
knjižnici in drugod po obči-
ni dogaja. Imamo namreč 
tudi zbirko drobnega tiska o 
Kamniku in okolici, ki jo 
bomo še dopolnili z gradi-
vom nekdanje Zveze kultur-
nih društev.«

Med prazniki bo za branje 
še več časa. Katere knjige bi 
priporočili?
»Karl Ove Knausgaard: Moj 
boj, Meik Wiking: Hygge – 
umetnost dobrega življenja 
po dansko, Jonas Jonasson: 
Morilec, ki je hotel v nebesa, 
Michal Viewegh: Kratke pra-
vljice za utrujene starše, Elif 
Shafak: Čast ali pa Bolšja 
palača. Od slovenskih avtor-
jev priporočam Draga Jan-
čarja in njegovo In ljubezen 
tudi, Slovenologijo dr. Noa-
ha Charneyja in ter prvenec 
Ane Schnabl Razvezani. 
Zadnja dva avtorja sta 
Kamničana.«

V knjižnice se vedno 
splača vlagati
Prejšnji teden smo praznovali dan splošnih knjižnic in ob tem so pestro celotedensko dogajanje 
pripravili tudi v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. O tem, kakšna je bralna kultura na Kamniškem, 
kako se knjižnice prilagajajo novim trendom in kdaj bo tudi za kamniške bralce več prostora, smo se 
pogovarjali z direktorico Bredo Podbrežnik Vukmir, ki kamniško knjižnico vodi že štiriindvajset let.

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir med drobnim tiskom, ki je do konca decembra v kamniški 
knjižnici na ogled na razstavi Drobni, a pomembni. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Občine Kamnik, 
Domžale, Komenda, Men-
geš, Trzin in Cerklje so v 
okviru kohezijskega projek-
ta Odvajanje in čiščenje od-
padne vode na območju 
Domžale - Kamnik nadgra-
dile centralno čistilno na-
pravo v Domžalah in zgradi-
le več kot 47 kilometrov ka-
nalizacije, od tega le v občini 
Kamnik kar 28 kilometrov.
Župani omenjenih občin so 
na novinarski konferenci 
ob zaključku projekta znova 
opozorili na težave, s kateri-
mi so se in se še vedno soo-
čajo, ter predstavili nove 
pridobitve po svojih obči-
nah. »Ta projekt je za vse 
nas resnično velik. Župani 
smo bili prisiljeni, da gre-
mo v projekt z lastnim de-
narjem, kar pa je pomenilo 
veliko tveganje, saj ob odlo-
čitvi nismo vedeli, ali bodo 
nepovratna sredstva odo-
brena ali ne. Župani smo 
potrebovali res veliko pogu-
ma in odločnosti in uspeh 
tega projekta meji na ču-
dež, saj je glede na operativ-
nost države še dobro, da se 
je izšlo, kot se je,« je pove-

dal Marjan Šarec. Projekt je 
sprva sicer vodila Suzana 
Stražar, nato pa Viktor Tor-
kar z Občine Kamnik.
Izgradnja kanalizacijskega 
sistema v občini Kamnik  je 
zajela gradnjo kanalizacije 
na območju Tunjic in Tunji-
ške Mlake (8,6 kilometra in 
2,75 milijona evrov), Stranj 
(9,4 kilometra in 2,05 mili-
jona evrov) in Tuhinjske do-
line (11,6 kilometra in 2,95 
milijona evrov). Kot je pove-
dal župan, bodo sekundarni 
vodi v Tuhinjski dolini zgra-
jeni prihodnje leto in šele 
takrat bo projekt dejansko 
zaživel tudi v praksi. Dela v 
Tuhinjski dolini so bila tudi 
najzahtevnejši del projekta. 
Poleg kanalizacije in sprem-
ljajoče infrastrukture je ob-
čina v Tunjicah in Soteski 
zgradila tudi pločnik. 
Projekt je sofinanciral kohe-
zijski sklad EU in država, 
preostanek denarja pa so ob-
čine morale zagotoviti same; 
Občina Kamnik je tako iz 
proračuna za projekt name-
nila dobrih 5,3 milijona 
evrov, približno 2,5 milijona 
pričakujejo povrnjena do 
konca leta, preostalo so že 
prejeli.

Kanalizacija zgrajena, 
projekt zaključen
Kohezijski projekt šestih občin, ki ga je vodila 
Občina Kamnik, je tudi uradno zaključen. V 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda je bilo 
vloženih skoraj štirideset milijonov evrov.

Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
kontaktnimi podatki v času uradnih ur lahko pustite v 
nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.
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Kamnik – Praznovanje dr-
žavnega praznika, ki sicer ni 
dela prost dan, a ima v Ka-
mniku, kjer je bil Rudolf 
Maister rojen, še poseben 
pomen, se je začelo s položi-
tvijo vencev v preddverju ob-
činske stavbe in pred gene-
ralovim spomenikom na 
Trgu talcev, nadaljevalo pa s 
proslavo v Domu kulture 
Kamnik, ki so jo obiskovalci 
napolnili do zadnjega kotič-
ka. Med njimi je bil tudi ge-
neralov vnuk Borut Maister, 
pa oba kamniška poslanca 
mag. Julijana Bizjak Mlakar 
in mag. Matej Tonin, častna 
občana občine Kamnik dr. 
Aleksandar Doplihar in Ja-
nez Majcenovič, občinski 
svetniki, predstavniki vete-
ranskih organizacij in javnih 
zavodov ter številni občani.
»Danes Maistra in njegove 
zasluge proslavljamo po vsej 
Sloveniji, in čeprav je bil ro-
jen v Kamniku, ga imamo 
za svojega vsi Slovenci. 
Proslav je bilo te dni res ve-
liko – od vrtcev in šol do do-
mov za starejše – in očitno 
je, da duh generala Maistra 
živi med nami, vprašanje je 
le, kako ga bomo znali izko-
ristiti. Želim si, da bi bili 
aktivni državljani, tako kot 
je bil on, in da bi v tej domo-
vini popravili tisto, kar nam 

še ni povsem všeč. Občina 
Kamnik nam je lahko za 
vzor, saj ima izredno dober 
odnos do generala Maistra,« 
je zbrane nagovoril predse-
dnik Zveze društev general 
Maister mag. Milan Lovren-
čič in pohvalil delovanje 
Društva generala Maistra 
Kamnik, ki ga vodi Ivan Mi-
roslav Sekavčnik.
Slavnostni govornik je bil 
župan Marjan Šarec, ki je v 
svojem nagovoru osvetlil 
prelomne dogodke novem-
bra leta 1918 in poudaril, da 
bi se od Rudolfa Maistra lah-
ko veliko naučili. »Rudolf 
Maister je bil pravi človek na 

pravem mestu ob pravem 
času. Pokazal je, da Slovenci 
nikakor nismo samo ''za 
hlapce rojeni in za hlapce 
vzgojeni'', kot lahko beremo 
pri Cankarju, temveč znamo 
in zmoremo, če imamo vo-
ljo in pogum. Ni bil skro-
men v svojih ambicijah in 
čakal, kaj bo, temveč je zavr-
gel slovensko skromnost, ki 
meji na udinjanje drugim, 
in izvedel sveto nalogo ohra-
nitve slovenskega ozemlja. 
Praznik Rudolfa Maistra ni 
samo obujanje preteklosti, 
temveč je predvsem nauk za 
današnji čas. Nagovarja nas, 
če le želimo slišati sporočilo. 
Namreč, veliko napako dela-
ta tako posameznik kot na-
rod, če mislita, da bo kdo 
drug opravil delo. Kdor se 
zanaša na druge in ne na 
lastne sile, je obsojen na 
drobtinice z mize velikih. 
Rudolf Maister je čisto 
nasprotje politikantov in 
mečkačev, ki ne vidijo dlje 
od svojega lastnega interesa. 
Glasni so v prepričanju, da 
je nekaj treba storiti, to je pa 
tudi vse. Znajo z besedami, 
z dejanji ne,« je bil kritičen 
Šarec, ki je v nadaljevanju 
skupaj z mag. Milanom Lo-
vrenčičem in županom 
Mestne občine Maribor dr. 
Andrejem Fištravcem pode-
lil spominska priznanja.
Prejeli so jih: Anton Tone 
Smolnikar (za pomemben 
prispevek pri ohranjanju 
spomina, prepoznavanju, 
spodbujanju in sporočilnos-
ti generala Rudolfa Maistra), 
Emil Štern iz Društva gene-
rala Maistra za Zasavje in 
tretji program Radia Slove-
nija – Program Ars.
Proslavo je spremljal tudi 
bogat kulturni program, v 
katerem so nastopili Kvartet 
Krt, sopranistka Ana Pla-
hutnik ob glasbeni sprem-
ljavi Darje Mlakar Maležič, 
plesalka Tina Habun, recita-
torji Gledališke skupine Ru-
dolfi in učenci Glasbene 
šole Kamnik. Druženje se je 
nadaljevalo ob dobrotah čla-
nic Društva podeželskih 
žena Tuhinjska dolina.

Dan Rudolfa Maistra
Občina Kamnik je ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, pripravila 
proslavo, na kateri so znova podelili tri spominska priznanja. Med 
prejemniki je tudi Anton Tone Smolnikar.

Slavnostni govornik župan Marjan Šarec / Foto: Tina Dokl

Med prejemniki spominskih priznanj je tudi Anton Tone 
Smolnikar. / Foto: Tina Dokl

Sopranistka Ana Plahutnik ob glasbeni spremljavi Darje 
Mlakar Maležič / Foto: Tina Dokl

Godič – Občina Kamnik je 
zaključila rekonstrukcijo 
dotrajane lokalne ceste Go-
dič–Kršič–Brezje nad Ka-
mnikom v prvi fazi, in sicer 
do odcepa za Kršič. Kot so 
sporočili z občine, so dela v 
dolžini 285 metrov med dru-
gim obsegala zamenjavo 
spodnjega ustroja, ureditev 
odvodnjavanja, izgradnjo 
opornih zidov in prepustov, 
nov asfalt, označbe na vo-
zišču in postavitev jeklene 
ograje. J. P. 

Cesta proti Brezjam  
je prenovljena
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OBVESTILO O SPREMEMBI TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV 
Občina Kamnik obvešča vse občane, da imajo Občina Kamnik, krajevne skupnosti v občini Kamnik  
in javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Kamnik, od 1. decembra 2017 spremenjene  
transakcijske račune, in sicer:

stara številka TRR nova številka TRR

Občina Kamnik 01243-0100002257 01100-0100004317

Sklad za gradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta 01243-6000000388 01100-6000056380

Prehodni davčni podračun – Občina Kamnik 01243-8884430024 01100-8884430047

Turistična taksa 01243-4433206239 01100-4433206262

Prihodki od komunalnih prispevkov 01243-4436223327 01100-4436223350

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – občinski 01243-4436230311 01100-4436230334

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico – obč. 01243-4436237586 01100-4436237512

Prihodki od pod.konc.za vodno prav. - zam.obresti (obč.) 01243-4436234676 01100-4436234602

Prihodki od podeljenih konc. za rudarsko pravico (obč.) 01243-4436235549 01100-4436235572

Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj - obč. 01243-4430309140 01100-4430309163

Občinske takse – od pravnih oseb 01243-4430324757 01100-4430324780

Občinske takse – od fizičnih oseb in zasebnikov 01243-4430326891 01100-4430326817

Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 01243-4430566869 01100-4430566892

Povprečnine-sodne takse, str.obč.org.-zakon o prekrških 01243-4435008596 01100-4435008522

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja-odpadne vode 01243-4433208373 01100-4433208396

Krajevna skupnost Črna 01243-6450803135 01100-6000056089

Krajevna skupnost Duplica 01243-6450803232 01100-6000058126

Krajevna skupnost Godič 01243-6450803329 01100-6000057253

Krajevna skupnost Kamnik-Center 01243-6450803620 01100-6000058902

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica 01243-6450804687 01100-6000056574

Krajevna skupnost Mekinje 01243-6450803814 01100-6000059581

Krajevna skupnost Motnik 01243-6450804202 01100-6000059775

Krajevna skupnost Nevlje 01243-6450804396 01100-6000058223

Krajevna skupnost Novi trg 01243-6450803717 01100-6000057447

Krajevna skupnost Perovo 01243-6450803911 01100-6000057932

Krajevna skupnost Podgorje 01243-6450804493 01100-6000057641

Krajevna skupnost Pšajnovica 01243-6450807694 01100-6000056768

Krajevna skupnost Sela 01243-6450803426 01100-6000056186

Krajevna skupnost Srednja vas 01243-6450804590 01100-6000057059

Krajevna skupnost Šmarca 01243-6450804784 01100-6000058708

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju 01243-6450804105 01100-6000056962

Krajevna skupnost Špitalič 01243-6450804881 01100-6000056283

Krajevna skupnost Tuhinj 01243-6450804978 01100-6000058320

Krajevna skupnost Tunjice 01243-6450803523 01100-6000056865

Krajevna skupnost Volčji Potok 01243-6450805075 01100-6000059193

Krajevna skupnost Vranja Peč 01243-6450805172 01100-6000059678

Krajevna skupnost Zaprice 01243-6450804008 01100-6000058611

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik 01243-6030654425 01100-6000056477

Osnovna šola Toma Brejca 01243-6030654522 01100-6000059484

Osnovna šola Stranje 01243-6030654619 01100-6000055992

Osnovna šola 27. julij Kamnik 01243-6030654716 01100-6000059290

Osnovna šola Marije Vere 01243-6030654813 01100-6000058805

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju 01243-6030654910 01100-6000058029

Glasbena šola Kamnik 01243-6030710491 01100-6000058417

Vrtec Antona Medveda Kamnik 01243-6030635413 01100-6000058514

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 01243-6030371185 01100-6000059096

Medobčinski muzej Kamnik 01243-6030376035 01100-6000057156

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik 01243-6030920884 01100-6000057738

Javni zavod Mestne lekarne 01243-6030274573 01100-6000059387

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 01243-6030215015 01100-6000057835

Od 1. decembra 2017 dalje plačila na stare račune niso več možna, zato vas prosimo, da za vsa 
plačila od 1. 12. 2017 dalje uporabljate nove transakcijske račune.
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Taki prizori (kot na sliki) so 
zelo pogosti na vseh ekoloških 
otokih po Kamniku, odkar se 
je  število velikih zabojnikov 
zmanjšalo in so bili nadome-
ščeni z manjšimi. 
Seveda bi se dalo količino me-
šanih odpadkov za črne za-
bojnike zmanjšati, če bi bili 
ljudje bolj ozaveščeni in pou-
čeni, kaj sodi v druge posode 
in kako odpadke ločevati. 
Mislim, da denarne kazni za 
kršitelje tega problema ne 
bodo rešile. Koliko ljudje bere-

jo ''navodila in priporočila'' o 
pravilni uporabi zabojnikov 
in odlaganju odpadkov, pa je 
vidno po ''inštalacijah'' na 
ekoloških otokih. 

Kaj bomo morali res organi-
zirati tečaje za pravilno loče-
vanje odpadkov?!

Helena Sterle, Kamnik

Neurejeni 
ekološki otoki

Prejeli smo

Na seji občinskega sveta smo pred 
poletjem obravnavali akt o ustanovi
tvi javnega zavoda Mekinjski samo
stan. Občina Kamnik je pred do
brim letom od sester uršulink preje
la v dar Mekinjski samostan in s tem 
prevzela veliko odgovornost za 
ohranjanje dediščine samostana in 
za izbiro vsebin, ki bodo samostan 
napolnile z življenjem. Strinjamo se, 
da se je treba oživitve samostana 
lotiti previdno, in zato smo tudi pod
prli ustanovitev posebne delovne 
skupine, ki smo jo pred letom dni že 
sami predlagali. V samostanu so 
bila v vmesnem času  opravljena 
najnujnejša vzdrževalna dela in po
časi se v njem dogajajo različni do
godki. Poleg tega pa se je občina 
prijavila tudi na razpis za pridobitev 

regionalnih evropskih sredstev za 
sofinanciranje programa in opreme. 
V Svetniški listi Dušana Papeža me
nimo, da se morajo programi, ki se 
bodo izvajali v samostanu, medse
bojno dopolnjevati. Mnenja smo, 
da bi bilo v samostanu najbolje iz
vajati največ dva do tri povezane 
programe, ki bi delovali na daljši 
rok in se tudi sami finančno pokri
vali. Na te programe pa bi se vezali 
manjši dogodki in vsebine. Vse 
skupaj pa mora biti umeščeno  v 
ponudbo kamniškega turizma. Se
veda se v samostanu ne more izva
jati vsaka dejavnost. Najbolj primer
ni so različni izobraževalni progra
mi, konference, predavanja, gale
rijska dejavnost, dejavnosti s pod
ročja duhovnosti ipd. Člani Svetni
ške liste Dušana Papeža verjame
mo, da je lahko Mekinjski samo
stan s pravim vodstvom in pestrimi 
vsebinami, ki se medsebojno do
polnjujejo in ki nagovarjajo obisko
valce tudi izven meja občine in Slo
venije, zgodba o uspehu.

Žaklina ZDRAVKOVIĆ
Občinska svetnica
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Mekinjski samostan

Ustava Republike Slovenije ja
sno določa, da je osnovna šola 
obvezna in da se financira iz 
javnih sredstev. Ustava staršem 
zagotavlja tudi svobodno odlo
čanje o izobraževanju otrok v 
skladu s svojim prepričanjem. S 
strani države je torej predpisan 
osnovnošolski program, ki pa 
je različno plačan – odvisno od 
tega, kdo je gradil zidove šole.
Ustavno sodišče je pred tremi 
leti jasno odločilo: enako oprav
ljenemu delu mora slediti enako 
plačilo. Na primer, v državni 
osnovni šoli Toma Brejca v Ka
mniku in v zasebni osnovni šoli 

Montessori v Ljubljani imamo 
dva učitelja, ki oba poučujeta 
matematiko. Pri državni šoli je 
plača učitelja pokrita v celoti, pri 
zasebni šoli pa le 85 odstotkov, 
pa čeprav oba učitelja poučuje
ta vsebino z javno veljavnostjo. 
Vladna koalicija želi spremeniti 
ustavo, da bi preprečila financi
ranje učiteljev, ki poučujejo v 
zasebnih šolah, čeprav pouču
jejo na način, kot ga predpiše 
država. Obe šoli izvajata javno 
veljavni program, pri državni šoli 
stroške gradnje objekta in 
vzdrževanja nosi država, pri za
sebnih pa zasebniki, kar je za 
državo še bolj ugodno.
V zahodnem svetu je nepred
stavljivo in nedopustno, da bi se 
koalicija domislila, da bi spre
menila ustavo, ker hoče one
mogočiti uveljavitev ene od na
ših temeljnih ustavnih pravic – 
pravice do svobode izbiranja 
izo braževanja v skladu s svojim 
prepričanjem.
    
MATEJ TONIN, poslanec
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Zgodil se je ustavni udar

Kamnik – Zlati in srebrni znak Javne agencije RS za varnost 
prometa sta pred dnevi iz rok župana Marjana Šarca in 
predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kamnik Franca Pivka prejela komandir Policij-
ske postaje Kamnik Aleksander Perklič in direktorica Komu-
nalnega podjetja Kamnik, d. d., Anča Cvirn. J. P.

Priznanja Javne agencije RS za varnost prometa

Franc Pivk, Aleksander Perklič, Anča Cvirn in župan Marjan 
Šarec / Foto: Občina Kamnik

Žale – Delavci Komunalne-
ga podjetja Kamnik te dni 
obnavljajo kanalizacijsko čr-
pališče Žale – Jagodic. Ob-
novili bodo vso strojno in 
električno opremo črpali-
šča, saj je bila ta že dotraja-
na.

Prenovili strop male 
telovadnice
Duplica – V Osnovni šoli 
Marije Vere je izbrani izvaja-
lec obnovil strop v mali telo-
vadnici. Zaradi nevarnosti 
odpadajočega ometa je bilo 
treba hitro pristopiti k obno-
vi, strop je bil prenovljen v 
akustičnega, zamenjali pa so 
tudi stare luči z novimi. J. P.

