
Za BOŽIČ prijetno praznovanje,  
za KONEC LETA hvala za zaupanje, 
ZA NOVO LETO zdravje, srečo, uspeh 
in nadaljnje dobro sodelovanje!

XENON HALOGEN

Delavnica – Klemen: 051 636 556

DECEMBRSKA IN  
JANUARSKA AKCIJA

- 15 % POPUSTA PRI NAKUPU NOVEGA 
AKUMULATORJA

 KONTROLA VAŠEGA AKUMULATORJA   
 DEPONIRANJE IZTROŠENEGA STAREGA AKUMULATORJA 

NUDIMO VAM VSA AVTOELEKTRIČNA POPRAVILA NA 
OSEBNIH, DOSTAVNIH IN TOVORNIH VOZILIH

ZAMENJAVA: 
 Alternatorjev in zaganjačev po sistemu staro za novo 

 Xenon žarnic za vse vrste avtomobilov

BREZPLAČNO:
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Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8–21, ned. 8–13

Želimo vam prijetne praznike in srečno v novem letu 2017!

T: 059 949 779

FRIZER ZA VSO DRUŽINO  ZELO UGODNE CENE

Ča so pis ob či ne Kamnik, 16. december 2016, leto 1, šte vil ka 22 

Jasna Paladin

Kamnik – Časopis Kamni-
čan-ka bo tudi v prihodnjem 
letu izšel dvaindvajsetkrat. 
Predvideni datumi izidov so: 
13. in 27. januar, 10. in 24. 
februar, 10. marec (priloga 
ob občinskem prazniku) in 
24. marec, 7. in 21. april, 5. in 

26. maj, 9. junij (priloga 
Kam čez poletje) in 23. junij, 
21. julij (priloga Kamfest), 18. 
avgust, 1. september (priloga 
ob Dnevih narodnih noš in 
oblačilne dediščine) in 22. 
september, 6. in 20. oktober, 
3. in 17. november ter 1. de-
cember (priloga Kamnik de-
cembra) in 15. december.

Kamničan-ka v letu 2017

AKTUALNO

Božični Vatikan bo 
krasil tudi Kamničan
Peter Ribič se skupaj z dr. Sa
bino Šegula iz Biotehniškega 
centra Naklo čez nekaj dni 
znova odpravlja v Vatikan, 
kjer bosta s svojim cvetli
čarskim znanjem že desetič 
sodelovala pri praznični okra
sitvi bazilike svetega Petra.
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ŠPORT

Mrzel Miklavžev tek
Letošnji Miklavžev tek sta 
dobila Rok Puhar in Karmen 
Klančnik. Tek od Snovika do 
cerkve svetega Miklavža na 
Gori je tudi letos privabil več 
kot štiristo tekmovalcev.
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Jasna Paladin

Kamnik – Še preden je pred 
dvema tednoma zvečer sre-
dišče mesta zažarelo v praz-
ničnih lučkah, je bilo že do-
poldne nadvse živahno na 
Šutni, ki jo je »zasedlo« kar 
220 otrok iz enot Vrtca An-
tona Medveda Kamnik, Za-
sebnega vrtca Sonček, Za-
sebnega vrtca Peter Pan, 
Zasebnega vrtca Zarja, zavo-
da Cirius ter Osnovne šole 
Frana Albrehta in Osnovne 
šole Toma Brejca. V sodelo-
vanju z Zavodom za turi-
zem in šport v občini Ka-
mnik so okrasili t. i. Zelena 
pravljična drevesa. Skladno 
z vizijo zelene turistične de-
stinacije občine Kamnik so 
drevesca zgolj najeli in jih 
bodo po končanem decem-
brskem praznovanju vrnili 
nazaj v naravo.
Otroci so pod vodstvom 
vzgojiteljic in učiteljic izde-
lali okraske, ponekod pa so 
k temu zabavnemu opravi-
lu povabili tudi dedke in ba-
bice, tako da so otroci okra-
ske izdelovali tudi doma. 
Kot denimo v Zasebnem 
vrtcu Peter Pan. 

»V petek, 2. decembra, smo 
v vrtec povabili dedke in ba-
bice na prijetno druženje z 
namenom, da skupaj okra-
simo smrečice na Šutni. 
Otro ci so od doma prinesli 
izdelane okraske iz narav-
nega materiala, ki so jih iz-
delali skupaj s starši oziro-
ma z dedki in babicami. 

Skupaj smo pripomogli k 
čarobnemu videzu mesta. 
Otroci so se v družbi ded-
kov in babic imeli lepo, kar 
je bilo videti iz srečnih in 
nasmejanih obrazov. Prav 
tako pa so nam tudi dedki 
in babice sproščeno zaupa-
li, da se imajo s svojimi 
vnuki preprosto čudovito,« 

so nam povedale vzgojitelji-
ce vrtca. V Zavodu za turi-
zem in šport v občini Ka-
mnik si želijo, da bi letoš-
nje krašenje Šutne na tak 
način postalo tradicionalno, 
obiskovalce Šutne pa prosi-
jo, naj pazijo na praznično 
dekoracijo, za katero so se 
najmlajši tako potrudili.

Tudi najmlajši  
z dobrimi željami
Konec leta se nezadržno bliža, na praznični december pa nas spominjajo tudi smrečice na Šutni, ki so 
jih s kopico dobrih želja tudi letos okrasili najmlajši iz kamniških vrtcev in nekaterih šol. Krašenje 
Zelenih pravljičnih dreves, kot so jih letos prvič poimenovali, naj bi postalo tradicionalno.

Drevesca na Šutni so okrasili otroci kamniških vrtcev in šol. / Foto: Jasna Paladin

POGOVOR

Prazniki so čas, ki ga 
podarimo drug drugemu
»Božič je družinski praznik, 
čas, ko lahko prebudimo 
otro ka v sebi,« pravi Danijel 
Bezek, ki kot član Društva 
ljubiteljev jaslic Slovenije 
svoj prosti čas namenja šir
jenju sporočilne moči jaslic.
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OBČINSKE NOVICE

Rekorden proračun, a 
tudi zadolžitev
Občinski svetniki so na svoji 
zadnji seji v letu 2016 obrav
navali vrsto pomembnih za
dev, med drugim so sprejeli 
strategijo razvoja turizma in 
osnutka proračunov za leti 
2017 in 2018.
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Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Kamnik – V torek, 20. decembra, se bo na Glavnem trgu 
odvil že 7. novoletni bazar, ki bo tudi tokrat dobrodelno na
ravnan. Prodaja na stojnicah se bo začela ob 16.30, med 
17.30 in 18. uro pa bo potekal program vrtca, ki ga bosta 
obogatila Damjana Golavšek in prihod dedka Mraza. Dogo
dek od ponedeljka, 19. decembra, zjutraj do torka zvečer 
prinaša tudi spremembo prometnega režima, in sicer na 
odsekih od sodišča do Malograjskega dvora, od pošte do 
Prešernove ulice, na parkirišču pri Parku Evropa ter na par
kirišču na Glavnem trgu. Dvižni stebrički na Šutni in Kolo
dvorski cesti bodo spuščeni. J. P.

Novoletni otroški bazar bo znova dobrodelen
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Občinske novice

petek, 16. decembra 2016

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.

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

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

ZAHVALE, OSMRTNICE: 
Renata Frakelj  
malioglasi@g-glas.si, 04/201-42-47

NAROČNINE:  
Špela Volčjak
narocnine@g-glas.si, 04/201-42-41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v Občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2016 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 13. januarja 2017, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 5. januarja 2017.

OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 

objavlja

JAVNI POZIV 

K PREDLOŽITVI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK 

ZA LETO 2017

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezni-
ki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in 
drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

	bronasto priznanje Občine Kamnik,
	srebrno priznanje Občine Kamnik,
	zlato priznanje Občine Kamnik,
	naziv častni občan Občine Kamnik.

Podrobnejša vsebina poziva z obrazložitvijo pomena posame-
znih priznanj in obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati pred-
log, je objavljena na spletni strani Občine Kamnik (http://
www.kamnik.si/). Pisne predloge je treba predložiti oz. posre-
dovati v zaprti ovojnici na naslov: Občinski svet Občine Ka-
mnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »Predlog za pode-
litev občinskega priznanja za leto 2017«, in sicer do vključno 
16. januarja 2017.

 Karla Urh
 Predsednica Komisije

Kamnik – Odlična ultrazvočna diagnostika v Zdravstvenem 
domu dr. Julija Polca Kamnik je odslej bogatejša za nov ul-
trazvočni aparat, ki sodi med najnaprednejše naprave s so-
dobnimi diagnostičnimi možnostmi, omogoča vrhunsko 
ultrazvočno diagnostiko in obdelavo. Kot so sporočili iz 
zdravstvenega doma, so napravo kupili z lastnim denarjem, 
nov ultrazvok pa pomeni večgeneracijski diagnostični pre-
skok v dobro vseh njihovih pacientov. J. P.

Zdravstveni dom bogatejši za nov ultrazvok

Jasna Paladin

Kamnik – V uvodni točki, 
namenjeni volitvam in ime-
novanjem, so svetniki za 
predstavnico Občine Ka-
mnik v Svet Doma starejših 
občanov Kamnik imenova-
li  Mojco Jončesko Malovrh, 
za člana Nadzornega odbora 
Občine Kamnik  mag. Jane-
za Topolška, za predstavnice 
ustanovitelja v Svet Osnov-
ne šole Šmartno v Tuhi-
nju Matejo Bajde Dimec, Ta-
tjano Cevec Drolc  in  Jano 
Pavlič, podali pa so tudi po-
zitivno mnenje vsem prijav-
ljenim kandidatkam za rav-
nateljico Osnovne šole Ma-
rije Vere.

Področje turizma z novo 
strategijo
V drugi obravnavi so soglas-
no podprli strategijo razvoja 
in trženja turizma v občini 
Kamnik za obdobje do leta 
2025, ki so jo pohvalili že v 
prvi obravnavi na prejšnji 
seji. Kot je pojasnila direkto-
rica Zavoda za turizem in 
šport v občini Kamnik Bože-
na Peterlin, so upoštevali 
večino predlogov s prve 
obravnave, po mnenju stro-
ke in politike pa je strategija 
dobro pripravljena, s pou-
darkom na trajnostnem in 
zelenem turizmu.

Ob turizmu in športu še 
kultura
S spremembo odloka o 
ustanovitvi javnega Zavoda 
za turizem in šport v občini 
Kamnik so zagotovili for-
malne pogoje za to, da bodo 
javnemu zavodu priključili 
tudi področje kulture oz. 
Dom kulture Kamnik, s ka-
terim so zadnjih petnajst 
let več kot uspešno uprav-
ljali člani Kulturnega 
društva Priden možic. Javni 
zavod se bo zato tudi prei-
menoval in po novem nosil 
ime Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik. 
»Ta odlok je zelo pomem-
ben in direktorico zavoda 
čaka zelo veliko dela, saj so 
pričakovanja na področju 
kulture, ki v zadnjem ob-
dobju ni bila deželna dovolj 
pozornosti, velika. Dobro je 
vsaj to, da temu področju v 
prihodnje namenjamo ne-
kaj več proračunskega de-
narja,« je v razpravi pouda-
ril svetnik Brane Golubovič 
(LDP). Javni zavod se bo 
okrepil tudi kadrovsko; štiri 
nove zaposlitve so načrtova-
ne na področju kulture ter 
ena nova na področju turiz-

ma, zaposlili pa bodo tudi 
organizatorja dela in sveto-
valca za odnose z javnostmi.

Odvoz odpadkov  
bo dražji
V nadaljevanju seje so svetni-
ce in svetniki sprejeli odlok o 
zbiranju komunalnih odpad-
kov ter sprejeli sklep o potrdi-
tvi cen storitev gospodarske 
javne službe zbiranja določe-
nih vrst odpadkov v občini 
Kamnik. Kot je pojasnila višja 
svetovalka za gospodarske 
javne službe Mihaela Brnot 
Veternik, bo odslej kot osno-
va za obračun stroškov na po-
ložnicah služil normativ, in 
ne več velikost posode za od-
padke, kot je bilo to do sedaj, 
ko so gospodinjstva odvoz 
odpadkov plačevala glede na 
velikost posode, ne glede na 
število članov gospodinjstva. 

In kako bodo spremembe 
vplivale na cene za občane? 
»Trenutna 80-litrska posoda 
ustreza gospodinjstvom z 
enim ali dvema članoma, po 
novem obračunu pa 80-litr-
ska posoda zadošča gospo-
dinjstvom z do vključno štiri-
mi člani. Gospodinjstva, ki 
imajo trenutno 120-litrsko 
posodo ter tri ali štiri osebe v 
gospodinjstvu, bodo plačeva-
la 0,15 evra manj, vendar 
bodo morala zamenjati poso-
do za manjšo, saj po tehnič-
nem pravilniku 80-litrska 
posoda ustreza gospodinj-
stvom do vključno štiri člane 
(merilo je 20 l po osebi pri 
14-dnevnem odvozu). Če pa 
bi tako gospodinjstvo želelo 
obdržati posodo z enako pro-
stornino, potem nov obračun 
za njih pomeni podražitev.« 
Izvajalec Publicus je ustrezne 
posode uporabnikom dolžan 
namestiti najkasneje do kon-
ca marca prihodnjega leta.

Več denarja za razvoj 
malega gospodarstva
Temu je sledil sprejem spre-
memb pravilnika o dodelje-
vanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v občini, 

katerega cilj je še bolj spod-
buditi podjetnike pri naje-
manju poslovnih prostorov 
v starem mestnem jedru Ka-
mnika. Dosedanje 30-odsto-
tno sofinanciranje naje-
mnin so namreč dvignili na 
50 odstotkov.
Svetniki so potrdili tudi pred-
log občinske uprave o spre-
membi prometne ureditve 
na območju kamniške tržni-
ce. »Občinska uprava je s 
strani uporabnikov tržnice 
Kamnik pridobila pobudo o 
enotnem načinu parkiranja 
na območju tržnice Kamnik. 
Ob uvedbi enosmernega 
prometa so na severni strani 
tržnice (nasproti hotela) 
omogočili časovno omejeno 
parkiranje za 30 minut, ki se 
je v praksi tako pri tržnici kot 
pri pošti izkazalo za učinko-
vito. Na podlagi ocene stanja 
je bilo ugotovljeno, da večino 

avtomobilov parkira na tržni-
ci Kamnik med 7. in 15. uro, 
s tem pa dejansko odvzame-
jo prostor za hitre opravke 
občanom v centru Kamniku. 
Cilj je, da se poenoti parkira-
nje na območju tržnice Ka-
mnik ter tako po vzoru dru-
gih krajev in tujine v 
mestnem jedru omogoči ob-
čanu ali obiskovalcu, da bi 
lahko za kratek opravek brez-
plačno parkiral za 30 minut, 
seveda z obvezno označitvijo 
s parkirno uro,« je pojasnil 
mag. Matjaž Srša.

Osnutka proračunov za 
2017 in 2018 brez večjih 
pripomb
Tako visokega proračuna, 
kot je načrtovan za prihodnje 
leto, Občina Kamnik še ni 
imela. Na strani prihodkov 
(in odhodkov) je načrtovanih 
kar 37,7 milijona evrov, a 
tako občinska uprava kot sve-
tniki se zavedajo, da je real-
nih le 21 milijonov. V ome-
njenem znesku so namreč 
tudi kohezijska sredstva za 
kanalizacijo in vodovod v vi-
šini približno osem milijo-
nov evrov ter dolgoročno po-
sojilo v višini 7,5 milijona 
evrov za investicijo v Osnov-

no šolo Frana Albrehta. Po-
leg omenjenega posojila ima 
občina še za dobre štiri mili-
jone dolgoročnega dolga za-
radi gradnje Osnovne šole 
Toma Brejca in kohezijskih 
projektov; prihodnje leto 
bodo odplačali slabih de-
vetsto tisoč evrov.
Za investicije bo prihodnje 
leto namenjenih okoli deset 
milijonov evrov ali približno 
28 odstotkov proračuna, z 
daleč največ denarja (18 mili-
jonov) pa bo znova razpola-
gal oddelek za družbene de-
javnosti, ki ima tudi največ 
zakonsko določenih nalog. 
Za razliko od prejšnjih let 
kakšne pestre razprave o pro-
računu ni bilo, saj so svetniki 
že pred sejo občinskega sveta 
sodelovali pri usklajevanjih, 
so pa vsi po vrsti proračun 
pohvalili, saj naj bi prinašal 
več denarja področjem turiz-
ma, kulture in športa, prav 
tako naj bi še vedno odražal 
socialni čut občine. Prihod-
nje leto se bo nadaljevala ob-
nova Malega gradu, na vrsto 
bo prišla sanacija lokalne 
ceste skozi Podgorje in re-
konstrukcija Murnove ulice, 
gradili se bodo sekundarni 
vodi za kanalizacijo v Tuhinj-
ski dolini … 
V prvi obravnavi so sprejeli 
tudi proračun za leto 2018, 
ki pa bo bistveno nižji, saj 
naj bi bilo prihodkov le okoli 
23,5 milijona evrov. Oba 
proračuna bodo svetniki 
sprejeli na eni od sej v začet-
ku prihodnjega leta.

Denar za delovanje 
svetnikov
Svetniki so potrdili tudi sklep 
o določitvi višine sredstev za 
zagotavljanje pogojev za nji-
hovo delovanje v prihodnjih 
dveh letih, ki jim omogoča, 
da za svoje delovanje (za na-
kup telefonov in druge opre-
me, plačane objave v medijih 
ipd.) porabijo največ 90 
evrov mesečno na posame-
znega člana oz. 1080 evrov 
na leto. V ta znesek ni zajeta 
njihova sejnina.

Proračunska rezerva za 
sanacijo plazov
Potrjena je tudi vrednost na-
domestila za uporabo stavb-
nih zemljišč, ki ostaja enaka 
kot do sedaj, v eni od zad-
njih točk pa je bila sprejeta 
tudi pobuda občinske upra-
ve, da se denar iz proračun-
ske rezerve za leto 2017 po-
rabi za sanacijo nekaterih 
plazovitih območij v občini, 
in sicer v Podstudencu in 
Žubejevem.

Sedemnajsta seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Rekorden proračun,  
a tudi zadolžitev
Občinski svetniki so na svoji zadnji seji v letu 2016 obravnavali vrsto pomembnih zadev, med drugim 
so sprejeli strategijo razvoja turizma in osnutka proračunov za leti 2017 in 2018.

