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Kamnik – Delovna skupina 
ministrstva za zdravje je pri-
pravila predlog reorganizaci-
je mreže nujne medicinske 
pomoči (NMP), ki predvide-
va, da bi občane Kamnika in 
Komende v nujnih primerih 

oskrbovali iz urgentnega 
centra v Domžalah. Gre za 
podoben predlog kot leta 
2015, ki je prav tako predvi-
deval reorganizacijo kamni-
ške urgence, a je bil takrat 
umaknjen ob odločnem na-
sprotovanju vodstva kamni-
škega zdravstvenega doma, 
občinske uprave in občanov. 
Tudi tokrat je predlog doži-
vel podoben odziv.
Dokument predvideva uki-
nitev 28 dežurnih ambulant 
po vsej Sloveniji in je tudi 
drugod dvignil precej pra-
hu. Na ministrstvu reorga-
nizacijo opravičujejo z 
manjšimi obremenitvami 
zdravnikov, kot pa je prej-
šnji teden zatrdil minister 
za zdravje Danijel Bešič Lo-
redan, ne želijo nikogar 

oškodovati, poudaril je, da 
več kot 65 odstotkov pacien-
tov, ki pridejo v urgentne 
centre, tja ne sodi. Zagoto-
vil je sicer, da bodo ljudje 
dobili pravočasno oskrbo, 
ko jo bodo potrebovali.
Gre sicer za t. i. delovno in 
še neuradno različico doku-

menta, za katero direktor 
Zdravstvenega doma dr. Ju-
lija Polca Kamnik Sašo Re-
bolj meni, da niti ni bila na-
menjena širši javnosti, saj 

med drugim denimo predvi-
deva celo načrt, kako 
»zmanjšati upore prebival-
cev«. Kot pojasnjuje Rebolj, 
projekt reorganizacije, ki naj 
bi začel veljati takoj po no-
vem letu, sprva predvideva 
enake kriterije za urgentne 

centre, kot veljajo danes, 
nato pa bi jih zaostrili in po-
samezne enote, med njimi 
tudi kamniško, ukinili ali pa 
kvečjemu pustili le reševal-
no vozilo brez zdravnika in 
ambulante. »Vmes naj bi se 
ljudje sprijaznili, da enote 
oz. zdravnika nimajo več. 

Takšen predlog se nam zdi – 
ne le s strokovnega, temveč 
tudi moralnega vidika – 
milo rečeno sporen,« pravi 
Rebolj, ki ima pomisleke 

tudi v zvezi s sestavo delov-
ne skupine, ki je pripravila 
dokument. »Vprašanje inte-
gritete članov delovne skupi-
ne se nam postavlja tudi pri 
njihovi sestavi. Da o satelit-
skem urgentnem centru v 
Domžalah na primer odloča 

kar sama direktorica Zdra-
vstvenega doma Domžale.«
V Kamniku in Komendi so 
na ministra naslovili tudi 
protestno pismo, ki sta ga 
poleg Rebolja podpisala tudi 
kamniški župan Matej Sla-
par in zdaj že nekdanji žu-
pan Komende Stanislav Po-
glajen. »Od delovne skupine 
zahtevamo, da predlog za 
ukinitev dosedanje dobro or-
ganizirane službe nujne me-
dicinske pomoči na našem 
območju nemudoma uma-
kne ter nedvoumno pojasni, 
kaj se predvideva z ekipo 
Nujne medinske pomoči Ka-
mnik, predvsem pa odgovori 
na vprašanje, v čem naj bi 
bila bistveno večja prednost 
sedeža tovrstnega centra, lo-
ciranega v Domžalah, ki je 
Ljubljani geografsko bližja, 
kot velja za območje Kamni-
ka in Komende,« so med 
drugim zapisali in dodali, da 
je predlog nesprejemljiv. Na 
območju Kamnika in Ko-
mende je namreč 37 tisoč 
prebivalcev, območje obsega 
skoraj 300 kvadratnih kilo-
metrov površine, ne gre pa 
spregledati tudi geografske 
specifičnosti področja. »Do 
najbolj oddaljene točke v ob-
čini Kamnik znaša razdalja 
skoraj 30 kilometrov, zato si 
je nemogoče predstavljati, 
da za tako oddaljena naselja 
oz. njihovo prebivalstvo 
predvidena sprememba or-
ganiziranosti omenjene 
službe ne bi predstavljala te-
žav,« so med drugim še ar-
gumentirali, zraven pa doda-
li številne obiskovalce, ki se 
podajajo tudi v odročnejše in 
gorate predele občine, ter 
dejstvo, da v Kamniku delu-
je tudi Javni zavod CIRIUS 
Kamnik, ki skrbi za otroke 
in mladostnike s posebnimi 
psihofizičnimi potrebami.
Kot nam je povedal direktor 
zdravstvenega doma, kamni-
ška urgenca trenutno zapo-
sluje 21 ljudi, od reševalcev, 
diplomiranih zdravstveni-
kov do zdravnikov.

Po sedmih letih znova grozi ukinitev službe nujne medicinske pomoči v kamniškem zdravstvenem domu.

Bodo Kamničani 
ostali brez urgence
Aleš Senožetnik

Kamniška enota nujne medicinske pomoči letno opravi 1500 nujnih intervencij 
/ Foto: Aleš Senožetnik

Kamnik – Prireditve ob kon-
cu leta so se po dveh letih 
epidemije v središče Kamni-
ka vrnile v vsem svojem sija-
ju. Praznično dogajanje se je 
"uradno" začelo 5. decembra 
s prižigom praznične raz-
svetljave v mestnem jedru, 
ko so predvsem najmlajši 
pričakali tudi prihod prvega 
izmed dobrih mož – Miklav-
ža. Že nekaj dni prej se je na 
Glavnem trgu odprlo drsali-

šče, ki bo ljubiteljem drsanja 
na voljo do 12. februarja.
Številne prireditve, koncerti 
in drugi dogodki v organiza-
ciji Zavoda za turizem in 
šport Kamnik, Občine Ka-
mnik ter tudi drugih organi-
zatorjev se odvijajo že ves 
december in bodo vrhunec 
doživeli konec meseca, ko 
bodo na Glavnem trgu tudi 
koncerti priljubljenih glas-
benih skupin in silvestrova-
nje na prostem.

Decembrsko dogajanje se je začelo s prižigom 
praznične razsvetljave in prihodom Miklavža, do 
konca leta pa bo na sporedu še precej zabave.

Pravljični Kamnik

Aleš Senožetnik
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OBČINSKE NOVICE

Svetniki začeli delo
Kamniški občinski svetniki 
so se sestali na prvi seji no
vega štiriletnega mandata.
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Še vedno sem tu
Anton Tone Smolnikar je 
prvi kamniški župan v samo
stojni Sloveniji. Kot pravi, je 
letošnje leto zanj prelomno 
v več pogledih.
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KULTURA

Ples in glasba
Folklorna skupna Kamnik 
je pripravila tradicionalno 
decembrsko prireditev Ples 
in glasba izpod kamniških 
planin.
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MLADI

Debatni spopad
V debatnem spopadu sta ar
gumente soočila debatni 
klub kamniške Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Mais
tra ter prekaljeni Fužinski 
kulturniki.
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www.pohistvo-dabor.si

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

DABOR D.O.O., ULICA JAKOBA ALEŠOVCA 7, KAMNIK

Lepe božične praznike  
in srečno novo leto 2023! 
Svojim strankam se zahvaljujemo za zaupanje.

Žareče decembrske dni 
in vse lepo v let� 
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Kamniška enota nujne medicinske pomoči 
zaposluje 21 ljudi, od reševalcev, diplomiranih 
zdravstvenikov do zdravnikov, ki letno 
ambulantno pregledajo 14 tisoč pacientov in 
opravijo 1500 nujnih intervencij.

4. stran

16. stran
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Kamnik – Svetnike so po 
seji občinskega sveta tudi 
letos obiskali kamniški 
skavti, ki so jim prinesli pla-
men luči iz Betlehema. 
Sprejela sta ga najmlajša 
svetnica Klavdija Hribar in 
župan Matej Slapar. Luč iz 

Betlehema je mednarodna 
dobrodelna akcija, ki ozna-
nja veselo sporočilo miru, 
povezanosti med narodi in 
sprejemanje različnosti. Le-
tošnje geslo je »Vstani in 
sveti!«.
Plamen bo v prostorih Obči-
ne Kamnik na voljo v času 
uradnih ur.