Obnova črpališča Žale 
– Jagodic

Skupaj skrbimo za podjetniški podmladek v Kamniku 
»Vodi z zgledom«

Svetnice in svetniki Liste 
Marjana Šarca skupaj z žu-
panom Marjanom Šarcem  
v sodelovanju s Podjetni-
škim klubom Kamnik in co-
-working centrom KIKštar-
ter že več kot tri leta svoje-
ga mandata izkazujemo 
posluh in podporo za ra-
zvoj podjetniškega pod-
mladka v naši občini in 
tudi širše v regiji. Veseli 
nas, da naša prizadevanja 
podpirajo tudi ostali sve-
tniki občinskega sveta. Fi-
nančna podpora za pro-
grame KIKštarter-ja, ki jo 
na letni ravni odobrimo na 
sejah občinskega sveta, 
se vsako leto izkaže za  
upravičeno, saj center živi, 
se razvija in raste s svojimi 
rezultati.
Tako svetniki na sejah občin
skega sveta za izvedbo pod
jetniških programov, ki jih iz
vaja KIKštarter, letno potrdi
mo za okoli 25.000 EUR fi
nančnih sredstev (podatek za 
leto 2017) za spodbujanje 
mladih inovativnih podjetni
kov, da bodo v bližnji priho

dnosti v Kamniku sposobni 
zagotavljati nova delovna 
mesta, podobno kot jih sedaj 
njihovi mentorji iz uspešnih 
podjetij, ki so člani Podjetni
škega kluba Kamnik. Ome
njena vsota sicer ni velika, so 
pa svetniki pozitivno naklo
njeni dodatnemu povečeva
nju sredstev za ta namen v 
prihodnje.
Pohvaliti moram tudi trud 
posameznih članov Podje-
tniškega kluba Kamnik, ki 
so ustanovili podjetniški 
sklad s semenskim kapita-
lom KIKštarter pospeše-
valnik, d. o. o., ki je do se-
daj finančno in mentorsko 
podprl razvoj treh inovativ-
nih podjetniških idej, ki so 
jih članom naložbenega od
bora tega sklada predstavili 
mladi podjetniki. Tako je iz
med kamniških mladih podje
tij finančno investicijo dobila 
podjetniška ideja Sleepy  
Bottle mladih startup podje
tnikov Roka Colariča in nje
gove ekipe, ki je v KIKštarter
ju dobila krila in poletela na 
predstavitev celo v Silicon 
Valley. Finančno podporo sta 
dobili še podjetji Hungry skin 
z naravno kozmetiko nade
budne mlade podjetnice Anje 
Bordon in pa Mojačokolada.
si za podjetniško idejo 3d čo
koladne Slovenije.  
Valilnica teh idej je prav go-
tovo co-working prostor 
KIKštarter in njihov bogat 
program izobraževanj, 
praktičnih delavnic in drugih 
dogodkov za mlade podjetni
ke. Uspeh KIKštarterja se 

prav gotovo meri z uspehom  
posameznih stanovalcev KIK
štatretja in njihovih inovativnih 
zgodb. Zgodba o preboju in 
uspehu je na primer stanova
lec KIKštarterja – mlado pod
j e t j e  H S  p l u s ,  
d. o. o., s spletnim portalom 
Megapanda, ki trenutno 
nastopa na več trgih Evrop
ske unije (Nemčija, Italija, Hr
vaška, Madžarska, Slovaška, 
Češka) in dosega nekaj miljo
nov evrov letnega prometa že 
po drugem letu svojega 
obstoja.
Poleg vseh programov, ki se 
odvijajo v KIKštarterju, naj 
omenim prelomni dogodek, ki 
služi kot prvi filter za preseja
nje inovativnih podjetniških 
idej, ki z ustrezno oceno, 
spodbudo in mentorstvom iz
kušenih kamniških podjetni
kov mlade startupe lahko 
povzdignejo na nivo komerci
alizacije. To je startup vikend, 
kjer mladi podjetniki in inova
torji predstavijo svoje podje
tniške ideje članom Podjetni
škega kluba Kamnik. Takšen 
startup vikend se je odvijal v 
soboto, 25. 11. 2017. Tokrat 
smo – poleg vodje Kikštarter
ja Matjaža Juga – komisijo (na 
fotografiji) sestavljali člani 
PKK: Aleš Juhant, predsednik 
PKK in direktor Metal Profila, 
Tomaž Lah, direktor Nektar 
Nature, Jože Homar, direktor 
Menine, Matej Humar, direk
tor KIK štarter pospeševalni
ka, in Urban Bergant, direktor 
podjetja Elektrina.
Predvidoma bo v januarju 
uradno ustanovljena zadruga 

KIKŠtarter, kjer bodo lahko 
mladi preko zadruge uresni
čevali svoje podjetniške cilje 
in se  prijavljali na več občin
skih in državnih javnih razpi
sov, ki so jim bili do sedaj 
nedosegljivi. Občina Ka-
mnik in Podjetniški klub 
Kamnik pa z roko v roki 
ostajata podpornika mla-
dih podjetnikov in njihovih 
inovativnih poslovnih idej, 
saj so znanilci novega 
časa, novih služb priho-
dnosti, novih znanj in no-
vih vizij. 
Pomemben temeljni ka-
men za spodbujanje pod-
jetniška duha med mladi-
mi je tudi sodelovanje z 
Gimnazijo in srednješol-
skim centrom Rudolfa Mai-
stra GSŠRM Kamnik, kjer z 
uspešnimi kamniškimi podje
tniki, člani Podjetniškega klu
ba Kamnik in vodstvom šole 
vsako leto izvedemo podje
tniško okroglo mizo za dijake 
in sodelujemo na njihovi kari
erni tržnici. Na ta način dijaki 
spoznajo prihodnje potrebe 
kamniških podjetij, kar lahko 
vpliva na smer njihovega na
daljnjega izobraževanja. 
S tem je krog sklenjen in 
tako lahko vsi nosilci ra-
zvoja kamniškega gospo-
darstva in podjetništva do-
damo svoj doprinos v 
skupno zgodbo o močnem 
kamniškem gospodarstvu 
tudi v prihodnosti. Zato 
bomo s svetniki Liste Mar-
jana Šarca še naprej iskali 
različne možne povezave 
za spodbujanje podjetni-
škega okolja za mlade, 
sam pa se bom kot pred-
sednik Odbora za podje-
tništvo in turizem Občine 
Kamnik še naprej trudil 
iskati možnosti za raznovr-
stne oblike podpore mla-
dim podjetnikom in co-
-working centru KIKštarter.

Urban Bergant
Svetnik Liste 
Marjana Šarca 
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Skupna fotografija KIKštarter Start-up Weekend, 25. 11. 2017 / Foto: Maja Alagić



Aktualno

5petek, 1. decembra 2017

KAMNICANKA_IRENA_ZUPAN_171x296_OUTL.indd   1 22. 05. 17   10.08

Jasna Paladin

Kamnik – V občini Kamnik 
je šestdeset društev v jav-
nem interesu, ki jim vsakdo, 
ki plačuje dohodnino, lahko 
nameni del denarja. 

Pol odstotka dohodnine vsa-
kega posameznika sicer os-
tane v državnem proračunu 
(iz tega naslova se vsako leto 
nabere okoli štiri milijone 
evrov), lahko pa ga razdeli-
mo med enega ali največ pet 

društev. Ta odločitev nas ne 
stane nič, društvom pa lah-
ko precej pomaga.
Denar društvom iz naslova 
dohodnine lahko nakažemo 
prek sistema e-Davki ali pa 
se pozanimamo pri društvih 

samih. Seznam društev iz 
občine Kamnik je zapisan 
na spletni strani dobrode-
len.si, kjer boste našli tudi 
več informacij. Vaša odloči-
tev velja do preklica oziroma 
spremembe prejemnikov.

Podprite društva z dohodnino
Vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko pol odstotka namesto državi nameni društvom.

Jasna Paladin

Godič – Eko resort pod Veli-
ko planino je bil v torek za-
prt za obiskovalce, a kljub 
vsemu ni sameval. Številni 
novinarji in snemalci – pa 
tudi nekaj radovednežev – 
se je odzvalo vabilu Matjaža 
Zormana in se na lastne oči 
prepričalo, kako bo sredi 
eko resorta »zrasla« največja 
lovska opazovalnica na sve-
tu.
»Želeli smo ustvariti neki 
presežek, nekaj, česar v sve-
tu še ni, saj smo si zgodbo 
zamislili širše, ne le za slo-
venske goste, ampak ves 
svet,« nam je povedal Ma-
tjaž Zorman, ki je projekt 
projektiral in financiral 
sam, izdelal pa skupaj s 
»svojimi fanti«. Ogromno 
konstrukcijo je izdelal tesar-
ski mojster Janez Bitenc. 
Lovska opazovalnica, ki bo 
služila kot razgledna plo-
ščad, je visoka osemnajst 
metrov in skupaj s pilotnimi 
sidri težka 150 ton. Na njej 
bo na štirih razglednih tera-
sah prostora kar za 120 lju-
di. Izdelali so jo iz starih 
smrek, tri največje – preme-
ra 120 centimetrov in stare 
okoli 120 let – so posekali na 

Pokljuki. za projekt je Ma-
tjaž Zorman namenil okoli 
75 tisoč evrov. Postavitev 
opazovalnice je bila velik iz-
ziv, saj so jo lahko dvignili le 
z največjim dvigalom, ki je 
na voljo v Sloveniji, a se je 
projekt, ki so ga zastavili 
septembra letos, izšel pov-
sem brez težav.
Kakšen je razgled z vrha, te 
dni še ni mogoče preveriti. 
»Opazovalnica bo za obisko-
valce nared do konca leta, saj 
moramo izdelati še stopnice. 
Vse podatke in dokumenta-
cijo pa smo že poslali na Gu-
inessovo knjigo rekordov, saj 
menimo, da je naša opazo-
valnica največja na svetu. Če 
je temu res tako in če nas 
bodo vpisali v knjigo, pridejo 
preverit predvidoma marca,« 
nam je še pojasnil Zorman 
in dodal, da bodo na razgle-
dno ploščad vabljeni vsi, ne 
le njihovi gostje.
Idej lastniku Eko resorta za-
gotovo ne manjka, to je tre-
ba priznati, a kaj ko se z nje-
govimi podvigi ne strinjajo 
inšpektorji. Ti so namreč še 
vedno redni gostje njegove-
ga turističnega kompleksa, 
saj ta vseh potrebnih dovo-
ljenj za obratovanje še ved-
no nima.

Razgledni stolp  
za knjigo rekordov
V Eko resortu pod Veliko planino so v torek 
postavili domnevno največjo lovsko opazovalnico 
na svetu, ki si jo želijo vpisati v Guinnessovo 
knjigo rekordov.

Postavitev ogromne lesene konstrukcije je bila velik izziv,  
a se je izšla povsem brez težav. / Foto: Jasna Paladin

Lovska opazovalnica velikanka v Eko resortu pod Veliko 
planino bo za obiskovalce nared do konca leta. 
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Jasna Paladin

Kamnik – V Galeriji Dika na 
Maistrovi ulici v središču 
Kamnika decembra nadalju-
jejo z zanimivim progra-
mom predstavljanja likov-
no-vizualne ljubiteljske de-
javnosti, ki so ga začeli izva-
jati pred nekaj meseci, ko so 
galerijo odprli. 
V petek, 8. decembra, ob 19. 
uri tako pripravljajo literarni 

večer z naslovom Dožetki/
Tehno, kjer se bosta s svojo 
poezijo predstavila dva zani-
miva avtorja, in sicer Pri-
mož Čučnik, priznani in že 
nagrajeni slovenski pesnik, 
in Ana Pepelnik, prevajalka 
in pesnica. 
Večer bo ilustrirala zvočna 
kulisa s tehno glasbo in za-
nimiva prostorska instalaci-
ja na temo žetve, ki jo bodo 
pripravili člani Likovnega 

društva Senožeti Radomlje 
Veronika Židanek, Anja Ko-
kalj, Tomaž Skulj in Jan 
Bernot.
Galerija Dika je za obisko-
valce za enkrat odprta ob 
koncu tedna, in sicer vsak 
petek popoldne od 15. do 17. 
ure in vsako soboto od 10. 
do 12. ure, kasneje pa bodo 
urnik ogledov prilagodili 
utripu mesta in željam obi-
skovalcev.

Literarni večer v Diki

Jasna Paladin

Kamnik – Konec maja letos 
je minilo sto let, odkar je 
predsednik Jugoslovanske-
ga kluba dr. Anton Korošec 
v dunajskem državnem zbo-
ru prebral Majniško deklara-
cijo, enega izmed najpo-
membnejših narodnopoli-
tičnih programov slovenske 
zgodovine dvajsetega stole-
tja, ki je sprožila predvsem 
zahteve po koncu krvave voj-
ne in ustanovitev države 
Slovencev, Hrvatov in Sr-
bov. V podporo deklaraciji 
se je takrat razvilo tudi pra-
vo vsenarodno gibanje, v ka-
terem so se hitro in množič-
no odzvali tudi Kamničani.
Razstava je plod sodelovanja 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik in Univerzitetne knji-
žnice Maribor, ki hrani bo-
gato Maistrovo knjižnico. 
Avtorica razstave je  dr. 
Vlasta Stavbar; gre za gostu-
jočo razstavo, ki je tokrat ne-
koliko bolj kamniško obar-
vana. Glavnina je predsta-
vljena na panojih pred samo 
stavbo, delček pa v notranjo-
sti Rojstne hiše Rudolfa Ma-
istra. Kot je v predstavitvi 
med drugim povedala avto-
rica, je bil kamniški sodni 
okraj v deklaracijskem giba-

nju še posebno dobro zasto-
pan. Na Kamniškem je bilo 
namreč zbranih 3023 podpi-
sov, za deklaracijo pa se je 
izreklo kar 47 občinskih od-
borov oziroma županstev. V 
arhivih so ohranjeni izjava 
kamniške duhovščine, izja-
va mestnega županstva ter 
odbora meščanske korpora-
cije Kamnik, izjava županov 
kamniškega okraja, t. i. izja-
va ženstva iz Kamnika, Ne-
velj, Mekinj, Radomelj in 
Šmarce, v kateri je 1467 pod-
pisnic izjavilo, da si sloven-
ske žene iz srca želijo miru. 
Razstava bo na ogled vse do 
pomladi. »Takrat, predvido-
ma ob občinskem prazniku 
konec marca, se bomo – 
upam – zbrali bolj na to-
plem, v prenovljenem sever-
nem pritličju stavbe, kjer so 
se prav te dni začela gradbe-
na dela. Novi prostori bodo 
namenjeni predvsem za ob-
časne razstave, saj sedanji 
panoji zunaj in notranjost 
niso dovolj za vse zgodbe, ki 
jih imamo še namen pove-
dati,« je zbrane nagovorila 
direktorica Medobčinskega 
muzeja Kamnik mag. Zora 
Torkar.
Za kulturni program je pos-
krbel kvartet flavtistk Glas-
bene šole Kamnik.

Razstava o Majniški 
deklaraciji
Na predvečer državnega praznika, dneva Rudolfa 
Maistra, so pred njegovo rojstno hišo na Šutni 
odprli razstavo z naslovom Majniška deklaracija 
1917 in deklaracijsko gibanje.

Glavnina razstave o majniškem gibanju je na ogled na 
panojih pred rojstno hišo Rudolfa Maistra. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Avtor razstave je 
Marko Kumer, ki skupaj s 
svojimi somišljeniki s pro-
jektom želi v javnosti 
predstaviti in ohraniti zave-
danje o eni najpomembnej-
ših in najbolj unikatnih to-
varn v vsej Evropi. O knjigi, 
katere soavtor je tudi sam, 

nam je pred predstavitvijo 
povedal naslednje: »Mono-
grafija je nastala predvsem 
zaradi dolgoletnega skrbne-
ga zbiranja in beleženja pri-
čevanj kronista in nekoč za-
poslenega na ''barutani'' Vil-
ka Rifla. Njegov prispevek 
predstavlja glavnino knjige, 
magistra arhitekture Anja 
Urankar je prispevala daljše 

poglavje o arhitekturni podo-
bi smodnišnice, sam pa sem 
prispeval zaključni del o dru-
žabnem življenju v nekdanji 
tovarni. Bogato ilustrirana, 
dvesto strani debela knjiga 
želi predstaviti ne le delo in 
proizvodnjo, ampak tudi na-
čin življenja v specifični 
skupnosti oziroma celostno 
povezano zgodbo o prostoru 

in ljudeh nekdanje smodni-
šnice v Kamniku, tovarne, ki 
je imela že od vsega začetka 
– sredine 19. stoletja – status 
varovanega območja in je 
bila v pristojnosti vsakokra-
tne aktualne državne vojske.
Hkrati bodo odprli tudi 
razstavo Anje Urankar Ar-
hitekturna podoba smodni-
šnice.

Knjiga in razstava o smodnišnici
V Medobčinskem muzeju Kamnik bodo v sredo, 13. decembra, odprli razstavo z naslovom Na sodu 
smodnika, ki jo spremlja istoimenska monografija.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Novembra je 
Folklorna skupina Kamnik 
že petič pripravila prireditev 
Ples in glasba izpod kam-
niških planin. Kamniški 
folklorniki so v goste povabi-
li najboljše plesne skupine 
iz vse države. 
Na odru Doma kulture Ka-
mnik so tako poleg gostite-
ljev zaplesali člani folklor-
nih skupin Marko iz Beltin-
cev, Gartrož iz Nove Gorice 
ter skupina iz Svetega Jurija 
ob Ščavnici. Prireditev, ki jo 
je povezoval Tone Ftičar, so 
popestrili z glasbenimi nas-
topi. Predstavili so se člani 
Tamburaškega orkestra 
KUD Vrhpolje pri Moravčah 
ter narodno-zabavni ansam-
bel Odziv. Za presenečenje 
pa so na oder povabili tudi 
102-letnega Vinka Lipovca, 
ki se je po sedmih desetle-
tjih bivanja v Clevelandu, 
kjer je urejal katoliški dnev-
nik Ameriška domovina, 
vrnil v rodno Slovenijo.
»To je bila ena boljših prire-
ditev, ki smo jih izvedli. Na-
stopile so skupine z različ-
nih koncev Slovenije, zato 
so imeli obiskovalci prilož-
nost uživati v raznolikosti 
spletov,« je tokratno izvedbo 
Plesa in glasbe izpod kam-
niških planin ocenil predse-
dnik Folklorne skupine Ka-
mnik Janez Hribar.
S tem so člani kamniške 
folklore sklenili pestro leto, 

v katerem so nastopili na 
več kot štiridesetih priredi-
tvah pri nas in v tujini. 
»Sodelovali smo na tridnev-
nem festivalu v Poreču, v 
Avstriji, pa v sklopu Židane 
marele … Sodelujemo tudi s 
šolami in vrtci, s čimer želi-
mo bogato tradicijo sloven-
skega plesa in glasbe pre-
nesti tudi na najmlajše,« še 

dodaja Hribar. Tako kot pre-
cej drugih folklornih skupin 
pri nas si namreč tudi kam-
niški folklorniki želijo po-
mladiti svoje vrste. 
»V zadnjih letih smo se res 
za nekaj let pomladili, a 
naša velika želja je, da bi 
vzpostavili tudi otroško in 
mladinsko sekcijo. Seveda 
pa je danes ob številnih mo-

žnostih preživljanja proste-
ga časa otroke težko spod-
buditi ravno k folklori,« 
pravi Hribar, ki v svoje vrste 
vabi ljubitelje folklore vseh 
generacij. »Še posebno ve-
seli bomo novih moških 
članov, saj je teh navadno 
manj kot žensk,« dodaja.
Po besedah predsednika 
kamniške folklorne skupi-
ne so v zadnjih letih doseg-
li precejšen napredek in 
dvignili kakovost na znat-
no višjo raven. To so doka-
zali tudi na letošnjem sre-
čanju folklornih skupin na 
Bledu, kjer jim je le malo 
zmanjkalo, da bi prišli med 
najboljših 18 skupin v 
državi.

Ples in glasba izpod planin
Kamniški folklorniki so sredi novembra že petič pripravili prireditev z naslovom Ples in glasba izpod 
kamniških planin.

Člani kamniške folklorne skupine med nastopom v Domu kulture Kamnik / Foto: Andrej Lukan

Poleg gostiteljev so zaplesali tudi člani 
folklornih skupin Marko iz Beltincev, Gartrož iz 
Nove Gorice ter skupina iz Svetega Jurija ob 
Ščavnici. Predstavili so se tudi člani 
Tamburaškega orkestra KUD Vrhpolje pri 
Moravčah ter narodno-zabavni ansambel Odziv.
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Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Bojana Klemenc

Kamnik – Royal Academy of 
Dance (Kraljeva plesna aka-
demija), najvplivnejša insti-
tucija na svetu na področju 
izobraževanja učiteljic in 
učiteljev baleta, je že drugo 
leto zapored na povabilo 
njene članice Ane Trojnar, 
učiteljice baleta na Glasbeni 
šoli Kamnik, izvedla izobra-

ževalne seminarje v Domu 
kulture Kamnik. V tem šol-
skem letu so seminarji raz-
deljeni v dva sklopa: novem-
brski in januarski.
V začetku novembra sta bila 
izvedena seminarja, ki se na-
našata na poučevanje višjih 
razredov baleta na osnovno-
šolski stopnji ter seminar 
karakternih plesov. Predava-
teljica Roberta Botti, ki je po-

učevala že lansko leto, pa je v 
organizaciji Glasbene šole 
Kamnik za slovenske učite-
ljice baleta izvedla še semi-
nar Napredna baletna tehni-
ka. Izumiteljica te tehnike 
Avstralka Marie Walton-Ma-
hon, ki je tudi predavateljica 
in izpitna ocenjevalka pri 
Kraljevi akademiji za ples, je 
s pomočjo gimnastičnih žog 
in žog za pilates ter elastič-

nih trakov občutno pripomo-
gla k utrjevanju in napredku 
tehnike učencev baleta. Ana 
Trojnar pojasnjuje, da je ta 
tehnika trenutno pravi hit po 
celem svetu in je zelo vesela, 
da je bila prvič predstavljena 
ravno v Kamniku.
»Vseh seminarjev se je sku-
paj udeležilo 18 učiteljic iz 
vse Slovenije, kar predsta-
vlja kar polovico vseh zapo-
slenih učiteljic baleta v jav-
nem sektorju v Sloveniji. 
Izobraževanj s področja ba-
leta pred lanskim šolskim 
letom ni bilo, zato je to-
likšno zanimanje razumlji-
vo. S seminarji se učiteljice 
baleta seznanjamo z no-
vostmi na baletnem podro-
čju, nadgrajujemo in širimo 
svoje znanje, zato da lahko 
ostajamo ažurno strokovno 
podkovane,« pojasnjuje pri-
ljubljena kamniška baletna 
učiteljica.
Konec januarja bo v Kamni-
ku ponovno potekal medna-
rodni seminar Kraljeve 
plesne akademije s predava-
teljico Sarah Dickinson, za 
katerega je že sedaj veliko 
zanimanja tudi izven slo-
venskih meja.

Baletne učiteljice se izobražujejo

Izobraževalnega seminarja v Kamniku se je udeležilo osemnajst učiteljic iz vse Slovenije. 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Fotografsko dru-
štvo Janez Puhar Kranj je 
skupaj s Ciriusom Kamnik 
organiziralo mednarodni fo-
tografski natečaj Ljubezen 
do drugačnosti, ki spodbuja 
sodelovanje fotografov s po-
sebnimi potrebami.
V prosti temi in temi Hendi-
kep je sodelovalo 119 avtor-
jev z različnih držav sveta, ki 
so prispevali skoraj se-
demsto fotografij, med kate-
rimi je žirija izbrala najbolj-
še. Med nagrajenci je tudi 
Kamničan Nino Rakovič, ki 
je nagrado dobil za fotografi-
jo Look (Pogled), poleg kate-
re je žirija izbrala še njegovo 
fotografijo Selfie (Selfi). Med 
gojenci zavoda (Nino je nek-
danji gojenec) se je skozi 
sito žirije z dvema sprejeti-
ma fotografijama prebil tudi 
Endi Edin Pašič. Slovesnost 

s podelitvijo nagrad bo da-
nes ob 9. uri v prostorih Dr-
žavnega zbora in bo poteka-
la v sklopu prireditev ob 
mednarodnem dnevu invali-
dov, ki ga obeležujemo v ne-
deljo. Zbrane bo na dogod-
ku nagovoril tudi predse-
dnik državnega zbora Milan 
Brglez.
V Ciriusu so izdali tudi kole-
dar z naslovom Perspektive 
drugačnosti. Poleg otrok in 
mladostnikov z zavoda so 
sodelovali tudi fotografa Ma-
tej Peljhan in Jure Kravanja 
ter publicist dr. Dušan Ru-
tar. Koledar v fotografiji in 
besedi predstavlja svet skozi 
perspektivo dvanajstih mla-
dih s posebnimi potrebami 
in prikazuje dvanajst pokra-
jin, s katerih prihajajo. S 
sredstvi bodo oblikovali so-
cialni sklad, namenjen soci-
alno ogroženim otrokom in 
mladostnikom s Ciriusa.

