
Št. 20 54. leto Kamnik, 24. december 2015

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

XENON HALOGEN

Delavnica- Klemen: 051 636 556

DECEMBRSKA IN  
JANUARSKA AKCIJA

- 15 % POPUSTA PRI NAKUPU NOVEGA 
AKUMULATORJA

 KONTROLA VAŠEGA AKUMULATORJA   
 DEPONIRANJE IZTROŠENEGA STAREGA AKUMULATORJA 

NUDIMO VAM VSA AVTO ELEKTRIČNA POPRAVILA 
NA OSEBNIH, DOSTAVNIH IN TOVORNIH VOZILIH

ZAMENJAVA: 
 Alternatorjev in zaganjačev po sistemu staro za novo 

 Xenon žarnic za vse vrste avtomobilov

BREZPLAČNO:
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MARKET Veronika
Kranjska cesta 3c, Kamnik

VESEL BOŽIČ  
IN SREČNO 2016!
UGODNA PONUBA ŽIVIL IN IZDELKOV. 
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Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21, ned. 8 –13PO
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Qlandia Kamnik 

Želimo vam prijetne praznike in srečno v novem letu 2016!

T: 059 949 779

V JANUARJU IN FEBRUARJU -20% NA BARVANJE

AKTUALNO

Dvomilijonti gost
V četrtek, 10. decembra, so v 
Termah Snovik proslavili pri-
hod svojega dvomilijontega 
gosta. Srečni dobitnik lepe 
nagrade in ambasador sno-
viške termalne vode je postal 
Lovrenc Korošec iz Goričan.
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KULTURA

Pomenljiva dela 
Tomaža Schlegla
Tomaž Schlegl je Kamniča-
nom znan kot arhitekt, ki ima 
jasna stališča o marsikate-
rem javnem vprašanju. Svoji 
kritični drži se ni izneveril niti 
v tokratnem slikarskem pro-
jektu, Animaliz reford.

stran 8

ZANIMIVOSTI

Čarobne praznične luči
Janko Hribar iz Volčjega Po-
toka med prazniki svojo do-
mačijo s skorajda sto tisoč 
lučkami spremeni v čarobno 
pravljično deželo.

stran 21

Jasna Paladin

Snovik – Člani društva so 
tudi letos za svojo tradicio-
nalno prireditev izbrali čas 
pred božičem, kar so števil-
ni obiskovalci znova lepo 
sprejeli. Kljub hladnemu 
vremenu so jih tokrat naš-
teli največ doslej – okoli 
petsto.
Dvakrat doslej so morali 
žive jaslice zaradi slabega 
vremena že odpovedati, 
zato so v društvu veseli, da 
jim je narava letos spet slu-
žila. Svoje priprave so z 

urejanjem prizorišča v Biz-
jakovih dolinah začeli že v 
začetku decembra, tudi le-
tos pa je na najrazličnejše 
načine sodelovalo okoli 
osemdeset članov društva 
in drugih domačinov, 
čeprav bi bil zaradi zahtev-
nosti projekta dobrodošel 
še kak par rok več. Božična 
zgodba se je tudi letos od-
vila v pravem gledališču na 
prostem, kjer niso manjka-
li žive živali, ogenj, Betle-
hem, hlevček, angel, sveti 
trije kralji in seveda glasba, 
ki je že vsa leta rdeča nit 

živih jaslic v Snoviku. 
Zgodbo je na doživet način 
pripovedovala vodja etnolo-
ške sekcije društva in ena 
od najbolj zaslužnih za 
žive jaslice – Manja Žeba-
ljec, kot glasbeni gostje pa 
so letos nastopili Prifarski 
muzikantje. Glasbeniki so 
s svojim igranjem dokaza-
li, zakaj so tako priljublje-
ni, kljub vsemu pa je mar-
sikdo od njih vzdušju pri-
merno pričakoval kakšno 
božično pesem več.
»Z obiskom smo zadovolj-
ni in žive jaslice se bodo po 

desetih letih nadaljevale 
tudi v prihodnje, a vsi sku-
paj bomo razmislili, kako 
zgodbo in dogodek osveži-
ti. Združuje nas sicer veli-
ko dobre volje, prosto-
voljstva in ljubezni do tega, 
kar delamo, a spremembe 
v prihodnje zagotovo 
bodo,« nam je povedala 
Manja Žebaljec.
Organizatorji bodo tudi le-
tos del denarja od prodanih 
vstopnic namenili družini 
iz Tuhinjske doline, ki se 
sooča z zdravstvenimi teža-
vami.

Božična zgodba  
z živimi jaslicami
Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so v nedeljo v Bizjakovih dolinah v Snoviku znova – že 
desetič – pripravili žive jaslice in tako številnim obiskovalcem že pričarali božično vzdušje.

Božično vzdušje so v Tuhinjski dolini z živimi jaslicami, 
hlevčkom, svetimi tremi kralji, angelom in drugimi 
božičnimi elementi pričarali že v nedeljo. / Foto: Aleš Senožetnik

Gonilna sila božične zgodbe v Snoviku Manja Žebaljec 
skupaj z domačini, ki so žive jaslice z dobro voljo in 
skupnim delom pripravili že deseto leto. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik se 
je za Kamnik bus borila že 
januarja letos, ko so napeli 
vse moči, da je ministrstvo 
za infrastrukturo podpisalo 
tripartitno pogodbo z občino 
in podjetjem Kam-bus o iz-
vajanju linij Kamnik busa 
na območju kamniške obči-
ne – kar je, mimogrede, mi-
nistrstvo označilo za primer 
dobre prakse mestno-turi-
stičnega avtobusa. Tokrat 
pri pogajanjih žal niso bili 
uspešni.
»Za izvajanje medkrajevne-
ga avtobusa smo v letoš-
njem letu iz proračunske 
postavke porabili 126.180 
evrov. Prepeljanih potnikov 
za obdobje od januarja do 
oktobra 2015 je bilo dvajset 
tisoč. Zavedamo se, da je 

Kamnik bus marsikatere-
mu občanu olajšal pot, zato 
tudi ni bilo v našem intere-
su, da se ga ukine. Če janu-
arja ni uspelo ministrstvu 
za infrastrukturo, ki nam je 
dalo jasno vedeti, da nam 
sredstev ne bo več nameni-
lo, je tokrat uspelo Vladi 
Republike Slovenije. Z 
zmanjšanjem sredstev ozi-
roma nedopustnim niža-
njem povprečnine nas je 
pripeljala do točke, da smo 
prisiljeni ukinjati uspešne 
projekte,« sporočajo iz ob-
činske uprave.
S prvim januarjem bodo 
občanom za neizrabljene 
kuponske vozovnice vrnili 
denar, Kam-bus pa bo za-
gotovil redne avtobusne li-
nije, kot so jih bili vajeni 
občani pred uvedbo Ka-
mnik busa.

Kamnik bus ne bo 
več vozil
Priljubljeni avtobus bo z novim letom ukinjen.

OBČINSKE NOVICE

Drsališče spet vabi
Kamniško drsališče, ki bo le-
tos že drugo leto pokrito in 
na Frančiškanskem trgu, je 
svoja vrata odprlo 18. de-
cembra, obratovalo pa bo do 
konca zimskih počitnic.
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Sodobno podjetništvo  
na temeljih tradicije

PRILOGA
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Kamniški OBČAN, četrtek, 24. decembra 2015

KAMNIŠKI OBČAN – Izdajatelj Bistrica, d. o. o, Kamnik, Ljubljanska cesta 3a, 1240 
Kamnik, sedež uredništva Glavni trg 25, 1240 Kamnik. Kamniški občan je vpisan v 
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 333, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kamnik, priložen je tudi Gorenjskemu glasu. 
Tokratna številka je izšla v nakladi 31.000 izvodov.     

Pravice izdajatelja izvaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije,  
d. o. o., Maribor. 

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici ali 
na naslov: info@g-glas.si. 

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

ODGOVORNA UREDNICA:
Marija Volčjak  
marija.volcjak@g-glas.si

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

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

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

objavlja

JAVNI POZIV 

K PREDLOŽITVI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK 

ZA LETO 2016

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

Priznanja Občine Kamnik so:
– bronasto priznanje Občine Kamnik,
– srebrno priznanje Občine Kamnik,
– zlato priznanje Občine Kamnik,
– naziv častni občan Občine Kamnik.

Podrobnejša vsebina poziva z obrazložitvijo pomena posame-
znih priznanj in obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati pred-
log, je objavljena na spletni strani Občine Kamnik (http://
www.kamnik.si/). Pisne predloge je potrebno predložiti oz. 
posredovati v zaprti kuverti na naslov: Občinski svet Občine 
Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog 
za podelitev občinskega priznanja za leto 2016«, in sicer 
do vključno 23. januarja 2016.

 Karla Urh
 Predsednica Komisije

Jasna Paladin

Kamnik – Še pred začetkom 
zadnje seje v letošnjem letu, 
ki so jo svetniki zaključili v 
slabi uri in pol, so se člani 
občinskega sveta in pred-
stavniki občinske uprave 
zbrali pred sejno dvorano in 
prisluhnili kamniškim skav-
tinjam, ki so prinesle luč 
miru iz Betlehema in preb-
rale letošnjo poslanico. Luč 
miru iz Betlehema je v pro-
storih občine v času uradnih 
ur na voljo tudi občanom.

Zahvala Franciju 
Kramarju za odlično delo
Na dnevnem redu je svetnike 
v nadaljevanju čakalo sedem 
točk. Uvodoma so podali so-
glasje k imenovanju direkto-
rice Zavoda za turizem in 
šport v občini Kamnik. 
Slednjega bo od 1. januarja 
naprej vodila Božena Peterlin 
iz Domžal, ki je bila tudi kan-

didatka sveta zavoda. Kot je 
sama povedala v kratki 
predstavitvi, je v Kamniku 
obiskovala srednjo šolo, štu-
dij pa nadaljevala v Kranju. 
Turizem jo zanima že od 
nekdaj, na to temo je tudi di-
plomirala. »Izkušnje sem si 
zadnja leta sicer nabirala z 
vodstvenimi funkcijami v go-
spodarstvu, medijih in teleko-
munikacijah, a ne glede na 
to, kje delaš, je pomembno, 
da znaš delati z ljudmi, da 
znaš sodelovati, da imaš cilje 
in strukturo dela. Sama 
imam izkušnje za vodenje, 
usmerjanje in razvoj,« je pou-
darila ter dodala, da v Kamni-
ku v turizmu že zdaj delajo 
dobro, da pa se bo kot direk-
torica trudila v občino pripe-
ljati še več turistov in da jih 
bo vsaj več skušala zadržati 
vsaj eno noč. Kot enega prvih 
korakov je tako napovedala 
resnejše sodelovanje z Lju-
bljano. Poudarila je, da veliko 
priložnosti vidi predvsem na 
področju športnega in eko tu-
rizma. Svetniki so ji zaželeli 
dobro delo, ob tem pa se zah-
valili dosedanjemu v. d. di-
rektorja Franciju Kramarju, 
ki je svoje delo v zadnjem letu 
in pol opravil odlično. Na za-
vodu bo še naprej ostal zadol-
žen za področje športa.

Novi nadzorniki družbe 
Velika planina 
Sprejeli so tudi sklep o ime-
novanju kandidatov za sod-
nike porotnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani in soglas-
je k imenovanju članov nad-
zornega sveta družbe Velika 
planina. Slednji so postali 
Tomaž Besek, Justina Cim-
prič in Cirila Mali.

Svetniška vprašanja (zastavi-
li so jih Damjan Hribar 
(SDS), Brane Golubovič 
(LDP) in Bogdan Pogačar 
(NSi)) in odgovori so se tok-
rat nanašali na uvedbo davč-
nih blagajn in možno občin-
sko pomoč predvsem dru-
štvom in klubom, na aktiv-
nosti občinskega oddelka za 
okolje in prostor glede ob-
močja nekdanjega Stola in 
na plačevanje najemnin za 
reklamne panoje.
Sledila je obravnava in spre-
jem sprememb Odloka o 
ustanovitvi, sestavi, nalogah 
in načinu dela delovnih te-
les Občinskega sveta Občine 
Kamnik, ki so bile potrebne 
zaradi uskladitve odloka z 
novim statutom in poslovni-
kom občinskega sveta. 

Sprejet je letni program 
športa za leto 2016
V nadaljevanju so svetniki 
prisluhnili v. d. direktorja 
Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik Franciju 

Kramarju, ki je predstavil 
dva »športna« dokumenta. 
Sprva so svetniki soglasno 
potrdili Pravilnik o spre-
membah in dopolnitvah 
Pravilnika za vrednotenje 
športnih programov v Obči-
ni Kamnik, ki ga je bilo tre-
ba uskladiti s pravilnikom o 
postopkih izvrševanja držav-
nega proračuna, nato pa še 
Letni program športa v obči-
ni Kamnik za leto 2016, ki 
zagotavlja uresničevanje jav-
nega interesa v športu na 
ravni lokalne skupnosti. Gre 
za dokument, ki denar, ki je 
za šport že namenjen v ob-
činskem proračunu, po-
drobno razdela. 
Ob koncu so sprejeli še sklep 
o opustitvi javnega dobra za 
štiri zemljišča (dve v k.o. Ne-
vlje in dve v k.o. Podhruška) 
in sklep za odpis terjatev, in 
sicer družbi Gross Kern v vi-
šini dobrih 2.250 evrov in 
nekdanji najemnici stanova-
nja na Groharjevi v višini 
dobrih 4.300 evrov.

Enajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Zavod dobil novo 
direktorico
Občinski svetniki so na decembrski seji podali soglasje k imenovanju Božene Peterlin za direktorico 
Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik. Z delom bo začela 1. januarja.

Zavod za turizem in šport v 
občini Kamnik bo v 
prihodnjem mandatu vodila 
Božena Peterlin. 

Kamniški skavti so tudi letos v prostore Občine Kamnik 
prinesli luč miru iz Betlehema. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Kot je razbrati iz 
poročila Državne volilne ko-
misije, za zdaj še neuradni 
rezultati za volilno enoto 1 
in volilni okraj 10, ki zajema 
območje Upravne enote Ka-
mnik, kažejo, da je bila volil-
na udeležba 39,93-odstotna, 
3.823 ali 34,59 odstotka vo-
livcev je glasovalo za, 7.229 
ali 65,41 odstotka pa proti 
noveli zakona. 
Rezultati po posameznih 
voliščih občine Kamnik so 

naslednji: Kulturni dom 
Motnik: udeležba 43,03 %, 
za 16,19 in proti 83,81 %, 
Kulturni dom Špitalič: ude-
ležba 43,72 %, za 15,15 in 
proti 84,85 %, Kulturna 
dvorana Laze: udeležba 
46,95 %, za 16,81 in proti 
83,19 %, Kulturni dom 
Šmartno: udeležba 52,15 %, 
za 11,04 in proti 88,96 %, 
Gabrovnica: udeležba 43,33 
%, za 26,15 in proti 73,85 %, 
Kulturni dom Srednja vas: 
udeležba 45,70 %, za 18,47 
in proti 81,53 %, Gasilski 

dom Sela pri Kamniku: 
udeležba 43,66 %, za 23,61 
in proti 76,39 %, POŠ Ne-
vlje: udeležba 42,34 %, za 
35,13 in proti 64,87 %, POŠ 
Vranja Peč: udeležba 41,43 
%, za 11,54 in proti 88,46 
%, KS Godič: udeležba 
40,84 %, za 25,27 in proti 
74,73 %, POŠ Gozd: udelež-
ba 26,38 %, za 19,88 in pro-
ti 80,12 %, OŠ Stranje: ude-
ležba 41,81 %, za 21,43 in 
proti 78,57 %, ŠKD Meki-
nje: udeležba 37,16 %, za 
39,92 in proti 60,08 %, 

POŠ Tunjice: udeležba 
43,62 %, za 15,97 in proti 
84,03, OŠ Marije Vere (Lju-
bljanska 16a): udeležba 
31,21 %, za 48,84 in proti 
51,16, OŠ Marije Vere: ude-
ležba 30,36 %, za 45,12 in 
proti 54,88, Kulturni dom 
Šmarca: udeležba 45,21 %, 
za 32,16 in proti 67,84 %, 
Kulturni dom Volčji Potok: 
udeležba 38,46 %, za 29,50 
in proti 70,50 %, Občina 
Kamnik: udeležba 30,38 %, 
za 48,84 in proti 51,16 %, 
GSŠRM: udeležba 39,06, za 
52,94 in proti 47,06 %, Vr-
tec Sneguljčica: udeležba 
33,80 %, za 56,88 in proti 
43,12 %, Kulturni dom Pod-
gorje: udeležba 43,18 %, za 
30,46 in proti 69,54 %, OŠ 
Frana Albrehta: udeležba 
33,39 %, za 48,73 in proti 
51,27 %.

Rezultati referenduma 
V nedeljo, 20. decembra, smo volivci odločali za ali proti noveli zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Večina občanov je glasovala proti.
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Po dobrem letu je pred vami zadnja številka Kamniškega 
občana, ki smo jo pripravili pri Gorenjskem glasu. Izdaja-
teljske pravice smo na prošnjo Bistrice, d. o. o., Kamnik in 
s soglasjem Občine Kamnik prevzeli novembra lani, naše 
sodelovanje se izteče 31. decembra 2015. V tem času je 
izšlo 23 številk časopisa, svoje obveznosti smo odgovorno 
in vestno izpolnili, zato sodelovanje zaključujemo z zado-
voljstvom, da smo omogočili nemoteno izhajanje Kamni-
škega občana do izteka pogodbe med Bistrico, d. o. o., in 
Občino Kamnik.

Spoštovane bralke in bralci, 
upamo, da ste bili z našim delom zadovoljni, z veseljem 
smo za vas pripravljali časopis, saj je bilo leto 2015 na 
Kamniškem zelo živahno in nikoli ni zmanjkalo novic. Ne-
kateri dogodki so bili zelo odmevni, zategadelj je razumlji-
vo, da so časopis z zanimanjem brali tudi na Gorenjskem. 

Spoštovane sodelavke in sodelavci, 
zahvaljujem se vsem, ki se ste sodelovali pri izdajanju Kam-
niškega občana, delo je po vaši zaslugi potekalo nemoteno 
in brez večjih težav.

Vsem skupaj ob vstopu v leto 2016 želimo  
veliko sreče, zadovoljstva in uspeha.

Marija Volčjak

Obvestilo
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,
korak letošnjega leta bomo po-
časi upočasnili, nekoliko odlo-
žili vsakdanje skrbi in se 
posvetili prijetnim dogaja-
njem. A ne vsi, saj letošnje leto 
ni bilo do vseh prijazno, saj je 
življenje včasih neizprosno in 
nam ne omogoči izpolnitve 
naših želja. Tudi našo lokalno 
skupnost je leto, ki se poslavlja, 
večkrat postavilo na preizkuš-
njo. Včasih smo zmogli, dru-
gič ne. Ljudje smo nepopolna 
bitja, naše napake nas velikok-
rat premagajo, a če jih znamo 
obrniti v svoj prid in se iz njih 
učiti, so koristne.

V celoti gledano smo bili us-
pešni, premagali smo nekatere 
težave, ki so dolga leta čakale 
na rešitev. Lahko smo in mo-
ramo biti ponosni na prehoje-
no pot leta 2015. Pozabimo na 
nesoglasja, ki so morda prišla 
med nas, saj z njimi ni vredno 
izgubljati časa. Včerajšnji dan 
je za vedno minil, današnji 
mineva, jutrišnji pa nam 
pušča še vse odprto in od vseh 
nas je odvisno, kako bo minil.

Drage občanke, dragi občani, 
naj Vas praznični dnevi nav-
dajo z upanjem, veseljem, 
predvsem pa notranjim mi-
rom, ki ga vsi potrebujemo. 
Nekateri boste praznike preži-

veli na delovnih mestih v skrbi 
za sočloveka. Vsem voščim 
mirno preživet božič in zdrav-
ja ter uspeha polno leto 2016.
 
Za konec mi dovolite, da Vam 
čestitam ob državnem prazni-
ku, dnevu samostojnosti in 
enotnosti, prazniku prvega 
večjega koraka k samostojni 
Sloveniji, predvsem pa tudi 
prazniku volilne udeležbe in 
narodne zavesti. Dobili smo 
obet svoje države. Takrat smo 
veliko dosegli in veliko bomo 
morali še doseči, če bomo hote-
li kot narod preživeti. Tega ne 
pozabimo in bodimo odgovor-
ni državljani. Odgovorni za 
vse, ki so se borili za svobodno 
Slovenijo in odgovorni za naše 
zanamce.

Vaš župan Marjan Šarec

Zgornji Tuhinj, Rudnik – Člani OZ borcev NOB Kamnik va-
bijo 27. decembra ob 11. uri na Prevoje v Zgornji Tuhinj, kjer 
se bodo skupaj s predstavniki Občine in ameriške diploma-
cije spomnili padlih borcev in zavezniškega častnika Charle-
sa Fischerja. Kot nam je povedal Matevž Košir, v gosteh 
pričakujejo tudi veleposlanika ZDA v Sloveniji Brenta Rober-
ta Hartleyja. Slovesnost v spomin na padle borce pripravlja-
jo tudi 9. januarja ob 10. uri pri spomeniku v Rudniku. J. P. 

V Zgornji Tuhinj prihaja ameriški veleposlanik

OBVESTILO
Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. 1. 2016

Z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.  96/2015) so 
spremenjeni pogoji za pravico do zdravstvenega varstva voj-
nih veteranov v letu 2016.

Sprejeta zakonska ureditev določa enake splošne formalne 
pogoje po Zakonu o vojnih veteranih za uveljavitev pravice 
do zdravstvenega varstva, in sicer status vojnega veterana po 
zakonu, dopolnjena starost 55 let ali ugotovljena trajna po-
polna izguba delovne zmožnosti.

Nadalje določa, da se v letu 2016 pravica do zdravstvena 
varstva zagotavlja vojnemu veteranu, ki prejema veteranski 
dodatek ali izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega do-
datka (osnova je tudi v letu 2016 in 2017 v višini 497,15 EUR).

V skladu z zgoraj navedeno pravno podlago, pa se v letu 2016 
pravica do zdravstvenega varstva zagotavlja tudi vojnemu ve-
teranu (ob izpolnjenih formalnih pogojih po zakonu), ki: 

-  je prijavljen v evidenci brezposelnih oseb po predpisih o za-
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ali 

-  je uveljavil pravico do poklicne, predčasne, starostne ali in-
validske pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.

Pravica se uveljavlja na zahtevo strank, in sicer na pristojni 
upravni enoti.

                                                Upravna enota Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Drsališče so na 
Zavodu za turizem in šport 
v občini Kamnik tudi letos 
odprli s privlačnim družab-
nim programom, ki ga je 
vodila Oriana Girotto. Svoje 
drsalne veščine je predstavil 
mladi drsalni par Mino Švaj-
ger in Michaela Chrastec-
kya, zapela pa je kamniška 
pevka Ines Kern.
Na drsalno ploskev sta pred-
vsem najmlajše, ki so na dr-
sališče že težko čakali, pova-
bila tudi župan Marjan Ša-
rec in Franci Kramar, ki se 
te dni poslavlja od funkcije 

vršilca direktorja Zavoda za 
turizem in šport v občini Ka-
mnik. Oba sta zbrane pova-
bila na pestro dogajanje, ki 
bo te dni še sledilo v okviru 
Pravljičnega Kamnika.
Uporaba drsališča, ki bo obra-
tovalo v vsakem vremenu, 
vsak dan od 9. do 21. ure, je 
brezplačna. Drsalke in pripo-
močke za lažje drsanje si je 

mogoče tudi izposoditi, v 
manjši okrepčevalnici bodo 
na voljo tudi topli napitki. Kot 
še sporočajo iz kamniškega 
TIC-a, bo vsako sobotno do-
poldne od 10.30 do 11.30 drsa-
lišče rezervirano za otroke, 
saj bo na njem potekala vode-
na animacija, za lažje učenje 
pa lahko starši svoje otroke 
prijavijo na 12-urno šolo drsa-

nja, ki se bo začela v soboto, 
2. januarja. Na svoj račun 
bodo lahko prišli tudi ljubite-
lji nekoliko hitrejšega drsa-
nja, saj bo vsak dan po 20. uri 
drsališče namenjeno rekrea-
tivni igri hokeja. Pripravili 
bodo tudi več različnih spre-
mljevalnih dogodkov, eden 
od njih bo tudi februarska 
pustna animacija na ledu.

Drsališče spet vabi
Kamniško drsališče, ki bo letos že drugo leto pokrito in na Frančiškanskem trgu, je svoja vrata odprlo 
18. decembra, obratovalo pa bo do konca zimskih počitnic.

Odprtja drsališča so se tudi letos najbolj razveselili najmlajši. / Foto: Aleš Senožetnik

Drsališče je odprto 
vsak dan med 9. in 21. 
uro. Po 20. uri bo 
ledena ploskev 
namenjena rekreativni 
igri hokeja, otroci pa 
bodo na svoj račun še 
zlasti prišli ob 
sobotnih dopoldnevih, 
ko zanje pripravljajo 
vodeno animacijo na 
ledu.

Jasna Paladin

Šmarca – Društvo Demos 
na Kamniškem, Društvo ge-
neral Maister, Krajevna 
skupnost Šmarca in Obmo-
čni odbor Združenja za 
vrednote slovenske osamo-
svojitve Kamnik - Komenda 
vabijo na proslavo ob 25-le-
tnici plebiscita za samostoj-
no Slovenijo, ki bo v soboto, 
26. decembra, ob 18. uri v 
Domu krajanov v Šmarci. 
Slavnostni govornik bo Jože 
Berlec, poslanec v slovenski 

osamosvojitveni skupščini. 
V kulturnem programu 
bodo sodelovali pevci Meša-
nega pevskega zbora Odmev 
pod vodstvom Ane Smrtnik, 
skupina Rudolfi Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik pod vodstvom 
Marje Kodra, citrarka Eva 
Poglajen iz Glasbene šole 
Kamnik in mlada glasbeni-
ka Marko in Tobija Smrtnik. 
Program prireditve, ki ga je 
pripravila Marjeta Humar, 
bosta povezovala Ivana Ska-
men in Igor Jurič.

Proslava ob državnem 
prazniku

Jasna Paladin

Kamnik – Predstavniki Čebe-
larske zveze Slovenije (ČZS)
so se z namenom obveščanja 
javnosti o pobudi ČZS in 
Slovenije, da se 20. maj (roj-
stni dan Antona Janše) 
razglasi za svetovni dan če-
bel, minuli teden oglasili 
tudi na Občini Kamnik, saj 
so si zadali v prihodnjih me-
secih obiskati vsa čebelarska 
društva po Sloveniji. V sejni 
sobi sta jih sprejela predse-
dnik Čebelarskega društva 

Kamnik Štefan Virjent in po-
džupan Igor Žavbi, predse-
dniku ČZS Boštjanu Noču, 
ki je predstavil prizadevanja 
zveze in pozitivne odmeve 
na pobudo, ki prihajajo iz tu-
jine, pa so prisluhnili tudi 
poslanec Matej Tonin, pred-
sednik izpostave Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Kamnik 
Joško Romšak ter nekateri 
svetniki in čebelarji, med nji-
mi tudi starosta čebelarskega 
društva Kamnik, 92-letni 
Florjan Koželj, ki so vsi po 
vrsti pobudo toplo podprli.

Podpora pobudi 
slovenskih čebelarjev

Jasna Paladin

Kostanj – Člani Območne-
ga združenja slovenskih ča-
stnikov Kamnik - Komenda 
in Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik in 
Tuhinj so v nedeljo pripra-
vili že 60. slovesnost na 
Kostavski planini, s katero 
so počastili spomin na žrtve 
prve večje bitke v teh krajih, 
v kateri je 24. decembra 
1942 padlo 16 kamniških 
borcev Kamniškega bataljo-
na, ki so jih napadli Nemci 

z več kot dvajsetkratno pre-
močjo.
Zbranim na slovesnosti, ki 
je bila tudi zaradi lepega 
vremena znova lepo obi-
skana, sta se pridružila 
tudi župan Marjan Šarec in 
podžupan Igor Žavbi. »Za-
ključuje se leto, v katerem 
se je zgodilo veliko stvari, a 
malo od njih je bilo lepih. 
V drugi svetovni vojni so 
tisti, ki so se borili, vsaj ve-
deli, proti komu se borijo. 
Sovražnik je bil znan, nji-
hov cilj pa jasen. Danes pa 

se zdi, kot da živimo v kao-
su, da ne vemo, kam plove-
mo, kaj želimo in kdo je 
pravzaprav tisti, proti ko-
mur se borimo ali pa bi se 
morali boriti. V zadnjem 
letu smo poslušali veliko 
sovražnega govora, veliko 
raznoraznih obračunavanj, 
posploševanj, zaničevanja 
drugačno mislečih in zvi-
jačnosti. Menim, da je bilo 
leto 2015 najtežje leto, kar 
se tega tiče,« je v svojem 
nagovoru med drugim po-
udaril župan, ki je skupaj s 

predsednikom Območnega 
združenja slovenskih ča-
stnikov Kamnik - Komenda 
Marjanom Schnablom in 
predsednikom Združenja 
borcev za vrednote NOB 
Kamnik Matevžem Košir-
jem k spomeniku položil 
venec.
Za spremljevalni program 
so tudi letos poskrbeli člani 
veteranske sekcije Men-
geške godbe, člani Kultur-
no-zgodovinskega društva 
Triglav in člani Konjeniške-
ga društva Tuhinj.

