
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, 

POLNJENJE IN SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV NA VOZILIH

ZAMENJAVA: 
 Alternatorjev in zaganjačev po sistemu staro za novo 

 Xenon žarnic za vse vrste avtomobilov

BREZPLAČNO:

Ča so pis ob či ne Kamnik, 14. december 2018, leto 3, šte vil ka 22 

OBČINSKE NOVICE

Največji potencial so 
naše vode
Občine Kamnik, Luče, Solča-
va, Jezersko, Preddvor in 
Cerklje, ki so že dve leti po-
vezane v Združenje Kam-
niško-Savinjske Alpe, kot 
eno glavnih skupnih točk pa 
navajajo ogromen naravni 
rezervoar pitne vode.

stran 2

AKTUALNO

Kapelica znova stoji
Krajevna skupnost Kamnik 
center je postavila kapelico 
svete Barbare, ki je nekdaj že 
stala pred tedanjo smodni-
šnico in varovala tamkajšnje 
zaposlene. Blagoslovil jo je 
ljubljanski nadškof in metro-
polit msgr. Stanislav Zore.
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PODJETNIŠTVO

Ideja za pet evrov
V KIKštarterju so organizirali 
Startup vikend, na katerem 
so se udeleženci soočili z iz-
zivom izdelave produkta za 
pet evrov. Na voljo so jim 
bili mentorji z bogatimi 
izkuš njami, najboljši pa so 
dobili priložnost pridobitve 
zagonskega kapitala.

stran 8

ZANIMIVOSTI

Predstavili so se 
poslancem
Ob mednarodnem dnevu 
prostovoljstva, ki smo ga 5. 
decembra praznovali že 33. 
leto zapored, so bili prosto-
voljci iz Zavoda Oreli in 
Osnovne šole Stranje povab-
ljeni v državni zbor, kjer so 
predstavili svoje delo.
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Jasna Paladin

Kamnik – Volilna udeležba v 
občini Kamnik je bila v ne-
deljo, 2. decembra, še nižja 
kot v prvem krogu, le 
44,16-odstotna, a tisti, ki so 
se odpravili na volišča, so 
bili jasni: obdobje Marjana 
Šarca se je v Kamniku po os-
mih letih končalo. Preprič-
ljivo so namreč podprli Ma-
teja Slaparja (NSi), in ne 
Igorja Žavbija (LMŠ), ki je 
bil po odhodu Marjana Šar-
ca v državno politiko podžu-
pan v začasnem opravljanju 
funkcije župana. Slapar je 
prejel 60,56 odstotka, Žavbi 
pa 39,44 odstotka glasov.
Oba kandidata sta rezultate 
volitev pričakovala v svojih 
štabih – Matej Slapar na 
Glavnem trgu, Igor Žavbi pa 
na sedežu stranke LMŠ na 

Duplici. Na Glavnem trgu je 
napetost naraščala iz minu-
te v minuto, saj je bilo že 
kmalu po 19. uri, ko so s po-
sameznih volišč začeli pri-
hajati rezultati, jasno, da je 
zmaga vse bližje. V štabu je 
bilo podpornikov vedno več, 
prihajali so novoizvoljeni 
občinski svetniki, prijatelji 
in družina, pa tudi politični 
podporniki, kot denimo An-
ton Tone Smolnikar, Matej 
Tonin in številni drugi. Di-
šalo je po pici in hladila se je 
pijača, in ko je Slapar še 
pred zaključkom štetja gla-
sov prejel SMS-sporočilo 
Marjana Šarca s čestitkami, 
dvomov ni bilo več. Novi žu-
pan Kamnika je postal Ma-
tej Slapar, ki je, ko so bile 
preštete vse glasovnice, 
nazdravil s penino, razrezal 
torto, prejel čestitke proti-

kandidata Igorja Žavbija (ki 
mu je osebno prišel čestitat 
v njegov štab) in stopil pred 
novinarje. »Iskreno se za-
hvaljujem vsem volivkam in 
volivcem, ki so mi namenili 
svoj glas. Zavedam se odgo-
vornosti, ki me čaka, in to za 
vse Kamničanke in Kamni-
čane. Kamnik je izjemna, 
velika in edinstvena občina 
in verjamem, da jo bomo 
skupaj razvijali v pravo 
smer, v še boljši Kamnik. 
Iskrena hvala tudi moji ženi 
Simoni, ki je prva verjela 
vame in me ves ta čas spod-
bujala. Hvala tudi vsej ekipi, 
ki je zadnja dva meseca ne-
utrudno delala zame, pa 
tudi moji družini. Verja-
mem, da je to zmaga, ki bo 
Kamnik premaknila v smer 
razvoja in bo dopuščala 
vključevanje in povezovanje 

– pripravljen sem sodelovati 
z vsemi, ki mislijo Kamniku 
dobro.«
Svoje videnje zmage pa je z 
zbranimi delil tudi Matej 
Tonin: »V Kamniku smo 
imeli pravo epsko bitko in 
Matej Slapar je z zmago do-
kazal, da smo volivci znova 
začeli verjetni v demokraci-
jo. Spopadel se je namreč s 
celotno vladno in lokalno 
elito, sam proti vsem z 
majhno ekipo entuziastov, 
brez velikih denarjev so ver-
jeli, da je še vedno človek 
pomembnejši od kapitala. 
Ljudje so prepoznali njego-
vo iskreno željo po zmagi in 
preprosto pravično je, da je 
zmagal Matej. Za lokalno 
skupnost se razdaja že leta 
in leta,« je povedal.

Občino Kamnik bo 
vodil Matej Slapar
Novi župan je dosedanji podžupan, 34-letni Matej Slapar iz Mekinj, ki je v drugem krogu lokalnih 
volitev prepričljivo premagal Igorja Žavbija. Kot novi župan bo prisegel na konstitutivni seji 
občinskega sveta, ki bo 19. decembra.

Občino Kamnik bo prihodnja štiri leta vodil Matej Slapar iz Mekinj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamnik – V petek, 7. de-
cembra, je v središču Ka-
mnika zažarelo osem kilo-
metrov prazničnih lučk, s 
čimer se nadaljuje pester 
sklop prireditev Pravljični 
Kamnik. »Novosti v tej ok-
rasitvi je več, najbolj vpa-
dljiva je dodatna smreka, ki 
stoji pri Korobaču. Obisko-

valce pa je navdušila tudi 
okrasitev nad cesto na Glav-
nem trgu, kjer so obešeni 
dežniki, ter okrasitev dreve-
sa na poti v Keršmančev 
park,« pojas njujejo na Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik. Pravljični 
Kamnik prinaša vrsto do-
godkov; kaj vse, si lahko 
ogledate na spletni strani 
trgovski-center-kamnik.si.

Mesto je praznično 
okrašeno

Mesto je v letošnjem decembru okrašeno z osmimi 
kilometri prazničnih luči. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamnik – Predstavniki ob-
čin, drugih institucij, stro-
kovnjaki in drugi, ki jih pro-
jekt povezuje, so se pred 
dnevi zbrali v Samostanu 
Mekinje in projekt Vodne 
zgodbe Kamniško-Savinj-
skih Alp tudi predstavili jav-
nosti.

»Občine na območju Kam-
niško-Savinjskih Alp čutimo 
potrebo, da se povezujemo 
in sodelujemo, in zato smo 
že leta 2016 ustanovile 
Združenje Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, ki združuje ob-
čine Kamnik, Luče, Solčava, 
Jezersko, Preddvor in 
Cerklje. Sodelujemo pred-
vsem na področju turizma 
in se navzven že predstavlja-
mo pod skupno blagovno 
znamko Kamniško-Savinj-
ske Alpe, razvijamo pa tudi 
skupne turistične produkte. 
Za razvoj tega območja v 
okviru projekta iščemo raz-
lične vire, poleg občinskih 
tudi evropske, zanj pa smo 
pridobili tudi sredstva 

Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. 
Gore so nam skupne, a so 
nas doslej zaradi geograf-
skih preprek pogosto tudi 
ločevale, a vseeno smo želeli 
najti kakšno točko, ki nam 
je skupna in je tisti potenci-
al, na katerem bi lahko gra-
dili prihodnji razvoj. Poleg 
gora je to tudi več milijonov 

kubičnih metrov pitne vode, 
ki se nahaja znotraj njih, in 
to je res velik potencial, tudi 
v evropskem merilu, ki se ga 
verjetno sploh še ne zaveda-
mo dobro,« nam je povedala 
Barbara Strajnar z Občine 
Kamnik, ki je kot največja 
občina tega območja prevze-
la pobudo. 
Nosilci projekta Vodne 
zgodbe Kamniško-Savinj-
skih Alp so Lokalne akcijske 
skupine (LAS), in sicer LAS 
Srce Slovenije, LAS Gorenj-
ska košarica in LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline, 
pri projektu pa tesno sode-
luje tudi Jamarski klub Ka-
mnik z Vidom Kregarjem in 
Rajkom Slapnikom na čelu 

ter številni posamezniki, 
strokovnjaki na svojih pod-
ročjih.

Čiste izvire bi radi 
predstavili, a predvsem 
ohranili
V okviru projekta je Jamar-
ski klub Kamnik analiziral 
približno osemdeset vodnih 

izvirov na tem območju, in 
to zelo podrobno; fizikalno-
-kemijske analize kažejo na 
stanje voda ta trenutek, bio-
loške pa na dolgoročno kva-
liteto glede na floro in favno, 
ki je tam. »Kakovost voda je 
zelo dobra, se pa v njih žal 
že kaže vpliv človeka. Infra-
struktura na tem področju 
namreč ni namenjena mno-
žičnemu turizmu in vse tu-
ristične produkte, ki jih 
bomo še razvijali v prihod-
nje, bomo morali osnovati 
zelo premišljeno in subtil-
no. Če bomo k najlepšim 
izvirom postavili klopi, se 
bodo tam hitro začele žal ko-
pičiti tudi smeti, to pa nika-
kor ni naš namen,« pa pravi 

koordinator Združenja 
Kamniško-Savinjske Alpe 
Grega Ugovšek.
Eden od produktov bo Vod-
na pot okoli Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, zbrali pa so 
tudi zgodbe o naravi in kul-
turi, ki povezujejo to obmo-
čje. Pri zbiranju in ohranja-
nju zanimivih zgodb so iz 
kamniške občine sodelovali 

tudi Bojan Pollak, Cene Gri-
ljc, France Malešič, Marjan-
ca Klobčar, Vido Kregar in 
Rajko Slapnik.
Po vseh sodelujočih obči-
nah so v zadnjih mesecih 
izvedli tudi sedem festiva-
lov pitne vode, na katerih so 
udeleženci lahko spoznava-
li, okušali in primerjali 
vodo iz vodovodnih siste-
mov in naravnih izvirov iz 
njihovih občin.
Z nedavnim dogodkom v 
Samostanu Mekinje so 
zaključili projekt v delu, ki 
je bil sofinanciran s strani 
Evropske unije, a vsi vplete-
ni se še kako dobro zaveda-
jo, da se pravo delo zdaj v 
resnici šele začenja.

Največji potencial  
so naše vode
Občine Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor in Cerklje so že dve leti povezane v Združenje 
Kamniško-Savinjske Alpe, kot eno glavnih skupnih točk pa navajajo ogromen naravni rezervoar pitne 
vode, ki se nahaja na tem območju, in vodne zgodbe, ki jih nameravajo iz tega razviti.

Gonilna sila projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih 
Alp na Občini Kamnik je Barbara Strajnar. / Foto: Jasna Paladin

Koordinator Združenja Kamniško-Savinjske Alpe Grega 
Ugovšek / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški podžu-
pan v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igor Žavbi, 
direktor Zdravstvenega 
doma dr. Julija Polca Ka-
mnik Sašo Rebolj in vodja 
izpostave Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje Ljubljana Elza Maj-
cen so pred dnevi podpisali 
dogovor o usposabljanju, 
aktiviranju in financiranju 
prvih posredovalcev na ob-
močju občine Kamnik. Sle-
dnji je namenjen vzpostavi-

tvi prvih posredovalcev po-
sameznikov, ki delujejo v 
okviru skupine prvih posre-
dovalcev na območjih, kjer 
je ugotovljena potreba s 
strani zdravstvenega doma. 
Občina Kamnik je prva slo-
venska občina, ki je podpisa-
la omenjeni dogovor v skla-
du z veljavnim Pravilnikom 
o službi nujne medicinske 
pomoči.
»Ne, občina Kamnik ni prva, 
ki bi imela tak sistem, v oko-
lici deluje sistem prvih pos-
redovalcev že nekaj let. Ker 
pa je področje zakonsko sla-

bo urejeno in neusklajeno, 
so dogovori o prvih posredo-
valcih močno odvisni od lo-
kalnega okolja in ni povsod 
enako. Občina Kamnik naj 
bi imela zdaj prvi dogovor v 
Sloveniji, ki naj bi bil de-
jansko v skladu s pravilni-
kom službe nujne medicin-
ske pomoči,« nam je pove-
dal Sašo Rebolj in dodal, da 
bodo prvo izobraževanje in 
licenciranje organizirali še 
letos, k sodelovanju pa si že-
lijo pritegniti predvsem kra-
jane, ki so najbolj oddaljeni 
od enote nujne medicinske 

pomoči, za začetek bodo to 
PGD-ji s konca Tuhinjske 
doline.
Prvi posredovalci so prosto-
voljci, ki praviloma niso 
zdravstveno izobraženi, se 
pa usposobijo po ustreznem 
programu in se po pridobi-
tvi licence odzovejo na poziv 
dispečerske službe zdra-
vstva in Regijskega centra za 
obveščanje Ljubljana (števil-
ka 112) ter odidejo na kraj 
dogodka z namenom izvaja-
nja ukrepov za ohranitev 
življenja do prihoda ekipe 
nujne medicinske pomoči.

Prvi posredovalci tudi v Kamniku

Občina Kamnik
Krajevna skupnost Šmarca

Društvo general Maister Kamnik  
Društvo sv. Jakoba, Kamnik

Društvo Demos na Kamniškem

Vas vljudno vabimo na 

PROSLAVO OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI  
IN ENOTNOSTI, 

ki bo 
v petek, 28. decembra 2018, ob 18. uri 

v dvorani Krajevnega doma v Šmarci.

Slavnostni govornik bo 
MATEJ SLAPAR. 

Prisrčno vabljeni, da skupaj počastimo spomin 
na prelomne dni nastanka naše države, 

ob prigrizku in kozarčku dobre kapljice pa si bomo nazdravili 
na poti novih iskanj v letu 2019. 

DOBRODOŠLI!

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

objavlja

JAVNI POZIV 

K PREDLOŽITVI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK  

ZA LETO 2019

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 posa-
meznih priznanj in obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati 
predlog, so objavljene na spletni strani Občine Kamnik 
(http://www.kamnik.si/). Pisne predloge je treba predložiti 
oz. posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občinski svet 
Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripi-
som: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 
2019«, in sicer do vključno 14. januarja 2019.

Karla Urh
PREDSEDNICA KOMISIJE

Kamnik – Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župa-
na Igor Žavbi je skupaj s predsednikom Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Francem Piv-
kom podelil zlati, srebrni in bronasti znak Javne agencije 
Republike Slovenije za varnost prometa. Zdravstveni dom 
dr. Julija Polca Kamnik je prejel zlati znak, Društvo Gorska 
reševalna služba Kamnik je prejelo srebni znak, Arboretum 
Volčji Potok pa bronasti znak. J. P. 

Nagrajeni za večanje varnosti v prometu
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V prejšnji številki Kamničan-ke sta se nam v članku z na-
slovom Občinski svetniki znani, župan še ne pri navedbi 
rezultatov volitev predstavnikov v svete krajevnih skup-
nosti pripetili dve napaki. V svet KS Godič je bila namesto 
Mihele Gabrovec izvoljena Mira Potokar, v KS Volčji Potok 
pa namesto Maje Vtič Kilijana Tomelj. Za napaki se opra-
vičujemo. J. P. 