Nino prejel nagrado
Kamničan Nino Rakovič je prejel nagrado na 
mednarodnem fotografskem natečaju Ljubezen 
do drugačnosti.

Nino Rakovič je nagrado prejel za fotografijo z naslovom 
Look. / Foto: Nino Rakovič 

Igor Kavčič

Kamnik – Pred tednom dni 
so v Galeriji Miha Maleš od-
prli novo stalno postavitev 
del enega najbolj prepoznav-
nih slovenskih slikarjev 
dvajsetega stoletja, po kate-
rem galerija nosi ime, dogo-
dek pa je zaznamovala tudi 
predstavitev monografije o 
Malešu. »Branje monografi-
je, predvsem očetovega dela, 
me je v marsičem pretreslo. 
Sicer sem v obrisih poznala 
njegovo življenjsko zgodbo, 
a nikoli ni rad govoril o njej, 
o težki mladosti, o njegovi 
poti iz Kamnika v Zagreb in 
na Dunaj, o bolezni ...« je ob 
odprtju razstave dejala sli-
karjeva hči Travica Maleš: 
»Tako v knjigi kot na razsta-
vi ni predstavljen le kot sli-
kar in grafik, ampak tudi v 
svojem širokem umetni-
škem delovanju in prizade-
vanju k povezovanju sloven-
skih umetnikov, ki jih je v 
okviru svojega bibliofilskega 
dela publiciral.« Poudarila 
je, da je razstava pika na i v 
dolgoletni kvalitetni skrbi in 
rednem predstavljanju nje-
gove umetniške dediščine 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik.
Miha Maleš (1903–1987), 
slikar, mojster risbe, med 
prvo in drugo svetovno voj-
no pionir sodobne sloven-
ske grafike, ilustrator, obli-
kovalec, pesnik, avtor in iz-

dajatelj bibliofilskih edicij, 
fotograf, lahko bi rekli 
vsestranski gojitelj različnih 
umetniških zvrsti je namreč 
leta 1980 mestu Kamnik po-
daril 2634 svojih del – od 
olj, monotipij, grafik do bi-
bliofilskih izdaj in fotografij, 
namenjenih za galerijsko 
zbirko.
Novo stalno postavitev z iz-
borom del Mihe Maleša je 
predstavila avtorica razstave, 
umetnostna zgodovinarka 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik in vodja Galerije Miha 
Maleš Saša Bučan: »Gre za 
nekakšen sladki izbor Male-

ševih del, ki jih hranimo v 
depojih galerije. V dveh so-
bah sem z izborom grafik 
zaokrožila vse tehnike, s ka-
terimi se je ukvarjal, pred-
stavljene so njegove monoti-
pije, ne manjkajo pa tudi 
slike v klasični tehniki.« Ma-
leša lahko spoznamo tudi 
kot ilustratorja, v vitrini pa 
so na ogled bibliofilske izda-
je z njegovimi likovnimi 
opremami. V uvodni sobi v 
galerijo je na ogled obsežna 
stenska postavitev, oblikoval 
jo je Vladimir Ristić, v kateri 
ob biografskih podatkih in 
fotografijah spoznamo po-

membne točke na slikarjevi 
življenjski poti. »Bogat na-
bor podatkov in obsežnega 
fotomateriala, ki ga imamo 
v muzeju, sem želela 
predstaviti na mladosten, 
sodoben način. Ne manjka 
slikovnih povečav, na manj-
ših ekranih pa se vrtijo po-
dobe najrazličnejših grafik, 
monotipij in slik iz njegove 
likovne zapuščine. Na ta na-
čin se na primer ''prelista-
va'' tudi bibliofilska izdaja 
Prešernovega Sonetnega 
venca z Maleševimi podoba-
mi,« razloži Bučanova.
Monografijo sta zbranim 
predstavili Breda Ilich 
Klančnik, ki je knjigo vse-
binsko zasnovala, zbrala 
eseje in slikovno gradivo, in 
slikarjeva hči Travica Maleš. 
»Monografija ni zgolj stro-
kovno znanstvena, ampak je 
zasnovana poljudno, saj v 
njej bogat nabor avtorjev sli-
karja predstavlja z različnih 
zornih kotov. Poleg njegove-
ga likovnega dela smo osvet-
lili tudi še druga področja, 
na katerih je deloval in se 
uveljavljal,« je povedala Ili-
ch Klančnikova. V petih 
sklopih tako lahko na 
poglobljen in hkrati berljiv 
način spoznamo življenje in 
delo Mihe Maleša. Kot je še 
povedala Bučanova, zbirka 
ne bo taka za vekomaj, am-
pak jo bodo vsakih nekaj let 
spreminjali in dopolnjevali 
z deli iz depoja.

Maleš v svoji galeriji
V Galeriji Miha Maleš je odslej na ogled stalna postavitev del slikarja, katerega ime nosi osrednje 
kamniško razstavišče. Predstavili so tudi novo monografijo z naslovom Miha Maleš – slikajoči pesnik.

Breda Ilich Klančnik in Travica Maleš sta predstavili 
monografijo o Mihi Malešu, kustosinja Saša Bučan pa 
novo stalno postavitev slikarjevih del. / Foto: Tina Dokl
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Martina Ozimek

Kamnik – Razvoj lokalnih 
sistemov za medgeneracij-
sko sodelovanje ter pomoči 
starejšim je ena ključnih na-
log vsake lokalne skupnosti 
– glede na prihajajočo de-
mografsko strukturo prebi-
valstva, ki se nam približuje 
izjemno hitro.

V občini Kamnik 
dvajsetodstotni porast
Prebivalstvo se stara zelo in-
tenzivno, naraščajoče in 
stopnjujoče, tudi v občini 
Kamnik. V sedmih letih od 
julija 2009 do januarja 2017 
se je število starejših od 60 
let v naši občini povečalo za 
1444 oseb, kar je 20,1-odsto-
tni porast. Najbolj so se po-
večale skupine od 60 do 64 
let in od 80 do 84 let ter sku-
pina 85 let in več. 
Za uspešno spopadanje z 
vsemi izzivi dolgosti življe-
nja in neverjetno hitrimi 
tehnološkimi sprememba-
mi potrebujejo občine mo-
del, ki mu uspeva vplivati na 

spremembe in se jim ustre-
zno prilagajati. Obenem se 
mora tak model približati 
družbeni paradigmi o soli-
darnosti generacij med se-
boj. Vse to je možno tudi 
realizirati v praksi, če ima-
mo zadosti znanja, optimiz-
ma in zaupanja v sposob-
nosti ekipe, ki sledi tej 
usmeritvi. 
V Zavodu Oreli prek izobra-
ževanj lokalno okolje ozave-
ščamo, opozarjamo in nudi-
mo odgovore na izbrane 
problematike staranja prebi-
valstva in medgeneracijske-
ga sodelovanja v dolgoživi 
družbi. 
Skrbimo za razvoj prosto-
voljstva tako med mladimi 
kot starejšimi, izvajamo naj-
različnejša izobraževanja za 
vse generacije, uvedli smo 
spletno info točko in sveto-
valno pisarno za starejše, 
sodelujemo z drugimi insti-
tucijami in na številne dru-
ge načine vplivamo na po-
daljšanje kvalitetnega biva-
nja starostnikov, da lahko 
dalj časa ostanejo v domačih 
okoljih.

Starejših vedno več
Zavod Oreli s podporo Občine Kamnik že več let 
razvija aktivnosti za podporo starejšim ter hkrati 
povezuje različne generacije prek prostovoljstva, 
različnih izobraževanj ter izvajanja pomoči 
posameznikom.

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

I Pravila uporabe logotipa KNEIPP I IR IMAGE 2017 I

PODARITE KAPLJICE ZDRAVJA
Terme Snovik - Kamnik, e: info@terme-snovik.si, i: www.terme-snovik.si, t: 080 81 23 

DARILO NARAVE

Darilni boni za kopanje v termalni 

vodi in wellness storitve. 

NOVO
Kneippovi polivi

Jasna Paladin

Kamnik – Pravi praznik so si 
starejši in prostovoljci, ki vo-
dijo skupine, pripravili mi-
nuli petek, ko so se v prosto-
rih Doma starejših občanov 
Kamnik zbrali vsi skupaj in 
tako predstavili, kaj v svojih 
skupinah za samopomoč 
starejših počnejo in zakaj je 
program koristen in priljub-
ljen, a kljub temu še prema-
lo poznan, že skoraj četrt 
stoletja.
»Program skupin starih lju-
di za samopomoč je še ved-
no aktualen odgovor na 
nove izzive v sedanji dolgo-
živi družbi. Medicina je zelo 
napredovala in marsikatero 
bolezen že znajo pozdraviti. 
Je pa nekaj, kar se ne da. To 
je povezanost srca in uma. 
Ta pa se dogaja v naših sku-
pinah. Glede na dolgoživost 
družbe pri nas in v Evropi se 
jasno kaže, da bo treba za 
psihično zdravje prebival-
stva veliko bolje poskrbeti. 
Skupaj to počnemo na ob-
močju kamniške občine že 
24 let in smo dokaz, da ne 
gre za noben luksuz, ampak 
za osnovne človekove potre-
be. Nikoli ne smemo poza-
biti, da ste družbi dali in 
dajete veliko in da se vas ne 

sme prezreti. Starejši niste 
noben strošek družbe in to 
je treba poudarjati povsod! 
Člani skupin se vsak teden 
ustavimo vsaj za uro in pol 
in se povezujemo v pogovor-
nih skupinah z namenom 
medsebojne podpore, ohra-
njanja dobrega počutja, kre-
pitve zdravja, izmenjave ko-
ristnih informacij in izku-
šenj. Delujemo po načelih 
zaupnosti, enakovrednosti 
vseh vključenih v skupino. 
Skupaj se pripravljamo in 
odgovarjamo na izzive sta-
rosti,« je v imenu Medgene-
racijskega društva Jesenski 
cvet zbrane nagovorila Ta-
tjana Prašnikar Đuran, sicer 
Kamničanka, ki skupaj s 
Kartini Djalil vodi skupino 
prostovoljcev v Kamniku, pa 
tudi svojo skupino Za-upa-
nje v Preserjah pri Ra-
domljah.
V občini Kamnik aktivno de-
luje pet skupin starih ljudi za 
samopomoč. V prostorih 
Doma starejših občanov Ka-
mnik se ob četrtkih od 9. ure 
do 10.30 srečujejo člani sku-
pine Dobrovoljčki, ki jih vodi 
Nataša Brišnik. V Franči-
škanskem samostanu pod 
vodstvom Jožeta Gajška de-
luje skupina Kamniški me-
tulji, ki se srečuje ob četrtkih 

od 17. ure do 18.30. V prosto-
rih Društva upokojencev Ka-
mnik Branka Lap in Irma M. 
Končnik ob ponedeljkih od 
16. ure do 17.30 vodita skupi-
no Marjance. V prostorih 
Krajevne skupnosti Mekinje 
deluje skupina Šmarnice, ki 
jo vodi Vera Krall, srečuje pa 
se ob ponedeljkih od 16.30 
do 18. ure. V prostorih špor-
tnega društva v Zgornjem 
Tuhinju pa se vsak ponede-
ljek od 16.30 do 18.30 sreču-
jejo člani skupine Bodeča 
neža, ki jo vodita Antonija 
Hrastovec in Vera Baloh. Pri-
družite se jim!

Tatjana Prašnikar Đuran se 
je nato posebej zahvalila 
najstarejši prostovoljki v 
skupinah starih ljudi za sa-
mopomoč – devetdesetletni 
Rezki Mali, ki se je kar dvaj-
set let vsako nedeljo vozila v 
Dom starejših občanov Ka-
mnik, kjer je vodila skupino 
Paglavec, in s seboj vozila 
tudi člane iz Tuhinjske doli-
ne. V domu zadnji dve leti 
živi tudi sama, skupine pa 
ne vodi več.
Skupine so se nato predsta-
vile s svojimi točkami, v pro-
gramu pa ni manjkalo sme-
ha in prijetnega druženja.

Z druženjem gre lažje
V Domu starejših občanov Kamnik so se že četrto leto srečali člani kamniških skupin starih ljudi za 
samopomoč v okviru Medgeneracijskega društva Jesenski cvet. Na Kamniškem deluje pet skupin, in 
to že štiriindvajset let.

Rezka Mali, ki so ji zbrani voščili za visok osebni jubilej in 
se ji zahvalili za srčnost, čas, znanje in izkušnje, ki jih je 
dvajset let delila znotraj svoje skupine. / Foto: Tina Dokl

Skupina Kamniški metulji se je na srečanju predstavila s 
predstavo in poskrbela za veliko smeha. / Foto: Tina Dokl

Tatjana Prašnikar Đuran, vodja skupine prostovoljcev iz 
skupin starih ljudi za samopomoč na Kamniškem 
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Uvodnik

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,
prepričan sem, da smo se vsi skozi leto trudili izpolniti kar naj-
več zadanih ciljev iztekajočega se leta. Nekatere smo uspešno 
odkljukali, spet drugi čakajo na uresničitev. Morda že v prihajajo-
čem letu. Morda čez nekaj let. Bilanco svojih želja moramo urav-
notežiti do te mere, da nam vedno ostane še nekaj neizpolnjenega. 
Če bi se nam izpolnile vse želje, potem si ne bi več želeli. Želje in 
upanje pa nam dajejo motivacijo za naprej. Časi so taki, da potre-
bujemo pogum, da bomo stvari obrnili na bolje. Ali pa vsaj začeli 
premikati, saj v nasprotnem primeru naši zanamci ne bodo uživali 
vrednot, ki smo jih deležni sami. In če se že zdi, da premalo cenimo 
vrednote in svobodo, ki so nam jo priborili naši dedje in babice, je 
nujno, da vsaj našim otrokom, vnukom, pravnukom zagotovimo 
korake do boljšega jutri. 
Vsaj nekaj teh korakov smo storili v Občini Kamnik v letu, ki se po-
časi poslavlja. Skupaj s petimi sodelujočimi občinami, smo uspeš-
no zaključili enega največjih projektov Občine Kamnik: Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale - Kamnik in s tem 
pomembno izboljšali kakovost zdravega bivalnega okolja naše lo-
kalne skupnosti. Ne morem mimo obnove Glavnega trga, projekta, 
ki sicer še ni zaključen, je pa eden izmed ključnih strateških projek-
tov pri razvoju mestnega središča, s čimer bomo občanke, občani in 
obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno sre-
dišče. Sprejeli smo celostno prometno strategijo, s katero sledimo 
globalnim smernicam trajnostnega razvoja in skrbimo za dobrobit 
prebivalcev lokalne skupnosti. Občina Kamnik je bila ponovno pre-
poznana kot prostovoljstvu prijazno mesto, v okviru projekta Zlati 
kamen 2017 pa smo prejeli naziv regijskega zmagovalca 2. regije. 
A vse to je le delček tistega, kar prispevate Vi, drage občanke, dra-
gi občani. Naj bodo kritike ali pohvale, veseli smo vaših pobud, saj 
tako vemo, da ste ponosni na svoje mesto, svojo občino, da si želite 
sodelovati z nami, nas usmerjati in opozarjati ter zagotoviti stvari 
prijazne in uporabne vašemu življenju. 
Zaželeti srečo in zdravja vsem je iluzorno, saj mnogim med nami 
to žal ni dano. Človek potrebuje pomoč sočloveka vse dni v letu, ne 
le v prazničnih dneh. Ta čas nas samo znova in znova opominja, da 
moramo odpreti vrata dobroti, solidarnosti, srčnosti, veselju, topli-
ni in človečnosti. 
Del tega bo moč videti in doživeti na decembrskih prireditvah v 
sklopu prireditev Pravljični Kamnik s številnimi dogodki za vse 
generacije. Vabim Vas, da skupaj nazdravimo vrednotam prepros-
tega človeka ter s pogumom in z besedo »zmoremo« skupaj vstopi-
mo v novo leto.  Mirne božične praznike in srečno 2018.

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,
december je čas, ko zadiši po cimetu, pecivu, kuhanem vinu in pra-
ženih mandljih, je čas, ko si vzamemo trenutek zase, za družino, 
prijatelje ter znance. December je tudi čas za oceno in presojo vse-
ga doseženega in za nove načrte tako v zasebnem kot poslovnem 
življenju.
Za Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je bilo leto 2017 
prelomno. Zavod je pod svoje okrilje prevzel tudi kulturo oziro-
ma vodenje in upravljanje Doma kulture Kamnik. Nova ekipa 
Zavoda za turizem šport in kulturo Kamnik je uspešno uresničila 
zastavljene cilje, beležila dobro turistično sezono in tudi na na-
cionalnem nivoju dosegla, da smo ena od vodilnih destinacij v 
slovenskem turizmu. V novo leto vstopamo z novimi izzivi, ambi-
cioznimi cilji z željo, da naredimo dobre projekte za Kamnik.
Letos decembra bo Kamnik še posebno prazničen in vsi tisti, ki 
se vam gneča v Ljubljani ne dopade, boste lahko prijetno vzduš-
je okusili v domačem Pravljičnem Kamniku. Praznično vzdušje 
bomo pričarali že prvi dan decembra, ko bomo skupaj s Čuki na 
Glavnem trgu prižgali lučke v našem mestu. Priljubljeno drsa-
lišče, ki smo ga preselili v praznično okrašen Keršmančev park, 
se je odprlo minuli petek, dogajanje na njem pa bodo popestrili 
spremljevalni dogodki.
Vendar to ne pomeni, da se dogajanje odmika iz centra mesta! V 
središču mesta ostajajo prednovoletni koncerti znanih sloven-
skih ansamblov in tudi Novoletni bazar Vrtca Antona Medveda 
Kamnik. Poleg tega bodo dogajanje v njem začinili ponudniki iz 
starega mestnega jedra s svojimi dogodki, ki so jih pripravili v so-
delovanju z Občino Kamnik, KIK štarterjem in nami. Posebej pa bi 
rada opozorila tudi na toplo pravljično hiško pod Malim gradom, ki 
bo na parkirišču pri Kavarni Veronika stala od 8. do 23. decembra.
V njej želimo ustvariti pravo decembrsko vzdušje. Verjamemo, da 
vam bomo s pravljicami, nastopi pevskih zborov, posameznih dru-
štev ter vrtcev in šol uspeli pričarati tisti čarobni vonj po praznikih: 
ko se čas ustavi, ko pogledamo v oči s svojimi najbližjimi in ko na 
dan pride tisti otroški jaz v nas. Prepričana sem, da se boste v nje-
nem programu našli vsi. Otroci pa bodo posebno veseli obiska Bo-
žička tik pred božičem. Pridite tja, kjer so pravljice doma.
Poslovite se od starega leta z nami v našem Pravljičnem Kamniku. 
Na zadnji strani boste našli tudi posebne kupone ugodnosti ponu-
dnikov v starem mestnem jedru, izrežite jih in izkoristite. Vljudno vas 
vabim tudi, da vstop v novo leto pričakate z nami na Glavnem trgu.
Z najboljšimi željami za vašo srečo, zdravje in doseganje uspehov, 
ki si jih želite, vam zaželim vse dobro v letu 2018.

Vaš župan Marjan Šarec 
 

KOLOFON
Prilogo Pravljični Kamnik je pripravil Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in je priloga časopisov Kamničan-ka in Gorenj-
ski glas. Prilogo uredil: Samo Trtnik. Fotografije: arhiv Zavoda za 
turizem, šport in kulturo Kamnik, arhiv Občine Kamnik, arhiv or-
ganizatorjev prireditev, Luka Keše in Bruno Sedevčič (slednja dva 
pri intervjuju s skupino Big Foot Mama). Organizator prireditve: 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Vodja prireditve: Do-
roteja Narat. Datum izida: 1. december 2017 . Naklada: 31.000

Pravljičnega Kamnika ne bi bilo brez:

Božena Peterlin, direktorica 
Zavoda za turizem,  

šport in kulturo Kamnik

Priredil Milan Windschnurer

Dan pred sv. Miklavžem 
je poklical Janko do-
mačega psa Sultana 
in ga pobožal rekoč: 

»Poslušaj Sultan, pojdiva v vas 
prestrašit otroke. Jaz bom sv. 
Miklavž, ti pa parkelj.« In se je 
Janko oblekel v sv. Miklavža ter 

pomazal Sultana s črno pasto za 
čevlje, da je bil črn kot dimnikar. 
Ko je sonce zašlo in so se prika-
zale zvezde, sta stopila iz doma-
če hiše in jo mahnila v vas.
Že v prvi hiši sta hotela prestra-
šiti otroke. Prišla sta do glavnih 
vrat in Janko je potrkal nanje. 
Ali, ojoj, vrata so se odprla 
in iz hiše je stopil resnični sv. 

