
Ča so pis ob či ne Kamnik, 11. januar 2019, leto 4, šte vil ka 1 

Miha Štamcar

Kamnik – Odbojkarski klub 
Calcit Volley je na zaključ
nem turnirju pokala Slove
nije zablestel v vsem svojem 
sijaju. Kot prvi klub v Slove
niji se je nanj uvrstil s kar 
tremi svojimi ekipami, do
mov pa so se vrnili s prvim, 
drugim in delitvijo tretjega 
mesta. Za najlepše možno 
slovo od starega leta so po
skrbele odbojkarice prve 
ženske ekipe, ki so po štirih 
letih prišle do svoje tretje 
pokalne lovorike, prva mo
ška ekipa je v finalu morala 
priznati premoč ACH Vo
lleyju, drugo žensko ekipo 
pa je v polfinalu premagala 
Nova KBM Branik.
Moška ekipa Calcita Vo
lleyja se je v svoji bogati zgo
dovini do zdaj veselila treh 
naslovov državnih prvakov 
Slovenije in treh pokalnih 
naslovov. V Kanal, na za
ključni turnir pokala Slove

nije, so Kamničani odšli z 
željo, da bi klubske vitrine 
obogatili s še eno pokalno 
lovoriko. Čeprav so v polfi
nalu z odliko opravili svoje 
delo, Črnuče, ki so jih prese
netile v državnem prven
stvu, so brez večjih težav 
premagali, so v finalu nale
teli na razpoloženi ACH 
Volley. V vseh treh nizih so 
bili do 16. točke v prednosti, 
toda v končnici so naredili 
preveč napak, da bi lahko 
ogrozili Ljubljančane, ki so 
prišli do svojega enajstega 
pokalnega naslova. 
»Kar smo si prigarali do 16. 
točke, smo v končnicah po
drli z zadnjico. V vsakem 
nizu smo v končnici naredili 
dve ali tri neumnosti, ki so 
nas potem stale zmage v 
vsakem nizu. Na povprečen 
servis se je v končnici zatre
sel sprejem, posledično je 
sledila še kakšna napaka v 
napadu. ACH Volley je zadi
hal in zasluženo zmagal. 

Kar nam ni uspelo v pokalu, 
bomo skušali nadomestiti v 
prvenstvu. Upam, da bomo 
takrat že lahko igrali v polni 
zasedbi in da se nam bo 
vrnil kapetan Maxson Perei
ra, ki v Kanalu ni igral, in da 
bo tudi Dmitrij Babkov lah
ko prispeval večji delež, saj 
je na zaključnem turnirju 
zaigral po daljši odsotnosti,« 
je po porazu v finalu pokala 
dejal Aleš Hribar, trener 
moške kamniške ekipe.
Vendar zaradi poraza v mo
škem finalu v kamniškem 
taboru ni bilo veliko žalosti. 
Za dobro voljo so le nekaj ur 
prej poskrbele varovanke 
Gregorja Rozmana, ki so 
bile v polfinalu zaključnega 
turnirja proti novogoriški 
ekipi GENI Volley že v iz
gubljenem položaju. Po 
prvih dveh nizih so zaostaja
le z 0 : 2, v drugem so osvo
jile le 12 točk, zato pa so v 
naslednjih treh presenetile 
Novogoričanke, ki so veljale 

za prve favoritinje zaključne
ga turnirja. S tem pa s prese
nečenji še niso končale. Tudi 
v finalu so v prvem nizu mo
rale priznati premoč branil
kam naslova, ki so v polfina
lu brez izgubljenega niza 
premagale kamniško drugo 
ekipo, v preostalih treh nizih 
pa so slavile s 27 : 25. 
»Na obeh tekmah smo dale 
vse od sebe. Težko je reči, 
katera od obeh tekem je bila 
težja in katera zmaga slajša. 
Čeprav smo bile že v izgub
ljenem položaju, smo ves 
čas verjele, da lahko zmaga
mo. Dejala bi, da je tokrat 
zmagala celotna ekipa, kajti 
če ne bi bilo tako, ne bi v 
polfinalu premagale GENI 
Volley, prav tako ne v finalu 
Novo KBM Branik,« je pot 
končnega zmagoslavja ko
mentirala Katja Mihalinec, 
ki je dosegla tudi odločilno 
točko v finalnem obračunu z 
bankirkami. 

Odbojkarji do uspeha 
s kar tremi ekipami
Odbojkarice Calcita Volleyja so po štirih letih osvojile svojo tretjo pokalno lovoriko. V finalu so 
premagale tekmice GEN-I Volley.

Kamniške odbojkarice so osvojile naslov pokalnih prvakinj. / Foto: Klemen Brumec
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Glavni trg v Ka
mniku je že od leta 1998 
tradicionalno prizorišče sil
vestrovanja na prostem. Ob 
tokratnem prelomu leta je 
približno dva tisoč obisko
valcev zabavala skupina Jo
ker, vstop v leto 2019 pa so 
pričakali z odštevanjem sku
paj z županom Matejem 
Slaparjem, ki je tako prvič 
kot župan voščil sreče in 
zdravja v novem letu.
S silvestrovanjem se je za
ključil sklop prireditev Prav
ljični Kamnik, v katerem so 
se zvrstili številni dogodki. 
Poleg prižiga praznične 
osvetljave je Kamnik kot vsa
ko leto obiskal Miklavž, v 
Pravljični hiški pa je poteka
la še vrsta delavnic in otro
ških predstav, ki jih je obi
skal tudi Dedek Mraz. Staro 
in mlado so letos navdušile 
ognjene predstave Čarostrel
ci, Pilenai in Šola za zmaje, 

ljubitelje pop in rok glasbe 
pa so navdušili nastopi t. i. 
tribute glasbenih skupin, ki 
so v Kamnik privabile okoli 
sedem tisoč obiskovalcev, 
številne tudi iz sosednjih 
krajev. Tako so v soboto pred 
novim letom nastopili XRay 
AC/DC Tribute in Queen 
Real Tribute, v nedeljo pa so 
na svoj račun prišli še obože
valci legendarnih skupin 
ABBA in The Beatles.
Kot pravijo organizatorji z 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, so z letoš
njim obiskom zadovoljni, 
številne pohvale na račun 
popestritve tokratnega pred
prazničnega vzdušja pa je 
bilo slišati tudi s strani obi
skovalcev.
Decembrske norčije se tako 
končujejo, ljubitelji zimskih 
radosti pa bodo še do 27. ja
nuarja lahko uživali v 
brezplačnem drsanju na dr
sališču v Keršmančevem 
parku.

Navdušili so 
koncerti
Vstop v novo leto je na Glavnem trgu pričakalo 
okoli dva tisoč obiskovalcev, koncerte pred 
silvestrovim pa si je ogledalo sedem tisoč ljudi.

Pravo množico obiskovalcev so v središče Kamnika 
privabile t. i. tribute skupine.
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OBČINSKE NOVICE

Občinski svetniki 
začeli delo
Na konstitutivni seji so se 
decembra prvič zbrali kam-
niški občinski svetniki, za 
županski mandat pa je prise-
gel Matej Slapar.

stran 1

OBČINSKE NOVICE

Bitka na filmskem 
platnu
Zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije 
ustvarja igrano-dokumentar-
ni film o bitki na Menini pla-
nini z naslovom Preboj. 
Glavno vlogo komandanta 
Franca Severja - Frante bo 
odigral Domen Valič.

stran 4

AKTUALNO

Kip bo dobil posebno 
mesto
Prof. France Pibernik je kam-
niški knjižnici podaril kip pe-
snika Franceta Balantiča, 
delo kiparja Draga Tršarja.

stran 6

ZADNJA

Brez miru ni življenja
Ob odprtju razstave Plakat 
miru so kamniški Lionsi pri-
pravili tudi dobrodelno stoj-
nico in zbrali hrano za pet 
pomoči potrebnih družin.

stran 16

Volčji Potok – V Arboretumu Volčji Potok si želijo rekon-
struirati Souvanov dvorec. Graščina je sicer v parku stala 
od začetka 17. stoletja, nato pa je bila 13. aprila 1944 v 
drugi svetovni vojni požgana, po koncu vojne pa so poža-
rišče počistili do zadnje opeke. Kot pravijo v Arboretumu, 
je rekonstrukcija njihova dolgoletna želja in dolžnost, saj 
je z uničenjem dvorca park izgubil svoje parkovno-arhitek-
turno sidrišče. Objekt bi namenili za različne dejavnosti, v 
njej pa bi bil med drugim tudi večnamenski prostor in raz-
stavišče za likovno umetnost. A. Se.

V Arboretumu nameravajo rekonstruirati dvorec

VPISI V 
JEZIKOVNE TE»AJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

tel.:  01 / 721 69 13, 01 / 729 24 86
GSM: 041 / 317 444 

dude@dude.si  www.dude.si 
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Jasna Paladin

Kamnik – Na prvi seji, ki jo 
je vodil najstarejši svetnik 
Božo Pilej, so se svetniki 
seznanili s poročilom pred-
sednika občinske volilne ko-
misije Janeza Rozmana, ki 
je med drugim povedal, da 
kakšnih nepravilnosti na vo-
litvah ni bilo in s tem tudi 
ne zadržkov za potrditev no-
voizvoljenih svetniških 
mandatov in župana.

Polovica svetnikov je 
novih
Novi svetniki Občine Ka-
mnik so: Igor Žavbi, Ančka 
Podbevšek, Žan Potočnik, 
Karla Urh, Marko Šarec, Ni-
ves Matjan, mag. Urban 
Bergant, Alenka Jevšnik in 
Božidar Pilej (vsi LMŠ), 
Cvetka Slapnik, dr. Janez Ri-
fel, Bogdan Pogačar, Ivanka 
Učakar in dr. Jernej Markelj 
(vsi NSi), Duško Papež, 
Žaklina Zdravkovič, Grega 
Zorman in Edis Rujovič (vsi 
LDP), Sandi Uršič, Karmen 
Kaplja, Robert Prosen in 
Šemso Mujanovič (vsi LSU), 
Franci Spruk, Natalija Ber-
lec in Matija Sitar Močnik 
(vsi SDS), Jože Korošec 
(SLS), Mojca Škraba (De-
SUS) in Anton Tone Smol-
nikar (LTS). Kar petnajst 
svetnikov v 29-članskem ob-
činskem svetu je novih, še 
vedno ima, tako kot tudi v 
prejšnjem mandatu, večino 
Lista Marjana Šarca, dva 
svetnika več pa je dobila žu-
panova NSi. Kot svetnik je 
bil sicer potrjen tudi Matej 
Slapar, a se je s sklepom o 
nezdružljivosti svetniške in 
županske funkcije začel tudi 
uradni postopek imenova-
nja nadomestnega svetnika. 
To bo Tone Iskra (NSi).
Poleg novinke v občinskem 
svetu – Liste Sandija Uršiča, 
ki je dobila štiri svetnike, 
drugih večjih sprememb v 
sestavi ni. Svetniki so prejeli 
priročnik Združenja občin 
Slovenije in glasovalne kar-
tice, s katerimi bodo v pri-
hodnjih štirih letih odločali 
o najpomembnejših vpraša-
njih občine.

Novi župan tudi uradno 
prisegel
Prva seja je bila tudi v zna-
menju predaje županskih 
poslov in prisege ter prvega 

nagovora novega župana. 
»Naloga župana ni prepro-
sta. Malokomu je dana in 
malokomu ta funkcija, to 
poslanstvo tudi dodeljeno. V 
dobrobit vseh Kamničank in 
Kamničanov si želim in ver-
jamem, da bodo moje želje 
uresničene, da bo novoizvo-
ljeni župan svoje delo op-
ravljal pokončno, suvereno 
in ne bo podlegel morebit-
nim pritiskom iz zunanjega 
okolja. Veriga je sama po 
sebi težka, tako fizično kot 
tudi v simbolnem pomenu. 
Verjamem, da je Matej zmo-
žen to verigo nositi nadalj-
nja štiri leta in biti v ponos 
vsem občanom. Želim mu 
uspešno delo in upam na 
tvorno sodelovanje Občin-
skega sveta,« je pred predajo 
oblasti povedal dosedanji 
podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi. 
Matej Slapar pa je – zdaj že 
z župansko verigo okoli vra-
tu – med drugim povedal: 
»Podpora, ki sem jo dobil na 
letošnjih lokalnih volitvah, 
mi daje spodbudo in pred-
vsem veliko odgovornost, da 
upravičim zaupanje. Zaupa-
nje, ki ga ni lahko pridobiti, 
zelo enostavno pa ga je izgu-
biti. Po svojih najboljših 
močeh se bom skupaj s so-
delavkami in sodelavci tru-
dil v največji meri, da z 
energijo, znanjem in močno 
voljo ohranimo zaupanje. 
Da bomo poskrbeli za razvoj 
gospodarstva in   spodbujali 
ukrepe, ki bodo prispevali h 
krepitvi kmetijstva, turizma 

in samooskrbe. Da bomo 
omogočili pogoje, ki bodo 
mladim, ki so naš potencial, 
ponujali stimulativne pogo-
je za bivanje v naši občini in 
hkrati na drugi strani tudi 
starejšim ustvarili primerne 
pogoje za bivanje v jeseni 
življenja. Spoštovane svetni-
ce in spoštovani svetniki, 
prepričan sem, da boste za-
stopali interese prebivalcev 
naše lokalne skupnosti in da 
bomo skupaj zmogli razlike 
v pogledih spreminjati v 
manjše ovire, ovire v izzive, 
izzive v priložnosti in prilož-
nosti v cilje, ki jih bomo ure-
sničevali skupaj. Premalo 
nas je, da bi se delili na naše 
in vaše, na stare in mlade. 
Premalo nas je, da bi se de-
lili na uspešne in manj us-
pešne, na bogate in revne, 
pa tudi premalo, da bi se 
delili na meščane in vašča-
ne. Vsi imamo svoje poten-
ciale in sestavljamo našo 
skupnost. Prepričan sem, da 
bomo tako s svetniki kot 
tudi z občinsko upravo znali 
odgovarjati na izzive in teža-
ve občank in občanov in 
bomo ostali servis za reševa-
nje težav, s katerimi se sre-
čujemo. Spoštovana občin-
ska uprava, na nas bo naj-
večja teža in operativna od-
govornost, da bomo prepoz-
nali in reševali probleme 
časa in prostora. Vem, da je 
borba za dodatna sredstva 
neizprosna in nas bo vedno 
bolj silila v inovativnost in 
učinkovitost, da bomo znali 
in zmogli pridobiti tudi do-
datne vire tako na strani 

sredstev kot na strani znanj, 
a verjamem, da bomo kos 
izzivom. Na nas je, da stro-
kovno znanje in predanost 
usmerimo v to, da pridemo 
še korak više, in sicer s pove-
zovanjem in vključevanjem 
vseh deležnikov naše lokal-
ne skupnosti, kajti skupnost 
smo tudi mi, predstavniki 
lokalne oblasti, ki zastopa-
mo vse občanke in občane. 
Kar bo v naši pristojnosti, 
bomo poskusili ažurno in 
vestno reševati. Občina in 
projekti, ki jih bomo razvija-
li, niso samo velike investi-
cije in izzivi, ki nas čakajo. 
Nemalo in mnogo, res mno-
go je društev z različnih 
področij, 22 krajevnih skup-
nosti, ki se vijejo od Motni-
ka na vzhodu do Šmarce in 
Podgorja na Zahodu, od 
Kamniške Bistrice na severu 
do Volčjega Potoka na jugu. 
Od otroških igrišč do špor-
tnih in rekreacijskih povr-
šin, do cest in vodovodov ter 
kanalizacij in javne razsvet-
ljave. Skupnost, ki sestavlja 
našo občino in se razprosti-
ra na dobrih 265 kvadratnih 
kilometrih, smo Kamni-
čanke in Kamničani, ki nas 
je skoraj trideset tisoč. Vsi 
in prav vsi smo tvorci naše 
lokalne skupnosti. Verja-
mem, da skupaj lahko posta-
nemo še uspešnejši in da 
bomo skupaj uspeli premi-
kati Kamnik tudi v prihod-
nje naprej.« Zahvalo in spo-
štovanje je izrazil tudi pred-
hodnikom Igorju Žavbiju, 
Marjanu Šarcu in Antonu 
Tonetu Smolnikarju.

Občinski svetniki 
začeli delo
Novoizvoljeni občinski svetniki – med njimi je kar polovica novih – so se 19. decembra zbrali na svoji 
prvi, konstitutivni seji, na kateri je prisegel tudi novi župan Matej Slapar.

Občinski svetniki z županom Matejem Slaparjem / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Žavbi je občinsko oblast predal Mateju Slaparju. 

Župan Matej Slapar ob svoji uradni prisegi in prvem 
nagovoru svetnicam in svetnikom / Foto: Gorazd Kavčič

Kamniški skavtje so po seji na občino prinesli luč miru iz 
Betlehema. / Foto: Gorazd Kavčič 
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»Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, 
na stare in mlade. Premalo nas je, da bi se delili 
na uspešne in manj uspešne, na bogate in 
revne, pa tudi premalo, da bi se delili na 
meščane in vaščane. Vsi imamo svoje potenciale 
in sestavljamo našo skupnost.«

Županova prisega: »Izjavljam, da bom svojo 
dolžnost opravljal vestno in odgovorno. 
Spoštoval bom pravni red Republike Slovenije 
in Občine Kamnik. Z vsem trudom bom deloval 
za blaginjo občine Kamnik in njenih občank in 
občanov.«

Jasna Paladin

Kamnik – Časopis Kamni-
čan-ka bo tudi v letu 2019 
izšel 22-krat. Predvideni da-
tumi izidov so: 11. in 25. ja-
nuar, 7. in 22. februar, 8. 
marec (priloga ob občin-
skem prazniku) in 22. ma-
rec, 5. in 19. april, 3. in 24. 

maj, 7. junij (priloga Kam 
čez poletje) in 21. junij, 19. 
julij (priloga Kamfest), 16. 
in 30. avgust (priloga ob 
Dnevih narodnih noš in ob-
lačilne dediščine), 20. sep-
tember, 4. in 18. oktober, 8. 
in 22. november ter 6. de-
cember (priloga Kamnik de-
cembra) in 20. december.

Kamničan-ka v letu 2019
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

tokrat vas prvič, mesec dni po nastopu funkcije, nagovar-
jam kot župan Občine Kamnik. Dovolite mi, da se sprva 
zahvalim dosedanjemu podžupanu v začasnem opravlja-
nju funkcije župana Igorju Žavbiju, ki je ob podpori sode-
lavk in sodelavcev zadnjih nekaj mesecev vodil Občino 
Kamnik.

Največja zahvala pa gre seveda vam, spoštovane občanke, 
spoštovani občani, ki ste mi na lokalnih volitvah namenili 
podporo in zaupali vodenje občine Kamnik. HVALA, ker 
ste verjeli vame. Zaupali ste moji viziji razvoja celotne ob-
čine in trudil se bom, da bom vaša pričakovanja tudi upra-
vičil. Ne trdim, da bom lahko ustregel vsem željam, a ven-
darle je v tej naši skupni zgodbi pomembno tudi sodelo-
vanje. Vaš prispevek naši edinstveni občini Kamnik. Zato 
sem prepričan, da bomo skupaj ustvarjali takšno skup-
nost, v kateri se bodo ljudje dobro počutili. Nemalo dela 
nas čaka in premikov naprej ni mogoče ustvarjati čez noč, 
čez dan, čez mesec. Potreben je čas in potrebno je 
potrpljenje. Predvsem pa je potreben realen pogled na 
stanje v naši lokalni skupnosti. Zdaj so na vrsti dejanja, ki 
bodo pomenila več kot le besede.

Ob tej priložnosti naj vam zaželim, da vam leto 2019  
prinese polno prijetnih izzivov in dogodkov, ki jih boste 
obeležili s svojimi najbližjimi, s prijatelji in z znanci.  
Predvsem pa naj vas na poti spremljajo zdravje, sreča in 
osebno zadovoljstvo.