Skavti prinesli luč
Aleš Senožetnik

Kamnik – Tudi letos poteka 
preventivna akcija Policije 
Bodi zvezda – ne meči pe-
tard, ki stremi k preprečeva-
nju uporabe pirotehnike in 
ozaveščanju, predvsem mla-
dih, o nevarnostih njene 

uporabe. Pri nas je piroteh-
nične izdelke, katerih glavni 
učinek je pok, dovoljeno pro-
dajati le med 19. in 31. de-
cembrom, uporabljati pa od 
26. decembra do vključno 1. 
januarja. Pri tem pa posest 
in uporaba petard vseh oblik 
in moči nista dovoljeni.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Prejšnjo sredo so 
se prvič sestali svetniki, izvo-
ljeni na novembrskih lokal-
nih volitvah. Sejo je v skladu 
s poslovnikom vodil najsta-
rejši svetnik Miro (Miroslav) 
Bider iz vrst Liste Mateja 
Slaparja.
V občinski svet se je uvrstilo 
osem list in strank. Lista 
Mateja Slaparja, ki je osvoji-
la največ glasov volivcev, 
ima v 29-članskem občin-
skem svetu 10 svetniških 
mest. V občinski svet so bili 
izvoljeni Uroš Pirc, Klavdija 
Hribar, Matija Podjed, Ema 
Rode, Jožef Galičič, Dragica 
Požek, Miro (Miroslav) Bi-
der, Mihael Resnik, Romana 
Učakar in Dušan Zore.
Novo Slovenijo – Krščanske 
demokrate bodo zastopali 
Bojana Pančur, Vojko To-
nin, Anton Iskra, Matjaž 
Šporar in Ivanka Učakar.
Gibanje Svoboda ima v ka-
mniškem občinskem svetu 
štiri svetnike. To so Karla 
Urh, Marko Šarec, Aleš Li-
pičnik in Mojca Jončeska 
Malovrh.
Štiri svetniška mesta ima 
tudi Lista Sandija Uršiča. 
V občinski svet so se uvr-
stili Nina Semprimožnik, 
Sandi (Aleksander) Uršič, 
Robert Prosen in Šemso 
Mujanović.

Dušan Papež in Alenka Je-
všnik bosta zastopala Listo 
Dušana Papeža, Slovensko 
demokratsko stranko pa Na-
talija Berlec in Matija Sitar 
Močnik. Iz vrst Slovenske 
ljudske stranke se je v občin-
ski svet uvrstil Jože Korošec, 
iz stranke Socialni demokra-
ti pa Cene Lap.
Skupaj je torej v kamniškem 
občinskem svetu 10 žensk in 
19 moških, kar je enako kot 
v prejšnjem mandatu.
S podrobnostmi o izidih vo-
litev je svetnike seznanila 
predsednica občinske volil-
ne komisije Stanislava Av-
belj, ki je povedala, da komi-
sija nepravilnosti ali drugih 
posebnosti ni ugotovila, prav 
tako ni prejela nobenega 

ugovora zaradi morebitnih 
nepravilnosti dela volilnih 
odborov.
Na podlagi preferenčnih gla-
sov so bili v občinski svet iz-
voljeni Vojko Tonin in Boja-
na Pančur (NSi), Nina 
Semprimožnik in Šemso 
Mujanović (Lista Sandija Ur-
šiča) in Alenka Jevšnik. Pre-
ostali mandati so bili pode-
ljeni na podlagi navadnega 
ali d'Hondtovega količnika.

Verjame, da bodo stopili 
skupaj
Po potrditvi mandata je za-
prisegel tudi župan Matej 
Slapar, pred katerim je torej 
drugo štiriletje županovanja. 
V kratkem nagovoru se je 
zahvalil volivcem za zaupa-

nje in nov mandat, v kate-
rem namerava nadaljevati 
začrtano delo. »Želim si, da 
bi v tem mandatu skupaj so-
ustvarjali in razvijali občno 
Kamnik. Pred nami je še ve-
liko izzivov, a je občina sta-
bilna in na dobri poti, da na-
daljujemo razvoj, ki smo ga 
začrtali. Izzivi, ki so pred 
nami, pa bodo terjali pogu-
mne odločitve, tako moje 
kot tudi od vas svetnikov,« je 
občinskim svetnikom pove-
dal župan in dodal, da bodo 
v prihodnje sprejemali neka-
tere pomembne občinske 
dokumente, poudaril pa je 
tudi razvoj turizma, gospo-
darstva in kmetijstva, samo-
oskrbe na kmetijskem in 
energetskem področju, na-
daljevanje gradnje komu-
nalne in športne infrastruk-
ture ter zaključek gradnje 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta. »Ne glede na to, da smo 
v občinskem svetu predstav-
niki različnih strank, verja-
mem, da bomo v ključnih 
stvareh stopili skupaj in na-
redili, kar je dobro za obča-
ne,« je še dejal in sklenil z 
besedami: »Želim si sodelo-
vanja, želim si, da bi se po-
slušali in slišali ter naredili, 
kar je prav, ne pa tistega, 
kar je politično pametno. 
Hvala za zaupanje, prepri-
čan sem, da je pred nami 
uspešen mandat.«

Kamniški občinski svet se je seznanil z izidom volitev ter potrdil mandate svetnikom in županu 
Mateju Slaparju. V občinskem svetu bo občane zastopalo osem strank in list, župan pa računa, da 
bodo presegli strankarske interese in delovali v dobro občine.

Svetniki začeli delo
Ne meči petard

Svetnice in svetniki, ki bodo občane zastopali v prihodnjem štiriletnem obdobju / Foto: Gorazd Kavčič

Prva (konstitutivna) seja občinskega sveta Občine Kamnik

Aleš Senožetnik

Župan Matej Slapar je zaprisegel za svoj drugi mandat.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

ODGOVORNI UREDNIK:
Aleš Senožetnik 
ales.senozetnik@g-glas.si

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

ZAHVALE, OSMRTNICE, NAROČNINE:
malioglasi@g-glas.si, 04/201 42 47
narocnine@g-glas.si, 04/201 42 41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201 42 00, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 14.000 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Tiskarsko središče, d. o. o; 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 na naslov: 
kamnican@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 2022 
znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 13. januarja 2023, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 5. januarja 2022.

NAMESTNICA ODGOVORNEGA UREDNIKA:
Maša Likosar  
masa.likosar@g-glas.si

VABILO
Ob državnem prazniku,  

dnevu samostojnosti in enotnosti,
vas Občina Kamnik  

in Društvo Demos na Kamniškem
vabita na proslavo,

ki bo v ponedeljek, 26. decembra 2022,  
ob 18. uri v Domu kulture Kamnik.

Slavnostni govornik bo predsednik  
osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.

Po slovesnosti vas župan Matej Slapar  
vabi na druženje.

 Jože Berlec, Matej Slapar,
 predsednik župan
 Društva Demos  Občine Kamnik
 na Kamniškem

Skavti vsako leto decembra prinesejo Luč miru iz 
Betlehema. / Foto: Gorazd Kavčič

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

objavlja

JAVNI POZIV
K PREDLOŽITVI PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK  
ZA LETO 2023

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posame
zniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, druš
tva in drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

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

Podrobnejša vsebina poziva z obrazložitvijo pomena posa
meznih priznanj in prilog, ki jih mora vsebovati predlog, je 
objavljena na spletni strani Občine Kamnik (http://www. 
kamnik.si/). Pisne predloge je treba predložiti oz. posredova
ti v zaprti kuverti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »Predlog za podeli
tev občinskega priznanja za leto 2023«, in sicer do vključno 
16. januarja 2023.