Miklavž z belimi angeli in črni-
mi parkeljni. Ko je sv. Miklavž 
zagledal Janka, je ukazal par-
keljnom: »Vtaknite v vrečo tega 
goljufa«. Parkeljni so zarožljali 
z verigami in zgrabili Janka, 
eden izmed njih pa ga je stla-
čil v vrečo. Janko je v vreči brcal 
z nogami in vpil: »Sultan reši 
me!« Sultan je zalajal in se pog-

nal v parkeljna, da je ta padel 
na tla in vrečo izpustil. Vreča 
se je odprla in Janko je skočil 
na noge in jo s Sultanom ubral 
proti domu.
Tam je Janko objel Sultana in se 
mu zahvalil: »Ti, Sultan, nisi bil 
parkelj, ampak moj angel va-
ruh. Zato ti prisežem, da se ni-
koli več ne grem sv. Miklavža.« 

Janko in sv. MiklavžMIKLAVŽEVANJA PO KAMNIKU  
IN OKOLICI

 Nedelja, 3. december 
ob 15. uri v Motniku, v kulturnem domu
ob 16. uri na Vranji Peči, v cerkvi
ob 16.30 v Špitaliču, v dvorani Krajevne skupnosti
ob 17. uri v Šmarci, v kulturnem domu: z lutkovno igrico
ob 17. uri v Šmartnem, v kulturnem domu 
ob 17.30 v Kamniku, za kavarno in na pobočju Malega gradu z 
Miklavževo igrico »Skupaj gradimo dom« ter s sprevodom do 
Glavnega trga /ob močnem dežju se prestavi na 5. 12. ob 17.30/

 Ponedeljek, 4. december 
ob 18.30 v Mekinjah, v Domu. Prijave v trgovini »Malina« v 
Mekinjah, Cesta dr. Tineta Zajca 19a (tel. 831 77 26);

 Torek, 5. december 
ob 16. uri na Šutni, v cerkvi
ob 17. uri v Stranjah, pred kapelo
ob 18.30 v Tunjicah, v cerkvi
ob 19. uri v Nevljah, v cerkvi 

 Sreda, 6. december 
ob 16.30 na Selih, v Marijinem domu
ob 18. uri v Zg. Tuhinju, v cerkvi 

 Sobota, 9. december 
ob 17. uri na Brezjah nad Kamnikom, na Prelesnikovi domačiji  

O prijavah in podrobnostih bodo starši obveščeni še na 
krajevno običajen način, preko župnijskih oznanil oz. vabil 
in plakatov. Informacije tudi na 839 17 16.
Podatke je zbral Odbor za oživljanje starih običajev.
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Pravljični šotor pod Malim gradom

Petek, 8. december
16.45 Otroški pevski zbor Vrtca Antona Medveda Kamnik
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica ustvarjanja venčkov – Knjižnica Franceta 
Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30  Odprtje prenovljene kavarne in pogovor s slikarjem 
Zmagom Modicem – Kavarna Veronika

20.00  Večerni koncert: Trio Sprukci

Sobota, 9. december
16.30 Komorni ženski pevski zbor Vox Annae
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica ustvarjanja mini novoletnih smrečic – 
Knjižnica Franceta Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30 Otroška predstava gledališča Fru-Fru: Zimska pravljica

Nedelja, 10. december
17.00  Delavnica izdelovanja božično-novoletnih voščilnic – 

društvo Tun’ški glas

Ponedeljek, 11. december
17.00  Predstava Pod medvedovim dežnikom ter ustvarjalne 

delavnice. Na tržnici pa se bodo prodajale voščilnice, 
knjiga otrok in vzgojiteljev iz vrtca ter drugi praktični 
izdelki. V Njami kotičku pa bo potekala degustacija 
domačih namazov in domačega veganskega peciva – 
Vrtec Sonček

Torek, 12. december
15.00  Animacijski program z delavnicami –  

Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Gimnazija in srednja šola 
Rudolfa Maistra Kamnik

Sreda, 13. december
16.30 Mešani pevski zbor Cantemus
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in 

pravljičarjev ter otroška delavnica izdelovanja 
dekoracije iz olupkov – Knjižnica Franceta Balantiča in 
Društvo Mavrični vrtiljak

18.30  Muzikal Sneguljčica – Glasbena šola mag. art. Alenke Gotar

Četrtek, 14. december
18.30 Božično-novoletni koncert Glasbene šole Skalar

Petek, 15. december
16.30 Prvo slovensko pevsko društvo Lira
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica ustvarjanja luči iz naravnih materialov – 
Knjižnica Franceta Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30 otroška predstava gledališča Fru-Fru
20.00 Glasbeni večer: Trio Sprukci

Sobota, 16. december
16.30  Mešani pevski zbor Odmev Kamnik
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica ustvarjanja podstavkov za sveče –  
Knjižnica Franceta Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30  otroška predstava gledališča Fru-Fru: Zlatolaska in trije 
medvedi

Nedelja, 17. december
17.00 Modna revija - Pletenine Špenko, Mifor, Lady M

 
Ponedeljek, 18. december
17.00  Otroška predstava in ustvarjalne delavnice z zimsko 

tematiko – Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Torek, 19. december
17.00  Otroška predstava in ustvarjalne delavnice z zimsko 

tematiko – Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Sreda, 20. december
16.30 Pevski zbor Glasbene šole Kamnik
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev ter 

otroška delavnica izdelovanja božičnih in drugačnih zvezd – 
Knjižnica Franceta Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30 Obisk Božička in možnost fotografiranja z njim

Četrtek, 21. december
17.00  Nastop malih in velikih kalčkov ter plesne delavnice  

za otroke – Plesni klub Šinšin
19.00 Nastop plesnih skupin – Plesni klub Šinšin

Petek, 22. december
16.30 Komorni pevski zbor Šutna Kamnik
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica novoletnih jelk – Knjižnica Franceta Balantiča 
in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30 Obisk Božička in možnost fotografiranja z njim

Sobota, 23. december
16.30 Mešani pevski zbor Odmev Kamnik
17.00  Branje pravljice iz ust izkušenih pravljičark in pravljičarjev 

ter delavnica ustvarjanja okrasnih jelenčkov –  
Knjižnica Franceta Balantiča in Društvo Mavrični vrtiljak

18.30 Obisk Božička in možnost fotografiranja z njim

Mesec december je 
čaroben, prazničen 
in vesel. Predsta-
vlja upanje ter po-

vezuje družine v skupnem pra-
znovanju. Pravzaprav je tak, kot 
so ljudske pravljice. Se spomnite 
časov, ko vam je prijeten glas 
vaše babice prebiral pravljice?

Vstopite ponovno v ta čas.
Pod Malim gradom bo od 8. do 
23. decembra stala pravljična hi-
ška, ki vam bo v teh mrzlih dneh 
ponujala toplo in praznično za-
vetje. Pred praznično kuliso do-

mačega ognjišča se bo čas umiril 
in celo ustavil. Praznična okrasi-
tev ter vonj po praznikih vas bo 
odpeljal stran od ponorelega 
sveta v prijetno okolje vam naj-
bližjih. Ponovno boste prebudili 
otroka v sebi. Tu bo prostor našlo 
tudi umetniško ustvarjanje.

Zato vas vabimo, da pridete tja, 
kjer so pravljice doma.
V pravljični hiški vas bodo pri-
čakale različne prireditve. Vsako 
sredo, petek in soboto bodo vse 
obiskovalce najprej ob 16.30 
pozdravili koledniki – pevci 

kamniških pevskih zborov, ob 
17. uri pa bodo otroci najprej 
prisluhnili pravljicam iz ust iz-
kušenih pravljičark in pravlji-
čarjev, sledile pa bodo otroške 
delavnice, kjer bodo nastajali 
praznični predmeti, narejeni iz 
naravnih materialov. Program 
je pripravil Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik v so-
delovanju s Knjižnico Franceta 
Balantiča Kamnik in društvom 
Mavrični vrtiljak. Za uvod v do-
gajanje pa bodo z božičnimi 
pesmimi poskrbeli kamniški 
pevski zbori. V soboto popoldan 

ob 18.30 pa bo na sporedu še 
otroška predstava.
Dogajanje pa ni namenjeno 
samo otrokom, saj bodo ob pet-
kih ob 20. uri na odru potekali 
glasbeni večeri. Program pod 
šotorom so pripravili tudi različ-
ni pevski zbori, Društvo Tun’ški 
glas, Vrtec Sonček, Vrtec Anto-
na Medveda Kamnik, Glasbena 
šola Skalar, Gimnazija in srednja 
šola Rudolfa Maistra Kamnik ter 
Plesni klub Šinšin.
PRAVLJIČNO HIŠKO  
BO TEDEN PRED BOŽIČEM  
OBISKAL TUDI BOŽIČEK.

Pridi tja, kjer so pravljice doma

PODROBNEJŠI SPORED DOGAJANJA

DRSALIŠČE KAMNIK BO LETOS  
V KERŠMANČEVEM PARKU
Tako kot vsako leto bo tudi letos v Kamniku možno brezplačno 
drsanje, ki pa bo tokrat na novi lokaciji – v prijetno okrašenem 
Keršmančevem parku. Dogajanje ob drsališču bodo popestrile 
praznične stojnice ter tudi glasbeni spremljevalni program. 
Tako bodo vsak četrtek od 18.30 do 20.30 koncerti.

7. december – Duo Ajd Čao
14. december – Duo Kristovnik
21. december – Mat na kvadrat
28. december – Duo Kristovnik

Drsališče bo odprto vsak dan med 9. in 20. uro, izposoja 
drsalk pa je možna med tednom med 16. in 20. uro, med 
prazniki, ob koncu tedna in med šolskimi počitnicami pa 
od 9. do 20. ure. Tudi letos pa bo na voljo plačljiva izposoja 
drsalk in drsalnih pripomočkov za otroke. Vsako soboto 
med 10.30 in 11.30 bo potekala vodena otroška animacija, v 
večernih urah med 20. in 22. uro pa bo drsališče odprto za 
hokejske skupine.

Drsali boste lahko vse do 25. februarja 2018.
Za več aktualnih informacij spremljajte Facebook – strani 
Drsališče Kamnik in Livin’ Kamnik.
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 Petek, 1. december  
Od 11.00 do 19.00 

20 CHOCOLATE 
degustacija edinih čokolad v Sloveniji, izdelanih na tradicionalen 
način – od zrnja do tablice
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

17.00 
PREDBOŽIČNA USTVARJALNA DELAVNICA 
ZA OTROKE IN ODRASLE
Eco Resort, prispevek za delavnico: odrasli 3 EUR, otroci 1,5 EUR. 
Kontakt: info@sloveniaecoresort.com

17.00 
SLAVNOSTNI PRIŽIG PRAZNIČNE 
OKRASITVE IN ZABAVA S SKUPINO ČUKI
Glavni trg, Kamnik. Kontakt: 01 83 18 250 in  
tic@visitkamnik.com

 Sobota, 2. december  
Od 8.00 do 13.00 

KATJINA PRESNA KUHINJA 
Kulinarično druženje s Presnico Katjo
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

Od 11.00 do 14.00 
ZABAVA S PALČKOM SNOVIČKOM OB 
VODNIH VRAGOLIJAH IN USTVARJALNICAH
Terme Snovik. Kontakt: 01 83 44 100

20.00 
OGLED PRENOSA EVROPSKEGA PRVENSTVA 
V SLAM POEZIJI
MC Kotlovnica. Kontakt: info@kotlovnica.si

 Nedelja, 3. december  

10.00 
17. MIKLAVŽEV TEK
Terme Snovik. Kontakt: miklavzev.tek@sd-smartno.si

Od 10.00 do 18.00 
VESELI DAN KULTURE: PROST VSTOP  
V ENOTE MMK
Grad Zaprice, Galerija Miha Maleš, Rojstna hiša Rudolfa Maistra. 
Kontakt: 01 8317 647

Od 11.00 
TA VESELI DAN KULTURE
Arboretum Volčji Potok. Kontakt: info@arboretum.si

Od 14.00 do 20.00 
DOKUMENTARNI FILM FENOMEN BRUNO 
GRÖNING
SC Cirius Kamnik – Mala športna dvorana.  
Kontakt: 040/630 758 in 040/894 491       

17.30 
MIKLAVŽEVANJE Z IGRO SKUPAJ GRADIMO 
DOM TER OGNJEMETOM
Pobočje Malega gradu. Kontakt: Ana Stele, tel. 031 332 960; 
Marjeta Humar, tel. 031 564 705, marjeta.humar@guest.arnes.si

 Ponedeljek, 4. december  
Od 14.00 do 19.00
ODORI 
Druženje z Nino Slapšak ustvarjalko naravne kozmetike 
Odori in tekmovalko nove sezone oddaje Štartaj, Slovenija
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

 Torek, 5. december  

17.00 
OBISK MIKLAVŽA V SPREMSTVU 
PARKELJNOV IN ANGELČKOV
Eco Resort. Kontakt: info@sloveniaecoresort.com

 Četrtek, 7. december  

17.00 
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL JANA  
BERNOTA: TELESA  
MC Kotlovnica. Kontakt: info@kotlovnica.si

18.00 
PRIREDITEV OB 70-LETNICI CIRIUSA 
KAMNIK
Velika dvorana DKK

 Petek, 8. december  
18.00 
PREDAVANJE O PARTNERSKIH ODNOSIH, 
VEZAL – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, 
RAZISKOVANJE IN SVETOVANJE
Velika dvorana DKK

 Sobota, 9. december  
Od 8.00 do 13.00 
MIRJAM GRILC: ZA VSAKO BOLEZEN  
RASTE ROŽCA. 
Druženje in nasveti cenjene zeliščarke s Šenturške Gore
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

Od 13.00 do 15.00 
DRUŽINSKI POHOD DO EKOLOŠKE KMETIJE 
Z DEGUSTACIJO
Terme Snovik, cena: 3 EUR/osebo, potrebne predprijave. 
Kontakt: 051 313 966

18.00 
FILMSKI VEČER NA STAREM GRADU
Grajska terasa na Starem gradu. Kontakt: 040 870 255

19.00 
KOMEDIJA PLEŠEJO Z D’NARJEM
Dom krajanov Mekinje, cena: 9 EUR. Kontakt: 031 561 791

 Nedelja, 10. december  
14.00 
MIKLAVŽEVANJE NA BUDNARJEVI DOMAČIJI 
Budnarjeva domačija. Kontakt: 051 336 516

17.00 
OGNJENA VERONIKA – FESTIVAL OGNJENIH 
AMBIENTOV 
Katzenberg. Kontakt: info@kotlovnica.si

 Torek, 12. december  
Od 15.00 dalje 
NOVOLETNI BAZAR S PRAZNIČNO 
PREDSTAVO IN OBISKOM DEDKA MRAZA
Glavni trg. Kontakt: info@vrtec-kamnik.si

20.00 
PREDSTAVA ABONMAJA STAND UP
Klub Kino dom v Domu kulture Kamnik, cena vstopnice: 5 EUR. 
Kontakt: info@domkulture.org

 Sreda, 13. december  
18.00 
ODPRTJE RAZSTAV NA SODU SMODNIKA IN 
ARHITEKTURNA PODOBA SMODNIŠNICE 
TER PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE O 
SMODNIŠNICI 
Muzej grad Zaprice. Kontakt: 01 8317 647
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18.00 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PEVSKEGA 
ZBORA IN ORKESTROV
Dom kulture Kamnik. Kontakt: gs.kamnik@guest.arnes.si

 Četrtek, 14. december  

19.00 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT SOLISTOV 
IN KOMORNIH SKUPIN 
Vremšakova dvorana Glasbene šole Kamnik. Kontakt: 
gs.kamnik@guest.arnes.si

 Petek, 15. december  
17.00 
ŠILA – ŠOLSKA IMPRO LIGA 
MC Kotlovnica. Kontakt: info@kotlovnica.si

 Sobota, 16. december  
8.00 
LOKOSTRELSKO TEKMOVANJE INDOOR 18M
Športna hala Kamnik. Kontakt: Igor Štrajhar  
(strajhar.i@gmail.com), 041 534 793

Od 8.00 do 13.00 
DRUŽINA RENČELJ – NAMEN IN ZDRAVILNI 
UČINKI KRAŠKE SIVKE
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

Od 11.00 do 13.00 
USTVARJALNA DELAVNICA IN VODNE 
VRAGOLIJE S PALČKOM SNOVIČKOM
Terme Snovik. Kontakt: 01 83 44 100

19.00 
PRAZNIČNI KONCERT MESTNE GODBE KAMNIK
Velika dvorana v Domu kulture Kamnik

18.00 
POHOD Z BAKLAMI NA STARI GRAD IN 
KONCERT UROŠA IN TJAŠE
Začetek pohoda: Glavni trg, cilj: Grajska terasa na Starem gradu. 
Kontakt: tic@visitkamnik.com

 Nedelja, 17. december 

Ob 15.30, 17.00 in 19.30 
BOŽIČNA PRODUKCIJA PLESNEGA  
KLUBA ŠINŠIN
Dom kulture Kamnik. Kontakt: 040 461 747 in  info@sinsin.si

 Sreda, 20. december 
18.00 
GALERIJSKI VEČER: PREDAVANJE SAŠE 
LAVRINC PLEČNIK NA KAMNIŠKEM 2. DEL
Galerija Miha Maleš. Kontakt: 01 8397 504

21.30 
SWING PLESNI VEČER V ORGANIZACIJI 
SWINGING KAMNIK
Klub Kino Dom v Domu kulture Kamnik.

 Četrtek, 21. december  
Od 14.00 do 19.00 
ODORI 
Druženje z Nino Slapšak, ustvarjalko naravne kozmetike Odori in 
tekmovalko nove sezone oddaje Štartaj, Slovenija
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

 Petek, 22. december  
20.00 
47. NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA 
ORKESTRA DOMŽALE - KAMNIK
Velika dvorana v Domu kulture Kamnik. Cena: 15 EUR/10 EUR; v 
predprodaji do 15. 12.: 12 EUR/8 EUR

 Sobota, 23. december  
Od 8.00 do 13.00 
20-CHOCOLATE 
Predstavitev in degustacija lešnikovega namaza iz samo treh 
sestavin
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

17.00 
BOŽIČNA ZGODBA Z ŽIVIMI JASLICAMI
Bizjakova dolina pri Termah Snovik. Kontakt: Turistično društvo 
Tuhinjska dolina, 041 633 779

20.00 
47. NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA 
ORKESTRA DOMŽALE - KAMNIK
Velika dvorana v Domu kulture Kamnik. Cena: 15 EUR/10 EUR;  
v predprodaji do 15. 12.: 12 EUR/8 EUR

21.00 
KATZEN KABARET 
Nova edicija kamniškega kabareta 
MC Kotlovnica. Kontakt: info@kotlovnica.si

 Nedelja, 24. december  
17.00
OBISK BOŽIČKA
Eco resort. Kontakt: info@sloveniaecoresort.com

22.00 
POLNOČNICA V KAPELI LURŠKE MATERE 
BOŽJE V KAMNIŠKI BISTRICI
Organiziran bo avtobusni prevoz.
Dom pri Kamniški Bistrici. Kontakt: kamniskab@gmail.com

00.00 
POLNOČNICA NA VELIKI PLANINI. 
Nihalka bo obratovala od 9.00 do 00.00, nato ob 2.00, 3.00 in 
4.00. Sedežnica bo obratovala do  23.00. 
Kapela Marije Snežne. Kontakt: info@velikaplanina.si

 Ponedeljek, 25. december  
18.30 
PETJE PRI SVETI MAŠI, POTEM SLEDI 
TRADICIONALNI BOŽIČNI KONCERT MEPZ 
CANTEMUS 
Frančiškanska cerkev sv. Jakoba.  
Kontakt: mepz.cantemus@gmail.com

 Torek, 26. december  

Od 17.00 do 19.00 
NOČNI POHOD DO KMETIJE Z BAKLAMI  
Z DEGUSTACIJO
Terme Snovik. Cena: 3 EUR/osebo, potrebne predprijave. 
Kontakt: 051 313 966

 Sreda, 27. december  
Od 18.00 do 20.00 
PRIPRAVA ZDRAVIH PRAZNIČNIH JEDI  
Z MONIKO (RE-EVOLUTION)
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

 Petek, 29. december  
Od 18.00 do 20.00 
PRIPRAVA ZDRAVIH PRAZNIČNIH JEDI  
Z MONIKO (RE-EVOLUTION)
Zlata ptička. Kontakt: info@zlatapticka.si

18.00 
FILMSKI VEČER NA STAREM GRADU
Grajska terasa na Starem gradu. Kontakt: 040 870 255

 Sobota, 30. december 
Od 16.00 do 17.00 
OTROŠKA NOVOLETNA ZABAVA Z DEDKOM 
MRAZOM NA BAZENU
Terme Snovik. Kontakt: 01 83 44 100

 Nedelja, 31. december
Od 20.00 do 2.00 
SILVESTROVANJE V KOPALKAH Z DJ-JEM IN 
SILVESTRSKO VEČERJO
Terme Snovik. Kontakt: 01 83 44 100
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Pogovor

Samo Trtnik in Anja Koleša

Legendarna skupina iz 
90. let Big Foot Mama se 
vrača v Kamnik. Datum 
nastopa, 30. december, je 

skupina objavila že sredi jeseni. 
Danes, ko je rok postal alterna-
tiva, v ospredju pa je pop, se Big 
Foot Mama ne umikajo, ampak 
ostajajo na poti, ki jo rišejo že 
več kot 25 let. In to je tisto, kar 
jih naredi legendarne. Prihod-
nje leto prihaja nova plošča, mi 
smo jih zmotili na njihovi vaji 
v tipičnem rokerskem vzdušju. 
Na tabli za nama je bil seznam 
pesmi z novega albuma. »Ne sli-
kat’ tega,« je njihovo navodilo. V 

pogovoru je sodelovalo vseh pet 
članov, izmenično so se dopol-
njevali, zaradi česar je pogovor 
potekal zelo sproščeno. Roker-
sko, pravzaprav.

Več kot 25 let ste že na sloven
ski glasbeni sceni. To je obču
dovanja vreden dosežek. Koli
ko se je v tem času spremenila 
glasba?
Korenito. Ko smo mi začenjali 
svojo glasbeno pot, je bil grunge 
kot alternativni rok na vrhuncu. 
To so bila 90., ko je bil zadnji val 
uporniškega rokenrola. Takrat 
je glasba imela še dušo in za-
gon. Potem pa je internet spre-
meni vse. Danes je glasba tako 

skomercializirana, da je vse pop. 
Če ni pop, je avtomatsko alter-
nativa. No, saj je bilo veliko popa 
tudi v 80. in 90., ampak tisto je 
bil najboljši pop. To danes pa je 
sranje. Glasba danes nima več 
svoje teže, danes so samo še yo-
utubovski komadi.

Zato pa je dobro, da legen
darne skupine, kot je Big Foot 
Mama, še vedno napolnijo dvo
rano.
Ampak to je fenomen časa pred 
internetom. V svetu danes viso-
ko kotirajo izvajalci, ki so si ka-
riero naredili pred internetom, 
tisti, ki so si jo naredili po njem, 
pa zelo težko obstanejo. Primer 

je največji glasbeni festival v 
Angliji Glastonbury. Organiza-
torji imajo težave, ker je v zad-
njih letih zelo malo izvajalcev, ki 
bi bili nosilno ime na festivalu. 
Potem pa vabijo bende iz 80. in 
90. Tudi zato je toliko ponovnih 
združitev. 

Spremenila pa se je tudi tehni
ka. Vaš prvi album Nova pravila 
je izšel še na kaseti, danes pa je 
v zatonu že CD in je v ospredju 
„stream“. Kako se vi prilagajate 
temu?
Mi vztrajamo na svoji poti in 
ostajamo rokenrol bend, ki ne 
bo izdal singla, ampak bomo 
počakali celotni album, ki bo 

imel celovito zgodbo z introm, 
zapletom in zaključkom. Na ka-
kšnem formatu to potem izide, 
ali je to kaseta, CD ali kaj tretje-
ga, ni toliko pomembno. Nam je 
žal, da je z internetom propadla 
ideja tega celovitega albuma. 
Danes so popularni singli, kar ni 
dobro.