Vaš župan Matej Slapar

Jasna Paladin

Kamnik – Večletna zgodba 
iskanja primernih novih 
prostorov za kamniške 
gorske reševalce se je – bolj 
kot ne zaradi nujnih razmer 
oz. poteka najemne pogod-
be – ob koncu leta le začela 
odvijati, čeprav ne prav po 
željah reševalcev, ki se mo-
rajo v teh dneh poleg svoje-
ga dela ubadati še s selitvijo, 
birokracijo in obrtniškimi 
deli.
Da bodo morali najti novo 
lokacijo, je znano že nekaj 
let, vse odkar je Občina Ka-
mnik odprodala svoj delež v 
Veterini Kamnik, kjer so 
gorski reševalci imeli svoje 
prostore, kupnino shranila v 
poseben proračunski sklad, 
namenjen prav za reševanje 
te problematike, novi lastni-
ki pa so z GRS Kamnik tak-
rat podpisali pogodbo za 
petletni brezplačen najem, 
ki pa je sredi decembra po-
tekla. Ne glede na to, da gor-
ska reševalna služba ni lo-
kalna javna služba, pri reše-
vanju problematike še vse-
skozi sodeluje tudi Občina 
Kamnik. Tako so že leta 
2008 s prostorskim aktom 
predvideli lokacijo ob trgo-
vskem centru na Duplici, 
kjer se je nato izkazalo, da je 
površina v ta namen pre-
majhna. Naslednja lokacija 
je bila predvidena na Pero-
vem ob stavbi veterinarske 
postaje, a je tudi ta padla v 
vodo, kot neprimerna se je 
izkazala tudi lokacija pod se-
dežem družbe Žurbi team, 
prav tako soglasja zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
ni dobil predlog, da bi gor-
ski reševalci svoje prostore 
dobili v oziroma ob mekinj-
skem samostanu, na kar so 
dolgo računali. Uresničila se 

ni niti namera občine, da na 
dražbi za te potrebe odkupi 
zemljišče na severnem delu 
nekdanje smodnišnice, saj 
je bil pri licitaciji uspešnejši 
drug ponudnik, dobra novi-
ca je bila dolgo le to, da v 
posebnem proračunskem 
skladu še vedno čaka dobrih 
110 tisoč evrov.
»Izteklo se je obdobje 
brezplačnega  najema 
podstrešja pri veterini, nove 
rešitve za prostore pa kljub 
skupnim naporom z občino 
vse doslej nismo uspeli rea-
lizirati. Zato smo se odloči-
li, da izkoristimo zadnjo 
priložnost in smo z novim 

lastnikom nepremičnin na 
področju nekdanje smodni-
šnice Dušanom Pestotni-
kom sklenili lasten nakup 
zemljišča s starim skladišč-
nim objektom pirotehnike. 
Lokacija je ena zadnjih mo-
žnih v občini, ki nam omo-
goča ustrezno delo s heli-
kopterjem, kar je za nas se-
veda pogoj. Hkrati se skla-
da z občinskim prostorskim 
načrtom in tudi občina nas 
glede lokacije načelno pod-
pira. Z lastnikom smo pod-
pisali pismo o nameri, dok-
ler nakupa uradno ne 
podprejo občinski svetniki 
na eni od svojih prvih sej, 

pa tudi služnostno pravico 
za nemoten dostop prek 
njegovih zemljišč. Ali bo ta 
objekt porušen in na njego-
vem mestu zgrajen nov 
objekt ali bo obstoječi le 
prilagojen našim potrebam, 
je ta hip še prekmalu govo-
riti, ocenjujemo, da vsaj še 
dve ali tri leta do končnih 
odločitev, projektov in grad-
nje ne bo prišlo, ne nazad-
nje je tudi občinski prostor-
ski načrt za to območje še v 
pripravi. Za to vmesno ob-
dobje nam je Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in 
reševanje namenila štiri za-
bojnike, v dveh bomo shra-
nili vso opremo, dva pa 
bomo združili in namenili 
za delovanje članov,« nam 
je povedal predsednik 
Društva GRS Kamnik Srečo 
Podbevšek in poudaril, da 
so za ustrezno varovanje 
stavbe in opreme že poskr-
beli, uradno pa so na novi 
lokaciji začeli delovati s 1. 
januarjem.

Gorski reševalci na 
novi lokaciji
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik so morali do konca leta izprazniti prostore v stavbi 
kamniške veterinarske postaje, kjer so delovali zadnja leta, saj jim je najemna pogodba potekla. Po 
dolgoletnem iskanju nove lokacije bodo ob pomoči občine zemljišče zdaj kupili na območju nekdanje 
smodnišnice, a bo za gradnjo nove stavbe treba najprej počakati na ustrezne prostorske akte, zato 
bodo začasno nastanjeni v zabojnikih.

Srečo Podbevšek, predsednik Društva GRS Kamnik, na lokaciji, kjer bodo imeli kamniški 
gorski reševalci odslej svoj sedež. / Foto: Jasna Paladin

Denar, ki ga člani Društva GRS Kamnik dobijo 
za svoje sicer prostovoljno delovanje, zadošča 
zgolj za nujno opremo, za tako veliko investicijo 
pa ne, zato so za namensko zbiranje sredstev za 
ureditev nove lokacije odprli račun s številko 
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
sredi decembra uspela s pri-
javo na razpis Evropske ko-
misije Wi-Fi4EU, s katerim 
ta želi spodbuditi vzpostavi-
tev brezplačnih hitrih inter-
netnih povezav v središčih 
javnega življenja v lokalnih 
skupnostih, na primer na 
javnih trgih, v mestnih hi-
šah, parkih, knjižnicah … 
»Shema Wi-Fi4EU bo prebi-
valcem in obiskoval-
cem  omogočila kakovosten 
brezplačen dostop do inter-
neta visoke hitrosti na izbra-
nih javnih površinah, javni 
organi pa bodo lahko uvedli 
digitalne storitve na lokalni 
ravni: e-uprava, e-zdravje, e-

turizem itd. Občina Kamnik 
je prejela bon v znesku  15 
tisoč evrov in v ta namen 
pripravila nabor ''središč 
javnega življenja'', kjer še ni 
podobnih storitev brezplač-
nega brezžičnega dostopa 
do interneta, potencialno 
primernih za namestitev 
javnih točk dostopa do inter-
neta,« pravijo na občini.
Evropska unija bo financira-
la stroške opreme in name-
stitve dostopnih točk Wi-Fi, 
Občina Kamnik pa bo naj-
manj tri leta zagotavljala po-
vezljivost (internetno naroč-
nino) in vzdrževanje opre-
me. Končna odločitev o lo-
kacijah ter številu dostopnih 
točk bo sprejeta po izbiri 
podjetja za namestitev.

Brezplačni internet na 
javnih površinah

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Javni sklad Re-
publike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (JSKD) bo 
konec januarja vršilcu 
dolžnosti direktorja Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik dr. Tomažu 
Simetingerju podelil zlati 
znak, eno najvišjih odličij, 
ki jih podeljuje zavod za 

odmevne ustvarjalne in po-
ustvarjalne dosežke v pre-
teklem obdobju, zlasti v 
smislu inovativnosti in in-
tegrativnosti.
Simetinger si je zlati znak 
prislužil za dolgoletno us-
pešno strokovno delo na po-
dročju folklorne dejavnosti. 
Kot etnolog in kulturni an-
tropolog je avtor in urednik 
strokovnih ter znanstvenih 

člankov, poleg tega pa je 
tudi avtor edinega sloven-
skega učbenika za folklorno 
dejavnost. Tomaž Simetin-
ger je med drugim tudi go-
stujoči profesor na ljubljan-
ski Filozofski fakulteti ter na 
Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana. Priznanje 
bo prejel 24. januarja na 
osrednji prireditvi na lju-
bljanskem gradu. 

Simetinger sicer od začetka 
leta 2017 vodi oddelek za 
kulturo kamniškega Zavoda 
za turizem, šport in kulturo, 
od septembra lanskega leta 
pa je tudi vršilec dolžnosti 
direktorja zavoda. S svojim 
znanjem aktivno sodeluje 
tudi pri organizaciji Dnevov 
narodnih noš in oblačilne 
dediščine, ki vsako leto sep-
tembra potekajo v Kamniku.

Simetingerju zlati znak
Dr. Tomaž Simetinger bo za svoje delo prejel enega najvišjih priznanj sklada za kulturne dejavnosti.

Aleš Senožetnik

Kamnik – V Samostanu 
Mekinje v zadnjem obdobju 
poteka opremljanje prosto-
rov v prvem nadstropju Ma-
rijinega doma. 
Kot pojasnjujejo na kam-
niški občinski upravi, name-

ravajo po tem, ko bo Marijin 
dom dokončno opremljen, 
pričeti postopke za pridobi-
tev vseh potrebnih doku-
mentov, s čimer bodo v 
mekinjskem samostanu 
omogočili tudi nočitve za 
različne zaključene skupine 
obiskovalcev.

Opremljajo prostore
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Kamnik – Zgodba filma Pre-
boj, ki ga Zveza združenj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije ustvarja v sodelo-
vanju s produkcijsko hišo 
Narayan Production, je za-
snovana po knjigi Past na 
Menini planini, ki jo je na-
pisal partizanski koman-
dant Franc Sever - Franta, ki 
je v bitki na Menini planini 
s svojim načrtom za preboj 
rešil življenja skoraj petsto 
borcev in bork. Bitka na Me-
nini planini velja za epopejo 
slovenskega partizanstva. 
Gre za zgodovinsko bitko, 
ki je primer srčne borbe za 
svobodno Slovenijo. Film 
prikazuje nemogoče pogoje, 
v katerih so delovali partiza-
ni, hkrati pa visok nivo tova-
rištva, pripadnosti do domo-
vine in gorečo željo po svo-
bodi. Izhaja pa predvsem iz 
dejstva, da mlade generacije 
tematike narodnoosvobodil-
ne borbe danes praktično 
ne poznajo.
»V filmu spremljamo sedaj 
96-letnega Franto, ki piše 

spomine in se ob tem spo-
minja tistih težkih dni mar-
ca 1945, ko so se skupaj s 
soborci znašli v tako nemo-
gočih okoliščinah, sam pa 
je moral – kot komandant, 
ki takrat še ni imel polnih 
22 let – prevzeti odgovor-
nost za njihova življenja. 

Na eni strani je partizane 
pestila huda zima s sne-
gom, mrazom, pomanjka-
njem hrane, vode, opreme, 
oblačil in streliva, na drugi 
strani pa izurjen in vrhun-
sko opremljen nemški pek-
lenski vojaški stroj, katere-
ga edini namen je bilo uni-

čenje vseh partizanov. 
Franc Sever - Franta in dru-
gi preživeli borci Valerija 
Skrinjar, Rudolf Pfeifer, 
Jože Strniša in Franci Bera 
pripovedujejo o dogodkih 
tistega časa, ko so se – kot 
običajni najstniki, stari 16, 
17, 18, 19 in 22 let – morali 

spoprijeti s tako nenormal-
nimi okoliščinami. Ob nji-
hovi pripovedi pa zgodbo 
prikazujejo igrani filmski 
inserti, ki nas čustveno pre-
nesejo v tisti čas in nam po-
kažejo okoliščine in dogod-
ke pred bitko, v bitki in 
končni preboj na svobodo,« 
zanimiv filmski projekt opi-
sujejo na Zvezi združenj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije, kjer pa morajo 
nekaj denarja še zbrati. 
»Film trenutno nastaja v 
neodvisni produkciji brez 
podpore državnih filmskih 
sredstev. Za realizacijo fil-
ma potrebujemo dodatnih 
deset tisoč evrov, kar je če-
trtina celotnih sredstev, 
potrebnih za izdelavo filma. 
Ostala sredstva, predvidena 
za film, so lastni vložek pro-
dukcije, Zveze borcev, pri-
vatnih podpornikov in po-
kroviteljev projekta,« še 
pravijo in dodajajo, da de-
nar zbirajo tudi preko plat-
forme Adrifund.
Režiser in scenarist filma je 
Dejan Babosek, ki o projek-
tu pravi: »Za preboj na Me-

nini planini sem izvedel šele 
letos in zgodba se me je ta-
koj močno dotaknila, ko pa 
sem prebral knjigo Past na 
Menini planini, sem bil za-
čaran. Takoj sem vedel, da 
želim po tej zgodbi narediti 
film, saj je film tisti medij, 
ki se gledalca najbolj čustve-
no dotakne in pokaže ta 
edinstveni dogodek naše 
zgodovine, katere spomin 
mora ostati živ in ne sme ni-
koli utoniti v pozabo.« 
Prva faza projekta se je začela 
odvijati lansko jesen, ko so 
ustvarjalci opravili raziskave 
zgodovinskih dogodkov, izde-
lali scenarij filma in posneli 
intervjuje s preživelimi borci. 
Projekt je trenutno v drugi 
fazi – z izbiranjem igralske 
zasedbe, lokacij snemanja, 
scenografije in kostumov. 
Snemanje igranih delov filma 
se bo začelo februarja, znano 
pa je že, da bo glavno vlogo 
komandanta Franca Severja - 
Frante odigral Domen Valič. 
Postprodukcija filma je pred-
videna med marcem in avgu-
stom, premiera pa je načrto-
vana za september.

Bitka na filmskem platnu
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ustvarja igrano-dokumentarni film o bitki na Menini planini z naslovom Preboj. Igrane dele filma bodo 
začeli snemati februarja, glavno vlogo komandanta Franca Severja - Frante pa bo odigral Domen Valič.

Franc Sever - Franta v pogovoru z režiserjem filma Dejanom Baboskom

Aleš Senožetnik

Kostavska planina, Prevoje, 
Rudnik –  Zbrani na 
Kostavski planini so se 
spomnili na napad Nemcev 
na odred Kamniškega bata-
ljona, v katerem je dan pred 
božičem leta 1942 padlo tudi 
16 kamniških borcev. Slav-
nostna govornica Danica 
Simčič je poudarila pomen 
upora proti okupatorji in 
opozorila tudi na elemente 
sovražnega govora, ki se po-
javljajo v današnji družbi. 
Kamniški župan Matej Sla-
par pa je pozval k pametne-
mu in preudarnemu ravna-
nju. »Z deljenjem, s sov-
raštvom in hujskaštvom ne 
bomo prišli daleč. V priho-
dnost usmerjene misli in 
vrednote so misli povezova-
nja, solidarnosti, spodbuja-
nja, iskrenosti in sodelova-
nja,« je med drugim povedal 
Slapar, ki se je nekaj dni kas-
neje skupaj s predstavnikom 
Veleposlaništva Združenih 
držav Amerike, poslancem 
Matejem Toninom in pred-
sednikom Združenja borcev 
za vrednote NOB Kamnik 
Dušanom Božičnikom pok-
lonil tudi padlim borcem na 
Prevojah v Zgornjem Tuhi-
nju. Zbrane je tokrat nago-
voril akademik ddr. Rudi 
Rizman.

»Tudi preprosti človek seve-
da ve, da se iz sovražnega go-
vora ne more roditi nič dob-
rega. Na njihovo širjenje ta 
čas ne opozarjajo le tisti, ki se 
poklicno ukvarjajo z zgodovi-
no in družbenimi vedami, 
temveč tudi – še posebej ob 
različnih obletnicah začetka 
in konca obeh svetovnih vojn 
– take svetovne politične av-
toritete, kot so predsednik 
Evropske komisije, predse-
dnika Nemčije in Francije, 
generalni sekretar Organiza-

cije združenih narodov in 
številni drugi. Upajmo, da 
bodo ljudje namesto politič-
nim demagogom in populis-
tom vseeno raje prisluhnili 
omenjenim svarilom in se ne 
bodo pustili zapeljati včasih 
tudi mamljivim besedam, ki 
v končni posledici pripeljejo 
družbe v nesrečo, kaos, drža-
vljanske vojne in spopadanje 
med državami,« je med dru-
gim povedal Rizman.
Tik po novem letu se je spo-
minska slovesnost odvila 

tudi ob spomeniku NOB na 
Rudniku pri Radomljah, 
kjer so se zbrani poklonili 
več kot tridesetim borcem, 
ki so zaradi izdaje izgubili 
življenja. Slavnostna govor-
nica podžupanja Domžal 
Renata Kosec pa je ob tej 
priložnosti dejala, da bomo 
le združeni in enotni lahko 
ustvarili prostor, ki bo prije-
ten in varen za vse.
Vse dogodke so organizator-
ji popestrili tudi z bogatim 
kulturnim programom.

Prisluhnimo svarilom
S spominskimi slovesnostmi na Kostavski planini, Prevojah in v Rudniku so se spomnili dogodkov in 
padlih borcev v drugi svetovni vojni.

Spominska slovesnost ob spomeniku na Prevojah / Foto: Občina Kamnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Javni zavod 
Mestne lekarne je s prvim 
januarjem spremenil urnik 
dežurstva za Lekarno Ka-
mnik na Novem trgu 24. Le-
karna bo tako v času dežur-
stev, v soboto, nedeljo in ob 

praznikih, odprta od 17. do 
20. ure. Urnik bo veljal do 
konca leta. 
Sprememba z novim letom 
velja tudi za čas dežurstva za 
Lekarno Domžale. V času 
dežurstev je tako odprta ob 
nedeljah in praznikih med 
9. in 12. uro.

Sprememba dežurstva

Družba za upravljanje terjatev 
bank (DUTB) ali slaba banka je 
bila ustanovljena, da bi poma-
gala pri sanaciji slovenskega 
bančnega sistema. V zadnjem 
obdobju je vse več dogodkov, 
transakcij in praks, ki nakazu-
jejo, da se je DUTB izrodila. 
Poslanci NSi smo zahtevali 
ustanovitev parlamentarne pre-
iskovalne komisije, ki bo prei-
skala poslovanje DUTB. V na-
ših prizadevanjih so nas podpr-
le vse poslanske skupine.  
»Če smo slabo banko ustano-
vili z namenom, da bi sanirali 
bančno luknjo, smo namesto 
tega dobili novo luknjo s stari-

mi kriminalci,« je bil jasen Jer-
nej Vrtovec, poslanec NSi, ki 
bo tudi vodil parlamentarno 
preiskovalno komisijo. Komisi-
ja bo preverila ustreznost pre-
nosa slabih terjatev na DUTB. 
Komisija bo tudi ugotavljala, na 
kakšen način in po katerih me-
rilih je DUTB preverjala kupce 
terjatev, da kupci terjatev de-
jansko niso prvotni dolžniki. 
V prejšnjem mandatu smo po-
slanci uspešno preiskovali 
bančno luknjo, natančno smo 
ugotovili, kam je poniknilo ok-
rog pet milijard evrov. Sedaj so 
na vrsti sodišča, da odgovorne 
obsodijo in spravijo v zapor. 
Verjamem, da bo parlamentar-
na preiskovalna komisija dobro 
delo opravila tudi v primeru sla-
be banke. Vsi, ki imate infor-
macije, ki bi nam pri preiskova-
nju lahko pomagale, vabljeni, 
da jih delite z nami. 