Popravek

Novoletno voščilo in zahvala  
podžupana v začasnem opravljanju  
funkcije župana Igorja Žavbija

Mineva šest mesecev, kar sem nastopil funkcijo podžupana v za-
časnem opravljanju funkcije župana. Nekdanji župan Marjan 
Šarec mi je zaupal vodenje Občine Kamnik do konca mandata, ki 
je bil namenjen njemu, izvoljenemu županu. Ne bom dejal, da je 
bilo enostavno, a vendarle sem se trudil po svojih najboljših mo-
čeh. Ob strokovni podpori vseh svojih sodelavk in sodelavcev 
lahko rečem, da sem zgledno deloval v dobrobit občine Kamnik. 
Menim, da sem mandat zaključil uspešno in v zadovoljstvo ob-
čank in občanov, zaradi katerih delujemo na najodgovornejših 
javnih funkcijah na lokalni ravni. Tudi mi imamo svoja pričako-
vanja, cilje in vizijo, kako opraviti svoje poslanstvo, in to čim bolje 
v javno korist vseh prebivalk in prebivalcev naše lokalne skup-
nosti. Ali smo bili pri tem učinkoviti in uspešni, ocenjujejo upo-
rabniki naših storitev, ki bodo uporabljali na novo zgrajeno ali 
popravljeno cestno ter ostalo komunalno-gradbeno infrastruk-
turo ali pa se izobraževali v novih in obnovljenih objektih in še bi 
lahko našteval. Nismo uresničili vseh želja, a tiste, ki smo jih, smo 
opravili po večini strokovno. 

Spoštovane občanke in spoštovani občani, v svojem zadnjem za-
pisu, ki vam ga namenjam kot podžupan v začasnem opravlja-
nju funkcije župana, se ne bom hvalil, kaj vse smo storili. Naglo se 
bliža konec leta 2018. Pa ne samo letošnje leto, tudi vsa prejšnja 
leta so minila bliskovito, o tem bi veliko vedeli povedati tako naj-
mlajši, učenke in učenci naših šol, kot tudi dijaki, študenti, sre-
dnja generacija in starejši. Danes vse generacije hitijo in le malo 
je takih dni, ko lahko za trenutek ustavimo korak in se ozremo 
nazaj. Na žalost le še preko socialnih omrežij večinoma delimo 
občutke in svoja mnenja o odhajajočem letu 2018, pa vendarle je 
pomembnejši oseben stik, stisk roke in prijazen nasmeh. V duhu 
veselja, ob božično-novoletnem času in prihajajočih praznikih, 
vam in vašim bližnjim želim vse dobro, predvsem pa miru, zdrav-
ja in osebne sreče v prihajajočem letu 2019.

Igor Žavbi, podžupan  
v začasnem opravljanju funkcije župana

srečno 2019
NAJ VAS DOBRA KNJIGA 
POPELJE V SVET, KJER 
STEZE SO STKANE IZ 
NASLEDNJIH BESED: 
PRIJATELJSTVO, MIR, 
SREČA, DOBROTA, 
VREDNOTE, KI GRADIJO 
TA SVET.
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Slavje, v katerem ni manjkal 
niti ognjemet, se je nato šele 
dobro začelo in trajalo do 
jutranjih ur.

Žavbi je novemu županu 
zaželel uspešno delo
Nekoliko bolj zadržano je 
bilo vzdušje, razumljivo, v 
volilnem štabu Igorja Žavbi-
ja. »Za nami je naporna 
kampanja, iz katere gremo 
lahko z dvignjeno glavo in 
ponosni, da smo igrali poš-
teno igro. Volivci so odločili, 
kakor pač so, zahvaljujem se 
vsem, ki so odšli na volišča, 
novemu županu pa čestitam 
in mu želim uspešno delo,« 
nam je povedal po razglasi-
tvi rezultatov. 

Občinski svetniki in novi 
župan se bodo na seji 
prvič zbrali v sredo
Matej Slapar bo kot župan 
uradno prisegel v sredo, 19. 
decembra, ob 16. uri, ko se 
bodo svetniki zbrali na prvi 
(konstitutivni) seji (do takrat 
bo funkcijo župana še op-
ravljal Igor Žavbi). Seznanili 
se bodo s poročilom občin-
ske volilne komisije, imeno-
vali komisijo za potrditev 
mandatov svetnikov in ugo-
tovitev izvolitve župana ter 
imenovali komisijo za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

V nedavnem pogovoru nam 
je Matej Slapar zatrdil, da bo 
občino sicer vodil nekoliko 
drugače kot njegov predho-
dnik, a bistvenih sprememb 
v občinski upravi ne načrtu-
je, saj verjame, da svoje ob-
ljube lahko izpolni s seda-
njimi sodelavci. V minulih 

dneh se je že sestal z vsemi 
svetniškimi skupinami in 
prve pogovore ocenil kot 
zelo uspešne. S svetniki 
tako že išče skupne točke za 
postavitev in uresničitev 
strategije Kamnika, ki bi ji 
bila občinska oblast zaveza-
na na dolgi rok, ne zgolj pri-

hodnja štiri leta, kolikor tra-
ja mandat. 
Povedal nam je tudi, da bo 
na mesto enega od podžupa-
nov imenoval strokovnjaka 
(občinskega svetnika iz vrst 
NSi), ki se bo spoprijel z ur-
banističnimi problemi, ki 
jih v Kamniku ne manjka.

Občino Kamnik bo 
vodil Matej Slapar
31. stran

Ena od njegovih največjih podpornic je žena Simona, ki ga 
je tudi prva spodbudila h kandidaturi. / Foto: Gorazd Kavčič

Priložnosti za fotografiranje z novim županom marsikdo ni 
želel izpustiti. / Foto: Gorazd Kavčič

Zmage so se v štabu Mateja Slaparja veselili tudi s torto. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Žavbi je v županski tekmi obeh podžupanov tokrat moral priznati poraz. / Foto: Gorazd Kavčič Kamnik – Občina Kamnik je v spomin na častnega občana 
Janeza Majcenoviča, ki je umrl minuli teden, v sredo, 12. 
decembra, pripravila žalno sejo Občinskega sveta Občine 
Kamnik, od ponedeljka in do srede pa je bil v prostorih ob-
čine možen tudi vpis v žalno knjigo. J. P.

Žalna seja v spomin na Janeza Majcenoviča

Matej Slapar bo kot 
župan občine Kamnik 
uradno prisegel v 
sredo, 19. decembra, 
ob 16. uri, ko se bodo 
svetniki zbrali na prvi 
(konstitutivni) seji in 
potrdili nove mandate. 
Do takrat pa bo 
funkcijo župana še 
opravljal Igor Žavbi.
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Po težki možganski kapi, ki se 
je zgodila po posegu v bolnišni-
ci, so mi moža zdravniki na 
nevrološki kliniki vsega ne-
močnega in hudo prizadetega 
čisto odpisali. V bolnišnici smo 
si devet tednov vsak dan priza-
devali, da bi moža in očeta 
otrok vsaj malo usposobili. 
Vztrajala sem, da ga pripelje-
mo v domače okolje. Ker tako 
težkega bolnika nisem bila 
sposobna imeti doma, že zara-
di svojega načetega zdravja, 
smo ga pripeljali v Dom starej-
ših občanov Kamnik neboglje-
nega in za marsikoga nepre-
poznavnega. S težkim srcem 
sem ga zaupala domu. 
Večkrat sem bila v dilemi, ali 
ga vzeti k sebi ali zaupati dru-
gim. Dokler nisem dorasla in 
sprejela, da mu v domu ni nič 
hudega in da lepo skrbijo zanj, 
seveda tudi z mojim in dru-
žinskim sodelovanjem. 
Sleherni dan smo z njim pri 
hranjenju, negi in spodbuja-
nju. Začel nas je spoznavati, se 

veseliti z vnuki, prijatelji. Sode-
luje pri hranjenju, telovadbi, 
fizioterapiji, delovni terapiji, 
komuniciranju z mimiko. 
Tako da je po letu in pol mož 
kar se da najbolje usposobljen. 
Trudili se bomo še naprej, saj 
vsak dan prinese kaj novega.
Zahvala domskemu zdra-
vstvenemu in negovalnemu 
osebju, fizioterapevtoma, de-
lovni terapevtski, animatorki, 
skratka vsem, ki pomagajo k 
boljšemu in kakovostnejšemu 
življenju našega moža in oče-
ta. Seveda pa tudi kuhinji, saj 
se nam je prav lepo poredil.
Zahvaljujemo se in vsem spo-
ročamo, da dom za starejše ni 
nikakršen bav bav. S sodelova-
njem smo postali kot ena veli-
ka družina. V domu se dogaja 
veliko lepih stvari, kot so kon-
certi, filmi, igre, zabave, pi-
kniki, animacije …
Hvala vsem, ki se trudite za 
možev lepši jutri in naše zado-
voljstvo. Ali kot je po letu in 
pol izjavil zdravnik z nevrolo-
ške klinike – tudi čudeži se 
dogajajo.
Želimo vam lepe praznike ter 
srečno in še bolj uspešno novo 
leto.

Mojca Špur z družino, 
Kamnik

Tudi čudeži se 
dogajajo

Prejeli smo

Spoštovani volivke in volivci, 
zahvaljujemo se vam za izje-
mno zaupanje, ki ste nam ga 
izkazali na letošnjih lokalnih 
volitvah: iz vrst NSi ste izvolili 
župana Mateja Slaparja in 
šest članov občinskega sveta. 
V mandatu 2018–2022 bodo 
člani svetniške skupine NSi 
Kamnik: dr. Janez Rifel, Cvet-
ka Slapnik, Ivanka Učakar, dr. 
Jernej Markelj, Anton Iskra in 
Bogdan Pogačar.
Zavedamo se, da nam vaša 
izjemna volilna podpora nala-
ga veliko odgovornost za ena-
komeren razvoj naše celotne 
občine Kamnik. Še naprej 
bomo zagovorniki vsestran-
skega razvoja, odgovornosti 
občanom in poštenega dela 
za skupno dobro. V prihajajo-
čem mandatu se bomo v prvi 

vrsti zavzemali za izgradnjo 
nove Osnovne šole Frana Al-
brehta, razvoj športne infra-
strukture, načrtno obnovo ob-
činskih cest, razvoj degradira-
nih območij (južni KIK, Utoko-
va jama idr.), gospodarstva ter 
seveda turizma. Med našimi 
cilji sta tudi večja samooskrba 
z lokalno pridelano hrano in 
zagotavljanje mladim naklo-
njenega okolja.
Verjamemo, da nam bo s po-
vezovanjem in sodelovanjem 
zadane cilje uspelo uresničiti. 
Nikakor ne bomo počivali na 
lovorikah, ampak gremo sku-
paj z vami zagnano naprej!

Bogdan Pogačar,
vodja svetniške skupine 
NSi Kamnik
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Zagnano naprej!

Hvala za vaše 
zaupanje!

Poslovil se je mož, ki je v dobrih petinosemdesetih letih živ-
ljenja močno zaznamoval ne le rodno Perovo in občino 
Kamnik, pač pa tudi Slovence v domovini, v zamejstvu in 
po svetu. Zadnjih pet let je bil tudi častni občan občine 
Kamnik, kar je bilo v velik ponos naši lokalni skupnosti. Bil 
je veder in družaben, pripravljen vsakršnega sodelovanja z 
različno mislečimi, vendar nikoli za ceno svojega prepriča-
nja in vesti. Za skupni blagor je prizadevno uporabljal vse 
svoje talente. 
Ne poznam nikogar, ki bi bil tako vsestransko nadarjen in 
ki bi svoje številne in raznolike talente tako prizadevno raz-
vijal ter uresničeval na toliko področjih. In to ne zase, pač 
pa vedno za druge, za bližnje, za celotno skupnost. Profe-
sor Janez Majcenovič je bil odličen matematik in cenjen 
pedagog in andragog. Bil je vzgojitelj mladine, vzoren v 
poklicnem in družinskem življenju. Športnik, ki je kot pro-
stovoljec – udarnik – pomagal graditi kamniški plavalni 
bazen, odličen šahist, nadarjen glasbenik, ki je desetletja 
dolgo prepeval na Kamniškem, širom po Sloveniji in Evro-
pi, pa tudi na drugih celinah, v državah pod Južnim kri-
žem. Bil je član številnih, tako cerkvenih kot svetnih pev-
skih zborov, steber Prvega slovenskega pevskega društva 
Lira Kamnik. Bil je prepoznavni glas edinstvenega pevsko-
-citrarskega tria Kamniški koledniki, s pesmijo razveselje-
val najrazličnejšo publiko, krepil omiko in domoljubno 
zavest tako doma kot med rojaki na tujem. Posnel je več 
gramofonskih plošč in kaset z izbranimi slovenskimi pesmi-
mi. Pozabi je iztrgal veliko slovenske pesemske dediščine, 
pa tudi že skoraj pozabljena ali zapostavljena zgodovinska 
dejstva, dogodke, osebnosti in njihova dela, saj je o njih 
napisal in objavljal številne članke ali pa pričeval v okviru 
svojega umetniškega poustvarjanja. 
Po vsestranski razgledanosti, modrosti in dejavnosti je bil še 
najbolj podoben starodavnim polihistorjem, in to v dobi 
razosebljenosti, racionalizma, ateizma, cinizma, pragma-
tizma, sebičnosti in ohlajajoče se ljubezni do bližnjega. 
Svojo inteligenco je znal oplemenititi v modrost. Svoje spo-
sobnosti je podaril svojim bližnjim in mladim rodovom. 
Najboljše, kar je imel, je daroval: svoji družini, družbi, do-
movini, rojakom. Osebno je bil skromen človek, zato pa je 
toliko bolj bogatil vse nas.
Za Janezom Majcenovičem nam je ostala bogata zapušči-
na, za katero mu ob slovesu izražamo spoštljiv poklon in 
izkazujemo globoko hvaležnost. Njegov zgled in spomin 
nanj naj nas navdihujeta in spodbujata v prizadevanjih po 
dobrem ter plemenitem bivanju, h kateremu bi morali stre-
meti ne samo kot zdajšnji, temveč tudi kot v prihodnost 
zazrti bivajoči; tako posamezniki kot družbena skupnost.
Spoštovani gospod Majcenovič, iskrena hvala vam za vse. 
Pogrešali vas bomo!

Matej Slapar

V SPOMIN

Janez 
Majcenovič
(1933–2018)

Jasna Paladin

Kamnik – Preventivno akcijo 
pod znanim sloganom Bodi 
viden, bodi previden so člani 
Sveta za preventivo in var-
nost v cestnem prometu Ob-
čine Kamnik v sodelovanju z 
redarsko službo Občine Ka-
mnik ter Združenjem šofer-
jev in avtomehanikov Ka-
mnik pripravili v četrtek, 6. 
decembra, in sicer na obmo-
čju ožjega mestnega središča 
in v okolici Zdravstvenega 
doma Kamnik, Zapric, Pod-
gorja, Duplice in Bakovnika.
Z akcijo so želeli pešce opo-
zoriti na to, da je v teh krat-

kih jesenskih in zimskih 
dneh, ko je vidljivost na 
cesti precej slabša, še toliko 
bolj pomembno, da so v 
prometu dobro vidni, to pa 
najhitreje dosežejo s svetli-
mi oblačili in odsevniki ali 
svetilkami, s katerimi naj-
lažje opozarjajo voznike 
nase. V sklopu akcije so 
pešcem nekaj takšnih od-
sevnikov tudi razdelili.
Pešci za svojo varnost lahko 
poskrbijo tudi tako, da ho-
dijo po pločniku oz. ob le-
vem robu cestišča tam, kjer 
pločnika ni, da cesto vedno 
prečkajo na označenih ali 
semaforiziranih prehodih, 

in to zgolj ob zeleni luči, da 
ne glede na prometno si-
gnalizacijo ob prehodu čez 
cesto vedno pogledajo levo 
in desno, da starši svoje ot-
roke držijo za roko in da se 

na cesto – kot velja za vse 
udeležence v prometu – ne 
podajo pod vplivom alkoho-
la, saj le-ta močno zmanjšu-
je sposobnost za ustrezno 
presojo.