Na strani prihodkov (in odhodkov) je 
načrtovanih kar 37,7 milijona evrov, a tako 
občinska uprava kot svetniki se zavedajo, da je 
realnih le 21 milijonov. V omenjenem znesku so 
namreč tudi kohezijska sredstva za kanalizacijo 
in vodovod v višini približno osem milijonov 
evrov ter dolgoročno posojilo v višini 7,5 
milijona evrov za investicijo v Osnovno šolo 
Frana Albrehta.
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pred nami je še nekaj delov-
nih dni, potem pa se bomo 
prepustili razmišljanju o do-
gajanju leta, ki se izteka. Z 
nekaterimi dogodki bomo op-
ravili na hitro, drugi nam 
bodo ostali v spominu dlje 
časa, morda celo življenje. 
Leto, ki se izteka, ni preveč 
izstopalo iz povprečja, ne v 
dobrem ne v slabem. Na 
splošno smo bili uspešni. 
Marsičesa pa nam ni uspelo 
uresničiti, zato bomo morali 
krepko zavihati rokave tudi 
prihodnje leto in dela nika-
kor ne bo zmanjkalo. Če bi 
bila količina denarja enaka 
obsegu nujnih del, potem 
sploh ne bi imeli težav. A to 
je možno zgolj v idealnem 
svetu, ki pa žal ni naš svet. 
Težave obstajajo, treba jih je 
reševati, vsak je dolžan pri-
spevati po svojih močeh in 
nihče ni nepomemben. Lo-
kalna skupnost je zgolj ab-
strakten pojem, dokler ga ne 
učlovečijo in naredijo realne-
ga ljudje, ki bivajo v njej. 

Čas, ki prihaja, je tudi čas 
upanja, hrepenenja in priča-
kovanj. Pravijo, da velikim 
razočaranjem botrujejo pre-
velika pričakovanja, in veli-
kokrat je res tako. Sam nisem 
pesimist, sem pa realist in 
imam realna pričakovanja, 
ki se lahko uresničijo samo s 
trdim delom vseh nas. Besede 
imajo veliko moč in lahko 
marsikaj spremenijo, a le, če 
jim sledijo dejanja, sicer osta-
nejo izrečene ali zapisane tja 
v en dan, brez vrednosti. 

Praznični čas naj rodi lepe 
misli, naj bodo izrečene ali 
skrite globoko v srcu. Naj bo 
čas premišljevanja, bližine in 
umirjenosti, naj bo čas, naklo-
njen odpuščanju in usmiljenju 
do sočloveka. Vsem želim, da 
bi praznovali tako, kot si želi-
te, čeprav vem, da vsem to ne 
bo dano. Mnogi boste med 
prazniki na delovnih mestih, 
osamljeni, bolni ali soočeni s 
stiskami, morda bolečino ob 
izgubi sočloveka. Mnogi boste 
v teh dneh še bolj prepričani, 
da je vse zaman. Nikoli ni vse 
zaman, vse ima svoj pomen in 
zagotovo ima vsak človek ne-
koga, ki misli nanj. Le mislim 
je treba odpreti srce. To marsi-
komu pomeni več kakor vse 
lučke, ognjemeti in penine 
tega sveta. Vsem želim miren 
in doživet božič ter zdravo, 
upanja polno leto 2017.

Za konec mi dovolite, da 
Vam čestitam ob državnem 
prazniku, dnevu samostojno-
sti in enotnosti, prazniku, ko 
smo zbrali pogum za pravo 
odločitev. 

Vaš župan Marjan Šarec

Spoštovane občanke 
in občani,

Kamnik – Slabe tri mesece za tem, ko je uršulinski samo-
stan v Mekinjah s podpisom darilne pogodbe tudi uradno 
postal občinski, je župan Marjan Šarec imenoval komisijo, 
ki bo zadolžena za pripravo strategije razvoja in predloga 
vsebinske izrabe kompleksa, upoštevaje predpise s področ-
ja varstva kulturne dediščine in določil sklenjene darilne po-
godbe. Komisijo bo vodila vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti Tina Trček, njeni člani pa so še podžu-
pan Matej Slapar (namestnik predsednice), direktorica Za-
voda za turizem in šport v občini Kamnik Božena Peterlin, 
Maja Avguštin s kranjske enote zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter Primož Hočevar iz Ateljeja Hočevar. J. P.

Imenovana komisija za mekinjski samostan

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik se 
je z izbranimi izvajalci lotila 
izvedbe druge faze ureditve 
severnega pobočja Malega 
gradu, pri čemer sledijo iz-
delani projektni dokumen-
taciji in kulturno-varstve-
nim soglasjem.
Kot so nam pojasnili, uredi-
tev zajema zaščito severnega 
pobočja z zavarovanjem pre-
težnega dela pobočja z izved-
bo zaščitnih mrež in lahke 
lovilne palisade za zaščito 
pred nevarnostjo padajočega 
kamenja. Na severovzho-
dnem delu hriba bodo prepe-
rele kamnine odstranili, več-
je porušene in nevarne bloke 
pa bodo injektirali in sidrali v 
kompaktno kamenino. Dela 
bodo zaključena do konca 
meseca. 
Poleg zaščite severnega po-
bočja Malega gradu bodo 
predvidoma še vse do božiča 
izvajali tudi čiščenje celot-
nega pobočja Malega gradu, 
ki zajema odstranjevanje 

nizke podrasti. V tem času 
bodo zaradi varnosti in ne-
motenega odvoza ter mletja 
podrasti izvedene občasne 
enourne popolne zapore 

Parmove ulice. Na občini se 
krajanom zaradi občasnih 
zapor in hrupa zahvaljujejo 
za strpnost. Omenjenim de-
lom bo sledila tudi obnova 

obzidja, a šele prihodnje 
leto, saj zaradi nizkih tem-
peratur izvajalci ne morejo 
več zagotoviti ustrezne ka-
kovosti del.

Obnavljajo pobočje 
Malega gradu
Odstranili bodo preperele kamnine in utrdili breg na severni strani, na celotnem pobočju pa bodo 
odstranili podrast, zaradi česar je občasno za promet zaprta Parmova ulica.

Pobočje malega gradu bodo zaščitili z mrežami in očistili 
nizke podrasti. / Foto: Gorazd Kavčič

Dela na strmem pobočju zahtevajo dobro usposobljene izvajalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaradi mletja podrasti bodo na Parmovi ulici še nekaj dni 
občasne popolne zapore prometa. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je znova uspešno kandidirala na 
javnem razpisu za izvajanje programov javnih del v letu 
2017. Skladno s podpisano pogodbo bo Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje za deset oseb, ki bodo skrbeli za 
čiste in urejene javne površine po občini, v ta namen prispe-
val dobrih 68 tisoč evrov, preostala sredstva pa bo kril pro-
račun občine. J. P.

Program javnih del tudi v prihodnjem letu

Kostavska planina, Zgornji Tuhinj – Člani Združenja borcev 
za vrednote NOB Kamnik vabijo na tradicionalno, že 61. 
spominsko slovesnost pri spomeniku šestnajstih padlih 
borcev leta 1942 na Kostavski planini, ki bo v nedeljo, 18. 
decembra, z začetkom ob 10. uri. Slavnostna govornica bo 
dr. Zdenka Čebašek – Travnik, organizatorji pa pripravljajo 
tudi kulturni program. Padlim borcem pa se bodo znova 
poklonili tudi dober teden dni kasneje, in sicer v torek, 27. 
decembra, ob 11. uri pri spomeniku 192 padlim partizanom 
in zaveznikom na Prevojah v Zgornjem Tuhinju, kjer bodo 
že tradicionalno gostili tudi delegacijo z ameriškega velepo-
slaništva v Sloveniji. Obeh svečanosti se bo udeležil tudi 
župan Marjan Šarec. J. P.

Spominska slovesnost na Kostavski planini

Jasna Paladin

Kamnik – Pokrito drsališče 
je svoja vrata letos odprlo na 
drugi decembrski dan, ko so 
v mestu zažarele tudi 
praznične luči. Najbolj nav-
dušene drsalce, ki jih že prvi 
dan ni manjkalo, je pozdra-
vila direktorica Zavoda za 
turizem in šport v občini Ka-
mnik Božena Peterlin in jih 
povabila na pestro decembr-
sko dogajanje v mestu.
Drsališče je polno predvsem 
ob koncih tedna, ko na dr-
salni ploskvi ne manjka tudi 

odraslih. Ti na svoj račun še 
posebej lahko pridejo v ve-
černih urah med 20. in 22. 
uro, ko je drsališče name-
njeno za igranje hokejskih 
skupin. 

Drsalke tudi izposojajo
Drsanje je brezplačno, na 
voljo imajo tudi 180 parov 
drsalk, ki jih za dva evra iz-
posojajo vsak dan med 15. 
in 20. uro, med prazniki, 
ob koncih tedna ter med 
šolskimi počitnicami pa 
med 9. in 20. uro. Vsako 
soboto med 10.30 in 11.30 
na drsališču poteka vodena 
otroška animacija.
Zaradi drsališča je del 
Frančiškanskega trga že od 
konca novembra zaprt za 
promet, ta zapora pa bo ve-
ljala vse do 10. marca 2017 
zvečer.

Drsajo stari in mladi
K zimskim radostim tudi letos vabi pokrito drsališče na Frančiškanskem 
trgu, ki bo odprto vse do začetka marca.

Drsališče je še posebej dobro obiskano ob koncih tedna.
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Slovenija je še vedno prebogata 
država, da bi ljudje umirali zaradi 
slabe organizacije zdravstvene
ga sistema. Žal imamo zdrav
stveni sistem, kjer do zdravstve
ne obravnave in zdravljenja prej 
pridejo tisti, ki koga poznajo ali 
so pripravljeni kaj dodatno pla
čati. V obstoječem zdravstve
nem sistemu zaradi čakalnih 
vrst, korupcije in birokracije vsak 
dan umirajo ljudje!
Zdajšnje javno zdravstvo ni 
vzdržno, saj so zdravstvene sto
ritve iz leta v leto slabše, proble
mi pa vedno večji. V NSi smo 
zato pripravili koncept zdravstve
ne reforme: zavzeli smo se za 

boljše javno zdravstvo, vendar z 
drugačnim načinom financira
nja. V NSi želimo odpraviti mo
nopol ZZZS nad obveznim 
zdrav stvenim zavarovanjem. 
ZZZS bi tako postal skrbnik 
zdravstvenega sistema, torej re
gulator in nič več razdeljevalec 
denarja. Seveda pa ni mogoče 
pričakovati pohval rentnikov, ki 
bi jim s tem odtegnili vir denarja.
Ljudje morajo imeti dostop do 
zdravnika, zdravil in ostalih 
zdrav stvenih storitev v okviru 
zdravljenja, ne glede na njihov 
ekonomski ali socialni položaj. 
Do zdravljenja morajo priti takoj 
po diagnozi bolezni, in ne šele 
po dolgih mesecih, ko bolezen 
lahko že bistveno napreduje in je 
zato zdravljenje velikokrat neu
spešno, zagotovo pa dolgotraj
nejše in s tem tudi dražje. Seda
nji zdravstveni sistem nam tega 
ne zagotavlja, zato ga je treba 
spremeniti.

MATEJ TONIN, poslanec 
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Nujnost zdravstvene reforme

Vrednote vladajočih krojijo 
urejanje družbenih področij – 
sociale, stanovanjskih vpra-
šanj, migracijske politike, od-
pravljanja revščine, urejanja 
trga dela, varovanja okolja ipd.
Stranka DeSUS si prizadeva 
za solidarnost, enakost in de-
mokracijo, zato vidi dolgoživo 
družbo kot priložnost za pre-
našanje izkušenj, znanja in 
modrosti s starejše na mlajšo 
generacijo. Medgeneracijska 
solidarnost prinaša nove mož-
nosti zaposlovanja mladih pri 
oskrbi starejših. Čakajo nas 
izzivi na trgu dela in še pose-
bej zdravstva. Z izboljšanjem 
pogojev dela, z zagotavljanja 
humanih medčloveških odno-
sov, zdravega delovnega in ži-
vljenjskega okolja ter izboljša-
nja kakovosti ter dostopnosti 
zdravstvenega sistema se lah-
ko podaljša zdrava leta življe-
nja ljudi. 
Izziv predstavlja ustrezna or-
ganiziranost dolgožive druž-
be, organiziranost socialnega, 
zdravstvenega in pokojninske-
ga sistema. Praksa kaže, da 
sta javna neprofitna zdra-
vstvena in socialna sistema 
cenejša od privatiziranih in 
skomercializiranih sistemov. 
V primeru komercializacije in 
privatizacije javnih storitev 
postanejo stroški zdravstvenih 
storitev, socialnih storitev in 
izobraževanja visoki, storitve 
pa zato manj premožnim in 
revnim težko dostopne. Sled-
nje vodi v razslojenost družbe, 
v revščino in v socialno izklju-
čenost. Slovenija je žal drža-
va, kjer oblast hitro poskrbi za 

plače najbolje plačanih v 
državi, kar je bilo še posebej 
očitno ob pogajanjih s Fide-
som, problemi ostalih pa osta-
jajo nerešeni. Revščino še do-
datno poglabljajo visoke pre-
mije dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja. 
Le neoliberalno oko vidi starej-
še generacije kot breme in 
grožnjo ostalim generacijam, 
mlade generacije pa kot poceni 
delovno silo, ki jo je treba čim 
bolj izkoristiti za zasebne pro-
fitne interese. Najtežje mi je, 
ko vidim starejše in otroke v 
revščini ali zaposlene, ki jih 
kapital brezobzirno izkorišča.
V času finančne krize so upo-
kojeni zaradi zamrznitev po-
kojnin izgubili več kot osem 
odstotkov svojih pokojnin. Prav 
je, da starejši, ki so poleg mla-
dih z revščino najhuje plačali 
finančno krizo, ki so jo povzro-
čile elite, zahtevajo postopni 
dvig pokojnin na raven, kot bi 
jo le-te dosegle, če preteklih za-
mrznitev ne bi bilo. Čas je, da 
se uzakoni dostojne minimalne 
pokojnine, za zaposlene po 
dostojne minimalne plače. 
Od ministrice za zdravje priča-
kujem zakonodajo, ki bo odgo-
varjala na izzive prihodnosti. 
Potrebujemo pravično financi-
ran, kakovosten in dostopen 
javni zdravstveni sistem.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Je dolgoživa 
družba lahko 
priložnost?

Iz poslanskih klopi

Mineva še eno aktivno leto za 
svetniško skupino Lista Dušana 
Papeža. Leto, ko smo s svojim 
delom v občinskem svetu in na 
terenu sooblikovali rešitve za 
skupnost, v kateri živimo.
Naše vodilo je, da je treba vedno 
imeti pred očmi celoto, ki jo se
stavljajo medsebojno povezani ci
lji posameznih področij. Na žalost 
občina nima celovite strategije ra
zvoja, imamo pa nekaj področnih 
strategij, med katerimi je najpo
membnejša prostorska strategija 
razvoja občine. V 2017 se bo iz
delala strategija kulture, v izdelavi 
je prometna strategija, ta mesec 
pa smo na občinskem svetu spre
jeli turistično strategijo. A strategi
je so samo črke na papirju, če ni
majo podpore v ljudeh, predpisih, 
ukrepih in proračunih. Predvsem 
pa nastane problem, ko njihovi iz

vajalci ne verjamejo v njih. Prora
čuna za leti 2017 in 2018 v marsi
katerem delu podpirata strateške 
usmeritve občine. Predvideva se 
investicija v OŠ Frana Albrehta, 
sanacija podružničnih šol, turizem 
ima najvišja sredstva do sedaj, po
večala se bodo sredstva za kultu
ro, šport, socialo, prometno po
dročje, podjetništvo idr.
Tudi v naslednjem letu bomo ak
tivni pri opozarjanju na izvajanje 
strategije ter preko vključevanja 
ljudi in organizacij stremeli k obli
kovanju najboljših predlogov za 
trajnostni razvoj naše občine.
Dušan Papež, Žaklina  
Zdravković, Edis Rujović in 
Brane Golubović
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Trajnostni razvoj občine
Duplica – Člani Sveta Krajevne skupnosti Duplica so na svoji 
seji 28. novembra obravnavali več zadev v zvezi z dogajanjem 
in življenjem na Duplici. Med drugim so tudi letos pripravili 
prednovoletno srečanje krajanov, starejših od osemdeset let, 
in obiskali krajane, ki bivajo v Domu starejših občanov v Ka-
mniku. Po sklepu sveta KS se je Duplica pridružila tistim kra-
jem v naši občini, ki so že namestili defiblirator, napravo za 
oživljanje v primeru srčnega zastoja. Aparat so namestili v 
avlo pred prostori krajevne skupnosti na Jakopičevi ulici 11, 
tako da bo dostopen v primeru potrebe v vsakem dnevnem 
času. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kamnik so v 
ponedeljek, 12. decembra, dopoldne organizirali tudi usposa-
bljanje krajanov za njegovo učinkovito uporabo. F. S.

Defibrilator tudi na Duplici

Delovanje defibrilatorja je Dupličanom predstavil direktor 
Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Dušana Papeža 
(LDP) je zanimalo, kaj se bo 
zgodilo, v kolikor bi Meščan-
ska korporacija Kamnik 
(MKK) v naravi dobila vrnje-
no tudi občinsko stavbo ter 
zemljišča na Žalah in Malem 
gradu. »V proračunu za leto 
2017 so namenjena sredstva 
za investicijska dela na Žalah 
in za sanacijska dela na Ma-
lem gradu. Kaj morebitna 
vrnitev teh treh nepremičnin 
pomeni za nemoteno delova-
nje in razvoj občine ter ali to 
pomeni višje stroške za po-
kopališko dejavnost in občin-
sko stavbo ter ustavitev sana-
cije območja Malega gradu?« 
Odgovor je pripravila direk-
torica občinske uprave Maja 
Sušnik. Pojasnila je, da so 
vse navedene nepremičnine 
predmet denacionalizacij-
skega postopka, ki pa še ni 
zaključen. Ali bodo nepre-
mičnine vrnjene v naravi ali 
pa bo MKK namesto tega 
upravičena do odškodnine 
države, je odvisno od veljav-
ne zakonodaje in od dogovo-
ra strank v postopku. »Dena-
cionalizacijski upravičenci 
skupaj z občinsko upravo 
aktivno sodelujejo v denacio-
nalizacijskem postopku in 
ne vztrajajo 'za vsako ceno' 
pri vračilu v naravi. Občinska 
uprava si bo prizadevala, da 
tudi po zaključenem denaci-
onalizacijskem postopku so-
deluje z MKK,« je med dru-
gim povedala.