Matej Tonin,  
poslanec DZ RS
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Preiskovali bomo slabo banko
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Aleš Senožetnik

Šmarca – Društvo Demos 
na Kamniškem, Društvo ge-
neral Maister Kamnik, Dru-
štvo sv. Jakoba in Krajevna 
skupnost Šmarca so v sode-
lovanju z Občino Kamnik 
tudi ob letošnjem dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti 
pripravili proslavo v Domu 
krajanov v Šmarci.
Po uvodnem nagovoru pod-
predsednika Krajevne skup-
nosti Šmarca Mitja Šarca je 
slavnostni govornik kam-
niški župan Matej Slapar 
spomnil na dogodke s 23. 
decembra 1990, ko so voliv-
ci izrazili odločitev, da stopi-
jo po samostojni poti, in 
razglasitev rezultatov plebi-
scita 26. decembra istega 
leta. »Odločitev se je ned-
vomno zapisala globoko in 
neizbrisno v zgodovinski 
spomin vseh prebivalk in 
prebivalcev naše domovine, 
ki so in ste s svojo odločitvijo 
dokončno vsi skupaj sledili 
cilju ter hrepenenju mnogih 
generacij pred nami in vami. 
Hrepenenju po tem, da gre-
mo skupaj po svoji samos-
tojni poti naprej,« je povedal 
kamniški župan, ki je pou-

daril pomen enotnosti, ki so 
jo Slovenci izrazili pred 28 
leti. »Je praznik enotnosti, 
saj smo skupaj uspeli prese-
či vse ideološke in druge raz-
like, ki so nas do takrat deli-
le. V najtežjih in prelomnih 
trenutkih smo pozabili na 
zgodovinske zamere iz pre-
teklosti in izbrali skupno 
pot, ki se je v zgodovini že na 
neki način nakazovala, pa 
nam do takrat zaradi različ-
nih razlogov in okoliščin ni 
uspelo. Takrat, leta 1990, pa 
nam je. Uspelo nam je izsto-
piti iz tedanje skupne drža-
ve, v kateri se je kmalu zgo-
dilo nasilje nepredstavljivih 
razsežnosti. Takrat je slo-
venski narod izrazil izjemno 
enotnost. Enotnost po skup-
ni državi, po slovenski zasta-
vi, slovenski himni, po sode-
lovanju in tistemu najpo-
membnejšemu, po samos-
tojni in neodvisni Republiki 
Sloveniji,« je še dejal Slapar 
in dodal, naj bo takšna eno-
tnost, kakršni smo bili priče 
leta 1990, imperativ in želja 
ter vodilo za razvoj, sožitje 
in blaginjo tudi danes in v 
prihodnje. »Prihodnost 
mora biti osmišljen projekt 
razvoja našega naroda pod 

okriljem najbolj plemenitih 
izkustev in znanj sodobne-
ga sveta. Prihodnost je lah-
ko le posledica strpnega di-
aloga, povezovanja, solidar-
nosti in iskrenosti,« je zak-
ljučil Slapar.
Program proslave, ki ga je 
pripravila dr. Marjeta Hu-
mar, so popestrili pevci Me-
šanega pevskega zbora Od-
mev Kamnik pod vodstvom 
Anice Smrtnik, citrar To-

maž Plahutnik in vokalistka 
Ana Plahutnik ter Špela 
Jenko in Ema Golmajer ob 
kitarski spremljavi Nane 
Balantič. Člani Gledališke 
skupine Rudolfi pa so pod 
mentorstvom Marje Kodra 
ubesedili izbrano poezijo 
avgusta preminulega slo-
venskega pesnika Cirila 
Zlobca. Program sta pove-
zovala Majda Mihelič in 
Jože Berlec.

Enotnost vodilo za 
razvoj v prihodnje
Enotnost, kakršni smo bili priče leta 1990, naj bo vodilo za razvoj, sožitje in blaginjo tudi danes in v 
prihodnje, je na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti povedal kamniški župan Matej Slapar.

Slavnostni govornik na proslavi je bil župan Matej Slapar. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ob nedavnem 
obisku v dnevnem centru 
Štacjon smo s predsedni-
kom vlade in nekdanjim 
kamniškim županom Mar-
janom Šarcem spregovorili 
tudi o spremembah, ki so 
jih v lokalno politiko pri-
nesle volitve.
Kot je povedal, je novoizvo-
ljenemu županu Mateju Sla-
parju že takoj po volitvah 
čestital in mu povedal, da je 
njegovo zmago potihoma 
tudi pričakoval. »Mateju Sla-
parju želim dobro delo. Ver-
jamem, da pozna zadeve, saj 
je bil štiri leta na občini. Je 
mlad in zagnan – in to veli-
ko pomeni. Za največji us-
peh štejem, da smo v naši 
občini znova dobili mladega 
župana. Mislim, da ima vse 
predpostavke, da bo dobro 
reševal probleme, ki jih pa 
zagotovo ni malo.« 
Kot je še dodal predsednik 
stranke LMŠ, ni razočaran, 
ker njihov kandidat Igor 

Žavbi ni zmagal. »Razočara-
nja vsaj zame osebno ni 
bilo. Bom iskren, čeprav 
morda malce sebičen: Mis-
lim, da je dobro, da se je 
neka zgodba zaključila in 
imajo priložnost novi ljudje 
in tudi stranka NSi, ki je bila 
v prejšnjem mandatu sicer 

res del koalicije v občinskem 
svetu, a občine še ni vodila. 
Dokler namreč nisi sam na 
tem mestu, ne razumeš do-
ločenih odločitev. In to sem 
gospodu Slaparju tudi pove-
dal,« je dejal Šarec, ki se je 
dotaknil tudi vloge LMŠ v 
novem mandatu. »Naša 

stranka zaradi politične ma-
tematike ne bo sodelovala v 
občinski koaliciji, kar se mi 
tudi zdi prav. Novo vodstvo 
bo delalo naprej, tako kot so 
si zamislili. Mislim, da smo 
mi svoje naredili, tako kot 
tudi sam osebno, po svojih 
najboljših močeh. Vsega se-
veda nismo, tudi ne vsega 
tako, kot smo si zamislili. A 
zdaj je čas za drugo ekipo. 
Situacija je čista in vesel 
sem, da je tako,« je še pove-
dal aktualni slovenski pre-
mier, ki pravi, da je morda 
županovanje v nekaterih po-
gledih celo težje, kot vode-
nje vlade. »Včasih je župa-
novanje težje. So določeni 
problemi, ki jih moraš reše-
vati na licu mesta. Ukvarjati 
se moraš z vsem. Vsekakor 
pa je županska izkušnja 
dobra popotnica za vodenje 
vlade in za to izkušnjo bom 
vedno hvaležen. Sem prvi 
predsednik vlade, ki je bil 
župan, in upam ter verja-
mem, da mi bo to tudi po-
magalo,« je zaključil Šarec.

Čas je za drugo ekipo
Predsednik vlade Marjan Šarec nad izidi lokalnih volitev v Kamniku ni razočaran. Z Matejem 
Slaparjem smo Kamničani dobili mladega župana z vsemi predpostavkami, da bo dobro reševal 
probleme, ki jih ni malo, meni Šarec.

Predsednik vlade Marjan Šarec / Foto: Aleš Senožetnik
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Pred novim letom 
se je neformalnega srečanja z 
uporabniki Dnevnega centra 
za osebe s težavami v dušev-
nem razvoju Štacjon udeležil 
predsednik vlade Marjan Ša-
rec. »Premierja smo povabili 
na neformalno druženje, kot 
je bilo v navadi še v preteklih 
letih, ko je bil še župan. Po-
govor je potekal v sprošče-

nem vzdušju, kakšnih pere-
čih socialnih problematik pa 
tokrat nismo poudarjali,« je 
po srečanju povedala Maja 
Gradišek, pomočnica direk-
torice kamniške enote Centra 
za socialno delo Osrednja 
Slovenija – vzhod.
»Gre za projekt iz mojega 
prvega županskega manda-
ta, ki je bil uspešno realizi-
ran, kljub temu da smo od 
nekaterih kamniških duše-
brižnikov takrat poslušali, 

kaj vse bo narobe, če bo ta 
ustanova tukaj. Vendar cen-
ter danes dobro deluje in 
ima čedalje več uporabni-
kov. Gre za osebe, ki so v 
nekem obdobju zašle v teža-
ve, kar se lahko zgodi vsake-
mu izmed nas. Zato sem 
vesel, da center danes us-
pešno deluje,« je po sreča-
nju, ki je potekalo v sprošče-
nem vzdušju, pa je po pogo-
voru dejal Marjan Šarec.

Po besedah Lidije Kos, stro-
kovne vodje centra, Štacjon 
obiskuje blizu petdeset upo-
rabnikov, od 15 do dvajset, 
pa jih v center prihaja vsako-
dnevno. »Naš cilj je, da se 
uporabniki tukaj počutijo 
sprejete in varne, kar nam 
tudi uspeva. Nadejamo se 
lahko, da bo število uporab-
nikov v prihodnje še nekoli-
ko naraslo, saj se o centru 
širi dober glas,« je še dodala 
Lidija Kos.

Premier v Štacjonu
Predsednik vlade in nekdanji kamniški župan 
Marjan Šarec je med prazniki obiskal uporabnike 
dnevnega centra Štacjon.

Premier Marjan Šarec na obisku pri »štacjoncih« 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Občina Kamnik je 
uspešno kandidirala na jav-
nem razpisu za izvajanje 
javnih del v letošnjem letu, 
sporočajo iz občinske upra-
ve. Tako bo še januarja z de-
lom začelo pet brezposelnih 
občanov, ki bodo skrbeli za 
urejenost javnih površin. 
Na javnem razpisu je prav 
tako uspešno kandidiralo 
tudi šest drugih kamniških 

zavodov. Knjižnica Franceta 
Balantiča bo tako lahko za-
poslila eno osebo, Zavod za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik štiri osebe, Osnov-
na šola Frana Albrehta eno, 
Društvo Sožitjedve, Dom 
starejših občanov Kamnik 
tri, Center za socialno delo 
Osrednja Slovenija – vzhod 
pa dve osebi. S prijavo pa 
niso bili uspešni v CIRIUS 
Kamnik in Medobčinskem 
muzeju Kamnik.

Do zaposlitev preko 
javnih del

Občina Kamnik bo preko javnih del v tem letu 
zaposlila pet brezposelnih oseb, ki bodo skrbele 
za urejanje javnih površin, uspešnih pa je bilo 
tudi šest drugih kamniških zavodov.

Dnevni center Štacjon vsakodnevno obiskuje od 
petnajst do dvajset uporabnikov. Po besedah 
strokovne vodje centra Lidije Kos pa se nadejajo, 
da bo število uporabnikov v prihodnje še 
nekoliko naraslo.
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Jasna Paladin

Kamnik – V soboto, 24. no-
vembra, je minilo 75 let od 
smrti v Kamniku rojenega 
pesnika Franceta Balantiča, 
česar so se v kamniški knji-
žnici, ki od leta 2015 tudi 
uradno nosi pesnikovo ime, 
v petek, 14. decembra, 
spomnili s posebnim veče-
rom, katerega gost je bil 
prof. France Pibernik, zago-
tovo eden največjih razisko-
valcev in poznavalcev Balan-
tičevega življenja in dela. 
Knjižnici je nedavno podaril 
pesnikov kip, delo kiparja 
Draga Tršarja.
»Ta večer je namenjen zah-
vali za imenitno in zelo 
dragoceno darilo iz rok 
profesorja Pibernika – kip, 
ki je eden od treh študij-
skih izdelkov za kip na No-
vem trgu, kjer danes stoji 
Balantičev spomenik. S 
sprejemom tega darila želi-
mo poudariti, da je France 

Balantič naš izjemen pe-
snik in da ga sprejema tudi 
mesto Kamnik. Kip je na-
rejen iz gline, zato bomo 
najverjetneje naredili odli-
tek in mu namenili prav 

posebno mesto znotraj 
knjižnice in tako simbolič-
no tudi v domačem mestu 
povzdignili njegovo poezi-
jo,« je na dobro obiskanem 
večeru povedala direktorica 

knjižnice Breda Podbre-
žnik Vukmir.
Dogodek, ki so se ga udele-
žile tudi tri pesnikove neča-
kinje, sestri pa zaradi bolez-
ni žal ne, je minil ob bese-
dah prof. Franceta Piberni-
ka, ki je v pogovoru s Tone-
tom Ftičarjem nanizal vrsto 
zanimivosti iz pesnikovega 
življenja, s katerim se je 
prvič srečal pri svojih 16 le-
tih leta 1944, ko je bilo slo-
venskega branja na voljo 
zelo malo. Poudaril je, da se 
je Balantiča, ki je pri še ne 
22 letih umrl kot domobra-
nec, dolgo držal sloves »na-
pačnega« pesnika, njegova 
poezija je bila zamolčana, 
čeprav potihoma vseskozi 
občudovana, in da je pri-
znanja za svoje pesniške 
mojstrovine deležen šele 
zadnja leta.
Sprejem darila so v knjižnici 
obeležili tudi z recitalom Ba-
lantičeve poezije in glasbe-
nimi nastopi.

Kip bo dobil  
posebno mesto
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so se z Balantičevim večerom spomnili 75. obletnice pesnikove 
smrti in ob tem prejeli pesnikov doprsni kip, ki ga je knjižnici podaril prof. France Pibernik.

France Pibernik, direktorica kamniške knjižnice Breda 
Podbrežnik Vukmir in pesnikove nečakinje Maja Jesenik 
Štefin, Ksenija Jesenik Lužovec in Dušica Jesenik Bremšak 
ob kipu Franceta Balantiča, ki je svoje mesto našel v 
prostorih knjižnice / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Dr. Marjanca 
Klobčar, slavistka in etnolo-
ginja, je Kamničanom s svo-
jimi raziskavami in knjiga-
mi o načinu življenja prebi-
valcev Kamnika in etnolo-
ških temah našega okolja že 
zelo dobro poznana, tokrat 
pa je predstavila svoje ob-
sežno znanje, ki se mu stro-
kovno posveča kot razisko-
valka na Glasbenonarodopi-
snem inštitutu ZRC SAZU 
v Ljubljani. Na Maistrovem 
večeru – na njih se zanimivi 
predavatelji vselej dotaknejo 
kakšnega vidika, povezane-
ga predvsem s prvo svetov-
no vojno in obdobjem Ru-
dolfa Maistra – je namreč 
vojno predstavila skozi voja-
ške pesmi, pri tem pa na 
strokoven način skušala 
ovreči vse preveč razširjeno 
prepričanje, da naj bi bile 
slovenske vojaške pesmi 
otožne in jokave zaradi bo-
jazljivosti in premajhne od-
ločnosti naših vojakov. 
»Priznam, da so me takšna 
prepričanja kot etnologinjo 
zelo zbodla prav zato, ker 
sem se pri dosedanjem delu 
na terenu srečevala tudi z 
zgodbami o tem, kako so 

fantje odhajali v vojne, in v 
teh zgodbah ni bilo slutiti 
nobene bojazljivosti. Prav 
tako naša zgodovina premo-
re kar nekaj junaških pesmi, 
denimo Lavdon pri belem 
gradu ter Pegam in Lamber-
gar,« je predavanje začela 
Klobčarjeva in se s svojo pri-
povedjo ter predvajanjem 
izvirnih zvočnih posnetkov 
vojaških ljudskih pesmi, ki 
so objavljene na zgoščenki 
Regiment po cesti gre, spre-
hodila od bitke na Mora-
vskem polju pri Dunaju iz 
leta 1278, španske vojske (ki 

se v pesmih omenja kot 
možje v rumenem), ki je v 
času takratnih najemniških 
vojsk fante novačila tudi na 
našem ozemlju, splošne 
(dosmrtne) vojaške službe s 
konca 18. stoletja, francoske 
vojske, prvo svetovno vojno 
… Vsa ta vojaška obdobja se 
vsako po svoje še danes 
zrcalijo v slovenski ljudski 
pesmi, predvsem pa je iz 
njih po prepričanju predava-
teljice jasno razvidno, da v 
ospredju ni bojazljivost voja-
kov. »Slovenski fantje v bo-
jih niso kazali želje po ubija-

nju in bojevanju, so pa ved-
no izražali čast, častno spre-
jemanje dolžnosti bojevanja 
za cesarstvo, ki so mu pripa-
dali. Razumeti namreč mo-
ramo, da so tudi Slovenci 
cesarja sprejemali za svoje-
ga. Vojaško službo so zato 
jemali z dostojanstvom.«
Za slovenske vojake je bilo 
značilno tudi to, da niso peli 
med marširanjem, pač pa 
po opravljeni dolžnosti, po 
delu (to velja tako za delovne 
kot vojaške pesmi) – in to 
večglasno, čemur pa bolj 
ustreza baladni ritem.

Vojna skozi vojaške pesmi
Po vseh večerih, posvečenih bojem, bitkam in frontam, so ob zaključku leta 2018, v katerem smo 
praznovali stoto obletnico konca prve svetovne vojne, Maistrov večer v Maistrovi rojstni hiši sredi 
decembra posvetili vojni z nekoliko drugačne plati. Dr. Marjanca Klobčar je namreč predstavila 
vojaške ljudske pesmi.

Decembrski Maistrov večer je nosil naslov Vojaške ljudske pesmi. / Foto: Jasna Paladin

Marjan Schnabl

Kočevje – V zgodnji dopol-
danski uri v četrtek, 13. de-
cembra, smo prispeli v Ko-
čevje in v tamkajšnjem turi-
stičnem društvu dobili na-
vodila za predvideno izved-
bo celodnevnega programa, 
ki so ga pripravili Janko 
Blagšič, Bogomir Bajc in 
Marjan Schnabl.
Po jutranji kavi smo takoj 
nadaljevali pot v nekdaj za-
prto območje Kočevsko 
Reko, kjer nas je sprejel vo-
dič po bunkerju na Škrilju 
Mihael Petrovič in šofer po-
sebnega kombija za prevoz 
do Škrilja. Nekaj informacij 
nam je vodič posredoval že 
na informacijski točki v Ko-
čevski Reki, tam je tudi 
manjši muzej in v istem 
prostoru pošta. Preden smo 
pristopili do podzemnega 
objekta – bunkerja, so nas 
napisne table opozarjale, da 
je prepovedano fotografira-
nje in prosto sprehajanje po 
okolici. Dodatno smo dobili 
še enega spremljevalca, saj 
je objekt še vedno v nekem 
smislu tajen in je bil v prete-
klosti namenjen za potrebe 
takratnega slovenskega poli-
tičnega vodstva. V posebne 
omarice smo odložili fotoa-
parate in mobitele ter vsto-
pili v prostore. Kar težko je 
dojeti, kako je vse varno in 
tehnično dovršeno izdelano 
in da je po skoraj šestih de-
setletjih še vedno lahko vse 
v funkciji.
Prehitro sta minili dve uri 
ogleda in zunaj nas je priča-
kalo sneženje. V Kočevski 
Reki smo si nato pod vod-
stvom vodiča Albina Likarja 
ogledali novejšo cerkev sv. 
Janeza Krstnika, ki je v veči-
ni izdelana iz lesa kot sim-
bol kočevskih gozdov. Poleg 
moderne cerkve stoji spo-
menik padlim borcem iz 
časa NOB in najdebelejše 
deblo starega oreha. V bliži-
ni, le čez cesto, je plato, na 
katerem je bil leta 1990 
postroj brigade MORiS in 

znamenita protitankovska 
granitna piramida – ovira z 
vklesanim simbolom. Ob 
vse močnejšem sneženju in 
mrazu smo nadaljevali pot 
proti Gotenici, kjer se na za-
prtem območju prav tako 
nahajajo objekti posebnega 
pomena. Po vrnitvi v Kočev-
je smo si ogledali največje 
sani v Sloveniji, ki so jih iz-
delali učenci Srednje lesar-
ske šole iz Kočevja, nadalje 
župnijsko cerkev sv. Jerneja 
in skulpturo Deklice s pi-
ščalko, delo priznanega aka-
demskega kiparja Staneta 
Jarma. Z ogledom smo na-
daljevali na Turističnem 
društvu Kočevje, kjer nas je 
ljubeznivo sprejela direkto-
rica Rebeka Jambrovič in 
smo bili deležni priložno-
stne degustacije divjačin-
skih salam (medved, gams, 
jelen, divji prašič). Tu smo 
se tudi zahvalili vsem vodi-
čem in izročili vsakemu po-
sebej priložnostno darilo, in 
sicer knjigo z naslovom Ne 
pozabimo!, ki jo je lani izda-
lo Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda. V zgo-
dnjih popoldanskih urah 
smo si ogledali še Pokrajin-
ski muzej Kočevje, ki prika-
zuje zgodovino Kočevske, 
kočevskih Nemcev in narav-
ne znamenitosti kraja. Obi-
skali smo tudi Šeškov dom, 
kjer je od 1. do 4. oktobra 
1943 potekal zbor odposlan-
cev slovenskega naroda in tu 
je tudi še danes viden zna-
meniti napis: Narod si bo 
pisal sodbo sam.
Pred vrnitvijo v Kamnik nas 
je čakal le postanek na Tur-
jaku. Tu smo bili zasluženo 
postreženi s kmečko pojedi-
no, ki se nam je po celodnev-
nem potepanju še kako pri-
legla. Ob odhodu pozno po-
poldne je zunaj še vedno 
snežilo, vendar smo se na 
našega voznika Borisa Po-
ljanška popolnoma zanesli, 
da nas varno pripelje v Ka-
mnik po že deloma spluže-
nem cestišču. 