Slovesnost na Kostavski planini

Komenda – Svetniki občine Komenda so v četrtek, 17. de-
cembra, brez razprave s trinajstimi glasovi proti in enim za 
zavrnili predlog o vnovičnem preimenovanju knjižnice v 
Mestno knjižnico Kamnik - Komenda. Knjižnica tako ohra-
nja ime Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. J. P. 

Komendski svetniki proti preimenovanju
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Mnenja, aktualno

Kamniški OBČAN, četrtek, 24. decembra 2015

Leto 2015 se je skoraj izteklo. 
Bilo je izredno pestro, polno 
dosežkov, konfliktov, političnih 
spopadov, nasprotij, dobrega 
in slabega, uspehov in neuspe
hov, vzponov in padcev. Tudi v 
naši občini. A nekaj je očitno: 
kar je bilo v občini dobrega, je 
sad skupnih naporov občinske 
koalicije. Kjer smo bili enotni, 
tam je bil uspeh. Kjer pa so 
nam od zunaj vsiljevali delitve, 
tam je bilo nazadovanje.
Za kamniške krščanske demo
krate so pomembne zlasti na
slednje letošnje pridobitve ob
čine, ki smo jih v okviru koalici
je lahko uresničili: kohezijska 
sredstva za nadaljevanje izgra
dnje kanalizacijskega omrežja 
v Tuhinjski dolini; rekonstrukci
ja in asfaltiranje številnih lokal
nih cest, tudi odseka v Podgor
ju; gradnja protipoplavnega 
zidu na desnem bregu Kam

niške Bistrice, kar bo sprostilo 
doslej onemogočeno gradnjo 
novih poslovnih objektov; usta
novitev KIKŠtarterja in Podje
tniškega kluba Kamnik, ki nudi
ta podporo kamniškemu go
spodarstvu; odprtje prenovlje
nega Stadiona prijateljstva v 
Mekinjah, ki je osrednji športni 
objekt v naši občini s temu pri
merno opremo; ZTŠ je dobil 
novo direktorico, od katere si 
obetamo spodbudo kamniške
mu turizmu. Največji in najtežje 
priborjeni simbolni dosežek pa 
je poimenovanje knjižnice po 
Francetu Balantiču
V NSi se bomo kot del koalicije 
potrudili, da bo tudi leto 2016 
za občino čim uspešnejše.

Nova Slovenija Kamnik
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Koalicijsko leto 2015 Participacija 
ljudi

Uvajamo možnost sodelova-
nja javnosti pri oblikovanju 
proračuna občine!
S sprejemom novega poslovnika 
o delu občinskega sveta bodo 
lahko tudi občanke in občani, 
društva, stroka, podjetja in drugi v 
okviru razpisane javne razprave 
sodelovali s svojimi pisnimi pre
dlogi in pripombami pri oblikova
nju občinskih predpisov (odloki, 
statut, poslovnik, pravilniki …). 
Seveda se ne bo zadeva končala 
le pri podajanju le teh, ampak se 
bo občinska uprava morala do 
njih tudi pisno opredeliti, jih 
podpreti, zavrniti in obrazložiti 
svojo odločitev. Predlogi in pobu

de ter opredelitev občine do njih 
bodo javni.
Ta novost je še kako pomembna 
pri sprejemanju proračuna, saj 
bo javnost pri odločanju o razpo
rejanju davkoplačevalskega de
narja lahko aktivno sodelovala. 
Posledično bomo člani občinske
ga sveta imeli na ta način boljši 
vpogled v prioritete javnosti na 
področju investicij in vsebin, ki se 
financirajo iz proračuna, kar se mi 
zdi še posebej pomembno.
Mogoče bo kdo rekel, da smo bili 
izvoljeni zato, da odločamo. A 
moje mnenje je, da je uvajanje t.i. 
participativne demokracije korak 
naprej pri odločanju o stvareh, ki 
se dotikajo vseh nas. Omogoča
nje sodelovanja tako ne zamenju
je predstavniške demokracije 
temveč jo dopolnjuje ter povišuje 
stopnjo vključenosti in pregled
nosti pri sprejemanju odločitev. 
Konec koncev naše odločitve 
vplivajo na vse prebivalce naše 
občine.

Brane GOLUBOVIĆ
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V začetku decembra sem v Wa-
shingtonu zastopal Slovenijo 
na letnem Parlamentarnem 
transatlantskem forumu, na 
katerem se srečujemo poslanci 
iz držav članic pakta Nato. Ne-
gotovost in številne varnostne 
grožnje so namreč značilnost 
današnjih dni. Poslanci smo se 
strinjali, da terorizem, konflikti 
na Bližnjem vzhodu in v sever-
ni Afriki ter ruske aktivnosti na 
vzhodu Evrope terjajo še več so-
delovanja med državami ter 
predvsem sprejemanje učinko-
vitih ukrepov. Tudi v Sloveniji 
moramo storiti več za svojo var-
nost.
Današnje varnostne grožnje 
ne more odpraviti nobena dr-
žava individualno, ampak je 
nujno sodelovanje in povezo-
vanje. Poslanci smo vladam 
predlagali, da je v tej luči treba 
izboljšati izmenjavo obvešče-
valnih informacij, povečati 
usklajenost aktivnosti na kriz-
nih območjih in povečati 
obrambne zmogljivosti držav, 
zlasti v Evropi. "Boj proti tero-
rizmu" je bila v Sloveniji zelo 
dolgo zgolj abstraktna fraza, v 
prihodnje bo zagotovo postala 
ena izmed pomembnejših na-
log vsakokratne vlade. Za 
učinkovit boj proti terorizmu 
oziroma boljšemu zagotavlja-
nju varnosti že danes predla-
gam: 1. povečanje proračun-
skih sredstev za varnost in ob-
rambo, 2. oblikovanje zave-
zništev v EU (višjegrajska če-
tverica) in na Balkanu (Ma-
kedonija, Srbija), ki nam 
bodo pomagala ohraniti 
schengenski režim in omejiti 
migracijske tokove, 3. podpora 
diplomatskim in vojaškim ak-
tivnostim, ki prispevajo k sta-
bilizaciji razmer na Bližnjem 

vzhodu in v severni Afriki in 
4. povečanje razvojne pomoči 
državam v težavah. Ne more-
mo se več sprenevedati, da ži-
vimo v varnostnem balonu. 
Smo del razvitega sveta, ki ga 
Islamska država in druge te-
roristične organizacije želijo 
destabilizirati in zanikati 
vrednote, ki izhajajo iz grško-
-rimskega in krščanskega izro-
čila. Rešitev ni, da se potuhne-
mo in čakamo, da gre nevar-
nost mimo nas. Prav je, da se 
za svobodo in demokracijo 
odločno postavimo. 
Za dolgoročno odpravo varno-
stnih groženj je ključno, da 
razvite države povečamo ra-
zvojno pomoč. Najti moramo 
diplomatske ali vojaške rešitve 
za ustavitev vojn. Potem ko se 
je v zadnjih letih naš 
obrambno-varnosti proračun 
praktično razpolovil, je sedaj 
čas, da začnemo izdatke za 
obrambo in varnost povečeva-
ti. Ker v zadnjih letih nismo 
vlagali v razvoj in zelo malo v 
vzdrževanje, je jasno, da je 
naš obrambno-varnostni sis-
tem stagniral, morda celo pro-
padal. Dlje kot bomo odlašali s 
povečanjem sredstev za 
obrambno-varnostni sistem, 
večjo škodo bomo povzročili in 
težje ga bo obnoviti. Želim 
vam čim varnejše leto 2016.

Matej Tonin, poslanec

Za večjo varnost

Iz poslanskih klopi

Jasna Paladin

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, kaj ste po izo-
brazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 38 let, v zvezi – 
neporočen, športni trener, 
samozaposlen.«

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
»Predhodnih izkušenj v po-
litiki nimam. Za kandidatu-
ro sem se odločil kmalu po 
začetku izgradnje športnih 
površin na Stadionu prija-
teljstva v podporo županu in 
občinski upravi pri njiho-
vem prizadevanju k izboljša-
nju obstoječega stanja.«

Katere cilje boste v tem 
mandatu skušali uresničiti 
kot občinski svetnik?
»Sodelovanje pri dokonča-
nju izgradnje in obnove sta-
diona v Mekinjah s sprem-
ljajočimi objekti; pomoč pri 
kandidaturah občine na jav-
ne razpise (Fundacija za 
šport). Seveda ne gre poza-
biti na krajevno skupnost, iz 
katere prihajam skupaj s še 
dvema svetnicama, kjer je 
potrebna ureditev javne 
razsvetljave in cest, avtobu-
snih postajališč.«

Kateri je po vašem mnenju ta 
čas največji problem v občini?
»Letošnji največji problem je 
bila gradnja kanalizacije in 
pridobitev sredstev kohezije. 
Občina Kamnik kot vodilna v 
projektu je delo opravila z 
odliko. Kamnik in okolica 
ponujata ogromno turistič-

nih storitev, za katere pa 
imamo premalo namestitve-
nih kapacitet. Verjamem, da 
se bodo z novo direktorico 
Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik tudi tem po-
dročju začele stvari premika-
ti na bolje.« 

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno?
»Veliko je dobro urejenih 
stvari od Okusov Kamnika, 
tržnice, kulturnih priredi-
tev, KIKštarterja, novih 
športnih površin ¼ «

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
»Delo v atletskem klubu, 
kjer predajam svoje izku-
šnje mlajšim generacijam.«

Življenjsko vodilo?
»Ko sem se še profesionalno 
ukvarjal s športom, sem se 
držal angleškega načela © no 
pain, no gain© , zdaj, ko sem 
malo starejši, pa moram 
reči, da mi je najbolj všeč 
star japonski pregovor, ki 
pravi: popusti, če hočeš 
zmagati.«

V politiko ga je 
pripeljal šport
Damjan Zlatnar, svetnik LMŠ – Naprej Kamnik

Damjan Zlatnar 
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Jasna Paladin

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, kaj ste po izo-
brazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 34 let, poročen in 
oče dveh fantičev. Žiga hodi 
v tretji razred, triletni Aljaž 
pa v vrtec. Po izobrazbi sem 
gostinski tehnik. Bogate iz-
kušnje za delo z ljudmi sem 
pridobival na vodilnih mes-
tih v mednarodnem podje-
tju, ki se ukvarja pretežno s 
prehranskimi storitvami, v 
lanskem novembru pa sem 
nastopil funkcijo podžupa-
na Občine Kamnik.« 

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
»Lani sem se odzval povabi-
lu župana Marjana Šarca, ki 
je ustanavljal svojo stranko. 
Na ustanovni skupščini sem 
bil izvoljen za podpredse-
dnika Liste Marjan Šarca – 
Naprej Kamnik in na podla-
gi tega kandidiral za mesto v 
občinskem svetu. Do tedaj 
pa sem lokalno politiko opa-
zoval od zunaj, saj sem bil 
močno vpet v družbeno živ-
ljenje domačega kraja.« 

Katere cilje boste v tem 
mandatu skušali uresničiti 
kot občinski svetnik? 
»Glavno vodilo mojega vsto-
pa v politiko je spremeniti 
stvari na bolje. Ker pa se za-
vedam, da to ni možno čez 
noč, verjamem, da bomo z 
vztrajnostjo in skupnim de-
lom naredili vsaj nekaj kora-
kov na poti do sprememb.« 

Kateri je po vašem mnenju ta 
čas največji problem v občini?
»Pomanjkanje finančnih 
sredstev, ki bi jih Občina lah-
ko namenila investicijam. 
Država ne izpolnjuje zakon-
skih zahtev in občinam niža 
povprečnino do nerazumnih 
meja. S 522 evri na prebival-

ca Občina Kamnik komaj za-
dosti zakonskim zahtevam. 
Posledično to pomeni pro-
storske omejitve na šolah, 
slabo in premajhno športno 
dvorano, nepokrit bazenski 
kompleks, veliko kilometrov 
občinskih cest, ki so v zelo 
slabem stanju ...« 

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno?
»Če je bila pred leti najbolj 
pereča težava v občini pro-
storska stiska v vrtcih, so ti 
sedaj zadovoljivo urejeni. 
Javni vrtec skupaj s tremi 
koncesijskimi vrtci zagota-
vlja varstvo za 1390 otrok. 
Na centralnem čakalnem se-
znamu je trenutno le še 
približno šestdeset otrok.«

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
»Svoj prosti čas najraje pre-
življam v krogu družine in 
prijateljev, veliko ga name-
nim delu v PGD Šmartno v 
Tuhinju. Žal je časa prema-
lo, da bi še lahko sodeloval z 
amatersko gledališko skupi-
no KUD Ivan Cankar iz 
Šmartnega v Tuhinju, si pa 
z velikim veseljem ogledam 
njihove predstave.«

Življenjsko vodilo?
»Nobena stvar ni tako slaba, 
da ne bi mogla biti še slabša, 
in nobena tako dobra, da ne 
bi mogla biti še boljša.«

Vodilo: spremeniti 
stvari na bolje
Igor Žavbi, svetnik LMŠ – Naprej Kamnik

Igor Žavbi / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – V Ciriusu so 3. decembra, na mednarodni dan 
invalidov, tudi uradno odprli nove prostore osamosvojitve-
ne skupine za gibalno ovirane mladostnike, ki je zaživela z 
začetkom letošnjega šolskega leta. V njej biva enajst mlado-
stnikov, prilagojene apartmaje pa so ta dan obiskovalcem z 
veseljem razkazali. J. P.

V Ciriusu je zaživela osamosvojitvena skupina

Vodstvo Ciriusa in njihovi dijaki so ponosno odprli 
prostore svoje osamosvojitvene skupine. / Foto: Tina Dokl
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Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

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

SrečnoSrečno
Občinski odbor Nove Slovenije Kamnik
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Vse dobro v letu 2016 vam privoščimo.
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Vsem občankam in občanom 
občine Kamnik želimo 
vesele božične praznike in vse 
najboljše v letu 2016.

Občinski odbor SDS Kamnik
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Vsem članom in podpornikom liste ter  
občankam in občanom občine Kamnik 

želimo vesele božične praznike 
in srečno v letu 2016.

Marjan Šarec in svetniška lista 
LMŠ – naprej Kamnik 
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Občankam in občanom občine Kamnik  
želimo vesel božič,  

ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti 

in mirno, upanja polno novo leto 2016.

Z denarjem, namenjenim voščilom  
in prednovoletnemu srečanju, smo z nakupom športne 

opreme razveselili učence POŠ Motnik.
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Jasna Paladin

Snovik – Čeprav so v Ter-
mah Snovik že nekaj časa 
opozarjali, da v prvih dneh 
decembra pričakujejo dvo-
milijontega gosta, so z glas-
nim zvokom raglje in pisa-
nimi konfeti ob blagajni pri 
nakupu vstopnice 10. de-
cembra nekaj minut po de-
seti uri dodobra presenetili 
Lovrenca Korošca iz Gori-
čan in njegovo ženo Ivanko, 
ki sta kupila dvomilijonto 
vstopnico in za stopnjevanje 
vročice ob pričakovanju ju-
bilejnega gosta sploh nista 
vedela.
Veselega dogodka v 
preddverju term so se udele-
žili tudi prokurist Term Sno-
vik Ivan Hribar, direktorica 
družbe Petra Zlatoper, eden 
od družbenikov Srečko 
Urankar, podžupan Matej 
Slapar ter drugi gostje, ki so 
skupaj z vodstvom term obu-

dili spomine na začetke, ko 
so bile tako visoke številke 
zgolj želje. »Zelo sem vesel, 
da je naša ideja o termah, ki 
smo jo predstavili že pred 21. 
leti, postala realnost in da so 
terme danes znane po vsej 
Sloveniji in širše ter izrazito 
prepoznane po naši eko 
zgodbi. Z dvomilijontim 
gostom moramo biti iskreno 
zadovoljni in ta številka je 
dokaz, da smo na pravi poti,« 
je bil zadovoljen Ivan Hri-
bar, eden večjih vizionarjev 
današnjih term, ki je skupaj 
s podžupanom Matejem Sla-
parjem podelil tudi nekaj na-
grad.
Najbogatejšo – dosmrtno 
vstopnico za bazene Term 
Snovik – je prejel Lovrenc 
Korošec, ki je v termah re-
den gost; sploh zadnjih pet 
let jih obišče skorajda vsak 
četrtek, saj mu dvourno ko-
panje pomaga tudi k boljše-
mu zdravju. Skupaj z nagra-

do je prejel tudi častni naziv 
ambasadorja termalne vode 
iz Snovika. Njegova žena 
Ivanka je kot prva naslednja 
prejela bon za restavracijo 

Potočka, z bonom za masa-
žo pa so nagradili tudi Bra-
neta Goloba iz Kamnika, ki 
se mu je glavna nagrada iz-
muznila le za las. 

Dvomilijonti gost
V četrtek, 10. decembra, so v Termah Snovik proslavili prihod svojega dvomilijontega gosta. Srečni 
dobitnik lepe nagrade in ambasador snoviške termalne vode je postal Lovrenc Korošec iz Goričan.

Dvomilijontemu gostu sta glavno nagrado podelila 
podžupan Matej Slapar in prokurist Term Snovik Ivan 
Hribar. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Duplica – Za prebivalce naj-
večje krajevne skupnosti v 
občini, v kateri živi več kot 
4500 krajanov, je bil petek, 
11. decembra, nadvse vesel 
dan. Po dobrem letu dni 
priprav in del so namenu 
tudi uradno predali doda-
tnih 66 kvadratnih metrov 
novih prostorov.
Kot je na slovesnem odprtju 
povedal predsednik KS Dup-
lica Franc Svetelj, je KS 
predlog za nakup etažnega 
dela in potrebnih zemljišč 
(dve sobi nekdanje knjižnice 
s sanitarijami, javna pot do 
objekta in pet parkirnih 
mest) na občino posredovala 
pred dobrim letom dni (KS 
je za nakup 35 tisoč evrov 
vrednih prostorov namenila 
dvajset tisočakov, drugo je iz 
proračuna prispevala obči-
na), sredi maja je bil spora-

zum o nakupu in zagotovitvi 
sredstev potrjen, primopre-
daja kupljenih prostorov je 
bila opravljena 7. julija, 
gradbena pogodba podpisa-
na konec septembra, izvede-
na dela pa so bila prevzeta v 

začetku decembra. »V pre-
novo je bilo vloženih okoli 
68 tisoč evrov, od tega za 
nakup prostorov in zemljišč 
35 tisočakov, za dela okoli 30 
tisočakov, dobrih tri tisoč 
evrov pa še za opremo. Seve-

da tega projekta ne bi mogli 
uresničiti, če ne bi svet Kra-
jevne skupnosti v prejšnjem 
mandatu, ki sta ga vodila dr. 
Miran Čas in Bogdan Poga-
čar, namensko privarčeval 
okoli 70 tisoč evrov,« je pou-
daril Svetelj in se zahvalil 
vsem, ki so zaslužni za novo 
pridobitev, stanovalcem pa 
za razumevanje in potrpež-
ljivost v času same prenove. 
V novih prostorih, ki so jih 
pred pol stoletja s prostovolj-
nim delom zgradili delavci 
Stola, bodo v prihodnje pote-
kale različne aktivnosti, kot 
so razgibavanje, razstave, 
predavanja, računalniško 
usposabljanje, joga in mno-
go drugega. Program aktiv-
nosti z urnikom bo oblikova-
la posebna delovna skupina. 
Dogodek je pospremil kul-
turni program, ki so ga prip-
ravili otroci iz enote Pestrna 
in skupina Cvetke Marjetke.

Novi prostori za druženje
Prebivalci krajevne skupnosti Duplica so se razveselili novih prostorov, urejenih v delu stavbe, kjer je 
bila nekdaj dupliška knjižnica. V projekt je bilo vloženih skoraj sedemdeset tisoč evrov.

S prerezom traku sta prostore uradno odprla podžupan 
Igor Žavbi in predsednik KS Duplica Franc Svetelj. 

Jasna Paladin

Mekinje – S prireditvijo v 
dvorani ŠKD Mekinje so 
krajani pred dnevi združili 
troje: tradicijo kraja, zaklju-
ček del pri prenovi stanova-
nja ter skupno praznovanje. 
Športno-kulturni dom Meki-
nje je bil zgrajen že pred več 
kot sto leti. V preteklih letih 
so s pomočjo krajanov in do-
natorjev že obnovili fasado, 
naredili nadstrešek, uredili 
odvodnjavanje in dvorišče ter 
obnovili nekaj notranjosti. 
Kupili so nov oder in stole ter 
zagotovili, da so aktivnosti v 
dvorani varne. Letos pa so se 
lotili še obnove stanovanja, 
saj sta se iz njega po tridese-
tih letih izselila hišnik Dane 
in njegova žena Metka. Pol-
na dvorana je prisluhnila 
predsedniku ŠKD Mekinje 
Branetu Golobu, ki je s sliko 
in besedo predstavil obnovo, 
h kateri so s prispevki pripo-
mogli krajani, sponzorji, 
društvo z lastnim denarjem 

in programskimi sredstvi ob-
čine, v sam projekt pa je bilo 
vloženih tudi veliko prosto-
voljnih ur članov. Stanovanje 
bo že v kratkem dokončno 
obnovljeno in vseljivo.
Proslava se je nadaljevala s 
kulturnim programom 
učencev Podružnične šole 
Mekinje.

Krajevni praznik  
v Mekinjah
Svoj praznik v Mekinjah sicer praznujejo 10. 
oktobra, a letošnje druženje so zaradi obnove 
krajevnega doma prestavili na 11. december.

Mekinjčani so se še posebej 
zahvalili predsedniku ŠKD 
Mekinje Branetu Golobu. 
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Iz naših krajev

Kamniški OBČAN, četrtek, 24. decembra 2015

Tomšičeva 17, Kamnik, telefon: 01 839 18 88
Hvala za vaše zaupanje in se priporočamo tudi v prihodnje. 

Lepe božične praznike  
in srečno 2016!

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

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

VSE ZA ŠIVANJE: ŠIVANKE, SUKANCI, ELASTIKE

VELIKA IZBIRA ARANŽIRANIH DARIL
DARILNI BONI

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

POHODNE DEREZE

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

Motnik – Drugo nedeljo v 
novembru so člani TD Mot-
nik ter skupina Me4 organi-
zirali potopisno predavanje 
humanitarne delavke Jane 
Dular iz društva Ela. Sam 
dogodek se je zgodil zaradi 
otrok iz Motnika, ki so želeli 
narediti dobro delo in tako 
nekaj podariti svojim vrstni-
kom, ki tega nimajo.
V Motniku smo močno raz-
vili obšolske dejavnosti; ot-
roci imajo vsake počitnice 
delavnice in tako lahko svoj 
prosti čas kakovostno preži-
vijo. Me4 pod okriljem TD 
Motnik pa poskrbijo, da 
imajo otroci vsake počitnice 
aktivne in poučne. Tako 

smo skupaj z otroki prišli na 
idejo, da s peko in prodajo 
peciva zberemo denar in ga 

podarijo sovrstnikom. Dru-
štvo Ela je društvo, ki deluje 
v Afriki, natančneje v Ma-

lawiju in vodi izobraževalne 
delavnice za otroke, mladi-
no ter otroke s posebnimi 
potrebami. Ob tem pa nudi 
tudi izobraževanje za 
ženske. Imajo svoj center, 
kjer se otroci družijo in uči-
jo. Takoj smo vedeli, da je to 
prava izbira, in v goste pova-
bili predsednico društva Ela 
Jano Dular, ki že šest let 
skrbi za pestro življenje ot-
rok v Afriki. Preko potopi-
snega predavanja nam je 
predstavila svojo zanimivo 
pot, ki je potekala po Ugan-
di, Tanzaniji ter končala v 
Malawiju. Ob posnetkih, 
zgodbah in predmetih nis-
mo ostali ravnodušni in tako 
vedeli, da je zbran denar šel 
v prave roke.

Pomagali afriškim otrokom

Prek potopisnega predavanja nam je Jana Dular predstavila 
svojo izredno zanimivo pot po Afriki. 

Bojana Lužar

Brezje nad Kamnikom – Pod 
neštetimi zvezdami jasne 
noči so se obiskovalcem 
najprej predstavili člani do-
mačega Gledališča z razgle-
dom, ki so navdušili z legen-
darno zgodbo o Zvezdici Za-
spanki. Mihela Gabrovec, 
Sanja Kukovič, Simon Jezer-
šek, Teo Lužar, Miša Arko, 
Simon Jezeršek, Lucija in 
Petra Gabrovec so tokrat 
medse vzeli tri nove člane. 
Na odru sta se jim tako prid-
ružili Lara Kuhar in Neža 
Grčar, igro pa je na kitari z 
avtorsko glasbo spremljal 
izvrstni Sandi Belec. S Teom 
na metalofonu sta z živo 
glasbo pridala igri še prav po-
sebno čarobnost. Staro in 
mlado je med predstavo zve-
davo pogledovalo na nebo in 
skušalo ugotoviti, ali katera 

zvezdica manjka ... A ta večer 
je bilo vse v najlepšem redu. 
Pomirjeni so se tako lahko 
pripravili na obisk dobrotni-
ka, ki je v spremstvu parkelj-
na in angelov najbolj razve-
selil otroke. K sebi je poklical 
kar 85 otrok, ki so bili v mi-
nevajočem letu pridni in si 
zato prislužili majhno 
Miklavževo pozornost.
A z obdarovanjem večera še 
ni bilo konec. Obiskovalci so 
si premrle roke pogreli ob 
kotlu kuhanega vina in čaja, 
poskrbeli pa so tudi za dob-
ro nabrušenost jezikov. 
Miklavževanje je na Brezjah 
velik dogodek, ki za skupen 
cilj združi kar nekaj priza-
devnih vaščanov. Veliko 
zahvalo si tako zaslužijo 
scenski mojstri Miha Staro-
vasnik, Bojan Zvržina, Jože 
Lednik, Stane Burja, Franc 
Pivk in Peter Gabrovec, 

Franciju Oražmu smo hva-
ležni za lično poslikavo sce-
ne, Miheli Gabrovec za po-
gostitev Gledališčnikov, Pav-
li Tomec in Stanki Mlakar 
pa za pomoč pri pripravi 

daril. Brez vseh naštetih se 
večer ne bi odvil s takšnim 
zadovoljstvom vseh, ki so 
mu bili priča. Nadejamo se, 
da bo tudi prihodnje leto 
tako ...

Brezje v pričakovanju Miklavža
Na Miklavžev večer so Brezje, tako kot že nekaj let zapored, trepetale v pričakovanju večera. Šepetalo 
se je namreč, da se bo tudi tokrat v vasi ustavil Miklavž in s svojim spremstvom počastil navzoče. 
Obiskovalci so se zbrali pod okriljem Prelesnikove domačije, ki jo vaškemu društvu v uporabo 
velikodušno ponuja gospa Anka Starovasnik.

Miklavž je na Brezjah letos k sebi poklical kar 
petinosemdeset otrok.

Marjeta Humar

Kamnik – Največ ljudi je pri-
vabil Miklavžev prihod v Ka-
mnik pozno popoldne 5. de-
cembra. Zagotovo je bilo več 
kot tri tisoč otrok s starši, 
starimi starši, prijatelji, ki so 
v Samčevem prehodu in na 
Glavnem trgu tiho in zbra-
no sledili igri Gregorja Čuši-
na Miklavž in štorklja, ki jo 
je režirala Andreja Humar 
Gruden. Igrali pa so mladi 
in odrasli igralci Kulturnega 

društva dr. Franceta Steleta. 
Prireditev so s svojim ple-
som popestrili angeli in par-
keljni. Ti so bili seveda pre-
cej hrupnejši kot angeli, 
kljub vsemu pa niso zbujali 
veliko strahu. Tudi ognje-
met, edini v vsem letu na-
menjen samo otrokom, teh 
ni prestrašil, ampak so uži-
vali v svetlobnih učinkih ra-
ket in svetlobnih slapov.
Po nagovoru se je Miklavž s 
svojim spremstvom spreha-
jal med ljudmi, poklepetal z 
otroki in jih obdaril s 
kakšnim bombonom ali ore-
hom. 
Pred banko pa so bile 
postavljene stojnice z 
brezplačnimi tradicionalni-
mi Miklavževimi darili, zelo 
dobrim pecivom, čajem in 
kuhanim vinom. Vse to so 
kot vsako leto pripravile 
tunjiške gospodinje.

Miklavž z ognjemetom
Kulturno društvo dr. Franceta Steleta je tako kot že 25 let tudi letos 
pripravilo miklavževanje v Kamniku, Kulturnem domu v Šmarci, cerkvi na 
Vranji Peči, Budnarjevi hiši in seveda Tunjicah, kjer so otroci s starši skoraj 
napolnili cerkev.

Miklavžev prihod je največ ljudi privabil v Kamnik. 
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Jasna Paladin

Šmarca – Vodstvo Krajevne 
skupnosti Šmarca se je odlo-
čilo, da bo začelo redno, 
predvidoma dvakrat letno, 
izdajati svoje glasilo Šmar-
čan – in prva številka je luč 
sveta že ugledala sredi de-
cembra. 
Lično glasilo na štiridesetih 
straneh, ki prinaša različne 
vsebine iz življenja in dela v 
krajevni skupnosti, so uredi-
li člani uredniškega odbora, 
ki ga sestavljajo Matic Podr-
žaj, Sabina Romšak, Marija 

Schnabl, Mitja Šarec in Ma-
tjaž Šporar, kot lektorici pa 
sta pri pripravi sodelovali 
Mojca Kolenik in Barbara 
Šarec. Glasilo je izšlo v na-
kladi 500 izvodov, vsa go-
spodinjstva v krajevni skup-
nosti pa so ga prejela brez-
plačno. 
Člani uredniškega odbora si 
želijo, da bi pri pripravi pri-
hodnjih številk s svojimi pri-
spevki in fotografijami, po-
vezanimi z dogodki in živ-
ljenjem v Šmarci, sodelova-
lo čim več krajanov, zato jih 
vabijo, da se jim pridružijo.