 Ali takšna komercializacija do   
lgoročno prinaša glasbi smrt?
Komercializacija sama ne. Tudi 
Sex Pistols, ki predstavljajo neko 
revolucijo, so bili narejeni za 
prodajo. Razlika je samo ta, da 
dokler ni ameriški način življe-
nja prišel v vse naše pore, tega 
nismo vedeli. Zato ni problem 

komercializacija sama, ampak 
ponavljanje. To je dolgoročna 
smrt. Glasbenik mora povedati 
nekaj svojega in ne povedati, kar 
so povedali že drugi, ker je to po-
pularno. S tem trendom pa bo šla 
glasba v neko točko nič. Big Foot 
Mama bo vztrajala na svoji poti.

Kaj pa mislite o občinstvu, ki to 
pop glasbo posluša? Je to pre
malo družbenokritično, da bi 
to razumelo?
Če hočeš biti družbenokritičen, 
moraš imeti znanje. Verjetno je 
v družbi premalo kritičnega raz-
mišljanja, ker smo se kot druž-
ba osamili. Danes je vse ena na 
ena. Družabna omrežja ustvar-
jajo umetne skupine, v bistvu pa 
je vsak vedno bolj sam.

Se je tudi na nastopih spreme
nil odnos publike?
Takrat, ko smo mi na odru, ne. 
Med našim nastopom je odziv 
še vedno enak. Spremenilo se 
je nekaj drugega. Občinstvo, ki 
je prišlo na naš koncert zaradi 
nas, pred našim nastopom in 
po njem posluša glasbo, ki z 
našo nima nobene povezave. 
Oni vse poznajo, vse vedo in 
vse poslušajo: tako Big Foot 
Mamo kot špansko harmoni-
ko ali pa Ti, ti, ti rožica. Na vse 
to plešejo in reagirajo. No, pa 
saj, hvala bogu, saj so tam za-
radi zabave. Zanimivo pa je še 
nekaj. Ko smo mi začenjali, je 
bil odnos do benda zelo moč-
na komponenta. Za nas so bili 
Sokoli najvišja točka, niti blizu 
si nismo upali, kaj šele, da bi 
igrali na istem odru ali bili celo 
njihova predskupina.

Tega spoštovanja ni več?
Ne, mlajši bendi tega nima-
jo več. Danes ti bobnar reče: 

Mi se ne podrejamo trendom,  
mi jih ustvarjamo

Četrtek, 28. december 
19.00 
MESTOVANJE  MANCA BERLEC, 
SUN DROPS, FAT PIGEON IN 
SPOCK STUDIOS
Glavni trg. Kontakt: mladinskisk@gmail.com,  
01 83 18 250 in tic@visitkamnik.com 

 Sobota, 30. december
19.00 
KONCERT BIG FOOT MAMA  
IN JOKER OUT
Glavni trg. Kontakt: 01 83 18 250 in  
tic@visitkamnik.com 

 Nedelja, 31. december
Od 22.00 dalje 
SILVESTROVANJE  
S SKUPINO ŠPICA
Glavni trg. Kontakt: 01 83 18 250 in  
tic@visitkamnik.com

 Petek, 29. december  
19.00
KONCERT POSKOČNI MUZIKANTI
Glavni trg. Kontakt: 01 83 18 250 in  
tic@visitkamnik.com 

Novoletni koncerti na Glavnem trgu v Kamniku
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Pogovor

»Umakni bobne, ker jih moram 
jaz postaviti.« Pa kdo si ti?! To je 
velika razlika. V bistvu je podob-
no kot v šoli, ko je nekoč učitelj 
imel avtoriteto, danes pa ne več.

Zgodba s Sokoli je zelo zanimi-
va. Kakšen je občutek, ko glo-
boko spoštuješ neko skupino, 
potem pa te ta bend povabi za 
predskupino? 
Noro dober občutek. Mi smo 
takrat veliko preigravali Sokole 
in med eno vajo pride moj brat 
(brat bobnarja Jožeta Habule, 
op. p.) in reče, da imam telefon. 
Takrat ni bilo mobitelov. Rečem 
mu, naj vpraša, kaj je, in pride 
nazaj povedat. Potem se vrne 
in reče, naj nehamo vaditi So-
kole, ker bomo danes njihova 
predskupina. Otrpnili smo. Na 
nastop smo prišli tri ure prej in 
čakali, da so se Sokoli pripeljali 
s kamionom. Spomnim se, da 
smo takrat s seboj pripeljali tudi 
kanister vina in ga skrili v „bac-
kstage“, da nam ga Sokoli ne bi 
spili. Ampak takoj potem, ko so 
oni vstopili v „backstage“, je pri-
šel ven Pero Lovšin in vprašal, ali 
je vino naše. (smeh) So nas pa 
zelo lepo sprejeli, napetost je 
padla in mi smo bili presrečni, 
da so nam to omogočili. Tisti na-
stop nam je ogromno pomenil.

So danes časi naklonjeni ro ku?
Rokenrolu da, roku pa ne. Da-
nes sicer v garažah in kleteh 
nastaja veliko roka, ampak ta 
nima možnosti priti v javnost. 
Rok je danes odmeven samo, 
če je komercialen.

Vas kdaj neuveljavljeni ban-
di pokličejo in se ponudijo za 
predskupino?
Predskupin ne izbiramo mi, 
ampak organizatorji – in ti 
običajno dajo možnost lo-
kalnim bendom. Težava teh 
bendov pa je, da se ne morejo 
prebiti naprej in ostanejo tam, 
kjer so. Danes sicer relativno 
lahko prideš do kvalitetnih in-
strumentov, tudi naučiš se lah-
ko hitro s pomočjo Youtuba in 
interneta na splošno. Danes 
znanje pridobivaš zelo hitro, 
zmanjka pa samoiniciative, 
kot je to, da bi nekam poklical 

in se ponudil kot predskupina. 
Veliko jih raje čaka, da organi-
zatorji pokličejo njih. 

Nekdo iz mlajše generacije bo 
rekel, da je sedaj bolje.
Vemo. Saj smo tudi mi za 
prejšnjo generacijo razmišljali, 
da je pri nas bolje. Danes pa sli-
šimo: »Saj so stari prdci, ampak 
žgejo pa še vedno k’ svina.«

Je to pohvala?
Ne vem. Jaz sem takrat prvič 
začutil, da sem star (reče ki-
tarist Daniel Gregorič, op. p., 
sledi smeh). Toliko kot je ljudi, 
toliko je različnih mnenj o Big 
Foot Mami, vse je legitimno.

Kdaj bo nov album?
Ga že snemamo v Berlinu. In-
tenzivno delamo na njem, prav-
zaprav je že na pol posnet. Izide 
pa v začetku prihodnjega leta.

Zakaj Berlin?
Da se odmaknemo od direnda-
ja v Sloveniji in smo lahko osre-
dotočeni samo na glasbo. Poleg 
tega smo pri prejšnji plošči z 
Berlinom imeli dobro izkušnjo.

Ta odmik od vsakdana je zago-
tovo zelo pomemben.
To je bistvo. Marsikdo ne razume, 
da je snemanje garanje. Delamo 
od treh popoldan do polnoči in v 
tem času je koncentracija zelo in-
tenzivna. Pomembno pa je tudi 
druženje po snemanju in razi-
skovanje pografitanega Berlina.

Kakšna je vaša skupinska dina-
mika? Kako se soočate z vzponi 
in padci?
Tako kot vsaka družina. Ko smo 
bili stari dvajset let, smo bili vsi 
na isti valovni dolžini, imenovani 
seks, droge in rokenrol. Potem pa 
smo se izoblikovali v drugačne 
osebnosti. Vsak ima svoje življe-
nje, a vztrajamo. Ko gremo na 
14-dnevno snemanje v Berlin in 
se vrnemo nasmejani in ne skre-
gani, veš, da je to to. In to govori-
mo o intenzivnem deset urnem 
delu vsak dan. Vse to te vleče 
dalje in to je odraz zrele zveze. 
Seveda pa je bistvena vrednota 
bivanja v takem bendu odpušča-
nje. Bend je kot zakonska zveza. 

Kateri zakon pa danes še traja 25 
let? Res pa je, da nam veliko ljudi 
govori, kaj bi morali narediti in 
kako bi morali narediti.

In kaj reče Big Foot Mama, ko 
jim nekdo soli pamet?
Da je to njegovo mnenje. Lahko 
ga napiše na kakšen internetni 
forum oziroma blog, ali pa sam 
vzame instrumente v roke in na-
redi kot sam misli, da je prav. Mi 
pa poskušamo kreirati trende in 
se jim ne podrejamo. Če se zač-
neš podrejati družbi in situaciji, 
umre kreativa v tebi. 

Ali mora danes bend šokirati, 
da uspe?
Saj je bilo enako tudi v 90. Tak-
rat si moral reči, da se drogiraš 
ali da si pijanec, pa si pritegnil 
pozornost nase. Tudi videospot 
za Garbage je bil zelo provokati-
ven. Vprašanje pa je, če bi bilo to 
danes dovolj. Danes je poplava 
glasbe in band mora opozoriti 
nase. Ni pa treba, da šokiraš, lah-
ko si bolj inovativen. Potrebuješ 
pa dober komad, sicer ti preos-
tane samo še, da šokiraš z nečim. 

Kje bo Big Foot Mama čez 25 let?
Na odru. (smeh) No, tako da-
leč ne razmišljamo, saj se tudi 
pred 25 leti nismo predstavljali, 
da bo prišlo tako daleč. Takrat 
smo imeli cilj, da bomo igrali 
na Gimnaziji Poljane, ker so 
tam lepše pi... (smeh)

Za konec se poigramo z igro 
asociacij. Streha šole?
Prvi Zokijev špil (kitarist Zoran 
Čalić, op. p.).

Led s severa?
Leto 1999.

December?
Veliko nastopov. (smeh)

Silvestrovo?
Joj, spet moramo igrati.

Si kdaj vzamete prosto silve-
strovo?
Si. Letos igramo na silvestro-
vo po nekaj letih.

Če nadaljujemo z asociacija-
mi: Kamnik.
Grad. 

Pletenine Špenko, Mifor, Lady M
17. december, 17.00 - Modna revija v Pravljični hiški 
pod Malim gradom

Kavarna Veronika
16. december, 10.00 – 13.00 - Delavnica za otroke – ustvari 
svoj strip 
19. december, 20.00 - Večer poezije in vina 
23. december, 10.00 – 13.00 - Delavnica za otroke – roboti 
iz Lego kock

Hiša Keramike
22., 23. in 24. december, ves dan - Kava in čaj iz unikatnih 
keramičnih skodelic v Rotovž cafe 
21. december, od 12.00 dalje - Rušovec v ročno izdelanih 
keramičnih kozarčkih v Rotovž cafe

Galerija Majolka
8. december, 17.00 - Dnevi luči in blagostanja 
14. december, 17.00 - Prodajna razstava jaslic 
21. december, 17.00 - Slikarska razstava - Slovenska mesta

Gostilna Majolka
7. december, 19.00 - Degustacija buteljčnih vin z goriških brd 
15. december, 17.00 - Zimski cocktaili - cocktail izziv 
21. december, 19.00 - Impro gledališče

Rotovž cafe
Vsak četrtek in petek, 19.00 – 23.00 - Glasbeni večeri 

Kotiček pod srečno zvezdo
16. december, 8.00–22.00 - Predstavitev naravnih svečk in 
zdravilnih dišav 
22. december, 8.00 – 22.00 - Potovanje ali selitev s 
pomočjo astrologije 
23. december, 8.00 – 22.00 - Ročna poslikava uporabne 
keramike

Huda kot POPER, Reciklarnica
16. december, 10.00 – 19.00 - POP UP prodajna Kavarna  
na Šutni

Intershop Kammeleon
8. in 9. december  - Delavnica z volno 
15. december, 17.00–19.00 - Predavanje o kamnih in 
poldragih kamnih

Modno oblikovanje Schaffer
15. december, 9.00–20.00 - Šivajmo skupaj - dan odprtih vrat 
16. december, 10.00–13.00 - Delavnica z gumbi

Kavarnica na Glavnem trgu
7. december, 20.00 - Koncert skupine Hank and his  
wild raccoons 
15. december, 20.00 - Koncert Blues back 
22. december, 20.00 - Koncert dua Sten band

V PETEK, 8., 15. IN 22. DECEMBRA, BODO 
POSAMEZNE TRGOVINE IN LOKALI ODPRTI  
DO 22. URE. PRIDITE PO DARILO V MESTNO 
SREDIŠČE KAMNIKA.

Dogodki so del projekta Občine Kamnik Menedžment 
mestnih središč.

DOGODKI V STAREM  
MESTNEM JEDRU
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Izrežite si pravljični kupon ugodnosti

20% popusta pri nakupu nad 20€. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

20% popust na artikel po izbiri. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

SCHAFFER
modno oblikovanje

20% popust  
na vse inštrukcije šivanja. 

Kupon velja od 1.1.2018  do 31.1. 2018.

10% popust na vse kupljene izdelke  
ali obiske delavnic. 

Kupon velja do 31. 12. 2017.

20% popust pri nakupu kave  
ali drugih toplih napitkov. 

Kupon velja do 31. 12. 2017.

20 % popusta na profesionalno  
astrološko svetovanje. 

Kupon velja do 31. 12. 2017.

15 % na vse izdelke. 
Kupon velja do 31 . 12. 2017.

Bela kava + Radenska v steklenički  
0,25l samo 2,20 eur. 

Kupon velja do 31. 12. 2017.

15% popust na vse izdelke. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

LEPA DARILA,
TOPLINA, VESELJE,

v Zlati ptički 
izpolnimo želje.

5% popusta na celoten nakup. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

10% popust 
ob kompletni 

storitvi 
(pranje glave,  

striženje, sušenje).

Kupon velja do 31. 12. 2017

Glavni trg 20, Kamnik, M: 031 676 965

boutique mifor

Boutique

saj popusta 10% dobijo !

Trije dobri mozje k nam hitijo,v

Kupon velja do 31. 12. 2017.

10 % popusta na celoten nakup. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

7 % popusta na vse storitve. 
Kupon velja do 31. 12. 2017. 10
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Darilo pri nakupu nad 20€. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.

Mehiška plošča za dve osebi samo 14,80€. 
Kupon velja do 31. 12. 2017.
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

Jožef Pavlič

Nevlje – Duhovni tok Katoli-
ška karizmatična prenova v 
Svetem Duhu (KKP) letos 
praznuje petdeseto obletni-
co začetkov med študenti v 
ZDA in štirideseto obletnico 
prihoda v Slovenijo. Vodstvo 
KKP je za praznovanje dru-
ge obletnice izbralo Nevlje 
pri Kamniku, ker je bil v 
tem mestu oktobra in no-
vembra 1977 poleg seminar-
ja v Leskovcu prvi seminar 
za izlitje Svetega Duha. Ta 
dogodek velja za uradni za-
četek delovanja duhovnega 
toka v Sloveniji, začetki pa 
so bili že prej, ko je skupina 
slovenskih bogoslovcev, 
med njimi je bil tudi podpi-
sani, in drugih študentov 
leta 1973 pod vodstvom se-
danjega bloškega župnika 
Antona Marinka »odkriva-
la« novo duhovno gibanje v 
ZDA. Med njimi je bil tudi 
bogoslovec Jože Dolenc, po-
znejši kaplan v Kamniku, ki 
je tudi organiziral omenjeni 
seminar v tem kraju.
Tokrat je sedanje člane KKP 
iz vse Slovenije v Nevljah 
gostoljubno sprejel župnik 
Janez Miklič. Srečanje so za-
čeli z mašo v župnijski 
cerkvi sv. Jurija, nadaljevali 
pa v veroučni učilnici. Lju-
bljanski nadškof metropolit 
msgr. Stanislav Zore, doma 
iz sosednje župnije Sela pri 
Kamniku, je številne zbrane 
člane KKP v govoru med 

mašo (pri oltarju sta se mu 
pridružila tudi župnik An-
ton Marinko in p. Mio 
Kekić) posebej povabil k iz-
kazovanju ljubezni do Boga 
in do bližnjega. Le tako bodo 
kos vsemu, kar jih oddaljuje 
od Boga, jih v to zvablja se-
danji nemirni svet, duh 
časa, predvsem pa hudi duh. 
»Ne begajte!« jih je opozoril, 
»marveč trdno stojte in de-
lujte v živi veri v Boga ter ob 
navdihih Svetega Duha.«
Kako, so člani KKP nato raz-
mišljali v bližnji veroučni 
učilnici, iztočnice za to pa so 
jim dali psihologinja Darja 
Justinek, koordinator KKP za 
novomeško škofijo Marjan 
Dvornik in »pionir« KKP v 
Sloveniji Anton Marinko. 
Darja Justinek jih je zlasti po-
vabila, naj iščejo ljudi v stiski 
ter jim pomagajo, Marjan 
Dvornik jih je povabil k delu 
v župnijski Karitas, Anton 
Marinko pa k rednemu bra-
nju Svetega pisma ter revije 
Prenova. Da bi knjigo knjig 
redno brali in premišljevali, 
je vsakdo dobil izvod knjige 
Sveto pismo za vsak dan, za 
uspešno delovanje v domači 
družini, župniji, občini, vsej 
Sloveniji so zmolili tudi mo-
litev za novo evangelizacijo. 
Kakšna bo njihova pot naprej 
v KKP, so razmišljali v delov-
nih skupinah.
Srečanje je zelo obogatilo 
lepo petje članov slavilnih 
skupin molitvenih občestev 
KKP v Ljubljani.

Najdimo ljudi v 
stiski in pomagajmo

Praznovanje štiridesete obletnice prihoda 
Karizmatične prenove v Svetem Duhu v Slovenijo 
je bilo v Nevljah.

Člani Katoliške karizmatične prenove v Svetem Duhu 
veselo slavijo Gospoda. / Foto: Marjan Dvornik

Jasna Paladin

Kamnik – Dnevni center za 
osebe s težavami v dušev-
nem zdravju Štacjon vabi na 
tradicionalni hišni sejem in 
dneve odprtih vrat, ki bodo 
od 4. do 8. decembra od 8. 
do 15. ure v njihovih prosto-
rih na Kolodvorski ulici. 

Obiskovalcem bodo predsta-
vili svoje aktivnosti in izdel-
ke, ki so jih na različnih de-
lavnicah ustvarjali vse leto 
in so primerni tudi za darila 
ob prihajajočih decem-
brskih praznikih. Prosto-
voljne prispevke, ki jih bodo 
zbrali, bodo namenili za de-
lovanje centra.

Hišni sejem Dnevnega 
centra Štacjon

Jasna Paladin

Kamnik – Vlada je pred peti-
mi leti tretji petek v novem-
bru razglasila za dan sloven-
ske hrane, s katerim spod-
buja uživanje kakovostne 
hrane iz lokalnega okolja in 
zdrav način življenja. Letoš-
nji dan slovenske hrane je 
bil tako v petek, 17. novem-
bra, ko so v vrtcih, šolah in 
tudi v nekaterih drugih usta-
novah pripravili tradicional-
ni slovenski zajtrk, ki je 
vključeval kruh, maslo, 
med, mleko in jabolka.

V Sneguljčici še posebno 
slovesno
Skupaj z najmlajšimi so ta 
dan po kamniških šolah in 
vrtcih zajtrkovali tudi neka-
teri politični veljaki. Župan 
Marjan Šarec je zajtrkoval v 
enoti Sneguljčica Vrtca An-
tona Medveda Kamnik, kjer 
je bil ta dan še posebno slo-
vesen, saj so otroci in stro-
kovni sodelavci skupaj z rav-
nateljico vrtca mag. Liano 
Cerar praznovali desetletni-
co te enote. Ob tem so ura-
dno odprli nov razvojni od-
delek, otroško knjižnico 
Knjigobežnice in novo peda-
goško sobo. Pripravili so 

tudi razstavo, eko tržnico in 
prikaz stiskanja jabolčnega 
soka, za kulturni program 
pa so poskrbeli tudi plesalci 
Folklorne skupine Kamnik.

Srednješolci zajtrkovali 
prvič 
Na tradicionalni slovenski 
zajtrk sta se odpravila tudi 
oba podžupana. Matej Sla-
par se je odzval vabilu 
Osnovne šole Šmartno v Tu-
hinju, Igor Žavbi pa Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa 

Maistra Kamnik. Kamniški 
dijaki so se projektu letos 
pridružili prvič. »Naš zajtrk 
ni bil povsem tradicionalen, 
vendar pa zato nič manj slo-
venski. Kruh, med, marme-
lade, skuta, siri, jogurti in 
suho sadje so ob topli skode-
lici mleka navdušili tako di-
jake kot zaposlene na šoli. 
Posledice vsakodnevnega 
zajtrkovanja bi bile vidne na 
daljši rok, medtem pa so bili 
rezultati petkovega zajtrka 
takojšnji. Kljub zgodnji jut-
ranji uri so bili obrazi vedri, 
pogovori živahni, želodci pa 
tokrat med poukom niso 
krulili,« je sporočila dijakinja 
tretjega letnika Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik Maša Kotnik.
V avli šole so pripravili tudi 
stojnice s ponudbo okoliš-
kih kmetij in nekaterih dru-

štev: kmetije Pr' Gabršk iz 
Češnjic v Tuhinju, kmetije 
Pr' Črnet iz Medvod, Sadjar-
sko-vrtnarskega društva 
Tunjice ter Čebelarstva Mla-
kar iz Kamnika.

Na zajtrku tudi poslanka
Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka se je udeležila 
tudi poslanka mag. Julijana 
Bizjak Mlakar, ki je ta dan 
obiskala Osnovno šolo Mari-
je Vere. Z učenci si je ogle-
dala film učencev novinar-
skega krožka in njihovih 
mentorjev, v katerem so 
predstavili igralko Marijo 
Vero in generala Rudolfa 
Maistra ter spregovorili o 
pomenu zdravega sloven-
skega zajtrka, ogledala pa si 
je tudi kulturni program, ki 
so ga pripravili učenci.

Dišalo je po zdravem 
slovenskem zajtrku
Tradicionalni slovenski zajtrk so ob nedavnem dnevu slovenske hrane pripravili tudi v kamniških 
vrtcih in šolah.

Učenci in učitelji Osnovne šole Marije Vere so skupaj s poslanko mag. Julijano Bizjak 
Mlakar pozajtrkovali jabolko, mleko ter črn kruh z maslom in medom.