Častniki  
na Kočevskem
Območno združenje slovenskih častnikov 
Kamnik - Komenda ima v svojem letnem 
programu aktivnosti načrtovano vsaj eno 
strokovno ekskurzijo. Sredi decembra smo se 
odpravili na Kočevsko in si med drugim ogledali 
tudi območji Škrilj in Gotenice.

Rebeki Jambrovič smo izročili knjigo Ne pozabimo! 
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Igor Kavčič

Kamnik – V Galeriji Pogled, 
ki deluje v sklopu Galerije 
Miha Maleš, razstavljajo 
tako mlajši avtorji kot že 
uveljavljeni umetniki, ki pa 
so predvsem mladi po vsebi-
ni. Kot je povedala vodja ga-
lerije Saša Bučan, vsako leto 
na priporočilo mentorjev na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje oziroma 
Pedagoški fakulteti ponudi-
jo razstavišče enemu izmed 
mladih avtorjev študentov. 
Tokrat je to Katja Sorta, ki 
sicer prihaja s Krasa in v 
tem šolskem letu na oddel-
ku za likovno pedagogiko na 
Pedagoški fakulteti v Lju-
bljani zaključuje dodiplom-
ski študij s področja abstrak-
tne risbe. Med študijem je 
pod mentorstvom docenta 
Andreja Brumna Čopa zače-
la delati kot demonstratorka 
za Galerijo UL PEF, kjer je 
še vedno aktivna. Doslej se 
je predstavila na več skupin-
skih razstavah, tokrat pa se 
prvič samostojno predsta-
vlja v Galeriji Pogled, kjer je 
razstavila dve seriji slik pod 
skupnim naslovom Razmi-
šljanje o kvadratu.
Katja Sorta najprej predstavi 
serijo risb z ogljem, ki so na-
stale v povezavi z njenim 

diplomskim delom Medita-
cija o ideji črnega kvadrata. 
»Najprej naredim osnovno 
kompozicijo, v nadaljevanju 
pa dodam še drugi plan, ki 
bo prostorsko za prvo kom-
pozicijo. Prvotno kompozi-
cijo potem še enkrat prebar-
vam, da dobim dodatno glo-
bino in s tem še tretjo di-
menzijo v praznih prosto-
rih. Osnovna dimenzija je 
seveda kvadrat, moja želja 
pri tem pa je ustvariti čisto 
geometrično abstrakcijo,« 
pojasnjuje avtorica, ki v dru-
gem delu razstave predsta-

vlja slike v tehniki akril na 
platnu, ki so nastale v letu 
2018. Platna naslavlja in oš-
tevilči za Krajine, pri čemer 
se želi izogniti razmejitvi 
nebo – zemlja. Ob tem pred-
vsem iz tehničnega vidika 
uporablja tudi priročnejši 
kolaž. Kolažirane barvne za-
pise ustvarja s prepletanjem, 
spajanjem posamičnih barv-
nih, vertikalno potujočih 
trakov. Barvno se giblje v 
prečiščenih hladnih tonih 
modre, zelene in sive. 
»V delih Katje Sorta se iz-
postavl ja  raziskovalni 

moment tako v smeri barve 
in njene čistosti kot tudi v 
raziskovanju kvadrata kot 
vodila, iz katerega Katja 
ustvarja številne variacije v 
svojih študijskih risbah. V 
obeh primerih slikarkina 
dela nakazujejo/izpostav-
ljajo dva pomembna ele-
menta, gradnika tega likov-
nega jezika – črto in čisto 
barvo oziroma njun vnap-
rej jasno določen medse-
bojni odnos,« dodaja 
umetnostna zgodovinarske 
Saša Bučan. Razstava bo na 
ogled do 15. februarja.

V geometrični 
abstrakciji
V Galeriji Pogled je na ogled razstava del mlade likovne ustvarjalke Katje Sorta z naslovom 
Razmišljanje o kvadratu.

Mlado likovno ustvarjalko Katjo Sorta zanima geometrična abstrakcija. / Foto: Igor Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Sredi decembra 
je v Katzenbergu potekala 
razstava Zid 2 Tomaža 
Schlegla. Kot v nekaterih 
prejšnjih avtorjevih projek-
tih je tudi v tem primeru 
šlo za enodnevno razstavo, 
ki ji je avtor tokrat dodal 
pridevnik matematična. 

Soba s 13 slikami, ki še naj-
bolj spominjajo na koordi-
natni sistem, ki ga seka pre-
mica, je imela svojo zrcalno 
podobo v sosednji sobi, s 
čimer je Schlegl gledalcu 
želel omogočiti vstop v 
zrcalni svet in s tem pogled 
na realnost z druge per-
spektive. Kot ključen orien-
tir pri tolmačenju zagonet-

ke so gledalcu zato služili 
naslovi tako v realni kot 
zrcalni podobi.
Tako kot v primeru Schleg-
lovih prejšnjih enodnevnih 
postavitev Animaliz Reford 
je v vlogi »kritika« nastopil 
Goran Završnik. »Umetnik 
na koncu pride do bistva, ki 
ga je dojel že naš alpinist 
Tomaž Humar: Ali je osvoji-

tev vrha brez uspešnega 
sestopa še vedno osvojitev 
vrha? Se lahko zadovoljimo 
zgolj z osvojitvijo, brez 
sestopa?« 
Na Završnikovo vprašanje 
nam je odgovoril avtor. »Bi-
stven je sestop. Šele ko pri-
deš z gore, dobiš pravo per-
spektivo,« pravi Schlegl, ki 
dodaja, da je razstava plod 
precej osebne filozofije, ki 
želi k refleksiji pritegniti po-
sameznika. Zato se je odlo-
čil za skoraj popolno ab-
strakcijo vizualne podobe, 
oz. abstrahiranje vizualne-
ga. »Slike bi pomenile poda-
janje moje vizije gledalcu, 
želel pa sem, da si gledalec 
sam ustvari svojo vizijo,« 
pojasnjuje Schlegl, ki je tudi 
zaradi takšnih projektov av-
tor, čigar »umetnost močno 
presega okvire, ki jih ponuja 
preostali Kamnik, zato hoče 
ven«, kot je obiskovalcem, ki 
so si dovolili vstop skozi zr-
calo, povedal Završnik.

Skozi Schleglovo zrcalo
Trinajst slik, štiri stene. Ena od teh je zrcalo, s katerim je kamniški slikar Tomaž Schlegl omogočil 
vstop v zrcalni svet.

Razstava Tomaža Schlegla Zid 2 v Katzenbergu / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – V Galeriji Dika so 
20. decembra odprli razsta-
vo keramičnih skulptur Ta-
nje Sokolov Boh iz Škofje 
Loke z naslovom Osem lju-
bezenskih spevov in pesem 
obupa. »Keramična dela Ta-
nje Sokolov Boh so že sama 
po sebi zanimiva in vizual-
no dražljiva, z naslovi pa 
pridobijo še dodatno razse-
žnost, nemalokrat duhovito 
in večplastno. Na razstavi, v 
naslovu katere je parafrazi-
rala naslov pesniške zbirke 

Pabla Nerude, se nam pred-
stavlja z deli, ki jih sicer po-
vezuje precej enoten formal-
ni pristop, a so nekatera vsaj 
na videz neposredno pred-
metna, druga pa abstraktna. 
Na videz poudarjam zato, 
ker kiparka rada ustvari pa-
radoks,« razstavo opisuje 
mentor Likovnega društva 
Senožeti Radomlje Janez 
Zalaznik.
Razstava bo odprla do 16. 
februarja, in sicer vsak četr-
tek in petek od 15. do 17. ure 
ter vsako soboto od 10. do 
13. ure.

Razstava keramičnih 
skulptur
V Galeriji Dika razstavlja Tanja Sokolov Boh.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Člani Foto kluba 
Kamnik črto pod konec leta 
navadno potegnejo z razsta-
vo FKK OFF!, skozi katero 
predstavijo svoje ustvarjanje 
v preteklem letu. Tokrat so 
namesto razstave pripravili 
fotografski dogodek, ki so ga 
v vsesplošnem duhu decem-
brskega prazničnega dogaja-
nja poimenovali Praznova-
nje. Osrednji koncertni pros-
tor Mladinskega centra Ko-
tlovnica so za nekaj ur spre-
menili v razstavišče, avtorji 

pa so skozi zanimive inštala-
cijske postavitve, ki so poleg 
fotografij vsebovale tudi dru-
ge elemente ter video vsebi-
ne, predstavili lasten pogled 
na praznike in praznovanja 
ter z njimi povezane običaje 
in navade. Kot svojevrstno 
praznovanje so tematizirali 
tudi samo formo odprtja raz-
stave in jo na nekoliko ironi-
čen način vključili v koncept 
dogodka, ki je sicer skozi raz-
lične, na prvi pogled banalne 
predmete prevpraševal tudi 
samo vlogo fotografije v 
obravnavanem konceptu.

Praznovanje fotografov
Člani kamniškega foto kluba so pred 
decembrskimi prazniki v Mladinskem centru 
Kotlovnica pripravili celovečerni fotografski 
dogodek z naslovom Praznovanje.

        Brisače že za 1,74*
 *Cena velja za brisače Prima 30x50 cm

/kos

Svilanit outlet Kamnik www.svilanit.si
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Zanimivosti

petek, 11. januarja 2019

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Folklorne 
skupine Kamnik, ki jih vo-
dita predsednik Janez Hri-
bar ter umetniški vodja in 
mentor Darko Lešnjek, 
imajo vsako leto okoli 
šestdeset različnih nasto-
pov – in tudi v minulem 
letu je bilo tako. Velikokrat 
so se predstavili tudi v Lju-
bljani, kjer so slovensko 
k u l t u r n o  d e d i š č i n o 
predstavljali turistom, a 
prav posebno je nastopati 
pred domačim občinstvom, 
zato so 8. decembra v Domu 
kulture Kamnik pripravili 
zdaj že dobro poznano pri-
reditev Ples in glasba izpod 
Kamniških planin.
Obiskovalci, ki so skupaj z 
vstopnico prejeli tudi kole-
dar Folklorne skupine Ka-
mnik za letošnje leto, so 
bili deležni kakovostnega 
programa, saj so se na kam-
niškem odru predstavile 
skupine, ki so doslej nasto-

pale tudi na državnih sreča-
njih folklornih skupin. Za-
bavno-kulturni večer, ki sta 
ga povezovala Saša Klobu-
čar in Franc Starin, so odpr-
li najmlajši – člani pod-
mladka FS Kamnik Ta navi-
hani, ki so pod mentor-
stvom Lucije Rifel predsta-

vili ljudsko igrico Oreh je 
naš in zaplesali Mlinček, 
nato pa so svoje plesno zna-
nje v različnih folklornih 
kostumih predstavili še čla-
ni domače Folklorne skupi-
ne Kamnik, ŽKUD Tine 
Rožanc ,  Fo lk lornega 
društva Kres in Folklorne 

skupine Klas iz Horjula, 
posebni gostje pa so bili čla-
ni Ansambla Viharnik.
Člani Folklorne skupine Ka-
mnik, ki imajo vaje v Domu 
kulture Kamnik vsako sredo 
ob 19. uri, vabijo v svoje 
vrste nove člane, vse, ki ima-
jo veselje do plesa in petja.

Zaplesali mladi in stari
Člani Folklorne skupine Kamnik so decembra pripravili zdaj že tradicionalno folklorno prireditev z 
naslovom Ples in glasba izpod Kamniških planin.

Trikrat so na oder stopili tudi domači plesalci iz FS Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Fani Zore

Šmartno v Tuhinju – Večer 
je združil različne zvrsti 
glasbe od vokalne do instru-
mentalne. Ljudski pevci so 
za uvod zapeli tako imeno-
vano tuhinjsko himno Bise-
ri Tuhinjske doline, avtorica 
besedila je Joži Kališnik, av-
tor glasbe Rudi Poljanšek.
V naših krajih je živelo in še 
živi veliko ustvarjalcev, pisa-
teljev, pesnikov, skladateljev 
in glasbenikov, ki so nam 

pustili čudovito dediščino. 
O njih in o Tuhinjski dolini 
je bilo izdanih nekaj knjig, 
ki jih lahko najdemo v kam-
niški knjižnici. V knjigi Ču-
den prečudež sta Irena 
Kotnik in Breda Pobrežnik 
Vukmir zbrali folklorne in 
druge pripovedi iz Kamnika 
in okoliških vasi. Pripovedi 
sta zbrali na terenu, jih po-
sneli in večji del zapisali v 
narečju. Najnovejšo knjigo 
Sveti Miklavž na Gori pa je 
mogoče še kupiti.

MePZ Mavrica pod vodstvo 
prizadevnega zborovodje 
Primoža Leskovca je izbral 
poleg ljudskih in zimzelenih 
pesmi še pesem domačinov 
patra Angelika Hribarja iz 
Zgornjega Tuhinja in du-
hovnika Gregorja Malija iz 
Znojil - Sela pri Kamniku.
Prav posebej nas je navdušil 
in ogrel s svojimi vižami na-
rodno-zabavni ansambel 
Šus, predvsem s svojo mla-
dostno zagnanostjo in lastni-
mi avtorskimi skladbami.

Ljudski pevci iz Tuhinjske 
doline, ki v tej zasedbi in or-
ganizirani obliki delujejo 
šele štiri leta in jih povezuje 
veselje do petja in ljudske 
glasbe, so nas popeljali na-
zaj v stare čase, ko je življe-
nje na vasi in v naši dolini 
teklo počasneje. Vsi so vese-
lje do petja prenesli iz otro-
štva, ko se je pelo po druži-
nah, po opravljenem delu, v 
dolgih zimskih večerih.
Zadnja nastopajoča v tem 
večeru je bila Godba Tu-
hinjska dolina pod vod-
stvom dirigenta Mihe Kos-
ca. Popeljali so nas skozi 
različne žanre, od sloven-
ske ljudske pesmi, klasike, 
džeza in popa do filmske 
glasbe. Med nastopajočimi 
je bil tudi posebni gost gos-
pod Rudi Poljanšek, ki se je 
s harmoniko pridružil god-
bi pri zadnji skladbi Har-
monika. Poželi so največji 
aplavz.
Nastopajoče je z veznim be-
sedilom tankočutno povezo-
vala gospa Ivica Bajde. Tako 
lepega večera pa ne bi bilo 
brez naše predsednice zbora 
MePZ Mavrica Pavle Šuštar, 
ki je poskrbela za vso orga-
nizacijo, promocijo in je 
zbrala številne nastopajoče. 
Prav tako smo hvaležni na-
šim zvestim sponzorjem, 
Osnovni šoli Šmartno v Tu-
hinju, predvsem pa obisko-
valcem prireditve, ki so se v 
tako velikem številu odzvali 
našemu vabilu in tudi z 
nami zapeli.
Prijetno druženje ob dobro-
tah naših pevk in pevcev ter 
klepetu se je nadaljevalo po 
koncertu, kjer je tudi odme-
vala pesem pevcev, zraven 
pa so poprijeli še mnogi 
obiskovalci.

Tuhinjska dolina  
v pesmi in besedi
Pesmi in lepe melodije so odmevale v telovadnici Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju v soboto, 8. decembra, ko je Mešani pevski zbor Mavrica medse 
povabil glasbene izvajalce iz Tuhinjske doline.

Mešani pevski zbor Mavrica je zapel ob klavirski spremljavi Martine Golob Bohte. 

Fo
to

: F
ra

n
c 

M
o

d
ri

ja
n

Jasna Paladin

Kamnik – Zakleta Veronika, 
ki s svojim kačjim repom v 
nedrjih Malega gradu še 
vedno čaka na svojega odre-
šitelja, je že vrsto let kam-
niški simbol, tudi del 
mestnega grba, nedavno pa 
so se temu liku na svoj na-
čin posvetile tudi tri kerami-
čarke iz Hiše keramike – 
Polona Zajc, Tatjana Hlačer 
in Tatjana Taja Legat Lokar.
»Gre za projekt Srca Slove-
nije z naslovom Zgodbe rok 
in krajev, katerega rdeča nit 
so lokalne zgodbe, in ker 
smo si vse želele izdelovati 
nakit, smo izbrale zgodbo 
kamniške Veronike in v po-
vezavi s tem izdelale kolek-
cijo nakita in lepotilnega 
pribora. Veronike nismo že-
lele upodobiti na klasičen 
način, kot jo lahko vidimo 

denimo v grbu, ampak smo 
si želele poudariti njeno 
ženstvenost, njen karakter, 
jo ne nazadnje tudi povzdig-
niti v njeni lepoti. Zato je 
naša Veronika bolj okrogla, 
bolj kraljevska, tudi bolj po-
gumna. Izdelati tak nakit, 
kot smo si ga zamislile v gli-
ni, je bil prav poseben izziv 
zaradi številnih detajlov,« 
nam je na odprtju razstave t. 
i. eksperimentalnega obliko-
vanja v glini, ki je bilo v sre-
do, 12. decembra, povedala 
ena od avtoric in predsedni-
ca KUD Hiša keramike, za-
kaj pa ne majolka Tatjana 
Hlačer.
V procesu ustvarjanja so av-
torice za vse predmete izde-
lale kalupe, saj so prepriča-
ne, da bi bili njihovi pred-
meti, povezani z Veroniko, 
tudi primeren kamniški tu-
ristični spominek.

Veronika tudi na 
ogledalih
V Hiši keramike so predstavili zanimiv nakit in 
lepotilni pribor, katerih rdeča nit je zakleta 
grofica Veronika, ki pa so jo avtorice tokrat 
predstavile na bolj ženstveni način.

Na razstavi Veronikin nakit in lepotilni pribor so avtorice 
Tatjana Hlačer, Polona Zajc in Tatjana Taja Legat Lokar 
predstavile iz gline izdelane obeske in ogledalca z 
Veronikino podobo. / Foto: Jasna Paladin

Anže Burja

Ukve – Mešani pevski zbor 
Odmev Kamnik je letošnje 
leto zaključil na prav pose-
ben način. Potem ko smo 
jim v petek, 28. decembra, 
lahko prisluhnili v Šmarci 
na proslavi ob državnem 
prazniku, dnevu samostoj-
nosti in enotnosti, so se v 
soboto odpravili v zamejstvo.
V Ukve, staro naselje zamej-
skih Slovencev v Kanalski 
dolini, jih je pot peljala na 
povabilo združenja Don Ma-
rio Cernet in cerkvenih pev-
cev iz Ukev, ki so pripravili 
Božični koncert. Tam so 
poslušalcem predstavili ne-
kaj slovenskih božičnih pe-
smi. Poleg Odmeva so na-
stopili tudi zbor iz domačih 
Ukev, vokalni skupini iz ko-
roškega Šentjakoba v Rožu 

in tržaških Barkovelj ter ci-
trarka iz Rateč.
Potem ko je zbor v letošnji 
sezoni pod vodstvom neu-
morne Anice Smrtnik s pev-
skimi prijatelji pripravil več 
projektov v Kamniku in po 
vsej Sloveniji, program z 
ljudskimi pesmimi, s kateri-
mi je predstavil slovensko 
kulturno dediščino in zanj 
požel veliko odobravanj in 
pohval, gostoval v Avstriji 
pri s Kamnikom pobrateni 
občini Trofaiach, se zdi, da 
je bil Odmevov letošnji za-
ključek in obisk pri gosto-
ljubnih rojakih kot nalašč. 
Pravijo, da se bodo v Ukve 
še z veseljem vrnili.
Vodstvo zbora in pevci 
upajo, da se kaj kmalu s 
poslušalci snidejo na kate-
rem od dogodkov v nasled-
nji sezoni.