Lokalne ceste v slabem 
stanju
Svetniško vprašanje, pove-
zano z vzdrževanjem lokal-

nih cest, je podal Jože Koro-
šec (SLS): »Ob zadnjem 
malo močnejšem deževju 
so se naše lokalne ceste 
spet spremenile v 'tobo-
gan'. V SLS stalno opozar-
jamo, da je treba porezati 
bankine ter sistematično 
očistiti mulde in jarke, a se 
to žal ne izvaja. Rezultat je 
ponovno nekaj novih usa-
dov in plazov, ki bodo stali 
nekaj sto tisoč evrov. V pro-
računu je za vzdrževanje 
lokalnih cest in javnih poti 
namenjenih približno 900 
tisoč evrov letno, kar je zelo 
malo glede na 450 km cest 
v občini Kamnik. Dejstvo 
je, da sistem ne deluje, zato 
vas sprašujem, kaj ima ob-
čina namen storiti v prihod-
njih letih, da se bodo stvari 
uredile in se bodo s tem 
preprečili nadaljnji usadi 
na lokalnih cestah.« 
Odgovor je pripravil vodja 
Oddelka za gospodarske de-
javnosti, gospodarske javne 
službe in finance Aleš Škor-
janc. »Urejanje in vzdrževa-
nje občinskih cest je obve-
zna gospodarska javna služ-
ba, ki jo v občini Kamnik na 
podlagi podeljene koncesije 
izvaja Komunalno podjetje 
Kamnik d. d. Izpostavljena 
problematika se nanaša na 
občinsko cesto Buč–Hrušev-
ka–Ravne, kjer je ob zad-
njem deževju v novembru 
zaradi neustreznega čišče-
nja obcestnih jarkov prišlo 
do vdora meteorne vode na 
vozišče, kar je nedopustno. 
Občinska uprava je od kon-
cesionarja zahtevala, da 
mora izvesti čiščenje obce-
stnih jarkov, pri čemer mora 
brežine ustrezno utrditi in s 

tem preprečiti plazenje ze-
mljine. Prav tako je bilo 
koncesionarju naročeno, da 
mora na celotni trasi preve-
riti stanje prepustov ob ob-
činski cesti in v primeru po-
škodb le-te ustrezno sanira-
ti. Na osnovi pregleda de-
janskega stanja smo skupaj 
s koncesionarjem že v letu 
2016 pristopili k intenziv-
nejši izvedbi preventivnih 
vzdrževalnih del na cestah, 
za kar smo letos namenili 
150 tisoč evrov. V letu 2017 
bomo od koncesionarja zah-
tevali, da z omenjeno prakso 
preventivnih ukrepov čišče-
nja muld, rezanja bankin, 
čiščenja jarkov in prepustov 
ter rednega urejanja maka-
damskih cest z grederjem 
nadaljuje. Za izvedbo ome-
njenih vzdrževalnih del 
bomo v letu 2017 namenili 
še več denarja,« je med dru-
gim pojasnil.

Gradnja sekundarnih 
vodov že spomladi
Bogdan Pogačar (NSi) je 
vprašanja napeljal na grad-
njo sekundarnih kanaliza-
cijskih vodov. »V zadnjih 
dveh letih je bilo na podro-
čju gradnje kanalizacijskega 
omrežja ogromno narejene-
ga. Glavnino predstavlja 
gradnja iz kohezijskih 
sredstev. Projekt izgradnje 
primarnega kanalizacijske-
ga in v primeru Tuhinjske 
doline tudi vodovodnega 
omrežja bo občina kmalu 
zaključila. Ker je za pridobi-
tev kohezijskih sredstev po-
goj zadostna priključenost 
uporabnikov na to infra-
strukturo, bo v nadaljevanju 
treba zgraditi tudi omrežje 

sekundarnih vodov in indi-
vidualnih priključkov. Zani-
ma me, ali so za investicijo v 
sekundarne kanalizacijske 
vode že izdelani načrti in 
pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje ter kakšna je časovni-
ca izvedbe.«
Odgovor je pripravil koordi-
nator za izvedbo kohezijskih 
projektov Viktor Torkar. 
»Do sedaj je bilo v okviru 
kohezijskih projektov izve-
denih 29.109 metrov kanali-
zacije in 18.619 metrov vo-
dovoda s pripadajočimi 
objekti. Na podlagi pogodb o 
sofinanciranju smo že pre-
jeli 3.940.642,21 evra nepo-
vratnih sredstev, v pregledu 
so še štirje zahtevki za izpla-
čilo v višini 3.673.111,08 
evra. Vloga za črpanje kohe-
zijskih sredstev nas zavezu-
je k doseganju kazalnikov 
učinka (priključitev ustre-
znega števila prebivalcev na 
omrežje), zato moramo na 
območju Tuhinjske doline 
zgraditi še sekundarne ka-
nale, in sicer za naselja Sote-
ska, Poreber, Markovo, Vir 
pri Nevljah, Podhruška, Sre-
dnja vas, Loke, Potok, Vase-
no, Buč in Šmartno v Tuhi-
nju. Projektna dokumenta-
cija je izdelana v dveh fazah. 
Prva faza ima pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, za dru-
go fazo pa je le-to v pridobi-
vanju. Soglasja s strani drža-
ve imamo, manjkajo še so-
glasja nekaterih lastnikov. 
Predvidevamo, da bi do kon-
ca januarja 2017 pridobili še 
gradbeno dovoljenje za dru-
go fazo. V spomladanskih 
mesecih bi nato začeli z 
gradnjo,« je med drugim 
pojasnil Viktor Torkar.

Pobude in vprašanja svetnikov
Vprašanja občinskih svetnikov so se na decembrski seji nanašala na Meščansko korporacijo Kamnik, 
vzdrževanje lokalnih cest in gradnjo sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja.



Aktualno

5petek, 16. decembra 2016

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

V upanju na boljše čase 
ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno
Občinski odbor Nove Slovenije Kamnik
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Občankam in občanom občine Kamnik  
želimo vesel božič,  

ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti 

in mirno, upanja polno novo leto 2017.

Z denarjem, namenjenim voščilom in prednovoletnemu  
srečanju, smo letos kupili defibrilator, ki bo nameščen na zunanji 

strani Zdravstvenega doma Kamnik.
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Vsem članom in podpornikom liste ter  
občankam in občanom občine Kamnik 

želimo vesele božične praznike 
in srečno v letu 2017.

Marjan Šarec in svetniška lista 
LMŠ – naprej Kamnik 
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V članku z naslovom Izdelal je jaslice, objavljenem v prejšnji 
številki Kamničan-ke, 2. decembra, smo napačno navedli 
ime rezbarja, ki je jaslice izdelal. Pravilno ime se glasi Kle-
men Matjaž. Gospodu Matjažu in bralcem se za napako 
opravičujemo. Uredništvo

Popravek

Jasna Paladin

Kamnik – Začelo se je z golo 
radovednostjo, kako poteka 
krasitev ene največjih vati-
kanskih znamenitosti, in to 
ob največjem krščanskem 
prazniku, nadaljevalo pa s 
konkretnim vabilom in zdaj 
že skorajda nepogrešljivim 
sodelovanjem.
Peter Ribič iz Kamnika in 
dr. Sabina Šegula iz Rado-
vljice – sodelavca v Biotehni-
škem centru Naklo – se v 
Vatikan 20. decembra odp-
ravljata že desetič. Od leta 
2011 sodelujeta pri krasitvi 
oltarnega dela v notranjosti 
bazilike svetega Petra, sprva 
le za velikonočne praznike, 
z letom 2013 pa je prišlo po-
vabilo za sodelovanje tudi 
pri božični krasitvi.
»Z veseljem odkrivava tanči-
co sodelovanja pri tem pro-
jektu, ki je za nas, vrtnarje in 
cvetličarje, nekakšen jagodni 
izbor. Priti v osrčje Vatikana, 
in to ob tako velikih prazni-
kih, res ni kar tako,« sta v 
uvodu ponosno priznala obi-
skovalcem predavanja z nas-
lovom Vatikan z drugega 
zornega kota, ki sta ga v za-
četku decembra pripravila v 
kamniški knjižnici.

Cvetličarska improliga
Brez vsakoletnega večme-
sečnega dogovarjanja slo-
venskega veleposlaništva v 
Vatikanu za njuno sodelova-
nje nikakor ne bi šlo, a tudi 
sklenjen dogovor ni vedno 
zagotovilo za to, da bo vse 
držalo. »Ko so naju leta 2011 
po treh mesecih intenzivne 
komunikacije dostavili v vr-
tnarijo, tam nihče ni imel 
najmanjšega pojma, kdo sva 
in zakaj sva prišla. Italijani 
so, kar se tega tiče, res speci-
fičen narod, a so tudi zelo 
prijateljski in prilagodljivi. 
Angleško ne znajo niti bese-
dice, zato smo si prva leta 
pomagali z rokami, skicami 
in latinskimi imeni rastlin, 

zdaj pa se je Sabina prav za-
radi tega sodelovanja začela 
učiti tudi italijanščine. Zdaj 
naju že dobro poznajo in 
nama že pustijo, da se skozi 
Vatikanske vrtove do vrtna-
rije sprehodiva sama, prav 
tako se za vhodom – sama 
uporabljava vhod santa Ana, 
ki je namenjen zaposlenim 
– vsa formalnost konča. Pos-
tali smo že dobri prijatelji,« 
pravi Peter Ribič. 
V vatikanski vrtnariji, kjer 
poskrbijo (tudi ob podpori 
sponzorjev) za cvetje, zele-
nje in ves drug material, ki 
ga uporabijo pri krašenju, je 
sicer zaposlenih 22 vrtnar-
jev, ki med drugim skrbijo 
tudi za 44 hektarov velike 
Vatikanske vrtove, a v času 
največjih praznikov jih pri 
krašenju sodeluje le peščica, 
zato je pomoč Petra in Sabi-
ne še kako dobrodošla.
»Veliko naju sprašujejo, 
kako dolgo se pripravljava 
na to krasitev, a lahko po-
vem, da prav nič, saj vnaprej 
ni znano, kako bodo oltarji 
okrašeni. Dobimo material, 
ki je na voljo, držati se mo-
ramo simbolike v barvah, 

vse drugo pa je prava cvetli-
čarska improliga, kot se rada 
pošaliva,« pravi dr. Sabina 
Šegula. V treh dneh inten-
zivnega dela poskrbijo za 
osemdeset tekočih metrov 
dekoracije, ki jo namestijo v 
oltarnem delu bazilike.

Pogled, kakršnega ima 
sam papež
S prihodom papeža Franči-
ška se je varčevanje in pou-
darjanje skromnosti prenes-
lo tudi na področje okraševa-
nja, zato je z razpoložljivim 
materialom poskrbeti za 
praznično vzdušje še toliko 
večji izziv. Za božič so pri 
krašenju nepogrešljive nor-
dijska jelka, orhideje (v 
epruvetah), bele vrtnice ter 
različni rdeči in zlati elemen-
ti. Kot sta še povedala, mora-
jo vrtnarji pri svojem delu 
vseskozi paziti, da z rastli-
njem, denimo rdečimi jago-
dami, ne poškodujejo mar-
mornatih tal ali mašnih obla-
čil, ki jih imajo sodelujoči pri 
sveti maši. Te se navadno 
udeleži okoli deset tisoč ver-
nikov, sama bazilika sv. Pe-
tra pa je veliko večja, kot se 

nam denimo zdi na televiziji, 
poudarjata, prav tako je mno-
go večji papežev balkon, ka-
mor sta tudi imela čast stopi-
ti in ga okrasiti.
»Ko je delo narejeno, si res 
oddahneva in po koncu ima-
va nekaj minut časa, da z 
vsem spoštovanjem v miru 
uživava v baziliki, in to s pog-
ledom, kakršnega ima le pa-
pež. Priložnosti za fotografi-
ranje skorajda ni, saj nas pri 
delu spremlja ogromno var-
nostnikov,« pravi Peter.

V božičnem času 
pomagata kot edina tujca
Da so z njunim delom v Va-
tikanu zadovoljni, ni nobe-
nega dvoma več, ponosno 
pa povesta tudi to, da sta v 
božičnem času edina tujca, 
ki pomagata pri krasitvi ba-
zilike. »Slovenci moramo 
biti res ponosni na to,« sta 
prepričana.
Nanju so ponosni tudi v Ka-
mniku, kjer sta v petek, 9. 
decembra, v cerkvi brezma-
dežnega spočetja na Šutni 
pokazala, kako bosta predvi-
doma krasila že čez nekaj 
dni v Vatikanu.

Božični Vatikan bo 
krasil tudi Kamničan
Peter Ribič se skupaj s svojo sodelavko dr. Sabino Šegula iz Biotehniškega centra Naklo čez nekaj dni 
znova odpravlja v Vatikan, kjer bosta s svojim cvetličarskim znanjem že desetič sodelovala pri 
praznični okrasitvi oltarnega dela notranjosti bazilike svetega Petra, kar je tako zanju kot za celotno 
Slovenijo zelo veliko priznanje. 

Svoje delo v Vatikanu sta Peter Ribič (na sliki) in dr. Sabina Šegula predstavila tudi v 
šutenski cerkvi. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Tridnevna delov-
na akcija, v kateri so sodelo-
vali štirje markacisti Planin-
skega društva Kamnik (na 
sliki), je nadaljevanje lani 
sklenjenega dogovora z Za-
vodom za turizem in šport v 
občini Kamnik. Lansko je-
sen so pot očistili dreves, 
podrtih v žledolomu, tokrat 

pa so se lotili zgornjega dela 
poti, kjer so namestili prib-
ližno petdeset lesenih sto-
pnic, uredili odvodnjavanje 
in nasuli pesek (tega so jim 
podarili v Calcitu). Kot nam 
je povedal vodja markacistov 
Zdravko Bodlaj, se bodo 
zdaj lotili vsega potrebnega, 
da bodo pot znova umestili v 
kataster planinskih poti, 
kjer je nekoč že bila.

Pot na Stari grad lažje 
prehodna
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občine Kamnik želimo 
vesele božične praznike in vse 

najboljše v letu 2017.

Občinski odbor SDS Kamnik
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Zavod KKS Kamnik
tel.: 01/839 14 22, mob.: 041/707 388, www.kks-kamnik.si

LOKALNO POVEZANI SMO BOLJŠI!

Bojana Klemenc

Kamnik – Akademski slikar 
Vojko Aleksič je vsestransko 
ustvarjalna osebnost, saj je 
njegov umetniški opus raz-
pet med klasično slikarstvo, 
video produkcijo, glasbo in 
oblikovanjem usnja. Razsta-
va Senca na soncu je povzeta 
po istoimenski največji raz-
stavljeni sliki v kamniški za-
sebni galeriji, naslov slike in 
razstave pa simbolizira dva 
naravna pojava, ki ju seveda 
lahko prenesemo v vsako-
dnevno življenje, soočeno s 
številnimi spremembami. 
Vojko Aleksič uporablja raz-
lična orodja in materiale, po-
gosto pa namesto platna upo-
rablja tudi odslužene pred-
mete. Za njegovo ustvarjanje, 

tako likovno kot glasbeno, je 
značilno, da temelji na inova-
tivnosti in sodobnem načinu 
izražanja. V vseh predstavlje-

nih delih je dobro razvidno 
slikarjevo zanimanje za ne-
navadne podobe v naravi in 
človeku. Likovni opus je šte-

vilnim kamniškim ljubite-
ljem likovne umetnosti na 
odprtju razstave podrobneje 
predstavila umetnostna zgo-
dovinarka Bojana Čampa. 
Umetnost Vojka Aleksiča, ki 
ustvarja v neposredni bližini 
Kamnika, je opisala kot ne-
predvidljivo, slikovito, polno 
novih iskanj in eksperimen-
tov, vendar do zadnje poteze 
profesionalno in drzno.
Vse zbrane je ob odprtju raz-
stave nagovorila tudi lastnica 
kamniške galerije Nataša 
Makovec, zanimiv kulturni 
četrtkov večer pa so s svojo 
glasbo popestrili glasbeniki 
skupine Na lepem prijazni, 
katere ustanovitelj je avtor 
omenjene razstave.
Razstava je v galeriji Šola idej 
na ogled do 30. januarja 2017.

Senca na soncu v Šoli idej
V Šoli idej na Šutni je od osmega decembra odprta razstava likovnih del Vojka Aleksiča.

Akademski slikar Vojko Aleksič in kamniška galeristka 
Nataša Makovec na odprtju razstave / Foto: Bojana Klemenc

Vsem našim strankam  
se ob izteku leta  

zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje in se priporočamo 

tudi v novem letu. 

Vesele božične praznike in 
srečno v novem letu 2017!

KME TIJ SKO GOZ DAR SKA  ZAD RU GA  z.o.o.
Trg tal cev 1, Kamnik
Tel.: 839-73-45

Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o., Trg talcev 1, Kamnik, T: 01 839 73 45 
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želimo vam lepe boži∞ne  
praznike, prihajajo∞e leto 2017  
pa naj mineva v znamenju zdravja, 
blaginje in dobrih knjig . 
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Jasna Paladin

Kamnik – Kar težko je verje-
ti, da ima Cene Griljc že tri-
inosemdeset let. Rojen v 
Godiču v številni družini je 
svojo poklicno pot začel kot 
gozdar in nadaljeval kot ko-
mercialist, a Kamničani ga 
najbolje poznajo kot alpinis-
ta in gorskega reševalca ter 
velikega ljubitelja narave in 
vsega lepega. Zato niti ne 
preseneča, da že vse svoje 
življenje – večino tega živi v 
Kamniku – zelo rad tudi sli-
ka. Je popoln samouk, a za 
njim je že sedemnajst sa-
mostojnih razstav, tokratna 
v domačem mestu. Na ogled 
bo do 16. januarja.