Bodi viden, bodi previden!
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Kamnik je organiziral preventivno akcijo, 
namenjeno ozaveščanju peščev.

Med žrtvami prometnih nesreč med pešci 
izstopajo starejši, a se število smrtnih žrtev tudi 
s pomočjo tovrstnih preventivnih akcij zadnja 
leta zmanjšuje. V letu 2017 je na slovenskih 
cestah umrlo najmanj udeležencev cestnega 
prometa v zadnjih šestdesetih letih. Tudi delež 
smrtnih žrtev med pešci se je v lanskem letu 
glede na leto poprej zmanjšal za 55 odstotkov.

Jasna Paladin

Kamnik – Družbeno-odgo-
vorna plakatna akcija letos v 
ospredje postavlja pse, mač-
ke in ptice. »Ne pokaj« je 
glavno sporočilo, saj živali 
zaradi petard in raket hudo 
trpijo in tudi izgubljajo živ-
ljenja. Psi denimo poke sli-
šijo veliko glasneje in po-
gosto jim poškodujejo sluh. 
Ob šoku in bližini poka lah-
ko utrpijo hude ali celo uso-
dne fizične poškodbe, vrže-
no petardo pa hitro zame-
njajo za palico, ki jo želijo 
ujeti. Veliko glasneje poke 
slišijo tudi mačke, ki si ob 

pirotehniki lahko poškodu-
jejo sluh in vid. Zelo priza-
dete so ob ognjemetih in 
petardah tudi ptice, ki jim 
delci raket močno ali celo 
usodno uničujejo pljuča in 
perje, zaradi šoka pa lahko 
izgubijo orientacijo in tudi 
poginejo.
Z akcijo želijo organizatorji 
nagovoriti predvsem mlade 
in jim s tem sporočiti, da 
metanje petard preprosto ni 
"kul", zato se bodo povezali 
tudi s šolami in za učence 
pripravili ustvarjalne liste, s 
pomočjo katerih bi radi pri-
dobili njihovo mnenje o 
prazničnem pokanju.

Petarde? Ne, hvala.
Naša zabava ne sme biti razlog, da povzročamo 
bolečino, je glavno sporočilo zaščitnikov živali, ki 
so že šesto leto pripravili projekt z gornjim 
naslovom.

Kamnik – Upravna enota Kamnik obvešča svoje stranke, da 
bo 24. in 31. decembra skladno z uredbo o upravnem poslo-
vanju veljal spremenjeni poslovni čas in uradne ure za po-
slovanje s strankami, in sicer od 8. do 13. ure. J. P. 

Praznični poslovni čas Upravne enote Kamnik

Kamnik – Konec novembra je na Občini Trzin potekal koor-
dinacijski sestanek glede izvajanja projekta daljinske kole-
sarske povezave med Kamnikom in Ljubljano. Občine so 
uskladile medobčinsko pogodbo in gradivo za objavo javne-
ga naročila za izbiro izvajalca projektne dokumentacije. Ker 
gre za projekt državnega pomena, pri njem sodeluje tudi 
Direkcija RS za infrastrukturo, ki je projekt že uvrstila v 
Načrt razvojnih programov. Pogoji za gradnjo morajo biti 
izpolnjeni do 20. septembra 2020, projekt pa bo v celoti 
sofinanciran s strani EU in države. J. P. 

Kolesarska povezava  
Kamnik–Mengeš– Trzin–Ljubljana

Jasna Paladin

Kamnik – V Ljubljanski ur-
bani regiji (LUR), katere del 
je tudi občina Kamnik, so 
izdelali prvo celostno pro-
metno strategijo na nivoju 
celotne razvojne regije. Gre 
za inovativen strateški doku-
ment, ki izhaja iz dejanskih 
potreb regije kot celote in 
odgovarja njenim konkret-
nim izzivom na področju 
trajnostne mobilnosti. 
Osrednji cilj ukrepov, vklju-
čenih v akcijski načrt, je 
predvsem dvig kakovosti 
življenja, kjer je poudarek 
na zmanjševanju uporabe 
osebnih vozil, spodbujanju 
uporabe javnega prevoza in 
nemotoriziranih načinov 
potovanja, znižanju visoke 
stopnje emisij in hrupa v 
prometu ter prometnih za-
stojev. Občine Ljubljanske 
urbane regije so k pripravi 

strokovnih podlag za ureja-
nje javnega prometa v regiji 
skupaj pristopile že pred de-
setimi leti in v tem času iz-
peljale že vrsto projektov. 
Priprava strateškega doku-
menta Celostne prometne 
strategije LUR je bil tako lo-
gičen korak, ki je ponovno 
povezal vseh 26 občin LUR 
v skupni zavezi za trajnostni 
razvoj regije. V dokumentu 
so definirani konkretni pro-
jekti za spodbujanje in omo-
gočanje trajnostne mobilno-
sti, obenem pa predstavlja 
tudi eno izmed ključnih 
strokovnih podlag za regio-
nalni prostorski plan ter te-
melj za iskanje virov za nji-
hovo izvedbo. Celoten doku-
ment, kjer so navedeni 
konkretni ukrepi za uresni-
čevanje prioritetnih ciljev 
razvoja trajnostne mobilno-
sti v LUR, je objavljen na 
spletni strani www.rralur.si.

Prometna strategija 
Ljubljanske urbane regije
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Vsem občankam in občanom 
občine Kamnik želimo 

vesele božične praznike,
čestitamo ob 26. decembru 

dnevu samostojnosti in enotnosti,  
ter vse najboljše v letu 2019.

 
Občinski odbor SDS Kamnik
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Želimo Vam blagoslovljene Božične in  
novoletne praznike ter ponosno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti.
Novo leto naj zaznamujejo zdravje, sreča in 
zadovoljstvo. Vse dobro v letu 2019!

Svetniška skupina 
NSi Kamnik
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Spoštovani Kamničanke in Kamničani!

Leto, ki se izteka, je bilo za Listo Toneta 
Smolnikarja zelo aktivno in uspešno. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali, 
z željo, da še naprej zavzeto, s svojo 

energijo prispevate k hitrejšemu razvoju 
občine Kamnik.

V letu 2019 želim vsem občanom  
zdravja in zadovoljstva! 

NADALJUJMO SKUPAJ

Tone Smolnikar
Predsednik LTS 
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Jasna Paladin

Kamnik – Le nekaj dni pred 
godom svete Barbare, za-
vetnice rudarjev, arhitektov, 
gradbenih delavcev, zidarjev, 
kamnosekov, krovcev, tesar-
jev, livarjev, kovačev … so v 

Kamniku blagoslovili kapeli-
co, ki je nekdaj na mestu v 
bližini vhoda v smodnišnico 
že stala, a je bila po drugi 
svetovni vojni uničena.
Postavili so jo leta 1912 in 
vse do leta 1947, ko je bila 
nasilno odstranjena in poš-
kodovana, so se ob njej 
ustavljali številni delavci ob 
poti na delo v smodnišnico s 
prošnjo, naj jih obvaruje 
nesreče, pomembna pa je 

bila tudi za vse okoliške pre-
bivalce, ki so vrsto let živeli s 
strahom pred eksplozijo. 
»Kaj natanko se je s kapelico 
in kipom sv. Barbare po 
odstranitvi zgodilo, dolgo ni 
bilo jasno, vse do leta 1993, 
ko so kip močno poškodo-

van našli v kleti župnišča v 
Nevljah. Po starih fotografi-
jah ga je obnovil kipar Miha 
Kač in poslikala slikarka 
Marica Ftičar. Leta 1998 
smo v Kamniku postavili 
razstavo z naslovom Črni 
mlinarji in takrat je kip sve-
te Barbare prvič po ena-
inpetdesetih letih znova ug-
ledal luč sveta. Leta 2006, 
ko so delavci kopali teren za 
sedanje krožišče, so ostanke 

kapelice sicer našli, a so jih 
zasuli nazaj in po vseh teh 
letih je šele danes prišlo do 
trenutka, ko lahko znova go-
vorimo o kapelici sv. Barba-
re. To je pomemben zgodo-
vinski trenutek ne le za Ka-
mnik, ampak za našo deže-

lo,« je zbranim povedala 
Andreja Eržen Firšt, ki 
zgodbi kapelice sledi že dol-
ga leta. 
Največje zasluge za to, da 
kapelica znova stoji, ima 
Krajevna skupnost Kamnik 
center. »Leta 2014 smo člani 
sveta KS Kamnik center 
prevzeli vodenje že začetega 
projekta postavitve nove na-
domestne kapelice sv. Bar-
bare. Marsikaj sta postorila 

že moja predhodnika Janez 
Repanšek in Emil Grzinčič. 
Zemljišče je bilo že lastni-
ško, osnutki načrtov so že 
bili narejeni, to je bilo tiho 
in dolgotrajno delo, zadnja 
štiri leta smo vse le še izpe-
ljali do konca. Pridobili smo 
soglasja in dovoljenja, poi-
skali obrtnike, zbrali denar 
in po 21 letih je kapelica 
zgrajena in znova pred 
nami,« je na slovesnosti, ki 
so se je udeležili številni 
Kamničani, povedala pred-
sednica KS Kamnik center 
Ivanka Učakar ter posebej 
omenila vrsto posamezni-
kov, ki so pripomogli k tej 
pridobitvi: Komunalno pod-
jetje Kamnik in družina 
Cvirn, Žurbi Team z Roma-
nom, Janezom in Boštja-
nom, krovec Belcijan, pozla-
tar in pasar Komar, restavra-
tor Matevž Sterle, polagalca 
kamna Marko Habjan in 
Srečko Kavka, električar Pe-
ter Romšak, Jonatan in Va-
lentin Učakar, pleskar 
Zdravko Potočnik, arhitekt 
in nadzornik gradnje Pri-
mož Krt, družina Holcar, ki 
je kip hranila vrsto let, in 
mnogi drugi, ki so prispeva-
li svoje znanje, čas, dobre 
misli, pa tudi denar. Tega 
sicer še ni dovolj, zato so 
prostovoljne prispevke pobi-
rali tudi ob blagoslovitvi.
Svoj pečat pa je ob odkritju 
nove kapelice dodal nadškof 
Stanislav Zore, ki je kapelico 
blagoslovil in Kamničanom 
čestital za odločnost, pogum 
in vztrajnost.

Kapelica znova stoji
Krajevna skupnost Kamnik center je ob krožišču pred Domom kulture Kamnik postavila kapelico 
svete Barbare, ki je nekdaj že stala pred tedanjo smodnišnico in varovala tamkajšnje zaposlene. 
Blagoslovil jo je ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore.

Novo kapelico sv. Barbare je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit  
msgr. Stanislav Zore. / Foto: Jasna Paladin

Kamniški župnik Luka Demšar in ljubljanski nadškof in 
metropolit Stanislav Zore / Foto: Jasna Paladin

Andreja Eržen Firšt / Foto: Jasna Paladin

Ivanka Učakar / Foto: Jasna Paladin

Vsem članom, podpornikom in 
občanom občine Kamnik, želimo 

vesele praznike in srečno
novo leto.

Marjan Šarec in svetniki Liste 
Marjana Šarca.

V stranki LMŠ se zahvaljujemo  
vsem volivkam in volivcem, ki so nam 
na volitvah namenili svoj glas.

Vsem občankam in občanom pa  
želimo miren in vesel Božič ter izzivov 
in uspehov polno novo leto 2019.
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Vse dobro vam privoščimo v letu 2019.

Slovenska ljudska stranka Kamnik, 
se zahvaljuje vsem volivkam in 

volivcem za Vaš glas!

   Želimo vam blagoslovljene  
božične praznike ter sreče in 

zdravja v novem letu 2019.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Ljubljanski me-
stni piskači so s fanfarami 
oznanili začetek koncerta 
ob 170-letnici Mestne god-
be Kamnik, ki se je v začet-
ku decembra odvil v dvora-
ni kamniškega doma kultu-
re, godbeniki pa so ga odpr-
li skupaj z mažoretkami, ki 
so nepogrešljive spremlje-
valke godbe na številnih 
prireditvah. 
Godbeniki so pod vodstvom 
dirigenta Martina Dukariča 
pripravili pester glasbeni re-
pertoar, ki ga je dodatno po-
pestrila solistka Silvana Nu-
hijeva s skladbo Don't cry 
for me Argentina, polno 
dvorano pa je navdušila 
Uvertura 1812 Čajkovskega, 
pri kateri so se godbenikom 
na odru pridružili pevski 
zbori MePZ Odmev, KPZ 
Šutna Kamnik, PSPD Lira 
in KŽPZ Vox Annae. Za iz-
vedbo zahtevne skladbe, ki 
so jo godbeniki izvajali 
prvič, jih je občinstvo nagra-
dilo s stoječimi ovacijami.

Ob tej priložnosti se je pred-
sednik Mestne godbe Ka-
mnik Boris Selko sprehodil 
tudi skozi pestro zgodovino 
kamniških godbenikov. »O 
godbeništvu na Kamniškem 
je sila malo podatkov iz ča-
sov nastanka, vendar zahva-
ljujoč kronistu Ljudevitu 
Stijasnyu lahko dokazujemo 

uraden začetek naše dejav-
nosti. Morda je nekoliko bo-
leče, da so v preteklosti ne-
kateri kulturni in politični 
krogi želeli prekrivati štiri-
deset let delovanja in dajali 
poudarek samo na uradno 
imenovanje slovenskega 
društva v letu 1898. Morda 
je za to obstajal kakšen raz-
log, a vendar so od samega 
začetka igrali Kamničani in 
kasneje tudi Kamničanke,« 
je povedal Selko in dodal: 
»Iz naših vrst so prihajali in 
prihajajo vrhunski glasbeni-
ki in pedagogi, ki so cenjeni 
tako doma kot v tujini. Veli-
ko tega pripisujemo sodelo-
vanju z Glasbeno šolo Ka-
mnik, ki je v zadnjih letih 
ponovno zgledno. Ali ni 
lepo, ko ima ravnateljica 
posluh za sodelovanje in jo 
lahko tudi danes vidite, 
kako igra z Mestno godbo 
Kamnik. Ali ni lepo, ko so-
delujemo z različnimi 
društvi, z mažoretkami, 
zbori, folkloro in pri tem, 
poleg našega veselja, nare-
dimo vse za promocijo Ka-

mnika in celotne občine, še 
zlasti ko smo na glasbenih 
turnejah v tujini.«
Ob tej priložnosti so podelili 
tudi Gallusove značke. Pre-
jemniki bronastih Galluso-
vih značk so bili: Miha Ko-
matar, Tine Plahutnik, Anja 
Štukelj, Valerija Sladič, Gre-
gor Humar, Kaja Drolc in 

Martina Ugovšek. Srebrne 
Gallusove značke so prejeli: 
Aljaž Lukan, Katja Nogra-
šek, Matevž Varšek, Špela 
Omahen in Ana Podbre-
žnik. Zlate Gallusove znač-
ke so šle v roke: Leona Cvi-
rena, Žarka Petriča, Maksa 
Kadivca, Simone Lanišek, 
Žige in Gašperja Selka, Gre-

gorja Kotnika, Janeza 
Spruka, Nejca Kotnika in 
Eme Jenko. 
Medalje Zveze slovenskih 
godb za izjemne zasluge na 
področju godbeništva, za 
več kot 35-letno igranje v 
godbi, pa so prejeli: Robert 
Kodrič, Ignac Zupan in Bo-
ris Selko.

Jubilejni koncert godbenikov
S slavnostno akademijo in koncertom v Domu kulture Kamnik so kamniški godbeniki potegnili črto pod prvih sto sedemdeset let ustvarjanja.

Ob jubilejnem koncertu so kamniški godbeniki pripravili zanimiv glasbeni program. 

Predsednik Mestne godbe 
Kamnik Boris Selko se je 
sprehodil skozi zgodovino 
ustvarjanja kamniških 
godbenikov. / Foto: Aleš Senožetnik

Vesel božič
&

srečno leto 2019!