Gostovanje v Ukvah
Pevci Mešanega pevskega zbora Odmev Kamnik so v 
Ukvah sklenili 37. sezono.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse  

letne čase

  bombažna brisača po izbiri

kava Barcaffe,  
250 g

avtomatski dežnik
Ivan Sivec:  

Karantanski rokopisi

20
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

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

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

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

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

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

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

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

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

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

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

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

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

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

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

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

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

Izberite letošnje darilo
Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja
Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja  
Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 

se celostno posvečamo svojemu zdravju 

in dobremu počutju. 

V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 

opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 

za mentalno dobro počutje (mentalni 

trening IMT in NLP). Starodavna znanja 

tradicionalne kitajske medicine (TKM) 

nam pomagajo razumeti, kako smo 

povezani z naravo in vesoljem, kako se 

ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 

telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 

hrani odstira pogled na prehranjevanje z 

energijskega vidika. Dodana so še moja 

razmišljanja in osebna dognanja, ki so 

mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 

se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 

k sebi. Se začutiti. R
aziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 

vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Z veseljem vam jih posredujem. 

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

pravi za vas.

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  

je bivališče zdravega duha. Telo in duh  

se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 

listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 

ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 

nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  

je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

in duha. 

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 

bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  

 
Prisrčno vabljeni k branju. 

Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Mira Papež

Zgornje Stranje – Učenci in 
učitelji OŠ Stranje smo leto 
zaključili z različnimi dejav-
nostmi. Učenci od prvega 
do tretjega razreda so si v 
okviru kulturnega dne ogle-
dali predstavo Mali polhek v 
izvedbi skupine Kukuc. 
Nato je sledil ogled dramske 
igre Mojca Pokrajculja v pri-
redbi Mire Papež, ki jo je 
zaigrala šolska gledališka 
skupina Baretka. Na koncu 
pa smo si ogledali še igrico 
Gospod Trebušnik, ki so jo 
odigrali učenci četrtega in 
petega razreda pod mentor-
stvom Irene Uljančič. 
Učenci in učitelji od šestega 
do devetega razreda smo 
dan samostojnosti in eno-

tnosti obeležili z ogledom 
posnetka oddaje, ki so jo 
pod mentorstvom Mire Pa-
pež posneli mladi planinci v 
naši knjižnici. V oddaji smo 
gostili Matjaža Šerkezija, ki 
s svojim življenjem in de-
lom, z dejanji izkazuje do-
moljubje in človečnost kot 
gorski reševalec, alpinist, 
športnik, sodelavec Planin-
ske zveze Slovenije, mož in 
oče. Igralci dramske skupi-
ne smo varovancem Sožitja 
najmlajšim delavcev Kam-
busa, Avtomehanike Cot-
man in Avtoličarstva Papež 
poklonil ogled igre Mojca 
Pokrajculja, nato pa jih je 
obdaril še Božiček. Varovan-
ce Sožitja je s svojim dari-
lom razveselil tudi župan 
Matej Slapar. 

Praznično v Stranjah

Nastop dramske skupine Baretka v igri Mojca Pokrajculja 

Fo
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jeMiha Okorn,  

Enej Sladič

Kamnik – Na natečaju so s 
svojimi deli sodelovali učen-
ci iz Slovenije, Hrvaške, Bo-
sne in Hercegovine, Avstri-
je, Makedonije in Avstralije. 
Skupaj je v Slovenijo prispe-
lo kar okoli osemsto izdel-
kov nadebudnih likovnih in 
literarnih umetnikov, pesni-
kov. Konec decemra se je 
tako v telovadnici odvila pri-
reditev ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti, ki stajo 
vodila osmošolca Žan Rozo-
ničnik in Nika Zemljič, 
pripravili pa sta jo učiteljici 
Jana Rus in Tina Plahutnik. 
Ena od osrednjih tem prire-
ditve je bila podelitev pri-
znanj nagrajencem obeh 
natečajev.
V literarnem natečaju je v 
kategoriji od pet do osem let 
zmagala Ema Kunaver iz 
OŠ Ledina, drugi je bil Ma-
tic Peloz iz OŠ Dornberk, 
tretja Lajla Muharemović iz 

OŠ Mak Dizdar Zenica. V 
kategoriji od devet do dva-
najst let je zmagala Tajda 
Erker iz OŠ Ob Dravinji, 
druga je bila učenka OŠ Fra-
na Albrehta Pika Šala pod 
mentorskim vodstvom Ta-
deje Kilar, tretje mesto pa 
sta si delila Tine Vodopivec 
iz OŠ Dobrnek ter Elena Vu-

jasinović iz OŠ Toneta Ču-
farja Ljubljana. V kategoriji 
od 13 do 16 let je zmagala 
Zara Hlastec iz OŠ Ob Dra-
vinji. Drugo mesto je osvojil 
Matic Hrabar iz OŠ Frana 
Albrehta z mentorico Tade-
jo Kilar. Tretje mesto je pri-
padlo Eneju Podlesku iz OŠ 
Janka Kersnika Brdo.

V likovnem natečaju je v ka-
tegoriji od pet do osem let 
zmagal učenec OŠ Dravlje 
Val Jurjevčič, druga je bila 
Selene Pavelić iz OŠ Galileo 
Galilei, tretja pa je Lori Sla-
be iz OŠ Tabor Logatec. V 
kategoriji od devet do dva-
najst let je zmagala Maša 
Kogovšek iz OŠ Bičevje. 
Druga je bila Dalila Hajder 
iz OŠ Mak Dizdar Zenica, 
tretja pa je Tereza Zupet iz 
OŠ Frana Metelka Škocjan. 
V kategoriji od 13 do 16 let je 
zmagala Ela Kuščar iz OŠ 
Rodica, drugo mesto sta si 
delili Ana Petrič iz OŠ Črna 
na Koroškem, in Kiana Pe-
trič iz OŠ Šturje Ajdovščina. 
Tretja je bila Melisa Habja-
ničviz OŠ Ormož. 
Še posebej smo ponosni na 
dobitnika priznanj iz naše 
šole, Matica Hrabarja in 
Piko Šala, ki sta pod men-
torstvom Tadeje Kilar osvo-
jila drugi mesti v svojih ka-
tegorjiah na literarnem na-
tečaju. 

Risali in pisali so o domu
V mesecu decembru se je zaključil tretji mednarodni natečaj Osnovne šole Frana Albrehta z 
naslovom Dom. Učenci so lahko sodelovali na likovnem ali na literarnem natečaju. Organizatorka 
likovnega je bila mag. Anamarija Erčulj, literarnega pa prof. Jana Jus.

Podelitev priznanj nagrajencem natečaja je v telovadnici 
potekala skupaj s prireditvijo ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. / Foto: arhiv šole
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Blanka Štrajhar

Kamnik – Lokostrelska zve-
za Slovenije je na slavnostni 
prireditvi razglasila najbolj-
šega lokostrelca, najboljšo 
lokostrelko in najboljši loko-
strelski klub v Sloveniji. Naj-
boljši lokostrelec je postal 
Gašper Štrajhar, najboljši 
klub pa Lokostrelski klub 
Kamnik.
Gašper Štrajhar je član Lo-
kostrelskega kluba Kamnik 
in aktiven lokostrelec že pol-
nih enajst let. Svoje loko-
strelsko znanje je do mla-
dinskih vrst nadgrajeval pod 
vodstvom trenerja Mateja 
Zupanca, v zadnjem obdob-
ju pa je pod vodstvom Mati-
je Žlendra nizal uspehe tudi 
v članski konkurenci. 
Gašper je lastnik 19 ekipnih 
in individualnih državnih 
rekordov, med katerimi 
imata zagotovo največjo 
težo prav lanskoletna član-
ska rekorda, in sicer dvoran-
ski rekord 592 krogov, ki ga 
je dosegel na turnirju v 
Franciji, prav tako pa tudi 
zunanji rekord, ki ga je s 
675 krogi dosegel na Sredo-
zemskih igrah v Španiji. 
Leta 2014 se je udeležil mla-
dinskih olimpijskih iger na 
Kitajskem in je dobitnik 
dveh individualnih in dveh 
ekipnih medalj z evropskih 
prvenstev in sredozemskih 
iger. 
Naziv najboljšega lokostrel-
skega kluba je pripadel Lo-
kostrelskemu klubu Ka-

mnik, ki se ponaša že z 
38-letnico uspešnega delo-
vanja. Lani nam je svetovna 
lokostrelska zveza že tretjič 
zaupala organizacijo Vero-
nikinega pokala – mednaro-
dnega tekmovanja za svetov-
no rang lestvico. Tekmovalci 
se ponašajo z več naslovi 
državnih prvakov v različnih 
starostnih kategorijah v dvo-
ranskem, tarčnem in polj-
skem lokostrelstvu. Lani je 
imel klub pet reprezentan-
tov, od tega tri v članski in 
dva v mladinski reprezen-
tanci. Eden od njih je tek-
moval tako v članski kot 
mladinski konkurenci. Vsi 
so uspešno zastopali sloven-
ske barve na velikih medna-
rodnih tekmovanjih, s kate-
rih so prinesli pet medalj. 
Dva naša tekmovalca sta do-
segla kategorizacijo medna-

rodnega razreda (Gašper 
Štrajhar, Den Habjan) ter 
dva kategorizacijo perspek-
tivnega razreda (Žiga Ravni-
kar in Luka Arnež).

Lokostrelci so se 
pomerili na dvoranski 
tekmi v Kamniku
V športni dvorani OŠ Frana 
Albrehta je decembra, pote-
kala dvoranska lokostrelska 
tekma, ki je štela za dvoran-
ski pokal. Dvorana je pokala 
po šivih, saj se je v Kamnik 
pripeljalo 221 tekmovalcev 
iz tridesetih slovenskih in 
tudi hrvaških klubov. 
Veselili smo se odličnega 
uspeha našega kamniškega 
mladinca Žiga Ravnikarja, 
ki je s 587 krogi (od šeststo 
možnih) že drugič v tej se-
zoni izenačil mladinski re-
kord, ki je v lasti njegovega 

klubskega kolega Gašperja 
Štrajharja. 
Tekme se je udeležilo tudi 
12 kamniških tekmovalk in 
tekmovalcev z ukrivljenim 
in sestavljenim lokom. Med 
člani (ukrivljeni lok) je zma-
gal Den Habjan, drugi je bil 
Luka Arnež, sedmi pa Miro 
Hrkalović. Med mladinkami 
je zmago slavila Teja Slana, 
med mladinci pa je zmagal 
Žiga Ravnikar, drugi je bil 
Miha Rožič. Peto mesto 
med kadetinjami je zasedla 
Špela Slana, med kadeti pa 
je bil Timej Jeras deveti. 
Med deklicami je zmagala 
Anja Šarec, med dečki pa sta 
deveto in 12. mesto osvojila 
Matevž Keber in Timi Ža-
gar. V kategoriji s sestavlje-
nim lokom je med kadeti 
šesto mesto osvojil Matija 
Rožič.

Lokostrelci najboljši
Najboljši lokostrelec minulega leta je postal Gašper Štrajhar, najboljši klub v Sloveniji pa Lokostrelski 
klub Kamnik.

Člani Lokostrelskega kluba Kamnik / Foto: arhiv kluba

Nataša Planko

Kamnik – Triatlonska zveza 
Slovenije vsako leto podeli 
priznanja najboljšim tria-
tloncem in triatlonkam. Pri-
reditev se je tokrat odvijala v 
prostorih Olimpijskega ko-
miteja Slovenije. Dogodek 
je predstavljal neformalni 
zaključek sezone 2018 in 
priložnost za kratko refleksi-
jo o pretekli sezoni, hkrati 
pa se je pogled že usmeril v 
prihajajoče leto.
Triatlonka leta in hkrati tudi 
mlada triatlonka leta je pos-
tala Tjaša Vrtačič, članica 
kluba TK Trisport Exoterm 
iz Kamnika. Vrtačičeva je 
dosegla vidne rezultate tako 
v mladinski kot članski kon-
kurenci. V mladinski kon-
kurenci je dvakrat posegla 
po zlatu, na mladinskem 
evropskem pokalu v Ukraji-
ni in na mladinskem bal-
kanskem prvenstvu v Make-

doniji. Dvakrat je bila tudi 
dobitnica točk v članskem 
evropskem pokalu na Ma-
džarskem in Poljskem. V 
lanski sezoni je opravila 13 
nastopov in dvakrat stala na 
zmagovalnem odru. Uvrsti-
tve so zadostovale za peto 
mesto v skupnem seštevku 
evropskega mladinskega po-

kala v minulem letu. 
Prav tako član TK Trisport 
Exoterm Kamnik je mladi 
triatlonec leta Jan Škrjanc. 
Njegov velik dosežek je le-
tošnja uvrstitev na mladin-
ske olimpijske igre v argen-
tinskem Buenos Airesu, ker 
je z nastopi potrdil dobro 
pripravljenost. Dosegel je 

19. mesto v posamičnem 
nastopu in peto mesto v me-
šanih štafetah. Postal je tudi 
podprvak na mladinskem 
balkanskem prvenstvu v 
Makedoniji. V lanski sezoni 
je opravil 15 nastopov in 
enkrat stal na zmagovalnem 
odru. To je zadostovalo za 
osmo mesto v skupnem se-
števku evropskega mladin-
skega pokala. 
Na podelitvi so bila prvič po-
deljena tudi klubska prizna-
nja – najboljšim klubom v 
razvrstitvi slovenskega tria-
tlonskega in duatlonskega 
pokala. Seštevek točk je te-
meljil na uvrstitvah  klub-
skih tekmovalcev na tekmah 
slovenskega pokala in 
je  eden izmed  pokazate-
ljev aktivnosti in razvoja po-
sameznih klubov.  V obeh 
tekmovanjih je naslov naj-
boljšega v lanski sezoni os-
vojil TK Trisport Exoterm 
Kamnik. 

Zaključek triatlonske sezone
Trisport je postal najuspešnejši triatlonski in duatlonski klub v minulem letu. Triatlonka leta je Tjaša 
Vrtačič, mladi triatlonec leta pa Jan Škrjanc.

Tjaša Vrtačič in Jan Škrjanc s trenerjem Klemnom 
Laurenčakom / Foto: Prijavim.se

Mira Papež

Zgornje Stranje – Decembra 
je v Osnovni šoli Stranje po-
tekal slovesni zaključek se-
zone za tekače KGT Papež. 
Mira Papež je podala poroči-
lo o uspešni sezoni, dosež-
kih in priznanjih, med kate-
rimi velja posebej izpostaviti 
najboljše športnike občine 
Kamnik za leto 2017, ki pri-

hajajo iz vrst kluba (Poljan-
šek, Cvet, Trobec, Koligar, 
Bregar), Ivana Urha, preje-
mnika bronastega občinske-
ga priznanja za življenjsko 
delo, predstavitev filma o 
evropskem prvenstvu na Ve-
liko planino Po stezi pastir-
jev in tekačev na Festivalu 
gorniškega filma v Cankar-
jevem domu, kralja in kralji-
co teka na Grintovec Kuhar-
ja in Koligarjevo ter Super 
pokal Slovenije v gorskih 
tekih, ki je bil v popolni lasti 
tekačev KGT Papež (Bečan, 
Cvet, Bregar). 
Na slovesni razglasitvi naj-
boljših gorskih tekačev v Že-
leznikih je bilo kar 11 naših 
tekačev. KGT Papež je bil 
proglašen za ekipnega dr-
žavnega prvaka, Dušan Pa-
pež pa je dobil priznanje za 
organizacijo teka na Grinto-
vec. Pokale za izjemne do-
sežke so prejeli: Koligarjeva 
in Cvet za prestižni naslov 
svetovnih veteranskih prva-
kov, Luka Kovačič za vrhun-
ske rezultate v disciplini ver-
tikal kilometer, Timotej Be-
čan je dobil laskavo prizna-
nje Atletske zveze Slovenije 
naj atlet za tretje mesto med 
mlajšimi člani ter nazive naj 
gorski tekač 2018, državni 
prvak, zmagovalec Pokala, 
dobitnik Super pokala, 
večkratni rekorder, repre-
zentant (13. mesto na evrop-
skem in 24. mesto na sve-
tovnem prvenstvu). Lani je 
doseglo kategorizacijo 15 
članov: trinajst državni ra-
zred in dva mladinski. 
Sledile so podelitve najbolj-
šim v skupnem seštevku 
Pokala Slovenije v gorskih 
tekih.
Zmagovalca Pokala sta Ti-
motej Bečan med člani in 

Metod Bregar med mlajšimi 
veterani. Drugo mesto so za-
sedli: Tina Klinar (članice), 
Gašper Bregar (člani), Ur-
ška Trobec (ml. veteranka), 
Miran Cvet (ml. veterani), 
Aleš Prelovšek (st. dečki), 
Viktorija Dolinšek (dekli-
ce), tretja pa sta bila Nik 
Romšak (dečki) in Leon Bu-
žan (ml. dečki). V deseterici 
najboljših v različnih kate-

gorijah so še: Mojca Koli-
gar, Špela Zupan, Jasmina 
Jelovšek, Neža Žagar, Luka 
Petek, Nejc Petek, Izak Po-
ljanšek, Nejc Uršič, Rok 
Sušnik, Domen Avbelj, 
Tine Habjan, Luka Mihelič, 
Nejc Kuhar, Aljaž Božič, 
Dušan Globočnik. 
Izjemne rezultate pa so do-
segali tudi v drugih discipli-
nah doma in v tujini, kot so 
vertikal km, sky race, ultra 
trail, stadionska atletika, tek 
po stopnicah, za kar so pre-
jeli priznanja in nagrade za 
posebne dosežke Domen 
Avbelj, Bojan Ambrožič, Ti-
motej Bečan, Metod Bregar, 
Gašper Bregar, Miran Cvet, 
Ana Čufer, Mirko Janjato-
vič, Jasmina Jelovšek, Jasmi-
na Klančnik, Mojca Koligar, 
Luka Kovačič, Neja Kršinar, 
Luka Mihelič, Matjaž Miklo-
ša, Rok Sušnik, Nejc Uršič, 
Franci Teraž, Ivan Urh za 
odlično organizacijo teka k 
Sv. Primožu, portal Prija-
vim.se (Petra in Frane Kra-
njec) pa za vestno in stro-
kovno dokumentiranje 
gorskega teka. Vsi ostali te-
kači pa so prejeli lepe prak-
tične nagrade in koledar. 
Tekačica Urška Trobec je v 
Bruslju prejela evropsko 
priznanja za fair play (poš-
teno igro), ki jo je svečano 
podelilo Evropsko združe-
nje za fair play. Priznanja se 
je veselil tudi Dušan Papež, 
predsednik kluba: »Pono-
sen sem na izjemne rezulta-
te naših tekačev, evropsko 
priznanje za fair play pa je 
dokaz, da v našem klubu 
niso važni samo najvišji do-
sežki, ampak spodbujamo 
tudi vrednote, kot so soli-
darnost, prijateljstvo in po-
štena igra.«

Zaključni zbor 
tekačev
Klub gorskih tekačev Papež je sezono zaključil z 
izjemnimi dosežki tekačev in eminentnim 
evropskim priznanjem, ki ga je za fair play oz. 
pošteno igro prejela Urška Trobec.