Izšla je prva številka 
Šmarčana

Zgornje Stranje – V članku Koncert v Stranjah, objavljenem 
v Kamniškem občanu 11. decembra, nismo posebej omenili 
zborovodkinje Karle Urh, ki vodi pevske zbore in instrumen-
talne skupine na Osnovni šoli Stranje kot tudi mešani pev-
ski zbor Društva upokojencev Kamnik in je bila umetniški 
vodja celotnega medgeneracijskega koncerta. Gospe Karli 
se za pomanjkljivost opravičujemo. Uredništvo

Medgeneracijski koncert v Stranjah
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Jasna Paladin

Kamnik – Člani MePZ Od-
mev so konec novembra na-
polnili dvorano Doma kulture 
Kamnik. Po tem, ko so pred 
časom izvedli večer sloven-
skih evergrinov, so tokrat 
pripravili prav poseben kon-

cert z naslovom Večer gospel 
glasbe. »Po uspešni udeležbi 
na mednarodnem tekmova-
nju v Bratislavi smo se v Od-
mevu odločili, da se za trenu-
tek odmaknemo od že sicer 
raznovrstnega programa, ki 
ga izvajamo, in se pozabava-
mo s črnsko duhovno oz. gos-

pel glasbo. Pod vodstvom zbo-
rovodkinje Anice Smrtnik in 
korepetitorke Nastje Grad 
smo pripravili zanimiv pro-
gram, s katerim smo poslušal-
ce popeljali v oddaljeni ameri-
ški jug,« pravijo v Odmevu, 
kjer so v goste pripeljali zased-
bo Prijatelji dixielanda. Pev-

cem Odmeva lahko prisluhni-
te tudi v soboto, 26. decem-
bra, na dveh dogodkih: najprej 
ob 18. uri na proslavi ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti 
v kulturnem domu v Šmarci, 
ob 20. uri pa še na Glavnem 
trgu v Kamniku v sklopu do-
godkov Pravljični Kamnik.

Odmev in večer gospel glasbe

Jasna Paladin

Kamnik – Miro Novak je li-
kovni samorastnik, ki je z 
risanjem začel že v osnovni 
šoli, svojo ljubezen do li-
kovnega izražanja pa je 
krepil vse življenje, čeprav 
ga je poklicna pot popeljala 
med kovinostrugarje. Prva 
leta svojega ustvarjanja je 
bil član Likovnega društva 
Petra Lobode Domžale, 
kasneje pa je vseskozi 
ustvarjal kot samouk, ki je 
večinoma domače okolje 
upodabljal v različnih sli-
karskih tehnikah.
Teden dni pred svojim 62. 
rojstnim dnem je likovna 
dela razstavil v občinski 

stavbi, s tem pa predstavil 
prerez štirih desetletij svo-
jega ustvarjanja, v katerih 
je vseskozi zvest domačij-
skim podobam – najpogo-
steje Kamniku in njegovi 
okolici. Kot je na odprtju 
ob predstavitvi avtorja še 
povedal Matic Romšak, je 
Novak doslej pripravil že 
15 samostojnih razstav v 
Kamniku in drugod, po-
gosto pa sodeluje tudi v 
s k u p i n s k i h  l i k o v n i h 
predstavitvah.
Pregledno razstavo Mira 
Novaka je odprl župan Mar-
jan Šarec, za kulturni pro-
gram pa sta poskrbela pevka 
Nina Uršič in kitarist Da-
mjan Krmavnar.

Štiri desetletja na 
platnih
V prostorih občinske stavbe decembra razstavlja 
slikar Miro Novak iz Vrhpolj. Njegova dela, ki so 
nastala v zadnjih štiridesetih letih, bodo na ogled 
še do konca meseca.

Miro Novak / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Razstava, katere 
avtor je nekdanji član 
društva Marko Kumer, na 
panojih in z nekaj izvirnimi 
dokumenti predstavlja zani-
mivo desetletje društva, ki 
ga je leta 1982 osnovalo ne-
kaj tedanjih maturantov, ki 
so sodelovali v dramskih 
krožkih in jih je zanimala 
predvsem literatura. Njiho-
va mentorica je bila gimna-
zijska profesorica slovenske-
ga jezika Mojca Podobnik, 
za nekakšnega očeta Pedenj-
možica pa člani štejejo tudi 
Toneta Ftičarja.
Njihov prvi projekt je bil re-
cital Pesmi ciganov, ki so ga 
uprizorili na dvorišču za Ka-
varno Veronika, v nasled-
njih letih pa so izpeljali še 
vrsto kulturnih dogodkov – 
predstave, recitale, pesniške 
zbornike, fotografske razsta-
ve ¼  »Ožje jedro društva je 
sestavljalo kakšnih deset čla-

nov, vseh skupaj pa nas je 
na različne načine sodelova-
lo okoli petdeset. Znani smo 
bili po svojih recitalih in 
predstavah – najbolj odmev-
ne je delal Marko Trobevšek, 
© uporabili©  so nas tudi za 
proslave, čeprav smo vse-
skozi imeli nekako slab slo-
ves,« se tedanjih let spomi-
nja Kumer in dodaja, da so 
razstavo v tem času postavili 
preprosto zato, ker so hoteli 
obuditi nekaj lepih spomi-
nov in javnost opozoriti na 
to, da so v času svojega delo-
vanja marsikaj naredili.
»Imeli smo se lepo in imeli 
smo se radi, nekateri tako 
zelo, da so se celo poročili. 
Nekoliko smo vzdramili 
bolj kot ne zaspano kam-
niško srenjo. Po nekaj letih 
prekinitve se je pojavila 
nova ekipa z Goranom 
Završnikom na čelu in 
nadgradila naše delo,« pa o 
naslednikih iz KD Priden 
možic pravi Kumer.

Desetletje društva 
Pedenjmožic

V kamniški knjižnici je do konca januarja na 
ogled razstava Desetletje mladinskega kulturnega 
društva Pedenjmožic 1982–1993.
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Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Cankarjeva 11,  Kamnik

Lepe božične praznike  
ter srečno in zadovoljno  
v letu, ki prihaja!
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Prijetne praznične dni 
Vam želimo, v letu 2016  
pa zdravje in sreče obilo.

Želimo vam vesele in prijetne 
božično-novoletne praznike ter 

prijazno in srečno 2016!

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

Naj bodo na vaši praznični mizi domače mesnine 
Mesarstva Rešet!Mesarstva Rešet!

Vesele  

božične praznike  

  in srečno   in srečno   in srečno   in srečno   in srečno 
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Kamnik, Perovo 25 (ob obvoznici), Tel.: 01 830 83 90
Odprto od 7.30 do 19. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure. Matej Stele

Tunjice – Pevci Tunjiškega 
okteta pod vodstvom Olge 
Stele so v programu zapeli 
devet pesmi, pri čemer so 
dali glavni poudarek sloven-
ski narodni in umetni pe-
smi. Gostje koncerta so bili 
pevci Šenturškega okteta 
pod vodstvom Braneta Jago-
dica, ki so svoj nastop pope-
strili s harmoniko. Priredi-
tev je povezovala Urša Kle-
menc, ki je poslušalce pope-
ljala skozi trideset let delova-
nja domačega okteta.
Ob koncu je bil čas za pri-
znanja, zahvale in čestitke. 
V imenu Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD)
je oktetu čestitala Tina Do-
bovšek, samostojna sveto-
valka kamniške območne 
izpostave JSKD, ki je tudi 
podelila Gallusova prizna-
nja za aktivno udejstvovanje 
na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti. Srebr-
no priznanje za več kot de-
setletno pevsko dejavnost je 
prejel Matej Stele, častna 
Gallusova priznanja za več 
kot tridesetletno zvestobo 
zborovskemu petju pa so 
prejeli Janez Golob, Franc 
Stele, Milan Stele in Štefan 
Stele. Besedo je povzel pred-
sednik KS Tunjice Matjaž 
Sedušak, ki je slavljencem 
čestital v imenu sokrajanov. 
V imenu okteta se je poslu-
šalcem, dolgoletnim sode-

lavcem, podpornikom in 
prijateljem zahvalil Matej 
Stele. Sledila je zahvala 
sponzorjem – Občini Ka-
mnik in podjetju Samson 
Kamnik (Sašu Mikušu) ter 
OŠ Tunjice, ki oktetu že 
vrsto let daje brezplačno na 
voljo prostor za vaje in je, 
tudi brezplačno, dovolila 
uporabo avle za izvedbo ju-
bilejnega koncerta. 
Oktetovci so se zahvalili tudi 
nekdanjima, sicer odsotni-
ma, župnikoma Pavletu Ju-
hantu in Jožetu Razingerju, 
da sta omogočila izvedbo že 
17 srečanj Pozdrav Mariji, 
ter sedanjemu župniku Edi-

ju Strouhalu, ki je dovolil 
snemanje zgoščenke v 
cerkvi. Hvala župniku Ediju 
Strouhalu za prisrčno vošči-
lo! Posebno zahvalo in pri-
znanje za skoraj tridesetle-
tno delovanje v oktetu je 
prejel dolgoletni pevec in 
nekdanji predsednik Ciril 
Vinšek, ki je postal prvi ča-
stni član pevskega društva 
Tunjiški oktet. Ob jubileju 
so Tunjiškemu oktetu česti-
tali Šenturški oktet, Vox 
Annae, Kranjski kvintet, 
Zbor Šmartin ter z nekoliko 
zamude (po koncertu) tudi 
Jurovski oktet. 
Za konec so pevci domače-

ga okteta kot dodatek zape-
li dve pesmi. Sledilo je pri-
jetno druženje nastopajo-
čih in obiskovalcev. Ob ju-
bileju je Tunjiški oktet iz-
dal novo, že svojo drugo 
zgoščenko, naslovljeno 
Moje pesmi, na kateri je 18 
pesmi. Zgoščenki je prilo-
žena brošura, v kateri so na 
16 straneh v besedi in sliki 
predstavljeni zgodovina 
društva, zasedba ter naj-
večja kulturna prireditev v 
Tunjicah, ki jo že 17 let or-
ganizira Tunjiški oktet – 
Srečanje oktetov in malih 
vokalnih skupin Pozdrav 
Mariji.

Jubilejni koncert 
Tunjiškega okteta
Praznovanje tridesetletnice delovanja Tunjiškega okteta, ki se je pričelo letos maja s sedemnajstim 
Pozdravom Mariji in se nadaljevalo s Koncertom cerkvenih pesmi na praznik sv. Ane, se je slovesno 
zaključilo z jubilejnim koncertom, ki je bil 28. novembra ob 19. uri v avli Podružnične šole Tunjice.

Pevci Tunjiškega okteta so letos praznovali trideset let delovanja.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Tomaž Schlegl je 
številnim Kamničanom poz-
nan kot arhitekt, ki ima ja-
sna stališča o marsikaterem 
javnem vprašanju glede lo-
kalne urbanistike in je kriti-
čen do odnosa politike do 
kulturne dediščine. Svoji 
kritični drži se ni izneveril 
niti v tokratnem slikarskem 
projektu Animaliz reford.
Razstava desetih platen v 
Klubu Kino dom Doma kul-
ture Kamnik je bila zastav-
ljena kot dogodek, saj so 
bila platna na ogled zgolj tri 
ure. Slike, polne simbolike 
in z močno sporočilnostjo, 
pa je dodatno začinila pro-
vokativna intervencija Go-
rana Završnika. Ta je v s 
cinizmom prežetim govo-
rom opozoril na mačeho-
vski odnos države do ume-
tnika, na koncu pa, tako kot 
Schlegl s svojimi slikami, 

nastavil ogledalo tudi dvoj-
ni morali družbe, ki ji pri-
padamo.
 »Še vedno živimo v zlatih 
kletkah in se ne zavedamo 
porasta nacionalizma. Da-
našnji čas spominja na leta 

pred drugo svetovno vojno. 
Zgolj prikimavamo različ-
nim voditeljem in se ne za-
vedamo preteče nevarnosti. 
Ta razstava je odraz današ-
njega stanja in hkrati tudi 
opozorilo pred nevarnostjo,« 

je o svojih slikah povedal 
Tomaž Schlegl.
Dogodek je bil bližje perfor-
mansu kot pa odprtju. Manj-
kali so govori kuratorja in 
drugih pomembnih akterjev. 
Za razliko od ustaljene 
folklore na tovrstnih priredi-
tvah gostje niso mogli uživati 
niti v glasbenem nastopu niti 
v pogostitvi, ki bi sledila ura-
dnemu delu. Razlog za to pa 
je, kot je v svojem nastopu 
provokativno pripomnil Go-
ran Završnik, da je ta razsta-
va nepomembna.
Vendarle pa razstava, sodeč 
po čestitkah, ki jih je prejel 
avtor, obiskovalcev ni pusti-
la ravnodušnih. Tako 
Schleglova slikarska dela kot 
Završnikova intervencija so 
namreč postregli z obilico 
gradiva za razmišljanje o so-
dobnem svetu. Vsekakor je 
avtor poskrbel za dogodek, 
kakršnim smo v naši občini 
redko priča.

Pomenljiva dela Tomaža Schlegla

Dogodek Tomaža Schlegla obiskovalcev tudi tokrat ni 
pustil ravnodušnih. / Foto: Aleš Senožetnik

   IGRA IMITACIJE             
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Jasna Paladin

V petek, 4. decembra, je bila dvorana 
Doma kulture Kamnik napolnjena s 
podjetniškim duhom in številnimi 
obrtniki in podjetniki iz občin Kamnik 
in Komenda – člani Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Kamnik.
»14. april 1975 je bil ponedeljek. Dan, 
ki se ga nekateri v tej dvorani dobro 
spominjate. Drugi pa s ponosom sle-
dite tradiciji in nadgrajujete trud tis-
tih, ki so tlakovali temelje združevanja 
obrtnikov v stanovsko organizacijo. V 
tistem času so bili pogoji za obrtnike 
težki. Tedanja oblast je zavirala razvoj 
malega gospodarstva. Obrtniki so ugo-
tovili, da so kot posamezniki pre-
majhni in nemočni, da bi stvari lahko 
premaknili na bolje, zato so se po več 
krajih začeli združevati v društva in 
združenja. Tudi kamniški obrtniki 
niso bili izjema. Janez Podjed, Franc 
Majhen in Sonja Vidervol so bili po-
budniki za ustanovitev Združenja sa-
mostojnih obrtnikov Kamnik. Njim 
gre zahvala, da danes lahko praznuje-
mo 40-letnico združevanja obrtnikov 
in podjetnikov v lokalnem okolju. Časi 
so se od tedaj spremenili. Globalizaci-
ja odpira meje podjetnim. Dosegli 
smo velik tehnološki razvoj in napre-
dek, internet nam omogoča dostop do 

najrazličnejših informacij in v trenut-
ku smo virtualno lahko na najbolj 
skritem kotičku našega modrega pla-
neta. A kljub vsem tem spremembam 
in napredku povezovanje obrtnikov in 
podjetnikov v močno stanovsko orga-
nizacijo nikoli ne bo zamrlo. Ob pre-
biranju zgodovine od najzgodnejšega 
povezovanja v cehe pa vse do danes je 
zaznati enako vodilo: le povezani v 
stanovsko organizacijo smo močnej-
ši,« je zbrane uvodoma nagovorila po-
vezovalka programa Barbara Božič, 
nato pa besedo predala obema župa-
noma Marjanu Šarcu in Slavku 
Poglajnu, ter predsedniku Obrtno-
-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) 
Branku Mehu.

Pomembno je, da zaposlujemo
Branko Meh je predstavil Zahteve slo-
venske obrti in podjetništva za leto 
2015, ki so jih na OZS pripravili za 
vlado. »Obrtniki smo vladi predstavili, 
da jim želimo pomagati sprejeti take 
zakone, ki bodo v dobrobit slovenske-
mu gospodarstvu in slovenskim delav-
cem, da bo to gospodarstvo zaposlova-
lo. Obljubili so nam, da bodo naredili 
vse v tej smeri. Žal leto 2015 zaključu-
jemo že s prvimi kršitvami tega spora-
zuma – malo gospodarstvo je še do-

datno obremenjeno. Veliko stvari je, 
ki jih vlada mora postoriti, če želimo, 
da bo slovensko gospodarstvo živelo, 
delalo in zaposlovalo. Bistveno je, da 
podjetniki zaposlujemo in da ne govo-
rimo o minimalnih plačah, ampak o 
normalnih, poštenih plačah, da bodo 
ljudje lahko dostojno živeli in s potro-
šnjo prispevali k zagonu slovenskega 
gospodarstva. Verjamem, da vsi na 
lastni koži še kako dobro občutite, kaj 
pomenita obrt in podjetništvo. Zato 
vam danes želim predvsem čestitati, 
da vztrajate na svoji poti in vse pove-
dano je le še en dokaz, da potrebuje-
mo močno organizacijo, močno zbor-
nico, saj bomo le tako lahko pravi so-
govornik vladi in z nami ne bodo 
mogli početi, vsega, kar hočejo. Obr-
tno-podjetniška zbornica je in bo tudi 
v prihodnje pisala in krojila smernice 
obrtništva in podjetništva. V to sem 
trdno prepričan, saj so velika podjetja 
več ali manj že povedala svoje, sedaj 
smo na vrsti mi!« je v svojem nagovo-
ru izpostavil Branko Meh in poudaril, 
da OZS združuje več kot trideset tisoč 
obrtnikov in podjetnikov. 
Skoraj petsto jih je združenih v Ob-
močni obrtno-podjetniški zbornici Ka-
mnik.

Združeni smo močnejši
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik letos praznuje štiridesetletnico združevanja 
obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju. Ob jubileju so pripravili slavnostno akademijo, na 
kateri so počastili nagrajence, se ozrli v zgodovino ter opozorili na težave in priložnosti obrti 
in podjetništva danes.

Vodstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik z dobitniki prestižnih priznanj ob svoji štiridesetletnici
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10. stran

S predsednikom Območne obrtno-
podjetniške zbornice Kamnik Markom 
Vrhovnikom o pomenu združevanja 
obrtnikov in podjetnikov, mladih 
podjetnikih in vlogi zbornice v 
kamniškem gospodarstvu.
Stran 11

ZBORNICA POTREBUJE SVEŽ VETER

Marta Cerar Leskošek je 
najstarejša še aktivna obrtnica v 
Kamniku, svojo urarsko obrt pa 
na Maistrovi ulici v Kamniku 
opravlja že vse od leta 1963.
Stran 14

VESELO NA DELO –  
ŽE VEČ KOT POL STOLETJA

Sodobno podjetništvo  
na temeljih tradicije

 

 

Prihaja novo leto…
Priložnost za nove odločitve,
za nove ideje,
za nove uspehe,
za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne,
uspeh zagotovljen
in sreča brezmejna!

Vesele praznike, ter srečno, zdravo  
in ustvarjalno leto 2016 vam želimo!

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kamnik

Tomšičeva 11, 1240 Kamnik

 http://www.ooz-kamnik.si/

Barbara Vrhovnik, sekretarka
T: 01/ 8319 810
E: barbara.vrhovnik@ozs.si

Erika Mlakar, strokovna sodelavka
T: 01 8391 738
E: erika.mlakar@ozs.si

Uradne ure:  ponedeljek od 7. do 15. ure
 torek od 7. do 12. ure
 sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
 petek od 7. do 13. ure.
 V času izven uradnih ur po dogovoru.
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v današnjem času ni lahko 
biti ne podjetnik in ne 
obrtnik, niti javni delavec, pa 
vendar se vsi na svojem po-
dročju trudite in trudimo, da 
nam gospodarska in finanč-
na kriza ne prideta do žive-
ga. Pa nam. In to nema-
lokrat. A med vsemi obstajajo 
tudi taki, ki nam na poti s 
sklonjeno glavo znajo pristo-
piti in nam s prstom pokaza-
ti vrata, ki so le priprta in ča-
kajo, da jih prave ideje odprejo ali pa kar snamejo s tečajev. 
In taka institucija je tudi Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kamnik. 
V okviru močne stanovske organizacije povezuje lokalne 
obrtnike in podjetnike. Z zanesljivim strokovnim kadrom 
nudi pomoč pri poslovanju obrtnikov in podjetnikov občine 
Kamnik. S storitvami svetovanja in izobraževanja, ki so 
ključnega pomena za obstoj podjetja in posameznika na 
trgu, pomaga pri pomembnih odločitvah, ki vplivajo tudi na 
našo lokalno skupnost. Nemalokrat pa je Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Kamnik vezni člen z drugimi institu-
cijami in ta vez je v času, ko se marsikateri obrtnik in pod-
jetnik bori za obstoj in išče priložnosti uspeti, še kako po-
membna. Dajete jim priložnost pokazati njihovo ustvarjal-
nost in inovativnost uspeti na domačem ali pa na tujem 
trgu. Spodbujate razvoj obrti, organizirate seminarje, delav-
nice in še bi lahko našteval.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik tako že šti-
rideset let uspešno zastopa interese svojih članic in članov 
ter je nepogrešljiva organizacija slehernega obrtnika in pod-
jetnika ali pa tistega, ki se na to pot šele podaja. 
Dovolite mi torej, da se vam, članice in člani Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kamnik, iskreno zahvalim za vaš 
trud in pogum, da vztrajate na poti, se borite s surovo in 
brezkompromisno silo trga in konkurence ter kar je najpo-
membnejše, ohranjate kamniško obrt in podjetništvo.
Ob jubileju vam izrekam iskrene čestitke z željo, da ustvar-
jate nove priložnosti in pletete nove in stare zgodbe uspeha 
za vse sedanje ter naslednje generacije kamniških obrtnikov 
in podjetnikov. 

Marjan Šarec, župan občine Kamnik

Spoštovani obrtniki, 
spoštovani podjetniki,

V veliko čast mi je, da lahko 
ob štiridesetletnici Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Kamnik spregovorim nekaj be-
sed.
Prav mala podjetja in obrtniki 
so tisti, ki v kriznih razmerah 
najuspešneje rešujejo lastne te-
žave in težave gospodarstva v 
celoti. Za njihovo uspešno de-
lovanje je potrebno ustrezno 
podjetniško okolje, v katerega 
spadajo spodbujanje podjetno-
sti, zagotavljanje boljše plačilne discipline pri poslovanju, 
zagotavljanje manjših davčnih obremenitev ter skrb za dru-
ge pogoje uspešnega obrtništva in podjetništva.
Poslanstvo zbornice je zastopanje interesov članov in tvorno 
sodelovanje pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, ki so 
povezani z obrtjo in podjetništvom. Zato je obrtno-podjetni-
ška zbornica v zadnjih letih postala uveljavljen in ugleden 
partner vsem institucijam v državi, tu predvsem mislim na 
ministrstva, vlado, šolstvo, davčni in politični sistem. Prav 
tako ima obrtno-podjetniška zbornica pomembno vlogo pri 
promociji obrtnih poklicev, izobraževanju novih generacij 
obrtnikov in podjetnikov ter tudi pri ponovnem uveljavljanju 
obrti, ki je nekoč že bila na območju občin Kamnik in Ko-
menda in že počasi izumira. 
Prepričan sem, da združenja, kot je Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Kamnik, ne bodo nikoli propadla, saj so s 
svojim delovanjem že velikokrat opravičila svoj obstoj. Danes 
je rek, da smo združeni močnejši, še bolj prisoten, zato že-
lim še veliko uspešnega in tvornega delovanja v korist član-
stva ter širše družbene skupnosti in vam ob vaši štiridesetle-
tnici iskreno čestitam. 

Stanislav Poglajen, župan občine Komenda

Obrtniki ste postali 
uveljavljeni partnerji

Zbornica povezuje  
in združuje
Na pomen zbornice kot organizacije, 
ki ščiti male obrtnike in podjetnike, je 
opozoril tudi predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Kamnik 
Marko Vrhovnik. »Ko so se pred štiri-
desetimi leti nekateri posamezniki 
zbrali z željo, da tudi pri nas dobimo 
institucijo, ki bo v lokalnem okolju 
skrbela za podjetne posameznike, ki 
imajo pogum, znanje in željo stopati 
po svoji poslovni poti, so bili časi dru-
gačni. Še so cvetela velika podjetja, ki 
so zagotavljala delovna mesta in sta-
bilnost za mnoge. A že takrat se je 
zbornica umestila na pomembno 
mesto, v podporo malim obrtnikom, 
katerih glas je lahko dosegel najvišje 
državne oblasti le tako, da so se zdru-
ženi borili za boljše pogoje poslovanja. 
Vse odtlej je zbornica pomemben so-
govornik državi, kjer kot socialni par-
tner zastopa interese malih obrtnikov 
in podjetnikov, svojim članom zagota-
vlja podporo in nudi široko paleto sto-
ritev, ki jih obrtniki in podjetniki pot-
rebujemo za rast in konkurenčnost. 
Danes, ko spremembe predstavljajo 
edino stalnico, je vloga obrtno-podje-
tniške zbornice kot sindikata, ki pred 
državo zastopa interese drobnega go-
spodarstva,  
nudi najrazličnejše storitve in skrbi za 
mreženje, še toliko bolj pomembna. 
Obrtna zbornica združuje strokovnja-
ke, ki imajo znanje, ki se ves čas stro-
kovno izobražujejo, sledijo spremem-
bam zakonodaje in spremembam 
trga, da nam podjetnikom lahko po-
nudijo tisto, kar potrebujemo. Zborni-
ca povezuje in združuje, ter ohranja 
tradicijo kamniške obrti.
Smo podporna podjetniška institucija, 
ki skozi vsa zgodovinska obdobja sou-
stvarja pogoje za večjo konkurenčnost 
podjetnikov in njihovih zaposlenih,« 
se je začetkov stanovske organizacije 
na Kamniškem v časih, ko je oblast še 
zavirala razvoj malega gospodarstva, 
in današnjega pomena povezovanja v 
nagovoru dotaknil Vrhovnik. 