Hvala za zaupanje.
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PREŠERNI
DECEMBER 2018

www.visitkranj.si

KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND BLED POD VODSTVOM PRIMOŽA 
GRAŠIČA, Z GOSTI ALENKO GODEC, OTOM 
PESTNERJEM IN PETROM SAVIZONOM
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN  
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
TOREK S PREŠERNIM KRANČKOM 
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

14. 12.
15. 12.

16. in 23. 12. 
21. 12. 
22. 12.
26. 12. 
27. 12.

28. 12. 
29. 12. 
31. 12.   

         16. in 23. 12.  
18. 12.
25. 12.
30. 12.
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Jasna Paladin

Kamnik – Svojo drugo zgoš-
čenko z naslovom Luka z 
zgodbo je Kamničan, ki zad-
nja leta živi na Viru pri 
Domžalah, posnel skupaj z 
domžalskimi godbeniki, 

predstavil pa jo je na koncer-
tu na gradu Zaprice. Kot 
nam je povedal, je bilo nje-
govo merilo to, da bo glasba 
poslušljiva, na zgoščenki pa 
evfonij predstavlja skozi naj-
različnejše glasbene žanre – 
klasično in popularno glas-
bo, celo operne arije. Kar se 
glasbenih žanrov tiče, ta in-
štrument omejitev namreč 
ne pozna.
»Inštrument sem želel pri-
kazati v čim bolj različnih 
vlogah, a vedno v solistič-
nem položaju. Predvsem 
sem želel sporočiti, da je to 
glasba, ki gre v uho. Resda 
je snemanje zgoščenk vse 
prej kot donosen posel, a 
glasba je umetnost, ki pa je 
momentalna, zato je trajen 
dokument na našem podro-
čju tako zgolj nosilec zvo-
ka,« pravi glasbenik, ki se je 

začel kaliti v Glasbeni šoli 
Kamnik, kjer je igral troben-
to, a nato presedlal na evfo-
nij, ki ga je hipoma vzljubil, 
predvsem zato, ker je to 
glasbilo po obsegu zvokov 
izredno blizu človeškemu 
glasu in zato zveni zelo to-

plo, melodije, ki jih v zased-
bah igra evfonij, so zato zelo 
melodične in spevne.

Glasbilo, ki ga spremlja 
vrsta stereotipov
»A že takoj so se začele ka-
zati težave – eno leto sem 
dobil spričevalo, na katerem 
je pisalo, da je to tenor, nas-
lednje leto je pisalo bariton, 
na srednji glasbeni šoli je 
pisalo, da sem drugi trobi-
lec, na akademiji za glasbo 
pa so me imenovali za tubi-
sta. Strokovne stvari so neu-
rejene in na tem področju 
vlada popolna zmeda. Naš 
šolski sistem je zelo dober, a 
tega konkretnega področja 
se še nihče ni lotil.«
In kaj res je evfonij? Zakaj 
toliko nepoznavanja in zme-
de? »Ta inštrument v našem 
glasbenem prostoru ni no-

bena novost, tudi ne red-
kost, saj ima že kar dolgo 
tradicijo in še posebej v pi-
halnih orkestrih igra izje-
mno pomembno vlogo. Za-
kaj ga ne poznamo, je razlo-
gov več. Verjamem, da bo 
marsikdo pokimal, če po-
vem, da je to po domače po-
vedano bariton. Poimenova-
nje evfonij sem sam začel 
uporabljati pred nekaj leti, 
ko sem se vrnil s podiplom-
skega študija iz Švice. Ta iz-
raz je poslovenjena angleška 
beseda, ki ima grške koreni-
ne in je s tem korenom zna-

na po vsem svetu. Bariton je 
sicer zelo prijeten in domač 
izraz, a ne prenese strokov-
nosti. Če je igralec baritona 
baritonist, vsi pomislijo na 
moški pevski glas. Eno od 
poimenovanj bi bilo tudi te-
norska tuba, saj gre za dru-
žino tub, a zelo hitro kdo 
poenostavi na tubo, ki pa je 
popolnoma drugačen in-
strument od evfonija. Ta in-
strument spremlja tudi vr-
sta stereotipov, od tega, da je 
primeren le za moške, do 
tega, da sodi zgolj v naro-
dno-zabavno glasbo. Diplo-

ma z naše akademije mi 
omogoča, da se upravičeno 
javim na katerokoli avdicijo 
za tubista, čeprav tega in-
strumenta nikdar zares ni-
sem igral,« pojasni Luka 
Einfalt, prvi Slovenec, ki je 
na študiju v Švici tudi ura-
dno dobil naziv evfonist, di-
plomo ima tudi iz pozavne.
Zadnja leta vodi Godbo Lu-
kovica in poučuje na Glas-
beni šoli Domžale, prizade-
va pa si za uveljavitev evfo-
nija kot samostojnega pred-
meta v glasbenem šolskem 
sistemu. Če bo spremembo 

podprlo tudi ministrstvo za 
šolstvo, bodo evfonisti in 
evfonistke že kmalu ime 
svojega instrumenta lahko 
ugledali na uradnih spriče-
valih in diplomah. Do tak-
rat pa si Luka Einfalt želi 
čim več nastopov, s kateri-
mi bi ta njemu tako ljubi 
instrument še bolj približal 
poslušalcem.

Zvoki evfonija na zgoščenki
Luka Einfalt je to jesen izdal že svojo drugo zgoščenko, s katero želi evfonij približati širši publiki. Čeprav to glasbilo v našem 
prostoru ni nobena novost, še manj redkost, številni ne vedo, za kaj gre.

Luka Einfalt / Foto: osebni arhiv
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1) Oddaja kosovnih odpadkov
Na območju občine Kamnik velja enoten sistem ločenega zbiranja in oddajanja kosovnih odpad-

kov. Vsako gospodinjstvo na začetku tekočega leta prejme 2 kupona za naročilo brezplačnega 

odvoza tovrstnih odpadkov. Kupona se nahajata na hrbtni strani decembrske in januarske fak-
ture za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Občani Kamnika imate tudi možnost 

direktne oddaje kosovnih odpadkov v Zbirni center Suhadole. Pri tovrstni oddaji in predložitvi 

izpolnjenega kupona vam upoštevamo dobropis v višini 8 EUR. Dobropis se upošteva ob izdaji 

naslednjega mesečnega računa (velja za individualno gradnjo) oziroma vam ga nakažemo direk-

tno na vaš osebni račun (velja za bloke, kjer stroške ravnanja s komunalnimi odpadki porazdeljuje 

upravnik).

2) Oddaja nevarnih odpadkov
Nevarne odpadke boste lahko oddali v okviru akcij zbiranja s premično zbiralnico, ki bodo izvede-

ne v soboto, 13. in 20. aprila ter 12. in 19. oktobra. Natančen razpored (datum, ura, lokacija) bo 

objavljen na naši in občinski spletni strani, hrbtni strani položnice za mesec marec in september ter 

na plakatih, ki jih bomo namestili na običajna mesta.

Navedene odpadke (razen nevarnih) in druge, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, lahko tudi ka-

darkoli oddate v Zbirni center Suhadole.

Poletni urnik (1. 3.–30. 9.): ponedeljek–petek: od 6.00 do 19.00, sobota: od 8.00 do 13.00

Zimski urnik (1. 10.–28. 2.): ponedeljek–petek: od 6.00 do 16.00, sobota: od 8.00 do 13.00. 

Oddaja večine odpadkov v zbirni center je brezplačna za vsa gospodinjstva.

RAZLIČNE MOŽNOSTI ODDAJE  
ODPADKOV V LETU 2019
Staro leto gre h koncu in kmalu bomo vstopili v novega. Na tem mestu bi vas opozorili na možnosti  
oddaje nekaterih vrst odpadkov v letu 2019. 

»Verjamem, da bo 
marsikdo pokimal,  
če povem, da je to po 
domače povedano 
bariton. Ta instrument 
spremlja tudi vrsta 
stereotipov, od tega,  
da je primeren le za 
moške, do tega, da 
sodi zgolj v narodno-
zabavno glasbo.«
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN, d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Ob prazniku Božiča in Novega leta
Vam želimo obilo lepih trenutkov ter veliko sreče v letu 2019.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na volilni konec 
tedna ni bilo vroče le v šta-
bih županskih kandidatov, 
temveč tudi v kamniškem 
KIKštarterju, kjer je potekal 
Startup vikend, na katerem 
so bili udeleženci postavlje-
ni pred izziv izdelati pro-
dukt, ki ne bo dražji od pe-
tih evrov.
Skozi celoten "vikend" so 
bila podjetniškim navdušen-
cem na voljo sredstva KIK-
štarterja, med drugim tudi 
3D-tiskalnik, lesna delavnica 
z orodjem za rezkanje, raču-
nalnik, ter strokovna podpo-
ra KIKštarterjevih mentor-
jev, med katerimi so bili 
ustanovitelji uspešnih za-
gonskih podjetij, kot je deni-
mo Rok Colarič, eden od 
ustanovnih članov podjetja, 
ki je na trg lansiralo pame-
tno stekleničko Sleepy Bot-
tle in zanjo prejelo več pre-
stižnih nagrad tudi v tujini. 
»Skozi takšen "vikend" ude-
leženci vidijo, kaj vse je mo-
goče pripraviti v le nekaj 
dneh, hkrati pa dobijo cel 
kup kontaktov, idej in nas-
vetov uveljavljenih mentor-
jev, ki jih vodijo skozi celo-

ten proces, s čimer želimo 
predvsem razvijati podjetni-
ško miselnost med mladi-
mi. Dodana vrednost pro-
jekta je, da najboljše ekipe 
dobijo tudi priložnost, da 
izdelek dejansko spravijo na 
trg,« je o pomenu takšnih 
dogodkov povedal Matija 
Matičič, eden od organiza-
torjev in mentorjev iz KIK-
štarterja.
Sedem ekip, ki so se prebile 
do finala, so svoje podjetni-
ške ideje in prototipe 
predstavilo pred zahtevno 
komisijo, ki so jo sestavljali 
direktor KIKštarter Pospeše-
valnika Matej Humar, To-

maž Lah iz Nektar Nature, 
Urban Bergant iz Elektrine, 
Rok Slapar iz spletne trgovi-
ne Vigoshop, Aleš Juhant iz 
Metal profila, predstavnica 
Gospodarske zbornice Irena 
Tonin, Joc Pečečnik iz In-
terblocka, predsedoval pa ji 
je Stojan Hergouth, predse-
dnik kamniškega podjetni-
škega kluba in direktor Jate 
Emone.
Komisijo je najbolj prepričal 
pokrovček ekipe Bevo, ki 
uporabnikom omogoča pro-
izvodnjo probiotičnih kultur 
v sadnem soku. »Probiotiki, 
ki dejansko učinkujejo, v tr-
govini stanejo okoli trideset 
evrov, z našim produktom 
pa bi jih lahko za minima-
len znesek proizvajali 
sami,« so povedali študenti 
mikrobiologije, ki že razvija-
jo tudi druge produkte, na-
menjene vsem, ki jih privla-
či biološko, ekološko, vegan-
sko in organsko, kar kratica 
Bevo tudi pomeni.
Drugo mesto je osvojila bla-
zina s podstavkom za skode-
lico, ta ideja pa je najbolj 
prepričala tudi Roka Slapar-
ja iz spletne trgovine Vigo-
shop, ki je svojo pot začela 
ravno v KIKštarterju. Dekle-

toma, ki sta idejo osnovali, 
Ani Jurjevčič in Sari Oreški, 
bo omogočil dejanski preiz-
kus prodaje izdelka na trgu 
in v nadaljevanju tudi samo 
prodajo, če bo odziv dober. 
»V naslednjih treh mesecih 
bosta videli, ali stranke izde-
lek hočejo ali ne,« je bil ja-
sen Slapar.
Na tretje mesto se je uvrstila 
ekipa Carpo z ergonomsko 
oblikovano podlogo za raču-
nalniško miško. Prve tri eki-
pe so prejele tudi denarne 
nagrade, ki jih je prispeval 
Podjetniški klub Kamnik. 
Celoten dogodek so omogo-
čila podjetja Jata Emona Ele-
ktrina in Metalprofil.

Kamničani bi uporabili 
odpadne gasilske cevi
Poleg novega znanja in po-
membnih kontaktov ter de-
narnih nagrad, ki so pripad-
le prvim trem, je najboljših 
pet ekip dobilo tudi prilož-
nost predstavitve pred KIK-
štarter Pospeševalnikom, na 
katerem se bodo z uveljav-
ljenimi podjetniki pogajali o 
konkretnih vložkih v njiho-
ve podjetniške ideje. 
Med njimi je tudi edina v 
celoti kamniška ekipa Fi-
reStyle, ki jo sestavljajo Gre-
ga Ugovšek, Matic Maček in 
Nejc Puš. Fantje namerava-
jo zagnati podjetje, ki bo od-
padne gasilske cevi recikli-
ralo v denarnice, pasove in 
druge izdelke, del izkupička 
pa bodo namenili gasilcem. 
Na Startup vikendu so tako 
predstavili pas z zaponko, ki 
ob previsoki temperaturi 
spremeni barvo in tako ga-
silca opozori na pretečo ne-
varnost. »Le v Kamniku in 
Ljubljani gasilci vsako leto 
zavržejo 7,5 kilometra gasil-
skih cevi. Mi jih recikliramo 
v druge uporabne izdelke, 
kupci pa z nakupom podpre-
jo tudi gasilce,« je o ideji po-
vedal Grega Ugovšek, ki 
skupaj s kolegi že snuje 
spletno trgovino in strategi-
jo prodaje. 
Udeleženci so o dogodku 
govorili v presežkih. »Na 
Startup vikend smo prišli 
brez vnaprej znane ideje in 
tako iz nič ustvarili prototip 
izdelka. Ogromno novega 

smo se naučili. Mislim, da 
bi moralo biti takšnih pro-
gramov več. Sem iz Ljublja-
ne, a bi se za takšen dogo-
dek pripeljal še precej dlje 
kot v Kamnik,« je povedal 
Aljaž Leden, eden od udele-
žencev, ki so sicer prišli iz 
vseh koncev Slovenije.
Podobno so razmišljali tudi 
študenti podjetništva na lju-
bljanski ekonomski fakulte-
ti, ki so osnovali gobico za 
čiščenje posode HandyCle-
an. »Predvsem smo navdu-
šeni nad znanjem mentor-
jev, ki so bili svoje izkušnje 
pripravljeni deliti. Ljudje, ki 
so že uspešni na svojem po-

dročju, so nam svetovali, 
nas usmerjali. Organizacija 
dogodka, vključno s preda-
vanji, je bila na zares viso-
kem nivoju,« s pohvalami ni 
skoparil Elvis Rusjan, eden 
od članov ekipe.
»Prvič sva na takšnem do-
godku in še vedno ne more-
va verjeti, da sva prišli tako 
daleč. Izkušnja je bila odlič-
na, in čeprav najprej nisva 
imeli nikakršnih pričako-
vanj, zdaj razmišljava o tem, 
da se podjetništva resneje 
lotiva,« pa sta nam povedali 
članici drugouvrščene ekipe 
Fika team, Ana Jurjevčič in 
Sara Oreški.

Ideja za pet evrov
V kamniškem KIKštarterju so organizitali Startup vikend, na katerem so se udeleženci soočili z 
izzivom izdelave produkta za pet evrov. Skozi celoten konec tedna so jim bili na voljo mentorji z 
bogatimi izkušnjami, najboljši pa so dobili priložnost pridobitve zagonskega kapitala.

Prve tri ekipe skupaj s predstavniki komisije / Foto: Aleš Senožetnik

Svoje znanje in izkušnje je 
delil tudi Joc Pečečnik. 

Stojan Hergouth, predsednik kamniškega podjetniškega 
kluba in direktor Jate Emone, ter Andrej Brvar iz 
Gospodarske zbornice Slovenije / Foto: Aleš Senožetnik

Mentorji in organizatorji iz kamniškega KIKštarterja so 
pripravili dogodek, kakršnih si mladi podjetniki želijo še 
več. / Foto: Aleš Senožetnik

Ana Jurjevčič in Sara Oreški po drugem mestu in 
priložnosti za testiranje izdelka v Vigoshopu razmišljata o 
začetku svoje podjetniške poti. / Foto: Aleš Senožetnik
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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 2019!