Tekači KGT Papež so uspešno zaključili še eno tekaško 
sezono. / Foto: arhiv KGT Papež
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»Težko je reči, ali je bila na 
zaključnem turnirju v Kana-
lu na naši strani tudi sreča, 
kajti le ena žoga na prvi ali 
drugi tekmi, pa bi se tekma 
lahko končala tudi drugače, 
vendar so obakrat dokazale, 
da imajo neverjeten značaj 
in neverjetno nepopustlji-
vost. Tudi v finalu so, po-
dobno kot v polfinalu, v 
zaključkih drugega, tretjega 

in četrtega niza, zdržale pri-
tisk in zasluženo prišle do 
pokalne lovorike,« je po veli-
kem zmagoslavju dejal tre-
ner Gregor Rozman, ki je 
svojo pozitivno energijo pre-
nesel na svoje varovanke. 
Za svoje odlične predstave v 
Kanalu so bile nagrajene 
tudi Lucy Charuk, ki je bila 
izbrana za najboljšo bloker-
ko turnirja, najboljša napa-
dalka je bila Katja Mihali-
nec, za najboljšo prosto 

igralko pa Leja Janežič, ki je 
na obeh tekmah reševala 
praktično že izgubljene 
žoge. V moški konkurenci 
sta bila nagrajena dva odboj-
karja Calcita Volleyja, in si-
cer Aleksandar Ivković, ki je 
bil najboljši podajalec, med-
tem ko je bil Sašo Štalekar 
najboljši bloker turnirja.
V letu 2019 bodo vse tri 
članske ekipe sezono nada-
ljevale 12. januarja. Doma 
bodo igrale le kamniška 

druga ženska ekipa, ki bo 
svoj vrhunec imela osem 
dni pozneje, ko bo v dvora-
ni OŠ Stranje gostila zak-
ljučni turnir mladinskega 
državnega prvenstva. Prvi 
kamniški ekipi bosta 12. ja-
nuarja igrali v gosteh, zato 
pa obe 16. januarja čakata 
še povratni tekmi drugega 
kroga pokala Challenge. 
Odbojkarice bodo v Aachnu 
branile domačo zmago s 3 : 
1, odbojkarji pa bodo pred 
svojimi navijači finsko eki-
po Savo Volley Kuopio sku-
šali premagati s podobnim 
izidom, ki bi jih pripeljal 
med osem najboljših ekip v 
tem tekmovanju.
 

Izidi zaključnega turnirja 
pokala Slovenije
Ženske, polfinale: Calcit 
Volley II – Nova KBM Bra-
nik 0 : 3 (-9, 17, -8), GEN-I 
Volley – Calcit Volley 2 : 3 
(21, 12, -23, -20, -15); finale: 
Calcit Volley – Nova KBM 
Branik 3 : 1 (-19, 25, 25, 25).
Moški, polfinale: Calcit Vol-
ley – Črnuče 3 : 0 (22, 18, 
19), ACH Volley Ljubljana 
– Salonit Anhovo 3 : 1 (23, 
20, -21, 19); finale: ACH 
Volley Ljubljana – Calcit 
Volley 3 : 0 (21, 19, 22).

Odbojkarji do uspeha 
s kar tremi ekipami
31. stran

Slavje Kamničank po zmagi v finalu / Foto: Klemen Brumec

Stane Židan

Kamnik – Konec lanskega 
leta so plezalci zaključili se-
zono državnega prvenstva. 
Zaključno tekmovanje dr-
žavnega prvenstva v balvan-
skem športnem plezanju je 
potekalo v okviru Plezalnih 
dnevov Kranja, teden dni 
kasneje pa je v Celju poteka-
lo še zaključno tekmovanje 
v težavnostnem in hitro-
stnem športnem plezanju. 
Odlična tekmovalna sezona 
pod vodstvom trenerjev Mi-
lana Preskarja in Gregorja 
Vezonika je kamniškim ple-
zalcem in klubu ponovno 
prinesla naslov državnega 
prvaka ter cel kup podprva-
kov. Naslov državnega prva-
ka v težavnosti je s šestimi 
zmagami in enim tretjim 
mestom zasluženo osvojil 
Luka Jerman (mlajši dečki). 
Jerman, sicer državni prvak 
v balvanskem plezanju v le-
tih 2015 in 2016, je tudi na 
vseh tekmah balvanskega 
plezanja stopil na stopničke 
ter na koncu poleg naslova 
državnega prvaka v težav-

nosti osvojil še naslov pod-
prvaka v balvanih.Član slo-
venske članske reprezentan-
ce Milan Preskar, ki to leto 
prvič tekmuje za Plezalni 
klub Kamnik, je osvojil na-
slov podprvaka v težavnosti. 
Novinec na državnem pr-
venstvu pri cicibanih Elija 
Baloh je že prvo sezono tek-
movanj domov odnesel po-

kal in postal podprvak v bal-
vanih. Baloh je sicer že leta 
2017 zmagal v okviru tek-
movanj t. i. Zahodne lige, v 
letošnji sezoni pa v sku-
pnem seštevku prav tako os-
vojil drugo mesto. Aljaž 
Resnik (kadeti), član sloven-
ske mladinske reprezentan-
ce ter lanskoletni podprvak v 
balvanih, je tudi letos postal 

podprvak, med člani pa za-
sedel šesto mesto. Letošnja 
sezona je bila odlična tudi 
za Žigo Židana (starejši deč-
ki), ki je bil skupnem seštev-
ku balvanskega plezanja 
tretji. 
Športni plezalci so se prvič 
pomerili tudi  za naslove v 
hitrostnem plezanju, v kate-
ri tekmujejo tudi na uradnih 
tekmah Mednarodne zveze 
za športno plezanje (IFSC). 
Luka Jerman je stopil na sto-
pničko za zmagovalce, Žiga 
Židan (starejši dečki) in Ka-
tra Mali (kadetinje) sta bila 
druga, Aljaž Resnik pa tretji 
med člani.
Državnega prvenstva se je 
udeležilo 13 članov kamni-
škega kluba. Skupno so do-
mov odnesli kar 43 medalj, 
od tega so posamično osvoji-
li 12 zlatih, 16 srebrnih in 15 
bronastih. V klubskem po-
kalu pa smo med 36 plezal-
nimi klubi v Sloveniji osvoji-
li odlično tretje mesto, prvo 
mesto je pripadalo Športno 
plezalnemu odseku Rado-
vljica, drugo pa Alpinistič-
nemu odseku Kranj.

Plezalci tretji v državi
Plezalni klub Kamnik je po štirih letih delovanja med 36 slovenskimi klubi na visokem tretjem mestu. 
Luka Jerman je osvojil naslov državnega prvaka v težavnosti ter podprvaka v balvanih. Podprvaki so 
postali še Milan Preskar, Elija Baloh in Aljaž Resnik, Žiga Židan je bil tretji.

Državni prvak v balvanih Luka Jerman s trenerjem 
Milanom Preskarjem, članom slovenske reprezentance v 
športnem plezanju in podprvakom v težavnosti 
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Kristijan Erjavec

Nova Gorica – Nova Gorica 
je bila v nedeljo prizorišče 
šeste in zadnje dirke sloven-
skega pokala v ciklokrosu, ki 
je štela tudi za italijanski po-
kal Triveneto. Trasa je bila 
zelo razgibana, zaradi dežja 
en dan pred dirko je bilo 
tudi veliko blata.
V članski kategoriji elite je 
bil najboljši Italijan Nadir 
Colledani. Od Slovencev je 
bil najboljši član Calcit Bike 
Teama Mihael Štajnar na 
16. mestu, na koncu je pos-
tal tudi pokalni prvak.
»Zmage v pokalu nisem pri-
čakoval. Na začetku sem 
imel na nekaj dirkah malo 
nesreče, saj mi je dvakrat po-
čila guma. Z dirkami sem 
nadaljeval in na koncu zbral 
dovolj točk za zmago. Ta mi 
veliko pomeni. Trener mi je 

naročil, naj dirko vzamem za 
trening in sprostitev, a je to 
zelo težko, ker dirka je le dir-
ka. Na vsaki dirki sem dal 
vse od sebe, včasih se je 
"poklopilo", včasih ne,« je po 
tekmi razmišljal Štajnar.
Med starejšimi mladinci je 
do tretjega mesta med Slo-
venci prišel Matic Kranjec 
Žagar, ki je seštevek pokala 
končal na drugem mestu.
Pri deklicah je Hana Kra-
njec Žagar osvojila drugo 
mesto, boljša je bila Italijan-
ka Gaia Santin, ob tem si je 
zagotovila še skupno zmago 
v slovenskem pokalu.
»Zelo sem vesela, da mi je 
uspelo. Vse dirke so bile 
zelo dobro pripravljene in so 
mi bile všeč. Danes mi je pa 
še posebno dobro šlo, saj 
sem imela sedaj mesec dni 
počitka in sem zelo vesela,« 
je povedala Hana.

Štajnar pokalni prvak
Sezona ciklokrosa se je končala v Novi Gorici.

Mihael Štajnar je postal pokalni prvak. / Foto: Prijavim.se

Leon Pirman

Kamnik – V premoru med 
ligaškim tekmovanjem so 
bila na vrsti državna prven-
stva v vseh kategorijah. Zo-
pet naši kegljači in kegljači-
ce posegajo po medaljah kot 
po tekočem traku. 
Med deklicami (letnik 
2009) je naša Eva Uštar 
osvojila odlično tretje mes-
to, njena sestra dvojčica Ela 
pa četrto mesto. 
Veliko presenečenje in tudi 
zadovoljstvo sta nam na dr-
žavnem prvenstvu (tandem 
mix mladinci) prinesla Ta-
mara Pevec in Gregor Po-
ljanšek, ki sta osvojila bro-
nasto medaljo. Uspeh pa so 
dopolnili še Tea Repnik, 
Miha Uršič, Nina Burkeljca, 
Matic Babnik in Klara Kop-
rivec ter Jakob Jančar z deve-
tim, desetim in enajstim 
mestom. Povsem kamniško 
pa je bilo obarvano državno 
prvenstvo (članice/člani tan-
dem mix) v Kranju. Lidija 
Pirman in sedaj igralec Lju-
bljane Damjan Hafnar sta v 
finalu premagala Tadejo Ko-
kalj in Mateja Turka, kar za 
Kamnik pomeni zlato in sre-
brno medaljo. Uspeh kam-
niških kegljačev in kegljačic 
pa so dopolnili še Tamara 
Pevec in Matic Babnik s pe-
tim mestom, Klara Koprivec 

in Jure Starman pa s sed-
mim mestom. Že naslednji 
konec tedna pa zopet dve 
zlati na DP tandem med čla-
ni in članicami. Dekleta so 
tekmovala v Celju, fantje pa 
v Kranju. Državni prvakinji 
sta postali Noemi Živkovič 
in Irena Koprivc, Lidija 
Pirman in Tadeja Kokalj pa 
sta zasedli šesto mesto. V 
Kranju pa je bilo na zmago-
valnih stopničkah spet sko-
raj vse kamniško, Kristjan 
Mijatovič in Jure Starman 
sta bila zlata, Igor Zamljen 
in Gašper Burkeljca pa sta 
bila bronasta. 
Vsa državna prvenstva še 
niso končana in v kategoriji 
mladinci, mladinke ekipno 
smo še v igri za medalje. 
Tako so po dveh krogih naša 
dekleta in fantje na četrtem 
mestu z minimalnim zao-
stankom za mesti, ki prina-
šajo medalje. Na državnem 
prvenstvu (tandem mix ka-
deti) sta Tea Repnik in Miha 
Uršič zasedla peto mesto, 
med mladinci pa deveto. Na 
državnem prvenstvu (sprint 
za kadetinje) je Tea Repnik 
zasedla sedmo mesto.
Drugi del ligaškega tekmo-
vanja se začne jutri. Obe 
prvi ekipi Calcita igrata 
doma, dekleta ob 14. uri z 
Impolom, fantje pa z Litijo 
ob 17. uri.

Uspehi kegljačev
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Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

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

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

SUDOKU LAŽJI_19_Kam_01
NALOGA

5 6 4 2
8 3 4 5

4 7 1 9
4 7 1 9

9 2 8 6
7 9 3 5

9 1 3 5
2 4 3 1

3 6 8 7

SUDOKU LAŽJI_19_Kam_01

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_Kam_01
NALOGA

9 5
2 4

8 6 5 2 7 9
3 4

7 3 8 5 1 6
6 9

2 5 7 8 1 3
8 6

6 8

sudoku_TEZJI_19_Kam_01

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_Kam_01
NALOGA

95
24

865279
34

738516
69

257813
86

68

sudoku_TEZJI_19_Kam_01

REŠITEV

497136852
352987461
816542739
629314578
734825916
581679324
245768193
178293645
963451287

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.                        

Kamniški sudoku

SUDOKU LAŽJI_19_Kam_01
NALOGA

5642
8345

4719
4719

9286
7935

9135
2431

3687

SUDOKU LAŽJI_19_Kam_01

REŠITEV

513769842
829314576
647852139
436571298
195248763
278936415
981627354
752493681
364185927

Bojan Pollak

Kamniška Bistrica – Decem-
bra so se udeleženci lansko-
letne alpinistične šole sku-
paj z inštruktorji povzpeli 
na Srednje jame pod Grin-
tovcem, kjer so vodili vaje iz 
osnov zimske tehnike giba-
nja in osnov plezalne tehni-
ke. Po vrnitvi v kočo na Kok-
rskem sedlu so podelili pri-
znanja za naj vzpon priprav-
nika (Matic Grojzdek) in za 
najbolj »odbito dejanje« 
(Mojca Zajc in Janez Rot – 
»taksi« iz stene). Medse so 

sprejeli tudi alpiniste, Bori-
sa in Katjo Bodljaj ter Boja-
na Avguština. Boris in Katja 
sta prav gotovo edinstvena, 
če ne v svetu, pa gotovo v 
Sloveniji: hkrati sta se vpisa-
la v alpinistično šolo, opravi-
la izpit za alpiniste, vmes sta 
se še poročila in bila nato 
tudi hkrati sprejeta med 
kamniške alpiniste. Bojan 
pa je postal alpinist že pred 
leti in celo vodil AO Kozjak, 
vendar je moral prestati tudi 
malo prilagojeni »krst«, da 
je lahko postal tudi kam-
niški alpinist.

Novi kamniški alpinisti

Jasna Paladin

Kamnik – »Sem preprosta 
oseba, ki želi le, da bi lahko 
imeli vsi pravico do spre-
jemljivega življenja, ne da bi 
jim kdo to odvzel proti nji-
hovi volji,« se na kratko opi-
še 45-letna Kamničanka, av-
torica bloga Minci kuha, ve-
ganska aktivistka in sousta-
noviteljica Nikine prijazne 
vasi v Radencih – zanimive-
ga projekta, ki je letos pri-
tegnil pozornost širše javno-
sti. Soustanovila ga je s so-
mišljenicami, s katerimi je 
stkala tesne prijateljske vezi, 
Prekmurkami Tamaro 
Zupe, Petro Gjureč in Mir-
jano Mulec, in s tem uresni-
čila svojo veliko željo imeti 
kmetijo, na kateri bodo do-
mače živali živele svobodno 
in brez strahu, da bi jih, ko 
ne bodo več koristne za člo-
veka, odpeljali v klavnico. 
Ne gre za zatočišče za za-
puščene živali, poudari, am-
pak center za ozaveščanje in 
izobraževanje, zaščito živali, 
za izmenjavo znanj in izku-
šenj o odnosu do planeta in 
živali, o zdravi veganski pre-
hrani ter o tem, kako najbo-
lje poskrbeti za prihajajoče 
rodove.
»Zamisel o Nikini prijazni 
vasi je v naših glavah rasla 
in nastajala kar nekaj časa. 

Letos smo končno naredile 
korak naprej in stopile na 
svojo zemljo. Tu domujejo 
kravici Mama in Nika ter 
pujski Pepa in Rozi. Pridru-
žili so se tudi kozica Tinka, 
mucek Poldi in želvice Hil-
da, Viktor, Rozi, Lizika. Ko-
koške še pridejo, ko bomo 
vse primerno uredili. Da pa 
bi zgodbe živali kar se da 
približali širni publiki, je 
nastala knjiga Zgodbe iz Ni-
kine prijazne vasi, ki jo je 
napisala Tamara Zupe in 
govori o živalih, ki se jim je 
s pomočjo prostovoljcev 
nasmehnila sreča in sedaj 
živijo polno in zadovoljno 
življenje. Projekt diha v 
duhu boljšega sveta, kar pa 
je zelo širok pojem in zave-
damo se razsežnosti pos-
lanstva, ki smo se ga lotili. 
Pa vendar optimistično zre-
mo v prihodnost za naše za-
namce,« nam ponosno pove 
Jasmina, ki veganski način 
življenja poudarja na vsa-
kem koraku, prizadeva pa si 
tudi za odstranitev strupov 
iz našega okolja.
»Vsi vemo, kam nas sedanja 
dejanja vodijo, v propad. Če 
bomo takole nadaljevali one-
snaževanje, pravnuki neka-
terih bralcev ne bodo več 
imeli na razpolago osnove – 
pitne vode. Torej zadnji čas 
je, da se vsaj informiramo in 

aktiviramo. Pod pretvezo 
preživetja si ljudje dovolimo 
preveč. Večkrat vprašam 
kakšno mamo, kako bi se 
počutila, če bi ji odvzeli otro-
ka in ji ga zaklali – le zato, 
da bo nekdo drug pil mleko, 
ki ga proizvede za svojega 
otroka. Vsaka se zdrzne, pa 
vendar si naroči kavo z mle-
kom. Popoln nesmisel so 
tudi medicinske raziskave 
na živalih. Naš organizem 
ni niti malo podoben živa-
lim. Tu so nato še raziskave 
na živalih za kozmetiko, čis-
tila, hrano za hišne ljub-
ljenčke … Seznam je zelo 

dolg,« zaskrbljeno našteva 
aktivistka, ki je somišljenika 
našla tudi v svojem možu 
Janezu. 
Nominacije v omenjeni ak-
ciji se je zelo razveselila, saj 
v njej vidi izjemno pohvalo. 
Dobila pa je tudi nov zagon 
za ozaveščanje. »Kako jaz 
vidim živali? Preprosto vi-
dim jih. Ne morem pa tega 
zahtevali ali želeti od bral-
cev. Naj vsak sam pri sebi 
preceni, kako vidi sam sebe. 
Če bo doumel, bo razumel 
in videl tudi druge. To je 
vse. Velike umetnosti tu ni,« 
zaključi.

Živali niso predmet, 
ampak živa bitja
To je mišljenje, ki mu je že vse življenje zvesta Kamničanka Jasmina Hrastovec, neutrudna 
zagovornica pravic živali, ki skupaj s tremi Prekmurkami vodi kmetijo Nikina prijazna vas, na kateri 
živali živijo svobodno in brez strahu pred klavnico. Da je na pravi poti, potrjuje tudi nominacija v 
akciji Ljudje odprtih rok ob koncu lanskega leta.

Jasmina Hrastovec z možem Janezom, ki je tako kot ona 
vegan in velik zagovornik živali / Foto: osebni arhiv

Jože Arko

Kamnik – Društvo Dogodek 
Kamnik izvaja vrsto aktivno-
sti, predvsem na področju 
zanimanja za kulturo športa 
in rekreacije, domoljubja in 
ohranjanja zgodovinskega 
spomina ter spoštovanja 
kulturne dediščine.
Društvo mesečno organizira 
rekreacijske pohode, ki so 
praviloma v občini Kamnik, 
nekaj pa jih izvajamo tudi iz-
ven območja občine. Vsako 
leto v juniju organiziramo 
tudi pohode ob slovenski oba-
li. V mesecu decembru smo 
izvedli jubilejni, petdeseti po-
hod. Dolžina tras je okoli 
dvajset kilometrov, ki jih izva-
jamo predvsem po hribovitih 
območjih. Najbolj zagnani 
pohodniki smo tako skupaj 
prehodili že okoli osemsto ki-
lometrov. Lahko rečemo, da 

smo občino prehodili po dol-
gem in počez. Udeležujemo 
se tudi drugih pohodov, vča-

sih smo tudi v vlogi vodičev, 
letos za skupino učencev iz 
Osnovne šole Knežak. Seveda 

je na pohodih mnogo zanimi-
vosti, ki jih redno beležimo, 
fotografiramo in hranimo. 