Ivanka Učakar,
PREDSEDNICA KOMISIJE
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Kamnik – Osvežitev s kako-
vostno pitno vodo neposred-
no iz izvirov je danes red-
kost, saj marsikje ni več 
možnosti za to. Zavedanje o 
ranljivosti okolja je pred pe-
timi leti spodbudilo izvedbo 
projekta Vodne zgodbe 
Kamniško-Savinjskih Alp, v 
minulih dveh letih pa so 
partnerji še nadgradili aktiv-
nosti za skrben odnos do 
vode in trajnostni razvoj tu-
rizma ter jih razširili tudi v 
Avstrijo. Številni izviri na 
območju Kamniško-Savinj-
skih Alp so povezali Lokalno 
akcijsko skupino (LAS) Srce 
Slovenije, ki je bila vodilni 
partner, LAS Zgornje Sa-
vinjske in Šaleške doline, 
LAS Gorenjska košarica in 
LAS Spodnja Koroška, obči-
ne Kamnik, Luče, Solčava, 
Jezersko, Preddvor, Cerklje 
in Železna Kapla, različne 
strokovnjake, ljubitelje nara-
ve in druge. V sodelovanju z 
Jamarskim klubom Kamnik 
so dokumentirali in analizi-
rali izvire, pripravili so festi-
vale pitne vode, strokovne 
ekskurzije, izobraževanje za 
preizkuševalce vode – vodne 
someljeje in druge dogodke, 
na katerih so ozaveščali o 
pomenu varovanja narave.
Nekaj voda je v svetovnem 
vrhu, večji del izvirov, ki 
imajo v zaledju neko atrak-
tivnejšo človeško aktivnost, 
pa je slabe kakovosti, je na 
zaključnem dogodku opozo-
ril Vido Kregar iz Jamarske-
ga kluba Kamnik. Vzorci so 
bili odvzeti na več kot 170 lo-
kacijah, temu pa so sledile 
fizikalno-kemijske meritve 
ter mikrobiološke in biolo-
ške analize vode. Na podlagi 

rezultatov so nekatere vire 
izločili iz nabora, ki lahko 
služi za vzpostavitev vodnih 
poti, pri čemer, pa tudi na-

sploh, je pomembno stalno 
spremljanje stanja voda, sta 
poudarila Kregar in kolega 
Rajko Slapnik.

Narejen okvir
V projektu, ki je bil sofinanci-
ran iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, 

so zasnovali krožno vodno 
oziroma pohodno pot, dolgo 
190 kilometrov, razdeljeno 
na 11 etap, ki po besedah 

strokovnjaka za interpretaci-
jo narave in kulturne dediš-
čine Marka Slapnika pred-
stavlja okvir, v nadaljevanju 
pa jo bo treba premišljeno 
razviti v turistični produkt z 
vso potrebno infrastrukturo, 
da ga bodo lahko vzeli za 
svojega tako domačini kot 

obiskovalci. Gorski vodnik 
Marko Petek, ki je sodeloval 
pri digitalizaciji obhodnice – 
trasa bo naložena tudi v apli-
kacijo maPZS – je prepri-
čan, da pohodništvo v 
kombinaciji z uživanjem na-
ravne pitne vode predstavlja 
edinstveno doživetje, na ka-
tero se bodo lahko navezova-
le lokalne vodne poti in turi-
stične zgodbe.
Barbara Strajnar z Občine 
Kamnik je zaključek projek-
tnih aktivnosti pospremila z 
mnenjem, da mora biti 
varstvo narave korak pred ra-
zvojem turizma, če želimo 
dolgoročne rezultate, župan 
Matej Slapar pa je poudaril, 
da je treba doseči ničelno to-
leranco do izpustov škodlji-
vih snovi v okolje.

Sodelujoči v projektu Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah so potegnili črto pod aktivnosti, 
ki so se izvajale z namenom ohranjanja bogastva vodnih virov.

Zasnovali vodno pot

Ponekod so bile nameščene skodelice za pitje vode.  
/ Foto: arhiv projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

Ana Jagodic Dolžan

Bistričica – V teh dneh se za-
čenja druga faza gradnje ka-
nalizacije v Bistričici. Na ka-
nalizacijsko omrežje se bo 
po zaključku del lahko prik-
ljučilo 24 objektov, možnost 
naknadnega priklopa pa bo 
imelo še dodatnih šest 
objektov. Kot pojasnjujejo 
na kamniški občinski upra-
vi, so bili namreč zaradi ne-
soglasja lastnikov zemljišč 
primorani spremeniti traso 
kanala.
Hkrati z gradnjo kanalizacij-
skega sistema bodo v vasi 
obnovili tudi javni vodovod v 
dolžini 370 metrov, javno 
razsvetljavo na odseku dolži-
ne 75 metrov ter del javne 

poti, po kateri potekata javni 
vodovod in razsvetljava.
Gradbena dela bo izvedlo 
podjetje Lavaco, skupna 
vrednost pa znaša dobrih 

509 tisoč evrov skupaj z dav-
kom na dodano vrednost.
Že pred časom pa so se za-
ključila tudi obsežna dela v 
dolini Črne. Kot so sporočili 
z Občine Kamnik, je bilo v 
sklopu projekta zgrajenega 
približno 1650 metrov kana-

lizacijskega sistema, obnovili 
so tudi krajši del vodovoda v 
naselju Črna ter javno 
razsvetljavo. Direkcija RS za 
infrastrukturo je financirala 

tudi dobršen del obnove regi-
onalne ceste. »Na kanalizaci-
jo se bo neposredno lahko 
priklopilo 21 objektov (eno-
stanovanjski objekti, večsta-
novanjski objekti in poslovni 
objekti), z vgradnjo hišnih čr-
pališč pa še dodatno trije 

objekti,« so nam povedali na 
kamniški občinski upravi.
»Gre za velik prispevek k 
ohranjanju narave oziroma 
ohranjanju čistosti potoka 
Črna,« je o projektu povedal 
župan Matej Slapar, ki je ve-
sel, da jim je tudi ta del us-
pelo priklopiti na Centralno 
čistilno napravo Domžale - 
Kamnik. »Vsi objekti bodo 
priklopljeni na centralni sis-
tem v Domžalah, s čimer 
nam je bila prihranjena 
gradnja samostojne čistilne 
naprave,« je povedal Slapar, 
ki poudarja tudi, da gre za 
začetek sistema, ki bo lahko 
v prihodnje privedel do tega, 
da bodo na kanalizacijski 
sistem priključili tudi višje 
ležeče kraje pod Črnivcem.

Občina Kamnik nadaljuje gradnjo kanalizacije in druge komunalne infrastrukture. Druga faza del se 
začenja v Bistričici.

Aleš Senožetnik

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,
leto 2022 nam je prineslo kar nekaj dobrih in prelomnih tre-
nutkov, a vendarle za marsikoga tudi tiste slabe in takšne, ki 
bi jih rad čim prej pozabil. Slabe spremembe naj nam pred-
stavljajo izziv in priložnost, da razmislimo, kako naprej, dob-
re spremembe pa priložnost, kako izkoristiti danosti in mož-
nosti za razvoj.

Tudi na Občini Kamnik smo se glede na trenutne finančne 
zmožnosti potrudili čim bolj vlagati v razvoj naše skupnosti 
in v to, da občanke in občani kvalitetno živite v naših krajih. 
Letošnje leto zaznamuje gradnja nove Osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik, ponosen sem, da smo asfaltirali kar nekaj 
kilometrov cest (več kot dvajset makadamskih in cestnih od-
sekov) in skupaj z državo uredili regionalne ceste. V teku sta 
ureditev parka in postavitev odlitka mamuta, ki resnično 
dolgo čaka na realizacijo. Posodabljamo športno infrastruk-
turo, kjer je treba posebej omeniti predvsem športni park 
Virtus, ki je prvo nogometno igrišče z umetno travo, na Goz-
du pa imajo tudi novo igrišče. Urejajo se kulturni domovi po 
vaseh in vaška jedra. Na območju južnega dela nekdanje 
smodnišnice, ki jo je odkupila Občina Kamnik, se razvija Kre-
ativna četrt Barutana, v začetku leta pa smo nedaleč stran od 
četrti zaključili celostno prenovo Doma kulture Kamnik. Po-
sodabljamo kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo, gor-
ski reševalci so uredili lastne prostore in tudi vodovod do 
njih bo v kratkem urejen. Ker nam je mar za ohranitev vode 
in njene zadostne količine v sušnih obdobjih, smo zgradili 
prvo od treh vrtin pri zajetju Iverje. Občina Kamnik vlaga 
tudi v trajnostno mobilnost, v okviru katere se urejata dve 
pomembni kolesarski povezavi, in sicer Kamnik–Mengeš–Tr-
zin–Ljubljana ter Kamnik–Godič.