Kaj ste razstavili tokrat?
»S to razstavo sem se usme-
ril v podobe iz preteklosti 
Kamnika in doline Kam-
niške Bistrice, ki jih ni več 
mogoče videti. Nekatere se-
gajo tudi tako daleč nazaj, 
da niti ne vemo, kako dolgo. 
Kot denimo jezero, ki je ne-
koč zalivalo Kamnik s širšo 
okolico. Res dolgo časa sem 
razmišljal, kako bi ga nasli-
kal. Prebiral sem Slavo voj-
vodine Kranjske ter zapise 
Ljudevita Stiasnyja in Ivana 
Zike, kjer so te stvari čudovi-
to opisane in slike sem se 
lotil zares natančno. Nič-
kolikokrat sem se odpravil 
na Mali grad z višinomerom 
in z višino, kjer naj bi se je-
zero iztekalo, hodil po okoli-
ci in iskal nabrežja jezera. 
Sliko jezera sem nato upo-
dobil tako, kod da lebdim 
nad Malim gradom. Na sli-
kah sem upodobil tudi ma-
muta, nekaj podob starih 

ulic in mostov, pri katerih so 
mi bile v pomoč stare razgle-
dnice, s katerimi sem se 
sprehajal po mestu in iskal 
prave lokacije, nekdanjo 
pešpot v Kamniško Bistrico, 
kapelico sv. Florjana na 
Iverju, podobe kuhanja 
apna in oglja, spravilo lesa 
in mnogo drugega.«

Se slik vedno lotevate študi-
ozno ali kdaj povsem spon-
tano posežete po čopiču?
»Velikokrat opazujem nara-
vo okoli sebe in jo skušam 
prenesti na platno. Moje sli-
ke nastajajo v domačem ate-
ljeju, saj tako natančno ni 
mogoče slikati zunaj. Sem 
in tja naslikam tudi kakšno 
fantazijsko sliko, navadno 
pa velja, da imam podobo 
najprej v glavi, nato jo pre-
nesem na platno.«

Rišete in slikate že od ma-
lega ...
»Odkar vem, sem rad risal 
vse, kar mi je bilo všeč. Pa-
pirja včasih ni bilo, zato sem 

bil vedno vesel kakšnih pa-
pirnatih vreč, 'kradel' pa 
sem tudi politične plakate. 
Ni me zanimalo, kaj je na-
tisnjeno na njih, da so le 
imeli prazno zadnjo stran, 
da sem jo lahko porisal. Ko 
pa sem bil kot deček pastir 
na Veliki planini, sem risal 
tudi na deščice.«

So doma vaš talent podprli?
»Leta 1949 sem se na željo 
svojega profesorja, akadem-
skega kiparja Homarja vpi-
sal v šolo za upodabljajočo 
umetnost v Ljubljani in bil 
gladko sprejet, a zdržal sem 
le leto in pol. Prihajam na-
mreč iz družine z desetimi 
otroki, kjer smo zelo skro-
mno živeli, iz Godiča sem 
vsak dan peš hodil v Ka-
mnik, nato z vlakom do Lju-
bljane in peš do šole, popol-
dne pa nazaj, kar je trajalo 
cel dan. Bil sem lačen in 
preprosto ni šlo, čeprav so 
me starši podpirali. Takrat 
sem se nato prepisal na goz-
darsko šolo, kjer je bilo bi-

stveno ceneje. Čeprav nisem 
akademski slikar, sem prejel 
že veliko pohval likovnih 
kritikov, predvsem za svoje 
upodobitve gora.«

Ustvarjate le v olju in akva-
relu?
»V glavnem v olju. Rad pa 
rišem tudi s svinčniki, po 
navadi na svojih alpinistič-
nih odpravah po svetu v po-
sebno beležko. Teh skic še 
nisem razstavljal, gre bolj za 
spominske risbe s poti.«

Kako pogosto slikate, glede 
na to, da ste v alpinističnih 
vodah še vedno zelo aktivni?
»Ko me prime, kar vsak dan, 
a mora biti slabo vreme. Po-
zimi res malo več. Pogosto 
me prav v gorah zaradi vse 
te lepote, čudovitih barv in 
razgledov prav obsede želja 
po slikanju in včasih bi se 
kar na licu mesta usedel na 
tla in začel slikati.«

Tudi gore so vaša ljubezen. 
S svojo vitalnostjo bi morali 
biti zgled mnogim. Sploh 
mine dan, da kljub svoji sta-
rosti niste v gorah?
»Hribov se ne da naveličati. 
Za svoje počutje pa se zelo 
veliko potrudim sam, in to 
na vseh področjih. Vsak dan 
telovadim, hodim, pazim na 
prehrano, saj sem večinoma 
presnojedec, slikanje je 
zame meditacija, rad pa se 
družim tudi z mlajšimi od 
sebe, kar mi da posebno 
energijo. S kamniškimi alpi-
nisti tako zelo rad hodim na 
odprave po Evropi. Letos 
smo tako plezali v Španiji in 
veselim se dogodivščin, ki 
nas še čakajo.«

Podobe iz nekega časa
Takšen je naslov likovne razstave Ceneta Griljca, ki so jo v sredo odprli v preddverju Občine Kamnik. 
V oljni in akvarelni tehniki so na ogled njegova dela z motivi kamniških podob, ki jih večinoma ni več, 
a rdeča nit njegovega ustvarjanja ostaja velika ljubezen – gore.

Cene Griljc ob sliki jezera, ki naj bi se nekoč razprostiralo 
po širši okolici Kamnika. / Foto: Jasna Paladin
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Tatjana Hlačer

Kamnik – V okviru Dnevov 
keramike in lončarstva 2015 
je na Malem gradu potekala 
kolonija na temo kamniške 
majolike v organizaciji KUD 
Hiša keramike in Zavoda za 
turizem in šport v občini Ka-
mnik ter v sodelovanju z 
Društvom keramikov in lon-
čarjev Slovenije. Posvečena 
je bila praznovanju in odkri-

vanju kamniške keramične 
tradicije ob 160-letnici usta-
novitve prve keramične de-
lavnice v Kamniku. Sodelu-
joči umetniki iz Slovenije in 
Hrvaške so raziskovali mož-
nosti interpretacije kam-
niške majolike v njeni for-
mi, poslikavi in namenu, v 
sodobnem izrazu in njim 
lastnih osebnih poetikah.
Razstava bo na ogled do 10. 
januarja.

Kamniška majolika 
povezuje
V Hiši keramike smo 29. novembra odprli 
razstavo iz cikla Keramika v izložbi z naslovom 
Kamniška majolika povezuje.

Anže Burja

Kamnik – Mešani pevski 
zbor Odmev se je konec ok-
tobra tradicionalno podal na 
tuje. V poljskem mestu Bi-
elsko-Biala je pod vodstvom 
Anice Smrtnik na mednaro-
dnem tekmovanju ponovno 
posegel po najvišjih mestih. 
Pevke in pevci so domov pri-
nesli dve priznanji, in sicer 
srebrno priznanje z osvoje-
nimi 88 točkami in pa zlato 
priznanje z osvojenimi 98 
točkami. Hkrati jim je po-
sebna komisija tekmovanja 
podelila tudi diplomo grand 
prix, podelili pa so jim tudi 
priznanje za najboljšo inter-
pretacijo skladbe poljskega 
skladatelja.
Poleg tekmovalnega progra-
ma so pevci skupaj z aka-
demskim pevskim zborom 
iz Varšave nastopili tudi na 
koncertu v protestantski 
cerkvi zunaj mesta, kjer so 
obiskovalce tako navdušili, 
da so jim po vsaki pesmi na-

menili stoječe ovacije! 
Pevci so s tekmovanja pri-
nesli nove izkušnje, hkrati 
pa tudi veliko novih poznan-
stev in novih prigod, ki jim 
bodo še dolgo ostali v lepem 
spominu.
Ob tem uspehu se pevci 
zahvaljujejo svoji zborovod-
kinji Anici Smrtnik, ki ved-
no znova z veliko preda-
nostjo in neumorno energi-
jo skrbi za program in ustre-
zno izvedbo, prav tako se 
zahvaljujejo tudi korepeti-
torki Nastji Grad, ki uspeš-
no pomaga zborovodkinji 
pri pripravi pevcev.
Zbor hkrati nagovarja vse, ki 
z veseljem pojejo in jih tovr-
stno udejstvovanje zanima, 
da se dogovorijo za avdicijo, 
saj bi jim kak dodaten glas 
prišel še kako prav.
V nedeljo, 18. decembra, ob 
18. uri vas MePZ Odmev 
skupaj z Godbo Komenda 
vabi na božično-novoletni 
koncert v kulturni dom v 
Komendi.

Odmev znova navdušil

Pevci Mešanega pevskega zbora Odmev so se z 
mednarodnega tekmovanja na Poljskem vrnili z 
zlatim in srebrnim priznanjem, diplomo in 
priznanjem za najboljšo interpretacijo pesmi.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Monumentalno 
platno, ki na 15 kvadratnih 
metrih površine slika zas-
lepljenost sodobne družbe 
in se počasi spušča nad oder 
glavne dvorane kamniškega 
kulturnega doma, ter vzne-
seno grmenje Gorana Zavr-
šnika, ki ga sem in tja preg-
lasi vse glasnejša glasba. To 
je bil prizor, ki so mu bili 
priče obiskovalci-gledalci ce-
lovečerne razstave Animaliz 
reford 2: King Kong.

Schleglova slika sicer sega v 
leto 1997, ko jo je prvič raz-
pel na malograjskem straž-
nem stolpu, dokler ni poso-
dobljena in dodelana ponov-
no dočakala svojih pet mi-
nut slave na odru kamniške-
ga hrama kulture. Osrednji 
del platna, ki ga zavzema 
nestvor z razprtimi rokami, 
okoli katerega je zbranih 
dvanajst glav, vleče vzpore-
dnice z da Vincijevo zadnjo 
večerjo, ki jo kvari edini od 
prebujenih, krik groze v ma-
niri Edvarda Muncha. 

Dogodek, ki ga je Schlegl v 
tandemu z Goranom Zavr-
šnikom pronicljivo pripeljal 
do območja spektakla, 
kakršnih smo vajeni iz ame-
riških blokbusterjev, na nje-
mu lasten način reflektira 
stanje sodobne družbe.
»Slikar Tomaž Schlegl 
trmasto vztraja pri uporu, 
izdajstvu. Gre za domače-
ga izdajalca, ki se trmasto 
drži lastnih zakonov, na-
mesto da bi se podvrgel ob-
činskemu občežitju,« je z 
odra grmel glas Gorana 

Završnika, medtem ko sta 
za njegovim hrbtom hoste-
si počasi polnili mizo z 
dobrotami, ob strani nep-
remično stala stražarja, 
prizor pa je dopolnjeval 
ples balerine.
»Umetnost potrebuje pos-
večen prostor. Tam zaživi, 
tam se lahko gledalec pog-
lobi vanjo. Kamnik spada 
med večja slovenska mesta, 
a nima galerije, zato se mo-
rajo umetniki znajti, kakor 
vedo in znajo. Z Goranom 
postavljava sliko na oder, 
kar je novost. Oder, ki je na-
menjen uprizoritveni dejav-
nosti, torej služi za celove-
černo razstavo,« je povedal 
avtor razstave, ki možnost 
za spremembe vidi v posa-
meznikih, ki se ne podredi-
jo sistemu in ki jih vsakok-
ratna oblast vidi kot izdajal-
ce, pravzaprav pa so gibalo 
napredka.
Animaliz reford, razstava, 
s katero Schlegl drami 
družbo iz kolektivnega 
sna, je tudi v drugi izvedbi 
odprla številna vprašanja 
in ponudila več možnih in-
terpretacij. Predvsem pa je 
zbodla na pravem mestu, 
kar je nujna lastnost vsake-
ga angažiranega umetni-
škega dela. Vse ostalo je 
zgolj dekor, razbijanje 
praznine beline sten, kot 
pravi Schlegl.

Vse ostalo je dekor
Skoraj natanko leto dni po odprtju razstave Animaliz Reford Tomaža Schlegla smo bili v začetku 
decembra priča drugemu delu avtorskega projekta, ki ga je tudi tokrat pripravil v sodelovanju z 
Goranom Završnikom na odru Doma kulture Kamnik.

Tomaž Schlegl ponovno kritično presoja ustroj družbe. / Foto: Aleš Senožetnik

Trgovina, lesni hobi program in mizarstvo KAM-LES KAMNIK, d. o. o.
Trgovina: Perovo 26 (NA KAMNIŠKI OBVOZNICI)
1241 KAMNIK

TEL: 01/839 46 35
GSM : 041/371-581
E-POŠTA: kam-les@t-2.net

Delovni čas: pon–pet 7.00–19.00
Sobota: 7.00–13.00
Nedelja in prazniki ZAPRTO

Ste profesionalni mizar ali hobi mojster? Potrebujete orodje in material  
za hišna popravila? Prenavljate stanovanje? Gradite hišo? Potrebujete poličko, 
omaro, posteljo ali kuhinjo? Obiščite nas v naši prenovljeni trgovini in svetovali 
vam bomo pri nakupu. Lepo vabljeni!

Prenovljena trgovina Kam-Les Kamnik na kamniški obvoznici 
 
vas vabi na dneve odprtih vrat           od srede, 21. decembra, do petka, 23. decembra.

Želimo vam srečno, uspešno in zadovoljno leto 2017!

V tem času vam nudimo 10% promocijski popust,  
ki velja ob plačilu z gotovino. Popust ne velja za akcijske artikle. 
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MESTNI KINO DOMŽALE
Ljubljanska 61, Domžale
T 722 50 50
www.kd-domzale.si

sledite nam tudi na Facebooku
facebook.com/mestnikino.domzale

   IGRA IMITACIJE               NOČ KRATKIH FILMOV   21. dec  18h

Na zimski solsticij noč doseže rekordno dolžino, 
zato so ga mednarodne filmske institucije izbrale
 za dan praznovanja kratkega filma. Dogodek se je 
udomačil že v več kot 50. državah po celem svetu, 
že dve leti pa ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Na 
najdaljšo noč v letu se bomo tudi v Domžalah posvetili 
izboru nagrajenih in izpostavljenih kratkometražcev z 
letošnjega Festivala slovenskega filma, ki je postregel z izjemno bero kratkih 
filmov, predvsem izpod rok mladih režiserjev in ustvarjalcev. Nekateri izmed 
njih se nam bodo tudi pridružili na projekciji. SPORED: Meje / Damjan Ko-
zole / 2016, 10’; 2045 / Maja Prelog/Blaž Murn / 2016, 8’30’’; Vsi smo tu že od 
nekdaj Peter Cerovšek/Matevž Jerman/Neža Grum / 2015, 12’39’’; Srečno, 
Orlo! / Sara Kern / 2016, 14’15’’; Selitev / Žiga Virc / 2016, 14’06’’; Dober tek, 
življenje! / Urška Djukić / 2016, 14’26’’
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Z Danielom Bez-
kom, sicer upokojenim pro-
fesorjem matematike iz 
Podgorja pri Kamniku, sem 
se pogovarjal v predbožič-
nem času, ko sta na adven-
tnem venčku v njegovi dnev-
ni sobi že goreli dve sveči. 
Tajnik pri Društvu ljubite-
ljev jaslic Slovenije, ki jutri 
na Brezjah odpira preno-
vljen in sodoben Muzej jas-
lic, je bogat vir znanja o zgo-
dovini in običajih ob prazni-
kih pri nas.

Vstopamo v za mnoge naj-
lepši čas v letu. Kako vi gle-
date na priljubljenost božiča?
»Rojstvo je najpomembnej-
ši dogodek v življenju posa-
meznika. Brez tega ne bi 
bilo niti vseh kasnejših do-
godkov. Vsak od nas nosi v 
sebi izkustvo otroka in dru-
žine. Zato je božič, čeprav 
gre za krščanski praznik, 
med najbolj priljubljenimi.«

A včasih se zdi, da je nad 
sporočilnostjo praznikov 
prevladala nakupovalna 
mrzlica.
»To je podoba božiča v javno-
sti. Koliko je resnična, težko 
sodim. Včasih se zdi, da živi-
mo v namišljenem, virtual-
nem svetu, ki se nam kaže 
lepši, kot v resnici je. Sami 
lahko to podobo s preprosti-
mi stvarmi naredimo prijetno 
in jo napolnimo s sporoči-
lom, ki nas bo osrečilo. Na 
vrata hiš in stanovanj lahko 
obesimo božični venček, v 
plitve posodice pa na god sv. 
Lucije posejemo božično žito. 
Ko vzklije, ga postavimo k jas-
licam. K prej omenjenemu 
zelenju spada tudi božična 
smreka ali jelka, ki jo okrasi-
mo na sveti večer. Navada naj 
bi k nam prišla iz protestant-
skih dežel iz severa Evrope. 
Misijonar germanskih naro-
dov sv. Bonifacij je posekal 
njihovo sveto drevo, hrast, 
pod katerim so žrtvovali otro-
ke. Legenda pravi, da je v 
znak pravilnosti njegove odlo-
čitve na kraju posekanega 
hrasta zrasla smreka.
Skratka, zelenje v času boži-
ča simbolizira življenje. Pre-
rok Izaija je odrešenika na-
povedal kot Jesejevo mladi-
ko. Jezus je namreč bil kot 
človek potomec kralja Davi-
da, ki je bil Jesejev sin. 
Tudi mi smo vpeti v verigo 
življenja in bolj živo bi se mo-
rali zavedati, kako velika 
vrednota je življenje. Božični 
čas je priložnost za ta premi-
slek. Ob tem pa ne smemo 
pozabiti na tiste, ki so bolni, 
ostareli, sami. Ni skrivnost, 
da je v tem času mnogo sa-

momorov, saj so v praznič-
nem času pri osamljenih lju-
deh stiske še hujše kot sicer.«

Najočitnejši simbol božiča so 
jaslice. Kdaj jih postavljamo?
»To je stvar družine ali posa-
meznikov. V Nemčiji je na-
vada, ki se širi tudi k nam, da 
jaslice nadgrajujejo od prve 
adventne nedelje dalje. Prvo 
nedeljo se v jaslice umesti 
neživa narava, kamenje in 
podobno, nato zelenje in 
spremljajoče osebe, četrto 
nedeljo pa Jožefa in Marijo, 
Jezuščka pa na sam sveti ve-
čer. Vsak dan adventa sprem-
ljajo zgodbe, ki jih pripove-
dujejo ob jaslicah. Ena izmed 
njih pravi, da sta Jožef in 
Marija na poti v Betlehem 
prišla do reke, ki je ni bilo 
mogoče prečkati, saj ni bilo 
mostu ali brodnika. Na-
enkrat je voda zamrznila in 
lahko sta šla dalje. S takšni-
mi zgodbami animirajo otro-
ke, da lepše doživljajo božič.
Pri nas se sicer jaslice nava-
dno postavljajo zadnji teden 
ali na sveti večer, poznam 
pa tudi ljudi, ki jaslice posta-
vijo že prej.«
 
Kdaj so se pojavile jaslice?
»Prva upodobitev jaslic sega 
v čas sv. Frančiška, ko je že 
pred skoraj 900 leti obhajal 
božični večer v votlini nad 
Grecciom. Plastična upodo-
bitev Jezusovega rojstva pa 
izhaja iz Portugalske 16. sto-
letja. Takrat se je pojavila re-
formacija, sad tega pa je bila 
ustanovitev jezuitskega reda. 
Na portugalski univerzi v Co-
imbri so jezuiti in njihovi 
študentje postavili prve jasli-
ce iz versko-pedagoških na-

menov. Preko jezuitov se je 
ta navada širila drugam po 
Evropi. Prve jaslice so v Lju-
bljani postavili leta 1644 v 
cerkvi sv. Jakoba. Sledilo je 
obdobje janzenizma, ko so 
preganjali ljudsko pobož-
nost. V jaslicah so videli ne-
kaj, kar naj bi zakrilo pravo 
vero. V času Franceta Prešer-
na je jaslice ponovno obudil 
škof Anton Martin Slomšek. 
Od sredine 19. stoletja so se 
nato začele množično pos-
tavljati tudi po meščanskih 
in kmečkih domovih. 
Sicer pa so najstarejše jasli-
ce po samostanih, predvsem 
nunskih. Ene takih so oma-
rične jaslice iz samostana v 
Velesovem. Takrat je bilo v 
navadi tudi zibanje deteta 
Jezusa. Njegov kip so dali v 
zibko, med zibanjem pa peli 
in skozi to izkazovali svojo 
vdanost in pripadnost Bogu.
Priljubljenost jaslic se kaže 
tudi v Muzeju jaslic na Brez-
jah. Muzej je bil v letu 2016 
prenovljen in ga bodo kma-
lu (jutri, op. p.) odprli za jav-
nost. Po evropskih muzej-
skih standardih in na mode-
ren način je v desetih pro-
storih prikazana edinstvena 
verska in narodna dedišči-
na, ki je pri nas brez prime-
re. Zelo primeren je za obisk 
otrok, družin in drugih lju-
biteljev jaslic.«
 