Petdeseti pohod Društva 
Dogodek

Pohodniki na petdesetem pohodu; z leve stojijo: Marko Trebušak, Roman Lomovšek, 
Stojan Matoh, Jože Zupin, Janez Novak, Peter Pančur, Borut Djuraševič, Pavel Žvelc, 
Andrej Lanišek, Božo Pilej, spodaj: Božo Zupančič, Tone Sušnik, Jože Arko, Branko Bezovšek. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Priznanja za vrsto 
skupnih let je sredi decem-
bra iz rok podžupana v zača-
snem opravljanju funkcije 
župana Igorja Žavbija in 
predsednika Društva upoko-
jencev Kamnik Vinka Pola-
ka prejelo kar 23 parov.
Najdaljši staž skupnega živ-
ljenja so z diamantno oble-
tnico  slavili Angela in An-
ton Homar, Frančiška in 
Matevž Košir ter Fani in 
Anton Pungerčar. Prizna-
nja in cvetje so prejeli nas-
lednji biserni pari: Danijela 
in Valentin Kuhar, Marjeta 
in Miroslav Novak, Marija 

in Franc Pohlin, Angela in 
Mihael Poljanšek, Marija in 
Janez Tičar, Breda in Fran-

ce Zajc ter Ivanka in Ivan 
Žavbi. Zlato poroko pa so v 
drugi polovici minulega 

leta praznovali: Cecilija in 
Jožef Ajdovec, Dragica in 
Marjan Aljaž, Marija in 
Franc Drolc, Rozalija in Ja-
nez Golob, Ana in Jože Go-
ričan, Angelca in Janez Gr-
čar, Vida in Frančišek Kem-
perl, Zora in Ferdinand 
Kern, Fani in Ciril Korošec, 
Marija in Miha Medmeš, 

Stanislava in Milan Repen-
šek, Marija in Albin Štraj-
har ter Antonija in Janez 
Šuštar.
V gostišču Marjanca se je za-
radi hladnega vremena in bo-
lezni sicer zbralo nekoliko 
manj parov, kot so pričakova-
li, a bodo skromno pozornost 
dobili tudi tisti, ki jih ni bilo, 

saj jih bodo člani društva upo-
kojencev obiskali na domu.
Za prijetno počutje slavljen-
cev so znova poskrbeli Ljud-
ske pevke Predice, harmoni-
kar Jože Jagodic in Folklor-
na skupina Kamnik ter dru-
gi člani društva, ki so pripra-
vili kulturni program in 
skromno pogostitev.

Znova počastili jubilante
V Društvu upokojencev Kamnik so pripravili tradicionalno podelitev 
priznanj zakoncem med svojimi člani, ki so v drugi polovici leta praznovali 
diamantne, biserne in zlate poroke.

Igor Žavbi in Vinko Polak z zakoncema Pungerčar, ki 
slavita diamantno poroko … / Foto: Občina Kamnik

… ter bisernimi pari – zakonci Pohlin, Žavbi in Novak. / Foto: Občina Kamnik

POROKE V MESECU JANUARJU 2018
Florijan Martinc, Kamnik, Palovška cesta 22, in Tamara Cocej, Komenda, Moste 88c

POROKE V MESECU FEBRUARJU 2018
Kushtrim Osmani, Domžale, Zalog pod Sv. Trojico 8, in Edona Gerbeshi, Kosovo
Klemen Žumer, Ljubljana, Clevelandska ulica 47, in Maria Carla Bostiancic, Argentina

POROKE V MESECU APRILU 2018
Jasmin Nuhic Kenda, Tolmin, Logaršče 39, in Irena Nikoloska, Bolgarija
Gašper Šorn, Kamnik, Podlom 2, in Tjaša Poljanšek, Kamnik, Ulica Matije Blejca 2
Miha Podbrežnik, Kamnik, Novi trg 29b, in Maja Šikman, Kamnik, Ljubljanska cesta 4e

POROKE V MESECU MAJU 2018
Franc Rak, Kamnik, Soteska 69, in Bojana Stubelj, Ljubljana, Pržanjska ulica 8
Demir Bajramoski, Vrhnika, Pod Hruševco 18, in Lejla Ličina, Kamnik, Groharjeva ulica 6
Primož Vindišar, Domžale, Depala vas 56, in Lea Dobravec, Litija, Sitarjevška cesta 47a
Branko Josipović, Domžale, Kidričeva ulica 2, in Mateja Zupan, Domžale, Kidričeva ulica 2
Anže Zore, Kamnik, Zikova ulica 5, in Mateja Golob, Kamnik, Perovo 15b
Luka Berčič, Kamnik, Nevlje 16c, in Petra Mlakar, Kamnik, Studenca 4b
Matej Lavrič, Kamnik, Podgorje 27c, in Mateja Držanič, Kamnik, Godič 62
David Esih, Maribor, Usnjarska ulica 7, in Jasmina Stojić, Kamnik, Usnjarska cesta 16
Matic Flis, Kamnik, Volčji Potok 4e, in Marta Pintar, Šmartno pri Litiji, Mala Štanga 9a
Jack Steven O'Boyle, Združeno Kraljestvo, in Danielle Louise De Cruz, Združeno Kraljestvo 
Andrej Marcijan, Domžale, Vaška pot 20, in Ana Slanc, Škofljica, Babnogoriška cesta 6

POROKE V MESECU JUNIJU 2018
Davorin Pavlovčič, Radovljica, Otoče 7, in Katja Novak, Šenčur, Prebačevo 12
Anže Goltnik, Kamnik, Češnjice v Tuhinju 9, in Laura Oblak, Šenčur, Gasilska cesta 4
Uroš Vidmar, Žužemberk, Lašče 8, in Špela Vrhovnik, Kamnik, Zduša 19a
David Borštnar, Kamnik, Cankarjeva cesta 16, in Petra Vrhovšek, Kamnik, Cankarjeva cesta 16
Edin Koštić, Komenda, Gmajnica 112b, in Amra Bahović, Hrvaška

Simon Bernard, Medvode, Kalanova ulica 7, in Simona Jereb, Ljubljana, Prušnikova ulica 54
Gregor Vahtar, Mengeš, Slovenska cesta 6, in Tončka Brnot, Kamnik, Polčeva pot 4
Dario Vlahović, Tržič, Deteljica 6, in Maja Markič, Naklo, Strahinj 75
Matic Repac, Domžale, Žeje 60, in Nastja Skaza, Domžale, Finžgarjeva ulica 19
David Debeljak, Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 15, in Nataša Traven, Šenčur,  
Srednja vas pri Šenčurju 15
Anandraj Paul Rajendran, Indija, in Andreja Zalaznik, Kamnik, Tunjice 20
Jure Andročec, Domžale, Gorjuša 16b, in Klavdija Novak, Domžale, Gorjuša 16b
Gašper Lužar, Stuttgart, in Megi Plavšić, Stuttgart
Janis Rihtaršič, Domžale, Na Zavrteh 15, in Katja Kordin, Domžale, Na Zavrteh 15
Boris Jeretina, Domžale, Jarčeva ulica 3, in Maja Cerar, Domžale, Tavčarjeva ulica 6
Medžid Đulić, Domžale, Turnše 40, in Elvira Mušić, Kamnik, Tunjiška cesta 2
Anton Jerič, Kamnik, Buč 24, in Elvisa Halilović, Bosna in Hercegovina
Gorazd Trunkl, Oplotnica, Ugovec 27, Katja Cuderman, Preddvor, Bašelj 3a

POROKE V MESECU JULIJU 2018
Gregor Pajek, Kamnik, Tunjiška cesta 7a, in Jandranka Alandžak, Kamnik, Tunjiška cesta 7a
Amrudin Muratović, Bosna in Hercegovina, in Medina Bešić, Kamnik, Prešernova ulica 3
Srečko Enci, Kamnik, Velika Lašna 23, in Lucija Šuštar, Kamnik, Velika Lašna 23
Bernhard Heinrich Harth, Nemčija, in Elisabeth Maria Kortenbruck, Nemčija
Gašper Plevel, Mengeš, Slovenska cesta 27a, in Sabina Turk, Log pri Brezovici,  
Vrhovčeva cesta 6
Silvo Menart, Logatec, Novi Svet 6, in Karmen Šuštar, Kamnik, Studenca 10
Tim Skalar Demšar, Škofljica, Vrečarjeva ulica 36, in Manca Podgornik, Kamnik, Podgorje 102
Milan Kregar, Kamnik, Livarska ulica 1, in Urška Kramar, Kamnik, Murnova ulica 1A
Matevž Rotar, Domžale, Pot na žago 20, in Nataša Šuštar, Kamnik, Podhruška 2
Stojan Radić, Združeno Kraljestvo, in Marina Vukmanov, Združeno Kraljestvo
Tomaž Furlan, Kranj, Golnik 104, in Tjaša Finc, Bohinj, Triglavska cesta 28
Janez Gregorič, Domžale, Depala vas 68, in Andreja Kermc, Novo mesto,  
Brezovica pri Stopičah 7
Aljaž Bekš, Škofljica, Klanec 68a, in Polona Pečjak, Grosuplje, Ljubljanska cesta 48

POROKE V MESECU AVGUSTU 2018
Boris Kunavar, Komenda, Mlaka 36, in Tjaša Novak, Ljubljana, Zgornje Gameljne 48a
Aleš Resnik, Lukovica, Jelša 12, Neža Iglič, Lukovica, Vrhovlje 20

David Škorc, Celje, Kersnikova ulica 52, in Mateja Podgorelec, Kamnik, Zgornje Stranje 14
Borut Sluga, Ljubljana, Ulica Jana Husa 43, in Živa Časar, Ljubljana, Ulica Jana Husa 43
Peter Sivec, Kamnik, Neveljska pot 8, in Maja Lozar, Kamnik, Neveljska pot 8
Albin Ličina, Kamnik, Klavčičeva ulica 6, in Maja Šinigoj, Kamnik, Klavčičeva ulica 6
Marko Sitar, Komenda, Križ 72, in Sabina Martinjak, Komenda, Križ 72
Aleksander Kožman, Škofljica, Ogrinova ulica 31, in Tanja Kozinc, Škofljica, Ogrinova ulica 31
Luka Gabrovšek, Ljubljana, Kamnogoriška cesta 60a, in Katja Mulec, Ljubljana,  
Hafnerjeva ulica 6a
Uroš Brumen in Mateja Potočnik 
Jernej Zevnik, Bled, Bohinjska Bela 100, in Maša Cefera, Jesenice, Pionirska ulica 10

POROKE V MESECU SEPTEMBRU 2018
Marcel Somrak, Mengeš, Slovenska cesta 60b, in Petra Čučun, Mengeš, Slovenska cesta 60b
Denis Planinšek, Litija, Trg na Stavbah 13, in Katja Kuralt, Medvode, Škofjeloška cesta 8
Tim Kern, Cerklje na Gorenjskem, Pšata 15a, in Eva Nanut, Ljubljana, Brilejeva ulica 13
Bor Bajić, Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 93, in Katja Kosmatin, Domžale, Dolenje 1
Grega Prelovšek, Kamnik, Jurčičeva ulica 18, in Katja Leban, Kamnik, Šmartno v Tuhinju 15
Rok Kramar, Kamnik, Klavčičeva ulica 2, in Karmen Kirič, Kamnik, Klavčičeva ulica 2
Andrej Rojko, Komenda, Sadarjeva ulica 9, in Maša Dodig, Komenda, Sadarjeva ulica 9
David Rozina, Zagorje ob Savi, Polšina 3, in Karmen Urankar, Lukovica, Zgornje Loke 22
Rok Braz, Ljubljana, Derčeva ulica 39, in Katja Suvajac, Ljubljana, Derčeva ulica 39
Marko Macuh, Ljubljana, Glavarjeva ulica 49, in Maja Petrovič, Vrhnika, Kopališka ulica 15
Milan Šilc, Trzin, Prešernova ulica 32, in Tetiana Kharchuk, Ukrajina
Gorazd Pintarić, Kamnik, Ljubljanska cesta 3d, in Tina Kovačić, Kamnik, Ljubljanska cesta 3d
Jernej Čančer, Trbovlje, Neža 14, in Aisha Ritter, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 85
Dženis Liđan, Kamnik, Soteska 49, in Nermina Arapović, Bosna in Hercegovina
Boštjan Pestotnik, Kamnik, Kostanj 7, in Anja Pavič, Kamnik, Cesta treh talcev 28a

POROKE V MESECU OKTOBRU 2018
Rok Jarc, Domžale, Jelovška ulica 17, in Laura Ita Tobin, Irska
Luka Vrankar, Kamnik, Buč 8b, in Katja Baloh, Kamnik, Laze v Tuhinju 4b
Štefan Kokalj, Dol pri Ljubljani, Petelinje 7, in Tjaša Medved, Ljubljana, Regentova cesta 36
Sašo Topić, Domžale, Bistriška ulica 9, in Rosie Radharani Digby, Združeno Kraljestvo
Jaka Drobnič, Litija, Golišče 50, in Almedina Džolić, Litija, Golišče 50

Poročili so se

Moja prva izbira

Vivamel oziroma med v medicini

RANE CELI HITRO IN 
USPEŠNO 
Da ima med za zdravje koristne lastnosti, 
so vedeli že pred več deset tisoč leti, 
uporabljali so ga tako stari Egipčani kot 
tudi ljudstva Srednjega vzhoda in Indijci. 
V moderni znanosti so antiseptične in 
antibiotične lastnosti dokazali v začetku 
20. stoletja, prvi članek o vplivu medu na 
zdravljenje ran pa je bil objavljen pred 20 
leti.
Kostanjev med izstopa
Med je v mediteranski regiji zaradi velike pestrosti 
rastlinskega sveta vrhunski. Še posebej izstopa 
kostanjev med, ki velja za pravo zakladnico. V njem 
najdemo kompleksno mešanico sladkorjev, 
aminokislin, encimov, vitaminov, mineralov, 
hormonov, kislin in flavonoidov. Vsebuje pa tudi 
kar 86 odstotkov cvetnega prahu pravega 

kostanja, v 10-ih gramih medu naštejemo tudi do 
milijon zrnc.  
V Tosami so testirali šest vrst medu
V Tosami so pred desetimi leti razvili obloge za 
celjenje ran, narejene na osnovi medu. Med 
šestimi osnovnimi vrstami slovenskega medu so 
izbrali kostanjevega, ki je pokazal najboljše 
lastnosti. Obloge so testirali na Kliničnem oddelku 
za kirurške infekcije in s študijo dokazali uspešno 
ter za povprečno 21 dni hitrejše celjenje ran. 
Vivamel – obloge za rane iz medicinskega 
kostanjevega medu
Tosama danes izdeluje tri izdelke iz medicinskega 
kostanjevega medu, četrti je v zaključni fazi 
razvoja. Ves uporabljen med je testiran na 
biokompatibilnost, antimikrobno delovanje in 
vsebnost koristnih snovi ter na odsotnost zdravil, 
težkih kovin in pesticidov. Izdelki so proizvedeni v 
kontroliranih pogojih in sterilizirani.
Vivamel alginat je obloga, narejena na osnovi 
kalcijevega alginata, ki je v celoti prepojen z 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
Obiščite nas v Beli štacunci, da vam bomo Vivamel podrobno predstavili 
in vam svetovali, kako ga pravilno uporabljati. Spoznali boste, da je 
medicinski kostanjev med nekaj najboljšega za celjenje ran,  zato bo  
zanesljivo postal obvezen sestavni del tudi vaše domače lekarne. 

medicinskim kostanjevim medom. Najbolj pri- 
merna je za rane z zmernim do obilnim izločkom.
Vivamel contact je kontaktna mrežica, v celoti 
prekrita z medicinskim kostanjevim medom. 
Primerna je za rane s šibkim izločanjem, za zaščito 
plitvih ran ter ran v fazi granulacije in epitelizacije.
Vivamel medicinski med v tubi je naravno 
pridelan medicinski kostanjev med. Uporablja se 
za rane s šibkim izločkom ali brez njega, kot 
samostojna primarna obloga. Lahko pa ga 
dodajmo ostalim oblogam Vivamel za 
intenzivnejše delovanje.
Za kronične in akutne rane
Obloge Vivamel so učinkovite pri zdravljenju tako 
kroničnih kot akutnih ran. Med kroničnimi ranami 
izredne uspehe dosegajo pri zdravljenju razjed 
na diabetičnem stopalu, razjed zaradi pritiska in 
golenjih razjed. Med akutnimi ranami so izredno 
učinkovite pri odrgninah, opeklinah in ranah po 
obsevanju, pri kirurških ranah in pri ranah, ki 
sekundarno celijo itd.

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. 2. 2019.

KUPON ZA 
POPUST10%

VIVAMEL OBLOGE Z MEDICINSKIM 
KOSTANJEVIM MEDOM:
•  SPODBUJAJO ČIŠČENJE RANE
•  DELUJEJO PROTIVNETNO
•  DELUJEJO ANTIMIKROBNO 
•  USTVARIJO VLAŽNO OKOLJE V RANI 
•  ZMANJŠUJEJO NEPRIJETEN VONJ 
•  POSPEŠUJE CELJENJE Z MANJ ALI BREZ BRAZGOTIN

TO
SA

M
A

 D
.O

.O
., V

IR
, Š

A
RA

N
O

VI
ČE

VA
 C

ES
TA

 3
5,

 D
O

M
ŽA

LE



14

Prireditve, zahvale

petek, 11. januarja 2019

Prireditve od 11. januarja 2019 do 
25. januarja 2019

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 11. januar, sobota, 12. januar, in nedelja, 13. 

januar, Mala dvorana DKK
Royal Academy of Dance, London

Baletni seminar za učitelje: Introduction to the Intermediate Founda-
tion Syllabi Teachers' Course and Introduction to the Intermediate 
Syllabi Teachers' Course

Mednarodni baletni seminar

Obvezne predhodne prijave na spletni strani  
www.royalacademyofdance.org

Sreda, 16. januar, ob 20. uri, velika dvorana DKK
Profesor Kuzman mlajši

Monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih

Organizator: Jabka, d. o. o., cena vstopnice: 15 evrov

Četrtek, 17. januar, ob 17. uri in 18.30,  
velika dvorana DKK
Abonma Kam'nček

Mini teater: Obuti maček, lutkovna predstava, za Abonma Kam'nček, 
izven, cena vstopnice: 5 evrov

Sobota, 19. januar, ob 20. uri, velika dvorana DKK
Adi Smolar

Koncert

Organizator: Marcela Čechova, s. p., cena vstopnice: 13 evrov /  
16 evrov na dan dogodka

Nedelja, 20. januar, ob 20. uri, velika dvorana DKK
Dobrodelni koncert za Anino zvezdico

Koncert

Vstop prost!

Četrtek, 24. januar, ob 19.30, velika dvorana DKK
Maistrov abonma

PG Kranj: Teror

Drama, za Maistrov abonma, izven, cena vstopnice: 15 evrov /  
12 evrov

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 16. januar, od 18. ure do 19.30, Samostan Mekinje
Predavanja o zgodovini samostana Mekinje – Pokopi v 
mekinjski samostanski cerkvi 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 16. januar, ob 19. uri, dvorana knjižnice  
v Kamniku
Potopisno predavanje Zgodbe iz planinskega dnevnika

Predavatelj Izidor Furjan bo predstavil zgodbe z različnih odprav in 
trekingov, ki jih je zbiral več kot dvajset let. Potovanja in potopisno 
predavanje bomo spoznali skozi oči pohodnika.

Torek, 22. januar, ob 19. uri, dvorana knjižnice  
v Kamniku
Predstavitev knjige Roka Kralja: Ekonomija delitve – 
uresničitev 25. člena v 21. stoletju

Če želimo prihodnost, v kateri bomo vsi ljudje živeli v miru in blaginji, 
potem moramo opustiti današnjo pot stalno rastoče proizvodnje in 
potrošnje. Rešitev je ekonomija delitve, ki vsakomur zagotavlja zado-
voljevanje osnovnih človekovih potreb. Knjigo bo predstavil avtor Rok 
Kralj, učitelj ekonomskih in administrativnih predmetov na srednji 
šoli CIRIUS Kamnik.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 16. januar, od 18. do 19. ure, Galerija Miha 

Maleš Kamnik
Od maše do popevke. 

Predavanje Marka Trobevška o tem, kako tisočletni razvoj umetnosti 
tonov odseva v popularni glasbi 20. stoletja. Vstop prost.

TERME SNOVIK

Petek, 11. januar, ob 18. uri, seminarski prostor Hrast 
v Termah Snovik
Trenutki za sproščanje

Predstavljene bodo preproste tehnike za obvladovanje stresa in spro-
ščanje telesa ter duha. Vstop prost.