Občina Kamnik se razvija in tudi naša nadaljnja vizija in stra-
tegija sta zasnovani z mislijo na zagotavljanje še kakovo-
stnejšega življenja v naši lokalni skupnosti. V teh dneh je 
naša lokalna skupnost v znamenju ohranitve nujne medicin-
ske pomoči v Kamniku. Predvideni ukrep spremembe dose-
danje organiziranosti služb je za občini Kamnik in Komenda 
ter Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik nesprejemljiv in 
ne predstavlja zdravorazumskega razmišljanja, kajti življenje 
je eno samo in ob vsaki nesreči štejejo ne le minute, temveč 
sekunde, zato se bomo z vsemi sredstvi borili, da enota nuj-
ne medicinske pomoči ostane v Kamniku.

Za zaključek naj vam namenim nekaj spodbudnih misli. Bo-
dimo strpni in prijazni, predvsem pa razumevajoči. In zave-
dajmo se, da so v življenju pomembna dobra dejanja, ki jih 
boste namenili sočloveku. Pomembna sta sodelovanje in 
pomoč. Tistemu, ki mu bo v decembrskih dneh težko, ker bo 
sam ali ga zaznamuje težka življenjska zgodba, podarite na-
smeh, dobro voljo ali pa materialno dobrino. Nikoli ne veš, 
kdaj boš pomoč potreboval sam. In kot je zapisal Tone Pav-
ček: »Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse 
žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In 
imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« 
Srečno in zdravo leto 2023.

Tudi v prihodnjem letu bomo potrebovali strpnost, prijaz-
nost in razumevanje, zato naj nam bo vodilo to, da s skupni-
mi močmi uresničimo zastavljene cilje in da dragocenost 
življenja ter bogastvo izkušenj razdajamo naokoli in mislimo 
na to, da sočloveku damo nekaj dobrega.

Vaš župan Matej Slapar

Nagovor župana Mateja Slaparja  
ob zaključku letošnjega leta

Kamnik – V začetku decembra je bila zaključena gradnja 
sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice do 
objekta Društva Gorska reševalna služba Kamnik. Kot so 
sporočili z Občine Kamnik, gre za vodovod v dolžini 614 
metrov, ki bo omogočal oskrbo s pitno vodo objektom na 
tem območju, zgradili pa so tudi osem hidrantov, s čimer 
bodo zagotavljali požarno varnost območja. A. Se. 

Zaključena gradnja vodovoda

Začetek del v Bistričici

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega sistema bodo 
v vasi obnovili tudi javni vodovod v dolžini 370 
metrov ter javno razsvetljavo na odseku dolžine 
75 metrov.

Nekaj voda je v svetovnem vrhu, večji del 
izvirov, ki imajo v zaledju neko atraktivnejšo 
človeško aktivnost, pa je slabe kakovosti, je na 
zaključnem dogodku opozoril Vido Kregar iz 
Jamarskega kluba Kamnik.
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Razpolagajo s šestimi reševal-
nimi vozili, vozilom urgen-
tnega zdravnika, reanimacij-
sko sobo, malo kirurgijo, 
dvema ambulantama za 
preglede, sivo in rdečo cono, 
laboratorijsko diagnostiko, te-
renskim in ambulantnim ur-

gentnim ultrazvokom … Am-
bulantno letno pregledajo 
14.000 pacientov in opravijo 
skoraj 1.500 nujnih interven-
cij z reševalnim vozilom.
V primeru, da bi obveljal 
predlog delovne skupine mi-
nistrstva, bi se precej poslab-
šal čas prihoda zdravnika na 
kraj dogodka, kar po Rebo-

ljevih besedah pomeni ne le 
manjše možnosti preživetja, 
temveč tudi poslabšanje hu-
manosti oskrbe – in to ne le 
zaradi večje oddaljenosti ur-
gentnega centra, temveč 
tudi zaradi manjšega števila 
urgentnih zdravnikov na 
prebivalca, kar bi zmanjšalo 
možnosti sočasnih interven-

cij. »Minuta v hudih boleči-
nah je zelo dolga,« pravi in 
dodaja: »Projekt od Domžal 
(ki so šest minut nujne vo-
žnje do ljubljanske urgence) 
pa do Velenja ne predvideva 
niti ene same enote z zdrav-
nikom in bi seveda kvaliteto 
oskrbe ljudi v največjih sti-
skah bistveno poslabšal.«

Bodo ostali brez urgence

V zadnjem času opažam, da 
se je v Kamniku povečalo šte-
vilo družin, ki imamo psička 
kot dodatnega člana družine. 
Da, tudi midva z ženo sva 
med njimi in med obveznimi 
sprehodi z našim kužkom vi-
devava veliko urejenih psov in 
tudi njihovih urejenih lastni-
kov. Videvava pa tudi, da na 
poteh v naravi in tudi v nase-
lju veliko lastnikov svojih štiri-
nožnih prijateljev nima ustre-
zno privezanih, kot to predpi-
sujejo občinski odloki, pred-
vsem pa zdrav razum. Ti la-
stniki se ne zavedajo, da so psi 
potomci volkov, torej zveri, in 
velikokrat je potrebna samo 
blaga stresna situacija in tak-
rat se tudi prijazen in krotek 
pes lahko spremeni v nevarno 
zver in bo postal grožnja otro-
kom in tudi odraslim ljudem, 
ki so takrat v bližini. Neprive-
zani psi uživajo svobodo in 
največkrat nekontrolirano uri-
nirajo ali puščajo svoje iztreb-
ke. Toda to nekaterih lastni-
kov ne gane in največkrat tudi 
iztrebka ne poberejo. Dobese-
dno srhljiva situacija pa nas-
tane, ko takega svobodnega 
psa srečajo starši, ki v vozičku 
peljejo otroka. Toda tudi to 
brezskrbnega lastnika psa ne 
gane. Pa jebela, a so že poza-
bili na dogodek v Mengšu?
V sredo, 9. novembra 2022, 
malo pred osmo zvečer je pos-
tal naš kuža nemiren, kajti 
zmotil ga je šum pred našimi 
garažnimi vrati. Da je nekdo 
tam, me je opozoril z laježem. 
Ker vem, da moj kuža ne laja 
v tri dni, sem šel pogledat. Ko 
sem odprl vrata, sem videl, da 
večji črni pes (mešanec) urini-
ra po garažnih vratih. Tedaj 
se je pes obrnil in se z divjim 
laježem zapodil proti meni, pri 

tem pa mi je grozil z ugri-
zom. Nenadoma pa se je pog-
nal proti meni še en pes (kra-
ški ovčar) in tudi ta je grozeče 
lajal. Ta nepričakovana pasja 
napada sta me presenetila in 
iskal sem nekaj, s čimer bi se 
branil. Tedaj sem opazil prib-
ližno petdeset let staro žensko, 
za katero že od prej vem, da 
je lastnica obeh psov. Glasno 
sem zahteval, naj nemudoma 
odstrani pse. V odgovor na 
svojo upravičeno zahtevo sem 
zaslišal njo ... toda to niso bili 
razločni glasovi, to je bilo 
vpitje, ki je bilo podobno ko-
kodakanju kokoši v kokošnja-
ku. Dobro, tudi jaz nisem še-
petal oziroma bil tiho, kajti 
oba neprivezana psa sta bila 
brez nagobčnikov in oba psa 
sta me napadla pred našo 
hišo. Torej?
Lastnica psov se je nato obrni-
la in z neprivezanima psoma 
med glasnim preklinjanjem 
nadaljevala pot po naselju. 
Lastnici psov sem hotel, kot 
sem to storil že velikokrat 
doslej, povedati in sem tudi 
zahteval, da mora imeti oba 
psa na povodcu, tokrat pa sta 
me napadla na mojem 
zemljišču. Vprašati sem jo ho-
tel, kaj bi bilo, če bi malo prej 
skozi vrata pogledal moj ved-
no radovedni vnuk, ki je bil 
takrat na obisku. S to žensko 
sva že nekaj časa v sporu za-
radi vedno enakega vzroka, 
kajti velikokrat sva se že sreča-
la na sprehodih skozi naselje 
ali v naravi in običajno je vsaj 
en pes odvezan, tokrat pa sta 
bila »svobodna« oba. Kar ne-
kajkrat sem jo že opomnil, naj 
ne vodi psov brez povodca ne v 
naravi, še manj pa v naselju, 
toda ona moje utemeljene pri-
pombe presliši in vedno upri-
zori kolerični izpad!
Tej ženski sporočam, da bom 
v primeru ponovitve sprehaja-
nja njenih neprivezanih psov 
prisiljen podati prijavo redar-
ski službi Občine Kamnik in 
od njih bom zahteval odločno 
ukrepanje.