Kje pa si lahko ogledamo 
jaslice v Kamniku?
»Postavljajo jih po cerkvah. 
Cerkvene jaslice v šutenski 
cerkvi bodo letos stare 80 
let. Leta 1936 jih je župnik 
Matej Rihar na pobudo Ni-
kolaja Sadnikarja naročil v 
Bolzanu. Stale so 800 lir ali 

5056 takrat jugoslovanskih 
dinarjev. To ni bilo malo. 
Dobra plača delavca je takrat 
znašala 1000 dinarjev. 1207 
dinarjev so zbrali otroci, 
dvesto žene iz Marijine 
družbe, posamezniki tisoč 
dinarjev in farani iz nabirke 
1698 dinarjev. Kamniški po-
dobar Anton Rojc je naredil 
jaslične kulise. Od tistih jas-
lic sicer danes ni veliko osta-
lo, nadomestili so jih z večji-
mi figurami, spreminjala se 
je tudi spremljajoča upodo-
bitev krajine.
Zelo lepe jaslice z velikopla-
ninskimi motivi v franči-
škanski cerkvi postavlja Tone 
Špenko. Največjo zbirko tod 
okrog, ki je na ogled obisko-
valcem, pa ima Peter Homar 
iz Rožičnega. Predvsem zbi-
ra jaslice, ki jih je izdeloval 
kartuzijan Wolfgang Kogler 
iz kartuzije Pleterje. Nekate-
re figure so večje od metra in 
nastopajo kot liki, ki jih je 
poznal iz rodne Štajerske. 
Rojen je bil namreč v Eise-
nertzu, kjer je največji kop 
železove rude. Tako v jasli-
cah nastopajo palčki, harmo-
nikarji, upodobljene so tam-
kajšnje gorske pokrajine, 
planinske koče. Življenje 
svojega rodnega kraja je upo-
dobil v jaslicah. 
Seveda pa si velja ogledati 
tudi žive jaslice v Snoviku, 
ki jih domačini že leta prip-
ravljajo s posebno preda-
nostjo.«

Pred dnevi nas je obiskal 
prvi izmed dobrih mož – 
Miklavž. 
»Najprej moram razjasniti, 
da je sveti Miklavž zgodo-
vinska osebnost. Miklavževa-

nje predstavlja spomin na 
dobroto, ki jo je v svojem živ-
ljenju izpričal. Živel je v 4. 
stoletju v turškem mestu 
Mira. Zanimivo je, da ga 
poznajo tudi muslimani in 
obdaruje tudi njihove otroke.
Ljudi je prevzela dobrota 
tega človeka. Rodil se je zelo 
bogatim staršem, ko sta opu-
stila že vsako misel, da bosta 
imela otroka. Rad je pomagal 
okoliškim ljudem, svoje do-
brodelnosti pa ni želel javno 
razkazovati. Zato je dobro 
poslušal o stiskah ljudi in 
jim ponoči prinesel darove, 
ki so jim bili v pomoč. V tis-
tem času je bila tam okoli 
suša in ni bilo kaj jesti. Zato 
je šel v Egipt z ladjo in v Miro 
pripeljal žito. S tem je pred 
lakoto rešil veliko ljudi.
Ljudje se ga vse do danes 
spominjajo po dobroti do 
soljudi. V vseh stoletjih od 
njegovega časa do danes 
spomina na njegovo dobro-
to ni omajalo nič. Še več, za 
svojega so ga vzeli tudi tisti, 
ki sicer nimajo verskega 
prepričanja.
Včasih se je več govorilo o 
svetem Miklavžu, njegovih 
zgodbah in legendah. Danes 
ljudje večkrat pretiravamo z 
darili, saj nas v potrošniški 
družbi rado zanese. Bolj kot 
kvantiteta ali materialna 
vrednost je pomembno spo-
ročilo, ki ga želimo z darom 
prenesti.«
 
Nekdaj je bilo v Kamniku in 
okolici zelo priljubljeno 
tudi trikraljevsko koledova-
nje. Kako se ta običaj ohra-
nja danes?
»Koledovanje ima večstole-
tno tradicijo in je po daljšem 

zatišju od osamosvojitve po-
novno v vzponu. Koledniki 
hodijo od hiše do hiše, vošči-
jo ljudem vse dobro v novem 
letu. Včasih so koledniki v 
Kamnik hodili na konjih s 
štajerske strani. Danes kole-
dujejo največkrat otroci, ob-
lečeni v svete tri kralje. Zapo-
jejo, voščijo srečno novo leto, 
tokrat pa bodo s kredo na 
podboj vrat zapisali 
20+G+M+B+17. Ljudje so po 
navadi velikodušni pri daro-
vih, saj vejo, da bo denar na-
mensko porabljen. 
Koledovanje ima dolgo tra-
dicijo. Se pa pojavljajo tudi 
nove. V času pred božičem v 
zadnjih letih skavti delijo 
Betlehemsko luč miru. Ak-
cija se je začela v Avstriji. 
Otrok, ki se je v iztekajočem 
letu še posebej izkazal z do-
brodelnostjo, prižge luč 
miru v betlehemski votlini 
in jo prinese na Dunaj, od 
tam pa jo železničarji in 
skavti razširijo v druge drža-
ve, že več kot dvajset let tudi 
v Slovenijo. Betlehemska 
luč je simbol miru, ki ga 
potrebujemo posamezniki, 
družine, širše skupine in dr-
žave. Predvsem je to luč 
miru, s katero se vsaj v času 
praznikov umirimo od vsak-
danjega vrveža.«

Kateri so še ostali spremlja-
joči običaji ob božiču?
»Veliko je še drugih običajev 
v tem času: štefanovo, bla-
goslovitve konj, praznovanje 
godu svetega Janeza, blagos-
lovitev vina, 28. decembra pa 
praznujemo praznik ne-
dolžnih otročičev. S prazni-
kom je povezano tepežkanje, 
ko otroci starejše simbolično 
ošvrknejo s šibo in govorijo: 
šip šap, danes je tepežni dan. 
Starejši pa jih obdarijo. Tega 
dne se namreč spominjamo 
pokola otrok v Betlehemu. 
Misleč, da bo v tem pokolu 
pogubil tudi Jezusa, je na-
mreč Herod zaukazal pomo-
riti izraelske otroke. 
Vsi dogodki in praznovanja 
ob božiču dobijo svoj smisel 
in duhovni pomen, če ljudje 
v njih aktivno sodelujemo. 
Med najlepše obrede spada 
blagoslovitev doma na tri ve-
čere – večer pred božičem, 
silvestrovo in večer pred sve-
timi tremi kralji.
Naredimo kak obisk nakupo-
valnih središč manj. Glede 
tega se sicer trgovci ne bodo 
strinjali z menoj. Povsem 
brez nakupov sicer ne gre. Ni 
pa dobro, da to postane edini 
namen praznikov. Božič je 
družinski praznik. Čas, ki ga 
lahko podarimo drug druge-
mu in prebudimo otroka v 
sebi. In ne pozabimo na tis-
te, ki so bolni in osamljeni.«

Prazniki so čas, ki ga 
podarimo drug drugemu
»Božič je družinski praznik, čas, ko lahko prebudimo otroka v sebi,« pravi Danijel Bezek, ki kot član Društva ljubiteljev jaslic Slovenije  
svoj prosti čas namenja širjenju sporočilne moči jaslic.

»Božič je družinski praznik. Čas, ki ga lahko podarimo drug drugemu in prebudimo otroka v sebi,« pravi Danijel Bezek.
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GSŠRM Kamnik je v soboto, 7. decembra, po
poldne gostila dobrodelni sejem, kjer so se 
bohotile dodobra napolnjene stojnice, oblože
ne z novoletnimi okraski, voščilnicami, igrača
mi, marmeladami, piškoti, rezanci, lesenimi iz
delki in drugim, vse so v sodelovanju s profe
sorji izdelali dijaki in dijakinje predšolske smeri, 
ki so zato žrtvovali celo kakšno soboto. Poseb
na pohvala in zahvala pa gre seveda prof. 
Lukan, ki je v šolske prostore kot osmišljevalka 
dogodka vdihnila ne le voljo za izdelovanje in 
ročne izdelke same, pač pa tudi veselodecem
brski duh ter toplino prijateljske vzajemnosti. Ni 
sicer nujno, a tam najpogosteje korenini dobro
delnost … V prijateljstvu namreč. 
V čast prijateljstvu in dobrodelnosti smo bili ob 
18. uri priča še prireditvi, ki je se je odvila v 
precej napolnjeni šolski avli, tokrat oviti v mistič
nost. Slednjo so poglabljali in hkrati razbijali 
nastopajoči: plesalci Tinkara Grm in Brin Kiau
ta, Kaja Poličnik ter Elvis Rušnjak in Noel Ce
rar, sabljači SK Kamnik, Pia Pajk s karateisti, 
Teja Poljanšek, ki je pela, s fantastičnima toč
kama pa so k ogledu mjuzikla, premierno bo 
uprizorjen spomladi, povabili njegovi mladi 
ustvarjalci. Kakšno vabilo! Občinstvo je prese
netil še glas škotskih dud, iz katerih ga je izvab

ljal simpatični Peter Lambert, ki je bil tu, pri nas, 
na obisku, sicer pa je profesor šole v britan
skem Leedsu. V nagovoru, ki je sledil, je oblju
bil, da se bo trudil vzdrževati vez med šolama.
Tako sejem kot prireditev sta lepo uspela in na
redila dobrovoljen uvod v radostni december, 
ki bo še srečnejši za otroke iz socialno ogrože
nih družin. Njim je celoten izkupiček sejma na
menjen.
Blaž Lipar, GSŠRM Press
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Novičke iz GSŠRM

Irena Milivojevič 
Kotnik

Kamnik – Učenke izbirnega 
predmeta literarni klub so 
se na njegov obisk priprav-
ljale že dolgo. Prebirale so 
pesmi, pripravljale intervju, 
razstavo književnih del in se 
tako z njegovimi deli dobro 
seznanile že pred obiskom. 
Šestošolci so na dan sreča-
nja prvi dve šolski uri skupaj 
z učiteljicami slovenščine 
prebirali njegove pesmi, jih 
dramatizirali in uprizorili z 
lutkami, ustvarjali stripe na 
podlagi motivov iz pesmi ter 
podrobneje spoznali življe-
nje in delo priljubljenega 
pesnika in pisatelja.
Učenci so se s pisateljem 
srečali na kulturni prireditvi 
v športni dvorani 3. šolsko 

uro. Poleg učenk Literarne-
ga kluba – Mance Vehovec, 
Eve Seretin, Nine Ogrin, 
Ajde Kličić in Sare Lesjak – 
so nastopili tudi šolski pev-
ski zbor in ansambel pod 
vodstvom učitelja Marka 
Bračiča ter mladi kitarist Pe-
ter Mandelj Mejač, ki je z 
ubranim igranjem pospre-
mil recitacijo Lainščkove pe-
smi Ne vprašaj me. 
Feri Lainšček nam je v krat-
kem intervjuju pripovedoval 
o svojih pesniških začetkih, 
svoji mladosti in o književ-
nem ustvarjanju. Učence je 
navdušil z dostopnostjo, za-
nimivim pripovedovanjem 
in seveda s svojimi pesmimi 
v interpretaciji učenk in pev-
skega zbora. Šolski knjižnici 
je podaril nekaj svojih knjig 
in tudi po prireditvi čas na-

menil pogovoru z učenci in 
učitelji. Kulturni prireditvi 
je sledil slavnosten prižig 
lučk na novoletni jelki, s ka-
terim je tudi naša šola vsto-
pila v veseli december. 
Obisk Ferija Lainščka je 
obogatil naš šolski vsakdan 
in nam bo zagotovo dolgo 
ostal v spominu. Kot kultur-
ni šoli se nam zdi po-
membno, da naši učenci 
spoznavajo slovenske pesni-
ke in pisatelje pa tudi druge 
umetnike ter tako negujejo 
svojo kulturno zavest, utrju-
jejo svoje znanje in se nav-
dušujejo za književnost.
Srečanje z avtorjem  sta 
omogočila Društvo sloven-
skih pisateljev in Javna 
agencija za knjigo v okviru 
projekta Povabimo besedo.

Sanje so večne …
V četrtek, 1. decembra, je učence 5., 6., 8. in 9. razreda Osnovne šole Frana 
Albrehta obiskal slovenski pesnik in pisatelj Feri Lainšček.

Učenke izbirnega predmeta literarni klub z učiteljico, Feri Lainšček in ravnatelj Rafko Lah 
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Lucija Berlec 

Kamnik – Tudi letos so se 
naši prostori na Šutni 54 
spremenili v pravo Božičk-
ovo skladišče, saj smo bili 
eno izmed uradnih zbirnih 
mest akcije. Namen te akci-
je je obdariti socialno šibkej-
še otroke, ki darila sicer ne 
bi prejeli. Gre za mešanico 
ustvarjalnosti in humanitar-
nosti, ki daje ljudem prilož-
nost, da v času praznikov 
stopimo skupaj. Poudarek 
pri akciji je prav v ustvarja-
nju čarobnega vzdušja za 
male nadobudneže in po-
skus, da jim uresničimo vsaj 
kanček želja. Ker je projekt v 
zadnjih letih postal prepo-
znaven, so organizatorji le-
tos dodali še novost, ki so jo 
poimenovali Božiček za sta-
rejše. Kot že ime namiguje, 
je namenjena starejšim, ki 
so se znašli v stiski in ostali 
sami, ter omogoča obdaro-
vanje in polepšanje praznič-
nih dni tudi njim. Božiček 
za en dan je ponovno požel 
veliko zanimanja in pozitiv-

nih odzivov, kar dokazujejo 
zbrana darila, teh je bilo 
samo pri nas čez 200. To 
pomeni, da smo s pomočjo 
Kamničanov narisali na-
smeh na obraze dvestotih 
otrok.

Hvala vsem, ki ste v tej do-
brodelni akciji sodelovali s 
svojimi prispevki. Želimo si 
seveda čim manj otrok, ki so 
prikrajšani za praznične ra-
dosti, vsekakor pa se bomo 
akciji pridružili tudi v pri-

hodnjem letu. Z dobrodel-
nostjo bomo nadaljevali že 
marca, ko pripravljamo tra-
dicionalni mesec dobrodel-
nosti, do takrat pa vam želi-
mo lepe praznike in vse 
dobro v novem letu.

Božiček za en dan
Študentski klub Kamnik že peto leto zapored sodeluje pri dobrodelni akciji Božiček za en dan.

Lucija Berlec in Neža Špenko iz Študentskega kluba Kamnik ob kopici daril, ki so jih zbrali 
ob letošnji akciji Božiček za en dan. / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Mandelj Mejač 

Kamnik – V ekipi naše šole 
so bili Peter Mandelj Mejač, 
kapetanka Ana Bizjak in 
Naja Lipičnik. Na snemanju 
smo imeli 35 navijačev, ki so 
glasno navijali. Vprašanja so 
bila zahtevna in za pravilen 
odgovor je bilo treba prebu-
diti vse sive celice. Ekipi sta 
bili ves čas zelo izenačeni, 
na koncu pa je naši ekipi 
zmaga ušla za las.

Naja Lipičnik: »Bila sem kar 
sproščena. Nasprotna ekipa 
je bila zelo dobra, malo pa 
me je presenetilo, da v njej 
ni bilo nobene punce.« Pe-
ter Mandelj Mejač: »Na tek-
movanje smo se pripravljali 
sami in skupaj z mentorico 
Mirto Vrhovnik. Treme ni-
sem imel, saj je bilo snema-
nje zelo zabavno.« Ana Biz-
jak: »Kot kapetanka sem se 
počutila super, saj smo so-
delovali kot ekipa.«

Male sive celice
Ekipa Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik se je 
udeležila tekmovanja in snemanja oddaje Male 
sive celice. Tekmovali smo proti Osnovni šoli 
Milojke Štrukelj iz Nove Gorice.

Peter Mandelj Mejač, Ana Bizjak in Naja Lipičnik skupaj z 
mentorico Mirto Vrhovnik / Foto: OŠ Frana Albrehta
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DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
KAMNIK 

želi vsem upokojenkam in  
upokojencem vesel božič, novo leto 
2017 pa naj bo bogato z zdravjem, 
srečo in prijetnimi trenutki.
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 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV,  
PREPROG, AVTOMOBILOV, IMPREGNACIJE PVC, 

MARMORJA, PARKETA

 MONTAŽA SENČIL (ŽALUZIJE, LAMELNE ZAVESE)

PRALNICA, NOVI TRG 26A,  
KAMNIK, T.: 01 83 17 801

PRANJE IN LIKANJE VSEH VRST TEKSTILA

Sela pri Kamniku 10b, T: 01 83 92 489, 83 97 090, G: (041 in 031) 625 046

Voščimo lep Božič, prijetno in  
srečno Novo leto 2017. 
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Planinsko društvo Kamnik
želi vsem planincem  in ljubiteljem gora  

prijetne praznike.

a.1 Elementi loga

Logo PD Kamnik

a
Logo PD Kamnik predstavlja silhueta 

Kamnikških planin z letnico ustanovitve

Planinskega društva Kamnik in napis

Planinsko društvo Kamnik.

Logo se lahko uporablja samo s posebnim 

dovoljenjem Planinskega društva Kamnik.