Po ugodnih cenah nudimo: VSE ZA KOLINE – PVC posode, 
kolofonija, špile, veliki lonci, PVC prti za mize, posoda, 

gospodinjski aparati, žalne sveče in nagrobni aranžmaji, 
porcelan, steklo, suho cvetje in ikebane ter sveče ...  

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 ... 
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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 8392489, GSM: 031 735 371; 031 625 046

Voščimo lep Božič, prijetno in  
srečno Novo leto 2019. 

Anja Kotnik Lebar

Kamnik – Skupni cilj vseh 
375 vključenih ustanov je v 
svoja šolska okolja vključiti 
promocijo zdravja kot del 
svojega vsakdanjika. Zave-
damo se, da visoka raven 
ozaveščenosti o zdravem na-
činu življenja pripomore k 
vplivanju mladih na zdravo 
življenje ter posledično na 
njihovo kvalitetnejše življe-
nje v odrasli dobi oz. staros-
ti.
V soboto, 17. novembra, je 
Osnovna šola Toma Brejca 
kipela od zdravja. Dan zdra-
ve šole je povezal vse – učen-
ce, učitelje, starše, strokovne 
delavce Centra za krepitev 
zdravja ZD Kamnik in osta-
le strokovnjake, ki so bili 
pripravljeni prostovoljno 
predati delček svojega zna-
nja. 
Dopoldan so učenci prežive-
li s svojimi učitelji, ki so jim 
pripravili bogato paleto vse-
bin v povezavi z zdravim na-
činom življenja. Nekatere 
izmed njih je obiskala fizio-
terapevtka in jim pokazala 
vaje za pokončno držo, dru-
gi pa so imeli priložnost te-
lovaditi z energičnimi da-
mami iz Šole zdravja. Vsi pa 
so imeli priložnost preizku-
siti poligon, ki so ga na šol-
skem hodniku pripravili uči-
telji športne vzgoje. Prevla-
dovalo je pozitivno vzdušje 
in navdušenje nad giba-

njem, ki je učencem poma-
galo, da so svoje dopoldan-
ske obveznosti opravili še 
bolj uspešno. 
Učenci tretjega in šestega 
razreda so imeli delavnice, 
ki so jih pripravili zdra-
vstveni delavci Centra za 
krepitev zdravja. Zdravni-
ca, dietetičarka, medicin-
ska sestra, fizioterapevt, ki-
neziolog in psihologinja so 
obiskali vsak oddelek in 
učencem predali različne 
vsebine, npr. kaj je to zdrav 
življenjski slog, uravnote-
žena prehrana, sladkor, 
kako pripraviti telo na vad-
bo, štafetne igre ter varna 

in zdrava uporaba moderne 
tehnologije.
Ob 11.15, ko je jesensko son-
ce prijetno ogrelo ozračje, se 
je odprla Eko tržnica, na ka-
teri smo ponudili raznovr-
stne izdelke, ki so jih izdela-
li naši učenci. Prostovoljni 
prispevki obiskovalcev so 
bili namenjeni v šolski 
sklad. Hvala vsem, ki ste nas 
podprli in prispevali! Dan 
zdrave šole so dodatno obo-
gatile delavnice, ki so jih 
lahko obiskali starši. Povabi-
li smo jih k pilatesu, spozna-
vanju družabnih iger, ki 
spodbujajo razvoj otrokovih 
socialnih veščin, k predava-

nju o pohvali, zdravem nači-
nu življenja, preprečevanju 
malignega melanoma … Pri-
jazne medicinske sestre so 
obiskovalcem merile krvni 
sladkor in tlak. Kdor je želel, 
se je lahko udeležil razlage 
meritev telesne sestave ter 
individualnega svetovanja o 
zdravi uravnoteženi prehra-
ni. Ponudbe je bilo veliko in 
verjamemo, da se je za vsa-
kega našlo kaj zanimivega.
Veseli smo, da smo z Dne-
vom zdrave šole spletli nitke 
prijateljstva z različnimi 
strokovnjaki, ki so nam 
obljubili, da nas še kdaj 
obiščejo.

Dan zdrave šole
Slovenska mreža zdravih šol v letu 2018 praznuje 25. leto delovanja. Osnovna šola Toma Brejca je k 
mreži zdravih šol pristopila tri leta nazaj in veseli ter ponosni smo, da smo del tako velike in stabilne 
skupnosti.

Na eko tržnici smo ponudili raznovrstne izdelke, ki so jih izdelali naši učenci.

Janja Hudej

Kamnik – Otroci žal danes 
nimajo dovolj možnosti za 
prosto gibanje in igro v pra-
vem pomenu besede, kar je 
pogoj za zdrav razvoj in op-
timalno delovanje možga-
nov.
V Vrtcu Antona Medveda 
Kamnik otroci veliko časa 
preživijo v gozdu in drugih 
naravnih okoljih. Zaradi na-
čina dela in uvajanja novih 
praks je vrtec prepoznaven v 
širšem slovenskem in tudi 
mednarodnem prostoru. V 
želji po potrditvi našega do-
sedanjega dela, spoznanj in 
tudi po uveljavitvi v medna-
rodnem prostoru smo se od-
ločili za prijavo v program 
mednarodnega sodelovanja. 

Obisk vrtcev na Islandiji
Najprej smo se odpravile na 
Islandijo, natančneje v 
Reykjavik. Tam večino 
vzgojno-izobraževalnih de-

javnosti prenašajo iz igral-
nic v zunanje, naravno učno 
okolje. V islandskih vrtcih 
smo opazile nekoliko druga-
čen način dela (število in or-
ganiziranost strokovnih de-
lavcev v oddelkih ...), opre-
mljenost posameznih vrtcev 
pa se marsikje razlikuje od 
tistega, kar smo vajeni v slo-
venskem prostoru – otroci 
imajo zelo veliko možnosti 
za igro z nekonstruiranimi 
naravnimi in odpadnimi 
materiali – industrijsko iz-
delanih igrač je bilo v oddel-
kih zelo malo. 
Mednarodna izkušnja je v 
nas sprožila razmislek o 
uvedbi določenih spre-
memb v našem vzgojno-izo-
braževalnem sistemu in v 
neposrednem delu z otroki, 
hkrati pa je izkušnja mobil-
nosti v nas utrdila prepriča-
nje, da smo tudi mi na dobri 
poti, saj v svoje delo dnevno 
vnašamo sredstva in aktiv-
nosti, s pomočjo katerih 
skušamo našim varovancem 

nuditi obilo priložnosti za 
optimalen razvoj.

Strukturiran tečaj v 
Firencah
Udeleženke tečaja smo se 
zbrale z različnih koncev 
Evrope – Slovenije, Latvije 
in Španije. Že kmalu smo 
ugotovile, da se naši družbe-
ni pogledi in kulture med 
seboj precej razlikujejo, po-
sledično pa različno gleda-
mo tudi na vzgojo in izobra-
ževanje, zelo pa se razlikuje-
jo tudi organizacijske uredi-
tve predšolske vzgoje znot-
raj držav.
Opaziti je bilo velik razkorak 
med španskim sistemom na 
eni in latvijskim ter sloven-
skim na drugi strani. V Lat-
viji je sistem dela v predšol-
skem obdobju podoben kot 
pri nas, saj je večji del dejav-
nosti izveden v zunanjem 
okolju. Poleg vzgojno-izo-
braževalnega kadra, ki ima 
enako vlogo kot strokovni 

delavci pri nas, imajo za-
poslene tudi pedagoge s spe-
cifičnimi znanji s področij 
glasbe in športa, zaradi ved-
no večjega deleža otrok z 
govorno-jezikovnimi mot-
njami pa imajo zaposlenega 
tudi terapevta za govor 
(»speech therapist«). 
Erasmus+ projekti so odlič-
na priložnost za kritično 
vrednotenje dela vzgojno-iz-
obraževalnih ustanov. V Slo-
veniji imamo odličen sistem 
predšolske vzgoje in visok 
nivo izobraževanj, izobraže-
vanje v tujini pa ti odpre ši-
rino pogleda. 
Z izkušnjo vključevanja v 
program mobilnosti smo 
tako udeleženke kot tudi naš 
vrtec pridobili nove medna-
rodne dimenzije, širino, 
prav tako pa tudi potrditev 
dosedanjega dela in nadgra-
dnjo strokovnih kompetenc, 
ki jih z veseljem delimo 
med strokovnimi delavci 
doma ter v širšem regional-
nem prostoru.

Vrtec po znanja v tujino
Izkušnja mobilnosti strokovnih delavk Vrtca Antona Medveda Kamnik v okviru programa Erasmus+
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Šmartno v Tuhinju – Učenci, učitelji in drugi sodelavci 
Osnovne šole Šmartno v Tuhinju vabijo na svojo božično-
-novoletno prireditev z naslovom Otroško srce, ki jo priprav-
ljajo v torek, 18. decembra, ob 18. uri v avli šole. Na priredi-
tvi, za katero obljubljajo bogat in pester program, bodo ve-
seli prostovoljnih prispevkov obiskovalcev, ki jih bodo na-
menili v šolski sklad in pomoči potrebnim učencem. Učence 
in učitelje bo s svojim obiskom na prireditvi še zadnjič v tej 
vlogi podprl tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana Igor Žavbi. J. P. 

Božično-novoletna prireditev Otroško srce
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Sela pri Kamniku 23, 2141 Kamnik
GSM: 041 288 145
E – mail: vgvrankar@gmail.com

Adaptacije, novogradnje, ureditev 
dvorišč, asfaltiranje, zunanja ureditev, 
kanalizacija, čistilne naprave, rušitve, 
popisi del, svetovanje ... 

Vesel božič in 
srečno novo leto  
   2019
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Leon Pirman

Kamnik – Kamniške keglja-
čice so v derbiju 9. kola 
nesrečno izgubile v Cerkni-
ci z ekipo Brest s 5:3. 
Kegljišču lahko rečemo dr-
salnica in to so dobro vedeli 
domačini in pripravili 
kegljišče prav v tem duhu. 
Naše igralke niso navajene 
tako ekstremnih pogojev. 
Vseeno so odigrale hrabro 
in z malo sreče bi odnesle v 
Kamnik točko. Jesenski del 
so dekleta končala na dob-
rem tretjem mestu na le-
stvici ter z dejstvom, da 
bodo spomladanski del 
igrale eno tekmo več doma.

V zadnjem kolu so fantje 
remizirali v Hrastniku s 
4:4. Z rezultati v jesenskem 
delu nismo zadovoljni, zato 
bodo fantje v premoru mo-
rali trdo trenirati in popra-
viti formo za spomladanski 
del, če želimo zasesti mesta 
na lestvici, ki prinašajo 
evropske nastope.
Druga ekipa Calcita v 2. 
kegljaški ligi je presenetlji-
vo izgubila doma z ekipo 
Siliko iz Kranja in končala 
jesenski del na 4. mestu z 
dvema točkama zaostanka 
za prvim mestom. Tretja 
moška ekipa pa je v 3. dr-
žavni ligi končala jesenski 
del na četrtem mestu.

Kegljači zaključili 
jesenski ligaški del

Leon Pirman

Kamnik – V občinski ligi v 
kegljanju so odigrali 6. in 7. 
kolo in v 6. kolu je ekipa 
Ambrož Team izgubila prvo 
točko. Tekma med ŠD Poli-
cist in Ambrož Teamom se 
je končala neodločeno s 4:4. 
Ekipa ŠD Policist je podrla 
3390 kegljev, ekipa Ambrož 
Teama pa 3378. V ekipi ŠD 
Policist sta Damjan Hafnar 
(631) in Janže Lužan (629) 
podrla največ kegljev, med-
tem ko je bil v ekipi Ambrož 
Teama zopet najboljši Boris 
Benedik (601). V drugi tek-
mi je ŠD Soteska premagala 
Mladince s 7:1, Calcit pa je 
odpravil DU Kamnik s 7:1. 
Matej Turk (611), Samo 

Podjed (558), Aleš Prosen 
(557) in Andrej Rutar (550) 
so bili najboljši v ekipi Calci-
ta, v ekipi DU Kamnik pa 
Pavle Serša (551).
V 7. kolu je Ambrož Team 
premagal DU Kamnik s 7:1. 
V ekipi DU Kamnik je bil 
najboljši Miro Homar (561), 
v zmagovalni ekipi pa Zvone 
Izgoršek (548) in Štefan Fle-
rin (547). ŠD Soteska je pre-
magala Calcit s 5:3. V ekipi 
ŠD Soteska je bil najboljši 
Grega Bajželj (606), v Calci-
tu pa zopet Matej Turk (581) 
in Aleš Prosen (555). Mla-
dinci so igrali s ŠD Policist 
neodločeno 4:4, na tekmi in 
tudi v 7. kolu je bil daleč naj-
boljši Andraž Babnik s 615 
podrtimi keglji.

Občinska liga  
v kegljanju

Ekipa Calcita: (stojijo) Peter Hafner, Aleš Prosen, Matej 
Turk, Uroš Poljanšek, Branko Progar, Dejan Lorenčič, 
(čepijo) Samo Podjed, Nika Progar, Grega Grubar in Franci 
Grkman.

Lestvica po petih kolih:

1. Ambrož Team 7 6 1 0 13
2. ŠD Soteska 7 5 0 2 10
3. ŠD Policist 7 2 2 3 6
4. Calcit 7 3 0 4 6
5. DU Kamnik 7 3 0 4 6
6. Mladinci 7 0 1 6 1

Aleš Senožetnik

Snovik – Prvi izmed decem-
brskih dobrih mož je s svo-
jim spremstvom obiskal 
tudi tekače, ki so se že 
osemnajstič zbrali na Sv. 
Miklavžu na Gori. Od starta 
do cilja so morali tekači pre-
magati dobrih pet kilome-
trov proge, ki se vseskozi 
vzpenja od Term Snovik do 
cilja pri slikoviti cerkvici sv. 
Miklavža.
Prva sta z razdaljo opravila 
Timotej Bečan in Mojca Koli-
gar, oba tekača kamniškega 
KGT Papež. »Razmere bi bile 
težko boljše, kakšno stopinjo 
nad ničlo in suho. Tekel sem 
svojo tekmo, nisem se oziral 
na druge, saj sem želel posta-
viti dober čas. Ker je proga 
kratka, je treba od starta do 
cilja teči na polno,« je v cilju 
povedal Bečan, zmagovalka, 
gorska tekačica, ki se na klan-
ce vrača po trimesečni odsot-
nosti zaradi poškodbe in se je 
prireditve udeležila prvič, pa 
je v cilju pokomentirala: 
»Zame, ki sem vajena gor-

skih in strmih tekov, je bila 
proga zelo hitra, pa tudi pre-
cej kratka. Tekla sem svoj 
tempo, redko se obremenju-
jem s konkurenco.«
V moški konkurenci sta 
zmagovalcu sledila Primož 
Porenta in Gašper Bregar, 

tudi član KGT Papež. Med 
ženskami je drugo mesto 
zasedla Simona Dolinar 
Majdič, tretje pa domačinka, 
mlada in perspektivna teka-
čica Nuša Mali, ki sicer tre-
nira pri Atletskem klubu 
Domžale.

»V društvu se trudimo, da 
vzdržujemo nivo tekmova-
nja, in predvsem, da je to 
prireditev, ki privabi tako 
najboljše tekače kot tudi tis-
te, ki se s tekom ukvarjajo 
rekreativno in jim je bolj kot 
rezultat pomembno druže-
nje,« je bil zadovoljen tudi 
Tomo Petek iz Športnega 
društva Šmartno, ki organi-
zira tekaško prireditev, ki v 
Tuhinjsko dolino vsako leto 
privabi okoli petsto tekačev, 
kar je za gorski tek izjemna 
številka.
Na 1,4 kilometra dolgi raz-
dalji so se pomerili tudi te-
kači mlajših starostnih ka-
tegorij, cicibani pa so tekli 
na cici teku in v cilju preje-
li tudi Miklavževo darilo. 
Kot je v zadnjih letih v na-
vadi, so tudi tokrat organi-
zatorji priredili kategorijo 
skupinskega teka. Kot vsa-
ko leto je Miklavžev tek 
tudi letos predstavljal zad-
njo tekmo serije Gorenj-
ska, moj planet, ki sta jo 
osvojila Gašper Bregar in 
Nives Skube.