»Posledice vsakodnevnega zajtrkovanja bi bile 
vidne na daljši rok, medtem pa so bili rezultati 
petkovega zajtrka takojšnji. Kljub zgodnji 
jutranji uri so bili obrazi vedri, pogovori živahni, 
želodci pa tokrat med poukom niso krulili.«
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Robert Prosen

Kamnik – Odlične igre pri-
kazuje članska ekipa, ki 
nastopa v tretji SKL. Po pe-
tih odigranih krogih je samo 
z enim porazom tik pod vr-
hom prvenstvene lestvice. 
Še zlasti so se izkazali v četr-
tem krogu, ko so pred do-
mačimi gledalci premagali 
favorita za osvojitev prvega 
mesta, ekipo Kolpa Črno-
melj. Po težki in napeti tek-
mi so zmagali z rezultatom 
81 : 77.
Prav tako dobro igrajo tudi 
fantje v mlajših kategorijah. 
Tako se je ekipa U17 po prvi 
tretjini tekem prebila v prvo 
SKL, potem ko so morali 
priznati poraz le na zadnji 
tekmi proti ekipi Vojnika.
Dobro nastopa tudi ekipa 

U15. V prvem delu igra v 
prvi SKL. Za nasprotnike 
imajo najbolj znane ekipe iz 
slovenske košarke, med nji-
mi tudi Helios iz Domžal. 
Nekaj porazov jim ni vzelo 
volje, v drugem delu pa pri-
čakujejo še več zmag in ob-
stanek v prvi ligi.
Za ekipi U13 in U9 pa se se-
zona šele začenja. Fantje 
pravijo, da komaj čakajo, da 
se spopadejo s svojimi vr-
stniki.
Naslednja domača tekma 
članske ekipe bo 9. decembra 
ob 18. uri v kamniški hali, ko 
jim bo nasproti stala ekipa 
ljubljanske Ježice. Fantje so 
obljubili borbeno tekmo, na 
nas pa je, da jih spodbujamo 
v čim večjem številu. Pridite 
in pomagajte našim fantom 
do novih zmag.

Novice izpod 
kamniških košev
Košarkarji ekipe Calcit Basketball letos odlično 
zastopajo kamniške barve v vseh kategorijah pod 
okriljem Košarkarske zveze Slovenije.

Calcit Basketball, članska ekipa / Foto: arhiv kluba

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Po dva-
najstih dneh aklimatizacij-
skega treninga na Havajih se 
je minuli petek Miro Kregar 
lotil že svojega dvanajstega 
triatlona Ultraman, na kate-
rem ga je čakalo deset kilo-
metrov plavanja, 420 kilo-
metrov kolesarjenja in 84 
kilometrov teka. Po izjemnih 
uspehih v minulih letih (leta 
2013 je osvojil naslov svetov-
nega prvaka, trikrat je bil 
drugi in dvakrat tretji), se je 
te ekstremne preizkušnje lo-
til z optimizmom, a se mu 
načrti niso izšli, saj se mu 
zaradi zdravstvenih težav na 
tekmo ni uspelo pripraviti 
optimalno. »Enkrat se pač 
mora zalomiti,« so sporočili 
iz njegove ekipe in potrdili, 
da je Miro odstopil po 21 ki-
lometrih teka, na četrtini te-
kaške proge, kjer je sicer 
veljal za nepremagljivega. 
»Vodilna četverica se nas je 

hitro odlepila od ostalih in 
nismo tekli hitro, pa sem 
vseeno imel problem držati 
jih ter počasi začel zaostaja-
ti. Vedoč, da je to šele četrti-
na proge in kaj vse se dogaja 
na ostalih 63 kilometrih, 
moj najdaljši trening pa je 
bil 27 kilometrov, je bila edi-
na pametna poteza odstop. 
Ker bi zagotovo prišlo do po-
škodb in večmesečne sana-
cije storjene škode. Se pač 
pozna, da sem poleti s her-
nijo diska preležal v postelji 
in se mi v teh mesecih ni 
uspelo dobro pripraviti. To 
sem opazil že na kolesu, a 
tam ni možnosti večjih po-
škodb, tek pa je dosti bolj 
stresen za organizem. In 
preteči 84 kilometrov po 
dveh napornih dneh, ki na-
jedo organizem, predvsem 
pa noge, ni mačji kašelj,« je 
po odstopu povedal Miro 
Kregar, ki pa v ekstremnem 
športu gotovo še ni rekel 
zadnje besede.

Miru Kregarju se na 
Havajih letos ni izšlo

Kamniški ultratriatlonec svojega dvanajstega 
triatlona Ultraman ni končal, saj je po četrtini 
tekaške proge odstopil. 

Jasna Paladin

Kamnik – Zaključno priredi-
tev ob koncu letošnje gor-
skotekaške sezone, na kateri 
so razglasili tudi najboljše v 
pokalu Slovenije v gorskih 
tekih, je v okviru 26. letnega 
zbora Združenja za gorske 
teke pri Atletski zvezi Slove-
nije organiziral Klub gor-
skih tekačev Papež, za kate-
rim je prav posebno leto, ki 
je minilo v znamenju 16. 
evropskega prvenstva na Ve-
liko planino.
Priznanje za najboljša gor-
ska tekača v sezoni 2017 sta 
prejela Mojca Koligar in Mi-
ran Cvet, podeljena pa je 
bila tudi vrsta priznanj v po-
samičnih kategorijah, med 
klubi pa je bil znova naju-
spešnejši Klub gorskih teka-
čev Papež. Gašper Bregar je 
prejel tudi zlato plaketo za 
dvajset reprezentančnih 
nastopov, Petra Tratnik in 
Simon Strnad pa priznanja 
za odlične dosežke. 
S priznanji so se na Atletski 
zvezi Slovenije zahvalili tudi 
organizatorjem šestih te-
kem, ki so štele na pokal 
Slovenije v gorskih tekih; 
tako ga je prejel tudi Rajko 

Jeglič, predsednik Športne-
ga društva Češnjice, ki je or-
ganiziral letošnji 12. Češnji-
ški tek. Priznanje sta prejela 
tudi Mira in Dušan papež za 
organizacijo letošnjega 
evropskega prvenstva v gor-
skih tekih.

Igrano-dokumentarni film 
o evropskem prvenstvu
Najboljšim gorskim teka-
čem Slovenije so predvajali 
tudi igrano-dokumentarni 

film z naslovom Po stezi 
pastirjev in tekačev, ki so ga 
premierno predstavili že te-
den dni prej – na zaključni 
prireditvi ob 16. evropskem 
prvenstvu v gorskih tekih, ki 
je bila prav tako v Domu 
kulture Kamnik.
»Organizacijsko največja 
atletska prireditev v Sloveni-
ji je za nami: na prelepi in 
edinstveni Veliki planini, ki 
se je pokazala v vsej svoji na-
ravni in organizacijski veli-
čini. Organizacija evropske-

ga prvenstva na tako viso-
kem nivoju  je bila velika 
čast in tudi obveznost. 
Samo če imaš za seboj tako 
srčno in predano ekipo, lah-
ko organiziraš vrhunsko pri-
reditev, ki preraste v gorsko-
tekaški praznik cele doline, 
države, Evrope. Ponosen 
sem na vse vas in vas ce-
nim: z vso zavzetostjo, stro-
kovno in odgovorno smo vsi 
skupaj izpeljali organizacij-
sko najtežjo atletsko priredi-
tev. Dobro smo poznani v 
svetu po trasiranju proge z 
rumenim trakom, gosto-
ljubnosti  in človečnosti, po 
priznanjih,  napisanih na 
roko, vsak tekač je dobil fo-
tografijo s cilja na Veliki pla-
nini, po prijaznosti in srčno-
sti … Vse to je edinstveno, 
kot je edinstvena naša Veli-
ka planina. Svetu in sebi 
smo dokazali, da je tekma 
na najvišjem nivoju lahko 
tudi poštena in srčna. Bila je 
nepozabna  prireditev, ki bo 
z zlatimi črkami zapisana v 
svetovno zgodovino športa 
in v srca vseh sodelujočih. 
Zahvala gre tudi moji  zlati 
družini, brez katere  takšne 
prireditve nikoli ne bi 
bilo.  Seveda pa si tudi brez 
sponzorjev in donatorjev 
take prireditve ne predsta-
vljam, saj je pomenila velik 
finančni zalogaj. Hvala prav 
vsem,« je zbrane, ki so na-
polnili dvorano, nagovoril 
direktor prvenstva Dušan 
Papež, ki se je v nadaljeva-
nju zahvalil svojim sodelav-
cem v organizacijskem od-
boru. Priznanja so prejeli: 
Zdravko Bodlaj, Klemen 
Brumec, Barbara Božič, Iz-
tok Čebašek, Franci Griljc, 
Boris Jemec, Miran Jereb, 
Nina Klisarič, Bogdan Lo-
gar, Metod Močnik, Jelenko 
Milić, Barbara Novak, Maja 
Oblak,  Špela Papež Za-
mljen, Mira Rifl, Aleš Slabe, 
Matjaž Šerkezi, Tomo Šarf, 
Marjan Šarec, Brigita Vavpe-
tič, Franc Vengust in Dami-
jan Zdovc.

Razglasili najboljše 
gorske tekače
Na prireditvi v Domu kulture Kamnik so razglasili najboljše gorske tekače letošnjega leta, pri čemer 
so se uspehov najbolj veselili v Klubu gorskih tekačev Papež, ki je bil razglašen za najboljši klub v 
sezoni, prav tako sta člana kluba najboljša letošnja posameznika – Mojca Koligar in Miran Cvet.

Najboljša letos: Mojca Koligar in Miran Cvet, člana Kluba 
gorskih tekačev Papež / Foto: Tina Dokl

Družina Papež je z organizacijo letošnjega evropskega prvenstva v gorskih tekih Kamnik in 
Veliko planino predstavila v najboljši možni luči.

Dare Homar

Kamnik – Konec tedna od 
24. do 26. novembra je bil 
kar naporen – seminarji in 
tekme od petka do nedelje. 
V petek je bila skupščina 
DSVS, v soboto dopoldne 
potrjevanje licenc trener-
jem, popoldne pa tekma čla-
nov v Kopru. V nedeljo zjut-
raj je nastopila ena ekipa v 
Mariboru, mladinci v Kra-

nju pa so imeli drugo tekmo 
finala državnega prvenstva. 
Izkupiček v preteklem kon-
cu tedna so bili štirje porazi, 
mladinci so s porazom v fi-
nalu osvojili drugo mesto v 
državnem prvenstvu, kar je 
lep uspeh za mlade športni-
ke, ki se dnevno vozijo na 
treninge v Kranj.
Ekipa pod vodstvom trenerja 
Elvirja Bečiča je igrala v pos-
tavi:  David Golob, Blaž Be-

lentin, Gašper Brišnik, Ažbe 
Cerar, Lukas Z. Gligorovski, 
David Lukič, Tim Ostrež, 
Kristijan Burgar, Bor Peter-
lin, Aleksander Cerar, Blaž 
Briški, Rok Bergant, Matic 
Kordež, Urban Zupan, v eki-
pi je bil tudi Luka Sokler, ki 
pa zaradi poškodbe ne sme 
igrati. Člani so v Kopru izgu-
bili v četrtfinalu pokala s 14 : 
13, igralci do 13 let so v Mari-
boru izgubili z Branikom in 

AVK Triglav. Decembra 
bodo prvi nastopili kadeti, ki 
imajo tekmo 2. decembra v 
Ljubljani, za tekmovalce do 
15 let je turnir 9. decembra, 
U11 igrajo 10. decembra, 
U13 pa imajo turnir 17. de-
cembra. Ob koncu leta med 
27. in 29. decembrom pa 
bomo sodelovali na božično-
-novoletnem turnirju v Kra-
nju za letnik 2004 in mlaj-
še.

Za vaterpolisti naporni dnevi



Šport

19petek, 1. decembra 2017

7 30
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Ljubljana – Na turnirju v 
Hali Tivoli je samo v soboto, 
ko je bil dan namenjen bor-
bi mlajših deklic in dečkov v 
kategoriji U12 ter starejšim 
dečkom in deklicam katego-
rije U14, nastopilo 470 tek-
movalk in tekmovalcev iz 
enajstih različnih držav.
Iz Judo kluba Komenda, v 
katerem je tudi veliko 
Kamničanov, so se turnirja 
udeležili judoisti Luka Ža-
gar, Nika Mencigar, Angeli-
na Pajić, Mark Jelnikar, 
Mark Lukšič in Luka Lukšič 
(vsi U12) in Alex Kešpert 
(U14). Luka Lukšič se je raz-
veselil prvega mesta, Mark 

Jelnikar pa drugega. V nede-
ljo so na svoj račun prišli sta-
rejši judoisti. Članica Judo 
kluba Komenda Tina Vavpe-
tič, ki trenira komaj leto dni, 
je med mlajšimi članicami 
osvojila tretje mesto, med 
članicami pa drugo. 
Turnirja so se udeležili tudi 
judoisti Judo kluba Kamnik, 
ki delujejo kot izpostava 
Judo kluba Bežigrad. Najbo-
lje sta se izkazala Jakob 
Plantarič in Nemanja Kosić 
v kategoriji nad 66 kilogra-
mov. Zasedla sta 5. in 7. 
mesto. Enak končni rezultat 
sta osvojili tudi dekleti Enja 
Mijovski in Brina Frece, ki 
sta tekmovali v kategoriji do 
57 kilogramov.

Judoisti na 
mednarodnem turnirju

Mednarodnega judo turnirja Nagaoka 2017 so se 
pred dvema tednoma v Ljubljani udeležili tudi 
kamniški judoisti.

Judosti iz Kamnika (z leve): Nemanja Kosić, Brina Frece, 
Enja Mijovski, trenerja Jan     Hvalec in Janja Lamut 
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Kamnik – Atletska zveza Slovenije je nedavno podelila pri-
znanja najboljšim atletom za leto 2017. Agata Zupin, članica 
Atletskega društva Kamnik, ki je letos v teku na štiristo me-
trov z ovirami osvojila srebrno kolajno na evropskem prven-
stvu do dvajset let in se uvrstila v polfinale članskega svetov-
nega prvenstva, je v absolutni konkurenci med atletinjami 
osvojila drugo mesto (za Martino Ratej), razglašena je bila 
tudi na najboljšo starejšo mladinko, prejela pa je tudi bro-
nasto plaketo. Plaketo, in sicer zlato, je prejel tudi Dušan 
Papež za delo v gorskih tekih. J. P.

Agata Zupin med najboljšimi atleti

Miha Štamcar

Kamnik – Čeprav so varo-
vanci trenerja Gašperja Ri-
biča v domačem prvenstvu v 
osmem krogu prvič v letoš-
nji sezoni izgubili v svoji 
dvorani, v taboru Calcita 
Volleyja po porazu s Panvito 
Pomgradom ni bilo čutiti 
nobene nervoze. Prav tako 
ne po porazu z zagrebško 
Mladostjo na turnirju sre-
dnjeevropske lige, ki so ga 
minuli teden gostili prav 
Kamničani. Z osvojeno toč-
ko in zmago proti Spartaku 
iz Slovaške so po šestih odi-
granih tekmah v tem tekmo-
vanju z eno nogo že na 
zaključnem turnirju.
»V vsaki sezoni so vzponi in 
padci, pridejo tudi kakšni 
porazi, vendar v tej fazi tek-
movanja to ni še nič tragič-
nega. Menim pa, da bi bile 
lahko naše igre še boljše, 
počasi moramo najti tisto 
pravo energijo, ki nam je v 
tem trenutku še nekoliko 
manjka, in priti v čim boljšo 
formo, saj je pred nami ob-
dobje pomembnih tekem. 
Predvsem to velja za pokal 
Slovenije, kjer se bomo že v 
četrtfinalu pomerili s Salo-
nitom, ki nas je v rednem 
delu premagal na domačem 
igrišču, potem pa sta pred 
nami še tekmi v pokalu 
CEV,« se s porazoma proti 
Sobočanom in Zagrebča-
nom ne obremenjuje Do-
men Kotnik, sprejemalec 
kamniške ekipe.
Prvo četrtfinalno tekmo s 
Salonitom so kamniški od-
bojkarji že igrali med ted-
nom, odločilna tekma za 
napredovanje pa jih čaka že 
15. decembra v kamniški 
športni dvorani. Žal pa v 

njej zaradi prenizkega stro-
pa ne bodo mogli gostiti 
francoske ekipe Ajaccio, s 
katero se bodo v sredo, 6. 
decembra, pomerili v dvora-
ni OŠ Šempeter v Savinjski 
dolini.
Iz istega razloga, neprimer-
nosti kamniške športne dvo-
rane, bodo v Šempetru v 
drugem krogu pokala CEV 
igrale tudi odbojkarice Cal-
cita Volleyja. Kamničanke 
bodo po drugem porazu v 
srednjeevropski ligi v poka-
lu CEV gostile Novo KBM 
Braniku. V domačem prven-
stvu se ekipi letos še nista 
pomerili, nekaj več uspeha 
pa imajo aktualne državne 
prvakinje, ki so še brez pora-
za na prvem mestu, med-
tem ko je kamniška ekipa z 
enim druga.
»Praktično že vso sezono 
imamo težave v uvodnem 
nizu. Včasih imam občutek, 
kot da bi igrali z ročno zavo-
ro, toda ko dekleta zaigrajo 
bolj sproščeno, je naša igra 
veliko boljša. Za nami je ob-
dobje, ko so si tekme sledile 

ena za drugo, zdaj smo spet 
v normalnem ritmu trenin-
ga, zato pričakujem, da 
bomo na tekmah do konca 
leta prikazali svojo do zdaj 
najboljšo igro,« si želi Gre-
gor Rozman, trener ženske 
ekipe Calcita Volleyja.

Kamniški mladinci brez 
poraza na finalni turnir

Dobro delo v mlajših selek-
cijah kamniškega kluba se 
je potrdilo tudi v mladinski 
konkurenci. Moška mladin-
ska ekipa se je pod vodstvom 
Aleša Hribarja zanesljivo 
uvrstila na finalni turnir. Na 
polfinalnem turnirju v Ho-
čah so brez izgubljenega 
niza premagali GEN-I Vol-
ley, nato pa še SIP Šempeter 
in se uvrstili med štiri naj-
boljše mladinske ekipe v 
Sloveniji.
»Avgusta smo postavili sis-
tem, za katerega menim, da 
je glede na igralski kader, s 
katerim razpolagamo, lahko 
uspešen. To se je zdaj tudi 
pokazalo, v veliko pomoč pa 

nam je bilo, da večina igral-
cev igra že tudi v drugi ligi, 
kjer so pridobili potrebne 
izkušnje. Na finalni turnir 
smo se uvrstili brez izgub-
ljenega niza, kar je lep us-
peh, in verjamem, da še nis-
mo rekli zadnje besede,« je 
bil ob uspehu svojih varo-
vancev zadovoljen Aleš Hri-
bar, trener kamniških mla-
dincev. Za nastop na final-
nem turnirju so bili zaslu-
žni: Rok Forštnarič, Teo Po-
dobnik, Bor Jese Rotar, 
Aljaž Hrovat, Miha Grahek, 
Aljoša Škorjanc, Ambrož 
Poljanšek, Urban Blaževič, 
Kristjan Krt in Nik Štebe, v 
ekipi pa sta še Matija Lakner 
in Jan Fink, ki sta poškodo-
vana.
Lep uspeh pa so z uvrstitvijo 
na polfinalni turnir dosegle 
tudi kamniške mladinke. 
Večinoma so v tej ekipi po 
letih še vedno kadetinje, na 
poti do finalnega turnirja pa 
so morale dvakrat priznati 
premoč ekipi ATK Grosu-
plje. »Žal mi je, da dekleta v 
odločilni tekmi za uvrstitev 
na finalni turnir niso izkori-
stila prednosti, ko so vodila 
že z 12 : 7. V odločilnih tre-
nutkih nam primanjkuje 
močnejši napad, vseeno pa 
dekletom nimam česa za-
meriti, saj so se borile po 
svojih najboljših močeh,« 
pa je dejal Franci Obolnar, 
trener mladink Calcita Vol-
leyja, ki se bodo zdaj borile 
za mesta od pet do osem. V 
letošnji sezoni za kamniške 
mladinke igrajo: Neža Gro-
šelj, Zala Špoljarič, Sara Si-
tar, Meta Ahačič, Nives Ju-
hant, Živa Javornik, Eva Po-
gačar, Lana Žužek, Nina 
Salkič, Lara Bošeska, Lejla 
Kočar in Žana Poljanšek.

Iščejo pravo energijo
Prvi vrhunec letošnje domače odbojkarske sezone bo že med 21. in 23. decembrom, ko bo potekal 
zaključni turnir pokala Slovenije. Prireditelj za zdaj še ni znan, obe kamniški ekipi pa računata, da 
bosta tudi letos nastopili med štirimi najboljšimi slovenskimi ekipami v moški in ženski konkurenci.

Odbojkarji si želijo čim prej priti v boljšo formo, saj jih 
čaka obdobje pomembnih tekem. / Foto: Klemen Brumec

Aleš Senožetnik

Loke v Tuhinju – V neposre-
dni bližini nekdanje vaške 
gostilne v Lokah sta dve pe-
ščeni teniški igrišči, na kate-
rih so se že pred leti zbirali 
ljubitelji tenisa iz Tuhinjske 
doline pa tudi Kamnika, 
Mengša in Radomelj. Pred 
časom pa so uredili še sani-
tarije in garderobe ter pros-
tor za piknik in ustanovili 
Športno društvo Loke v Tu-
hinju, ki deluje že tretje leto 
in ga ob podpori družine 
vodi Sabina Pirš.
»Društvo smo ustanovili v 
želji, da bi Tuhinjcem ponu-
dili možnost kvalitetnega 

preživljanja prostega časa, 
predvsem pa možnosti igra-
nja tenisa v domačem oko-
lju, ne da bi za to morali vo-
ziti v Kamnik ali kam dru-
gam,« pojasnjuje predsedni-
ca društva, ki združuje 48 
članov.
Še posebno si k tenisu želijo 
spodbuditi najmlajše. V ta 
namen so ustanovili tudi 
šolo tenisa, ki jo je letos obi-
skovalo osem otrok med pe-
tim in trinajstim letom sta-
rosti, ki so pod mentorstvom 
licenciranega trenerja Mati-
ca Možka spoznavali osnove 
tenisa. A kot dodaja Pirševa, 
so seveda dobrodošle vse ge-
neracije. 

»Želimo biti družinam pri-
jazno društvo, zato imajo 
te še posebne ugodnosti. 
Sicer pa je članarina ugo-
dna, tako da pretirano ne 
prizadene družinskega 
proračuna, člani pa nimajo 
omejenega števila ur, ki jih 
lahko prebijejo na igrišču, 
saj nam je bistvenega po-
mena, da sta obe igrišči 
čim bolj zasedeni,« še do-
daja predsednica društva, 
ki za tiste z bolj tekmoval-
nimi ambicijami organizi-
ra tudi Tuhinjsko ligo, v 
kateri se teniški igralci lah-
ko pomerijo med seboj, ne 
glede na to, ali so člani 
društva ali ne.