PLANINSKO DRUŠT VO KAMNIK
1 8 9 3

V letu 2017 pa srečno pot in veliko užitkov ob obiskovanju 
naših lepih gora in narave.

www.drustvo-pdkamnik.si

Tjaša Žibert

Duplica – Robert Boldin, 
član Olimpije iz Ljubljane, je 
v velikem finalu premagal 
Andreja Potrbina iz Trbovelj. 
Tretje mesto je dosegel Ma-
tej Cvetko iz Dravograda po 
tesni zmagi nad mladim 
upom iz kamniškega Pod-
gorja Matejem Prezljem. Od 
kamniških igralcev so kolaj-
ne v svojih kategorijah osvo-
jili: Edo Horvat, Ivo Zelič, 
Tilen Klopčič in Žan Moris 
Bregar bronaste, Jernej Čuk 
in Marjan Nadvešnik srebrni 
ter Jure Juteršek in Damjan 
Đurić zlati. V tekmovanju 
dvojic sta izvrstno igrala in 
na koncu osvojila drugo 
mesto Kamničana Dejan Jo-
kić in Matej Prezelj po tes-
nem in bolečem finalnem 
porazu proti dvojici iz Celja 
Aleksu Poropatu in Mateju 
Cvetku. Publika je uživala v 
videnih dvobojih. Med priso-

tnimi gledalci smo se pogo-
varjali z Robsonom Smre-
karjem, večkratnim držav-
nim prvakom in nosilcem 
srebrne kolajne s svetovnega 
prvenstva leta 1991. Pohvalil 

je vzorno izvedbo tekmova-
nja in vrhunsko kakovost na-
stopajočih, še zlasti mladih. 
Naslednje tekmovanje, ki ga 
organizira Namiznoteniški 
klub Kamnik, bo medobčin-

ska ekipna liga, ki bo pote-
kala v Osnovni šoli Marije 
Vere od 8. januarja do 26. 
februarja ob nedeljah od 9. 
do 11. ure. Prijazno vabljeni 
gledalci in igralci. 

Medalje tudi za kamniške igralce
V počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, so člani Namiznoteniškega kluba Kamnik v 
nedeljo, 27. novembra, v prostorih Osnovne šole Marije Vere pripravili že sedmo mednarodno 
prvenstvo občine Kamnik za posameznike in dvojice. V finalni skupini je nastopilo 64 igralk in 
igralcev in prvič se je zgodilo, da so zmage v vseh kakovostnih kategorijah osvojili slovenski igralci.

Mladi kamniški namiznoteniški igralci Tea, Jaša, Mateja, Jernej, Luka, Žan in Filip so igrali 
imenitno na 7. Mednarodnem prvenstvu občine Kamnik. / Foto: Namiznoteniški klub Kamnik
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Prijetne praznične dni Vam želimo, 
        v letu 2017 pa zdravje 
            in sreče obilo.

Aleš Senožetnik

Snovik – Na 5,3-kilometrsko 
progo, po kateri morajo od 
štarta pri Snoviku do cilja 
pri cerkvi svetega Miklavža 
na Gori tekmovalci prema-
gati še 300 metrov višinske 
razlike, se je letos podal 301 
tekmovalec, dodatnih 118 pa 
jih je tekmovalo v mladin-
skih kategorijah v teku na 
1,4 kilometra.
V sončnem in mrzlem vre-
menu sta s progo najhitreje 
opravila Rok Puhar in Kar-
men Klančnik, oba že zma-
govalca preteklih Miklavže-
vih tekov. »Ustrezalo mi je, 
da je bila podlaga zmrznje-
na in ni drselo na blatu. Tek 
je odličen, tudi konkurenca 
je bila zelo močna, kar se je 
na koncu poznalo tudi na 
rezultatu,« je povedal Pu-
har, ki je s časom 21:37 zma-
gal pred predstavnikoma 
kamniških klubov Matevž-
em Plankom (TK Trisport) 
in Gašperjem Bregarjem 
(KGT Papež). Zmagovalka v 
ženski konkurenci Karmen 
Klančnik je v cilj pritekla s 
časom 26:21 pred Tino Kli-
nar in Majo Matič. Prvo pe-
terico sta zaključili Kamni-
čanki Ana Podpečan in Ta-
mara Čelesnik.
Med mlajšimi tekmovalci je 
v teku na 1,4 kilometra zma-
gal Nejc Uršič (KGT Papež), 
drugi je bil Nejc Hribar 
(Calcit Bike Team), tretji pa 

Martin Močnik. Pod oder za 
zmagovalce se je uvrstil Aleš 
Prelovšek iz domačega KGT 
Papež. Med dekleti je bila 
najhitrejša Nuša Mali iz 
Znojil pred Lucijo Medjo in 
Eva Pačnik. Prvo peterico je 
od predstavnic kamniških 
klubov ujela še Viktorija Do-
linšek (KGT Papež).
»Veseli smo, da se tekov 
udeležujejo tudi gorski teka-
či in atleti državne reprezen-
tance, s čimer je poskrblje-
no za močno konkurenco,« 
je bil zadovoljen Tomo Pe-
tek iz Športnega društva 
Šmartno, ki je s pomočjo 
Turističnega društva Gora 
in gostiteljev Term Snovik 
pripravilo že 16. tek k cerkvi 
svetega Miklavža, ki šteje za 

Tekaški pokal Občine Ka-
mnik in pokal Gorenjska, 
moj planet.
Tek je v tem času prerasel 
okvire Tuhinjske doline in 
je zaradi idilične okolice 
trase priljubljen med tekači 
daleč naokrog. Število prija-
vljenih v zadnjih letih krep-
ko presega štiristo tekmo-
valcev, a kot pravi Tomo 
Petek, glavna prizadevanja 
organizatorjev niso v rasti 
udeležencev. »Okoli petsto 
tekačev je idealno, največ, 
kar proga in vrh še prenese-
ta. Vse, kar bi preseglo to 
število, bi pomenilo poslab-
šanje kvalitete te tekaške 
prireditve, zato bomo orga-
nizatorji vztrajali pri ta-
kšnem številu,« je ob koncu 

teka povedal Petek, ki se je 
kot vsako leto tudi sam ude-
ležil teka.

Mrzel Miklavžev tek
Letošnji Miklavžev tek sta dobila Rok Puhar in Karmen Klančnik. Tek od Snovika do cerkve svetega 
Miklavža na Gori je tudi letos privabil več kot štiristo tekmovalcev.

V teku na 1,4 kilometra so se preizkusili tudi mlajši tekmovalci. / Foto: Aleš Senožetnik

Med tekmovalci domačih 
klubov je bil najboljši 
Matevž Planko iz TK 
Trisport. / Foto: Aleš Senožetnik
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m   ŠD Kamnik // 17.12.16 / 20:00
CALCIT VOLLEYBALL : ACH Volley
m   ŠD Šempeter // 20.12.16 / 19:00
CALCIT VOLLEYBALL : TOURS VB
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 Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
 Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

»Novo leto zamenja
 staro, zdravja pa ne 

moremo zamenjati,  
kajti samo enega 
imamo. Poskrbimo 
zanj skupaj tudi v 
letu, ki prihaja.«

 Mojca Tominc, mag. farm., Lekarna Kamnik - Novi trg

Leon Pirman

Kamnik – V 5. krogu občin-
ske lige ni bilo presene-
čenj, rezultati so bili bolj 
ali  manj pričakovani. 
Manjše presenečenje je bil 
le visok poraz Zarje Elek-
tronike v 6. krogu proti Ke-
gelj Teamu ter neodločen 
izid ekip ŠD Policist in 
Calcit. V 7. krogu pa je bilo 
vse po pričakovanjih.
Kot smo že večkrat omenili, 
igrata v naši občinski ligi 
tudi igralca Zerbsta – Uroš 
Stoklas in Boris Benedik. 
Ta teden se je pripravljal na 
dvoboj z našo prvo ekipo v 
povratni tekmi lige prvakov 
samo Boris in na tekmi za 
trening podrl 614 kegljev. 
Zopet se je pokazalo, zakaj 
igra v najboljši ekipi na sve-
tu in da je še vedno eden 
najboljših igralcev na svetu. 
V zadnjem krogu sta se iz-
kazala igralca Kegelj Teama 
Andrej Ropret z odličnimi 
638 in Tone Štular s 576 
podrtimi keglji, zelo dober 
je bil tudi Albin Grubar iz 
ekipe ŠD Soteska s 571 po-
drtimi keglji. Za Andreja je 
to najboljši rezultat na 
kamniškem kegljišču. V 
ekipi DU Kamnik je bil to 
kolo najboljši Janez Kosec s 
525, v ekipi Mladincev pa 
zopet Tea Repnik z odlični-

mi 531 podrtimi keglji. Mar-
jan Dolinšek (562), Marjan 
Golob (571) in Matic Babnik 
(552) so bili najboljši v ekipi 
Zarje Elektronika, pri Calci-
tu pa je bil najboljši Samo 
Podjed s 542 podrtimi 
keglji. V ekipi Ambrož 
Team so se poleg že ome-
njenega Borisa izkazali še 
Matej Turk s 561, Mirjan 
Mlinarič s 560, Boštjan 
Pohlin s 526 in Peter Ruči-
gaj s 514 podrtimi keglji. 
Med igralci ŠD Policist so 
bili najboljši Damjan Haf-
nar s 566, Igor Zamljen s 
550 in Matej Razdevšek s 
528 podrtimi keglji.

Rezultati 5. kroga:
DU Kamnik : Calcit 5:3, Ke-
gelj Team : ŠD Soteska 2:6, 
Mladinci : Ambrož Team 
2:6 in Zarja Elektronika : 
ŠD Policist 5:3.

Rezultati 6. kroga:
ŠD Soteska : Mladinci 8:0, 
Ambrož Team : DU Kamnik 
7:1, Zarja Elektronika : Ke-
gelj Team 1:7 in ŠD Policist 
: Calcit 4:4.

Rezultati 7. kroga:
DU Kamnik : ŠD Soteska 
3:5, Mladinci : Zarja Elektro-
nika 1:7, Calcit : Ambrož 
Team 1:7 in Kegelj Team : 
ŠD Policist 7:1.

Občinska liga  
v kegljanju
V mesecu novembru se je nadaljevala občinska 
liga v kegljanju. Od zadnjega našega poročila so 
bila odigrana tri kola.

Lestvica po 7. krogih:

1. Amrož Team 7 6 0 1 12
2. ŠD Soteska 7 6 0 1 12
3. Kegelj Team 7 5 0 2 10
4. Zarja Elektronika 7 4 0 3 8
5. ŠD Policist 7 3 1 3 7
6. DU Kamnik 7 2 0 5 4
7. Mladinci 7 1 0 6 2
8. Calcit 7 0 1 6 1

Stane Židan

Kamnik – Izjemna sezona je 
mladim kamniškim plezal-
cem Plezalnega kluba Ka-
mnik prinesla kar štiri na-
slove državnih prvakov v 
športnem plezanju. V bal-
vanskem plezanju so naslov 
državnih prvakov osvojili 
Luka Jerman, Dominika Ko-

dra in Aljaž Resnik, naslov 
državne prvakinje v težav-
nostnem plezanju pa je 
osvojila Betka Debevec.
Tekmovali so v dveh discipli-
nah, in sicer v težavnosti in v 
balvanskem plezanju. Na sto-
pničke so stopili kar 21-krat. 
Posamično so osvojili sedem 
zlatih, šest srebrnih in osem 
bronastih medalj. Najboljši je 

bil ponovno ciciban Luka Jer-
man, ki je naslov državnega 
prvaka v balvanskem pleza-
nju slavil že preteklo sezono. 
Poleg skupne zmage v bal-
vanskem plezanju je osvojil 
še skupno 3. mesto v težav-
nosti in tako domov odnesel 
kar dva pokala. Aljaž Resnik 
(starejši dečki) si je poleg na-
slova državnega prvaka v bal-
vanih priplezal še 4. mesto v 
težavnosti. Prav tako pa je 
Betka Debevc (mlajše dekli-
ce) poleg skupne zmage v te-
žavnosti osvojila 4. mesto v 
balvanih. Dominika Kodra 
(mlajše deklice) je letošnjo 
sezono na vseh tekmah bal-
vanskega plezanja stala na 
stopničkah ter tako zasluže-
no domov odnesla naslov dr-
žavne prvakinje. 
Na koncu velja omeniti še 
uspešen nastop Petra Jere-
ba, ki je na zadnji tekmi dr-
žavnega prvenstva v katego-
riji članov osvojil 8. mesto.
V skupnem seštevku Klub-
skega pokala 2016 smo med 
33. plezalnimi klubi v Slove-
niji zasluženo osvojili 4. 
mesto.
Odlični pogoji in dobri tre-
ningi v preteklem obdobju 
pod vodstvom trenerja Ro-
mana Krajnika (do nedavne-
ga selektorja slovenske član-
ske reprezentance) so pri-
nesli vrhunske rezultate ter 
so lahko spodbuda za mlade 
kamniške plezalce, da se 
nam pridružijo.

Štirje državni prvaki
V dvorani Zlato polje v Kranju je od 2. do 4. decembra v okviru prireditve 
Plezalni dnevi Kranja potekalo zaključno tekmovanje državnega prvenstva v 
športnem plezanju.

Aljaž Resnik Dominika Kodra

Betka Debevec Luka Jerman
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Miha Štamcar

Kamnik – V domačem pr-
venstvu odbojkarji Calcit 
Volleyballa nadaljujejo z 
odličnimi predstavami, saj 
so še vedno točko pred serij-
skim državnim prvakom 
ACH Volleyjem. Čeprav je 
za njimi izredno naporen 
ritem, v katerem so si tekme 
sledile v razmiku treh, štirih 
dni, so ga uspešno prebrodi-
li, le v Toursu, proti evrop-
skemu klubskemu prvaku iz 
leta 2006 so igrišče morali 
zapustiti sklonjenih glav. V 
prvem nizu jim je po zao-
stanku sedmih točk (9:16) 
uspel zasuk, v nadaljevanju 
pa je bila francoska ekipa s 
kar osmimi tujci boljši 
nasprotnik. »Tours je res-
nično ekipa, ki ima visoke 
igralce, močne, za nameček 
pa so vsi tehnično dovršeni. 
Zavedali smo se, da bo fran-
cosko ekipo težko preseneti-

ti, kar se je tudi potrdilo, 
vendar je navkljub porazu 
za nami pozitivna izkušnja, 
v kateri smo videli, kako de-
lujemo proti resnično 
vrhunski ekipi, ki ima zelo 
dober servis, sprejem, blok-
-obrambo,« je o prvi tekmi v 
Franciji dejal Jan Brulec, ki 
že četrto sezono, vmes je bil 
leto dni v ACH Volleyju, us-
pešno vodi igro kamniške 
ekipe.
Ker dvorana v Kamniku ne 
ustreza merilom Evropske 
odbojkarske zveze, pred-
vsem je prenizka, bodo varo-
vanci trenerja Gašperja Ri-
biča šestkratne francoske 
državne prvake gostili v 
Šempetru v Savinjski dolini. 
Za uvrstitev v drugi krog 
tekmovanja Kamničani pot-
rebujejo zmago s 3:0 ali 3:1, 
v tem primeru bo o napre-
dovanju odločal zlati niz do 
15. točke, vsak drug izid bo 
ustrezal Tousu.

Še pred povratnim dvobo-
jem v pokalu CEV pa Kamni-
čane čaka še drugi letošnji 
obračun z ACH Volleyjem. 
V prvem v dvorani Tivoli so 

v oslabljeni zasedbi izgubili 
z 2:3, ker pa so Ljubljančani 
pred to tekmo izgubili z Ma-
riborom, je bil Calcit Volley-
ball po dvanajstih odigranih 
krogih še vedno na prvem 
mestu. V sredo so Kamniča-
ni igrali še v Kranju. »S tre-
nutnim prvim mestom se 
ne obremenjujejo. Za nas je 
pomembna vsaka prva tek-
ma, ki jo skušamo odigrati 
čim bolje. Za zdaj nam gre 
dobro, verjamem, da bo tako 
tudi proti ACH Volleyju in 
da bomo nadaljevali niz ne-
poraženosti v svoji dvorani,« 
je še dejal Brulec.
Po tekmi s Toursom bo za 
kamniške odbojkarje, za ka-
terimi je še eno izjemno 
leto, sledil krajši počitek, od 
6. do 8. januarja pa bodo v 
domači dvorani gostili drugi 
turnir srednjeevropske lige. 
Na njem bosta igrali še hrva-
ška ekipa Mladost Kaštela in 
madžarska Kazincbarcika.

Za odbojkarji izjemno leto
Kamniški odbojkarji bodo do konca leta odigrali še dve tekmi, ki bosta zanje zelo pomembni. Že v 
soboto se bodo v svoji dvorani v domačem prvenstvu pomerili z ACH Volleyjem, tekma bo odločala o 
prvem mestu v 1. DOL, v torek, 20. decembra, pa jih v Šempetru v Savinjski dolini čaka še povratna 
tekma prvega kroga pokala CEV. Njihov nasprotnik bo francoski Tours.

Jan Brulec / Foto: Klemen Brumen

Duplica – V Judo klubu Ka-
mnik so se minuli konec te-
dna razveselili novih uspe-
hov. Na tekmi Slovenskega 
pokala, kjer je bila udeležba 
tudi mednarodna, so trije 
prišli do medalj, in sicer sta 
Brina Frece (mlajše deklice) 
in Enej Begić Lamut (starej-
ši dečki) osvojila srebrno, 
Lan Balantič (mlajši kadeti) 
pa bronasto. Da bodo imeli 
mladi na treningih še več 
motivacije in bodo usvojili 
še več znanja, je trenerka 
kamniških judoistov Janja 
Lamut v ponedeljek, 12. de-
cembra, na trening povabila 
olimpijsko prvakinjo v judu 
Urško Žolnir, ki je mladim 
pomagala predvsem pri iz-
vedbi boljše tehnike. J. P. 