Miklavževo darilo tekačem
Miklavžev tek je v Tuhinjsko dolino znova privabil lepo število tekačev, ki se ne prestrašijo klancev.

Proti cerkvici svetega Miklavža na Gori so se podali tudi 
mlajši tekači. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Športni plezalci so 
se konec novembra zbrali v 
Kranju na predzadnji tekmi 
v težavnostnem športnem 
plezanju za mlajše, srednje 
in starejše kategorije, od ko-
der so se člani Plezalnega 
kluba Kamnik vrnili s kar 
nekaj medaljami.
»Milan Preskar, ki je v letoš-
nji sezoni že dvakrat stal na 
stopničkah za najboljše, je v 

Kranj prišel z velikimi priča-
kovanji in z željo po najvišji 
uvrstitvi. Preskar, ki je sicer 
tudi član slovenske članske 
reprezentance v športnem 
plezanju, je v kvalifikacijski 
smeri plezal odlično in po-
leg Luka Potočarja smer 
splezal do vrha. V finalno 
smer je vstopil kot predza-
dnji in z natančnim pleza-
njem, brez večjih napak s 
smerjo zaključil tik pod vr-
hom in si tako zasluženo 

priplezal svojo prvo zlato 
medaljo v članski konkuren-
ci. Z odličnimi uvrstitvami v 
letošnji sezoni se tako pote-
guje za naslov državnega pr-
vaka v težavnostnem špor-
tnem plezanju,« so sporočili 
iz kluba, kjer se tako veselijo 
prve članske zlate medalje. 
Doslej so vidnejše uspehe 
dosegali predvsem v mlajših 
kategorijah, kjer pa ima naj-
več zaslug za napredek mla-
dih plezalcev poleg Gregorja 

Vezonika prav Milan 
Preskar.
Mladi so se znova izkazali 
tudi v Kranju. Luka Jerman 
(ml. dečki) je že petič v tej 
sezoni slavil zmago ter z vi-
sokimi uvrstitvami napove-
dal zmago v skupnem se-
števku državnega prvenstva 
v težavnosti, Aljaž Resnik 
(kadeti), lanski podprvak v 
težavnosti, pa si je po srebr-
ni medalji iz Tržiča v Kranju 
priplezal bron.

Prva zmaga med člani
Dvaindvajsetletni Milan Preskar iz Plezalnega kluba Kamnik je na državnem prvenstvu v športnem 
plezanju v težavnosti prišel do svoje prve zlate kolajne med člani.

Tjaša Žibert

Duplica – Tekmovanje v po-
častitev dneva Rudolfa Ma-
istra je bilo v OŠ Marije 
Vere 1. in 2. decembra. V fi-
nalni del se je uvrstilo 48 
igralk in igralcev v staro-
stnih kategorijah do 18 let, 
do 50, do 65 in nad 65 let. 
Kamnik so predstavili: Ta-
dej Zelič, Damjan Đurić, 
Matjaž Mikuš, Edo Sikošek 
in Andrej Pasičnik. Tuhinj-
sko dolino so predstavljali: 
Srečo Berlic, Ivo Zelič in do-
bitnik kolajne Dušan Vol-
kar. Šmarco so uspešno za-
stopali: Tone Starc, Tone 

Kralj in dobitnik pokala Gre-
gor Svetec. Zmagovalci so 
postali: do 18 let Lena Potr-
bin (Trbovlje), do 50 let 
Martin Janežič (Šmarje 
Sap), od 50 do 65 let Bojan 
Maselj (Domžale) ter nad 65 
let Darko Pangrič (Kranj). V 
kategoriji dvojic sta slavila 
Janez Zore in Andrej Potr-
bin. Absolutni zmagovalec 
je postal Bojan Maselj iz 
Domžal. Nagrade so podelili 
tudi mladim kamniškim 
igralcem Luki Jokiću, Deja-
nu Jokiću in Nejcu Erjavcu.
Občinska ekipna namiznot-
eniška liga se bo začela jutri, 
15. decembra, ob 10. uri.

Mednarodno prvenstvo občine
Marljivi člani Namiznoteniškega kluba Kamnik so že deveto leto zapored izvedli Mednarodno 
občinsko prvenstvo v namiznem tenisu posamezno in v dvojicah.

Najboljši v kategoriji od osemnajst do petdeset let na 
devetem mednarodnem prvenstvu Kamnika v namiznem 
tenisu
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Kamnik – Slovenska vojska je razglasila najboljše športnike iz 
svojih vrst za leto 2018 ter razdelila priznanja. Eno od njih je 
prejel tudi kamniški Kolesarski klub Calcit Bike Team, ki je 
skupaj s Slovensko vojsko organiziral svetovno vojaško pr-
venstvo v gorskem kolesarstvu, ki je bilo maja v Kamniku. 
Slovenska vojska je Calcit Bike Team prepoznala kot zaneslji-
vega organizatorja, s skupnimi močmi organizatorjev pa so 
udeleženci prvenstva lahko uživali v odlični dirki. Nagrado je 
prevzel predsednik Calcit Bike Teama Ciril Grkman. J. P.

Priznanje Slovenske vojske Calcit Bike Teamu

Miha Štamcar

Kamnik – V zadnjem dese-
tletju na turnirju redno 
nastopa vsaj ena kamniška 
ekipa, običajno dve, še nikoli 
pa se v slovenski odbojki ni 
zgodilo, da bi bile na njem 
kar tri ekipe enega kluba. 
Calcit Volley je tudi tu nekaj 
posebnega, kajti ob prvi 
moški in drugi ženski ekipi 
se je nanj uvrstila tudi prva 
ženska kamniška ekipa.
Največje presenečenje seve-
da predstavlja druga ženska 
kamniška ekipa, ki je sesta-
vljena praktično iz samih 
mladink in kadetinj, toda 
navkljub mladosti bodo va-
rovanke Francija Obolnarja 
zaigrale na zaključnem po-
kalnem turnirju. Za name-
ček so se uvrstile še na final-
ni turnir mladinskega dr-
žavnega prvenstva, v član-
skem državnem prvenstvu 
pa so po prvem delu tekmo-
vanja na mestu, ki jim tudi 
prihodnje leto zagotavlja na-

stop med najboljšimi slo-
venskimi klubi. »Za zdaj 
smo lahko zadovoljni s svo-
jimi predstavami v letošnji 
sezoni. Nastop na zaključ-
nem turnirju pokala Slove-
nije bo za nas nagrada, veli-
ko zaslug za naše uspehe pa 
imajo naši navijači, ki nas 
zvesto spremljajo tudi na 
gostovanjih,« je popolnoma 
mirno dejal Franci Obolnar, 
trener Calcit Volleyja II, ki 
je pred osmimi leti s prvo 
ekipo v Kamnik pripeljal 
prvi ženski naslov državnih 
prvakinj.
Veliko težjo in bolj burno 
pot so do Kanala imele od-
bojkarice prve kamniške 
ekipe, ki so po porazu z 2 : 3 
na prvi četrtfinalni tekmi v 
Hočah pred svojimi navijači 
Formulo Formis izločile 
šele po t. i. zlatem nizu. 
Zato pa so nekaj lažjo pot do 
drugega kroga imele v poka-
lu Challenge, kjer so izločile 
Slavijo iz Bratislave. »Za 
nami je izredno težko ob-

dobje, ko so si tekme sledile 
ena za drugo, vendar smo 
na ta ritem že navajene, kaj-
ti nekaj podobnega je bilo 
tudi v oktobru, zdaj pa nas 
čaka vrhunec prvega dela se-
zone. Dobro je, da smo v de-
cembru večino tekem igrale 
doma, tako da ni bilo veliko 
potovanj in smo se lahko v 
miru pripravljale na zaklju-
ček pokalnega tekmovanja. 
V polfinalu se bomo spet po-
merile z GEN-I Volleyjem, 
za zdaj našim največjim 
konkurentom v državnem 
prvenstvu. Kdo bo v tem 
dvoboju favorit, nas niti ne 
zanima in se s tem ne obre-
menjujemo. Bolj kot z njimi 
se moramo ukvarjati same s 
sabo,« je pred turnirjem v 
Kanalu odločna Olivera Kos-
tić, kapetanka prve kam-
niške ženske ekipe. 
V še napornejšem ritmu te-
kem so v zadnjem času 
kamniški odbojkarji, ki 
bodo prav tako zaigrali v 
drugem krogu pokala Chal-

lenge. Za nameček so imeli 
še težave s poškodbami. 
Medtem ko bodo Kostićeva 
in soigralke v prvi tekmi, 19. 
decembra, gostile nemški 
Aachen, bo četa trenerja 
Aleša Hribarja prvo tekmo 
istega dne igrala v finskem 
Kuopiu. Le tri dni pozneje 
se bodo Kamničani v polfi-
nalu slovenskega pokala po-
merili s Hišo na kolesih, 
nekdanjim Triglavom. »Če 
nam bo uspelo odpraviti ni-
hanja v svoji igri, ki jih je 
bilo od začetka sezone v po-
sameznih nizih preveč, se 
nimamo česa bati. Res je, da 
smo imeli in še imamo do-
ločene težave s poškodbami, 
vendar to ne sme biti izgo-
vor. Prvi cilj v Kanalu bo 
uvrstitev v finale, v njem pa 
bo potem vse možno,« se 
nove uvrstitve v finale pokal-
nega tekmovanja nadeja 
Klemen Hribar, ki tudi v le-
tošnji sezoni dokazuje, da 
sodi med najboljše sloven-
ske proste igralce.

Vse poti vodijo v Kanal
Športna dvorana Kanal bo od 21. do 23. decembra prizorišče letošnjega zaključnega turnirja pokala 
Slovenije v odbojki.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Peter Zupančič je 
bil drugi v kategoriji elite+ 
U23, Matic Kranjec Žagar 
pa tretji med starejšimi mla-
dinci. Zupančič je bil celot-
no dirko v ospredju, dva kro-
ga pred koncem je vodil, na 
koncu pa je moral priznati 
premoč cestnemu kolesarju 
Tadeju Pogačarju, ki ga je 
ugnal za dve sekundi. Zu-
pančič je v zadnjem krogu 
naletel še tehnično težavo, 

spustila mu je guma, k sreči 
je lahko nadaljeval s pomoč-
jo pene. »Ne morem verjeti, 
da mi je šlo tako dobro. Da-
našnji dan ni bil preveč sim-
patičen in tudi proga mi ni 
ustrezala. Bil sem zelo malo 
na kolesu, zato nisem vedel, 
kako mi bo šlo. S svojo vo-
žnjo sem zelo zadovoljen, 
tudi z drugim mestom. Ne-
kaj časa sem bil že blizu 
zmage, a je bil Tadej eno-
stavno premočan. Proga je 
bila ravninska in hitra, na 

splošno so mi všeč tehnične 
proge, ni pa bila zelo zabav-
na. Rad imam skoke. Na dir-
ki so bile ovire, a takih jaz 
nisem sposoben skakati,« je 
povedal Zupančič.
Matic Kranjec Žagar je med 
starejšimi mladinci osvojil 
tretje mesto, pred njim sta 
dirko končala cestna kole-
sarja Blaž Avbelj in Jan Rav-
bar. Mihael Štajnar je osvojil 
peto mesto med člani elite+ 
U23, Simon Erjavec petega v 
masters 1; Hana Kranjec Ža-

gar, zmagovalka prvih treh 
dirk v ciklokrosu v tej sezo-
ni, se je tokrat morala zado-
voljiti z drugim mestom. 
Boljša od nje je bila Nuša 
Moroz. Ta kategorija ni štela 
za državne naslove.
Mira Kranjec je bila četrta 
med ženskami v točkovanju 
za zimsko ligo. Urška Mar-
kič je ostala brez uvrstitve. 
Tjaša Sušnik je osvojila peto 
mesto med deklicami, 
Gašper Štajnar šesto med 
dečki.

Dve medalji v ciklokrosu
Cerknica je bila letošnje prizorišče državnega prvenstva v ciklokrosu. Na ravninski in hitri progi so 
dirkali tudi člani Calcit Bike Teama.

Naj nas 
šport 
združuje 
tudi v letu 
2019.
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Težave, ki jih prinesejo leta

PRAVI NASVETI IN 
PRAVI PRIPOMOČKI
Imate tudi vi po daljšem sedenju ali 
stanju težke, utrujene noge, vam 
zatekajo gležnji, čutite krče v mečih? 
Vas koža nog srbi, postaja rdeča in 
občutljiva na dotik? Čisto mogoče je, 
da imate začetek bolezni, ki ji rečemo 
vensko popuščanje ali krčne žile.
Vensko popuščanje in nastanek kroničnih ran
Za nastanek krčnih žil so krive službe z dolgotraj- 
nim sedenjem ali stanjem, premalo telesne 
aktivnosti, kajenje, debelost, nosečnost, povečan 
pritisk v trebušni votlini, v veliki meri pa kar 
dednost. Kri v nogah se pri zdravih žilah iz 
površinskih preliva v globoke vene. Zdrave 
venske zaklopke namreč preprečujejo, da bi se 

kri vračala, mišice nog pa pri krčenju potiskajo 
kri proti srcu. Ko pa venske zaklopke ali žilne 
stene pričnejo popuščati, kri v venah začne 
zastajati. Zato se poveča pritisk na žilne stene, ki 
se pričnejo raztegovati, vijugati in izstopati. Ko 
bolezen napreduje, se lahko pojavijo razjede na 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
Za mnogo težav v starosti imamo rešitev v Beli štacunci.  Rade si bomo 
vzele čas za pogovor z vami, vam pomagale najti prave izdelke in vam 
svetovale, kako jih pravilno uporabiti. Predstavile vam bomo odlične 
Tosamine izdelke in množico medicinskih pripomočkov. Te pri nas 
dobite tudi na naročilnico, ki jo predpiše zdravnik.

golenih, krvavitve ali celo krvni strdki. Rane, ki 
nastanejo na delih telesa, kjer je prekrvavitev 
motena, imenujemo kronične rane. Značilno 
zanje je, da se ne zacelijo v šestih tednih. Med 
kronične rane sodijo venske, arterijske in 
diabetične razjede ter razjede zaradi pritiska, 
onkološke rane ter zagnojene kirurške rane.

Kako ukrepati
Ko človek dobi diagnozo vensko popuščanje, je 
treba ukrepati hitro in pravilno. Zdravljenje s 
pomočjo kompresijske terapije velja za 
osnovno. Pri tem pa se bolniki srečujejo s 
številnimi vprašanji: kaj uporabiti – povoje ali 
nogavice, kako jih namestiti, na koliko časa jih 
menjati … Na trgu je na voljo mnogo izdelkov 
in med njimi se je težko znajti. Tudi ko je bolnik 
soočen s kronično rano, je vprašanj veliko, za 
nego in oskrbo pa potrebuje veliko znanja in 
pripomočkov. 

Kam po nasvet
Če potrebujete nasvet o izvajanju kompresijske 
terapije, če morda niste prepričani, da se prav 
vsaka rana lahko zaceli, vas vabimo v kamniško 
Belo štacunco. V njej zaposlene strokovne 
sodelavke veliko vedo tako o kompresijski 
terapiji in ranah kot tudi o diabetesu, o uhajanju 
urina, o porušenem imunskem sistemu, težavah 
s sklepi in hrbtenico, pa še bi lahko naštevali.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 10 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 10 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 1. 2019.
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Trenutki sreče, lepe misli in doživetja

naj vas v novem letu pripeljejo 

do osebnega zadovoljstva 

in uspehov.

Vse lepo v letu 2019!

www.vzajemna.si
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Generacije druga  
za drugo
Leta 2010 je bilo v Sloveniji 16,5 odstotka 
prebivalcev starih 65 let in več, leta 2017 pa se je 
delež povečal na 19,1 odstotka. Postajamo 
dolgoživa družba in to je največji civilizacijski 
dosežek naše družbe, na kar smo lahko ponosni. 