Torek, 15. januar, ob 11. uri, Recepcija Term Snovik
Izdelava naravnega mila z zelišči

Na delavnici lahko izdelate naravno milo, ki je uporabno novoletno 
darilo. Cena: 2 evra

Sobota, 19. januar, ob 13.30, Terme Snovik
Pohod do kmetije z degustacijo

Zbor na recepciji Term Snovik. Potrebne so prijave do 19. januarja do 
10. ure na recepciji Term Snovik. Cena: 5 evrov za odrasle in 3 evre za 
otroke

Sreda, 23. januar, ob 10. uri, Terme Snovik
Pohod po bosonogi poti

Voden pohod po 3,2 km dolgi bosonogi poti, ki jo je Turistična zveza 
Slovenije razglasila za Naj tematsko pot. Poteka po travniku, pesku, 
gozdu in omogoča popolno sprostitev v naravi tako poleti kakor tudi 
pozimi.

Četrtek, 24. januar, ob 18. uri, notranji bazeni  
Term Snovik
Vaje za hrbtenico 

Z redno vadbo lahko omilite bolečine v hrbtenici in ohranjate lepo 
držo. Delavnico bo vodila Tina Kregar, Kneipp trenerka in diplomirana 
fizioterapevtka. Vstop prost.

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Torek, 15. januar, od 10. do 12. ure ter od 18. do 20. ure, 
Atelje Narobe svet, Šutna 42
Z glino je fino, delavnica za odrasle

Raziskovali bomo različne tehnike in načine oblikovanja in krašenja 
gline ter tako ustvarili različne uporabne predmete

Četrtek, 17. januar, od 10. do 12. ure in od 18. do 20. ure, 
Atelje Narobe svet, Šutna 42
Z glino je fino

Raziskovali bomo različne možnosti oblikovanja in krašenja gline.

Več informacij: 041 540 342 (Mojca), osebno v ateljeju na Šutni ali 
pišite na e-pošto: mojca.zalik@gmail.com

PUB POD SKALO

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

Vrhunska glasbena zasedba v sproščenem pubovskem vzdušju

GRAJSKA TERASA – STARI GRAD NAD KAMNIKOM

Petek, 11. januar, od 19.00 do 20.30, Grajska terasa – 
Stari grad nad Kamnikom
Potopis: Avstralija 

DRUŠTVO SV. JAKOBA

Petek, 18. januar, ob 19. uri, dvorana Frančiškanskega 
samostana
Projekcija filma Goreči škof in pogovor o nastajanju filma

Projekciji filma bo sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem in 
scenaristom Rokom Andresom. 

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

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

Želim, da se mi na tel. 041 522 432 oglasi gospa MAGDA iz KA-
MNIKA, s katero sva ob prijetnem pogovoru in glasbi skupaj se-
dela dne 26. 10. 2018 v športni dvorani v CELJU na Koncertu 
MODRIJANOV. Z njo je bil tudi njen brat. Bilo nam je lepo. Franci. 
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ZAHVALA

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

Hedvika Držanič
23. 10. 1931–15. 12. 2018

Iskreno se zahvaljujemo za tolažilne besede in pomoč 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, g. Pavlu Piber-
niku za lepo opravljen obred ter pevcem in trobentaču. 
Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni
December 2018

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš
z nami še naprej živiš.

Zapustil nas je naš dragi sin, brat, 
stric, svak, nečak in bratranec

Drago Erjavšek
27. 10. 1965–27. 12. 2018 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, 
darovali za sv. maše, sveče in darove. Zahvaljujemo 
se SGP Graditelj in njegovim sodelavcem, zdravnici  
dr. Damjani Plešnar Cvirn, dežurni službi ZD Kamnik 
in osebju oddelka za gastroenterologijo Ljubljana. Še  
posebna zahvala bolniškemu župniku za podelitev  
sv. maziljenja, župniku Luki Demšarju in patru  
Lovrenciju za lepo opravljen obred. Hvala pevcem Grm 
in KPK Kamnik. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem 
številu še zadnjič poslovili od Draga.

Vsi njegovi
Košiše, Zgornje Pirniče

ZAHVALA

V naših srcih še živi,
a nihče ne ve,
kako zelo boli.

Ob boleči izgubi naše ljubljene

Frančiške Rems
iz Tunjic

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega živ-
ljenja, nam stali ob strani v času njene bolezni, pomagali 
in sočustvovali z nami ob slovesu ter na poti k njenemu 
večnemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
in čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti živiš.

V 65. letu se je od nas poslovil

Janez Drolc
iz Soteske

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste darovali sveče in ga 
pospremili na zadnji poti. Zahvala gospodu župniku  
Janezu Mikliču, pevcem kvarteta Grm, trobentaču in 
Komunalnemu podjetju Kamnik.

Žalujoči vsi njegovi
Januar 2019

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Torek, 15. januar, od 17. do 19. ure, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik

Vila Čira Čara – ustvarjalne delavnice za otroke
Z otroki, starimi od pet do 12 let, vsak torek ustvarjamo raznolike 
unikatne izdelke – oblikujemo glino, mozaik, slikamo na steklo, svilo, 
šivamo lutke. Dodatne informacije in prijave na rosanaart@yahoo.
com

Torek, 22. januar, od 17. do 19. ure, Knjižnica 

Franceta Balantiča Kamnik

Vila Čira Čara – ustvarjalne delavnice za otroke
Z otroki, starimi od pet do 12 let, bomo ustvarjali raznolike unikatne 
izdelke – oblikovali glino, mozaik, slikali steklo, svilo, šivali lutke.  
Dodatne informacije in prijave na rosanaart@yahoo.com
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ZAHVALA

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

V 77. letu se je za vedno poslovil naš dragi mož, oče, 
dedek, pradedek in brat

Vinko Ulčar
iz Šmarce

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečena sožalja. Posebna hvala g. župniku in pev-
cem. Hvala tudi dr. Tomažu Mušiču in sestri Romani 
za vso pomoč.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Poslovil se je naš dedi, mož, oče 
in pradedek

Ivan Kozjek 
- Vanč
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od 
njega, hvala za izrečena sožalja. Hvala njegovi zdravnici 
dr. Šećer Dolenc in sestri Jani Sušnik, ki sta ga bodrili v 
času njegove bolezni in ga imeli radi, ter dr. Roku Dev-
jaku z Onkološkega inštituta, ki se je zavzel za njegovo 
zdravljenje. Velika hvala urgentni službi v času božičnih 
praznikov, da ste, kadar sem vas poklicala, nemudoma 
prišli in mu pomagali. Hvala sosedom in gospe Julki  
Tušek za nesebično pomoč.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti živiš.

V 77. letu starosti se je od nas 
poslovil naš dragi

Jožef Plankar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne be-
sede, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste se prišli 
poslovit od njega. Hvala g. župniku Luki Demšarju za 
lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi KPK  
Kamnik, trobentaču in pevcem Grm za zapete pesmi. 
Hvala dr. Dolenčevi, sestri Jani in urgentni ekipi ZD  
Kamnik, osebju Doma starejših občanov Kamnik in  
osebju oddelka 3 Infekcijske klinike. 

Žalujoči vsi njegovi
Loke v Tuhinju, december 2018

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Poslovil se je

Slavko Šteblaj
29. 8. 1928–17. 12. 2018

upokojeni ravnatelj OŠ Stranje

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu lepšali življenje,  
ga imeli radi, mu pomagali v skrbi za zdravje in ga 
pospremili k zadnjemu počitku.

Pogrešamo ga: žena Majda, otroci Irena, Majda in Janez, 
zet Milan, vnuki Luka, Aljaž, Janina, Marko in  

Simon, prasnahi Špela in Alma ter pravnuka Zoja in Juš.

ZAHVALA

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

V 84. letu nas je po dolgi bolezni zapustil dragi mož,  
oče in deda

Stane Pirš
po domače Ledrarjev Stane iz Lok v Tuhinjski dolini

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, some-
ščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče 
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi patru 
Franciju za lepo opravljen obred.

Žalujoči: soproga Majda in sin Miro s partnerko Tanjo 
ter vnuka Tia in Gal

Loke v Tuhinju, Domžale, januarja 2019

ZAHVALA

Megla pade na ravnine,
meni žalost na srce,
megla iz ravnine izgine,
žalost iz srca ne gre.
(Simon Gregorčič)

V 87. letu se je od vseh nas poslovila

Marija Žibert
z Malega Rakitovca 2a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena soža-
lja, vsak stik roke, topel objem, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Mikliču za 
lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Grm za občute-
no petje, stricu Tonetu za lepe poslovilne besede. Hvala 
cvetličarki gospe Irmi, pogrebni službi Komunalnega 
podjetja Kamnik in Domu starejših občanov Kamnik, 
posebno osebju oddelka I, zahvaljujem se tudi zdravni-
kom in osebju oddelka III Klinike za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja UKC v Ljubljani, kjer so se trudili, da 
bi mojo mami ohranili pri življenju. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Zinka v imenu vsega sorodstva
Oševek, Volčji Potok, Mali Rakitovec, Hruševec,  

decembra 2018

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 
bolezen je bila 
močnejša od življenja.

V 76. letu nas je zapustil naš oče, 
mož, brat, dedek in pradedek 

Franc Poglednik 
p. d. Vomski Franc iz Podloma 5

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvet-
je, sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu župni-
ku Pavlu Piberniku za lepo opravljen cerkveni obred, 
pevcem kvarteta Grm in trobentaču. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče tvoje zdaj spi,
nam pa rosijo se solzne oči.

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama, prababica, tašča, teta in svakinja

Frančiška Matjan
po domače Grošetova mama iz Raven pri Šmartnem  

v Tuhinjski dolini

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja in darove. Posebej se zahvaljujemo sosedom, ki 
ste nam bili ves čas v pomoč in oporo. Hvala župniku g. 
Janezu Gerčarju za tople besede slovesa in lepo opravljen 
obred, pevcem kvarteta Krt, trobentaču ter g. Jerneju 
Štrajharju za ganljive poslovilne besede. Hvala za vso 
pomoč dr. Marti Jerman in sestri ge. Mateji Čučko iz ZD 
Kamnik. Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Nasmešek tvoj v nas nikoli  
ne bo zbledel,
tvoj obraz v spomin  
nam večno bo živel.

V 49. letu nas je mnogo  
prezgodaj zapustila naša draga

Bernardka Sušnik
iz Rožičnega

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Zahvala dr. Marti Jerman in sestri Mateji Čučko, Ro-
manu Dacarju iz ZD Kamnik, dr. Lopuhovi z Jesenic in 
osebju Onkološkega inštituta Ljubljana za vso oskrbo in 
pomoč. Najlepše se zahvaljujemo njenim sodelavkam 
iz Pikapolonice in Matjažu Rajterju za ogromno pod-
poro in skrb. Posebna zahvala gasilcem za lepo slovo, 
župnikoma Simonu Lorberju in Janezu Mikliču, kvar-
tetu Grm za zapete pesmi, trobentaču in za vse ganljive 
poslovilne besede in prebrane govore. Hvala vsem, ki ste 
jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. 

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

w
w
w
.g
or
en

js
ki
gl
as

.s
i

EUR25 
+ poštnina

Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

Jasna Paladin

Domžale – Tekači vseh sta-
rosti so se zbrali na atlet-
skem stadionu v Domžalah 
in se prijavili za tek na treh 
razdaljah, in sicer na štiri, 
sedem in deset kilometrov. 
Tisti, ki niso tekli, so traso 
prehodili, skupno vsem pa 
je bilo, da so se na pot poda-
li v Božičkovih kapicah in ob 
taktih Godbe Domžale, ki je 
tekače ogrela že pred samim 
tekom. Na prireditvi se je 
zbralo kakšnih 230 tekačev, 
od tega okoli petdeset otrok, 
ki so se udeležili štiristo me-
trov dolgega teka.
»Prav je, da se ob takšnih 
dogodkih spomnimo na tis-
te, ki z nami ne morejo teči, 
zato smo se letos odločili 
donirati zavodu Cirius in 
njihovi gibalno ovirani mla-
dini,« je povedal Marko Er-
hart, direktor podjetja Otok 

športa, ki je dogodek tudi 
organiziralo, in dodal, da so 
s prijavninami letos zbrali 
še več denarja kot lani – 
1820 evrov. Simbolni ček 
so še isti večer podarili di-
rektorju zavoda Cirius Go-
ranu Pavliču. »Glede na to, 
da je vreme sicer lepo, a 
zelo hladno, sem presene-
čen nad veliko udeležbo. Da 
se udeležiš takega dobro-
delnega teka, moraš v prvi 
vrsti imeti dobro srce – in 
res se vam zahvaljujem za 
vaš prispevek. Športno 
udejstvovanje je pri usposa-
bljanju gibalno oviranih ot-
rok in mladostnikov v na-
šem zavodu, ne glede na 
oviranost in posebne potre-
be, ena od naših prioritet. 
Donacija Božičkovega teka 
nam bo pomagala uresniči-
ti željo za postavitev fitnes 
naprav na prostem za gibal-
no ovirane,« je povedal.

Božički tekli  
za zavod Cirius
V Domžalah so sredi decembra pripravili že četrti 
dobrodelni Božičkov tek in pohod, na katerem je 
sodelovalo več kot dvesto tekačev.

Direktor Ciriusa je s hvaležnostjo sprejel ček, ki jim bo 
pomagal pri nakupu fitnes naprav na prostem za gibalno 
ovirane. / Foto: Karin Božič

Jasna Paladin

Duplica – Člani Lions kluba 
Kamnik so v osrednjem 
kamniškem nakupovalnem 
središču na Duplici v sobo-
to, 15. decembra, že šesto 
leto zapored pripravili 
razstavo slik Plakat miru ter 
na tradicionalni dobrodelni 
stojnici zbrali zajeten kup 
hrane za socialno ogrožene 
kamniške družine.
Pri ustvarjanju plakatov je 
več kot sto učencev iz osnov-
nih šol Šmartno v Tuhinju, 
Stranje in Marije Vere pod 
mentorstvom učiteljic Eme 
Nežmah, Brigite Ozimek 
Kumek in Irene Zagožen 
tokrat sledilo temi Bodimo 
prijazni in obiskovalcem ter 
kupcem, ki so se sprehodili 
mimo razstavljenih plaka-
tov, pošteno dali misliti, 
kako preproste so lahko za-
misli najmlajših o miru in 
prijaznosti in kako preveč-
krat jih odrasli naredimo ne-
mogoče. »Prijateljstvo je 

mirna pot, ki je ne smeš ubi-
rati sam,« denimo meni 
Zoja Pivec. Nika Dolar pra-
vi: »Bodimo prijazni do oko-
lja, če želimo živeti.«, Vita 
Schlegl pa: »Prijateljstvo na 
Zemlji polepša vse nezaže-
lene skrbi.« Če se ljudje po-
vežemo in stopimo skupaj, 
lahko premikamo meje, 
smo neustavljivi in prijazni 
drug do drugega,« je pod 
svojo risbo zapisala Polona 
Trebušak, Manja Jerič pa: 
»Prijatelji so zaklad, ki ga ne 
moreš kupiti ali zamenjati z 
nekim predmetom, prijate-
lje dobiš z ljubeznijo.«
Najboljšim in vsem sodelu-
jočim so Lionsi podelili na-
grade. Najboljši trije – Nata-
lija Križnik iz OŠ Šmartno v 
Tuhinju, Tea Ribič Arnež iz 
OŠ Stranje in Lian Čeman 
iz OŠ Marije Vere so prejeli 
knjige, priznanja za nagra-
jence so prejeli: Manja Jerič, 
Vita Schlegl, Nina Sitar, 
Lara Potokar, Patricija Caj-
hen in Eva Korošec, prizna-

nja za sodelovanje pa: Mari-
ja Kadunc, Polona Trebu-
šak, Zoja Pivec, Tilen Sadar, 
Nika Dolar, Anej Štrajhar, 
Doroteja Remih, Eva Mavec, 
Katarina Bernot, Živa Jeras, 
Sara Kregar, Špela Gradi-
šek, Lia Udovič, Špela Ura-
nič, Izza Julija Perne, Laura 
Marinko, Žiga Sušnik, Klara 
Loboda, Emil Jelečević in 
Tamara Delić.
Podelitev priznanj je pope-
stril tudi kulturni program, 
v katerem so nastopili pev-
ska skupina Svobodne ptice 
iz OŠ Šmartno v Tuhinju 
pod vodstvom Petra Poga-
čarja, baletnik Grega Golob 
iz OŠ Stranje in harmoni-
karja Ažbe in Gaber Petek iz 
OŠ Marije Vere.

Zbrali hrano za pet družin
Kot se za Lionse spodobi, je 
bila tudi tokratna prireditev 
dobrodelno naravnava, in 
sicer so pred trgovino zbi-
rali hrano, kozmetiko, čisti-
la in druge potrebščine za 
pomoči potrebne. Kamni-

čani so znova dokazali, da 
znajo pomagati, saj se je 
pet nakupovalnih vozičkov 
hitro napolnilo in člani Li-
ons kluba Kamnik so zbra-
no še isti dan odpeljali pe-
tim družinam.
»Hrano bomo podarili pe-
tim socialno ogroženim 
družinam, ki smo jih izbrali 
s pomočjo šolskih svetoval-
nih služb in prihajajo z vseh 
koncev naše občine. Z dru-
žinami sem že govorila in 
so pomoči, za katero nikdar 
prej niso prosili, izjemno 
veseli. Večinoma gre za lju-
di, ki se že dlje časa zelo 
skušajo postaviti na svoje 
noge, pa jim nikakor ne 
uspe, zato smo se z dvema 
družinama že pogovarjali, 
kako bi jim lahko pomagali 
tudi v prihodnje,« nam je 
povedala predsednica Lions 
kluba Kamnik Barbara Bo-
žič in dodala, da bodo hra-
no, čistila, kozmetiko in da-
rila za otroke kupili tudi s 
prostovoljnimi prispevki, ki 
so jih dobili v zameno za 
novoletne voščilnice.

Brez miru ni življenja
Zgornja misel šestošolke Tamare iz Osnovne šole Marije Vere je le ena od mnogih, ki so jo v okviru 
mednarodnega likovnega natečaja Plakat miru na pobudo članov Lions kluba Kamnik ob svoje risbe 
zapisali učenci kamniških šol. Ob odprtju razstave so Lionsi pripravili še dobrodelno stojnico in zbrali 
hrano za pet pomoči potrebnih družin.

Barbara Božič z zbrano hrano, ki so jo Lionsi podarili petim 
kamniškim družinam / Foto: Jasna Paladin

V kulturnem programu so nastopile tudi pevke Svobodne 
ptice iz OŠ Šmartno v Tuhinju. / Foto: Jasna Paladin

Sabina Romšak

Snovik – Sobotni večer pred 
božičem je bil v Bizjakovih 
dolinah v Snoviku zopet 
prizorišče živih jaslic, ki so 
jih uprizorili člani turistič-
nega, kulturnega in konje-
rejskega društva ter vsi lju-
bitelji Tuhinjske doline. 
Osnova živih jaslic je sveto-
pisemska zgodba Marije in 
Jožefa, ki iščeta prenočišče. 
Na začetku prireditve je 
lepo število obiskovalcev 
pozdravil predsednik Turi-
stičnega društva Tuhinjska 
dolina Ivan Hribar in jim 
zaželel vse lepo v novem 
letu. Za čutno glasbeno 
spremljavo snoviških živih 

jaslic so poskrbeli otroški 
pevski zbor OŠ Šmartno v 
Tuhinju, citrar Tomaž Pla-

hutnik in Ana Plahutnik, 
vezna beseda pa je pripada-
la odlični Manji Žebaljec.

Čudovita božična zgodba 
nas je tako popeljala v čarob-
ni čas, poln pričakovanja.

Skrivnost božične zgodbe v Snoviku
V Snoviku so pred prazniki znova pripravili žive jaslice.

Žive jaslice v Snoviku / Foto: Sabina Romšak