Jože Jelen

Po tridesetih letih delovanja 
ne bo več aktivno prisoten v 
lokalni politiki, letos je uga-
snila njegova Lista Toneta 
Smolnikarja – za Kamnik, ki 
jo je nasledil zdajšnji župan 
Matej Slapar. Prejel je tudi 
naziv častnega občana, ki 
mu predstavlja posebno pri-
znanje za vsa leta, ki jih je 
namenil Kamniku in razvo-
ju občine.

Za nami so lokalne volitve, 
verjetno ste spremljali kam-
panjo. Ste opazili kaj poseb-
nega, vas je kaj presenetilo?
Kampanja je bila zelo umir-
jena, pa tudi korektna. Ver-
jetno je na to vplivalo dej-
stvo, da smo imeli le tri 
županske kandidate. Na 
koncu je močno zmagal do-
sedanji župan in njegova li-
sta, kar mu bo omogočilo 
tudi udobno večino v občin-
skem svetu. Kljub temu pa 
bo moral poslušati glasove 
ostalih, iskati soglasje in 
znati usklajevati različne po-
litične in tudi druge lokalne 
interese. Ob šibki opoziciji 
namreč ni dobro, da bi ved-
no prevladala le županova 
beseda. Za to sem se tudi 
sam v času svojega župano-
vanja ves čas trudil.

Kako sta se za sodelovanje 
domenila z županom Mate-
jem Slaparjem?
Pred štirimi leti sem tudi 
sam kandidiral za župana, 
čeprav sem vedel, da ni-
mam možnosti za zmago 
in je bil moj namen prido-
biti le nekaj podpore voliv-
cev. Že takrat sem na enem 
od soočenj dejal, da bom v 
drugem krogu podprl Mate-
ja Slaparja, saj sem že tedaj 
vedel, da bo dobro delal za 
Kamnik. Letos poleti, ko pa 
je župan razmišljal o usta-
novitvi lastne liste, sem ob 
podpori naših članov ponu-
dil, da prevzame našo listo. 
Vedel sem, da bo tako Lista 
Mateja Slaparja lažje funk-
cionirala in bo hitreje ope-
rativna, saj postopki usta-
navljanja politične stranke 
lahko vzamejo nekaj časa. 
Ne nazadnje je imela naša 
lista na razpolago tudi ne-
kaj denarnih sredstev, ne-

kaj pa smo jih lahko prido-
bili na podlagi zakona o 
financiranju političnih 
strank. Vesel sem, da smo 
se tako odločili in da se je 
to odrazilo tudi na zelo dob-
rem volilnem rezultatu.

Kakšna je sicer vaša vloga 
pri njegovem županovanju?
Pred štirimi leti, ko je bil po-
litični novinec, me je večkrat 
povprašal za nasvet in ideje. 
Tudi sedaj mu bom na voljo, 
če me bo potreboval. Stari 
»borci« imamo nekaj znanja 
in izkušenj tako na lokal-
nem kot političnem podro-
čju in ne nazadnje tudi na 
novinarskem, ki pa lahko 
prav pridejo na področju ob-
veščanja javnosti.
Že pred tremi leti mi je žu-
pan zaupal tudi projekt po-
stavitve mamuta, na katere-
ga smo čakali 16 ali 17 let. 
Takrat sem namreč s po-
močjo ustvarjalnosti kiparja 
Miha Kača začel zgodbo, ki 
se je nato za nekaj časa 
ustavila, zato sem še toliko 
bolj vesel, da se sedaj za-
ključuje in bo mamut dobil 
svoje mesto. Vesel sem, da 
je imel župan razumevanje 
za ta projekt, ki je bil dolgo 
časa vprašljiv, kot je imel 
tudi energijo za reševanje 
prostorske stiske kamniških 
osnovnošolcev in je nadalje-
val začete projekte iz moje-

ga mandata, tako da zdaj v 
Kamniku raste nova šola.

Ste sicer eden prvih novi-
narjev, ki so prestopili v po-
litiko. V zadnjem času smo 
spremljali kar nekaj tovr-
stnih prestopov. Kako gleda-
te na to?
Po 30 letih dela na TV Slo-
venija sem prestopil iz novi-
narstva v politiko v povsem 
drugačnih časih. To je bilo v 
času prenove lokalne samo-
uprave, le nekaj let po osa-
mosvojitvi, ko se je zame-
njal sistem in novinarji niso 
bili na takšnem udaru kot 
danes. Tudi nekatere moje 
televizijske kolegice so se 
odločile za ta korak in se 
vrnile nazaj v novinarstvo 
brez večjih negodovanj no-
vinarskih kolegov. To, kar 
spremljamo v zadnjem 
času, predvsem pri nekate-
rih bolj izpostavljenih novi-
narjih javnega servisa, pa je 
drugačna zgodba s poseb-
nim ozadjem. To se mi ne 
zdi higienično in je nepri-
merno tako za ugled politi-
ke kot tudi novinarstva. 
Mislim, da je treba razmere 
umiriti, saj to meče slabo 
luč na obe strani.

V novem sklicu vas ne bo 
več med občinskimi svetni-
ki. Se s tem umikate iz aktiv-
nega političnega življenja?

Ko sem zaključeval svoj četr-
ti mandat, sem bil že nekoli-
ko utrujen, a če bi vedel, kaj 
se bo nato z občino dogajalo 
v naslednjem desetletju, bi 
zagotovo zbral moči in kan-
didiral še petič. Sedaj pa do-
končno zaključujem s poli-
tičnimi funkcijami. Mislim, 
da je prav, da nastopijo novi 
obrazi, a takšni, ki niso sa-
movšečni in ki v ospredje 
postavljajo blaginjo in razvoj 
občine, in ne lastne interese.
Ko so marca na seji občin-
skega sveta razpravljali, ali 
Tone Smolnikar zasluži na-
ziv častnega občana, sem sli-
šal pomisleke, češ da je bila 
županska funkcija plačana. 
Verjamem, da današnji mla-
di volivci, ki so se rodili tak-
rat, ko sem sam skorajda že 
zaključil županovanje, težko 
ocenjujejo moje delo.
Ponosen sem na naziv ča-
stnega občana in ostajam v 
svojem Kamniku ter se bom 
z veseljem udeleževal do-
godkov, aktivno spremljal 
naš razvoj, tako v občini kot 
tudi širše na državnem nivo-
ju. S svojo prisotnostjo pa 
bom sporočal, da se ne umi-
kam, da sem še vedno tu.
Ponovno moram čestitati žu-
panu za drugi mandat, vsem 
izvoljenim občinskim svetni-
kom in vsem mojim Kamni-
čanom, med katerimi živim 
že več kot sedemdeset let.

Anton Tone Smolnikar je prvi kamniški župan v samostojni Sloveniji, ki je občino vodil štiri mandate, 
dva mandata je bil tudi občinski svetnik. Kot pravi, je letošnje leto zanj prelomno v več pogledih.