Priložnost tudi  
za druženje
Oder Doma kulture Kamnik so  
v nadaljevanju zasedli številni  
nagrajenci, ki jih predstavljamo na 
naslednjih straneh, praznovanje pa je 
bilo priložnost tudi za sproščeno dru-
ženje ob kulturnem programu in oku-
snih kulinaričnih dobrotah, ki so jih 
pripravili  kamniški gostinci: Gostilna 
Repnik, Gostilna Čubr, Gostilna Mla-
kar in Planinski orel, d. o .o. Za glas-
bene ritme so poskrbeli člani kam-
niške skupine Za zdele. Zbrani pa so 
si ogledali tudi baletno predstavo Čaj-
kovskega Trnuljčica v izvedbi mladih 
baletnih plesalcev Glasbene šole Ka-
mnik.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh / Foto: Gorazd Kavčič

Marko Vrhovnik podeljuje priznanje Branku Mehu, predsedniku OZS.
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Barbara Vrhovnik, Eva Mihelič

Se obrtniki in podjetniki zavedajo po-
mena združevanja? 
»Premalo. Kljub skoraj stoletni tradi-
ciji združevanja obrtnikov na Kamni-
škem zadnje čase ugotavljamo, da se 
mladi podjetniki premalo zavedajo 
pomembnosti povezovanja v sta-
novski organizaciji. Morda je še pre-
več prisoten stereotip zbornice, ki je 
delovala v času obveznega članstva, 
morda k temu pripomore tudi današ-
nji individualizem. Krivi smo tudi 
sami, ker smo v preteklih letih preveč 
zanemarili osebni pristop do članov. 
Kljub obilici informacij in institucij, 
ki vsaka na svoj način skrbijo za pod-
poro podjetnikom, je dejstvo, da nas 
bodo, če ne bomo združeni, hitro po-
hodili.
Zbornica je v tem pogledu tista, ki se 
v dialogu z državo postavi v bran 
obrtnikom in podjetnikom oziroma 
zagovarja njihove interese. Bori se za 
boljše poslovno okolje, v katerem bi 
obrtniki in podjetniki lažje in hitreje 
rasli, se razvijali in zaposlovali. In za-
stopanje je le ena od pomembnih na-
log obrtno-podjetniške zbornice.«
 

Kako torej pokazati mladim, da je vlo-
ga, ki jo opravlja zbornica, izjemno 
pomembna? 
»To je zelo težko vprašanje. Verja-
mem pa, da je rešitev v individualnem 
pristopu, v druženju in povezovanju. 
Ljudje morajo to začutiti. Za začetek 
si želimo, da bi se mladi aktivneje od-
zivali tudi pri delu organov zbornice, 
da bomo lahko pomladili upravni od-
bor in druga delovna telesa. Potrebuje-
mo svež veter. Tako bodo bližje doga-
janju in bodo morda lažje razumeli in 
videli smisel v delovanju zbornice. 
Tako bo zbornica postala tudi njihova 
zbornica.
Župan Kamnika je na naši obletnici 
rekel © zgodovina se ponavlja© . In se 
res. Če pogledate zgodovinsko dogaja-
nje na področju povezovanja obrtni-
kov, so bile vedno oscilacije. Vzponi in 
padci. A vedno so mali podjetniki ugo-
tovili, da je vsak posameznik prešibak 
in ne more vplivati na državo. Poveza-
ni in skupaj pa lahko.«

Kaj pa prepoznavnost zbornice v jav-
nosti na lokalni ravni? Zbornica, sicer 
posredno, prispeva tudi k dobrobiti 
skupnosti. 
»Seveda. Glede na to, da nam na dr-
žavni ravni slabše uspeva v boju za 
boljše pogoje dela v tem delu gospo-
darstva, mislim, da moramo svoje 
sile usmeriti na lokalno raven. Oba 
župana, tako Marjan Šarec kot Stani-
slav Poglajen, podpirata razvoj gospo-
darstva v občinah, ki jih pokriva s 
svojimi aktivnostmi tudi naša zborni-
ca. A želimo si še tesnejšega sodelo-
vanja, več skupnih projektov. Želimo 
si postati prepoznaven in spoštovan 
partner kolegom obrtnikom in podje-
tnikom na eni strani ter občinam in 
drugim lokalnim organizacijam, ki so 
pomembne za delovanje obrtnikov in 
podjetnikov, na drugi strani. S skup-
nimi močmi lahko prispevamo kan-

ček k večji dodani vrednosti podjetij v 
lokalnem okolju, s čimer pridobi tudi 
skupnost. Veseli smo, da imata obči-
ni posluh, zagotovo pa je še kar nekaj 
možnosti za izboljšanje sodelovanja v 
dobro občanov ter obrtnikov in podje-
tnikov. 
Zbornica se trudi tudi z organizacijo 
dogodkov, ki so vsebinsko prilagojeni 
različnim javnostim, hkrati pa ima-
mo še kup idej, ki bi lahko dale za-
gon kamniškemu gospodarstvu.«

Kaj pa javno mnenje o obrtnikih in 
podjetnikih?
»Veseli bi bili, če bi javnost spremeni-
la mnenje o nas. Miselnost je treba 
spremeniti, zato bomo vedno znova 
poudarjali, da smo obrtniki in podje-
tniki tisti, ki skrbimo za dodano vred-
nost gospodarstva, zaposlujemo ljudi 
in na ta način zagotavljamo kruh 
mnogim družinam.«

Kako vidite prihodnost povezovanja 
obrtnikov? Danes so vsi bolj individu-
alno naravnani in morda ne čutijo 
potrebe po pripadnosti stanovski orga-
nizaciji?
»Odkar sem prebral zgodovinski čla-
nek v Zborniku slovenskega obrta 
1918-1938 o tem, kako so obrtna 
društva zaznavala odzivnost obrtni-
kov, me za našo bodočnost in za bo-
dočnost mlajših obrtnikov in podje-
tnikov ni strah. Pa ga bom kar citiral: 
© Nekaterim manjka volje za sta-

novsko delo in najdejo vse mogoče 
izgovore, dočim imajo drugi vse pre-
več časa za posedanje po gostilnah in 
za zabavljanje, namesto da bi se od-
zvali, kadar jih kliče delo za sta-
novske koristi. Nič čuda zato, ako tr-
dijo nekateri, da je obrtnika sploh 
težko organizirati. Dokler se mu sla-
bo godi, dokler nima nič izgubiti, 
kvečjemu pridobiti, toliko časa se 
navdušuje nad organizacijo. Čim bolj 
pa postaja samostojnenši in gospo-
darsko neodvisnejši, tem manj potre-
buje organizacijo, ki mu sčasoma 
postane celo ovira pri napredku nje-
govega podjetja© .
Glede individualnosti pa že zaznava-
mo spremembe. Odkar smo pred pol 
leta zaposlili sekretarko Barbaro, s 
katero imava zgolj slučajno tudi isti 
priimek, nas neprestano spodbuja k 
povezovanju in njen slogan © Skupaj 
zmoremo več© , že kaže sadove. Člani 
se odzivajo na naša vabila, zbornica 
izvaja mnogo novih aktivnosti. Odpi-
ramo vrata vsem, ne samo članom, to 
je tudi treba poudariti.
V izdelavi je sodobna spletna stran, 
ki bo zaživela v kratkem, in prav po-
nosen sem, da smo tudi ob organiza-
ciji prireditve ob štiridesetletnici vsi 
člani upravnega odbora dokazali, da 
smo enotni uspešnejši in boljši. Po-
nosen sem, da so se tudi naši gostin-
ci združeni predstavili s pripravljeno 
pogostitvijo na srečanju in vesel, da 
so našo novo energijo zaznali tudi 
pokrovitelji, ki so se odzvali našemu 
povabilu in soustvarili ta zgodovinski 
dogodek.«

Zbornica potrebuje 
svež veter
Pogovor z Markom Vrhovnikom, predsednikom Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Kamnik

Predsednik OOZ Kamnik Marko Vrhovnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Janez Repanšek 
»Če primerjam čase, ko sem začel 
aktivno sodelovati v zbornici, in 
današnje, lahko rečem, da je stvar 
povsem drugačna. Delo zbornice 
in nas, ki smo sodelovali, je bilo 
zasnovano bolj na neposredni 
pomoči obrtnikom. Zbornica je 
imela za obrtnike tudi računo-
vodski servis, kar nam je veliko 
pomenilo, saj si te storitve takrat 
težje dobil na trgu. Danes pa so naloge zbornice druge. 
Izstopa predvsem zastopanje obrtniških interesov v dialo-
gu z državo. V preteklosti so bile tudi sicer razmere dru-
gačne. Obrtniki sami so imeli interes poiskati pomoč na 
zbornici, saj drugje informacij ni bilo. Danes pa je mogoče 
informacije dobiti na vseh koncih in krajih. Vprašanje je, ali 
so prave in dovolj kakovostne. Ko obrtnik z informacijami, 
ki jih dobi iz drugih virov, ni zadovoljen ali so nepopolne, 
pa se še vedno spomni na zbornico in na to, da so infor-
macije tam zanesljive. Ne glede na vse še vedno vidim 
prihodnost v združevanju obrtnikov in podjetnikov v 
zbornici.«

Janez Mlakar
»Mlajšim generacijam svetujem, 
naj se lotijo poklica, do katerega 
imajo in bodo imeli veselje. V tem 
je prihodnost in zbornica spod-
buja poklicno izobraževanje ter 
mojstrstvo. Tiste, ki se odločijo za 
samostojno dejavnost, pa mora-
mo pritegniti v svoje vrste. Več 
nas bo, močnejši bomo. Včasih 
smo se obrtniki bolj povezovali in 
bili pripravljeni narediti nekaj dobrega za obrt. No, kam-
niški gostinci smo ob praznovanju štiridesetletnice zbor-
nice dokazali, da to še vedno znamo. Občutek je dober, 
zato bi veljalo na povezovanju graditi našo prihodnost in 
aktivnosti v vseh sekcijah. Pred leti je zbornica premalo 
delala na tem, da bi bila prepoznavna, zato tudi obrtniki in 
podjetniki niso vedeli, kaj vse lahko dobijo na zbornici. 
Danes se stvari popravljajo. Predsednik OZS Branko Meh 
se pojavlja v javnosti, govori o težavah, poudarja pomen 
povezovanja, saj država ves čas vrši pritiske na obrtnike. 
Mi pa bi želeli le delati, vlagati v razvoj in zaposlovati. Če 
se bo govorilo in slišalo, kaj zbornica dela in kako, potem 
se bo tudi interes vrnil med obrtnike in podjetnike. Tudi 
med mlajše!«

Jože Volovšek
»Naša naloga je ponovno poveza-
ti ljudi. Kako, ko nihče nima časa, 
pa je drugo vprašanje. Mogoče 
skozi neformalna druženja in do-
godke. Razumem, da je težko, ker 
so obrtniki pogosto sami za vse, 
od čistilke do direktorja, in po-
gosto tudi preveč utrujeni še za 
druženje s kolegi obrtniki. Pa vse-
eno. Preko druženja se izmenjajo 
dobre prakse, ideje, mogoče kdo dobi koristen nasvet od 
kolega ali pa mu pove, kako zadovoljen je bil s pomočjo in 
storitvijo, ki jo je bil deležen na zbornici. Da je to prava 
stvar, so pokazali tudi Dnevi odprtih vrat OOZ Kamnik, saj 
so bili vsi dogodki od 7. do 17. decembra polno zasedeni. 
Pomembno je, da se dobro ime krepi. Tako bo tudi takrat, 
ko se kaj zalomi, obrtnik hitreje pomislil na zbornico in 
pomoč še pravočasno poiskal tam.«

Franc Kremžar 
»Naša največja težava je, da nas 
država popolnoma nič ne poslu-
ša. Nimamo pravega sogovorni-
ka. Ne glede na to, s kom se po-
govarjamo, ni posluha za obrtni-
ke. Ampak tako je bilo tudi v dav-
ni preteklosti. Zato se za trdoživo 
obrtništvo ni bati. Morda bo dr-
žava enkrat le postala tako pame-
tna, da nam bo bolj prisluhnila. 
Premnogi zakoni nam na vsakem koraku postavljajo ovire, 
namesto da bi spodbujali inovativnost in razvoj ter zapo-
slovanje. Namesto tega povzročajo slabo voljo in jemljejo 
voljo in zagon. Saj se ukvarjamo samo še z birokracijo, na-
mesto s svojo dejavnostjo in njenim razvojem. Le združeni 
smo močnejši. Srečo imamo, da imamo vsaj na lokalni rav-
ni ljudi, ki nam prisluhnejo. Ob obletnici naše organizacije 
sta oba 'naša' župana, komendski in kamniški, obljubila 
podporo. Upamo torej na skupne projekte, ki bodo pri-
nesli dobre in pozitivne rezultate za lokalno skupnost in 
tudi za obrtništvo.« 

Člani o zbornici

Kljub skoraj stoletni tradiciji združevanja obrtnikov na Kamniškem 
zadnje čase ugotavljamo, da se mladi podjetniki premalo zavedajo 
pomembnosti povezovanja v stanovski organizaciji. Morda je še 
preveč prisoten stereotip zbornice, ki je delovala v času obveznega 
članstva, morda k temu pripomore tudi današnji individualizem. 
Krivi smo tudi sami, ker smo v preteklih letih preveč zanemarili 
osebni pristop do članov.
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Barbara Vrhovnik, Jasna Paladin

Prejemniki bronastih ključev 
OZS
Bronasti ključ je OZS podelila čla-
nom OOZ Kamnik, ki so aktivni v 
organih upravljanja zbornice več 
kot deset let. 
Franc Kremžar je samostojni pod-
jetnik že od leta 1985. Vse od tak-
rat se zavzema za boljše pogoje 
predvsem malih obrtnikov. Je član 
skupščine in upravnega odbora 
ter dva mandata podpredsednik 
OOZ Kamnik. Je dolgoletni pred-
sednik sekcije za domačo in 
umetnostno obrt pri OZS, kjer je 
deloval tudi v upravnem odboru 
in v skupščini.
Janez Mlakar je kot samostojni 
podjetnik svojo gostinsko dejav-
nost začel opravljati leta 1986. Je 
član skupščine in upravnega od-
bora OOZ Kamnik, član kad-
rovske komisije, v preteklosti je 
bil tudi predsednik sekcije gostin-
cev pri OOZ Kamnik. 
Janez Repanšek je samostojni 
podjetnik od leta 1983, ko se je za-
čel aktivno vključevati tudi v delo 
zbornice. Vse od leta 1990 je akti-
ven v skupščini in upravnemu od-
boru OOZ Kamnik, je predsednik 
kadrovske komisije in član drugih 
teles.
Jože Volovšek je pričel opravljati 
dejavnost v mizarski stroki leta 
1986 in jo je leta 2009 preobliko-
val v d. o. o. V zbornično delo se 
je aktivno začel vključevati leta 
1990, ko je postal član skupščine 
OOZ Kamnik. Kot predsednik 
sekcije lesarjev se od leta 2010 ak-
tivno zavzema za izboljšanje po-
gojev obrtnikov, ki se ukvarjajo z 
lesarsko dejavnostjo, je predse-
dnik komisije za letovanje ter po-
slanec v sekciji lesnih strok pri 
OZS. 

Prejemniki srebrnih ključev 
OZS
Srebrne ključe je OZS podelila 
dosedanjim predsednikom OOZ 
Kamnik.
Srečo Krmavnar, finomehanik, ki 
je imel svojo obrt v Komendi, je 
bil predsednik Obrtnega združe-
nja v Kamniku v obdobju od 1979 
do 1983 in v obdobju od 1987 do 
1990. Kot član skupščine OOZ in 
predstavnik različnih organov na 
lokalnem nivoju je deloval vse do 
upokojitve v letu 1994. 
Anton Vrtačič je kleparsko obrt 
opravljal v Kamniku in je združe-
nje kot predsednik vodil v obdob-
ju od 1986 do 1987. 
Peter Plevel, orodjar iz Komende, 
je bil predsednik OOZ Kamnik v 
obdobju od 1992 do 1994. 
Vinko Polak je svojo dimnikarsko 
dejavnost opravljal na področju 
Kamnika in Komende in je bil 
predsednik OOZ Kamnik v ob-
dobju od 1994 do 1998. Leta 
1998 se je upokojil in ostal akti-
ven v zbornici. Bil je predsednik 
upokojenih obrtnikov od 1998 do 
2010. 
Emil Grzinčič je kot samostojni 
podjetnik opravljal kovinarsko de-
javnost. Bil je predsednik z naj-
daljšim stažem, saj je zbornici 
predsedoval dvanajst let, od 1998 

do 2010. Bil je tudi član UO OOZ 
Kamnik in član Skupščine OOZ 
Kamnik ter predsednik odbora za 
šport in poslanec skupščine OZS. 
Zbornico so vodili tudi danes že 
pokojni: Jože Peklar (1975–1979), 
Franc Majhen (1983–1986), Srečo 
Krmavnar (1987–1990) in Vinko 
Petek (1990–1992).

Prejemniki zlatih ključev OZS
OZS podeljuje tudi prestižno pri-
znanje zlati ključ, ki se podeljuje 
za izjemne dosežke. Prejeli so ga 
ustanovni člani Združenja sa-
mostojnih obrtnikov Kamnik.
Mihael Resnik je bil podpisnik li-
stine za ustanovitev združenja sa-
mostojnih obrtnikov v Kamniku. 
Bil je član prve skupščine, pod-
predsednik OOZ Kamnik in po-
slanec skupščine OZS. 
Ivan Dolčič je kot ustanovni član 
aktivno sodeloval pri postavljanju 
temeljev takratnega združenja in 
se v njegovo delovanje vključil ta-
koj ob ustanovitvi ter bil izvoljen 
za poslanca prve skupščine. Zav-
zemal se je za združevanje obrtni-
kov v stanovski organizaciji in bil 
aktiven na vseh nivojih delovanja 
združenja v Kamniku in kasneje 
tudi zbornice kot naslednice zdru-
ženja. 
Jože Baronik se je kot gostinec v 
delovanje takratnega združenja 
vključil takoj ob ustanovitvi in bil 
izvoljen za poslanca prve skupšči-
ne. Zavzemal se je za večje pravi-
ce obrtnikov in aktivno sodeloval 
pri vseh aktivnostih. 
Boštjan Homar se je kot obrtnik 
mizar v delovanje takratnega 
združenja vključil takoj ob ustano-
vitvi in bil izvoljen za poslanca 
prve skupščine. Aktivno je sodelo-
val na vseh nivojih delovanja 
združenja v Kamniku in kasneje 
tudi zbornice kot naslednice zdru-
ženja. 
Stane Kadunc se je v delovanje 
združenja vključil takoj ob ustano-
vitvi in bil izvoljen za poslanca 
prve skupščine. Zavzemal se je za 
združevanje obrtnikov v stanovski 
organizaciji in bil aktiven na vseh 
nivojih delovanja združenja in 
kasneje tudi zbornice kot nasle-
dnice združenja. 
Milica Plut, rojena Mali, je bila 
obrtnica frizerka vse od leta 1971 
in se je aktivno vključila v aktivno-
sti združenja ob njegovem usta-
navljanju ter bila tako izvoljena v 
skupščino združenja ob njegovi 
ustanovitvi. Odtlej je vse do svoje 
upokojitve pred dvema letoma ak-
tivno sodelovala v sekciji frizerjev. 
Gregor Poličnik se je v delovanje 
združenja vključil takoj ob ustano-
vitvi in bil izvoljen za poslanca 
prve skupščine. Zavzemal se je za 
združevanje obrtnikov v stanovski 
organizaciji in bil aktiven na vseh 
nivojih delovanja združenja. 
Marjan Zavrl se je kot sli-
kopleskarski obrtnik v aktivnosti 
združenja vključil takoj ob ustano-
vitvi in bil izvoljen za poslanca 
prve skupščine. Aktiven je bil na 
vseh nivojih delovanja.
Janez Podjed je bil skupaj s Fran-
cem Majhnom in Sonjo Vidervol 
pobudnik ustanovitve združenja 
obrtnikov v Kamniku. Na ustanov-
nem zboru 14. aprila 1975 so 
kamniški obrtniki združenje tudi 

ustanovili. Gospod Podjed je bil 
član skupščine takratnega združe-
nja, vse do leta 1998 tudi pod-
predsednik združenja oz. zborni-
ce v Kamniku. Aktivno je sodelo-
val z Zvezo združenj samostojnih 
obrtnikov. Njegovo zavzemanje za 
razvoj obrti se nadaljuje tudi po 
njegovi upokojitvi.
Omeniti velja še preostale usta-
novne člane, ki so pokojni, a bodo 
zapisani v zgodovino ustanovite-
ljev Združenja samostojnih 
obrtnikov Kamnik: Franc Majhen, 
Sonja Vidervol in Peter Pečevnik.
 

Prejemniki prestižnih priznanj 
OOZ Kamnik
Cirila Špenko je priznanje prejela 
za 38 let neprekinjenega poslova-
nja v obrti in dolgoletno sodelova-
nje pri organizaciji dogodkov 
OOZ Kamnik. 

Marko Avguštin je priznanje pre-
jel za 37 let neprekinjenega poslo-
vanja v obrti in dolgoletno sodelo-
vanje pri organizaciji dogodkov 
OOZ Kamnik. 
Ivan Zrimšek je priznanje prejel 
za delo v nadzornem odboru OOZ 
Kamnik in inovatorstvo na podro-
čju medicine. 
OOZ Kamnik ima nekaj članov, ki 
so v Zvezo združenj samostojnih 
obrtnikov Slovenije pristopili, pre-
den je nastalo združenje v Kamni-
ku. Za 46 let neprekinjenega po-
slovanja v obrti in članstvo v OZS 
je priznanje prejel Stanislav Hro-
vat. Za 44 let neprekinjenega po-
slovanja v obrti in članstvu OZS je 
priznanje prejel Mihael Špruk. Za 
41 let neprekinjenega poslovanja v 
obrti in članstvu OZS je priznanje 
prejel Rudolf Jeraj, za štirideset 
let pa Vilibald Plevel.
OOZ Kamnik ima tudi dva najsta-

rejšega še aktivna obrtnika. To sta 
78-letni Ahacij Romšak, ki je na-
daljeval družinsko gostinsko tradi-
cijo v Okrepčevalnici pri Jurčku, 
in Marta Leskošek Cerar, ki je 
urarsko obrt od svojega očeta na 
Maistrovi ulici prevzela leta 1963.

Priznanje je kamniška zbornica 
podelila tudi Občinama Kamnik 
in Komenda, saj obe dajeta pod-
poro razvoju podjetništva.

Prav posebej se je priznanja raz-
veselil Branko Meh, predsednik 
OZS. S priznanjem je območna 
zbornica nagradila njegova priza-
devanja na področju ohranjanja 
tradicije povezovanja obrtnikov 
in podjetnikov v stanovsko orga-
nizacijo ter njegovo požrtvovalno 
zastopanje in uveljavljanje intere-
sov malega gospodarstva v odno-
su do države.

Priznanja ob jubileju zbornice
Predsednik OZS Branko Meh in predsednik OOZ Kamnik Marko Vrhovnik sta ob jubileju zbornice podelila priznanja zaslužnim članom.

Prejemniki zlatih ključev OZS / Foto: Gorazd Kavčič

Prejemniki srebrnih ključev OZS / Foto: Gorazd Kavčič

Prejemniki bronastih ključev OZS / Foto: OOZ Kamnik
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Pojav obrti v Kamniku sovpada z 
razvojem mesta, ki mu je prvi vi-
dnejši pečat pustila rodbina An-
deških grofov. Ob koncu 12. stole-
tja je kot njihova pomembna stra-
teška točka Kamnik postal središ-
če celotne Kranjske. Stari grad je 
predstavljal upravno središče, na 
Malem gradu so od leta 1195 dalje 
kovali denar z napisom Civitas 
Stein, kar nakazuje na obstoj 
mesta Kamnik že v tistem obdob-
ju. Kamnik je imel za razvoj obrti 
pomembne surovine in vodne 
vire, zato so se skozi zgodovinska 
obdobja razvijale različne obrti, 
povezane z dostopnimi dobrinami 
na tem področju.

Cehi – prva združenja 
obrtnikov in rokodelcev
Nastajanje cehov, kot združenj 
obrtnikov iste stroke z monopolno 
pravico opravljanja dejavnosti, je 
naše področje zajelo v 14. in 15. 
stoletju. Članstvo v cehu je bilo 
obvezno, sicer rokodelec v mestu 
ni smel opravljati svoje obrti. Po-
leg tega so se rokodelci le poveza-
ni lahko borili proti konkurenci 
šušmarjev in kmetov. Cehovska 
pravila, ki so imela namen zaščiti-
ti privilegije in interese svoje stro-
ke, so vsebovala tri osnovne zahte-
ve: dokazila o strokovni usposo-
bljenosti mojstra, varovanje sku-
pnih interesov članov ceha in 
preprečevanje konkurence med 
mojstri s pomočjo strogih pravil o 
kakovosti. Cehi so določali tudi 
druge elemente poslovanja roko-
delcev, kot so cene izdelkov, dovo-
ljeno število vajencev pri posame-
znem obrtniku in število obrtni-
kov ene stroke na nekem obmo-
čju, s čimer so regulirali število 
rokodelskih obratovalnic v enem 
kraju. 
Obrtniki v Kamniku so bili od 
nekdaj uspešni. Zgodovinski viri 
omenjajo prav v Kamniku leta 
1313 prvo krznarsko obrt, kjer so 
imeli najprej cehovsko organizaci-
jo tudi čevljarji. Na tem področju 
je delovala tudi frančiškanska 
suknarna, ki je izdelovala sukno 
za štirinajst samostanov. Izdelova-
lec lesenih žebljičkov za čevlje pa 
je v Kamniku izdeloval žebljičke 
za celo Kranjsko.

Reforme Marije Terezije
Velike spremembe v obrti je 
povzročila reorganizacija državne 
uprave in gospodarske reforme, 
ki jih je izvedla Marija Terezija. S 
cesarskim patentom (zakonom) o 
rokodelstvu iz leta 1732 je bil 
odpravljen star srednjeveški duh, 
država je podpirala tiste dejavno-
sti, ki so lahko pripomogle k po-
večanju izvoza. Kljub dokončni 
ukinitvi cehovske prisile v 19. sto-
letju so pozitivne prvine povezo-
vanja obrtnikov v cehe ostale in 
so jih povzele vse nadaljnje obli-

ke stanovskega združevanja 
obrtnikov. 

Obrtniki v skupne vrste! 
V zgodovinskih virih zasledimo, 
da je bilo 12. decembra 1920 usta-
novljeno Obrtno društvo za srez 
Kamnik, ki je štelo 700 članov. 
Naloga obrtnega društva je bila 
nuditi pomoč članom, pa naj so 
se znašli v težavah zaradi zakonov 
ali v osebni stiski. V časopisu 
Kamničan je takratno društvo za-
pisalo temeljna načela dobrega 
obrtnika:
»Stanovska zavednost. Prva misel 
vsakega obrtnika mora biti, da je 
član ene obrtniške skupnosti, ene 
obrtniške družine, da so mu vsi 
ostali obrtniki zvesti in iskreni to-
variši ter prijatelji in da so njego-
ve skrbi in interesi istovetni s 
skrbmi in interesi vseh ostalih 
obrtnikov. Medsebojna obrtniška 
solidarnost bodi druga temeljna 
čednost vsakega obrtnika. S soli-
darnim nastopanjem za obrtniške 
pravice bodo z lahkoto dosegljivi 
zaželeni uspehi in izboljšanje 
obupnega položaja. Pridobivanje 
stalnih odjemalcev naj ne bo ena 
zadnjih skrbi dobrega obrtnika, 
ker pač ni nobenega dvoma o 
tem, kaj drži vsakega obrtnika na 
nogah, zlasti še v današnjih dneh. 
Dobre in stalne odjemalce pa si 
pridobi obrtnik le s solidnostjo, 
ličnostjo in dovršeno izdelavo svo-
jih izdelkov, z njih sodobnim iz-
popolnjevanjem in pa z uljudnim, 
dostojnim občevanjem s stranka-
mi. Posebno in precej kočljivo 
poglavje v življenju našega obrtni-
ka pa je nelojalna konkurenca, 
čeprav jo skuša vsak prikrivati in 
tajiti kolikor se le da. Medsebojno 
umazano konkuriranje je ned-
vomno eno izmed največjih sla-
bosti in nesreč, pod katerih šibo 

danes obrtnik povsem brez potre-
be in noroglavo trpi. Tega made-
ža, se mora zaveden slovenski 
obrtnik čim prej in za vekomaj 
znebiti. Neizpodbitno je tudi dej-
stvo, da mora naše obrtništvo živo 
stremeti za čim popolnejšo stro-
kovno in splošno izobrazbo. S po-
močjo svojih strokovnih organiza-
cij naj se naše obrtništvo vzgaja k 
popolnosti tako kot obrtnik kakor 
tudi kot vzoren člen človečke 
družbe. Največjo skrb in pozor-
nost mora naše obrtništvo posve-
čati dobri in pravilni vzgoji obrtni-
škega naraščaja.« (povzeto iz časo-
pisa Kamničan, 1935)

Novejša zgodovina OOZ 
Kamnik
Zgodovina Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice (OOZ) Kamnik 
je zgodovina štirih organizacij: 
Združenje samostojnih obrtnikov 
Kamnik (1975–1979), Obrtno 
združenje Kamnik (1979–1991), 
Območna obrtna zbornica Ka-
mnik (1991–2007) in Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Ka-
mnik (od decembra 2007 dalje).
A zagotovo ne gre zanemariti tudi 
aktivnosti združevanja obrtnikov v 
Kamniku v letih 1920–1975.
Po letu 1935 v arhivskih gradivih 
nismo uspeli najti dodatnih infor-
macij o kamniškem obrtnem dru-
štvu, kar je nekako logično, saj se 
je le nekaj let kasneje začela dru-
ga svetovna vojna, v času katere ni 
bila prioriteta zagovarjanje obrtni-
ških zahtev, temveč boj za golo 
preživetje, zato je po vsej verjetno-
sti društvo v tem obdobju prene-
halo delovati. 
Takoj po koncu druge svetovne 
vojne so se začele aktivnosti za 
ustanovitev Okrajnega združenja 
obrtnikov Kamnik, ki je pokrival 
področje Kamnika in Domžal. 

Predsednik združenja je bil Alojz 
Ločan, čevljarski mojster iz Ka-
mnika. V tem času je bila usta-
novljena tudi obrtna nabavno-pro-
dajna zadruga s trgovino v Medve-
dovi ulici. Leta 1950 je bila usta-
novljena Okrajna obrtna zbornica 
Kamnik, katere predsednik je bil 
Anton Varšak, ključavničarski 
mojster iz Domžal. Združenje je 
takrat delovalo v prostorih Kamni-
škega doma, kjer je bila kasneje 
Delikatesa Kočne Kamnik. Zaradi 
rušitve Kamniškega doma se je 
združenje selilo na Tomšičevo 9, 
v prostore današnje OŠ 27. julija. 
V letu 1952 se je zaradi reorgani-
zacije okrajev zbornica priključila 
Okrajni obrtni zbornici Ljubljana-
-okolica, v letu 1965, po ukinitvi 
vseh okrajev, pa so se obrtniki 
morali združiti pod okrilje Gospo-
darske zbornice Slovenije.
A slovensko zasebno obrtništvo je 
želelo imeti svojo stanovsko orga-
nizacijo, ki bi razumela probleme 
in potrebe malih obrtnikov. Zato 
so leta 1968 začela povsod po Slo-

veniji nastajati združenja sa-
mostojnih obrtnikov, avtoprevo-
znikov in zasebnih gostincev, ki 
so decembra 1969 v Ljubljani 
ustanovila Zvezo združenj sa-
mostojnih obrtnikov Slovenije, ki 
jo štejemo za neposredno predho-
dnico Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije. 
Tudi obrtniško dogajanje v Ka-
mniku je bilo po letu 1970 spet 
živahno. Ob 40-letnici Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Ka-
mnik smo želeli raziskati do sedaj 
nezapisano zgodovino in priti do 
podatkov, povezanih z nastankom 
združenja pred štiridesetimi leti. 
Po zgledu združenj, ki so se usta-
navljala povsod po Sloveniji, so se 
tudi kamniški obrtniki sestajali. 
Bolj na skrivaj kot ne. In snovali 
načrt, kako združiti kamniške 
obrtnike v združenje. Pobudnik 
ustanovitve združenja obrtnikov 
je bil Janez Podjed, avtoprevoznik 
in kasneje plastičar iz Stranj. Za 
idejo je navdušil Franca Majhna, 
ki se je ukvarjal s kovinarsko 
obrtjo, in Sonjo Vidervol, ki je 
imela čistilnico. Kot iniciativni od-
bor za ustanovitev združenja so 
pripravili osnovna izhodišča za 
delovanje. Prepričani so bili, da so 
obrtniki le združeni močnejši in 
da le tako lahko vplivajo na ugo-
dnejše pogoje za obrt. Zagovarjali 
so, da mora združenje v prvi vrsti 
skrbeti za enakopravno obravnavo 
samostojnih obrtnikov v primerja-
vi z obrati družbenega gospodar-
stva in da je naloga združenja tudi 
skrb za strokovni razvoj in napre-
dek obrti ter nudenje pomoči 
obrtnikom pri raznih vprašanjih 
in težavah v povezavi z zakonoda-
jo, zaposlovanjem in vodenjem 
knjig ter drugimi področji, po-
membnimi za delo.
Za ustanovitev obrtnega društva, ki 
je bila takrat edina možna oblika 
organiziranja zasebnega obrtništva, 
so potrebovali najmanj deset pod-
pisov. S svojo idejo so navdušili do-
volj obrtnikov, da so 23. aprila 
1975, po nekaj letih trdega dela, us-
tanovili Združenje samostojnih 
obrtnikov Kamnik. Z občinsko 
upravo so z roko v roki sooblikovali 
politiko razvoja občine in razvoj za-
sebne obrti.
Zato danes za ustanovne člane 
lahko štejemo obrtnike: Janeza 
Podjeda, Sonjo Vidervol, Franca 
Majhna, Mihaela Resnika, Ivana 
Dolčiča, Jožeta Baronika, Boštjana 
Homarja, Staneta Kadunca, Mili-
co Plut (rojeno Mali), Gregorja 
Poličnika, Marjan Zavrla in Petra 
Pečevnika. 
Ustanovni člani (razen pokojnih 
Sonje Vidervol, Franca Majhna in 
Petra Pečevnika) so na slovesnosti 
ob 40-letnici OOZ Kamnik prejeli 
Zlati ključ, najvišje priznanje Obr-
tno-podjetniške zbornice Sloveni-
je. S tem bodo ostali zapisani v 
zgodovino, pomembno za razvoj 
obrti na področju Kamnika in Ko-
mende, ki ju danes pokriva kam-
niška zbornica.