Tatjana Prašnikar 
Đuran 

Kamnik – Vajeni smo (bili), 
da se med generacije 
postavlja ločnice: mlada, sre-
dnja in starejša generacija. 
Naš pogled je večinoma še 
vedno »linearen« (v mladosti 
se izobražujemo, sledi služ-
ba, družina ...). Če pomisli-
mo na življenje pred petde-
setimi ali sto leti, lahko v 
primerjavi z danes vidimo, 
da se je v mnogočem spre-
menilo, tako da danes lahko 
na življenje posameznika 
gledamo bolj »ciklično«. Da-
nes ni tako nič nenavadnega, 
če se oseba pri štiridesetih, 
petdesetih, šestdesetih letih 
in več odloči za izobraževa-
nje ali se poroči ipd.
Medgeneracijsko sožitje je 
vedno obstajalo, se pa spre-
minjajo njegove oblike. 
Morda je bila nekoč bolj po-
udarjena vloga družine in 
predvsem v njej smo se učili 
sožitja, sobivanja. Danes so 
družine precej drugačne, 
nekoč velike razširjene, da-
nes manj številne, vedno več 
je ločitev, enostarševskih 
družin in drugih oblik, tri 
generacije redko živijo sku-
paj pod eno streho ... Tako 
se pojavljajo tudi nove obli-
ke medgeneracijskega soži-
tja. 
Pomembno je, da se človek 
ne prepusti, da »zdrsne« v 
starost, ampak se ji zavestno 
približa, kar pomeni, da 
sprejema svoja leta. 

Obrnimo se drug  
k drugemu
Bližamo se božičnim in no-
voletnim praznikom. Mor-
da se počutimo osamljene 
in ne vidimo pravega smis-
la, čutimo stisko in komaj 
čakamo, da bodo ti prazniki 
minili … Dajmo si izziv, da 
moramo vsak dan doživeti 
nekaj lepega. Pomislimo na 
nekaj, kar nam je lepo: mor-
da je to glasba, ki jo imamo 
radi in ji prisluhnemo; lah-
ko je to narava in občuduje-
mo drevo, ki raste v naši 
bližini … ali je to obisk, tele-
fonski klic osebe, ki nam je 
draga, ali pa osebi, s katero 
živimo, pripravimo majhno 
presenečenje … To, da se 
človek usmeri k drugemu 
(človeku, rastlini, živali, 
vodi …), v tem se skriva smi-
sel in to nam lahko da veli-
ko energije, moči za življe-
nje in odkrije lepoto, ki jo je 
življenje pripravilo za nas. 
Človek je bitje dejanj, zato 
naredimo korak k drugemu 
in s tem bomo našli tudi pot 
do sebe.
Ena od poti, na katero vas 
prijazno vabim, je, da se 
vključite kot prostovoljec ali 
član v eno od delujočih pogo-
vornih skupin starejših ljudi 
za samopomoč, kjer se 
ustvarjajo nova poznanstva 
in tkejo prijateljske vezi. Ve-
seli bomo vašega klica na te-
lefon 01/729 55 80 (Tatjana) 
– Zveza društev za socialno 
gerontologijo Slovenije.

Godič – Anton Podjed iz Godiča 81c je letos znova postavil 
praznične jaslice in vas vabi na ogled, in sicer vsak dan od 
20. decembra dalje od 10. do 20. ure. J. P.

V Godiču zopet na ogled jaslice

Jasna Paladin

Kamnik – Kot je ob dnevu 
prostovoljstva dejal predse-
dnik državnega zbora mag. 
Dejan Židan, mednarodni 
dan opozarja na velik pri-
spevek prostovoljk in pro-
stovoljcev ter na pomen nji-
hovega dela, in to ne le za 
ljudi, ki so v stiski, temveč 
za razvoj družbe kot celote. 
Prav to pa je tudi vodilo 
kamniškega Zavoda Oreli, 
ki se je vabilu v hram demo-
kracije prijazno odzval in 
skupaj s svojimi prostovoljci 
pripravil polurni program.
Delo prostovoljcev in model 
pomoči za starejše v Kamni-
ku so predstavili direktorica 
Zavoda Oreli Martina Ozi-
mek in svetovalec mag. Ro-
man Rener ter prostovoljke 
Janja, Tinkara, Lea, Patricija 
in Nika, ki so poudarile, da 
se vzgoja za prostovoljstvo 
začne v družini in nato na-
daljuje v osnovni šoli.
»Vsak človek, ki je v težavah, 
potrebuje vsaj enega člove-

ka, da ga podpre. Da zmore-
jo podpirati in da to počnejo 
vsak dan, so naši prostovolj-
ci že dokazali. Zavod Oreli 
je razvil mrežo na lokalni, 
regijski in mednarodni rav-
ni, saj gradi na znanju, izo-
braževanju in izmenjavi 
dobrih praks. Na starost se 

je treba pripraviti, zato smo 
izvedli več kot petdeset mo-
dulov različnih izobraže-
vanj. Prav tako smo pripra-
vili sistem zgibank, ki starej-
šim pomagajo v posame-
znih situacijah,« je povedala 
Martina Ozimek in se za 
podporo zahvalila tako Obči-

ni Kamnik kot Osnovni šoli 
Stranje, kjer je zaposlena.
Poslanci so predstavitvi nji-
hovega dela z zanimanjem 
prisluhnili, prav tako pa tudi 
glasbi, za katero so poskrbe-
li citrar Tomaž Plahutnik in 
pevki (tudi prostovoljki) Ana 
in Manca.

Predstavili so se poslancem
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki smo ga 5. decembra praznovali že 33. leto zapored, so bili 
prostovoljci iz Zavoda Oreli in Osnovne šole Stranje povabljeni v državni zbor, kjer so predstavili 
svoje delo.

Prostovoljci Zavoda Oreli in Osnovne šole Stranje v državnem zboru / Foto: Državni zbor RS

Jasna Paladin

Kamnik – V torek, 11. de-
cembra, se je Glavni trg 
spremenil v veliko praznič-
no prizorišče, na katerem se 
je že deveto leto zapored od-
vil novoletni otroški bazar 
Vrtca Antona Medveda Ka-
mnik. Letos je bilo organiza-
torjem vreme več kot naklo-
njeno.
Parkirišča so že v popoldan-
skih urah zamenjale stojnice, 
na kateri so vzgojiteljice in 
druge delavke vrtca ponujale 
bogato paleto ročno izdelanih 
daril in dobrot. Denar, ki so 
ga zbrali s prodajo izdelkov, 
bodo namenili v sklad vrtca. 

Še posebej pestro je dogaja-
nje postalo ob 17. uri, ko je 
Glavni trg zaživel z glasbeno 
pravljico z naslovom Gum-
bek na srečo, ki je delo zapo-
slenih v vrtcu in je nastala v 
sodelovanju z Otroškim pev-
skim zborom Vrtca Antona 
Medveda Kamnik  in gledali-
ško skupino Vrtca Antona 
Medveda Kamnik.
Zbrane sta nagovorila ravna-
teljica Vrtca Antona Medve-
da Kamnik mag. Liana Ce-
rar in podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi, ki sta voščila vse 
dobro v letu, ki prihaja, vese-
lo druženje pa se je zaključi-
lo z obiskom dedka Mraza.

Novoletni bazar 
kamniškega vrtca
Glavni trg so zaposleni iz vrtca v praznično 
vzdušje odeli že deveto leto zapored.

Otroci in starši so lahko prisluhnili glasbeni pravljici 
Gumbek na srečo. / Foto: Občina Kamnik
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_KAM_22
NALOGA

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

3 5 7 6 1
2 6

6 4 1 8 5
1 5 4 2

4 8 6 9 3
7 9 2

sudoku_LAZJI_18_KAM_22

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_KAM_22
NALOGA

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

6 9 2
5 4 9 3
4 2 8

3 1

sudoku_TEZJI_18_KAM_22

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_KAM_22
NALOGA

783
956
3745
891
76

692
5493
428

31

sudoku_TEZJI_18_KAM_22

REŠITEV

751683294
894152376
632794815
389246157
275931468
146875923
528469731
413527689
967318542

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

sudoku_LAZJI_18_KAM_22
NALOGA

4197
78631
2945

35761
26

64185
1542

48693
792

sudoku_LAZJI_18_KAM_22

REŠITEV

453128976
786539124
291467385
935874261
817256439
642913857
168395742
524781693
379642518

Kamniški sudoku

Jasna Paladin

Mekinje – V Mekinjah so 
med prvo svetovno vojno 
nastanili vojaško bolnišnico, 
v kateri so zdravili ranjene 
avstro-ogrske vojake s soške 
fronte. Ranjence so namesti-
li v društvenem domu, Kat-
režu (v hiši na ovinku pod 
samostanom), podružnični 
šoli, mežnariji in tedanjem 
Prašnikarjevem zdravilišču 
– Kurhausu. Glavnina bolni-
šnice pa je delovala v samo-
stanu, ki so ga leta 1903 ku-
pile, obnovile ter naselile 
uršulinke; tu je bolnišnica 
zasedla večino prostorov, 
kjer je že deset let delovala 
zasebna osnovna in srednja 
dekliška šola, zato so pouk 
močno skrčili in ga razdelili 
v dve izmeni. Najprej so od 
29. junija 1915 do 13. julija 
1916 bivali v Mekinjah Čehi 
(poleg njih je bilo tudi nekaj 
Madžarov, Slovakov in Hrva-
tov); nato se je »češka bolni-
šnica« preselila v Brežice. 
Zdravniki, večinoma Čehi, 
nekateri pa tudi Nemci, so 
bili redovnicam in domači-
nom naklonjeni. Vojaki so 
se vsako nedeljo ob 9. uri 
udeleževali svoje sv. maše, 
še zlasti slovesno je bilo ob 
praznikih. Za božični večer 

leta 1915 je bilo na dvorišču 
postavljenih 24 božičnih 
drevesc, vojni kurat je daro-
val polnočnico, vojaki pa so 
peli češke božične pesmi. 
Zelo slovesno je bilo npr. 
tudi 28. septembra, za pra-
znik sv. Vaclava, zavetnika 
Češke. Po odhodu Čehov je 
prišla v Mekinje rezervna vo-
jaška bolnišnica iz Kremsa 
iz Zgornje Avstrije. Zdravni-
ki so bili večinoma judje, vo-

jaki pa Avstrijci nemške na-
rodnosti. Kasneje, v aprilu 
1917, so prišli v Mekinje in 
Godič vojaki cesarske Nem-
čije, bili so nemške in 
poljske narodnosti; v Stranje 
in Nevlje pa avstro-ogrski vo-
jaki bošnjaške narodnosti. 
Po preboju soške fronte na 
reko Piavo v oktobru 1917 se 
je decembra tega leta vojaška 
bolnišnica umaknila iz sa-
mostana. Skupno število ra-

njenih vojakov, ki so bivali v 
času delovanja bolnišnice v 
Mekinjah, znaša okoli tisoč. 
Za potrebe pokopa ranjen-
cev je bilo leta 1915 v Meki-
njah ustanovljeno posebno 
vojaško pokopališče, kjer so 
že v času napoleonskih vojn, 
sto let prej, pokopavali voja-
ke. Pokopališče je še danes 
ohranjeno, tam pa je poko-
panih 109 avstro-ogrskih vo-
jakov.

V Mekinjah je bila 
vojaška bolnišnica
Pred mesecem dni smo se spominjali sto let konca prve svetovne vojne, zato je bilo novembrsko 
predavanje dr. Damjana Hančiča v mekinjskem samostanu namenjeno pregledu dogajanja v 
Mekinjah med prvo svetovno vojno. 

Avstro-ogrski vojaki češke narodnosti v mekinjskem samostanu v času prve svetovne 
vojne / Foto: Arhiv Uršulinskega samostana Mekinje

INFORMACIJE IN NAKUP: Terme Snovik - Kamnik d.o.o.   I   T: 01 83 44 100   I   E: info@terme-snovik.si  I  I: www.terme-snovik.si

I Pravila uporabe logotipa KNEIPP I IR IMAGE 2017 I

Silvestrovanje  
v šotoru z živo glasbo
Živa glasba za vse okuse.
Tradicionalne lokalne jedi.
Zabavne družabne animacije. 
20 h–02 h

Potrebna je predhodna rezervacija. 
Število mest je omejeno.

SPROŠČENO V NOVO LETO

Volčji Potok – V Arboretumu decembra skrbijo za pravo 
praznično vzdušje. Kostanjev drevored je postal razsvetlje-
na galerija gostujočih slik iz Narodne galerije. Osvetljeno je 
tudi srce Arboretuma, francoski vrt. Najmlajše bo razveseli-
la nova podoba junakov iz dežele pravljic, ki bodo zasijali v 
soju luči na otroškem igrišču. Odpiralni čas parka je v ta 
namen podaljšan: 14. in 15. ter od 21. decembra do vključno 
2. januarja z izjemo božičnega večera do 19. ure. J. P.

Arboretum se je odel v praznično podobo
Kamnik – V odbojkarskem klubu Calcit Volley so tudi v leto-
šnjem decembru izdali koledar za prihodnje leto, s prodajo 
katerega želijo finančno podpreti dobrodelni projekt Jadranje 
za jutri, ki ga bo kamniško Športno društvo Sappa prihodnje 
leto organiziralo že desetič. Klubski koledar prve ženske in 
prve moške ekipe odbojkarji prodajajo po deset evrov, nakup 
pa je po predhodni najavi na info@calcitvolley.si do razpro-
daje zalog mogoč v klubski pisarni na Cankarjevi cesti. J. P.

Koledar odbojkarjev za dobrodelne namene

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

novo leto 2019 pa naj prinese veliko 
zdravja, smeha in uspeha.

Kamnik-Schlenk, d. o. o., Fužine 9, 1240 Kamnik
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Prijetne praznične dni Vam želimo, 
        v letu 2019 pa zdravja in  
                  sreče obilo.
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DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
KAMNIK 

želi vsem upokojenkam in  
upokojencem vesel božič, novo leto 
2019 pa naj bo bogato z zdravjem, 
srečo in prijetnimi trenutki.
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ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Ponedeljek, 17. decembra, ob 18. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
KUD Moment: Na luno z Zvitorepcem, Trdonjo in 
Lakotnikom

Otroška predstava, starost 3+

Od ponedeljka, 17. decembra, do četrtka, 20. decembra, 

ob 17. uri, Pravljična hiška v Keršmančevem parku
Otroške delavnice z dijaki Gimnazije iz srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik

Torek, 18. decembra, ob 18. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
KUD Transformator: Moje prav(lj)ice – Sneguljčica

Otroška predstava, starost 5+

Sreda, 19. decembra, ob 18. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
GSŠRM: Ali bo Gargamela rešila božič?

Otroška predstava, starost 3+

Četrtek, 20. decembra, ob 18. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
Pravljični večer

Pripovedujejo: Breda Podbrežnik Vukmir, Ljuba Lajmiš, Matic Maček, 
Anže Slana. Glasba: Goran Završnik. Starost 3+

Petek, 21. decembra, ob 17. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
Romana Krajnčan: praznični koncert za najmlajše

Otroški koncert, starost 3+, sledi obisk Dedka Mraza

Od petka, 21. decembra, do nedelje, 23. decembra, od 
17. do 19. ure, Veronikina pravljična dežela v 
Keršmančevem parku
Druženje otrok s poniji

Sobota, 22. decembra, ob 17. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
KUD Kiks: prednovoletni impro za najmlajše

Igrajo: Nejc Šmit, Rahela Klopčič, Dino Kapetanovič. Improvizacijska 
predstava, starost 5+, sledi obisk Dedka Mraza

Nedelja, 23. decembra, ob 17. uri, Pravljična hiška v 

Keršmančevem parku
Rekreacijsko-ustvarjalno društvo Eleja: Predstava Cirkus in 
praznovanje novega leta

Otroška cirkuška predstava, starost 3+, sledi obisk Dedka Mraza

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

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

Prireditve v decembru in januarju
Sobota, 29. decembra, ob 19. uri, Glavni trg
Tribute to AC/DC in Queen

Od 20.15 do 21.15 bo možno fotografiranje z nastopajočimi.