Še vedno sem tu

Aleš Senožetnik

Neljubi dogodek 
z lastnico in 
njenimi psi

Anton Tone Smolnikar / Foto: Aleš Senožetnik

Prejeli smo

Kamnik – S skupno promo-
cijsko akcijo Z Valvasorjem 
po gorenjskih muzejih se z 
enotnim vabilom k ogledu 
zbirk združuje pet gorenj-
skih muzejev. Pet muzejev – 
Medobčinski muzej Ka-
mnik, Gorenjski muzej 
Kranj, Radovljiški muzej, 
Tržiški muzej in Gornjesa-
vski muzej Jesenice – je 
združilo moči v promocij-
skem projektu Z Valvasor-
jem po gorenjskih muzejih. 
Na spletni strani Valvasor-
muzeji.si in Facebooku so v 
namen kampanje oziroma s 
povabilom k nakupu vsto-
pnic pripravili pet promocij-
skih videov – vsak je dolg ok-
rog tri minute –, s katerimi 
muzeji želijo povečati svojo 
prepoznavnost širši javnosti.

Skupinsko vstopnico za pet 
muzejev – po znižani ceni je 
na voljo več kategorij obisko-
valcev – si je moč kupiti v 
posameznem muzeju ali po 
spletu, veljajo leto dni, vsak 
izmed muzejev pa ponuja 
ogled stalnih in občasnih 
razstav v matičnih muzej-
skih stavbah. Medobčinski 
muzej Kamnik v Gradu Zap-
rice zgodovinske in arheolo-
ške razstave s širšega kam-
niškega območja, na 
Jesenicah je to v prvi vrsti 
Slovenski železarski muzej, 
v gradu Khislstein v Kranju 
je to razstava Prelepa Go-
renjska, v Radovljiški grašči-
ni je na ogled Čebelarski 
muzej in vse povezano z 
njim, v Tržiškem pa v Polla-
kovi hiši od razstav oblačilne 
kulture do Slovenskega 
smučarskega muzeja.

Z Valvasorjem v muzeje
Igor Kavčič

1. stran
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Snovik – Osrednji investicij-
ski projekt, s katerim se v 
decembrskih dneh ukvarjajo 
v Termah Snovik, je hotel, ki 
bi vključeval pet stebrov za 
zdravje telesa in duha – 
vodo, gibanje, prehrano, ze-

lišča in življenjsko ravnoves-
je – ter tako nadgradil doži-
vetja in programe, v katere 
je že vpeta Kneippova filozo-
fija celostnega zdravljenja. 
Kot je povedal prokurist 
Ivan Hribar, so se odločili 
kandidirati na razpisu Mini-
strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo za sofinanci-
ranje turističnih nastanitev, 
vlogo so oddali minuli pone-
deljek, odgovor pričakujejo 
do marca prihodnje leto – če 
bo pozitiven, je v desetih 
mesecih treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje, investi-
cija pa mora biti zaključena 
v maju 2026. »Veliko je še 
odprtih zadev, po drugi stra-
ni pa imamo veliko kilome-
trine, znanja in sodelavcev, 
ki lahko pripomorejo k ure-
sničitvi cilja,« meni Hribar.
Gradnja hotela, v katerem bi 
bili tudi prostori za kongre-
sno dejavnost oziroma prire-

ditve, je načrtovana v zahtev-
nem hribovitem predelu 
pred apartmajskim nase-
ljem, preko razširjenega vel-
nesa pa bi nov objekt pove-
z a l i  z  b a z e n s k i m 
kompleksom. Da bi našli 
primerno rešitev za umesti-
tev in zasnovo, so k sodelo-

vanju povabili tri arhitektur-
ne biroje, Atrakcija, Geoplan 
in Arhi + Urbi, ter njihove 
ideje predstavili zaposlenim, 
družbenikom, partnerjem, 
občini in drugim, ki jih za-
deva nadaljnji razvoj term. 
Prav je, je dejal prokurist, da 
se o tem razvije širša debata. 
Ocenjuje, da bi bila spreje-
mljiva vrednost projekta od 
10 do 12 milijonov evrov, 
odobreno sofinanciranje pa 
bi bilo možno v višini dvaj-
set odstotkov oziroma največ 
1,8 milijona evrov. Opravili 
so že pogovore z bankami, 
poleg tega podpisujejo pi-
sma o nameri za sodelova-
nje s podjetniki, z društvi, 
občino, s kamniškim zavo-
dom za turizem … če bo ste-
kla realizacija naložbe.

Širitev velnesa, kamp …
V teku so tudi postopki za 
razširitev velnesa. »Dobili 

smo zeleno luč, da so idejne 
rešitve v skladu s prostor-
skim načrtom, tako da lahko 
že delamo projekt za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja,« 
je povedal Hribar. Naložba, 
ki naj bi stala od tri do štiri 
milijone evrov, predvideva 
ureditev bazena, Kneippove 

votline, povezave, ki bo nudi-
la možnost, da obiskovalci 
zaplavajo v zunanji del, fi-
tnes, terapevtske prostore …
Možnosti nastanitve bodo 
dopolnili z manjšim kam-
pom – računajo, da bo no-
vost zaživela v prihodnjem 
poletju, in sicer ob zgor-
njem delu apartmajskega 
naselja, prav tako pa delajo 
na tem, da bi uredili prosto-
re za vrtec, namenjen otro-
kom zaposlenih in okoli-
ških prebivalcev.
Hribar je poudaril še aktiv-
nosti za znižanje stroškov 
elektrike, ki predstavljajo ve-
liko breme. Cilj je samooskr-
ba z električno energijo, je 
pojasnil. »Od leta 2007 smo 
stoodstotno na obnovljivih 
virih energije, nadaljnja 
usmeritev in izziv pa je ko-
generacija na lesno bioma-
so, za katero iščemo spreje-
mljive rešitve.«

V Termah Snovik so predstavili plan naložb, s katerimi po besedah 
direktorice Katarine Hribar želijo razširiti zgodbo zelene, zdrave in aktivne 
ponudbe. Do prihodnjega poletja naj bi uredili manjši kamp.

Pred novimi 
investicijami

Ana Jagodic Dolžan

Kamnik – V zadnjem letu, 
od lanskega do letošnjega 
novembra, je 214 gasilcev 
opravilo tečaj za gasilskega 
častnika, med njimi deset 

iz GZ Kamnik: Simon Go-
lob, Žan Horvat, Urška 
Kregar, David Zorko, Du-
šan Mali, Boštjan in Milan 
Osolnik, Boris Gantar, Ma-
tija Podržaj in Matej Re-
snik; Samo Resnik pa je 
eden od 54 gasilcev, ki so 
naredili tečaj za višjega ga-
silskega častnika. Listine o 
napredovanju so prejeli na 
slovesnosti v Domu kultu-
re, kjer so se zbrali tudi ko-
legi iz drugih regij.
Predsednik GZ Kamnik To-
maž Zabavnik je ob tej prilo-
žnosti spomnil, da ima Ka-
mnik bogato gasilsko 
zgodovino. »S Kamnikom so 
povezani tudi ljudje, ki so 

krojili zgodovino gasilstva 
na Slovenskem.« Omenil je 
Branka Božiča, dolgoletnega 
predsednika GZ Slovenije, 
ki je proučeval zgodovino 
gasilstva na Slovenskem in 
bil pobudnik gasilskega mu-

zeja v Metliki, ter starosto 
kamniškega gasilstva in ča-
stnega občana Jožeta Berleca 
st. »Za svoje delo je prejel 
mnoga gasilska in državna 
priznanja, tudi najvišje ga-
silsko priznanje kipec Mate-
vža Haceta. Neizbrisen pe-
čat je pustil predvsem na 
strokovno operativnem in iz-
obraževalnem področju.« 
Kot je še poudaril Zabavnik, 
GZ Kamnik daje velik pou-
darek izobraževanju.
Poveljnik GZ Slovenije 
Franci Petek je v svojem na-
govoru dejal, da je usposa-
bljanje »gotovo najpomemb-
nejša naloga zveze«. 
»Naravne nesreče, težke ne-

sreče, tehnične nesreče so 
vedno bolj pogoste, zahteva-
jo veliko znanja in veliko 
operativnih gasilcev.« Izpo-
stavil je na požar na Krasu 
in dodal, da je ta izkušnja 
tudi izhodišče za spremem-

bo učnega programa za vod-
je velikih intervencij. Te-
meljna izobraževanja so bila 
že prenovljena, naslednji ko-
rak je po besedah Petka 
novo usposabljanje za teh-
nično reševanje in reševanje 
ob naravnih nesrečah, ki se 
obeta v začetku prihodnjega 
leta. Znanje pa je treba tudi 
vzdrževati, je opozoril. »Na 
gasilski zvezi smo se zato že 
pred leti odločili, da gremo v 
izgradnjo regijskih poligo-
nov. V letošnjem letu smo 
zaključili četrtega in ravno te 
dni se izteka razpis za nasle-
dnje tri, ki se bodo gradili v 
prihodnjem letu,« je napo-
vedal Petek.