Obrtniki pomemben del razvoja 
gospodarstva v Kamniku
Obrt v zgodovini predstavlja enega najpomembnejših sestavnih delov kulturnega in civilizacijskega razvoja človeštva. Stvaritve obrtniških 
mojstrovin preteklosti si danes lahko ogledujemo v mnogih muzejih povsod po svetu. Skozi stoletja so se rojevale in izumirale najrazličnejše 
obrti, kar je bilo posledica razvoja, gospodarskih sprememb in načina življenja.

Naslovnica časopisa Kamničan iz 
leta 1935
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Barbara Vrhovnik,  
Eva Mihelič

»Po Sloveniji so nastajala društva 
in združenja obrtnikov, v Kamni-
ku pa ga še nismo imeli. Obrtniki 
smo informacije, kar jih je bilo na 
voljo, dobili od občine in davkari-
je, drugega ni bilo. O tem, da bi 
se tudi pri nas formalno združili, 
je tlelo dolgo časa. A ljudi je bilo 
tudi strah, saj povojni režim 
obrtnikom ni bil naklonjen in nisi 
vedel, kje te kdo nadzoruje. S ko-
legoma Sonjo Vidervol in Fran-
cem Majhnom smo začeli razmi-
šljati o povezovanju obrtnikov, ko 
smo kot delegati skupščine občine 
Kamnik prebirali in predelovali 
gore dokumentov in se pripravlja-
li na sestanke. Vsakič, ko smo se 
dobili, takrat kar v kakšni gostilni 
ali pri kom doma, smo govorili, 
da moramo z obrtništvom nekaj 
narediti. 
Ko smo tako razmišljali, smo ugo-
tovili, da ne gre drugače, kot da se 
oblikujemo kot društvo. Takratna 
oblast je društva dovoljevala, 
čeprav je zelo bdela nad njihovim 
delovanjem. Zanimivo je, da pa 
med kolegi obrtniki ni bilo takega 
navdušenja, bolje rečeno, niso ka-
zali zaupanja, vsak se je držal bolj 
zase, nekako jih je bilo strah. Dol-
go časa smo potrebovali, da smo 

jih toliko pritegnili, da smo se lah-
ko organizirali. Pravzaprav so vi-
deli, da bo verjetno že prav, da po-
kažemo, da smo složni. Poleg 
tega smo imeli srečo, da je bil So-
njin mož župan, ki je skozi ženi-
no obrt razumel probleme obrtni-
kov in nas je podprl. Tudi predse-
dnika združenja smo izvolili tak-
tno. Politika ga je podpirala, zato 
smo vedeli, da bomo tako dosegli 
največ. Tako smo dobili tudi svoje 

prve poslovne prostore na kam-
niški železniški postaji, ki je bila 
takrat, ko sem jaz hodil v Ljublja-
no v šolo, še čakalnica za vlak. S 
prostovoljnim delom smo najprej 
zamenjali streho, obnovili pode, 
vse prepleskali. Sodelovali so vsi 
obrtniki, tudi gostinci. Prinesli so 
žar in pripravili malico. Bilo je ve-
selo, to nas je povezalo. Po tej ak-
ciji je izpuhtelo tudi začetno neza-
upanje. 

Tako kot danes tudi takrat v odno-
su do države nismo mogli narediti 
veliko, saj so nad drugi preglaso-
vali, marsikaj dobrega pa smo vse-
eno dosegli za obrtništvo. Rešili 
smo tudi kar nekaj individualnih 
problemov obrtnikov, povezanih 
predvsem z davki in različnimi in-
špekcijskimi službami. Sicer pa 
smo v glavnem reševali oziroma 
poskušali vplivati na sistemske re-
šitve. 
Kasneje je delo zbornice lepo 
steklo. Volontersko delo ni bilo 
več dovolj, zato smo zaposlili se-
kretarko, da je bilo poslovanje 
vzorno vodeno. Veliko smo se 
družili in srečevali ob različnih 
priložnostih. Prostori pa so počasi 
postali premajhni. Začeli smo 
iskati nove in se na koncu odločili 
za Tomšičevo 11, kjer zbornica do-
muje še danes. Pokazala se je tudi 
priložnost za nakup počitniških 
kapacitet, denar pa smo tudi ime-

li. Vsi so namreč poznali sindikal-
no ponudbo počitnikovanj v večjih 
podjetjih, sami pa te možnosti 
nismo imeli, zato smo obrtniki in-
vesticijo v lastne počitniške kapa-
citete zelo dobro sprejeli.
Če danes pogledam nazaj, sem 
prepričan, da smo se pred štiride-
setimi leti prav odločili. Nihče ne 
more reči, da ni imel nič od zbor-
nice. Takrat, ko obrtnik opravlja 
svoje delo, zbornica išče rešitve za 
nas. So naši kadroviki, pravniki in 
vseh tistih vrst sodelavci, ki jih 
obrtnik še danes v svojem podje-
tju ne more zaposliti. Marsikaj je 
bilo in je še vedno drugače in bo-
lje zaradi zbornice. In prav je, da 
se sliši glas najmanjših, a po-
membnih gonilcev gospodarstva. 
Zato je prav, da mlajši kolegi 
obrtniki danes tudi podjetniki na-
daljujejo naše delo in še naprej 
gradijo močno stanovsko organi-
zacijo.«

Obrtnike je bilo sprva kar strah
Janez Podjed, pobudnik ustanovitve združenja obrtnikov v Kamniku

Janez Podjed

Barbara Vrhovnik,  
Eva Mihelič

Urarstvo Cerar v Kamniku piše 
posebno zgodbo. Težko si pred-
stavljamo, da se vsak dan ob 7. uri 
zjutraj ne bi odprla vrata urarstva 
»v Velki gasi«, kjer se čas nikoli 
ne ustavi. Če se, pa vam ga gospa 
Marta požene naprej! Začetki 
urarstva segajo v leto 1919, ko se 
je z urarstvom začel ukvarjati 
njen oče. 
Letnica 1919 je izpisana tudi na 
izvesku, ki krasi pročelje stavbe, v 
kateri je Urarstvo Cerar. Zuna-
njost je še vedno taka, kot je bila 
pred skoraj sto leti, le porcelana-
stih reklam, na katerih so bile iz-
pisane blagovne znamke ur in ko-
les, ni več. Notranjost pa je malo-
dane muzejska. Številne ure, od 
stenskih do žepnih, večina ume-
telno izdelanih in dodelanih. Sre-
di med njimi pa Marta Cerar Les-
košek, ki o vsaki uri, ki jo ljubeče 
prime v roke, ve povedati kaj zani-
mivega. 
Urarsko obrt je prevzela leta 1963 
od svojega očeta Vilka Cerarja, ki 
se je do druge svetovne vojne 
ukvarjal tudi s prodajo in popravi-
lom zlatnine in srebrnine ter s ce-
lotnim programom očesne optike, 

prodajal pa je tudi kolesa, po vojni 
pa je obdržal le popravilo ur. 
Ker je bilo v družini Vilka in Olge 
Cerar pet hčera, se je za urarko 
morala izučiti ena izmed njih, 
čeprav urarstvo še danes velja za 
bolj moški poklic. »Očetu nisem 
nikoli rekla ne. Takrat je prišel do 
mene in me vprašal, če bi jaz na-
daljevala obrt, pa sem mu rekla: 
© Ata, to je moški poklic, ne vem, 
ali bom uspešna, če pa želiš, se 
bom pa izučila© . V šolo sem hodi-
la v Celju in tam opravila po-
močniški izpit. Bila sem edina 
punca med dvanajstimi fanti. 
Večkrat so se norca delali, češ, ti 
ne boš nikoli delala v urarstvu,« 
pripoveduje Marta. Po opravlje-
nem izpitu je očetu izpolnila še to 
željo, da je v Ljubljani opravila 
tudi mojstrski izpit. Je ena red-
kih, če ne celo edina izučena 
urarka z mojstrskim izpitom v 
tem moškem poklicu. »Ko sem 
opravila mojstrski izpit je oče ku-
pil lokal, ki smo ga do takrat ime-
li v najemu in ga napisal name. 
© Da boš rajši delala© , mi je takrat 
dejal,« se z nostalgijo spominja 
svojega očeta. 
Kot pove Marta, je bil oče srečen 
in zadovoljen, da se je z veseljem 
lotila njegovega poklica in nadalje-

vala družinsko tradicijo. »Na ure 
gledam prav na enak način kot 
moj oče. Meni vsaka ura tako zelo 
veliko pomeni. Če bom pustila 
ure, me bo konec. Preprosto rada 
jih imam,« pravi Marta, kateri je v 
urarstvu zelo veliko pomagal tudi 
pokojni mož Benjamin.
Na delo se je običajno vozila s ko-
lesom, ki ji danes dela družbo v 
obratovalnici. Že zgodaj zjutraj je 
pokazala svoj odnos do dela: »Ko 
me je kdo srečal in vprašal, kam 
pa tako zgodaj, sem vedno odgo-
vorila © Veselo na delo!© « 
»Povsem sem bila presenečena 
in zelo vesela, da sem dobila pri-
znanje zbornice. Jaz sem sicer to 
priznanje prevzela, ampak name-
njeno je tudi mojemu očetu in 
mojemu možu. Sploh se ne da 
povedati, kako sem počaščena,« je 
dejala ob prejemu priznanja, ki ga 
je dobila na slovesnosti ob 40-le-
tnici OOZ Kamnik kot najstarejša 
še aktivna obrtnica. Marta namreč 
kljub svojim letom še vedno z 
nasmehom in optimizmom opra-
vlja svoj poklic. Ne gre ji za zaslu-
žek, ki ga praktično ni, pač pa je 
vesela vsakega človeka, s katerim 
lahko poklepeta in mu kaj zanimi-
vega pokaže. »Ljudi si zapomnim 
in včasih se še sami ne spomnijo, 

da sem jim kaj popravljala,« se za-
smeji in za konec pove, da sta jo 
pred časom našla dva tujca, ki sta 

v svojem vodiču med turističnimi 
znamenitostmi imela navedeno 
tudi Urarstvo Cerar. 

Veselo na delo –  
že več kot pol stoletja
Marta Cerar Leskošek, najstarejša še aktivna obrtnica v Kamniku

»Meni vsaka ura tako zelo veliko pomeni. Če bom pustila ure, me bo 
konec.«

Na željo očeta sem naredila tudi mojstrski izpit.

" Takratna oblast je društva dovoljevala, čeprav je zelo bdela 
nad njihovim delovanjem. Zanimivo je, da pa med kolegi 
obrtniki ni bilo takega navdušenja, bolje rečeno, niso kazali 
zaupanja, vsak se je držal bolj zase, nekako jih je bilo strah. 
Dolgo časa smo potrebovali, da smo jih toliko pritegnili, da 
smo se lahko organizirali. Pravzaprav so videli, da bo verjetno 
že prav, da pokažemo, da smo složni."

četrtek, 24. decembra 2015
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Marko Vrhovnik, Franc Kremžar, Janez Repanšek, Janez 
Mlakar, Matjaž Toni, Jože Volovšek, Tina Lap, Sašo Matičič, 
Primož Repnik

Člani upravnega odbora Območne  
obrtno-podjetniške zbornice Kamnik, izvršilni 
organ skupščine

Člani se združujejo tudi v sekcije predvsem zaradi opravlja-
nja strokovnih nalog na posameznem področju. Tako v 
okviru Obrtno-podjetniške zbornice Kamnik delujejo nas-
lednje sekcije:
 tekstilna sekcija – predsednica Darja Schaffer Jerman 
 sekcija lesarjev – predsednik Jože Volovšek 
 gostinska sekcija – predsednik Primož Repnik 
  sekcija domače in umetnostne obrti – predsednik 

Franc Kremžar 
  frizerska in kozmetična sekcija – predsednica Lidija 

Đorđijoska 
 sekcija avtoserviserjev – predsednik Marjan Marn 
 sekcija avtoprevoznikov – predsednik Silvo Osolnik 

Sekcije Obrtno-podjetniške zbornice Kamnik

Rudi Bodlaj, Tina Lap, Darko Golob, Jože Volovšek, Matjaž 
Toni, Jože Voljkar, Anton Šuštar, Rudi Jeraj, Darinka 
Schaffer Jerman, Franc Kremžar, Janez Mlakar, Sašo Mati-
čič, Marko Vrhovnik, Janez Repanšek, Irena Burja, Primož 
Repnik, Lidija Đorđijoska.

Člani skupščine Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Kamnik, najvišji organ upravljanja

Barbara Vrhovnik

Danes je zbornica sodobna podporna 
podjetniška institucija. Zakonodaja je 
vse zahtevnejša, spremembe se odvi-
jajo hitreje kot kadarkoli doslej, in 
čeprav so mnoge informacije obrtni-
kom in podjetnikom dostopne preko 
spleta in drugih institucij, je zbornič-
no delovanje v lokalnem okolju nepo-
grešljivo.

Omogočimo podjetnikom 
konkurenčnejše pogoje 
poslovanja!
Časi so se spremenili, a pogoji za 
drobno gospodarstvo niso nič lažji, 
kot so bili včasih in problemi mikro 
in malih podjetij so zaradi njihove ve-
likosti in narave dela podobni, kot so 
bili v preteklosti: pesti jih nespodbud-
no podjetniško okolje in zakonodaja, 
nelojalna konkurenca, danes tudi pla-
čilna nedisciplina. 
Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Kamnik postaja sodobna podporna 
podjetniška institucija za obrt in pod-
jetništvo, osrednja institucija znanja 
ter izobraževalnih in svetovalnih sto-
ritev za drobno gospodarstvo. Zborni-
ca s krepitvijo povezovanja deležnikov 
na področju razvoja podjetništva sou-
stvarja pogoje za večjo konkurenčnost 
podjetnikov in njihovih zaposlenih.
Njena osnovna naloga je zagotavljati 
podjetnikom informacije, znanje in 
storitve, ki jim bodo pomagale na 
trgu dosegati večjo konkurenčnost, 
hkrati pa ostati močan glasnik zasto-
panja interesov malih podjetij tako na 
lokalni, državni in evropski ravni.
Zbornica bogato ponudbo storitev, ki 
omogočajo podjetnikom strokovno in 
osebnostno rast, informiranost in več-
jo fleksibilnost, neprestano nadgraju-
je in prilagaja glede na potrebe čla-
nov. Skrbi za povezovanje in krepitev 
medsebojnega sodelovanja članov ter 
sodelovanja s strokovno javnostjo. 
Pomembna naloga zbornice je tudi 
ohranjanje mojstrstva in tradicije v 
obrti, saj le-ta predstavlja tudi kultur-
no dediščino kraja.

Prednost je v osebnem pristopu in 
individualnih, celovitih storitvah
Želimo si, da bodo obrtniki in podje-
tniki negovali pripadnost svoji sta-
novski organizaciji, negovali tradicijo 
in se zavedali pomembnosti nalog 
zbornice, ki jih izvaja na področju za-
stopanja interesov najbolj ranljivega 
dela slovenskega gospodarstva. Stre-
mimo k temu, da tisto, kar počnemo, 
opravimo čim bolje in kar se da učin-
kovito. Verjamemo, da z osebnim 
pristopom, prijaznostjo in kakovostni-
mi informacijami ter individualnimi 
rešitvami, prilagojenimi vsakemu 
podjetju posebej, to lahko tudi dose-
žemo.
Mreža strokovnih svetovalcev poskrbi 
za pravi nasvet ob pravem času, po 
potrebi pa pripravi tudi strokovna 
mnenja, obrazložitve, pogodbe in dru-
go potrebno dokumentacijo. 

Skupaj ustvarjamo 
nove priložnosti
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik se z različnimi aktivnostmi trudi povezovati 
svoje člane in jim nuditi tisto, kar v današnjem času pomeni največjo konkurenčno prednost 
– pot do informacij in znanja.

Prostori na Tomšičevi ulici, kjer Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik 
deluje danes. / Foto: OOZ Kamnik

Tisočere ugodnosti partnerjev, ki vam združeni v člansko kartico 
Mozaik podjetnih, vsak dan prinašajo velike prihranke!

  posebne ugodnosti za podjetnike začetnike
  pravne informacije ob pravem času
   brezplačni nasveti na različnih področjih podjetniškega 

delovanja
  številna izobraževanja in storitve
  možnost storitev po meri podjetja
   s povezovanjem in mreženjem do novih poslovnih pri-

ložnosti
  ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih
   ugodnosti partnerjev Območne obrtno-podjetniške 

zbornice Kamnik
   prijeten oddih v počitniških kapacitetah v Simonovem 

zalivu, Kranjski Gori in Termah Čatež

Zakaj je dobro biti član?

Vsak dan z vami
Erika Mlakar,  
strokovna sodelavka in

Barbara Vrhovnik, 
sekretarka

Vaš uspeh se začne z nami!
Svetovalna dejavnost
Mreža svetovalcev zbornice vam nudi svetovanje in pomoč pri registraciji in do-
registraciji gospodarskih subjektov v okviru točke VEM, svetovanje na različnih 
področjih poslovanja, kot so splošno podjetniško svetovanje, računovodsko, knji-
govodsko in davčno področje, delovno-pravno in kadrovsko področje, področje 
gospodarskega in civilnega prava, svetovanje pri čezmejnem opravljanju stori-
tev, svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter druga področja.

Izobraževanje in usposabljanje
Zbornica skrbi za poklicno izobraževanje in mojstrske izpite. Organizira različ-
ne vrste izobraževanj, usposabljanj, delavnic, tečajev in strokovnih dogodkov, ki 
so namenjeni vsem podjetnikom in obrtnikom, njihovim družinskim članom in 
zaposlenim ter drugi zainteresirani javnosti. Z e-izobraževanjem želi približati 
znanje tudi tistim, ki si radi vzamejo čas za izobraževanje takrat, ko jim obve-
znosti to dopuščajo.

Informiranje
Zbornica skrbi za prave informacije ob pravem času. Na spletnih straneh, v revi-
ji Obrtnik podjetnik, lokalnih podjetniških novicah in z individualnimi stiki. 
Člane in širšo javnost obvešča o aktivnostih zbornice, aktualnih in strokovnih 
zadevah ter zakonskih novostih, pomembnih za obrt in podjetništvo. 

Spodbujanje novih poslovnih priložnosti
Zbornica pomaga podjetnikom in obrtnikom iskati nove poslovne priložnosti z 
mreženjem na podjetniških mesečnih druženjih, organizacijo sejmov in poslov-
nih srečanj. Poleg tega zbornica pomaga iskati primerne domače in mednaro-
dne razpise, nudi pomoč pri administraciji razpisov ter pomoč pri izdelavi ela-
boratov za pridobitev nepovratnih sredstev in ugodnih finančnih virov.

Javna pooblastila
Javna pooblastila se izvajajo na podlagi pooblastila države in so opredeljena v 
Obrtnem zakonu in statutih OZS in OOZ Kamnik: vodenje postopkov izdaje, 
sprememb in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja, izdaja sklepov o vpisu 
obrti podobnih dejavnosti v obrtni register, vodenje registrov (obrti register, re-
gister mojstrov, register sodnih izvedencev in cenilcev), izdaja EU potrdil s kate-
rimi podjetniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti, izva-
janje javnih pooblastil na področju poklicnega izobraževanja in prevozov, izdaja 
certifikatov za izdelke domače in umetnostne obrti.
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Hvala vsem, ki ste pomagali pridobivati informacije, s katerimi smo zapisali popolnejšo zgodovino združeva-
nja kamniških obrtnikov.

Zahvala pokroviteljem, ki so prispevali k čudovitemu in nepozabnemu dogodku ob 40-letnici.

Zlata pokrovitelja 

Zahvala

Obujanje spominov in zgodbe iz tistih ustanovnih časov so dale organizaciji dogodka ob 40-letnici in pripravi 
besedil prav poseben čar in zavezo, da ohranjamo močno stanovsko organizacijo tudi v prihodnje!

Generalna pokrovitelja dogodka

Pokrovitelji dogodka
Cvetje ARS, Mateja Podgoršek, s. p.
Cvetličarstvo Lap, Tina Lap, s. p.
Gostilna Repnik, Primož Repnik, s. p.
Gostilna Čubr, Miha Potočnik, s. p.
Gostilna Mlakar, Janez Mlakar, s. p.
Planinski orel, d. o. o.
Nektar natura, d. o. o.
Zavolovšek Matevž, s. p.
Vinska klet Šumenjak
Čok – družinska posest Plavje

Zahvala nastopajočim 
Povezovalki Barbari Božič
Glasbeni šoli Kamnik in njenim baletnim plesalcem 
pod mentorstvom Ane Trojnar
Glasbeni skupini Za zdele v zasedbi: Rok Spruk (sa-
ksofon, klarinet), Jaka Zaletelj (kitara), Anže Žurbi 
(bobni), Marjan Spruk (bas) in Melisa Spruk (vokal)

DELAVSKA 
HRANILNICA

DELAVSKA HRANILNICA

DELAVSKA HRANILNICA

DELAVSKA HRANILNICA

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

četrtek, 24. decembra 2015

Eden za vse.

Paket storitev za 
podjetnike in 
zasebnike.
Samo za 1 € 
na mesec!

www.gbkr.si

Storitve pred vstopom v podjetništvo
  Svetovanje glede vstopnih pogojev v posamezno 

dejavnost  
  Registracija s. p. ali enostavnega d. o. o.
  Kaj moram vedeti kot podjetnik

Brezplačni  seminarji in delavnice
  Tečaj varstva pri delu in požarne varnosti za 2 

osebi v podjetju
  Komunikacijske veščine – orodje za uspešno po-

gajanje
  S tehnikami trženja do uspešne prodaje
  Delavnica: Izdelava ocene tveganja (samozaposleni)
  Vsi razpisani seminarji in delavnice v organizaciji 

OOZ Kamnik

Svetovanje
  Svetovanje s področja financ in računovodstva
  Kadrovsko področje (delovno-pravna zakonodaja, 

pogodbe, zaposlovanje)
  Gospodarsko in civilno pravo (garancije, izvršbe, 

pogodbe, ipd.)
  Davčno področje
  Svetovanje s strokovnega področja dejavnosti pod-

jetja
  Svetovanje s področja varstva pri delu
  Splošno podjetniško svetovanje

Informiranje
  Mesečne podjetniške novice OOZ Kamnik
  Revija Obrtnik podjetnik
  Dostop do vseh informacij na spletni strani OZS 

in OOZ Kamnik
  Mesečna podjetniška srečanja

Ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih
  Tisočere ugodnosti partnerjev, ki so se združili v 

člansko kartico Mozaik podjetnih, vam vsako-
dnevno prinašajo velike prihranke

Dodatne ugodne storitve pri partnerjih OOZ 
Kamnik
  Računovodstvo – prva 2 meseca brezplačno 
  Ugodne bančne storitve – 24 mesecev brezplačno 

vodenje računa
  Elektronska banka – prvo leto brezplačno
  Storitve moja pisarna – moja poslovna asistentka 

– prvi mesec brezplačno
  Mentorstvo pri izdelavi poslovnega načrta in tr-

ženjskega načrta – 10 ur brezplačno 
  Varstvo pri delu (zahtevnejša ocena tveganja in 

drugi akti) 
  Popust pri udeležbi na tečaju izdelave spletnih 

strani in popust pri izdelavi spletnih strani 

Pridružite se nam
Ste podjetni, pa ne veste kako začeti? 
Morda pa ste že podjetnik in bi se nam radi pridružili?

Za vse tiste, ki se boste pridružili stanovskim kolegom v zbornici do konca februarja, smo 
pripravili ugodno ponudbo storitev in darilo dobrodošlice!  Pripravili smo celovit splet 
podpornih storitev tudi za tiste, ki želite, da bo vaša začetna podjetniška pot lažja in varnejša. 
Nudimo vam podporo za uspešen začetek in razvoj vašega podjetja, pomagamo vam pri 
pridobivanju novih znanj in informacij, omogočamo vam širjenje poslovne mreže in 
pomagamo pri iskanju novih priložnosti.

Ne spreglejte ta hip 
aktualnih informacij …
Upokojeni podjetniki brez polne pokojnine
Državni zbor RS je sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki poleg ureditve poklicnega 
zavarovanja ureja tudi dvojni status upokojencev. Tisti upokojeni podjetniki, 
ki bodo želeli še naprej opravljati dejavnost, se bodo morali reaktivirati ozi-
roma se ponovno zavarovati. Plačevati bodo morali vsaj 25 odstotkov pri-
spevkov, ob tem, da bodo prejemali le največ 75 odstotkov svoje pokojnine, 
25 odstotkov pa jo bodo morali zamrzniti. OZS je sprejetemu predlogi vse-
skozi ostro nasprotovala, zato je napovedala ustavno  presojo zakona.

Po novem letu FURS dokumente vroča le elektronsko 
2. Januarja 2016 bo Finančna uprava RS začela pravnim osebam in fizičnim 
osebam, ki opravljajo dejavnost, dokumente postopno pošiljati preko por-
tala eDavki. Da bo obveščanje o prejemu dokumentov kar se da ažurno, 
FURS podjetnike še posebej poziva, da preko portala eDavki sporočijo elek-
tronske naslove za obveščanje. Zavezanci lahko za vročanje dokumentov v 
eDavkih določijo pooblaščenca; splošnega pooblaščenca, pooblaščenca za 
posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi za 
posamezno konkretno zadevo. Finančna uprava sicer že razpolaga s podatki 
o pooblaščencih, vendar jih je treba preveriti. Zavezanci to naredijo na por-
talu eDavki, v meniju profila zavezanca v izbiri Pooblastila/Vročanje, kjer je 
na voljo pregled vlog.

Ne pozabite objaviti obvestila o izdaji računa
Še nekaj dni nas loči od uvedbe davčnih blagajn, s katerimi bo od 2. januar-
ja 2016 treba vse račune za dobave blaga in storitev, ki so plačani z gotovi-
no, prek elektronske povezave potrditi pri FURS. Zavezanci poleg predpisa-
ne opreme za uporabo davčne blagajne potrebujejo namensko digitalno 
potrdilo, ki ga je mogoče naročiti preko portala eDavki, kdor pa ga ne upo-
rablja, lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblasti na 
primer računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Poleg tega mo-
rajo vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov najpozneje 2. 
januarja v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo raču-
nov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje 
računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadr-
ži izdani račun.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) –  
ne spreglejte njegovih določil
Zakon je stopil v veljavo 14. 11. 2015 in ureja izvensodno reševanje domačih 
in čezmejnih sporov (IRPS), ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med ponudni-
kom in potrošnikom ter se rešujejo s posredovanjem izvajalca IRPS. V skladu 
s tem zakonom lahko le potrošnik vloži pobudo za začetek postopka IRPS in 
je zanj brezplačen (razen morebitne pristojbine, stroškov svojega zastopni-
ka in izvedenca, če izvajalec IRPS oceni, da ta ni potreben), vse stroške nosi 
ponudnik. Ponudnik je dolžan na svoji spletni strani in v splošnih pogojih 
poslovanja ali na drug primeren način, jasno, enostavno in razumljivo sez-
naniti potrošnika, če in katerega izvajalca IRPS priznava. Če ne priznava no-
benega izvajalca IRPS, mora podjetnik tudi to informacijo objaviti na enak 
način. Tako se boste v primeru sporov lahko odločili za postopek IRPS po 
drugih zakonih, ki opredeljujejo to področje. Pogoje poslovanja morate s 
temi informacijami opremiti do 13. 5. 2016.

Nagradno vprašanje
Kaj predstavljajo trije krogi 
v znaku zbornice?