Njihovi člani imajo ugo-
dnosti tudi v Termah Sno-
vik, gostje term pa lahko 
kakšno prosto urico preživi-
jo na igrišču v Lokah. Tako 
so letos gostili tudi italijan-
ske, ruske in francoske teni-
ške igralce. V športnem dru-
štvu pa imajo še precej načr-
tov. »V prihodnje si želimo 
zgraditi še igrišče za odboj-
ko na mivki, povečati število 
mladih članov, pred kratkim 
pa smo se prijavili tudi na 
evropski projekt Invalidom 
prijazno športno društvo in 
s tem dodatno spodbuditi 
tudi gibalno ovirane, da se 
nam pridružijo,« zaključuje 
Priševa.

Tenis za vse generacije
V Lokah v Tuhinju že tretje leto deluje športno društvo, ki predvsem skozi igranje tenisa združuje 
krajane vseh generacij.
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Info: center.cveka@gmail.com
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Marjan Schnabl

Kamnik – Namen regijskega 
posveta je, da vodstvo krov-
ne organizacije Zveze slo-
venskih častnikov (ZSČ) 
dobi neposredne informaci-
je s terena o delovanju ob-
močnih združenj. Po 
pozdravnem nagovoru koor-
dinatorja ljubljanske regije 
majorja Boruta Zajca so o 
svojih letošnjih aktivnostih 
poročali predstavniki posa-
meznih območnih združenj 
ljubljanske regije. Iz poročil 
je bilo razbrati, da imajo vsa 
območna združenja lju-
bljanske regije podobne le-
tne programe, kot so poho-
di, predavanja, strelska tek-
movanja z lahkim orožjem, 
športna tekmovanja, udelež-
ba na proslavah in drugih 
kulturnih dogodkih itd. Po-
ročevalci so poudarili fi-
nančne in kadrovske proble-
me, premajhno razpoznav-
nost in poznavanje vloge 
zveze, logistične težave z 
opremo, v nekaterih prime-
rih slabo sodelovanje s Slo-
vensko vojsko, premajhno 

število vključenih častnikov 
in podčastnikov po upokoji-
tvi v Slovenski vojski ter pro-
blem napredovanja, ki jih po 
letu 1991 med člani skoraj 
ni zaznati.
Predsednik in generalni se-
kretar ZSČ sta v nadaljeva-
nju nakazala določene spre-
membe v sami organizaciji, 
ki bi pozitivno vplivale na 
učinkovitejše delovanje, 
opozorila sta na volitve v 
letu 2018 in na dosledno iz-
polnjevanje zadanih nalog, 

ki so že sprejete v naših pro-
gramih. Pohvalila sta naša 
prizadevanja, ki temeljijo 
večinoma na prostovoljstvu 
in samoiniciativnosti.
Ob koncu sestanka je regij-
ski koordinator skupaj s 
predsednikom ZSČ podelil 
Marjanu Schnablu priznanje 
za uspešno delo v OZSČ Ka-
mnik - Komenda, še poseb-
no pri reševanju begunske 
krize v preteklosti. Enako 
priznanje je pred časom pre-
jel tudi naš član Jože Goltnik.

Regijski posvet častnikov
Vodstvo Zveze slovenskih častnikov je letošnji regijski posvet ljubljanske 
regije sedmega novembra sklicalo v Kamniku.

Podelitev priznanja Marjanu Schnablu / Foto: Bogomir Bajc

Bojana Klemenc

Kamnik – »Cankarjeva dela 
so vedno bolj živa. Tako ak-
tualna, kakor da bi bila napi-
sana danes,« razmišljata re-
žiserka Anja Bezlova in dra-
maturg Anže Slana, ki sta v 
sredo, 29. novembra, skupaj 
z 12 igralci in preostalo eki-
po kamniškega KUD Oksi-
moron na oder Doma kultu-
re Kamnik premierno posta-
vila satirično komedijo Za 
narodov blagor dramatika 
Ivana Cankarja. Repriza 
predstave je bila včeraj, av-
torji predstave pa obljubljajo 
ponovitev tudi v decembru.

Zanimiva simbolika igre
Anja Bezlova je o Cankarje-
vem tekstu razmišljala zad-
nja tri leta in na pragu Can-
karjevega leta, ko bomo obe-
ležili stoto obletnico njegove 
smrti, je napočil čas za kam-
niško variacijo uprizoritve 
tega dela. Anji sta blizu fi-
zični teater in simbolika, 
oboje je dobro združila na 
kamniškem odru. V liku 
Gornika je videla slovenske-
ga smučarskega skakalca, ki 
v narodnem športnem pra-
zniku v Planici vedno združi 
ves slovenski narod.
Komedija se začne sredi 
praznovanja Grozdove 
šestdesetletnice. Na to slavje 
so povabljeni vsi krajevni 
imetniki, ki povzdigujejo 
Grozdova dejanja za naro-
dov blagor. Tedaj pa nastopi 
protiigralec v podobi novi-
narja Ščuke, ki nasprotuje 
puhlicam mestnih velika-
šev. Glavno dramsko doga-
janje sproži boj za naklonje-
nost Gornika. Spor privede 
do političnega razkola; 
ljudstvo se znajde med dve-
ma taboroma, kar povzroči 
komično nihanje posame-
znih oseb na eno ali/in dru-
go stran. Stranski konflikt 

predstavljajo še intimni lju-
bezenski zapleti. Ščuka v 
zadnjem dejanju zaradi 
Grozdovega simbolnega po-
nižanja razglasi upor. Obla-
stnika Grozd in Gruden se 
pobotata, ker se počutita 
ogrožena in se ponovno 
skupaj borita v imenu naro-
dovega blagra.

Predstava z izrazitim 
stališčem
Znamenito klasično delo je 
kakor pisano za naš čas: ne-
izprosno se posmehuje raz-
meram na slovenski politič-
ni sceni in v družbi nasploh. 

Cankarjev povod za dramo 
so bile aktualne politične 
razmere na Slovenskem ob 
koncu 19. stoletja, ko sta pre-
vladovala dva tabora – libe-
ralni in klerikalni. Cankar je 
razgalil dvojno moralo me-
ščanskih politikov, ki v ime-
nu naroda skrbijo le za svojo 
korist. Kamniški ustvarjalci 
so v povabilo k ogledu pred-
stave zapisali, da – navkljub 
temu da Cankarjeva komedi-
ja šteje več kot sto let – še 
vedno nismo dočakali tiste-
ga, ki bi rešil naš narod. Da-

našnjo aktualnost besedila 
kamniški gledališčniki vidijo 
predvsem v tem, da Slovenci 
bolj kot slovenskim politi-
kom zaupamo športnikom, 
ki so postali naši ambasador-
ji v svetu. So ti rešitelji slo-
venskega naroda?
Po besedah Anžeta Slane le-
tošnja predstava Za narodov 
blagor ni komedija in tudi 
ni politični komad, saj je 
preveč aktualen. Slana nada-
ljuje: »Naša predstava s svo-
jo interpretacijo Cankarja 
ponuja anatomijo sistema, v 
katerem živimo. V igri naka-
zujemo analizo nekega etič-
nega vprašanja: kaj večina 

ljudi hoče ali kaj hoče druž-
ba, da oni hočejo?« Anja 
Bezlova pa razume predsta-
vo kot »iskanje rešitelja, ki 
ga pravzaprav ni« in razloži: 
»Rešitelji smo sami. Rešitelj 
je sam narod. Kar bo on na-
redil, bo naredil. Ne more-
mo iskati rešitelja nekje 
drugje, izven nas samih.«
Igra je nastala v produkciji 
KUD Oksimoron s kopro-
dukcijo KD Priden Možic in 
Mousquito theatrom, pro-
jekt pa je podprla Občina 
Kamnik.

Za narodov blagor
Komedija Za narodov blagor KUD Oksimoron, ki so jo premierno uprizorili 
v sredo, 29. novembra, naznanja prihajajoče Cankarjevo leto.

Igralska zasedba KUD Oksimoron v predstavi Za narodov 
blagor / Foto: Bojana Klemenc

PREŠERNI
DECEMBER

KRANJ, 2.– 31. DECEMBER 2017

2. DECEMBER  PRIŽIG LUČI
5. DECEMBER  SPREVOD MIKLAVŽA
6.– 17. DECEMBER  KONCERTI POD BOŽIČNO   
 SMREKO
10.– 31. DECEMBER  PRAVLJIČNI GOZD
21. DECEMBER,  ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT,  
 NINA PUŠLAR
20.– 30. DECEMBER PRAZNIČNI KONCERTI NA   
 GLAVNEM TRGU
 (CARMEN MANET, TUBA   
 BOŽIČKI, THE
 HARLEM VOICE…)
31. DECEMBER  SILVESTROVANJE S    
 SKUPINO POP DESIGN

www.visitkranj.si
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Barbara Klanšek

Tunjice – Glasbi namenjen 
večer pred bližajočim se 
prazničnim decembrom ter 
predvsem za domačine tež-
ko pričakovanim izidom 
nove številke krajevnega gla-
sila Tunški glas, je društvo 
priredilo že četrto leto zapo-
red. V uvodnem pozdrav-
nem nagovoru je predsedni-
ca društva Milena Erbežnik 
Klanšek poudarila, da dogo-
dek simbolično zaključuje 
uspešno leto, v katerem so 
se tudi letos izvedli različni 
dogodki, namenjeni vsem 

generacijam, nato pa oder z 
morskim pridihom, ki ga je 
z lesenimi rekviziti aranži-
ral Justin Klanšek, predala 
povezovalki večera Barbari 
Klanšek ter pevcem.
Gostje so navdušili z izbrani-
mi ljudskimi ter novodobni-
mi dalmatinskimi skladba-
mi, med katerimi niso manj-
kale vsem znane Mirno spa-
vaj, ružo moja ter Vilo moja 
Vinka Coce, Cesarica Oliver-
ja Dragojevića, Molitva za 
tebe Zorice Kondža ter Da te 
mogu pismom zvati, na željo 
poslušalcev ob zaključku ve-
čera pa tudi Ružo moja crve-

na. Bogat dalmatinski glas-
beni opus pa so pevci prila-
godili prazniku primerno in 
v osrednjem delu večera pri-
jetno presenetili z izvrstno 
odpetimi slovenskimi pe-
smimi ter dokazali, da jim je 
še kako domača tudi sloven-
ska pesem. Prav fantovske 
pesmi ter pesmi o vinu so 
poskrbele, da se je tudi v 
Tunjicah martinovo prazno-
valo ob kozarcu izvrstnega 
vina. Večer so organizatorji 
namreč nepričakovano pope-

strili s kozarcem rujnega, s 
katerim so nato poslušalci 
nazdravili ob zvokih pesmi 
Pijmo bratci vince, ter doma-
čimi lahkimi flancati, ki jih 
je spekla predsednica 
društva. Vsi, ki so se udeleži-
li dogodka, so tako ob doma-
čih dobrotah, sproščenem 
vzdušju, dobrem petju ter ob 
zabavnih in sproščenih ko-
mentarjih gostujočih pevcev 
neizmerno uživali ter v druž-
bi klape prepevali še dolgo 
po končanem koncertu.

V Tunjicah zvenele 
dalmatinske pesmi
Društvo Tun'ški glas je na Martinovo soboto, 11. novembra, v avli podružnične šole v Tunjicah 
organiziralo glasbeni dogodek S pesmijo v praznične dni. Gost večera je bila Klapa Sidro iz Lukovice, 
ki je z izvrstno izvedbo dalmatinskih pesmi v hladnem jesenskem večeru poskrbela za obujanje 
spominov na minule tople poletne dni.

Klapa Sidro iz Lukovice / Foto: Matjaž Sedušak

Glasbeni večer je Društvo Tun'ški glas letos pripravilo že 
četrto leto zapored. / Foto: Matjaž Sedušak

Jasna Paladin

Kamnik – V društvu Lipa 
Domžale – Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, ki zdru-
žuje tudi veliko Kamničanov, 
so se izdelovanju punčk iz 
cunj posvetili leta 2004. »V 
prvem letu je skupina prosto-
voljk v okviru našega društva 
izdelala 166 punčk iz cunj, 
vse do danes pa skupno že 
2650. Ljubkovalno jim reče-
mo kar naši otroci, saj je v 
vsako posebej vloženega veli-
ko truda in ljubezni,« je na 
odprtju prodajne razstave v 
sredo, 22. novembra, pouda-
rila ena od prostovoljk Mirja-
na Kavčič in se zahvalila Joži 
Boltar, lastnici prostorov na 

Glavnem trgu 12, ki so se te 
dni spremenili v priložnostno 
galerijo, polno živobarvnih 
punčk iz cunj. Kar 93 jih je 
razstavljenih in čakajo na svo-
je nove lastnike, izdelalo pa 
jih je 14 prostovoljk. V prvem 
tednu so jih v posvojitev od-
dali 43, zato so zaradi velikega 
zanimanja razstavo podaljša-
li, na ogled bo še do sobote, 2. 
decembra, od 10. do 15. ure.
Punčka iz cunj predstavlja ot-
roka iz države v razvoju, ki ga 
je treba cepiti in potrebuje 
našo pomoč. Posameznik 
punčko posvoji z donacijo v 
višini dvajset evrov, kolikor 
stane cepljenje enega otroka 
proti šestim otroškim nalez-
ljivim boleznim.

Posvojite punčko  
iz cunj
Prostovoljke iz društva Lipa Domžale so v 
Galeriji Glavni trg razstavile 93 punčk iz cunj in 
se tako pridružile Unicefovemu programu Posvoji 
punčko, reši otroka. Prodajna razstava bo na 
ogled do jutri, 2. decembra, popoldne.

Prostovoljke Društva Lipa s punčkami iz cunj na prodajni 
razstavi v Galeriji Glavni trg / Foto: Tina Dokl

Imate tudi vi kakšno idejo, kako bi lahko 
kulinarično nadgradili obstoječe jedi iz Okusov 
Kamnika ter imate v mislih svojo jed? Zaupajte 
nam jo in lahko se zgodi, da bo naslednjič 
predstavljena prav vaša jed. Ideje nam pošljite na 
tic@visitkamnik.com ali na Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik.

www.visitkamnik.com
www.facebook.com/visit.kamnik

Družinsko gostilno Pri pla
ninskem orlu najdete neda
leč od Kamnika, v Stahovici, 
ob poti v Kamniško Bistrico. 
V njej boste našli številne 
jedi iz Okusov Kamnika. O 
tem smo se pogovarjali z las
tnikom in glavnim kuharjem 
Janezem Uršičem.
Kaj vam pomenijo Okusi 
Kamnika?
Okusi Kamnika so pomem
ben projekt, ki smo ga v za
četku s skupnimi močmi 
dobro zastavili, vendar žal 
opažam, da se v zadnjem 
času na tem področju vse 
premalo dogaja.
Na katero jed iz Okusov 
Kamnika ste še posebej 
ponosni?
Ne morem izpostaviti zgolj 
ene same jedi, kajti cela pa
leta receptov in jedi pripo
more k raznolikosti ponud
be. Po mojem mnenju bi 
morali število jedi še poveča
ti in razširiti ponudbo.
Kakšna je vaša skrivnost 
pri pripravi te jedi?

Gre za kuhinjo in recepte, ki 
prehajajo iz roda v rod. To 
so jedi, ki so del našega izro
čila, pripravljene in skuhane 
pa z veliko mero ljubezni. 
Tako kot so kuhale naše 
mame, babice, prababice in 
tete.
Kaj bi svetovali nekomu, ki 
bi želel to jed pripraviti 
doma?
Priporočal bi mu, da se kar 
korajžno loti kuhanja po re
ceptih iz knjižice Okusi Ka
mnika. Pri tem pa naj upora
bi domače in zdrave sestavi
ne iz lokalnega okolja ter 
pozabi na razne umetne do
datke. Če se kje zatakne, pa 
naj se obrne na kako starejšo 
sorodnico, ki se teh ali po
dobnih jedi še spomni.
Katere jedi iz Okusov Ka-
mnika lahko gost pri vas še 
poskusi?
Uf, precej jih je. Mi smo po
nosni na: suho gamsovo klo
baso s planinsko skuto in 
hrenom, na oblance nariba
nim trničem ter hruševim si

rupom; stiskače z večimi na
devi (suhim mesom, ajdovo 
kašo in jurčki ...), ki so postre
ženi na korenčkovem pireju, 
zabeljeni z drobtinicami na 
maslu in potreseni z nariba
nim trničem; krompirjevo 
kroglico, nadevano s planin
sko skuto, kajžarsko klobaso 
in trničem, ocvrto in postre
ženo na sirovi omaki; gam
sovo juho s štrukljem, nade
vanim z gamsovim mesom; 
telečji rajžlc; ajdovo kašo s 
telečjim priželjcem in trni

čem; ocvrte jagenčkove kot
lete; kajžarsko klobaso; kloš
trsko kremšnito … Zagotovo 
pa bi našel še kaj.
Kje in kdaj lahko te vaše 
jedi gost okusi?
V družinski gostilni Pri pla
ninskem orlu vsak dan ra
zen torka. Ker pa se naša 
ponudba prilagaja sezoni, v 
vsakem trenutku morda ni
mamo vseh navedenih jedi, 
vsekakor pa jih je v naši po
nudbi večina izmed na
štetih. 

»Tako kot so kuhale naše mame,  
babice, prababice in tete« 
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ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 1. decembra, ob 17.30, Glavni trg
Prižig praznične osvetlitve

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec bo prižgal praznično okrasitev 
mesta. Novoletno smreko je letos darovala ga. Aparnik, za kar se ji 
iskreno zahvaljujemo. Sledila bo zabava s skupno Čuki.

Od 8. do 23. decembra, parkirišče pri Kavarni Veronika
Pravljična hiška pod Malim gradom

V topli pravljični hiški pod Malim gradom se bodo odvile različne 
prireditve, za katere bo deloma poskrbel Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, deloma pa organizatorji posameznega dogodka. Pro-
gram so pripravili tudi kamniški pevski zbori, Kavarna Veronika, Dru-
štvo Tun'ški glas, Vrtec Sonček, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Glas-
bena šola Skalar, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 
in Plesni klub Šinšin.

DRSALIŠČE KAMNIK

Četrtek, 7. decembra, ob 18.30, Keršmančev park
Drsanje ob živi glasbi – Duo Ajd Čao

Četrtek, 14. decembra, ob 18.30, Keršmančev park
Drsanje ob živi glasbi – Duo Kristovnik

Vsak četrtek v decembru boste lahko drsali ob živi glasbi. Drsališče je 
odprto vsak dan od 9. do 20. ure.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 5. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Branje je iskanje – srečanje z avtorji

V okviru projekta Branje je iskanje se boste srečali z avtorjema Žigo 
X. Gombačem in Ivanom Mitrevskim, ki bosta v zabavnem nastopu 
predstavila svoje delo. Po nastopu bo sledilo druženje in podpisova-
nje knjig.

Sreda, 6. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Potopisno predavanje: Šrilanka

Šrilanka ponuja praktično vse – gore, čudovite plaže, prijazne ljudi in 
dobro hrano. Predavateljica: Tjaša Belavič

 

Torek, 12. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Brati gore 2017: Predstavitev knjige Alpe brez meja

Kamničana Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan sta izdala nov 
vodnik po najlepših vrhovih Vzhodnih Alp. Knjiga je plod 15-letnega 
raziskovanja alpskih vrhov, od Karnijskih Alp preko Dolomitov ter 
avstrijskih in nemških Alp do Bernine na italijansko-švicarski meji. Ob 
mednarodnem dnevu gora bo knjigo v sproščenem pogovoru z avtor-
jema predstavila Mojca Volkar Trobevšek.

 

Sreda, 13. decembra, ob 19. uri, Krajevna knjižnica 

Komenda
Predstavitev knjige dr. Marka Žerovnika Opojnost gora

S pravkar izdano knjigo Opojnost gora nas avtor popelje preko 
vzponov Slovenije, Avstrije, Švice, Francije, Italije, skrivnostnih div-
jin Afrike, zelenih nacionalnih parkov Argentine, krutih ostenj indij-
skega in pakistanskega dela Himalaje do kulture ljudožercev, ki 
domujejo v prostranstvih Papue. Pogovor z avtorjem bo vodil Jože 
Pavlič.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Nedelja, 3. decembra, od 10. do 18. ure
Veseli dan kulture

Prost vstop v enote MMK: muzej – grad Zaprice, Galerija Miha Maleš 
in Rojstna hiša Rudolfa Maistra

 

Nedelja, 3. decembra, od 10. do 18. ure, Muzej – grad 

Zaprice
Veseli dan kulture

Brezplačni ogledi razstav: Odsevi kamniških tisočletij, Zgodbe na ka-
mnu, Kamniški meščani, Thonetovo pohištvo, Na planincah luštno je 
– življenje na Veliki planini ter novih pedagoških kotičkov Pastirc pa 
prav …

 

Nedelja, 3. decembra, ob 11. uri, Galerija Miha Maleš
Veseli dan kulture

Javno vodstvo po novih razstavah Miha Maleš in Vladimir Makuc

Vodila bo kustosinja Saša Bučan.

Prireditve v decembru
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

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

Nedelja, 3. decembra, ob 15. uri, Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra
Veseli dan kulture

Javno vodstvo po novi razstavi 100 let Majniške deklaracije

Vodila bo Alenka Juvan.

 

Sreda, 6. decembra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer: Miran Šubelj Sagmeister

Dedov pismonoša s krvavih galicijskih poljan

 

Sreda, 13. decembra, ob 18. uri, Muzej – grad Zaprice
Odprtje razstav Na sodu smodnika in Arhitekturna podoba 
smodnišnice ter predstavitev monografije o smodnišnici

Avtorji: Vilko Rifel, Anja Urankar in Marko Kumer

 

Petek, 15. decembra, ob 18. uri, Galerija Pogled
Odprtje razstave Kiki Klimt

Kustosinja razstave Saša Bučan

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 7. decembra, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Slavnostna prireditev od 70-letnici Ciriusa Kamnik

Petek, 8. decembra, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Ljubezen naj gre vedno v cvet

Predavanje Alberta in Leonide Mrgole iz Zavoda Vezal

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

 

Torek, 12. decembra, ob 20. uri, Mala scena Doma 

kulture Kamnik
Lastniki humorja: 3ki

Večer improvizacijske komedije za Abonma Stand up in izven

Cena vstopnice: 5 evrov

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Sobota, 2. decembra, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Ogled prenosa evropskega prvenstva v slam poeziji

Držimo pesti za zmagovalca državnega prvenstva v slam poeziji Mi-
šela Ristova, ki se je odvilo septembra v Kamniku.