Ana Jagodic Dolžan

Gasilska zveza (GZ) Kamnik je bila gostitelj slavnostne podelitve listin o 
napredovanju v čine gasilski častnik ter višji in visoki gasilski častnik.

V Kamnik prišli gasilci 
iz vse Slovenije

Kamnik – Slovenska turi-
stična organizacija in Zavod 
Tovarna trajnostnega turiz-
ma sta Kamniku že drugič 
podelila zlati znak Slovenia 
Green Destination Gold. 
Občina Kamnik je sicer že 
leta 2016 pridobila srebrni 
znak zelene destinacije, 
nato pa v postopku obnovi-
tve znaka leta 2019 še zlati 
znak, saj je komisija oceni-
la, da Kamnik ena izmed 
ocenjevanih destinacij, ki je 
najbolj napredovala.
Slovenska turistična organi-
zacija znak Slovenia Green 

Destination podeljuje na 
osnovi Zelene sheme slo-
venskega turizma. Gre za 
sistem, namenjen pospeše-
vanju razvoja trajnostnega 
turizma na okoljskem, 
družbenem in ekonom-
skem področju. Je certifikat 
kakovosti, s katerim ozna-
čujemo izpolnjevanje širo-
kega spektra zahtev na po-
d r o č j u  t r a j n o s t n e g a 
turizma.
Kot so sporočili iz kamni-
škega Zavoda za turizem in 
šport, so najvišjo oceno, 
10,0, dosegli v kategoriji 
Narava in pokrajina, v kate-
gorijah Destinacijski mana-

gement in Poslovanje turi-
stičnih podjetij, ki sta v 
Zeleni shemi med najpo-
membnejšimi, pa so prese-
gli oceno 8,1. Luka Svetec, 
v. d. direktorja zavoda, je 
poudaril, da so le za las 
zgrešili platinasti znak, ki 
zajema še strožje kriterije 
in bo tako nov cilj Kamnika 
kot turistične destinacije. 
»Kljub uspešni recertifika-
ciji zlatega znaka pa se za-
vedamo, da sama barva zna-
ka ni toliko pomembna, kot 
je pomemben dejanski uči-
nek trajnostnih projektov za 
naše mesto,« je ob tem še 
povedal Svetec.

Kamnik znova zlat
Aleš Senožetnik

OO SDS Kamnik nasprotuje ukinitvi nujne 
medicinske pomoči v Kamniku
V zadnjih dneh odmeva najava ministra za 
zdravje Danijela Bešiča Loredana, da na mi-
nistrstvu pripravljajo reorganizacijo nujne 
medicinske pomoči (NMP). Napovedal jo je za 
začetek leta 2023 – kot nepremišljeno novo-
letno darilo vsem bolnim in potrebnim nujne 
pomoči. Ministrstvo namerava zmanjšati šte-
vilo mest, kjer imajo ljudje 24-urni dostop do 
dežurnega zdravnika oziroma NMP.

V Sloveniji je trenutno okoli 50 dežurnih mest, 
ki delujejo vse dni v tednu in kjer lahko ljudje 
v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja 
poiščejo pomoč. Mreža dežurnih mest trenu-
tno deluje tako, da imajo vsi državljani mož-
nost prejeti NMP, ko jo potrebujejo. Po seda-
njih napovedih pa bo treba za NMP počakati 
nekoliko dalj časa, med čakanjem pa lahko 
svobodno zaplešete. 

Vodstvo Ministrstva za zdravje meni, da se 
morajo ljudje, ki nujno potrebujejo pomoč, 
prilagoditi kadrovskemu pomanjkanju zdrav-
nikov in neuspešnemu pogajanju ministra 
s sindikati zdravstvene dejavnosti. Vzrok za 

zmanjšanje NMP opravičujejo z nižjimi stroški 
in manjšimi obremenitvami zdravnikov. 

Občinski odbor SDS Kamnik nasprotuje uki-
nitvi NMP v Kamniku, saj menimo, da si ob-
čanke in občani zaslužijo najhitrejšo oskrbo. 
Mnogokrat je namreč prav hitro posredo-
vanje ključno za ohranitev življenja. Pri tem 
opozarjamo na to, da je občina Kamnik po 
velikosti ena večjih v Sloveniji. Nujne medi-
cinske pomoči pa so v Kamniku deležni tudi 
občani Komende. 

Če bo minister za zdravje nadaljeval namero 
ukinitve NMP, bomo v OO SDS Kamnik prip-
ravili akcijo zbiranja podpisov ZA OHRANITEV 
NUJNE MEDICINSKE POMOČI, saj si najnujnej-
šo pomoč zaslužimo. 
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Prejemniki listin o napredovanju iz GZ Kamnik / Foto: GZ Kamnik

Plane Term Snovik je predstavil prokurist Ivan Hribar. / Foto: Terme Snovik
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Tokratni priporočilni se-
znam vsebuje knjige, ki go-
vorijo o izseljeniških ali be-
gunskih izkušnjah na 

Balkanu. Mnogi so morali 
zaradi vojne zapustiti svoj 
dom, kakor se še ta trenutek 
dogaja po vsem svetu.
Aleksander Hemon, Sara-
jevčan, zdaj zelo uspešen 
ameriški pisatelj, v Knjigi 
mojih življenj (Modrijan, 
2013) piše o življenju v Sa-
rajevu in o prilagajanju no-
vemu okolju v Kanadi, ka-
mor je prebegnil zaradi 
vojne. Piše tudi o starših, 
beguncih, kako sta sestav-
ljala sezname stvari, ki ju 
ločujejo od kanadske druž-
be, na primer da Kanadčani 
ne kuhajo, kajti dobra hrana 
se kuhlja in ne na hitro spe-
če. Zelo nevarno je iti z mo-
krimi lasmi ven, kar pa za 
Američane očitno ne velja. 
O tem nas prepričuje Noah 
Charney v duhoviti knjigi 

Slovenologija: življenje v 
najboljši deželi na svetu in 
popotovanje po njej (Be-
letrina, 2017), ki med drugi-
mi omenja ravno to kultur-
no razliko – ali je prav iti z 
mokrimi lasmi ven ali ne. 
Hemonov roman Projekt 
Lazar (Modrijan, 2010) 
spretno razkriva dve izse-
ljenski usodi in temo vojne 
v Bosni. Samira Kentrić je 
ustvarila avtobiografski gra-
fični roman Balkanalije, od-
raščanje v času tranzicije 
(Beletrina, 2015), ki je, kot 
pravi avtorica sama, »social-
ni portret otroka, ki je odra-
ščal v priseljenski delavski 
družini v nekdanji SFRJ«. 
Goran Vojnović v romanu 
Figa (Beletrina, 2016) sple-
ta družinsko sago ljudi, ki 
so jih vojne raznesle po Bal-

kanu in zaznamovale več 
generacij. V branje priporo-
čam pesmi Josipa Ostija in 
romane Miljenka Jergovića, 
Nenada Veličkovića in nje-
govo knjigo Gostači (Založ-
ba/*cf, 1998) ali Gal-
loweyev roman Sarajevski 
čelist (Modrijan, 2010).
Ta zapis posvečam umrli 
sodelavki Duški Težak, ki je 
bila begunka iz Sarajeva in 
ki nam je zaradi svoje ži-
vljenjske moči, s katero je 
zgradila novo življenje, lah-
ko v navdih. Večkrat sva se 
smejali, ker je Duška table-
te »pila«, ker so tako delali 
pri njih, medtem ko se pri 
nas tablete »jedo«. »Samo 
da glava ne boli več, pa če 
jih spijemo ali jemo,« je 
rekla. Pomembno je, kar 
nas združuje.