Judoisti trenirali z 
olimpijsko prvakinjo
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Alenka Brun

Kamnik – Kamničanka Ines 
Vidmar je prvo televizijsko 
najavo za letošnji Survivor 
opazila le v smislu, da se 
končno obeta na televiziji 
šov, ki ga bo morda gledala. 
»Potem pa sem tisto nedeljo 
s prijatelji pila kavo in mi je 
eden navrgel, zakaj se ne bi 
prijavila. Najprej sem ga 
čudno pogledala. Nisem jaz 
za takšne 'štose', sem si 
mislila. Sem preveč eksplo-
zivna, temperamentna, zelo 
hitro izgubim potrpljenje. 
Po uri prepričevanja pa sem 
si rekla: konec koncev, zakaj 
pa ne.« Poslala je prijavnico, 
povedala domačim, da se je 
prijavila v resničnosti šov, in 
njeni so jo pri odločitvi pod-
prli. »Po dopisovanjih preko 
elektronske pošte sem pre-
jela klic, da sem sprejeta. 
Najprej je bilo veselje, po-
tem pa čakanje, kdaj bo že 
prišel 18. april, da odidem 
…« In tako se je začela Inesi-
na dogodivščina preživetja 
na Filipinih. Čeprav se Ines 
še danes včasih vpraša, za-
kaj so izbrali ravno njo ozi-
roma vseh dvajset, ki so so-
delovali v šovu. »Kaj je bilo 
na nas tako posebnega ...«
Zagotovo pa je pri njeni od-
ločitvi za prijavo v Survivor 
igrala veliko vlogo tudi želja 
po novem, da bi ugotovila, 
kje so njene psihične in fi-
zične meje. Sicer si je pred-
stavljala, da bo šov slonel 
bolj na športnih izzivih in 
igrah, a je preizkušal pred-
vsem posameznikovo psiho. 
Lakota je Ines 'matrala' vseh 
39 dni, ki jih je preživela v 
Survivorju. Se je pa že takoj 
na začetku dobro ujela z 
Alenom in ostala sta zave-
znika, si bila v oporo do kon-
ca. Njuno prijateljstvo se 
nadaljuje tudi izven šova. Je 
pa njen fant ravno tako Alen 

in kljub temu da mu je za 
Survivor povedala šele sla-
bih 14 dni pred odhodom na 
Filipine, je njeno odločitev 
dobro sprejel.
Ines tudi v realnem življe-
nju ne obupa takoj, tako da, 
ko sta jo v Survivorju 'ujeli' 
žalost ali domotožje, se je 
samo spomnila, zakaj se je 
prijavila vanj. Pravijo, da se 
je vrnila s Filipinov drugač-
na, boljša. »Razmišljam 
drugače, bolj zrelo. Nisem 
več tako eksplozivna, imam 
več potrpljenja, ugriznem se 
v jezik in določene stvari me 
ne spravijo več takoj s tira. 
Materialist nisem bila niko-
li, sedaj pa si pri določenih 
stvareh sploh zastavim vpra-
šanje, če jih resnično potre-
bujem ...«
Ines se je zaljubila v fitnes v 
srednji šoli, pa tudi prej je 
bila aktivna športnica. 
Ukvarjala se je z gimnasti-
ko, plezanjem, plavanjem … 
Potem je nekje vmes ugoto-
vila, da rada dela z otroki, in 
ko je dokončala srednjo eko-
nomsko šolo v Kamniku, se 
je vpisala še na vzgojiteljsko 
in morda bo v tej smeri na-
daljevala tudi študij. Sotek-
movalka Maja jo je navduši-
la nad plesom ob drogu, 
tako da se je po vrnitvi iz 
Survivorja začela ukvarjati 
še s tem, vendar pa ji trenu-
tno nagaja zdravje, drugače 
bi bila še bolj aktivna. Ni na-
mreč dekle, ki bi sedelo kri-
žem rok. Dela, kar pomni: 
od trenutka, ko je dobila v 
roke prvo študentsko na-
potnico. Sicer je zadnja služ-
ba ni počakala, so se ji pa po 
končanem Survivorju dolo-
čena vrata odprla sama. Da-
nes dela kot dispečerka pri 
zasebni družbi za prevoz 
pacientov, pri Olimpiji pa 
najmlajše ljubitelje nogo-
meta, mini in cici Zmajčke, 
trenira koordinacijo.

Temperamentna 
Ines iz Survivorja
Tudi Ines Vidmar, 23-letno Kamničanko, je tako 
kot večino njenih sotekmovalcev udeležba v 
prvem slovenskem Survivorju spremenila.

Maja Bertoncelj

Pokljuka – Biatlonka Andreja 
Mali se je po lanski sezoni od-
ločila, da se iz tekmovalnih 
preselil v trenerske vode. Slo-
vesa takrat ni bilo, je pa čas 
zanj prišel na decembrski tek-

mi svetovnega pokala na Pok-
ljuki. Kamničanka je še zad-
njič v karavani najboljših bia-
tlonk na svetu nastopila kot 
članica slovenske štafete, po 
prihodu v cilj pa so ji za us-
pešno kariero zaploskali navi-
jači in člani reprezentance.

Uradno slovo biatlonke 
Andreje Mali
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POROKE V MESECU JANUARJU 2016

Esref Prutina, Bakovnik 5d, Kamnik in Fadila 
Čataković, Cazin-polje bb 

POROKE V MESECU APRILU 2016

Matic Uršič, Tunjiška Mlaka 33a in Živa Matičič, 
Steletova cesta 8a, Kamnik 

POROKE V MESECU MAJU 2016

Boštjan Šuštar, Trg padlih borcev 2, Šmarca in 
Anja Učakar, Trg padlih borcev 2, Šmarca  
Tomaž Gerčar, Dupeljne 3 in Sandra Šuštar, Po-
tok 2
Fabien Frederic Francois Guyonnet, Ulica 
Frančka Miha Paglovca 9, Kamnik in Tina Tu-
šak, Ulica Frančka Miha Paglovca 9, Kamnik      
Tadej Humar, Vir pri Nevljah 1a in Marina Ko-
želj, Vodice, Kamniška c. 40a
Anže Zobavnik, Tunjice 24e in Špela Jelinčič, 
Godič 20 
Ivan Teran, Nasovče 17 in Nika Dajčar, Moste 
89c
Boštjan Burkeljca, Cirkuše v Tuhinju 6a in Irena 
Kozjek, Cirkuše v Tuhinju 6a
Denis Jeretina, Ocvirkova ulica 41, Ljubljana in 
Jasmina Plevel, Cesta treh talcev 32, Mekinje 
Simon Skalar, Miklavčičeva ulica 1a, Kamnik in 
Katja Obleščak, Miklavčičeva ulica 1a, Kamnik
Anže Gregorič, Stara cesta 14, Prelog, Domžale 
in Andreja Jakovac, Muževski kraj 5, Mrkopalj, 
Delnice 
Luka Podbelšek, Bistriška cesta 15, Šmarca in 
Tina Starovasnik, Loke v Tuhinju 21       
Klemen Urankar, Poreber 12 in Klara Vidmar, 
Smrečje v Črni 2a 
Boštjan Podjed, Glavarjeva cesta 64a, Komen-
da in Saša Medved, Glavarjeva cesta 64a, Ko-
menda 
Boštjan Gavez, Ljubljanska cesta 15b, Kamnik 
in Tadeja Lenič, Ljubljanska cesta 15b, Kamnik
Jaka Berlot, Miklošičeva ulica 9, Domžale in 
Nina Lukan, Dragomelj 93, Domžale  
Janez Bonča, Prežihova ulica 9, Spodnje Jarše in 
Jana Vidmar, Prežihova ulica 9, Spodnje Jarše  
     
POROKE V MESECU JUNIJU 2016

Marko Kerovec, Groharjeva ulica 14, Kamnik in 
Irena Lanišek, Grintovška cesta 12, Šmarca
Miha Gašperšič, Ljubljanska cesta 4b, Kamnik in 
Sabina Žnidarič, Ljubljanska cesta 4b, Kamnik 
Marjan Jurišić, Vevška cesta 29a, Ljubljana in 
Barbara Avbelj, Vevška cesta 29a, Ljubljana
Luka Glazer, Moste 80k in Nina Praznik, Rudni-
ška ulica 6, Kamnik
Marn Martin, Predoslje 157, Kranj in Jera 
Sušnik, Godič 61
Tine Šušteršič, Ulica Matije Blejca 2, Kamnik in 
Anita Galič, Ulica Matije Blejca 2, Kamnik  
Aljoša Vogrin, Kranj, Struževo 3d in Tina Šiler, 
Orehovlje 19, Kranj
Peter Kuret, Volčji Potok 10a in Anja Šubelj, 
Volčji Potok 10a
Vili Spruk, Potok v Črni 5 in Alice Hrvatin, Mot-
nik 48 
Damjan Kecman, Kamnik, Zikova ulica 5 in 
Špela Remškar, Brezje pri Dobrovi 16, Dobro-
va-Polhov Gradec 
Aleš Logonder, Trstenik 41, Kranj in Katja Mi-
helič, Gorenjska cesta 14, Naklo, 
Bogdan Lenček, Utik 8, Vodice in Mira Rekar, 
Utik 8, Vodice  
Sebastjan Vrankar, Loke v Tuhinju 15b in Jer-
neja Hribar, Volčji Potok 5 
Mitja Šuligoj, Klavčičeva ulica 12, Kamnik in 
Maja Balantič, Tunjiška Mlaka 9c 
Matic Pramenko, Loke v Tuhinju 3d in Urša Ho-
mar, Rožično 12b  

POROKE V MESECU JULIJU 2016

Andrej Spruk, Žaga 10 in Karmen Burja, Sno-
vik 2 
Dejan Beržan, Šentjur, Botričnica 9a in Anja 
Rnjak, Košiše 8b 
Jure Nowak, CHE Adliswil, Albisstrasse 55 in 

Suzana Lazarević, CHE Adliswil, Albisstrasse 55 
Ivan Osolnik, Znojile 6 in Urška Zavolovšek, 
Kamnik, Poljana 2 
Darko Maletić, Ljubljana, Celovška cesta 456 in 
Djulija Sherif, Ljubljana, Bognarjeva pot 11 
Kiril Stefanov Dzhokov, Ljubljana, Pokopališka 
ulica 8 in Slavica Milovanović, Ljubljana, Poko-
pališka ulica 8
Matej Klemen, Gradišče v Tuhinju 1 in Tjaša 
Klemen, Gradišče v Tuhinju 1
Tomaž Gašperlin, Moste 99a in Monika Burgar, 
Moste 99a 
Jošt Uršič, Domžale, Škrjančevo 14 in Meta 
Možina, Dolenčice 9, Gorenja vas-Poljane  
Žiga Kotnik, Cesta vstaje 63, Ljubljana, in Ur-
ška Pevec, Jeranovo 7c, Kamnik 
Mihael Gluhar, Cesta Toneta Tomšiča 27, Jese-
nice in Petra Kuselj, Suhadole 4c       
    
POROKE V MESECU AVGUSTU 2016

Rok Urh, Motnik 28 in Lea Bregar, Prvine 2, Lu-
kovica 
Boštjan Hribovšek, Zgornji Tuhinj 59 in Maja 
Korošec, Hruševka 1
Jernej Janežič, Ulica 4. oktobra 27, Cerklje na 
Gorenjskem in Anita Jurič, Ulica 4. oktobra 27, 
Cerklje na Gorenjskem
Blaž Fujs, Kamnik, Jamova ulica 11 in Nina 
Plečko, Ulica Marje Boršnikove 4, Ljubljana
Boris Bodlaj, Zakal 1 in Katja Novak, Nevlje 18a 
Andraž Dobnikar, Zgornji Brnik 132 in Katja 
Galjot, Zgornji Brnik 121a
Miha Holc, Gmajnica 236 in Maja Inkret, Gmaj-
nica 236 
Gašper Kržmanc, Drenov Grič 68, Vrhnika in 
Andrea Ilić, Ulica heroja Šlandra 25, Maribor  
Vili Hribernik, Golice 16 in Klementina Šimenc, 
Zgornje Stranje 31
Sulejman Bašić, Neveljska pot 10, Mekinje in 
Zerina Čeliković, Neveljska pot 10, Mekinje       

POROKE V MESECU SEPTEMBRU 2016

Andraž Šmon, Domžale, Miklošičeva ulica 1d 
in Tjaša Golobič, Železna cesta 10a, Ljubljana 
Milan Osolnik, Poljana 1, Kamnik, in Janja Ka-
ker, Rovt pot Menino 17, Nazarje 
Boštjan Deželak, Ljubljanska cesta 80, Domža-
le in Jolanda Bezjak, Ljubljanska cesta 80, 
Domžale
Drago Rems, Podboršt pri Komendi 23 in Lilja-
na Lipar, Dedni Vrh 6, Krško 
Damir Čajić, Parmova ulica 5b, Kamnik in Ade-
la Sijarić, Ulica Lojzke Štebijeve 9, Ljubljana 
Luka Andolšek, V Radno 70, Brezovica pri Lju-
bljani in Darja Dragić, Požarnice 94a, Vnanje 
Gorice
Gašper Dolinšek, Kališe 14a in Suzana Fartek, 
Kališe 14a
Marko Drolc, Špitalič 10 in Danica Cencelj, Špi-
talič 10 
Dejan Kuhar, Podrečje 52d in Sabina Poljan-
šek, Perovo 14 
Almir Karavdić, Sveti Andrej 10, Moravče in 
Ajna Nuraj, Sveti Andrej 10, Moravče  
Anže Marinko, Velika Lašna 22 in Urška Balažic, 
Mlakarjeva ulica 5a, Kamnik
Rok Vrhovnik, Križ 43 in Urška Koželj, Ljubljan-
ska cesta 19a, Kamnik 
Uroš Juračič, VIII. ulica 5, Homec in Romana 
Rojc, VII. ulica-del 28a, Homec
Robert Potokar, Samostanska ulica 7, Kamnik 
in Katja Pančur, Samostanska ulica 7, Kamnik
   
POROKE V MESECU OKTOBRU 2016

Marjan Papež, Brezovi Dol 37, Ivančna Gorica 
in Katja Petrovčič, Gmajnica 225 
Matej Vrhovnik, Tunjice 22a in Alenka Špruk, 
Glavarjeva cesta 86, Komenda
Aleksander Tartara, Volčji Potok 44g in Ula Tra-
tnjek, Volčji Potok 44g 
Miha Gerbic, Kršič 1 in Katarina Zavasnik, Veli-
ki Hrib 11 
Jan Rakuša, Sveti Tomaž 15d in Zhane Temova, 
Ul. Oktomvriska revolucija Br.B3/1-9 l, Kuma-
novo

Poročili so se

Jasna Paladin

Kamnik – V društvu prizna-
nja parom, ki praznujejo 
zlato, biserno ali diamantno 
poroko, podeljujejo dvakrat 
letno in minuli petek so na 
slovesno popoldne povabili 
tiste, ki so jubilej praznovali 
v drugi polovici leta.
Pari so uživali v kulturnem 
programu članov Folklorne 
skupine Kamnik in Ljudskih 
pevk Predic ter pozornosti, ki 
sta jim jo v gostišču Marjanca 
namenila predsednik DU Ka-
mnik Vinko Polak in župan 
Marjan Šarec, ki sta jim po-
delila priznanja in šopke. Di-
amantne poroke tokrat ni 
bilo, je pa kar nekaj parov 
praznovalo biserno, in sicer: 
Marija in Jože Ftičar, Terezi-
ja in Franc Kodra, Ivanka in 
Franc Oražem, Ana in Milan 
Razdevšek, Magda in Bog-
dan Seljak ter Marija in Peter 
Tičar. Precej več je bilo zlato-
poročencev: Jožica in Stani-
slav Balantič, Anica in Franc 
Dacar, Ivanka in Martin Ho-
mar, Darinka in Marjan Jer-

man, Frančiška in Erik Kos, 
Ivana Helena in Janez Križ-
nik, Antonija in Jože Marin-
šek, Lojzka in Maks Ocvirk, 
Joži in Franc Pestotnik, Ivan-
ka in Janez Pirš, Vera in Jože 
Prelec, Marija in Franc Rak, 
Angela in Franc Senožetnik, 
Barbara in Janez Sitar, Jožefa 

in Viktor Šuštar, Fani in Mi-
lan Troger, Zinka in Rudi 
Zore ter Zorka in Milenko 
Živkovič.
Pare, ki se slovesnosti niso 
mogli udeležiti, bodo člani-
ce socialne komisije DU v 
naslednjih dneh obiskale na 
domu.

Biserni in zlati pari
V Društvu upokojencev Kamnik so znova počastili tiste svoje člane – 
zakonce, ki letos praznujejo petdeset skupnih let ali več.

Od bisernoporočencev sta se dogodka udeležila le Marija 
in Peter Tičar ter Ana in Milan Razdevšek; na sliki v družbi 
župana in predsednika društva. / Foto: Jasna Paladin

Praznična vasica in kulinarika
vsakodnevni brezplačni

dogodki na prostem

petek,  16. 12. ob 18. uri  TINKARA KOVAČ
sobota,  17. 12.  ob 19. uri  AVTOMOBILI
nedelja,  18. 12.  ob 17. uri  PEVSKI ZBORI V VASICI
pon.,  19. 12.  ob 18. uri  MOJCA IN KALIČOPKO
torek,  20. 12.  ob 17. uri  VODEN OGLED MESTA  
   ZA OTROKE
   ob 17. uri  STAND UP KOMEDIJA
sreda,  21. 12.  ob 19. uri  TUBA BOŽIČKI
četrtek,  22. 12.  ob 21. uri  ŽUPANOV KONCERT:  
   VLADO KRESLIN IN MALI  
   BOGOVI
petek,  23. 12.  ob 19. uri  THE STAR TIME   
   PLAYBOYS
pon.,  26. 12.  ob 20. uri  JINX
torek,  27. 12.  ob 19. uri  HELP! BEATLES TRIBUTE
sreda,  28. 12.  ob 19. uri  NARISANI
četrtek,  29. 12.  ob 17. uri  PRIHOD DEDKA MRAZA
sobota,  31. 12.  ob 22. uri  SILVESTROVANJE:
   JOŠKE V’N IN TOMO  
   JURAK

www.visitkranj.com

PREŠERNI
DECEMBER V KRANJU

3. - 31. 12. 2016

ZA
VO

D
 Z

A 
TU

R
IZ

E
M

 IN
 K

U
LT

U
R

O
 K

R
AN

J,
 G

LA
VN

I T
R

G
 2

, K
R

AN
J



14

Prireditve

petek, 16. decembra 2016
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Več na www.kamnik-tourism.si

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK

Sobota, 17. decembra, od 8. do 13. ure, Glavni trg
Praznična Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Sreda, 28. decembra, od 17. do 19. ure, Kamnik 
Vodenje po pravljičnem Kamniku 

VOX ANNAE
Ponedeljek, 26. decembra, ob 19. uri, Šutna – 
Župnijska cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja

Božični koncert
V okviru božično-novoletnih praznikov se bo ženski komorni zbor Vox 
Annae iz Tunjic pri Kamniku predstavil s tradicionalnim božičnim 
koncertom. Koncert bo ponovljen v petek, 6. januarja, po sv. maši 
(maša ob 18. uri) v Tunjicah – Župnijska cerkev sv. Ane.

MEŠANI PEVSKI ZBOR CANTEMUS 
Nedelja, 25. decembra, ob 19.30, frančiškanska cerkev 
sv. Jakoba v Kamniku 
Božični koncert

Tradicionalni Cantemusov božični koncert. MePZ Cantemus bo sode-
loval tudi pri predhodni večerni maši (18.30).

DOM KULTURE KAMNIK
Nedelja, 18. decembra, ob 17. uri in 19.30, Velika 
dvorana DKK
Plesni klub Šinšin: Božični ples

Vstopnina: 5 evrov/3 evre

Četrtek, 22. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
46. Novoletni koncert Simfoničnega orkestra  
Domžale - Kamnik

Vstopnina: 10 evrov/8 evrov

Torek, 27. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Branko Potočan in Fourklor: Žepi polni zvezd

Plesno-gledališka cirkuška predstava,  
vstopnina: 5 evrov

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

Številne druge prireditve v občini Kamnik najdete na uradni spletni 
strani Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rubriko Kam v decembru? 
ter na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik 
www.kamnik-tourism.si.