Vaš odgovor (dopišite tudi ime in priimek, na-
slov in elektronski naslov) lahko do 31. 1. 2016 
pošljete ali prinesete v skrinjico na sedež zbor-
nice:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, 
Tomšičeva 11, Kamnik

Izžrebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli 
darilni bon za storitve v Termah Snovik v vred-
nosti 20 evrov.
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Bojana Klemenc

Kamnik – Kamničanka Man-
ca Končnik je v svet barvite-
ga abstraktnega ustvarjanja 
zašla pred tremi leti in v so-
boto, 5. decembra, v Blues 
baru odprla že svojo tretjo 
slikarsko razstavo. Vsem 
prisotnim je svoje umetni-
ško ustvarjanje predstavila 
kot abstraktna umetniška 
dela živahnih barv in igrivo 
prepletenih linij, povezanih 
v pravljico, ki vsakemu posa-
mezniku pripovedujejo 
edinstveno zgodbo.
V pravljico živahnih barv je 
Manco že v otroštvu uvedel 
njen oče in čeprav je rada 
hodila k likovnemu krožku 
in za zabavo risala modo, se 
nikoli ni nameravala inten-
z ivneje  ukvar ja t i  z 
umetnostjo. Do poigravanja 
z akrilom in temperami na 
platnu je prišla zgolj po na-
ključju. Stresno obdobje v 
času študija turizma jo je 
spontano pripeljalo do spro-
ščenega ustvarjanja.

Z barvami izraža svoje 
občutke
»Ne predstavljam si, da bi 
ustvarila črno-belo sliko, saj 
s pisanimi barvami najlažje 

izlijem svoja čustva na plat-
no in z abstrakti prikazujem 
svoj pogled na svet,« opisuje 
svoja dela mlada ustvarjalka. 
»Ko začutim željo po slika-
nju, se postavim pred belo 
platno, in nikoli ne vem, kaj 
bo nastalo. Prepustim se 
barvam in domišljiji. To je 
čar ustvarjanja. Ko iz nepo-
pisane zgodbe nastane ne-
kaj nepričakovanega. Ne-
opisljivega. To me sprosti in 
umiri,« nadaljuje Manca. V 
smehu pove, da se je vpisala 
na slikarski tečaj in zdržala 
le en dan, saj je imela popol-
noma drugačen pogled na 

risanje zadanega predmeta 
kot učitelj. Pravi, da slika 
zase, to je njena terapija 
sproščanja stresa, a očitno 
so dela všečna tudi gledal-
cem, saj je že takoj na odpr-
tju prodala eno svojo sliko.
V prihodnje si želi enkrat 
razstavljati v Kinu Šiška, a 
se popolnoma prepušča 
toku dogodkov in navdiha. 
V kamniškem Blues baru je 
do konca leta na ogled izbor 
sedmih najljubših Manči-
nih abstraktnih del, na odpr-
tju pa sta za glasbeni vložek 
poskrbela Kristjan Hacin in 
Maja Škufca.

Med barvnimi linijami
Mlada kamniška ustvarjalka Manca Končnik v Blues baru do konca leta 
razstavlja svoja abstraktna dela.

Monika Jeglič

Kamnik – Vsi smo migranti. 
Če nimamo kakšnih bli-
žnjih sorodstvenih izkušenj 
s preseljevanjem, ima vsak 
od nas skoraj zanesljivo v 
sebi del DNK ljudi, ki so za-
menjali svojo domovino. Če 
ne drugače, se lahko v času 
preselimo petnajst stoletij 
nazaj, ko so se naši predniki 
izza Karpatov odločili priti 
na naše ozemlje.
V zadnjih mesecih se Evro-
pa znova sooča z množični-
mi selitvami ljudi. K nam 
prihajajo množice ljudi z 
Bližnjega vzhoda. S svojim 
prihodom so v Evropejce 
vsejali različne občutke – 
strah, dvom, sočutje, tudi 
jezo. Ker smo s to proble-
matiko soočeni tudi sami, 
smo se v naši knjižnici od-
ločili pripraviti prireditev, 
ki jo sofinancirata Ministr-
stvo za notranje zadeve ter 
Evropska unija iz Sklada za 
azil, migracije in vključeva-

nje. Na srečanje so bili po-
vabljeni dijaki Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik, ki so v dveh 
ponovitvah (vsakokrat je 
bilo prisotnih dobrih 
šestdeset dijakov) sledili po-
govornemu srečanju z go-
sti. Gostje so bili arhitekt in 
kuhar Ramee Murad iz Si-
rije, glasbenik in vsestran-
sko nadarjeni umetnik Lju-
ben Dimkaroski iz Makedo-
nije ter pisatelj in umetno-
stni zgodovinar dr. Noah 
Charney iz Amerike. Pogo-
vor z njimi je vodila Moni-
ka Jeglič. 
Pogovor se je dotaknil pri-
povedi o njihovi selitvi v 
Slovenijo, dijaki so lahko 
prisluhnili delčku njihove 
življenjske zgodbe, ki so jo 
gostje obogatili z izjemno 
osebno noto. Pogovor je 
med drugim vseboval gan-
ljivo pripoved gospoda Mu-
rada o vojni v Siriji, izje-
mno interpretacijo sloven-
ske pesmi, ki jo je na repli-

ko prazgodovinske piščali 
zaigral gospod Dimkaroski, 
ter sproščeno in humorno 
pripoved dr. Charneyja. 
Sam dogodek je obogatila 
tudi razstava delčka zgodb 
migrantov, ki s svojim de-
lom soustvarjajo lepši jutri 
nas vseh. Srečanje je bilo 
zaključeno z nasveti in mis-
limi, ki so jih gostje name-
nili mladim poslušalcem. 
Vse skupaj je lepo povzel 
Ramee Murad, ki je dija-
kom povedal, da so z njimi 
svoje zgodbe delili kuhar, 
glasbenik in pisatelj ter naj 
tudi sami živijo tako, da 
bodo uživali v dobri hrani, 
poslušali dobro glasbo in 
brali dobre knjige.
Pogovorno srečanje je doda-
lo svoj delček k sprejemanju 
in razumevanju, ki sta nam 
v tem svetu še kako potreb-
na. Kot je omenil Ljuben 
Dimkaroski – če je nekaj 
drugačno, še ne pomeni, da 
ni kvalitetno. Je le kvalitetno 
na drugačen način. 

Vsi smo migranti
V ponedeljek, 14. decembra, je v prostorih Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik potekalo pogovorno srečanje v okviru projekta Vsi smo migranti in 
bibliopedagoških dejavnosti za srednješolce (projekt Rastem s knjigo), ki jih 
knjižnica vsako leto organizira ter jih vsakokrat oplemeniti z izbrano temo.

Mlada kamniška slikarka Manca Končnik pred svojo 
najljubšo sliko na njeni tretji slikarski razstavi 
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Jasna Paladin

Kamnik – Slikovito cirkuško 
predstavo z naslovom Rose 
v deželi cirkusa je režiral 
priznani koreograf Branko 
Potočan, na odru pa – kot se 
za cirkuško predstavo pač 
spodobi – ni manjkalo akro-
bacij na dolgih trakovih in 
visečih obročih, po katerih 
so se spretno gibali »plesalci 
aeronavti« iz skupine Fou-

rklor (Branko Potočan, Lana 
Mihelčič, Katarina Krapež, 
Lucija Adamič, Kristina 
Martinc, Nina Bučuk, Katja 
Pavlovič in Ana Lekše), živih 
barv in simpatične cirkuške 
zgodbe z malo Rose v glavni 
vlogi.
Slednjo je upodobila Anja 
Bezlova, na odru pa jo v vlo-
gi odločnega in strogega la-
stnika cirkusa dopolnjuje 
odlični Goran Završnik. 

Oba prihajata iz Kulturnega 
društva Priden možic.
»Bilo je nekega popoldneva, 
ko je bilo zunaj tako vroče, 
da se je zatekla v prvi pros-
tor, ki ji je prekrižal pot. 
Vstopila je in se znašla v ne-
kakšni džungli različnih 
rekvizitov, predmetov in ra-
zne šare, ki je ležala vse na-
okrog, visela s stropa in iz 
sten, kot bi jo razmetal tor-
nado. Iz samega © firbca©  zač-
ne raziskovati po prostoru 
in se spraševati, kaj bi to bilo 
in čemu je to namenjeno. A 
vsaka stvar, ki se je dotakne, 
pred njo oživi in se spreme-
ni v očarljivo zgodbo, ki jo 
popelje v svet narobe, kjer 
ljudje visijo z glavo navzdol, 
se nihajo, vrtijo in izginjajo. 
Tako spozna, da drugačnos-
ti in razlike med ljudmi lah-
ko naredijo svet lepši in bolj-
ši,« odrsko zgodbo Rose 
opisuje producent Juš 
Milčinski.
Prepričan je, da bodo s 
predstavo prihodnje leto go-
stovali po slovenskih odrih. 
Po premieri so jo uprizorili 
že v nekaterih kamniških 
šolah, v prihodnje pa si želi-
jo še v sklop otroških 
abonmajev v drugih obči-
nah. 

Rose v deželi cirkusa
V Domu kulture Kamnik so gostili premiero otroške cirkuške predstave, ki 
so jo ustvarili člani Fourklore in KD Priden možic. 

Goran Završnik in Anja Bezlova v vlogi Rose 
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Pretekli četrtek, 10. 12. 2015, 
sta GSŠRM obiskala dobrodel-
na popotnika Tomo Križnar in 
njegova žena Bojana. Pripravila 
sta razgibano predavanje, ki je 
vključevalo mnogo posnetkov in 
kar je največ vredno, polno izku-
šenj iz prve roke.
Nubam - ljudstvu, ki mu Tomo 
pomaga - se pod nogami skriva 
nafta.. Vsak dan iz zraka na njih 
padajo bombe in vaščani znova 
in znova štejejo nove smrtne 
žrtve. Islamska država pod vpli-
vom ZDA (nedolžne pa niso niti 
Kitajska, niti Rusija) mednje 
spušča ruske antone, jete in že 
dolgo prepovedane, 1.5 metra 
velike kastene bombe. Pri sle-
dnjih gre za drobne odpadne 
kose železa, podkrepljene s 
smodnikom. Te razmesarijo vse 
v okolici 300 m. Razmere so 
grozne, najhujši napadi pa so 
običajno izvedeni v času setve.
Prva stvar, ki jo od Nub izveš, je 
to,  da ti pokažejo skrivališča, 
kamor se je priporočljivo zateči v 
času obstreljevanja. Čeprav mo-
rajo lokacijo svojih izobraževal-
nih ur (šole pod drevesnimi kroš-
njami) znova in znova spreminja-
ti ter brisati sledove za seboj, 
ljudje ostajajo pozitivni. Plešejo, 
pojejo in se neprestano smejijo.
Poleg želje po preprečevanju 
vojne Bojano in Toma zanima 
tudi, kako Nube živijo. Tomo - ki 
se je sam težko in šele po dalj-
šem času odcepil od razvoja da-
našnjega sveta in še vedno išče 
odgovor na svoje vprašanje - 
verjame, da svet stoji na mladih.
Po predavanju smo s simpatič-
nim parom opravili krajši intervju:
Pozdravljeni, vidimo, da so 
potovanja vaša strast. Zani-

ma nas, od kje navdušenje 
nad potovanjem po svetu? Je 
prisotno že od malih nog?
Da, že od nekdaj sem veliko raz-
iskoval. Najprej domači vrt, po-
tem sem ušel čez neko vaško 
ograjo, kasneje sem bil zato tudi 
tepen. Kot otroci smo vsi rado-
vedni; to je naravno in mislim, da 
je to lastnost treba ohranjati, saj  
izkušnje predstavljajo smisel živ-
ljenja.

Kje ste spoznali svojo ženo, 
kako je ona sprejela vašo de-
javnost?
Spoznala sva se na Radiu Postoj-
na, pred dobrima dvema letoma. 
Je novinarka in učiteljica ter je že 
prej rada raziskovala. Bila je tudi 
popotnica, kot jaz nekoč, tako, 
da se dobro ujameva. Vesel sem, 
ker mi stoji ob strani, me podpira, 
sodeluje z menoj in mi dela druž-
bo na mojih odpravah.
Nekega dne sem jo odpeljal “na 
izlet” med Nube in si rekel, če ji 
bodo všeč oni, potem ji bom tudi 
jaz. Tam sva se poročila, obred 
pa je vodil vaški šaman.

Kam ste bili namenjeni, ko ste 
prvič hoteli v ‘’svet’’? Kakšna 
so bila vaša pričakovanja?
Kot večina mladih, me je zani-
malo prepovedano, torej sem 
odšel v Amsterdam. Tam je bil 
takrat ves svet; popotniki iz Av-
stralije, Amerike; droga, hašiš, 
trava; izvajali so čudne dejavno-
sti, kot sta joga in tai-chi. To me 
je najprej “potegnilo”; eksotika, 
nenavadnost, ekstremi - to kar 
vam danes prikazujejo v cirku-
sih. Kasneje velike gore, džun-
gle, puščave, skrajne tempera-
ture (izjemno nizke ali visoke), 
čedalje bolj me je začel zanimati  
človek. Kdo pravzaprav sem 
jaz? Odkril sem, da imam globi-
ne in višine.
Mislim, da sem se spremenil, ko 
sem videl prve mrliče po bomb-
nem napadu v Nubskih gorah l. 
79; domačini so mi pokazali vas 
z več kot 400 trupli. Ko človek 
vidi takšen prizor v različnih bar-
vah razpadanja, mu ni več do 
tega, da bi  hodil na morje in po-
ležaval na plaži. Takrat se človek 
spremeni.
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Novičke iz GSŠRM
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DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
KAMNIK 

želi vsem upokojenkam in  
upokojencem vesel božič, novo leto 
2016 pa naj bo bogato z zdravjem, 
srečo in prijetnimi trenutki.
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Planinsko društvo Kamnik
želi vsem planincem  in ljubiteljem gora  

prijetne praznike.

a.1 Elementi loga

Logo PD Kamnik

a
Logo PD Kamnik predstavlja silhueta 

Kamnikških planin z letnico ustanovitve

Planinskega društva Kamnik in napis

Planinsko društvo Kamnik.

Logo se lahko uporablja samo s posebnim 

dovoljenjem Planinskega društva Kamnik.

PLANINSKO DRUŠT VO KAMNIK
1 8 9 3

V letu 2016 pa srečno pot  
in veliko užitkov ob obiskovanju  

naših lepih gora in narave.

www.pdkamnik.si

Monika Povšič in 
Alenka Zlatnar Židan 

Kamnik – V skupnem se-
števku državnega prvenstva 
je državni prvak v balvan-
skem plezanju v kategoriji 
cicibani postal Luka Jerman. 
Betka Debevec je postala dr-
žavna podprvakinja v težav-
nostnem plezanju med 
mlajšimi deklicami. Domi-
nika Kodra, prav tako kate-
gorija mlajše deklice, pa je v 
skupnem seštevku državne-
ga prvenstva v balvanskem 
plezanju osvojila tretje mes-
to. Tik za najboljšimi tremi 
sta se uvrstila Lucija Lampe 
Kastelic (kadetinje) in Aljaž 
Resnik (mlajši dečki).
Že prvi dan zaključka držav-
nega prvenstva v Kranju v 

težavnosti so naši najmlajši 
tekmovalci pokazali odlično 
plezanje in domov odnesli 
dve medalji. Betka Debevec 
in Aljaž Resnik sta zaključi-
la na tretjem mestu. Drugi 
dan prvenstva so za mlajše 
in srednje kategorije poteka-
la tekmovanja v balvanskem 
plezanju, člani in članice pa 
so se pomerili v težavnos-
tnem plezanju. Tretji dan so 
najprej plezali cicibani v bal-
vanih, sledila je težavnost za 
starejše dečke in deklice, ka-
detinje in kadete, za zaklju-
ček pa še finale članov in 
članic v balvanskem pleza-
nju. Luka Jerman je zmagal 
na tekmi v balvanskem ple-
zanju. Lucija Lampe Kaste-
lic si je z odličnim pleza-
njem v dolgi smeri med ka-

detinjami priplezala drugo 
mesto. Tridnevno državno 
prvenstvo se je zaključilo s 
tekmo v balvanskem pleza-
nju za člane in članice, kjer 
smo navijali za tri naše fan-
te. 
V sezoni 2015 je na tekmo-
vanju državnega prvenstva v 
športnem plezanju pod vod-
stvom trenerja Luke Podbre-
žnika tekmovalo 14 naših 
članov v sedmih posamičnih 
kategorijah. Tekmovali so v 
dveh tekmovalnih discipli-
nah, in sicer v balvanskem 
plezanju ter v težavnostnem 
plezanju. Naši tekmovalci 
so na posamičnih tekmah 
letošnjega državnega prven-
stva na stopničke stopili 
enajstkrat ter osvojili štiri 
zlate, štiri srebrne in tri bro-

naste medalje. Odlični re-
zultati vseh naših tekmoval-
cev v celotni sezoni so botro-
vali tudi visoki uvrstitvi v 
Klubskem pokalu 2015, kjer 
smo s 4322 točkami osvojili 
odlično četrto mesto med 34 
klubi.
Športni plezalci, ki posegajo 
po najvišjih mestih na vseh 
tekmovanjih, so plod dobre-
ga dela od mladih nog. Tako 
smo v oktobru in novembru 
dopoldan odprli vrata plezal-
nega centra otrokom Vrtca 
Antona Medveda. Spoznava-
nje plezalnih prvin smo 
omogočili skoraj 450 otro-
kom iz 27 skupin, starim 
3–6 let. Verjamemo, da so 
skoraj zagotovo med njimi 
bodoči državni prvaki v 
športnem plezanju.

Luka Jerman državni prvak
V Kranju je zadnji konec tedna v novembru potekalo zaključno tekmovanje državnega prvenstva v 
športnem plezanju v težavnosti in balvanskem plezanju, kjer so člani Plezalnega kluba Kamnik 
zabeležili kar štiri uvrstitve med najboljše tri.

Jasna Paladin

Kamnik – Izbori za najboljše 
ponekod še potekajo, v vsaj 
treh športnih panogah pa se 
lahko veselimo uspehov na-
ših športnikov.

Lokostrelski klub Kamnik 
spet najboljši 
Lokostrelska zveza Slovenije 
je priznanje za najboljši 
klub leta 2015 že drugo leto 
zapored podelila Lokostrel-
skemu klubu Kamnik, ki je 
v iztekajočem se letu pra-
znoval 35-letnico delovanja. 
Kot so ob tem sporočili iz 
kluba, se njihovi tekmovalci 
ponašajo z več naslovi dr-
žavnih prvakov v različnih 
starostnih kategorijah v dvo-
ranskem in tarčnem loko-
strelstvu, prav tako so nosil-
ci več državnih rekordov. V 
letu 2015 je imel klub šest 
reprezentantov, in sicer tri v 
članski (Jaka Komočar, Kle-
men Štrajhar in Den Hab-
jan) in tri v mladinski repre-
zentanci (Gašper Štrajhar, 
Luka Gjurin in Žiga Ravni-
kar). Vsi so uspešno zasto-
pali slovenske barve na 
mednarodnih tekmah: sve-
tovni dvoranski pokal v 
Nimesu (Francija), evropsko 
dvoransko prvenstvo v Ko-
pru, Evropske igre v Bakuju, 
tekme za zunanji svetovni 
pokal, tekma za evropski 
Grand Prix v Marathonu 
(Grčija), zunanje svetovno 
prvenstvo na Danskem, 

mladinsko svetovno prven-
stvo v ZDA, na tekmah za 
evropski mladinski pokal, 
tekmah za srednjeevropski 
pokal in na tekmi za evrop-
ski ekipni klubski pokal v 
Riomu (Francija). Vse to in 
še več so dosegli pod vod-
stvom treh klubskih trener-
jev: Mateja Zupanca, Matije 
Žlendra in Dena Habjana. 
»V klubu se bomo še naprej 
trudili približati lokostrel-
stvo predvsem mladim, med 
katerimi vlada v Kamniku in 
okolici veliko zanimanje. Še 
naprej jih bomo spodbujali 
h kvalitetnemu preživljanju 
prostega časa, hkrati pa us-
merjali v prostovoljnost, 
druženje in športno tekmo-
valnost v tem čudovitem 
športu,« še pravijo v klubu.

Kamničana najboljša 
športnika Slovenske 
vojske
Športnike v svojih vrstah je 
nagradila tudi Slovenska 
vojska. Najboljša športnika 
leta 2015 sta postala Kamni-
čanka, nadporočnica Mojca 
Flerin iz 132. gorskega pol-
ka, in Kamničan, prapor-
ščak Iztok Arbajter iz Špor-
tne enote Slovenske vojske.

Priznanja za triatlonce
Triatlonska zveza Slovenije 
je za mladega triatlonca leta 
ponovno imenovala Ma-
tevža Planka iz Triatlon klu-
ba Trisport Exoterm.

Razglašeni za 
najboljše športnike
Konec leta je čas, ko športniki nagradijo najboljše 
v svojih vrstah. Znova so med njimi tudi 
Kamničani. Jasna Paladin

Kamnik – Triinpetdesetletni 
Miro Kregar iz Zgornjih 
Stranj je športnik, ki ga vsaj 
v Kamniku ni treba posebej 
predstavljati. Triatlonec je 
že vse od leta 1984, prihod-
nje leto pa bo minilo že dvaj-
set let od ustanovitve Tria-
tlonskega kluba Trisport 
Exoterm, katerega ustanovi-
telj in predsednik je.

Šest naslovov državnega 
prvaka
Za njim je še ena uspešna 
sezona, v katerih je nastopil 
na več kot 15 triatlonih. Osvo-
jil je šest naslovov državnega 
prvaka med veterani v disci-
plinah akvatlon, duatlon, 
sprint, kros, olimpik in dolgi 
triatlon, osvojil je tudi štiri 
pokale (v kros triatlonu, dua-
tlonu, triatlonu in akvatlo-
nu), za njim je odmeven pro-
jekt ob 120. obletnici postavi-
tve Aljaževega stolpa, imeno-
van Od Aljaža do Aljaža, v 
okviru katerega je pretekel 
pot od rojstne hiše Jakoba 
Aljaža v Zavrhu pod Šmarno 
goro pa vse do vrha Triglava, 
konec novembra pa je zaklju-
čil že svoj deseti Ultraman 
triatlon na Havajih, kjer je v 
absolutni konkurenci osvojil 
odlično peto mesto. Prav Ha-
vaji so Miru tudi letos 
predstavljali vrhunec sezone. 

S Havajev se je vrnil s 
petim mestom
»Po vsakem končanem Ul-
traman triatlonu na Havajih 

si rečem © nikoli več© , a nato 
se vedno vsako leto vračam 
tja. Letos se je začelo odlič-
no, a po petih kilometrih 
plavanja me je zaradi viso-
kih valov zdelala morska bo-
lezen, zaradi katere sem iz 
vode prišel povsem dehidri-
ran in brez energije. Sledil 
je desetkilometrski strm kla-
nec s kolesom, nato še na-
sprotni veter, pri teku mi je 
nagajala obutev ¼  a tega 
smo že vajeni. Sam rad re-
čem, da je na takih tekmah 
treba tudi razmišljati ultra, 
da sploh zdržiš vse te razda-
lje in napore. Havaji in po-
dobne tekme za mehkužne 
pač niso,« nam svojo najtež-
jo tekmo letošnjega leta, na 
kateri je moral v dveh dneh 
premagati deset kilometrov 
plavanja, 420 kilometrov ko-
lesarjenja in 84 kilometrov 
teka, opiše Miro. Če bo vse 
po sreči, se bo na Havaje 
odpravil tekmovat tudi pri-
hodnje leto.
Kljub izjemnim naporom si 
je po tej tekmi vzel le nekaj 
dni pravega počitka, nato pa 
zopet začel s svojimi trenin-
gi. Ti se skozi leta ne spre-
minjajo kaj dosti – letno op-
ravi po tisoč kilometrov pla-
vanja, dvanajst tisoč kilome-
trov kolesarjenja in okoli tri 
tisoč kilometrov teka, je pa 
zadnja leta še večjo pozor-
nost začel namenjati kraj-
šim, a zato toliko bolj inten-
zivnim treningom. »To je 
povezano tudi s tem, da 
šestkrat tedensko treniram s 
člani svoje mladinske skupi-
ne, ki jo vodim. Če delaš po 
pameti, so takšni treningi 

najbolj učinkoviti,« pravi 
Miro, ki ima od vseh treh di-
sciplin najraje tek, na tek-
movanjih pa dolgi triatlon, 
kjer do izraza pridejo njego-
ve dolgoletne izkušnje. 

Želi si organizirati 
slovenski megatriatlon
Za leto 2016 si je že zadal 
nove športne cilje. »Vedno 
lovim stopničke, tudi na Ha-
vajih je tako, rad bi šel tudi 
na evropsko prvenstvo, ki bo 
v Nemčiji, pa seveda doma-
če dirke ¼  Načrtov imam 
veliko,« nam v smehu razla-
ga Miro, ki pa ni le športnik, 
ampak tudi uspešen trener 
in organizator tekem. Skrbi 
za dve reprezentantki, Tjašo 
Vrtačič in Tinkaro Capuder, 
ter skupino mladincev. Tako 
kot tudi plavalci in vaterpoli-
sti si tudi triatlonci v občini 
čim prej želijo pokriti ba-
zen, v katerem bodo lahko 

kakovostno trenirali vse leto.
Miro Kregar, ki že vrsto let 
organizira tudi Triatlon 
Bled, pa ima v načrtu izpe-
ljati še eno tekmo, ki bi lah-
ko bila nadvse odmevna – 
slovenski megatriatlon. »V 
dveh dneh bi tekmovalci 
obiskali pet držav. Startali bi 
s plavanjem na Piranskem 
rtu čez Piranski zaliv, na 
Hrvaškem bi se usedli na 
kolesa in peljali do Kopra in 
naprej v Italijo, pri Sežani 
nazaj v Slovenijo, skozi Lju-
bljano in v Kamnik. Nasled-
nji dan pa bi s kolesi nada-
ljevali proti Štajerski in Pre-
kmurju, do madžarske 
meje, kjer bi kolesa pustili 
in naprej po Madžarski tek-
li, nato skozi Avstrijo in na-
zaj v Slovenijo, kjer bi se 
megatriatlon tudi zaključil,« 
pravi Miro, prepričan, da bi 
bila takšna tekma odlična 
promocija ne le za Kamnik, 
ampak celo Slovenijo.

Havaji niso za mehkužne
Miro Kregar je potegnil črto pod še eno dolgo, naporno, a odlično sezono, iz katere pa je – skorajda 
brez počitka – že krenil v novo. Letošnjo je zaključil z novim uspehom na Ultraman triatlonu na 
Havajih, za prihodnje pa mu ne manjka ne tekmovalnih ne organizacijskih načrtov.

Miro Kregar / Foto: osebni arhiv
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 Dežurni lekarni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
 Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
 Lekarna Domžale ned in prazniki 09.00 - 12.00

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

» Počasi še eno leto jemlje 
slovo, spet kmalu za starim 
bo novo prišlo. Naj se zgodi 
vse, kar vam prav je, želimo 
vam srečo – naj služi vam 
zdravje. Srečno 2016!«

 Fanina Mrakič, mag. farm., Lekarna Duplica
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Bojana Klemenc

Kamnik – V finskem mestu 
Lohja je od 6. do 12. novem-
bra potekalo svetovno prven-
stvo skupine B v curlingu na 
invalidskih vozičkih. Gre za 
zimski paraolimpijski šport. 
Ekipe so sestavljene iz štirih 
članov, ki so lahko mešane 
po spolu, kamne pa podajajo 
s posebnim pripomočkom. 
Za razliko od navadnega cur-
linga pri curlingu na invalid-
skih vozičkih ni pometanja. 
Neizkušena slovenska repre-
zentanca, ki je nastopila na 
svetovnem prvenstvu šele 
drugič in nima niti prave le-
dene ploskve za trening, je v 
predtekmovanju zabeležila 
tri zmage in štiri poraze. Re-
prezentanca, ki jo sestavljata 
tudi Kamničana Žiga Bajde 
in Jože Klemen, je s Češko, 
Izraelom, Italijo, Litvo, Nor-
veško in Švedsko tekmovala 
v skupini B.
Žiga Bajde je s curlingom 
pričel pred dvema letoma, 
lani se mu je pridružil še pri-
jatelj Jože. Prednost curlinga 
pred drugimi športi je v tem, 
da za ta šport ne potrebuješ 
posebnega in zelo dragega 
invalidskega vozička in je 
zato za športne začetnike 
zelo dostopen, razlaga Žiga 
in dodaja, da je ena izmed 
posebnosti tudi v enakoprav-
nosti športa, saj lahko enako-
vredno trenirajo in igrajo s 
hodečimi ljudmi. »Všeč mi je 
tudi duh curlinga, to je nepi-
sano pravilo, ki © fair play©  
postavlja na prvo mesto. Za-
nimivost je tudi to, da za igra-
nje v curlingu na vozičkih 

potrebujemo štiri igralce – in 
vsaj eden mora biti naspro-
tnega spola. Edina malo slab-
ša stvar je, da te lahko hitro 
zazebe, saj tekma na ledu 
traja približno dve uri,« pri-
poveduje Žiga.
Trenirajo v ledeni dvorani v 
Zalogu dvakrat tedensko in 
po besedah Žige žal nimajo 
dobrih pogojev za trening, 
saj mora biti pravo igrišče za 
curling popolnoma ravno in 
brez delčkov, ki bi lahko vpli-
vali na drsenje kamna. Ravno 
zato večkrat letno ob koncu 
tedna potujejo v Bratislavo, 
kjer lahko trenirajo v pravi 
dvorani. Nabirajo si izkušnje 
in se udeležujejo turnirjev po 
vsej Evropi. Med 54 uradni-
mi curling zvezami zaseda 

slovenska reprezentanca tre-
nutno osemnajsto mesto. 
»Na Finskem smo dosegli 
realni cilj, saj smo premagali 
vse reprezentance, ki imajo 
enake pogoje za trening kot 
mi. Želeli smo si več, a potre-
bujemo še nekaj treninga, da 
bomo kos tudi najboljšim. 
Na trenutke smo pokazali 
zelo dobro igro, denimo na 
prvi tekmi proti Švedski, ki je 
bila že dobitnica paraolimpij-
skega odličja, a smo na kon-
cu le za las izgubili,« opisuje 
udeležbo na svetovnem pr-
venstvu Žiga. Veliki cilj tako 
Žige in Joža kot seveda celot-
ne slovenske curling repre-
zentance pa je uvrstitev na 
paraolimpijske igre leta 2018 
v Južni Koreji.