Nedelja, 30. decembra, ob 19. uri, Glavni trg
Trubute to ABBA in The Beatles

Od 20.15 do 21.15 bo možno fotografiranje z nastopajočimi.

Ponedeljek, 31. decembra, ob 22. uri, Glavni trg
Silvestrovanje s skupino Joker

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK IN KD PRIDEN 
MOŽIC

Sobota, 15. decembra, ob 18. uri, park Evropa
Festival ognjenih skulptur: Čarostrelci

Nedelja, 16. decembra, ob 10.30, 14. in 17. uri, Mali 

grad
Snežna kraljica

Število mest je omejeno. Obvezne prijave preko http://bit.ly/Snež-
na_kraljica. Ker so mesta že zapolnjena, se išče dodatni termin.

Sreda, 26. decembra, ob 20. uri, park Evropa
KD Priden Možic: Pilenai

Četrtek, 27. decembra, ob 20. uri, park Evropa
Cirkuška skupina Čupakabra: Šola za zmaje

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 14. decembra, ob 20. uri, Klub Kino dom
Arabski klub v sodelovanju s KUOD Bayani: Dnevi arabske 
kulture 2018

Kulturni program s plesom in glasbo ter kulinariko

Cena vstopnice: 10 evrov, obvezne rezervacije na  
natasa.kocar@gmail.com

Nedelja, 16. decembra, ob 18. uri, Klub Kino dom
GSŠRM Kamnik: Dijaške Maistrovine

Večer slovenske glasbe in pesmi iz zbirke Pesmi štirih

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Torek, 18. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Drama Ljubljana: Tarzan (komedija)

Za Abonma Kam'na'smeh, izven

Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Sreda, 19. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Magic Wladimir: čarovniška predstava

Organizator: Marcela Čechova

Cena vstopnice: 10 evrov/13 evrov na dan dogodka

Četrtek, 20. decembra, ob 17., 18.30 in 20. uri, Velika 

dvorana DKK
Božičkov ples 2018 – produkcija Plesnega kluba Šinšin

Cena vstopnice: 5 evrov

Sobota, 22. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Simfonični orkester Domžale - Kamnik: 48. Novoletni 
koncert

Cena vstopnice: 15 evrov/10 evrov; v predprodaji 12 evrov/8 evrov – 
RAZPRODANO

Nedelja, 23. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Simfonični orkester Domžale - Kamnik: 48. Novoletni 
koncert

Cena vstopnice: 15 evrov/10 evrov; v predprodaji 12 evrov/8 evrov – 
RAZPRODANO

Četrtek, 27. decembra, ob 19. uri, Klub Kino dom
Branka Božič – Novoletni koncert

Cena vstopnice: 10 evrov

Petek, 28. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Matjaž Javšnik: Striptiz

Monokomedija

Cena vstopnice: 15 evrov

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN 

Ponedeljek, 17. decembra, od 18. do 19.30, Samostan 

Mekinje
Potopisno predavanje Mojce Šraj s poti Camino 

Četrtek, 20. decembra, od 16.30 do 19.30, Samostan 

Mekinje
Kulinarična delavnica Interpretacija kulinarične dediščine 
božičnega kruha poprtnika 

Četrtek, 10. januarja, od 18. do 19.30, Samostan 

Mekinje
Kamničani in Prešeren 

Predavanje Vande Rebolj o znanih Kamničanih

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 14. decembra, ob 18. uri, dvorana knjižnice
Balantičev večer

Prof. France Pibernik knjižnici poklanja doprsni kip Franceta Balanti-
ča, delo akademskega kiparja Draga Tršarja. Pogovor s prof. Piberni-
kom bo vodil Tone Ftičar, Balantičeve pesmi pa bodo recitirali Brane 
Senegačnik, Jože Bartolj in Sergej Valijev, člani Kulturno umetniškega 
društva KDO.

Torek, 18. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Predstavitev knjig dr. Veronike Podgoršek, Ljubezen na 
terapiji in Ljubezen po ljubezni ter pogovor o partnerskih 
odnosih

Družinska in partnerska terapevtka dr. Veronika Podgoršek bo 
predstavila zadnji dve knjižni uspešnici, v katerih obravnava probleme 
povprečnih ljudi, ki so jih zaznamovale različne izkušnje na področju 
partnerstva.

Torek, 8. januarja, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Enajsta šola o antiki: Noriško železo

Verena Perko bo pripovedovala zgodbo o cesarju Marku Avrelu in 
Galenu, največjem antičnem zdravniku, Breda Podbrežnik Vukmir pa 
bo povedala latvijsko pravljico Srajca srečnega človeka.  

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK IN KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA  
KAMNIK

Sreda, 19. decembra, ob 19. uri, Knjižnica Komenda 

(jedilnica OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: Kolesarsko vandranje po Daljnem 
vzhodu

Aleš Juvanc bo predstavil 2000 kilometrov dolgo pot s kolesom od 
južnega do severnega dela Japonske.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 20. decembra, od 18. do 19. ure, Galerija 

Pogled – nad Galerijo Miha Maleš
Odprtje razstave Katje Sorta: Razmišljanje o kvadratu 

Sreda, 9. januarja, od 18. do 19.30, Rojstna hiša 

Rudolfa Maistra
Dr. Petra Svoljšak Leta strahote – Slovenci in prva svetovna 
vojna

Nova knjiga Petre Svoljšak in Gregorja Antoličiča. Ob 100. obletnici 
konca prve svetovne vojne in smrti Ivana Cankarja.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 16. decembra, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod

Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava do petka, 14. decembra, na 
prireditve@arboretum.si.

Od petka, 21. decembra, do srede, 2. januarja, od 16.30 

do 19.00, park
Praznični Arboretum, večerni sprehod

Osvetlili smo galerijo slik v drevoredu, francoski park in pravljične 
junake na otroškem igrišču. Z izjemo božičnega večera (24. 12.), ko 
se vrata parka zaprejo ob 16.30, lepo vabljeni na sprehod po razsvet-
ljenem Arboretumu vse do 19. ure. Cena vstopnic je polovična.D
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www.pohistvo-dabor.si

Srečno  

2019!

Praznični popusti do 53 %!  
Kuhinje, vgradne omare, dnevne sobe, spalnice, 

mladinske sobe, predsobe.

Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si
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15petek, 14. decembra 2018

ZAHVALA

Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnil si z roko, češ
zmagal bom,
močnejši sem, a vendar ni bilo tako.

Po hudi bolezni nas je zapustil 

Drago Sladič
9. 7. 1946–18. 11. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem  in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Po dolgoletni bolezni se je od nas poslovil

Drago Železnik
1. 10. 1935–25. 11. 2018

Iskreno se zahvaljujemo za tolažilne besede in pomoč 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem ter 
župniku za lep obred.

Vsi njegovi
Kamnik, november 2018

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Svojo zadnjo perovsko letino je 
okusil 
 

Janez  
Majcenovič

 
 

Njegov glas ostaja v nas.  
Hvala vsem, ki bdite in čutite z nami.

 
Vsi njegovi

ZAHVALA

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

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opuščen
za nas, odkar te več med nami ni.

V 84. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, tašča, sestra, teta in svakinja

Stanislava Golob
roj. Pirc, p. d. Blažkova mama, z Brezij nad Kamnikom

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečena soža-
lja, vsak stisk roke, topel objem, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku Pav-
lu Piberniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta 
Grm, Tomažu in Klementini za zaigrano Tišino in vnu-
kinji Damjani za lepe poslovilne besede. Zahvala njenim 
hčeram za pomoč ob njeni bolezni in dr. Majdi Ambrož. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in 
se je boste spominjali. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Oktober 2018

ZAHVALA

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 
(J. W. Goethe)

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi  
mož, oče, ata, pradedek 

Jože Pančur 
iz Mekinj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom 
in prijateljem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala gre 
mekinjskemu župniku g. Pavlu Piberniku za tople be-
sede slovesa in lepo opravljen obred ter pevcem. Hvala 
vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Nedelja, 16. decembra, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Teater Benjamina Zajca: Rabelj žrtev

Ponovitev drugega dela dramskega triptiha Poslednji let čebel. 

Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na  
benjamin.zajc@gmail.com.

Sreda, 19. decembra, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Razstava Foto kluba Kamnik

Sobota, 5. januarja, od 10. do 21. ure, MC Kotlovnica
Teater Benjamina Zajca: Krst pri Savici, predstava za enega 
gledalca

Avtorski projekt po motivih dela Franceta Prešerna

TERME SNOVIK

Sobota, 15. decembra, od 13.30 do 15.30, Terme Snovik
Pohod do kmetije z degustacijo

Zbor na recepciji Term Snovik. Potrebne so prijave do 15. decembra 
do 10. ure na recepciji Term Snovik. Cena: 5 evrov za odrasle in 3 evre 
za otroke.

Četrtek, 20. decembra, ob 18. uri, notranji bazen 
Vaje za hrbtenico

Petek, 21. decembra, ob 18. uri, seminarski prostor 

Hrast v Termah Snovik
Meditacija za začetnike

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Petek, 14. decembra, od 17. do 20. ure,  
Atelje Narobe svet
Z glino je fino – izdelaj svojo potičnico

Delavnico vodi Mojca Žalik. Rezervacije so obvezne. 

Petek, 21. decembra, od 17. do 20. ure, Atelje Narobe svet
Izdelava svečnika iz gline

Udeleženci bodo izdelali posodo, svečnik iz gline, v katerega bodo v 
Reciklarnici vlili vosek, izdelan po posebnem postopku iz odpadnega 
gospodinjskega olja. Delavnico vodi Mojca Žalik. Rezervacije so obve-
zne. Pokličite: 041 540 342 (Mojca) ali pišite na mojca.zalik@gmail.
com ali se oglasite osebno v ateljeju

Sreda, 19. decembra, od 18. do 20. ure, Atelje Narobe svet
Z glino je fino – čajanka

Spoznavni večer ob glini in čaju. Rezervacije niso potrebne.  
Dobrodošli!

PUB POD SKALO

Sobota, 15. decembra, od 20.30 do 1. ure,  

Pub Pod Skalo
Rock večer s skupino Mamut

Sreda, 26. decembra, od 20.30 do 1. ure, Pub Pod Skalo
Dj Sekalski: Made in Slovenia

Praznujemo državni praznik s slovensko glasbo.

Petek, 11. januarja, od 20.30 do 1. ure, Pub Pod Skalo
Koncert z in za dušo: Soul, jazz in jaz

ŽUPNIJA STRANJE

Ponedeljek, 24. decembra, ob 22. uri, Kapela Lurške 

matere božje
Polnočnica v Kamniški Bistrici

Turistično društvo Kamniška Bistrica in Planinsko društvo Ljubljana 
Matica organizirata posebno avtobusno vožnjo iz Kamnika. Začetna 
postaja ob 21. uri Duplica in naprej po postajah redne linije do Kam-
niške Bistrice.

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 22. decembra, ob 17. uri, Terme Snovik
Žive jaslice

SIMON SKALAR

Četrtek, 20. decembra, od 19. do 20. ure Kavarna 

Veronika
Ivan Maister Rudolf Cankar 

Večer uglasbenih poezij Rudolfa Maistra in Ivana Cankarja. V svet 
glasbe in besed vas bosta popeljala Katja in Simon Skalar.

Podjetje KEMIKAL, d. o. o., Kamnik išče kandidata

Za zasedbo delovnega mesta  
ADMINISTRATOR-KOMERCIALIST (m/ž) v pisarni. 

Od kandidata pričakujemo 
–    minimalno srednjo izobrazbo,
–    komunikativnost, skrbnost, natančnost, pozitiven odnos.

Do strank
–    delovne izkušnje v pisarni,
–    znanje osnovnih računalniških programov.

Nudimo:
–    delo za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
–    delo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Telefon: 01 83 10 900 (pon–pet 7.00–15.00)
ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več, draga mami,
zdaj počivaš, zdaj nič več te ne boli,
a dom je mrzel, prazen, 
odkar te več med nami ni.

V 53. letu nas je mnogo prezgodaj 
zapustila draga žena, mami,  
hčerka, tašča, babica, sestra in teta

Julka Osolnik
z Lok v Tuhinju

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, znancem za izrečeno sožalje, po-
moč in besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in darove 
namesto cvetja. Zahvaljujemo se župniku g. Lorberju 
za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, trobentaču 
in Olgi za ganljiv poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo 
tako množično pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
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Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

Aleš Senožetnik

Mekinje – Ognjena Veroni-
ka, festival ognjenih ambi-
entov, si je v preteklih letih 
že pridobil zvesto občinstvo, 
ko je gostoval na Malem gra-
du, v Keršmančevem parku, 
Parku Evropa, Medobčin-
skem muzeju Zaprice in v 
Katzenbergu. Tokrat so prvo 
decembrsko nedeljo organi-
zatorji, MC Kotlovnica s ko-
pico prostovoljcev, na zad-
nje trenutke miru pred praz-
ničnim kičem povabili med 
zidove mekinjskega samo-
stana. »Vseskozi je rdeča nit 

Ognjene Veronike pokazati 
prostor, ki v Kamniku posta-
ja aktualen. S tem prispeva-
mo k oživitvi teh prostorov,« 
je povedal Goran Završnik. 
Kot pravi, priprava na dogo-
dek traja kakšen teden, naj-
težji del pa je na dan priredi-
tve, ko je treba v čim kraj-
šem času prižgati več sto 
čajnih sveč. »Ker čajna sveča 
gori tri do štiri ure, jih lahko 
prižgemo šele kakšno uro 
pred prireditvijo, zato nam 
je bilo v pomoč trideset pro-
stovoljcev.« Čarobnost do-
godka so popestrili z glasbe-
nimi nastopi in recitali.

Veronika razsvetlila 
samostan

Svečke Ognjene Veronike so tokrat razsvetlile zidove 
mekinjskega samostana. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Obisk Miklavža so 
minule dni organizirali v 
številnih krajih po občini, 
osrednje miklavževanje pa 
so znova pripravili člani Kul-
turnega društva dr. Franceta 
Steleta, že 31. leto po vrsti, in 
to pod Malim gradom v sre-
dišču mesta, na prizorišču, 
ki tudi po mnenju organiza-

torjev sodi med najlepše v 
Sloveniji.
Prireditev je za društvo velik 
zalogaj, saj pri pripravi so-
deluje okoli šestdeset ljudi, 
poskrbeti pa morajo za sce-
no, igro, sprevod, osvetlitev, 
ozvočenje, ognjemet, pogo-
stitev na stojnicah in mnogo 
drugega, nad vsem pa bdi 
predsednica društva Ana 
Stele. Najmlajše so letos pri-

tegnili s hudomušno igrico 
Dva brata in ata, ki so jo od-
igrali pod taktirko režiserke 
Andreje Humar Gruden in 
pred kulisami, za katere je 
poskrbel Justin Klanšek. 
»To zgodbo smo izbrali, ker 
je duhovita, lahko tudi re-
snična, je tudi vzgojna za 
starše in otroke. Dobiti 
takšno besedilo je pa pro-
blem. Ni takih igric,« nam 

je povedala Marjeta Humar, 
ponosna, da v društvu že 
vrsto let ohranjajo slovensko 
tradicijo.
Razumljivo pa so se naj-
mlajši – skupaj s starši se jih 
je zbralo več kot tisoč – naj-
bolj razveselili Miklavža, ki 
se je skupaj s svojim 
spremstvom sprehodil med 
njimi in razdelil več košar 
bombonov.

Miklavž obiskal najmlajše
Prvi od treh dobrih mož je že obiskal pridne otroke, osrednje miklavževanje na Glavnem trgu pa je 
tudi letos razsvetlil ognjemet.

Na odru pod Malim gradom so letos uprizorili igrico Dva 
brata in ata. / Foto: Jasna Paladin

Miklavž je skupaj s svojim spremstvom med otroke razdelil 
več košar bombonov. / Foto: Jasna Paladin