Sreda, 11. januarja, ob 21.30, Klub Kino dom
Društvo Swinging Kamnik: Swing plesni večer

Vstop prost!

Četrtek, 12. januarja, ob 17. uri in 18.30,  
Velika dvorana DKK
Kulturni zavod KULT: Picko in Packo

Igrana predstava za otroke, vstopnina: 5 evrov

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 16. decembra, ob 21. uri
Pest besed

Večer avtorske slam poezije

Sobota, 17. decembra, ob 21. uri
Katzen Kabaret

Zasvojeni kabaret, ki vas bo zasvojil! Vstop z vabili, ki jih je možno 
prevzeti v času uradnih ur v MC Kotlovnica pet dni pred dogodkom.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 21. decembra, ob 18. uri, Grad Zaprice
Odprtje nove stalne razstave Na planincah luštno biti ob 
55-letnici kamniškega muzeja

Življenje na kamniških planinah. Razstavo bosta predstavili kustosinji 
Janja Železnikar in Zora Torkar.

  

Četrtek, 22. decembra, ob 18. uri, Galerija Pogled 
(Galerija Miha Maleš)
Odprtje slikarske razstave Matevža Sterleta

Predstavila ga bo kustosinja Saša Bučan.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 21. decembra, ob 19. uri, Krajevna knjižnica 
Komenda
Potopisno predavanje: Rusija in Centralna Azija

Peter Zabret bo predaval o deset tisoč kilometrov dolgem potovanju 
po Tadžikistanu, Kirgiziji, Kazahstanu in Rusiji. 

Sreda, 4. januarja, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik
Potopisno predavanje: Pakistan

Ponedeljek, 9. januarja, od 17. ure do 18.30, dvorana 
knjižnice
Delimo znanje: Italijanščina – začetni tečaj

Delavnico vodi Vesna Gombač Poženel. Prijave zbirajo na telefonu 01 
320 55 83. Število mest je omejeno, udeležba je brezplačna. Tečaj se 
nadaljuje še 11., 16., 18., 23. in 25. januarja ob isti uri. 

Sreda, 11. januarja, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Predstavitev knjige Na begu

Predstavitev knjige novinarja Boštjana Videmška in pogovor o begun-
ski problematiki

Četrtek, 12. januarja, od 17. do 20. ure, Krajevna 
knjižnica Komenda

Delimo znanje: delavnica javnega nastopanja
Delavnico vodi Breda Podbrežnik Vukmir. Prijave zbirajo po telefonu 
01 834 32 98 (Krajevna knjižnica Komenda). Število mest je omejeno, 
udeležba je brezplačna. Delavnica se nadaljuje še 13., 19. in 20. janu-
arja ob isti uri.

Oglas Kamnièanka 171 x 143 mm

PRVO SLOVENSKO PEVSKO DRUŠTVO LIRA KAMNIK
Petek, 30. decembra, ob 17. uri, cerkev sv. Primoža nad 
Kamnikom

Pevske jaslice pri Sv. Primožu nad Kamnikom
Tudi letos smo v goste povabili nekaj naših glasbenih prijateljev, ki 
vam bodo skupaj z nami pričarali čarobni svet božiča.

ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE
Sobota, 17. decembra, ob 19. uri, Kulturni dom 
Mekinje

Ta bol´ teater KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora: Trikrat da
Abonma komedije 2016/17, 2. predstava za abonma in izven. Avtor: 
Robin Hawdon. Prodaja vstopnic eno uro pred predstavo.

ZVEZA BORCEV NOB KAMNIK

Nedelja, 18. decembra, ob 10. uri, Kostavska planina
Slovesnost v spomin padlim borcem

Torek, 27. decembra, ob 10. uri, Prevoje v Tuhinju
Polaganje vencev skupaj z diplomati ZDA

Sobota 7. januarja, ob 10. uri, Rudnik pri Radomljah
Spomin padlim aktivistom vodstva okrožnega komiteja

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA
Petek, 23. decembra, ob 18. uri, Bizjakove doline pri 
Termah Snovik

Žive jaslice z Nušo Derenda
Odvijala se bo svetopisemska zgodba o božjem rojstvu. Več informa-
cij: www.td-tuhinjskadolina.si/ ali 041 633 779. Vstopnina: 8 evrov 
odrasli, 4 evre otroci v predprodaji; redna cena: 10 evrov odrasli, 5 
evrov otroci.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN`K

Nedelja, 18. decembra, ob 17. uri, Budnarjeva domačija

Odprtje razstave izdelkov učencev Podružnične šole Vranja 
Peč s kulturnim programom 

Vstopnine ni.

Godič – Anton Podjed iz Godiča 81c vas znova vabi na ogled 
prazničnih jaslic, ki jih je letos še nadgradil. Ogledate si jih 
lahko vsak dan med 10. in 20. uro. J. P. 

Anton Podjed zopet razstavil svoje jaslice

Šmarca – Člani skupine The 
Eccentrics bobnarka Tanea, 
vokalista Ela in Miha, klavia-
turist Uroš in kitarist Tadej 
– mladi glasbeniki s poseb-
nimi potrebami – vabijo na 
koncert ob svojem drugem 
rojstnem dnevu, ki bo jutri, 
17. decembra, ob 19. uri v 
Krajevnem domu Šmarca. 
Na koncert so povabili tudi 
slepega pevca Filipa Padra-
ter Tonia Sternada, ki ima 
prav tako cerebralno parali-
zo. Zbrane prostovoljne pri-
spevke bodo namenili 14-le-
tnemu fantu, ki potrebuje 
operacijo v tujini. J. P.

Dobrodelni koncert 
skupine The Eccentrics

Sela – Člani Športnega in 
kulturnega društva Sela va-
bijo na večer božičnih in do-
moljubnih pesmi, ki bo v 
torek, 27. decembra, ob 19. 
uri v cerkvi sv. Neže na Se-
lih. Vstopnine ni. J. P. 

Večer božičnih pesmi
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ZAHVALA

Ko tisti večer so tam zgoraj 
svetle zvezde se prižgale,
so se tu spodaj, 
draga mami, tvoje poti končale …
Ostali so nam le spomini
in strto srce v bolečini …

V 57. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila

Tatjana Ovniček
roj. Tomc, iz Češnjic v Tuhinju

Ob boleči izgubi naše drage sopotnice, mami, mame, 
tašče, tete, svakinje in nečakinje se iskreno zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, 
maše in denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Ko-
munalnega podjetja Kamnik, župniku Nikolaju Štolcar-
ju za lepo opravljen pogrebni obred, sosedom pogreb-
cem, pevcem kvarteta Grm, trobentaču in govornici ge. 
Marinki Mošnik za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste 
nam ob težkih trenutkih stali ob strani in našo mami v 
tako lepem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Zvonko, hčerki Katja in Irena z družinama

ZAHVALA

Težko se je sprijazniti z mislijo,  
da te več ni med nami.  
A nekaj nam pravi, da si še tu,  
da nas gledaš dol z neba in  
se nam smeješ, kot si se znala le ti. 

Jelka Medvešček 
roj. Trebušak

Praznine, ki jo občutimo njeni domači, se ne da zapol-
niti, a spomini nanjo so lepi in nežni, tudi zaradi vseh, 
ki ste jo imeli radi. Hvala vsem, ki ste jo pospremili ob 
njenem slovesu, za tople besede in stiske rok.

Hčerki Ana in Barbara ter sestra Meta

ZAHVALA

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.

Franc Vrhovnik
Znamenškov France iz Tunjic pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, soseski, znan-
cem, sorodnikom, prijateljem, gasilcem, Krajevni skup-
nosti Tunjice, ge. Marinki za lep govor pri odprtem gro-
bu, duhovnikoma Ediju Strouhalu in Juretu Koželju ter 
pevcem Krt. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. Hvala, da ste našega ata v tako veli-
kem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi
Tunjice, november 2016

ZAHVALA

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

V 78. letu nas je nepričakovano 
zapustil dragi mož, oče, stari oče, 
dedi, tast, brat, stric in svak

Mirko Homar
iz Tomšičeve ul., Kamnik

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za izre-
čena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. 
Iskrena hvala gospodu župniku, pevcem in nosačem. 
Hvala teti Joži in prijateljici Nadi za vso pomoč. Pose-
bej bi se radi zahvalili policistoma Juretu Kozoletu in 
Urošu Avgustinčiču ter kriminalistu Dragu Kolarju, 
bližnji sosedi Joži Landa, reševalcem iz ZD Kamnik 
in zdravnici, ki so nesebično priskočili na pomoč. Še 
enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Kamnik, december 2016

ZAHVALA

Kdor je zapisan v srcih,
iz spominov ne odide.

V 81. letu nas je zapusti naš oče, 
dedi, brat

Franc Poljanšek
iz Kamnika

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste izrekli soža-
lje, podarili sveče in rože ter ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je tiho in 
prezgodaj zapustil dragi mož, 
oče, ata

Ivan Mežnar
po domače Balotov Ivan iz Podhruške

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrek-
li sožalje, podarili sveče, cvetje, denarno pomoč in svete 
maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala Komu-
nalnemu podjetju Kamnik, g. župniku za lepo opravljen 
obred, kvartetu Grm, sosedom za sočutje in vso pomoč, 
ki ste jo izkazali. Vsem se še enkrat iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči vsi njegovi
Oktober 2016

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši.
Ni več tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih pridnih rok 
ostaja.

V 78. letu se je od nas za vedno poslovil naš dragi

Franc Košir
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njegovi
Kamnik, 8. decembra 2016

www.pogrebnik.siSTROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

Srečno 2017!

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

Bojana Klemenc

Komenda, Kamnik – Prvi 
praznični koncert so mladi 
kamniški glasbeniki odigrali 
v Kulturnem domu Komen-
da v sredo, 7. decembra, in 
taisti koncert ponovili vče-
raj, 15. decembra, na odru 
Doma kulture Kamnik. Bo-
žično-novoletni nastop pev-
skega zbora in orkestrov 
Glasbene šole Kamnik velja 
tako pri nastopajočih glasbe-
nikih in pevcih kot tudi pos-
lušalcih za najbolj priljublje-
nega, saj zabavna lahkotnost 
glasbenih točk vedno vse 
prisotne popelje v pravo pri-
čakovanje in vzdušje priha-
jajočih decembrskih prazni-
kov.
Letos se je na odru zvrstilo 
več kot sto petdeset nastopa-
jočih, kar je po besedah 
Neže Gruden, ravnateljice 
Glasbene šole Kamnik, 
nadvse razveseljivo, hkrati 
pa to predstavlja vedno bolj 
zahteven organizatorski 

podvig. Koncertni večer je s 
štirimi pesmimi odprl mla-
dinski pevski zbor, ki ga pod 
mentorstvom Ane Smrtnik 
prostovoljno obiskuje štiri-
deset učencev kamniške 
glasbene šole. Petnajstčlan-
ski kitarski orkester pod 
mentorstvom Mateje Rotar 
je zaigral dve skladbi, šestde-
setčlanski pihalni orkester z 
mentorico Darjo Seliškar je 
predstavil štiri skladbe, ču-
dovit večer pa je s petimi 
skladbami zaključilo štiride-
set mladih godalcev pod 
vodstvom Janeza Klobčarja.
V orkestrih nastopajo učen-
ci od četrtega razreda dalje, 
na ta koncerta pa so se prip-
ravljali že od septembra. V 
sredo, 14. decembra, je v 
Vremšakovi dvorani v Glas-
beni šoli Kamnik potekal še 
Božično-novoletni nastop 
solistov in komornih sku-
pin, hkrati pa otroci nasto-
pajo skozi cel december po 
vseh podružnicah Vrtca An-
tona Medveda.

Božični koncert 
mladih glasbenikov
Učenci Glasbene šole Kamnik so na treh velikih 
božičnih-novoletnih koncertih uspešno sklenili to 
leto.

Petnajstčlanski kitarski orkester pod mentorstvom Mateje 
Rotar / Foto: Egon Bajt

Koncertni večer je s štirimi pesmimi odprl mladinski pevski 
zbor, v katerem pod mentorstvom Ane Smrtnik poje 
štirideset učencev kamniške glasbene šole. 
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Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Cankarjeva 11,  Kamnik

Lepe božične praznike  
ter srečno in zadovoljno  
v letu, ki prihaja!

Želimo vam, da bodo prihajajoči prazniki 
napolnjeni z veseljem in vedrino,

Novo leto 2017 pa naj prinese veliko 
zdravja, smeha in uspeha.

Kamnik-Schlenk, d. o. o., Fužine 9, 1240 Kamnik

KOMPLET PREČNIH 

STREŠNIH NOSILCEV

Ugodne cene za člane za člane 

programa Moj Peugeotoj Peugeot

POPUSTA*20%

www.peugeot.si

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

Ste pripravljeni
   na dogodivščine?

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014
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Tomšičeva 17, Kamnik, telefon: 01 839 18 88
Hvala za vaše zaupanje in se priporočamo tudi v prihodnje. 

Lepe božične praznike  
in srečno 2017!

Po ugodnih cenah nudimo: VSE ZA KOLINE – PVC posode, 
kolofonija, špile, deže za mast, RP sodi za vino, veliki lonci, 

pasterizator za vkuhavanje, PVC prti za mize, posoda, 
gospodinjski aparati ... Česar nimamo, za vas lahko naročimo.

VSE ZA ŠIVANJE: ŠIVANKE, SUKANCI, ELASTIKE

VELIKA IZBIRA ARANŽIRANIH DARIL
DARILNI BONI

Obiščite nas od 7. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure!

POHODNE DEREZE

NOVOLETNI PROGRAM:  
smrekice, okraski, lučke, jaslice, pastirčki ... 

Jasna Paladin

Kamnik – Uporabniki in za-
posleni Dnevnega centra 
Štacjon so že tretje leto zapo-
red v svojih prostorih na že-
lezniški postaji Kamnik-
-mesto pripravili pester hišni 
sejem, na katerem so pred 
decembrskimi prazniki (svo-
ja vrata so imeli odprta med 
5. in 9. decembrom) razsta-
vili kopico uporabnih izdel-

kov, ki so jih sami izdelali 
preko celega leta. Kot so nam 
povedali, je bil odziv obisko-
valcev tudi letos dober, naj-
več povpraševanja pa je bilo 
po čajih, marmeladah, obe-
skih, predpasnikih, voščilni-
cah … Prostovoljne prispev-
ke, ki so jih zbirali v zameno 
za izdelke, bodo namenili za 
delovanje centra, z veseljem 
pa bodo ustvarjali tudi v pri-
hodnje, še pravijo.

Štacjonov hišni sejem

Uporabniki in zaposleni Dnevnega centra Štacjon so tudi 
letos dokazali, da imajo zelo spretne roke. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Miklavž je bolan. 
Ja, tudi to se lahko zgodi, pa 
čeprav se zdi skoraj nemo-
goče! Če gre verjeti dobro 
obveščenim virom, letos na-
mreč ni dosti manjkalo, da 
Miklavža sploh ne bi bilo v 
Kamnik. A na srečo je pri-
dnim otrokom, angelčkom 
in za spremembo celo dokaj 
mirnim parkeljnom še pra-
vočasno uspelo rešiti zagato 
in tako je prvo decembrsko 
nedeljo Miklavž vendarle 
obiskal Kamnik in otrokom 
razdelil darila.
Dobri mož, ki ga je v pra-
vljičnem nedeljskem večeru 
pričakalo več sto otrok, na 
srečo ostaja bolan le v igri s 
srečnim koncem Rože Gan-
tar, ki so jo na malograjskem 
hribu uprizorili otroci in nji-
hovi starši pod režijsko tak-
tirko Andreje Humar Gru-
den. Osrednje miklavževa-
nje v Kamniku je organizira-

lo Kulturno društvo dr. 
Franceta Steleta iz Tunjic, ki 
je z igro popestrilo miklavže-
vanje tudi v Kulturnem 
domu v Mekinjah. »Dela z 
organizacijo je veliko, a z lju-
beznijo in pomočjo članov 
ga z veseljem opravimo. Ko 
v čudovitem ambientu kam-
niškega mestnega jedra vidiš 
množico ljudi in žareče oči 
otrok, pa smo več kot popla-
čani za trud,« je povedala 
predsednica društva Ana 
Stele, ki je s članicami prip-
ravila tople napitke in okus-
ne prigrizke, ki so jih tunji-
ške gospodinje med obisko-
valci delile zastonj.
Ko je Miklavž počasi praznil 
malho daril, so se prizadev-
ni člani društva iz Tunjic že 
ozirali v prihodnje leto, ko 
bodo Miklavžu že tridesetič 
pomagale najti pot do kam-
niških otrok. »Razmišljamo 
o pripravi muzikala, ki bi ga 
radi ponovno umestili v ča-
roben ambient pobočja Ma-

lega gradu. A veliko je odvi-
snega tudi od sredstev, ki 
nam bodo na voljo,« je po-
vedala predsednica Ana 
Stele.
V Kamniku je očitno precej 
pridnih otrok, saj jih je 
Miklavž obiskoval več dni. 
Že v soboto je darila delil na 
Selih in v Šmartnem, v ne-
deljo nadaljeval v Špitaliču, 
Zgornjem Tuhinju, Vranji 
Peči, Motniku, Mekinjah, 
Nevljah, Stranjah in Šmarci. 
V ponedeljek se je ustavil na 
Šutni. Ker pa je nekaj daril 
zaradi obilice dela očitno po-
zabil, je zadnja razdelil še 
teden kasneje, v nedeljo na 
Gori, pri cerkvi, poimenova-
ni po njem.

Otroke obdaroval Miklavž
Čeprav mu je menda nekoliko ponagajalo zdravje, je prvi izmed decembrskih dobrotnikov že obiskal 
otroke ter jih v mrzlem, a pravljičnem večeru očaral in razgrel njihovo domišljijo.

Nad obiskom Miklavža so bili najbolj navdušeni najmlajši. / Foto: Aleš Senožetnik

Miklavža so spremljali tudi angelčki ... / Foto: Aleš Senožetnik

Tudi letos je kamniške otroke obdaroval Miklavž. 
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Kamniška Bistrica – Člani TD Kamniška Bistrica vabijo v so-
boto, 24. decembra, ob 22. uri na polnočnico v kapelo Lur-
ške Matere Božje. Organizirali bodo poseben avtobusni pre-
voz iz Kamnika proti Kamniški Bistrici. Podroben vozni red 
bo objavljen na društveni spletni strani. J. P.

Na polnočnico v Kamniško Bistrico z avtobusom