Kamničana v curlingu
Kamničana Žiga Bajde in Jože Klemen sta na Finskem sodelovala na 
svetovnem prvenstvu v curlingu na invalidskih vozičkih.

Žiga Bajde in Jože Klemen s slovensko reprezentanco v 
curlingu na invalidskih vozičkih / Foto: arhiv Žige Bajdeta

Miha Štamcar

Kamnik – Pred dvanajstimi 
leti so kamniški odbojkarji v 
takratnem pokalu Top Te-
ams, zdajšnjem pokalu Cev, 
v skupinskem delu tekmova-
nja morali priznati premoč 
nizozemski ekipi iz Apeldo-
orna, ki je tega leta tudi slavi-
la. Dvanajst let pozneje so se 
na koncu veselili Kamničani, 
le da v pokalu Challenge. Po 
zmagi v svoji dvorani s 3 : 0 
so varovanci Marka Brumna 
na povratni tekmi na Nizo-
zemskem redni del tekme 
izgubili z 1 : 3, toda v t. i. zla-
tem nizu so Andrej Štember-
gar Zupan in soigralci zma-
gali s 15 : 9 in bodo v osmini 
finala igrali z ukrajinsko eki-
po Lokomotiva iz Harkova. 
Zanimivo, tudi z njo so od-
bojkarji Calcita igrali pred 
dvanajstimi leti.
Le teden dni pred gostova-
njem na Nizozemskem so 
Kamničani po porazu z 2 : 3 
na prvi četrtfinalni tekmi po-
kala Slovenije v Kanalu s 3 : 1 
premagali Salonit Anhovo, 
ki so ga nato še drugič pre-
magali v državnem prven-
stvu. Čeprav so v zadnjem 
mesecu dni odigrali kar de-
set tekem, še dve jih do kon-
ca leta čakata v srednjeevrop-

ski ligi in je utrujenost igral-
cev že precejšnja, se to v nji-
hovi igri ni poznalo.
»Dobra stran naše ekipe je, 
da imamo v primerjavi z dru-
gimi ekipami v našem prven-
stvu resnično dvanajst enako-
vrednih igralcev. Na ta način 
lahko naš trener rotira in išče 
udarno postavo, kajti veliko 
je odvisno od dnevne forme. 
Tako smo recimo v Apeldoor-
nu igrali praktično vsi, kar je 
pripomoglo k temu, da smo v 
zlatem nizu ohranili dovolj 
svežine za končno zmago. 
Dejstvo je, da se je že pojavila 
utrujenost, vendar to nikoli 
ne sme biti izgovor,« poja-
snjuje kapetan ekipe Štem-
bergar Zupan.

Po štirih letih spet za 
pokalni naslov v Kamniku
Razveseljiva novica za kam-
niške ljubitelje odbojke je 
konec minulega tedna prišla 
s sedeža Odbojkarske zveze 
Slovenije, ki je organizacijo 

zaključnega turnirja pokala 
Slovenije zaupala OK Ka-
mnik. Kamniški klub je bil v 
podobnem položaju, ko je 
bil zaključni turnir pokalne-
ga tekmovanja v istem mes-
tu, že pred štirimi leti, ko je 
proslavljal 65-letnico uspe-
šnega delovanja.
V petek, 8. januarja, bosta na 
sporedu polfinalni tekmi žen-
skega pokala. Na prvi tekmi 
se bosta pomerili ekipi Nove 
KBM Branika, ki brani lan-
skoletno lovoriko in novogori-
škega GEN-I Volleyja, na dru-
gi pa Calcita Ljubljana in 
Luke Koper. V lanski sezoni 
so Koprčanke calcitovke zaus-
tavile prav v polfinalu. Ženska 
finalna tekma bo v soboto, 9. 
januarja. Na prvi moški polfi-
nalni tekmi pokala Slovenije, 
v soboto, 9. januarja, bodo 
odbojkarji ACH Volleyja, ki 
so bili lani prvi, igrali s Panvi-
to Pomgradom, medtem ko 
bodo domačini turnirja igrali 
s Krko. Finalni dvoboj bo na 
sporedu 10. januarja. 

Odbojkarji še naprej blestijo
Odbojkarji Calcit Volleyballa so na najboljši možni način končali leto 2015. 
V pokalnem tekmovanju so se uvrstili med štiri najboljše ekipe, v državnem 
prvenstvu je pred njimi le ACH Volley, v evropskem pokalu Challenge pa so 
se uvrstili v osmino finala. 

Aleš Senožetnik

Duplica – Na svetovnem pr-
venstvu, ki je oktobra pote-
kal v Kopru, je meta Motni-
kar v konkurenci tekmoval-
cev iz 43 držav zasedla odlič-
no peto mesto. Poleg Motni-
karjeve, ki se je odlično od-
rezala tudi na Ljubljana 
Open 2015, so letos po me-

daljah posegli tudi Žan Tici-
jan Dolar, Tilen Sadar in 
Danica Rušnjak. Zasluge za 
dobre uvrstitve gredo v naj-
večji meri Staniču, ki je go-
nilna sila vseh 28 let delova-
nja kluba. »Karate gradi ce-
lega človeka. Z njim se člo-
vek tudi mentalno razvija. 
Skozi karate se umiriš. To 
ni pretepaški šport,« o lepoti 

te japonske borilne veščine 
pove Stanič. Med uspehe 
kluba sodi tudi to, da je za 
karate navdušil dekleta. Vča-
sih so bili karateisti večino-
ma moški. Da so v tem špor-
tu odlične tudi ženske, pri-
čajo uspehi Motnikarjeve ter 
nekaterih tekmovalk iz pre-
teklih let. Za učenje karateja 
se ne odločajo zgolj mladi, 
čeprav je teh v klubu največ. 
V Virtusu so ponosni na 
svojo veteransko sekcijo. 
»Imamo štirinajst vetera-
nov, med njimi tri ženske. 
Najstarejši šteje 64 let, s tre-
ningi pa je začel pred štirimi 
leti. Tudi to je dokaz, da za 
karate ni nikoli prepozno,« 
pove Stanič. Starost torej ni 
razlog, da se ne bi pridružili 
treningom, ki jih imajo vsak 
ponedeljek in četrtek zvečer 
v telovadnici GSŠRM, in 
odkrili lepote tega športa.

Karate klub s tradicijo
Karate klub Virtus Duplica je v osemindvajsetih letih delovanja dal že 
precej odličnih tekmovalcev. V klubu, ki ga od vsega začetka vodi Vlado 
Stanič, je v letošnjem letu najboljše rezultate dosegala Meta Motnikar.

Člani Karate kluba Virtus Duplica na tekmovanjih dosegajo 
odlične rezultate. / Foto: Aleš Senožetnik

Da se bo tudi prihodnje leto začelo v znamenju 
odbojke, je poskrbelo vodstvo Odbojkarske zveze 
Slovenije, ki je OK Kamnik podelilo organizacijo 
zaključnega turnirja pokala Slovenije, ki bo med 
8. in 10. januarjem.
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Bojan Pollak

Kamnik – Od članov odprave 
Makalu © 75 smo se je udele-
žili: Janko Ažman, Zoran 
Bešlin, Danilo Cedilnik, 
Viki Grošelj, Ivč Kotnik in 
Bojan Pollak. Zraven sta bila 
še dva zdravnika, snemalec, 
predstavnik Fakultete za 
šport, predstavnik Planin-
ske zveze Slovenije (PZS) in 
njegova spremljevalka ter 
novinarka Anja Kovačič.
V Nepal smo odšli 13. okto-
bra in tam nas je že čakalo 
šest članov hrvaškega dela, 
pričakovali pa smo še Stipe-
ta Božića, ki pa se nam je 
pridružil kasneje, ker mu je 
tik pred odhodom umrl oče. 
Do Besisaharja smo se pe-
ljali z avtobusom, naprej do 
Čamčeja (Chamche) pa z in-
dijskimi džipi tovarne Ma-
hindra. Cesta je bila mesto-
ma bolj podobna kakšni sla-
bi vlaki, vendar so jo avti in 
šoferji zmogli, tako da smo 
se zvečer pripeljali v Čamče. 
Naslednji dan je sledilo pe-
šačenje. Najprej po pešpoti 
mimo vasi Tal, nato pa po 
cesti do vasice Karte (Khotro, 
1.850 m). Najbolj navdušeni 
so se popoldne povzpeli še 
dobrih 400 metrov više do 
vasice Nače (Nache). Nas-
lednji dan zjutraj je prišel 
tudi Stipe. Sledil je vzpon do 
planine Alubari (»krompi-
rišče«) na višini okoli tri ti-
soč metrov. Ponoči se je oh-
ladilo na – 5 °C. Zjutraj je bil 
najprej spust do reke Done, 
nato pa dolg vzpon do pašne 
planine na višini 3665 me-
trov. Naslednja etapa je bila 
kratka, tako da smo prišli do 
mesta tabora že zgodaj do-
poldne in smo nato imeli 
krajšo slovesnost ob spo-
minski plošči za pokojna 
Anteja Bučana in Nejca Za-
plotnika, ki sta umrla pod 
plazom na odpravi leta 1983.

Nejčevega groba ni več
Naslednji dan smo šli že 
pred 6. uro na rob leve mo-
rene in nato po njej malo 
nad jezerom Dona skoraj tri 

kilometre po izredno giblji-
vem in nevarnem terenu do 
ledenika Donga, čezenj in 
na desni rob morene do 
mesta, kjer naj bi bil Nejčev 
grob. Vendar ga ni bilo več. 
V zadnjih tridesetih letih se 
je ledenik stanjšal za več de-
set metrov in tako je robna 
morena izgubila oporo in se 
podrla na ledenik. Po krajši 
spominski slovesnosti in 
brezuspešnem iskanju mo-
žnih posmrtnih ostankov 
smo se vrnili po isti smeri in 
sestopili do tabora na višini 
3665 metrov. Naslednji dan 
je sledil dolg sestop v Karte. 
Zvečer je bila majhna poslo-
vilna slovesnost, saj so nas-
lednji dan Hrvati odšli proti 
Katmanduju in naprej pod 
Everest, slovenska skupina 
pa se je odpravila proti Ma-
nangu.
Do Mananga smo hodili še 
dva dni, tretji dan pa smo bili 
že pri zgradbi šole. Tu je sle-
dil ogled šole, nato pa pre-
mik do vasice Mundži (Mu-
nji), kjer je bila baza. Ena 
skupina je ostala v Mundžiju 
in naslednje dni obiskala na-
selje Manang, samostan ob 
votlini, v kateri naj bi prebi-
val Milarepa, in jezero Kičo 
(Kicho Tal, 4.600 m), druga 
skupina se je pa odpravila 
pod Vzhodni Čulu (Chulu 
East, 6.584 m) z namenom, 

da bi se povzpela nanj. Ven-
dar je bilo premalo snega. 
Pobočje, ki bi bilo v trdem 
snegu lahko prehodno, je 
bilo v kopnem preveč krušlji-
vo in nevarno in bi zanj pot-
rebovali preveč časa. Zato se 
jih je nekaj povzpelo na 
Skrajni Vzhodni Čulu (Chu-
lu Far East, 5.068 m). Nato 
so se vrnili v »bazo«. To je 
bila pravzaprav velika sreča, 
saj je v noči po njihovi vrnitvi 
zapadlo kar nekaj snega in 
še en dan je bilo slabo vre-
me. Ko se je vreme popravi-
lo, smo vsi odšli do Ledarja, 
ki je izhodišče za vzpon na 
Zahodni Čulu (Chulu West, 
6.419 m). Vendar se je tu po-
novila zgodba. Novozapadle-
ga snega je bilo premalo in 
tudi še ni bil predelan, da bi 
pokril krušljivo pobočje. 
Zato so odnehali nekje na vi-
šini 5.200 metrov. Vsi smo 
se pa povzpeli do baznega 
tabora pod Čulujem in se še 
isti dan vrnili v Ledar. 
Nato smo v treh dneh prišli 
do Čamčeja, kjer smo presed-
lali na džipe in v Besisaharju 
na avtobus, ki nas je prepeljal 
do Trisuli Bazarja. Tu smo 
en dan porabili za ogled Nu-
vakota, Grošelj za delitev de-
narne pomoči nekaj več kot 
12 tisoč evrov okoli sto druži-
nam v prizadetih vaseh, Ko-
vačičeva pa za dogovore o 

graditvi nove stavbe šole v 
vasi Majritar.
Sledil je obisk Pokare (Pokha-
ra), predvsem planinskega 
muzeja, kjer smo se pogovar-
jali o nadaljnjem sodelova-
nju, nato pa še polet v Kat-
mandu. Tu je na sedežu 
NMA (Planinske zveze Nepa-
la) bil pogovor o nadaljnjem 
sodelovanju med NMA in 
PZS, sam pa sem desetim in-
štruktorjem, ki so imeli v po-
tresu največ škode, razdelil 
javno zbrano in svojo osebno 
pomoč – vsakemu po 80 
evrov in 200 ameriških dolar-
jev. Še en dan je bil posvečen 
ogledu Katmanduja, nato pa 
je sledil polet domov, kamor 
smo prispeli 14. novembra. 

Dosegli smo zadane cilje
Lahko zapišem, da so bili vsi 
zadani cilji, ki jih je bilo 
možno doseči, tudi doseže-
ni: pomoč so dobili tisti, ki 
so je bili res potrebni, dogo-
vorili smo se o nadaljnjem 
sodelovanju med NMA in 
PZS in muzejem, kjer bi 
lahko razstavili še nekaj ek-
sponatov. Obiskali smo 
mesto, kjer je bil Nejčev 
grob. Pokazalo se je tudi, da 
je tam še veliko vrhov, ki še 
niso preplezani in bi lahko 
bili dobra kalilnica za mlade 
alpiniste.

Jubilejna odprava v Nepal
Ob štirideseti obletnici vzpona čez južno steno Makaluja po prvenstveni smeri je Viki Grošelj 
organiziral spominsko odpravo, ki se je je udeležilo tudi več članov legendarne odprave Makalu © 75.

Ob spomeniku pokojnima Anteju Bučanu in Nejcu Zaplotniku / Foto: Igor Tekavčič

Bojan Pollak

Turno smučarsko-
kolesarski odsek vabi v 
svoje vrste
Ko se je ob koncu leta 2013 
pri Planinskem društvu Ka-
mnik ustanavljal odsek za 
turno smučanje in gorsko 
kolesarstvo (TSKO), je mar-
sikdo zmajal z glavo, češ to 
pa ne bo šlo. Ampak je! To 
se je pokazalo v vsem času 
njegovega delovanja. Sedaj 
šteje več kot štirideset članic 

in članov, ki so v tem obdob-
ju opravili skupaj več sto 
turnosmučarskih tur, neka-
teri tudi po več kot trideset 
na leto (letos tudi smučanje 
s Kazbeka, lani pa z Elbrusa 
v Kavkazu) in veliko kolesar-
skih tur. Poleg same osnov-
ne dejavnosti – turno smu-
čanje in kolesarstvo (ne 
samo gorsko) – je TSKO po-
memben tudi zaradi ekolo-
škega osveščanja turnih 
smučarjev in kolesarjev, 
spoštovanja predpisov in po-
večevanja strpnosti in razu-

mevanja različnih uporabni-
kov gorskega in planinskega 
prostora. Takemu osvešča-
nju so namenjena tudi ra-
zna usposabljanja, ki jih pri-
rejajo. Tako bo v januarju 
organiziran kratek tečaj tur-
nega in alpskega smučanja, 
ki bo namenjen tudi za več-
jo varnost smučarjev. Če 
koga to zanima, naj pogleda 
spletne strani PD Kamnik. 
 

Spletna kamera na 
Kamniškem sedlu
Planinsko društvo Kamnik 
je že v pretekli zimski sezo-
ni na koči na Kamniškem 
sedlu postavilo spletno ka-

mero, s katero je hotelo pos-
redovati sliko stanja na sed-
lu vsem potencialnim obi-
skovalcem pa tudi drugim 
ljubiteljem planin. Vendar 
ta kamera ni uspela prežive-
ti niti poskusnega obratova-
nja. Neki »ljubitelj gora« ni 
mogel prenesti, da bi lahko 
še drugi videli, kakšno je 
stanje na sedlu, in je kame-
ro odnesel neznano kam. 
Zato so letos namestili novo. 
Slika sicer ni v živo, ampak 
z zamikom, kar pa za infor-
macijo o razmerah popolno-
ma zadostuje. Kogar zani-
ma, lahko poišče sliko na 
spletni strani PD Kamnik ali 
pa spletni strani hribi.net. 

Planinski kotiček
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Jasna Paladin

Kamnik – Zbrani so lahko 
uživali v plesu vseh vrst in 
pozitivni energiji več kot 150 
članov kluba vseh starosti.
Najmlajši iz skupin Mali 
kalčki (stari 3–4 leta) in Veli-
ki kalčki (stari 5–6 let) so 
zaplesali otroške plese, otro-
ci, mladinci, člani in starejši 
člani so predstavili show 
dance, modern, jazz balet, 
hip hop, street dance in bre-
ake dance, predstavili pa sta 
se tudi rekreativni skupini 
akro joge in Re:Danca. Na 
oder so povabili tudi nekaj 
gostov – Kizombo s točko 
Kizolution, Maksa in Jako 
Dolinška ter Skalino kreativ-
no skupino Fuskabo, ki se 
loteva cirkuških veščin. 
Za všečne koreografije in 
številne ure, ki jih skozi vse 
leto preživijo s plesalci, so 
zaslužni trenerji Maja Kriz-
manić, Tina Habun, Matej 
Repanšek, Tina Leskovšek, 
Sandra Rožič, Tanita Rose, 
Nina Semprimožnik, Klara 
Senica in predvsem Ana 
Medvešček, ki je tudi pred-
sednica Plesnega kluba Šin-
šin, ki deluje že šest let. Po-
nosno pove, da je bila to že 
njihova deseta plesna pro-
dukcija po vrsti.
Sicer pa v Šinšinu uspešno 
združujejo ples kot šport in 
umetnost. »Vsem, ki pridejo 
k nam in želijo plesati, želi-
mo omogočiti, da čim bolj 

izkoristijo svoj plesni poten-
cial. Nekateri si želijo tek-
movati, zato smo že četrto 
leto člani Plesne zveze Slo-
venije, nekateri si želijo na-
stopati na odru, drugi se 
zgolj družiti. Plesalci smo 
umetniki in smo športniki,« 
pravi Ana in pove, da imajo 
v svojih vrstah tudi nekaj 
plesalcev, ki se lahko pona-
šajo z uspehi na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. 
Na državnem prvenstvu je 
prvo mesto letos osvojil Gre-
ga Golob (show dance solo v 
kategoriji otroci), mladinka 
Zala Kaker je bila tretja v 
modernu in četrta v show 
dancu, tretja je bila tudi 
Nika Marčec, ki pa si je v na-
daljevanju sezone zlomila 
nogo in se zato ni mogla 
udeležiti svetovnega prven-
stva v Nemčiji. 
S svetovno konkurenco sta 
se pomerila Grega Golob, ki 
je bil deveti, in Zala Kaker, 
ki je v modernu nastopila na 
svetovnem prvenstvu na 
Poljskem in bila 19. med 65 
tekmovalkami. Vse plesalce 
na tekmah je financiral 
klub, poudarja Ana Med-
vešček, ki si v prihodnjem 
letu želi tesnejšega sodelo-
vanja v lokalnem okolju. 
»Želim si, da bi ples v Ka-
mniku našel neko posebno 
mesto. Pravzaprav ga že 
ima, kar obiskovalci naših 
dogodkov dokazujejo s pol-
nimi dvoranami.«

Božična produkcija 
Šinšina
Plesni klub Šinšin je v nedeljo pripravil kar dve 
predstavi svoje zimske produkcije in obakrat 
napolnil dvorano Doma kulture Kamnik.

Plesalci Plesnega kluba Šinšin so v nedeljo, 20. decembra, 
v Domu kulture Kamnik pripravili že svojo deseto plesno 
produkcijo. / Foto: Plesni klub Šinšin
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Luka Demšar

Kamnik – V soboto pred 
prvo adventno nedeljo, 28. 
novembra, je v prostorih žu-
pnišča Kamnik potekal zdaj 
že tradicionalni enodnevni 
adventni oratorij. 
Priprave nanj so potekale 
zadnjih pet tednov. Udeleži-
lo se ga je 133 otrok, zanje pa 
je skrbelo več kot dvajset 
animatorjev. V dopoldan-
skih urah so otroci obiskali 
Mali grad. Animatorka Daša 
jim je predstavila kapele, 
nato so si otroci vse tri tudi 
ogledali: spodnjo, ki je pos-

večena sveti Marjeti, sre-
dnjo, ki je posvečena svete-
mu Eligiju, in zgornjo, pos-
večeno svetemu Jerneju. 
Katehezo, ki se je navezova-
la na animirani film o mate-
ri Tereziji, pa je v veroučni 
učilnici pripravil g. župnik. 
Po kosilu so se otroci ob po-
moči animatorjev lotili izde-
lovanja adventnih venčkov 
iz naravnih materialov. Iz-
delane venčke so animatorji 
odnesli v cerkev, po blagos-
lovu pa so jih otroci odnesli 
domov. 
Otroci in animatorji smo 
preživeli lepo soboto.

Adventni oratorij
Tradicionalnega adventnega oratorija se je letos 
udeležilo več kot sto trideset otrok. Ogledali so si 
Mali grad, po katehezi pa izdelovali adventne 
venčke iz naravnih materialov.

Bojana Klemenc

Kamnik – Nives se je pred 
leti zaradi moževe službe z 
družino preselila v Skopje, 
kjer so ostali osem let. Sino-
va sta šla v šolo, zato je ime-
la na voljo več časa, ki ga je 
namenila raziskovanju 
lastne ustvarjalnosti. Poklic-
no aranžerko so že od mla-
dih nog zanimale ročne 
spretnosti. Kot članica Zdru-
ženja mednarodnih žensk 
se je pri dveh priznanih ma-
kedonskih arhitektih udele-
žila tečaja izdelave steklenih 
snežink. Z velikim nasme-
hom pripoveduje o svojem 
prvem srečanju s steklom: 
»Prvič nam zaradi mraza ni 
prav nič uspelo, lepilo ni pri-
jelo, a kljub vsem težavam 
sem se v ustvarjanju s stek-
lom takoj našla. Prišla na 
nadaljnje delavnice in začela 
raziskovati. Kar počnem z 
vsem svojim srcem še da-
nes.« Po vrnitvi domov v Ka-
mnik jo je splet okoliščin 
pripeljal do izgube službe. 
Nives zatrjuje, da se ji je v 
trenutku podrl svet, a se je 
po tehtnem premisleku od-
ločila, da si želi poglobiti 
svojo ustvarjalnost in v svoji 
drznosti odkrivati nove poti. 
Morda tudi poklicne. Služ-
beno odpravnino je nameni-
la nakupu peči za fuzijo ste-
kla in nadaljevala z razisko-
vanjem tega materiala. Pou-
darja, da njeni stekleni uni-
katni izdelki niso lahki, saj 
jih ne piha, temveč lepi sku-
paj v več slojih. Še danes ji 
največ težav povzroča reza-
nje stekla. Domišljija v stek-
lu nima meja, a prvi koraki 
so bili enostavni, razlaga Ni-
ves. Od steklenih snežink 
do raznoraznih svečnikov, 
podstavkov, krožnikov do 
nakita. Letos je med drugim 
začela izdelovati tudi stekle-

ne križe in stenske steklene 
instalacije. Priznava, da iz-
deluje steklo po svojem oku-
su, ga tudi barva s svojimi 
najljubšimi barvami in bi se 
kar težko odločila za izdela-
vo izdelka po naročilu. Naj-
ljubši del ustvarjanja v stek-
lu ji je igra z barvnim pra-
hom, najbolj napet del po-
stopka pa 24 ur čakanja, ko 
se ne ve, kako bo videti pred-
met po peki stekla. »Včasih 
je točno tako, kot sem si za-
mislila, včasih še bolje, vča-
sih pa čisto narobe,« mi 
prizna.

Zanimiv postopek
Vsak izdelek se prične z ob-
delavo ravnega stekla, ki ga 
moraš glede na želen izde-
lek odrezati, pojasnjuje in 
nadaljuje: »Da izdelek osta-
ne pri fuziji stekla cel, mo-
raš zlepiti skupaj dva ali tri 
steklene sloje. Na primeru 
snežinke najprej izrežem 
večje število rombov, jih ses-
tavim in zlepim skupaj v po-
ljubno obliko snežinke. 
Marsikdo misli, da snežinke 
rišem na steklo, kar je daleč 
od tega, kar počnem. Po-

membno je tudi, da je steklo 
obrnjeno na pravilno stran. 
Po lepljenju stekla snežinko 
posipam z barvnimi prahovi 
in jo tako obarvam. Najljub-
še so mi belo-modre snežin-
ke. Vsaka snežinka je dru-
gačna ravno zaradi oblike in 
barvnega prahu pri žganju 
na 850–900 °C.« Nives ste-
klenih snežink zaradi teže 
ne obeša na novoletno jelko, 
temveč jih uporabi v različ-
nih božičnih dekoracijah po 
hiši ali kot dodatek pri dari-
lih za prijatelje. Poleg sne-
žink pa rada oblikuje tudi 
različne steklene novoletne 
jelke. 
Nives je postala s steklom 
nerazdružljiva. Reže, lomi, 
razbija, brusi, lepi, oblikuje, 
posipa, peče, krivi, spaja ¼  
Pozabi na čas. »To je moja 
terapija za dušo,« v smehu 
pripomni. Veseli se decem-
brskih praznikov, čeprav ni 
verna. »Božič je zame velik 
družinski praznik, ko lahko 
s svojimi najdražjimi preži-
vim čim več lepih trenutkov, 
po drugi strani pa dober iz-
govor, da po hiši pokažem 
svojo kreativnost,« najin po-
govor zaključi Nives. 

V steklenem kraljestvu
S prvo stekleno snežinko je za Kamničanko Nives Vidmar fuzija stekla 
postala čisto prava ljubezen na prvi pogled, ki še vedno traja.

Nives Vidmar / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Volčji Potok – December je 
za Janka Hribarja iz Volčje-
ga Potoka že od otroštva 
prav poseben mesec. Celole-
tne priprave in razmišljanje 
o zunanji svetlobni dekora-
ciji hiše so na vrhuncu. Jan-
ko z decembrom pričenja 
pripravljati na stotine lučk 
okrog svoje domačije, saj do 
© uradne družinske razsvetli-
tve©  na zadnjo adventno ne-
deljo ni več veliko časa.
Že od mladih nog mu svetlo-
ba predstavlja neizmerno ve-
selje. Zagotovo gre velika 
zasluga staršem, ki so otro-
kom vedno znali pričarati 
tisti pravi magični občutek 
božiča, razmišlja Janko. 
Najprej je pomagal osvetlje-
vati hišo očetu, pri osemnaj-
stih pa sam začel bolj zares. 
Danes se po domačem pose-
stvu vije približno sedem ki-
lometrov varčnih lučk, saj 
Janko želi čim manj obreme-
niti okolje, hkrati pa tudi po-
ložnico za elektriko. Ta ni 
tako visoka, kot mislijo obi-
skovalci, zatrjuje Janko, in je 
konec koncev še najmanjši 
strošek. Veliko več sta vredna 
Jankov trud in predanost z 
nepreštetimi urami pri ure-
janju domačije.
Jankov dom zažari v soju 
prazničnih luči zadnjo adven-
tno nedeljo, luči pa gorijo do 
15. januarja. Vsak dan jih ob 
mraku prižgejo in pred pol-
nočjo ugasnejo. Janko pou-
darja, da krasijo hišo zgolj 
zase, zato je hiša osvetljena 
le, ko so doma. Luči so nape-
ljane po domači hiši, gospo-
darskem poslopju, stari hiši, 
ki je spremenjena v kmečki 
muzej, po vrtu, drvarnici ... 
Janko nima vnaprej priprav-
ljenega načrta, temveč nape-
ljuje lučke vsako leto znova 
po lastnem občutku. Ljube-

zen do lepe okolice in smisel 
za estetiko imajo vsi člani 
družine kar v krvi, je prepri-
čan Janko, nenazadnje tudi 
vse leto vsi radi urejajo svoj 
dom. »Pripravljanje in 
pospravljanje novoletnih 
lučk zame vsekakor ni nadle-
žno delo, nasprotno, to de-
lam za svojo dušo in mi je 
prava meditacija pred začet-
kom svetih dni božiča,« poja-
snjuje Janko. Pravi, da ga 
njegove priprave na praznič-
ne dni pomirijo, saj je kot ku-
har v priljubljenem gostin-
skem lokalu v Ljubljani po-
gosto v stresnih situacijah, 
obenem pa zagotavlja, da ni 

boljše sprostitve, kot da se 
med prazniki sprehodi okrog 
svoje domačije in navdušeno 
opazuje novoletne lučke.
Sorodniki in prijatelji nima-
jo težav, kaj naj dobri možje 
prinesejo za praznike, saj se 
Janko še vedno najbolj raz-
veseli novega metra luči. 
Idej o zunanji okrasitvi hiše 
mu ne zmanjkuje, prej časa, 
a je hvaležen svojim pomoč-
nikom, ki mu zadnji dve leti 
priskočijo na pomoč. Janko-
va sestra okrasi notranjost 
domače hiše ter postavi jas-
lice in vsi člani družine že 
nestrpno pričakujejo čarob-
ne trenutke prazničnih dni.