Sreda, 6. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Pripravljalna delavnica za festival ognjenih ambientov 
Ognjena Veronika

Vabljeni vsi, ki bi radi sodelovali pri pripravah na Ognjeno Veroniko

Četrtek, 7. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Razstava: Telesa 

Razstava likovnih del Jana Bernota

Nedelja, 10. decembra, ob 17. uri, Katzenberg
Ognjena Veronika

Festival ognjenih ambientov

Sreda, 13. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer družabnih iger – Pandemic in poker

V sodelovanju s ŠKK se bomo spoprijeli v dveh najbolj igranih igrah

Četrtek, 14. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer retro igranja: Worms World Party

Klasika iz leta 2001 – postani črv in osvoji svet! 

Petek, 15. decembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
ŠILA – Šolska impro liga

Tekmovanje srednješolskih ekip v improvizacijskem gledališču med 
Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana 1 in Gimnazijo Be-
žigrad ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik in Gim-
nazijo Poljane 1

KULTURNO DRUŠTVO DR. FRANCETA STELETA

Nedelja, 3. decembra, ob 17.30, pobočje Malega gradu 
in Glavni trg v Kamniku
Miklavževanje

Prireditev je namenjena otrokom. Program: igra Skupaj gradimo dom 
z glasbenimi in plesnimi vložki ter ognjemetom, Miklavžev sprevod z 
obdaritvijo otrok, stojnice z Miklavževimi dobrotami, čajem, kuhanim 
vinom in tradicionalnimi darili. Ob slabem vremenu bo prireditev v 
torek, 5. decembra. Kontakt organizatorja: Ana Stele, tel. 031 332 960; 
Marjeta Humar, tel. 031 564 705, marjeta.humar@guest.arnes.si.

VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK

Torek, 12. decembra, od 15. ure dalje, Glavni trg in 
Pravljična hiška pod Malim gradom
Novoletni bazar s praznično predstavo

Ob 15. uri se bodo začele delavnice, ki jih bodo pripravili v sodelova-
nju z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, in Novole-
tna tržnica, bogata z raznovrstnimi izdelki, ob 17. uri pa se bo na 
Glavnem trgu začela praznična predstava Plamen prijateljstva, ki se 

 

na SANDITAN TERMOGEL, kozmetični pripravek  
za živali, losjon za nego kože, mišic in vezi.

Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20, telefon: 01 830 95 72 
Ambulanta za male živali: 01 830 95 77, Dežurni telefon: 051 626 941

Delovni čas ambulante: pon.–pet. 7h–18h in sob. 7h–11h  
E-pošta: info@veterina-kamnik.si, http://www.veterina-kamnik.si

KONJSKA MAST/HLADILNI GEL
Bolečina v sklepih, mišicah in živcih ali hematomi?

V mesecu decembru  
vam nudimo 

15% POPUST 

veterinarji s posluhom

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Jasna Paladin

Kamnik – V Domu kulture 
Kamnik so na pobudo pred-
stavnikov nekaterih društev 
oblikovali spletni Koledar 
kulturnih prireditev in s tem 
omogočili, da bodo dogodki 
s področja kulture razvidni 
in zbrani na enem mestu.

Dogodek lahko vpiše 
vsakdo
»V spletni koledar, ki je do-
stopen na povezavi www.
domkulture.org/slo/koledar, 

svoj dogodek lahko vpiše 
vsakdo. Pogoj za objavo je, 
da gre za dogodek kulturne 
narave, ki bo izveden na ob-
močju občine Kamnik. Orga-
nizatorji kulturnih prireditev 
lahko izkoristijo priložnost 
za brezplačen vpis dogodka v 
Koledar kulturnih prireditev. 
S klikom na spletno stran 
Doma kulture Kamnik in z 
vnosom podatkov posreduje-
jo informacije o prireditvi, ki 
jih administrator v najkraj-
šem možnem času potrdi in 
objavi,« so sporočili iz Doma 
kulture Kamnik.

Spletni koledar 
kulturnih prireditev
Dogodki s področja kulture bodo zbrani na 
spletni strani Doma kulture Kamnik.
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ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekla
niti roke nam podala,
a v naših srcih
za vedno boš ostala.

V 62. letu starosti je za vedno zaspala naša draga žena, 
mami, babica in sestra

Nada Galin
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sose
dom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje 
in sveče. Zahvala g. župniku Pavlu za lepo opravljen po
grebni obred, pevcem in pogrebnim storitvam Jerič.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in se je 
boste spominjali.

Vsi njeni
Krivčevo, november 2017

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Vsi, ki ste me ljubili,
ne glejte na življenje,
ki sem ga končal,
temveč na to,
ki sem ga začel.

Alojz Radej
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in cvetje. Zahvala tudi gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in pevcem kvarteta Grm. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

18. novembra 2017 je v 58. letu 
starosti nenadoma odšel od nas 
najin ati

Andrej Bavčar
Iskreno se zahvaljujeva sosedom, sodelavcem, prijate
ljem, sošolcem, sorodnikom in drugim, ki ste ga spre  
m ljali v življenju, za izrečena sožalja, tople besede slove
sa, za podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da smo se čim lepše  
po slovili od njega. 

Alja in Nika

ZAHVALA

V 63. letu starosti  
naju je zapustil ljubljeni brat

Franc Hribar
p. d. Homarjev iz Lok

Iskreno se zahvaljujeva PGD Srednja vas, sosedom, so
delavcem, prijateljem in sorodnikom za pisne in ustne 
izraze sožalja, podarjene sveče, cvetje in darove za 
sv. maše. Hvala g. župniku Simonu Lorberju za lepo 
opravljen pogrebni obred, govorniku Marjanu Pogačni
ku in pevcem za sočutno zapete pesmi. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Ivan in Marija

bo zaključila z obiskom Dedka mraza. Denar od prodaje izdelkov bo 
šel v sklad vrtca.

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO

Nedelja, 3. decembra, 10. uri, Terme Snovik
17. Miklavžev tek

Start teka bo v Termah Snovik, cilj pa pri cerkvici sv. Miklavža. Proga 
poteka po označeni pešpoti skozi vasi Snovik in Hruševka, zadnji del 
je speljan po makadamski poti na vrh. Dolžina proge je 5,3 km, višin-
ska razlika pa slabih 300 metrov. Dolžina otroške proge, ki poteka po 
zadnjem delu daljšega teka, je 1,4 kilometra z višinsko razliko 90 me-
trov. Predšolski otroci bodo tekli na progi, dolgi 300 metrov.

TERME SNOVIK 

Sobota, 2. decembra, od 11. do 14. ure, Terme Snovik
Zabava s Palčkom Snovičkom ob vodnih vragolijah in 
ustvarjalnicah 

Člani kluba palčka Snovička imajo na ta dan brezplačen vstop.

 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 3. decembra, od 11. do 12. ure, uprava
Souvani in njihov park v Volčjem Potoku, predavanje

Zanimivo predavanje o družini Souvan in njihovem pomenu pri ra-
zvoju parka. Ob 12. uri sledi odprtje razstave Souvani in njihov park v 
Volčjem Potoku.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN`K

Nedelja, 10. decembra, ob 14.00, Budnarjeva domačija
Miklavževanje na Budnarjevi domačiji

Kontakt organizatorja: Grega Ugovšek, 051 336 516

GLASBENA ŠOLA KAMNIK

Ponedeljek, 4. decembra, ob 18. uri, Frančiškanski 

samostan Kamnik
Odprtje gostujoče razstave Dostopno in plemenito 

Razstavo je nastala ob 200. obletnici ustanovitve prve javne glasbene 
šole na Slovenskem v sodelovanju Slovenskega šolskega muzeja in 
Zveze slovenskih glasbenih šol.

 

Sreda, 13. decembra, ob 18. uri, Dom kulture Kamnik
Božično-novoletni koncert pevskega zbora in orkestrov

Nastop pevskega zbora, kitarskega, godalnega in pihalnega orkestra 
učencev glasbene šole

 

Četrtek, 14. decembra, ob 18. uri, Vremšakova dvorana 

Glasbene šole Kamnik
Božično-novoletni koncert solistov in komornih skupin

KULTURNO DRUŠTVO SREDNJA VAS

Nedelja, 3. decembra, ob 10.30, frančiškanska cerkev v 

Kamniku
Slavnostna maša ob 110. obletnici smrti, organista, 
zborovodje in skladatelja p. Angelika Hribarja

Jasna Paladin

Kamnik – Leonida in dr. Al
bert Mrgole – dolgoletni psi
hoterapevtski par, avtorja 
uspešnice Izštekani najstni
ki in starši, ki štekajo, pri
znana predavatelja, zakonca 
in starša štirih otrok, doma 
iz Kamnika – vabita na pre
davanje z naslovom Ljube
zen naj gre vedno v cvet, ki 
bo v petek, 8. decembra, ob 
18. uri v Domu kulture Ka
mnik.
»Ste tudi vi eden tistih, ki se 
zgražajo nad ''pocukrani
mi'' zgodbami? Ali ste mor
da med tistimi, ki z žalostjo 
zrejo nazaj in obžalujejo, da 
so nekaj izgubili. Morda pa 
ste eden tistih, ki raje sploh 
ne pomislijo, da bi iskali lju
bezen in raje po njej hrepe
nite? Ste se vdali in verjame
te, da za vas ljubezni v tem 
življenju ni? Ali pa živite 
srečno ljubezensko življe
nje? Ali so vsa ta vprašanja 

zares pomembna? Seveda 
so! Naši odgovori govorijo o 
naših prepričanjih, govorijo 
o tem, v kaj verjamemo, 
kakšno predstavo oz. vzorce 
imamo o partnerskih odno
sih, o tem, ali si upamo biti 
navezani, ali si zaslužimo 
biti ljubljeni in ljubiti. Tisti, 
ki obiskujejo najine delavni
ce in predavanja, vedo, da 
sva iskrena in da imava zna
nje. Zgodbe o odnosih vidi
va v drugačni luči,« pravita 
predavatelja, ki v Kamniku 
že deseto leto izvajata izo
braževalni trening za par
tnerje in starše Okrepčeval
nica odnosov in bosta tudi 
tokrat ponudila možnosti 
reševanja težkih trenutkov v 
partnerskih odnosih prek 
resničnih zgodb, s katerimi 
se srečujeta vsakodnevno.
Vstop na predavanje je 
prost, obvezen pa je prev
zem brezplačnih vstopnic 
na info@domkulture.org ali 
041 360 399.

Ljubezen naj gre vedno 
v cvet

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,  
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,  
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 82. letu starosti je za vedno zaspal naš dragi  
in ljubeči mož, ati, ata, tast, brat, stric in svak

Martin Zabret
iz Podgorja

21. 8. 1936–21. 11. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami na dan 
slovesa. Bog vam povrni za darovane svete maše in sveče. 
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred 
ter dr. Jermanovi in sestri Mateji za vsestransko pomoč.

Žalujoči: žena Tončka, sin Vili z družino  
ter hči Natalija z družino

Kamnik – Pevci Komornega pevskega zbora Šutna Kamnik va-
bijo na koncert Marijinih pesmi z naslovom Bodi nam pozdrav-
ljena. Koncert bo v petek, 8. decembra, po večerni sveti maši v 
cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja na Šutni v Kamni-
ku. Nastopili bodo: Pevska skupina Rž iz Loke pri Mengšu, 
Peški oktet iz Peč pri Moravčah, Prvo slovensko pevsko društvo 
Lira Kamnik in gostitelji Komorni pevski zbor Šutna. J. P. 

Koncert Bodi nam pozdravljena

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Sveta za pre
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Kamnik in 
Avto šola Šmarca so v torek, 
28. novembra, v prostorih 
Društva upokojencev Ka
mnik pripravili predavanje z 
naslovom Prometne novosti 
v Kamniku in širši okolici. 
Predavanje, ki je bilo doslej 
že v nekaterih kamniških 
krajevnih skupnostih in 

povsod zelo dobro sprejeto, 
je bilo tudi tokrat namenje
no vsem, ki imajo vozniški 
izpit že vrsto let, pogosto vo
zijo na pamet in ne sledijo 
novim prometnim pravi
lom, ki so se v zadnjem ob
dobju spremenila. Zakono
dajne novosti s področja 
prometa so bile predstavlje
ne na pregleden in enosta
ven način – s pomočjo pro
metnih situacij iz bližnje 
okolice Kamnika.

Osvežili so svoje 
prometno znanje
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Bojana Klemenc

Kamnik – Bliža se čas obda-
rovanj in vsako leto si beli-
mo glavo, kaj izvirnega po-
dariti svojim družinskim 
članom, prijateljem, znan-
cem ... Na srečo so minili 
časi, ko so ljudje brez pre-
misleka kupovali darila, pre-
pogosto celo takšna, s kateri-
mi ni imel obdarovanec kaj 
početi. Čas je, da se začne-
mo tudi ob teh priložnostih 
obnašati bolj odgovorno – 
do sebe, do obdarovanca in 
do okolja.

Reciklarnica na novem 
naslovu
»Dandanes iz trajnih, kako-
vostnih materialov izdeluje-
mo stvari za enkratno upora-
bo. Gre za razsipnost, pove-
zano s pretirano potrošnjo, 
ki proizvaja gore nepotreb-
nih odpadkov. Vse več ljudi 
se zaveda, da koš za odpadke 
ne sme in ne more biti prva 
izbira pa tudi da je reciklira-
nje dobro, ni pa dovolj,« pra-
vi Veronika Čop iz kamniške 
Reciklarnice. Septembra se 
je Reciklarnica preselila na 
nov naslov na Šutni, naspro-
ti Maistrove rojstne hiše. 
Sprememba lokacije že kaže 
pozitivno stran, saj stopi v 
prostor več ljudi. »Tukaj 
smo bolj opazni, imamo več-
ja izložbena okna in notra-
njost ter boljši dostop za 
dostavo in odvoz,« med svo-
jim delom razlaga Veronika. 
Ob mojem obisku na ''črni 

petek'' je ravno prodala po-
seben jedilni servis Versace, 
Kamničanka Saša pa je pri-
nesla novo robo, ki je doma 
ne potrebuje več in je seveda 
še vedno uporabna. 
Trenutno deluje Veronika 
Čop sama z občasno pomoč-
jo prostovoljk, saj sta njeni 
sopotnici na prejšnji lokaciji 
Špela in Erika dobili redni 
službi. Veronika z Reciklar-
nico že od prvega dne v na-
šem mestu orje ledino, a po 
toliko časa jo še vedno znova 
preseneča: »Kamničani so 
nas v tem obdobju že vzeli 
za svoje. Reciklarnica je pre-
poznavna in ima svoje mes-
to pri določenem segmentu 
občanov. Tako v Kamniku 
kot v Sloveniji na splošno še 
vedno velja neizgovorjeno 

pravilo, da si reven, če kupiš 
rabljeno stvar oz. imajo ljud-
je tak občutek, a že od začet-
ka presenečeno opažam, da 
so naši uporabniki večino-
ma visoko izobraženi in 
dobro situirani posamezni-
ki, sploh tisti, ki že imajo 
izkušnje z življenjem v tuji-
ni, od koder jim je domač 
naš princip delovanja. Zelo 
veliko pohval sem v tem ob-
dobju dobila tudi od starej-
ših, ki naš koncept poznajo 
iz svoje mladosti. Včasih se 
je vse popravljalo, predelo-
valo, v zadnjem obdobju no-
rega potrošništva pa le še 
kupujemo in kopičimo. Saj 
se pogosto menda drugače 
ne izplača. To, kar je bilo v 
začetku mišljeno kot social-
ni projekt, se je kmalu izka-

zal za ekološkega,« poja-
snjuje Veronika Čop.
V Reciklarnici so med dru-
gim na voljo kolekcija oblačil, 
ki je narejena iz blaga nepro-
danih starejših oblačil, bio 
izdelki za osebno nego na 
točenje, emajlirana posoda, 
rastlinski eko seti, torej vse, 
kar ne potrebuje embalaže, 
se da ponovno kompostirati 
ali reciklirati. Trgovinica se 
približuje konceptu ''zero 
waste'' – brez odpadkov, na 
kar je Veronika še posebno 
ponosna. Občani še vedno 
radi prinesejo vse uporabne 
stvari, ki jih doma ne potre-
bujejo več, med njimi pa pre-
dnjačita kristal in porcelan, 
tudi knjige, stara oblačila in 
posamezni kosi pohištva, na 
novo pa Reciklarnica nudi 
tudi komisijsko prodajo.

Praznična darila  
s socialno noto
Veronika od konca novem-
bra pripravlja praznični da-
rilni program, ob tem pa še 
posebej omenja družbeno 
odgovorna darila, ki jih izde-
lujejo kamniške ustanove 
Cirius, Štacjon, OŠ 27. julij 
in VD Sožitje, z nakupom 
teh ličnih izdelkov pa se 
podpre njihovo delovanje.
V mestnem jedru najdete še 
nekaj trgovinic z lokalno iz-
delanimi darili, s katerimi 
podprete ustvarjalne roke 
domačih kreativcev, denimo 
v ličnih lokalih Huda kot po-
per, Kotiček pod srečno 
zvezdo ali Zlata ptička.

Bodimo odgovorni 
potrošniki
Na Šutni za praznične dni lahko najdete darilo s ponovno uporabno vrednostjo ali domači izdelek 
oziroma pridelek lokalnih ustvarjalcev.

Veronika Čop v Reciklarnici, ki je od septembra dalje na 
novi lokaciji – v neposredni bližini Maistrove rojstne hiše 
na Šutni / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Zgornje Palovče – Kamničan 
Peter Ribič že od leta 2002 
vodi delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov na Bud-
narjevi domačiji. Eden izmed 
najbolj priljubljenih dogod-
kov v letu v to muzejsko hišo 
zvabi številne obiskovalce – 
tokrat so najhitrejši izdelova-
li svoje venčke že pol ure 
pred začetkom delavnice. Pe-
ter opaža, da se vsako leto 
številni sodelujoči vračajo, ne 
toliko zaradi učenja napleta-
nja adventnega venca in iz-
delovanje dekoracije, temveč 
bolj zaradi domačega vzdušja 
in medsebojnega druženja 
ter povezovanja, ki naj bi ga 
prinašali decembrski prazni-
ki. Letos je vse obiskovalce 
razveselil tudi sneg, zato je 
bil dogodek že toliko bolj 
praznično obarvan.
Peter Ribič, znan strokov-
njak iz Biotehniškega cen-

tra Naklo, vedno vsem 
zbranim sproti razlaga pra-
vilen potek izdelave adven-
tnega venca za na mizo ali 
vhodna vrata. Pojasnjuje, 
da je pri dekoraciji vedno 
moderna klasika – naravni 
materiali, vijolična barva za 
adventni in rdeča za božič-
ni čas, nadvse pa je po-
membno, da ostaja venec, 
simbol večnosti, okrogel. 
Zelenje v vencu simbolizi-
ra novo življenje in upanje, 
sveče pa, da prihaja vedno 
več svetlobe. Ribič še doda-
ja, da je razveseljivo, da se 
znova vse več ljudi zaveda 
pomena ohranjanja božič-
ne tradicije, ročnega dela in 
lastnega truda, zato je bilo 
v Budnarjevi hiši že moč 
začutiti toplino prihajajo-
čih praznikov in ponos 
vseh udeležencev delavnice 
na svoje lične izdelke, ki 
bodo krasili njihove domo-
ve ta adventni čas.

V nedeljo se 
začenja advent
Zadnja nedelja pred začetkom adventnega časa 
je znova privabila številne obiskovalce v 
Budnarjevo domačijo v Zgornje Palovče.

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov se je znova 
izkazala za enega najbolj priljubljenih dogodkov na 
Budnarjevi domačiji. / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Otroci in vzgojite-
ljice Vrtca Antona Medveda 
Kamnik skupaj z Zavodom 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik vabijo na zdaj že 
tradicionalni Novoletni ba-
zar s praznično predstavo, 
ki se bo v torek, 12. decem-
bra, popoldne odvijal med 
Glavnim trgom in Pravljič-
nim šotorom pod Malim 
gradom. 
Ob 15. uri se bo dogajanje 
začelo z bogato založeno no-

voletno tržnico in delavnica-
mi, ki jih pripravljajo v sode-
lovanju z Gimnazijo in sre-
dnjo šolo Rudolfa Maistra 
Kamnik. 
Ob 17. uri pa se bo na Glav-
nem trgu začela praznična 
predstava Plamen prijatelj-
stva, ki se bo zaključila z 
obiskom Dedka Mraza. De-
nar od prodaje izdelkov bo 
šel v sklad vrtca.
Zaradi dogodka bo prome-
tni režim v središču mesta v 
ponedeljek in torek, 11. in 
12. decembra, spremenjen.

Novoletni bazar in 
Plamen prijateljstva
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MUZEJ JASLIC IN ADVENTNA LJUBLJANA
Vabimo vas, da se skupaj odpravimo pogledat lepote adventnega časa. Najprej 
se bomo odpeljali na Brezje, kjer si bomo ogledali Muzej jaslic. To je edin-
stvena zbirka, ki vsebuje več kot tristo različnih eksponatov – jaslic z vseh 
koncev sveta. Nato se bomo odpeljali proti Cerkljam na Gorenjskem, kjer 
nam bodo na posebnih jaslicah pokazali najbolj zanimive stavbe tega kraja.  
Sledilo bo kosilo. V Ljubljani bomo obiskali Slovenski etnografski muzej. Ogle-
dali si bomo razstavo z naslovom Med naravo in kulturo. Spoznali bomo veliko 
zanimivega o naši dediščini, predvsem o tisti, povezani z adventnim časom. 
Po obisku muzeja se bomo peš odpravili v središče Ljubljane, ki bo tudi letos 
lepo okrašena. Lahko se boste sprehodili med stojnicami. Obiskali bomo tudi 
ljubljansko stolnico oziroma cerkev svetega Nikolaja. Z nami na izletu bo tudi  
naš novinar Jože Košnjek.

Cena izleta je 30 EUR. 
Cena vključuje: ogled Muzeja jaslic na Brezjah, ogled razstave  
jaslic v Cerkljah na Gorenjskem, ogled Slovenskega etnografskega muzeja 
v Ljubljani, voden ogled ljubljanske stolnice, kosilo, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.20,  z AP Mercator Primskovo ob 7.40
z AP Globus Kranj ob 7.50, z AP Radovljica ob 8.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  osebno  
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v petek, 8. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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