Čarobne praznične luči
Janko Hribar iz Volčjega Potoka med prazniki svojo domačijo s skorajda sto 
tisoč lučkami spremeni v čarobno pravljično deželo.

Janku Hribarju lučke predstavljajo neizmerno veselje.
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Hribarjevo domačijo krasi skoraj sto tisoč prazničnih lučk. 
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Jasna Paladin

Kamnik - V Knjižnici Fran-
ceta Balantiča Kamnik so se 
v petek, 11. decembra, prid-
ružili pobudi ministrstva za 
okolje in prostor in Alpske 
konvencije, da mednarodni 
dan gora posvetimo tudi 
branju literature o planinski 
tematiki, ki – glede na odziv 
obiskovalcev – zanima več 
ljudi, kot so si upali pričako-
vati organizatorji. Morda 
tudi zaradi gostov večera, 
znanih in zanimivih Kamni-
čanov, ki gore dojemajo 
vsak po svoje, a prav vsi jih 
zajemajo s polno žlico. Gore 
so namreč neizčrpen vir 
navdiha za literarne, glasbe-
ne, filmske, likovne in dru-

ge umetnike, še posebej tis-
te, ki pod njimi živijo. 
Kako brati gore in kako gore 
berejo nas, sta na sproščen 
in zelo zanimiv način 
predstavila kulturna ustvar-
jalka, scenaristka in učitelji-
ca Mojca Volkar Trobevšek 
in publicist, urednik in novi-
nar Vladimir Habjan (kot je 
priznal, je v zgolj enem me-
secu v pripravah na dogodek 
prebral kar štirideset knjig 
na to temo), ki sta predstavi-
la bogato bero knjig na temo 
gorništva, na klavirju pa ju 
je ob branju odlomkov 
spremljal avtorski glasbenik 
Simon Skalar, ki svoj navdih 
za ustvarjanje glasbe prav 
tako išče v gorah nad doma-
čim mestom.

Gore v knjigah in glasbi
Mednarodni dan gora so v Knjižnici Franceta Balantiča obeležili s prireditvijo Brati gore.

Gore v literaturi in glasbi so obiskovalcem predstavili 
Vladimir Habjan, Mojca Volkar Trobevšek in Simon Skalar. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Zaradi bolezni se 
skoraj polovica parov dogod-
ka v društvenih prostorih ni 
mogla udeležiti, preostali pa 
so uživali v večerji, kultur-
nem programu Folklorne 
skupine Kamnik in Ljud-
skih pevk Predic ter čestit-
kah predsednika društva 
Vinka Polaka in župana 
Marjana Šarca, ki sta jim po-
delila priznanja in šopke.
Diamantno poroko sta letos 
praznovala Jožefa in Jože 
Zupančič, biserno pa štirje 
pari: Marija in Štefan Hu-
mar, Ana in Franc Primo-
žič, Marija in Franc Vrankar 
ter Marija in Franc Za-
vasnik. 
Priznanja za zlato poroko pa 
so prejeli: Agneza in Ivan 
Anželj, Rezka in Rudi Ba-

lantič, Francka in Jože Hri-
bar, Angelca in Jože Jagodic, 
Zofija in Karel Jegovnik, 

Marija in Franc Kadunc, 
Pepca in Franc Kemperl, 
Kristina in Franc Pangeršič, 

Jožica in Rudolf Vidic, Mari-
ja in Stanislav Virjant ter 
Azma in Salih Velić.

Pari spet praznovali
V Društvu upokojencev Kamnik so sredi decembra počastili svoje člane – pare, ki so v drugi polovici 
leta praznovali zlato, biserno in diamantno poroko.

Skupinska fotografija prisotnih parov / Foto: Aleš Senožetnik

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK

Od sobote do četrtka, 26.–31. decembra, Glavni trg
Pravljični Kamnik 2015 – Koncerti na Glavnem trgu

Pestro dogajanje z brezplačnimi koncerti v zadnjem tednu letošnjega 
leta na Glavnem trgu.

Sobota in nedelja, 26. in 27. decembra ob 17. uri, 

ponedeljek in sreda, 28. in 30. decembra, ob 17. in 18. 

uri, Mali grad
Snežna kraljica na Malem gradu

Gledališka skupina GSŠRM pripravlja predstavo na Malem gradu.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA

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

Matere Božje v Kamniški Bistrici
Polnočnica v Kamniški Bistrici

KAMNIŠKI SKAVTI – MAMUTOV STEG

Četrtek, 24. decembra, ob 19.30 in petek, 25. decembra, 

ob 1.00, skavtski vrt pri Frančiškanskem samostanu
Razstava ročno izdelanih jaslic

Različne starostne skupine kamniških skavtov tradicionalno priprav-
ljajo razstavo ročno izdelanih jaslic, ki so vsako leto tudi tematsko 
obarvane. Vstop je prost.

MePZ CANTEMUS 

Petek, 25. decembra, po večerni maši ob 19. uri (19.30), 

cerkev sv. Jakoba v Kamniku (Frančiškanska cerkev)
Božični koncert

Gostje komorni ženski pevski zbor Vox annae. Vstop s prostovoljnimi 
prispevki.

Prireditve v decembru in januarju
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel: 01 831 82 50, tic@kamnik-tourism.si

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

VELIKA PLANINA

Četrtek, 24. decembra, ob polnoči, kapela Marije 

Snežne na Veliki planini
Pohod z baklami k polnočnici na Veliko planino. 

Zbor v Kamniški Bistrici pri spodnji postaji nihalke, vožnja z nihalko, 
nadaljevanje peš ali s sedežnico do vrha Velike planine in pešačenje 
do kapele Marije Snežne. Pot bo osvetljena.

PSPD LIRA

Sreda, 30. decembra, ob 17. uri, Sv. Primož nad 

Kamnikom
Pevske jaslice pri sv. Primožu nad Kamnikom

Vstop s prostovoljnimi prispevki

TERME SNOVIK

Sobota, 26. decembra, ob 16. uri
Božično druženje z Božičkom in mažoretkami

 Božiček in mažoretke bodo poskrbeli za nepozabno druženje na ba-
zenu. Za vstop je potreben nakup kopalne karte.

Sreda, 30. decembra, ob 20. uri
Pohod z baklami

Brezplačen pohod z baklami do izvira termalne vode Term Snovik 

Sobota, 2. januarja, ob 11. uri
Srečanje članov kluba palčka Snovička

Ustvarjalna delavnica iz krep papirja. Vsi člani kluba palčka Snovička 
imajo na ta dan prost vstop. 

Nedelja, 3. januarja, ob 9. uri, Terme Snovik
Pohod do izvira termalne vode

Pohod od term Snovik do izvira termalne vode, kjer bo potekala 
predstavitev zdravilne termalne vode.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 12. januarja, ob 19. uri
Drugačna ekonomija za drugačen svet

Predstavitev novih ekonomskih načel in modelov, ki utirajo pot v dru-
gačen, boljši svet. Kaj se na tem področju že dogaja v Kamniku in kaj 
še lahko storimo. Predavata: Rok Kralj in Veronika Čop. Vstop prost.

SABLJAŠKI KLUB KAMNIK

Nedelja, 3. januarja, ob 9. uri, OŠ Toma Brejca
1. Turnir za kamniško sabljo

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 14. januarja, ob 17. uri in 18.30, Dom kulture 

Kamnik
KD Pripovedovalski variete in Stripburger Forum Ljubljana: 
Zverinice iz stripa

Pripovedovalska predstava za otroke. Abonma Kam'nček in za izven. 
Vstopnina: 5 evrov

POROKE V MESECU JUNIJU 2015
Burja Tadej, Kamnik, Potok v Črni 6A in Berlec Petra, Podhruška 6
Marjanović Slobodan, Ljubljana, Adamičeva ulica 9 in Mrkajić Svjetla-
na, Ljubljana, Adamičeva ulica 9 
Jereb Vincenc, Podboršt pri Komendi 24 in Jelar Ksenja, Podboršt pri 
Komendi 24
Jeklic Žak, Ljubljana, Bratovševa ploščad 38 in Gradišar Tea, Ljubljana, 
Runkova ulica 2
Pavli Domen, Mekinje, Cesta treh talcev 17 in Bele Nina, Zgornji Tuhinj 12A
Jerič Robert, Kamnik, Potok 7 in Vrankar Marija, Kamnik, Potok 7
Mali Luka, Markovo 3E in Lampret Maruša, Kamnik, Ulica Matije Blejca 14
Semprimožnik Tomaž Tomi, Mekinje, Cesta treh talcev 7A in Pirc  
Nataša, Studenca 5
Dragaš Aleksandar, Kamnik, Trg talcev 8 in Vujinović Marina, Novi Sad, 
Temerinski put 43A
Kolenik Jernej, Ljubljana, Ribniška ulica 4 in Gradišnik Ivana Vanda, 
Ljubljana, Ribniška ulica 4   
Zabavnik Mitja, Šmartno v Tuhinju 4B in Kuret Kristina, Volčji Potok 10A
Jazbec Blaž, Vir, Aljaževa ulica 2 in Ramuta Lidija, Brezovica pri Ljublja-
ni, V Radno 23   

POROKE V MESECU JULIJU 2015
Korić Vanja, Ljubljana, Ziherlova ulica 10 in Kužner Katja, Ljubljana,  
Ziherlova ulica 10  
Petkovšek Gašper, Ljubljana, Kovačeva ulica 8B in Cencelj Špela,  
Ljubljana, Šmartinska cesta 220C 
Korenčan Peter, Ljubljana, Bežigrad 19 in Čemažar Veronika, Ljubljana, 
Kleče 25
Hribernik Matjaž, Šmartno v Tuhinju 26 in Brvar Urška, Šmartno v  
Tuhinju 26 
Berk Marko, Češnjice 9 in Pangeršič Nataša, Kamnik, Kettejeva ulica 19 
Tuš Andrej, Ljubljana, Cesta v Zgornji log 1 in Železnik Saša, Ljubljana, 
Cesta v Zgornji log 1 
Džafić Edis, Avstrija in Šabotić Enisa, Avstrija  
 
POROKE V MESECU AVGUSTU 2015
Starovasnik Sebastijan, Krivčevo 6C in Bodlaj Tamara, Krivčevo 6C
Hribar Jernej, Golice 14B in Šimenc Maja, Laze v Tuhinju 1 
Kosirnik Janez, Tunjice 40 in  Pančur Kosirnik Anja, Tunjice 40   
Đak Marko, Skenderovci 59 in Vuk Sandra, Črna pri Kamniku 15 
Lipoglavšek Aljaž, Trebnje, Gorenji Vrh pri Dobrniču 14 in Blažič Lea, 
Trebnje, Gorenji Vrh pri Dobrniču 14 
Rataj Janez, Veliki Hrib 6 in Jeras Anja, Veliki Hrib 6 
Rogač Andrej, Stahovica 29 in Slevec Katja, Stahovica 29 
Miholič Simon, Podstudenec 14 in Zamljen Urška, Podstudenec 14 
Oštir Peter, Logatec, Nova vas 11 in Rebernik Janja, Godič 82
Zavasnik Janez, Šmarca, Sončna ulica 3 in Rak Suzana, Šmarca, Sončna 
ulica 3 
Sheikha Sandi, Tunjice 25A in Močnik Maja, Mengeš, Loka pri Mengšu, 
Gasilska c. 15
Poljanšek Andrej, Zgornji Tuhinj 21 in Žebaljec Karmen, Potok 3A    

POROKE V MESECU SEPTEMBRU 2015
Hašimović Nedžad, Šmarca, Zelena pot 2 in Huskić Anita, Hrvaška,  
Sesvete, Novosselska 1
Jurančič Miha, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 50C in Cvek Dunja, Kamnik, 
Medvedova ulica 25A
Bojkov Robert, Kamnik, Jakopičeva ulica 13 in Mikanović Dragana,  
Kamnik, Jakopičeva ulica 13
Hajrudinović Šemsudin, Avstrija, Wambacher Strase 41, AT 4030 Linz in    
Hamulić Edita, Avstrija, Wambacher Strase 41, AT, 4030 Linz
Dragaš Dejan, Mekinje, Cankarjeva cesta 9 in Nakrst Jana, Preserje pri 
Lukovici 2
Dolničar Marko, Ljubljana, Andreja Bitenca 130 in Dornik Petra, Ljublja-
na, Cesta Andreja Bitenca 130 
Kopčič Boštjan, Grosuplje, Perovo 54 in Govednik Tadeja, Grosuplje, 
Perovo 54 
Hajdar Suarez, Skopje, Sjhuto Orizari, Ul.Che Gevara 77 in Aliti Silvana, 
Ljubljana, Zaloška cesta 15 
Matičič Damjan, Kamnik, Steletova cesta 8A in Lugarič Mateja, Ljublja-
na, Rusjanov trg 4 
Novak Anton, Homec, Bolkova ulica 14 in Štrajhar Urša, Šmarca, Piber-
nikova cesta 19 
Kočar Urban, Rova, Pot ob Rovščici 8 in Bračič Maruša, Vrhpolje pri Mo-
ravčah 41
Remše Matevž, Komenda, Gmajnica 61 in Stele Veronika, Komenda, 
Gmajnica 61 
Šter Žiga, Kranj, Predoslje 51A in Hočevar Anja, Kranj, Predoslje 51A
Čokara Dejan, Avstrija, Imbergstrasse 1 in Štrozak Nina, Avstrija,  
Imbergstrasse 1 
Čevka Marjan, Vrhpolje pri Kamniku 106 in Serša Ajda, Kamnik, ulica 
Toma Brejca 8
Uranič Miha, Podgorje 71B in Bremšak Urška, Podboršt pri Komendi 4 
Podbevšek Aleš, Ljubljana, Tacenska cesta 135 in Mesner Kristina,  
Ljubljana, Tacenska cesta 135 
Kropivšek Bojan, Češnjice v Tuhinju 5A in Drenik Tjaša, Godič 50B 

POROKE V MESECU OKTOBRU 2015
Šmid Janez, Kamnik, Kamnik, Kovinska cesta 19A in Slapar Sara, Košiše 8C 
Slatnar Andrej, Kamnik, Novi trg 40A in Tratnik Špela, Mekinje, Pot na 
Jeranovo 19 
Resnik Dane, Šmarca, Pibernikova cesta 8 in Stražar Nina, Nožice,  
Gostičeva cesta 37 

POROKE V MESECU NOVEMBRU 2015
Klanjšek Vasja, Kamnik, Medvedova ulica 23 in Opeka Emilija, Mengeš, 
Levčeva ulica 13 

Poročili so se
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www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Ko po hudi bolezni jemal si slovo,
sta te tvoja otroka držala za roko,
čeprav te med nami več ni,
v naših srcih večno živel boš ti!                                                  
Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedija, tasta, brata, 
svaka, strica, bratranca, prijatelja 
in sodelavca

Andreja  Voldriha
s  Križa pri Komendi 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani, za vsa ustna in pisna sožalja, nesebično po-
moč, darovano cvetje, sveče, govor ¼  in številno spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi dijakonu Bogdanu za 
lepo opravljen obred, pogrebniku Jeriču, pevcem Grm, tro-
bentaču, vodstvu in sodelavcem podjetja Jata Emona ¼

Zelo ga pogrešamo in žalujemo: žena Mika,  
sin Matic, hči Tanja z družino in sestra Milena z družino   

ZAHVALA

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče. 
 V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče. 
 Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala, 
 za vedno v vseh naših srcih bo ostala. 

V 77. letu starosti se je od nas 
poslovila 

Terezija Jerman
roj. Maleš, iz Šmarce 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Logarju in med. 
sestrama Tatjani in Romani. Hvala pevcem Solidarnosti 
in Jaku Einfaltu za odigrano melodijo. Hvala vsem, ki 
ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
   

Vsi njeni
December 2015

ZAHVALA

Nasmeh tvoj nikoli  
v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu  
nam večno bo živel.

Tiho in mirno je v 78. letu  
starosti zaspala

Angelca Vrhovnik
Tišlarjeva iz Tunjic

Vsem, ki ste jo spremljali na poti življenja in jo pospremili 
na njeno zadnjo pot, se lepo zahvaljujemo. Naj se njena  
neskončna ljubezen do življenja in njenih bližnjih ter volja 
do dela nadaljujeta v vseh nas, ki smo jo imeli radi.

Mož Vido, otroci Tone, Boštjan in Irena z družinami

ZAHVALA

Je čas, ki daje, 
in je čas, ki vzame.
Pravijo je čas,
ki celi rane, in je čas,
ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Dne 3. novembra 2015 je v bitki s težko boleznijo  
izgubila boj in mirno zaspala naša draga

Slavica Mihorič
Srčno in iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji v bitki s 
težko boleznijo stali ob strani ter ji lajšali in lepšali dne-
ve. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V brezmejnih skrivnostih 
časa in prostora 
čutim tvojo bližino 
in ni me strah.

V 49. letu starosti naju 
je zapustil dragi sin in brat

Dejan Šiler
Pogreb je bil dne 7. 12. 2015 na ljubljanskih Žalah. Iskre-
no se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spremili na njegovi 
zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter z nami čustvovali. 
Zahvala tudi dr. Pfajfarjevi in sestri iz ZD Kamnik za 
dolgoletno zdravljenje.

Žalujoči vsi njegovi

Nina Klisarič

Bakovnik – Vsako leto kraje 
naše občine obišče več turi-
stov. Pri odkrivanju lepot 
Kamnika in drugih območij 
občine jim pomagamo tudi 
lokalni turistični vodniki. Z 
izpitom smo dobili licenco, 
pridobljeno znanje na teča-
ju pa sedaj nadgrajujemo z 
organizacijo samoizobraže-
vanj. Eno teh smo ob pomo-
či Zavoda za turizem in 
šport v občini Kamnik orga-
nizirali tudi eno od novem-
brskih sobot, ko smo si lo-
kalni turistični vodniki 
ogledali delček kamniške 
tehnične dediščine, elek-
trarno na Bakovniku. Se 

sprašujete, kje je elektrarna 
na Bakovniku? V zgradbi, ki 
stoji ob mostu čez mlinšči-
co na povezovalni cesti in 
na kateri je letnica 1927. Ta 
letnica obeležuje leto začet-
ka delovanja elektrarne, 
postaviti pa jo je dal Fran 
Bonač, nekdanji lastnik to-
varne kartona, lepenke in 
papirja na Količevem. Elek-
trarna poganjata dve Fran-
cisovi turbini na vodni pa-
dec, letno pa v njej pridobi-
jo 1,2 milijona kilovatnih 
ur. Bakovniška elektrarna 
ni bila edina v Kamniku, 
imeli so jih tudi v nekda-
njih kamniških glavnih to-
varnah (Stol, Titan, smo-
dnišnici).

1927 – Elektrarna Bakovnik
Turistični vodniki smo spoznavali lokalno tehnično dediščino.

Lokalni turistični vodniki pred elektrarno na Bakovniku

Monika Jeglič

Zgornji Tuhinj – Mladi (veči-
noma iz animatorskih vrst) 
iz bližnje in daljne okolice 
so pripravili koncert duhov-
no-ritmičnih pesmi ter pred 
tem že pri sami maši sode-
lovali s petjem.
Animatorski zbor ima za 
sabo že nekaj sodelovanj pri 
poročnih mašah, peli so tudi 
na sprejemu novomašnika 
ter na srečanju animatorjev 
in mladinskih zborov na Ra-
kovniku. Zbor že od samega 
začetka z izjemnim žarom, 
predanostjo in srčnostjo 
vodi Urška Petač, z inštru-
mentalno spremljavo pa so-
delujejo nekateri pevci. Tok-
rat so zbor spremljali Rok 
Juhant na klaviaturah, Neža 
Lanišek na kitari, Katjuša 
Lanišek na flavti, Bernard 
Kreč na violini, Simon Jeglič 
na bas kitari in Matej Petač 
na tolkalih. Zbor se je na 
koncertu prestavil z dva-
najstimi pesmimi ter nato 
obiskovalce še pri vratih 

pospremil s poslovilno 
skladbo. Pri nekaterih pe-
smih so se nekateri pevci 
preizkusili tudi kot solisti 
(Mirjam in Ana Jeglič, Ur-
ška in Simon Kirn, Karmen 
Berlec, Nataša Klopčič, Eva 
Kožlakar, Marija Smolnikar 

in Janja Pančur), v svoj kon-
certni nastop pa so vključili 
tudi orgle, za obnovo katerih 
so pevci namenili vse zbra-
ne prostovoljne prispevke. 
Zbrali so nekaj več kot 260 
evrov in se tako vpisali med 
t. i. bronaste botre.

Odzivi polne cerkve obisko-
valcev so bili vsekakor pozi-
tivni in spodbudni. Mladi 
pevci zanesljivo še niso rekli 
(oziroma odpeli) zadnje in 
že z velikim veseljem priča-
kujejo nadaljnje pevske izzi-
ve.

Koncert animatorskega zbora
V soboto, 12. decembra, je cerkev v Zgornjem Tuhinju privzdigovalo prav posebno vzdušje.

Mladi so pripravili koncert duhovno-ritmičnih pesmi. / Foto: Metka Komatar

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:  
narocnine@g-glas.si
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VSE LEPO V LETU 2016!
uredništvo  

Kamniškega občana 

Bojana Klemenc

Kamnik – Astrologinja Rudi-
ca pravi, da prihaja leto, polno 
izzivov, tako za svet, Slovenijo 
kot Kamnik. Astrološko gle-
dano je naša občina zelo zani-
miva, poseben pa je tudi kam-
niški grb, v katerem sta nad 
gradom simbola Lune in Ve-
nere, kar je precej nenavadno 
za slovensko mesto.
Zvezde za prihajajoče leto 
nakazujejo, da se Kamnik ne 
bo mogel izogniti nemirne-
mu obdobju sprememb, ki 
se obetajo Evropi oz. smo že 
v dogajanju, ki ga ne more-
mo več ustaviti. Položaj pla-
netov je podoben tistemu iz 
leta 1989, ko so se v Evropi 
podirale meje in se je začelo 
medsebojno povezovanje. 
Ista kombinacija planetov pa 
bo prihodnjo pomlad medse-
bojno tvorila težje aspekte 
kot leta 1989. Prejšnja pozi-
cija planetov je rušila meje, 
sedanja pa jih znova 
postavlja. Evropi in Sloveniji 
zvezde obetajo precejšnje 
spremembe in preizkušnje 
trdnosti in stabilnosti. Pot-
rebno bo preoblikovanje, kaj-
ti sedanja oblika ne funkcio-
nira več. Ljudje bodo brez 
energije, pesimistični in v 
strahu pred novimi izzivi.

Župan se bo soočal  
s preprekami
Institucije moči v Sloveniji 
bodo podjetnemu vodstvu 

Občine Kamnik še naprej 
postavljale ovire in prepre-
ke. Državna politika bo naši 
občini naslednje leto še 
manj naklonjena in navkljub 
delavnosti in prizadevanjem 
bo marsikateri projekt tekel 
počasneje, kot je bilo predvi-
deno, za delovanje občine 
pa bo namenjeno še manj 
denarja. Naslednje leto bo 
naporno tudi za kamniškega 
župana, ki bo dostikrat ovi-
ran in blokiran pri svojem 
delovanju, predvsem pa bo 
lahko zaradi trenutne pobu-
de občin proti državi občutil 
tudi določene sankcije. Lah-
ko pričakuje metanje polen 
pod noge, zastoje, skratka, 
stvari ne bodo tekle tako, kot 
bi morale. Zvezde v prihod-
njem letu kažejo vrsto do 
sedaj za nas neznanih izzi-
vov, s katerimi se bomo mo-
rali spoprijeti vsi, razlaga 
Rudica.

Osredotočiti se na tisto, 
kar nam je pomembno
Po besedah Rudice imamo 
vsi vpliv na spremembe v 
prihodnje, nenazadnje vča-
sih tudi majhni kamenčki 
premaknejo plaz in dodaja, 
da je pomembno razumeti, 
da nas je ujel val sprememb. 
Vse, kar lahko spremenimo, 
je oseben pristop do dogaja-
nja. Opredeliti moramo, kaj 
je za nas pomembno, dolo-
čiti smernice, ter se osredo-
točiti le na to. To velja za 

osebni kot tudi občinski 
nivo. Vedno je faza čiščenja 
težka, a ko se ozremo nazaj, 
lahko vidimo, da je bilo dol-
goročno to za nas potrebno, 
nujno in dobro. Vsekakor 
bodo dogodki v prihajajo-
čem letu spreminjali tok 

zgodovine, zato Rudica 
vsem svetuje, da se čim 
manj upiramo spremem-
bam, saj to le poslabšuje 
okoliščine.
Naj bodo zvezde v letu 2016 
čim bolj prijazne do vseh 
nas!

Leto 2016 bo prelomno
Kamničanka Rudica Kovačič Ahlin se z astrologijo poklicno ukvarja že dvajset let, ljubiteljsko pa 
seveda še dlje. Končala je študij psihološke astrologije in pridobila diplomo mednarodne ustanove 
International Society for Astrolgical Resarch. Pri svojem delu združuje intuicijo in znanje ter obenem 
trdno verjame, da za vsako težavo obstaja rešitev. Vodnarka, ki že po svojem astrološkem znamenju 
od nekdaj išče poti v neznano in nenavadno.

Izkušena kamniška astrologinja Rudica je za naš časopis 
pogledala, kako kažejo zvezde v prihodnjem letu. 
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SAM JARŠE, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, RADOMLJE
SAM KAMNIK, Medvedova ulica 15 c, KAMNIK

SAM NAZARJE, Lesarska cesta 2, NAZARJE
SAM TRBOVLJE, Nasipi 6a, TRBOVLJE

SAM LATKOVA VAS, Latkova vas 84, PREBOLD
SAM ORMOŽ, Hardek 44 b, ORMOŽ

ŽELEZOKRIVNICA SAM STRANJE, Zg. Stranje 1a, STAHOVICA

Želimo vam obilo 
sreče, zdravja, ljubezni 

in topline v vašem 
domu.

www.sam.si

Vsem našim strankam se ob  
izteku leta zahvaljujemo za izkazano 

zaupanje in se priporočamo tudi  
v novem letu. 

Vesele božične praznike in srečno v 
novem letu 2016!

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

Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o., Trg talcev 1, Kamnik, T: 01 839 73 45 

 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV,  
PREPROG, AVTOMOBILOV, IMPREGNACIJE PVC, 

MARMORJA, PARKETA

 MONTAŽA SENČIL (ŽALUZIJE, LAMELNE ZAVESE)

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

PRANJE IN LIKANJE VSEH VRST TEKSTILA

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

Voščimo lep Božič, prijetno in srečno 
Novo leto 2016. 

Marjana Ahačič

Kamnik – Kamničan Peter 
Ribič, učitelj na Biotehni-
škem centru Naklo, je tudi 
letos, že tretje leto zapored, 
skupaj s kolegico dr. Sabino 
Šegula pripravil del božične 
okrasitve slovite vatikanske 
bazilike svetega Petra. Pri 
božičnem in velikonočnem 
krašenju Ribič in Šegulova 
sodelujeta vse od leta 2011, 
petkrat doslej sta sodelovala 
pri velikonočni in trikrat pri 
božični okrasitvi. 
Pravila pri okrasitvi so ja-
sna, delo, ki ga načeloma 
opravita v štirih dneh, opi-
suje Peter Ribič. Pripraviti 
morata 80 metrov dekoraci-
je, za katero uporabita cvet-
je, ki jima ga pripravijo vati-
kanski vrtnarji. »S čim na-
tančno bova delala, je vedno 

presenečenje, čeprav osnov-
ne smernice po navadi osta-
jajo enake dlje časa: srebrna 
jelka, bele vrtnice, ilex in v 
zadnjem času storži, ki jih 
nabiramo v vatikanskih vrto-
vih. Pri razporejanju cvetja v 
sami dekoraciji nama pušča-
jo proste roke, čeprav sproti 
spremljajo in potrjujejo na-
jino delo. Odkar Cerkev vodi 
papež Frančišek, je izbira 
cvetja malo skromnejša kot 
prej, a se samemu okrasju 
to v glavnem ne pozna,« po-
jasnjuje.
Peter Ribič uživa pri svojem 
delu, ponosen je na to, da je 
okrasje, ki ga izdelata skupaj 
s kolegico, umeščeno v tako 
poseben prostor. »Bazilika 
svetega Petra je čudovita, 
sama po sebi je umetnina, 
zato bi sam, če bi se odločal 
po svoje, vse skupaj celo 

skromneje okrasil. Morda bi 
uporabil le zelenje in bele 
vrtnice, celo samo pozlato ... 
Ampak Italijani imajo dru-

gačno kulturo in prav je, da 
je cerkev okrašena tako, kot 
si želijo in kot zahteva njiho-
va tradicija.«

Tudi letos krasil Vatikan
Peter Ribič je skupaj s kolegico Sabino Šegula tudi letos pripravil del božične okrasitve bazilike 
svetega Petra v Vatikanu. Spoštljivo o izjemnem prostoru, ki ga krasi.

Peter Ribič in Sabina Šegula sta malo pred nedeljskim 
odhodom v Rim svoje delo predstavila v radovljiški cerkvi 
svetega Petra.
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