Pomembno je, kar nas združuje
Breda Podbrežnik 
Vukmir

Bralna priporočila iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne praznike ter  
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za vso podporo in vsak glas na volitvah 
v letu 2022 in vam zagotavljamo, da se bomo tudi v prihodnje po svojih 
najboljših močeh trudili za dobro vseh občank in občanov občine Kamnik. 

Novo leto naj zaznamujejo zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2023!
OO NSi Kamnik

Kamnik – Našo povezanost z 
nebeško materjo lahko na 
poseben način okrepi tudi 
glasba. Ta dvigne našega 
duha, ko morda niti molitev 
ne pomaga. Pesmi, ki častijo 
Marijo, je seveda nešteto in 

za najrazličnejše okuse in 
verjamem, da ni kristjana, ki 
ne bi znal na pamet zapeti 
ali zabrundati vsaj ducat 
krasnih slovenskih pesmi v 
njeno čast. Pevci Komorne-
ga zbora Šutna Kamnik tako 
sledimo večstoletni sloven-
ski pobožnosti in se okrog 8. 
decembra že 13. leto zapored 
skupaj s prijatelji v cerkvi 
Marijinega brezmadežnega 
spočetja na Šutni poklonimo 
Mariji. Domači zbor, ki ga od 
oktobra naprej vodi Dušan 
Ješelnik, je za ta večer pripra-
vil dve skladbi skladatelja 
Lojzeta Mava ter pesem Josi-
pa Šterbenca. V goste smo 
tokrat povabili Ženski pevski 
zbor Perunike z zborovodjo 
Brigito Gregorčič Lenarčič, 
Vokalno skupino Adam Rav-

bar pod umetniškim vod-
stvom Petra Pogačarja, Me-
šani pevski zbor Župnije Ko-
menda z zborovodjo Petrom 
Grumom, Ženski pevski 
zbor Jutro iz Ihana pod tak-
tirko Luka Štiftarja ter pevce 
najstarejšega pevskega 
društva na Slovenskem Lira, 

ki ga že od leta 2000 vodi 
prof. dr. Andrej Misson. Ne 
glede na to, kateri izbor pe-
smi je bil posameznemu obi-
skovalcu bližji, pa verjamem, 
da so srca enako goreče 
vztrepetala, ko je v cerkvi za-
donela skupna pesem Bodi 
nam pozdravljena.
Hvaležnost je lepa čednost, 
zato se spodobi, da se na 
koncu zahvalimo. Hvala to-
rej prijateljem pevcem, ki so 
se nam pridružili ta večer, 
župniku Luki Demšarju za 
gostoljubje v domači cerkvi, 
Mariji Holcer za spremljavo 
na orglah, Občini Kamnik 
za podporo in finančno po-
moč, Tomažu Koscu za foto-
grafiranje in vsem vam, ki 
ste si vzeli čas in prišli v 
našo družbo.

Bodi nam pozdravljena
Mihela Gabrovec

Kamnik – Osrednja kam-
niška galerija, sicer majhna 
po obsegu, a velika po vsa-
kokratni vsebini, v decem-
bru pa vse do 10. februarja 
prihodnje leto gosti zanimi-
vo razstavo dveh umetnic, 
ki sta se v zadnjih letih uve-
ljavili predvsem kot odlični 
kolažistki.
Kranjčanka Maruša Štibelj 
je diplomantka likovne pe-
dagogike na Pedagoški fa-
kulteti v Ljubljani. Snov za 
kolaže išče v starih revijah 
in časopisih ter nenehno po-
skuša širiti meje kolaža kot 
samozadostnega medija, pri 
čemer ohranja originalni 
spekter barv, ki ga material 
ponuja. Je pobudnica in 
umetniška vodja festivala 
sodobnega kolaža Kaos. Eva 
Mlinar prihaja iz Ljubljane 
in je končala študij umetno-
stne zgodovine na Filozof-
ski fakulteti ter študij vizu-

alnih komunikacij na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje v Lju-
bljani. Deluje na različnih 
področjih vizualne umetno-
sti: od knjižne in sodobne 
ilustracije do slikarstva; v 
svoja dela pa pogosto vnaša 
elemente kolaža.

Prav kolaž je tisti, ki obe 
umetnici združuje na tokra-
tni razstavi in na neki način 
odraža tudi njuno razmišlja-
nje o sodobni družbi in od-
nosu umetnika do aktualnih 
vprašanj, s katerimi se člo-
veštvo srečuje. Njuno delov-
no druženje ni naključno, 

saj sta lani svoje ustvarjalne 
moči med drugim združili v 
projektu, ki je sodil v okvir 
priprav na EPK v Novi Gori-
ci – v urbani intervenciji sta 
namreč pripravili mural na 
enega tamkajšnjih zidov, 
mimo katerega so se peljali 
kolesarji na Dirki po Italiji.
»Čeprav se ukvarjava z ena-
ko tematiko, je najin pristop 
h kolažu nekoliko drugačen. 
Sama se v zadnjem času več 
ukvarjam z digitalnim kola-
žem, Eva pa se je nasprotno 
iz digitalnega kolaža nekoli-
ko bolj usmerila k analogne-
mu,« pojasni Maruša Šti-
belj. Eva Mlinar v svoje 
kolaže vključuje tudi druge 
likovne tehnike, kot so akva-
rel, akril, svinčnik in barvi-
ca. Ko stopimo v galerijo, 
imamo tako občutek ustvar-
jalnega sožitja, podrobnejši 
ogled »malih otočkov v veli-
kem kolažnem oceanu« 
nam vendarle poda majhne 
različnosti v pristopu k enot-

ni temi. V ustvarjalnem raz-
mišljanju sta se osredotočili 
na znamenito Dürerjevo po-
dobo Melanholija.
»To je zagotovo eno izmed 
tistih umetnostnih del, ki 
ostajajo večna in hkrati ne-
dorečena, kot je nedorečena 
tudi sama melanholija v 
smislu ubesedenja stanja 
čustvovanja, ki zaznamuje 
posameznika,« poudarja ku-
stosinja razstave in vodja ga-
lerije Saša Bučan. »To temo 
v številnih kolažih, posamič-
no ali v dialogu, preizprašu-
jeta Maruša Štibelj in Eva 
Mlinar, hkrati pa v neštetih 
simbolih in asociacijah, ki 

zapolnjujejo površine, prav-
zaprav bolj vabita gledalca k 
razmisleku o njihovi večpo-
menskosti. Posamično delo 
nas pravzaprav nehote zape-
lje v melanholičnost. Izreza-
ni detajli, ki se spajajo v 
novo zgodbo, nam sporočajo 
predstavo videnja in občute-
nja življenja obeh avtoric.«
Vsak kolaž ima tudi naslov, 
kar gledalca morda celo za-
vede pri opazovanju podobe 
pred njim, a kot pravi Eva 
Mlinar, so naslovi dovolj ab-
straktni, da opazovalcu omo-
gočajo lastno interpretacijo. 
»Morda so le rahel namig in 
poziv k razmišljanju.«

V Galeriji Pogled je na ogled razstava z naslovom Melanholija. Pravzaprav gre za dve razstavi v enem 
skupnem projektu dveh odličnih avtoric kolaža Maruše Štibelj in Eve Mlinar.

Melanholija na pogled

Igor Kavčič

Eva Mlinar / Foto: Igor Kavčič

Maruša Štibelj / Foto: Igor Kavčič
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Pevci na tokratnem koncertu / Foto: arhiv zbora
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Kamnik – Umetnica se na 
poti osebnega in umetniške-
ga razvoja ter iskanja lastne 
biti in svojega edinstvenega 
glasu in umetniškega izraža-
nja srečuje z različnimi pre-
prekami, odkritji, spoznanji, 
vzponi in padci, strahom, 
dobroto in ljubeznijo. Svojo 
zgodbo pripoveduje skozi av-
torska besedila in pesmi, ki 
izražajo postopno rast in ra-
zvoj ustvarjalke iz ujetosti v 
zahteve in zapovedi okolice in 

brezdušnega sveta preko spo-
znanj o pomenu osebne rasti 
in iskanja lastne biti do osvo-
boditve v spoznanju, da je 
prav, da se sprejema takšna, 
kot je. Sabina v svojo zgodbo 
povabi vse prisotne, saj jim že 
v uvodnem povabilu zagotovi 
sprejetost v njihovi ranljivosti 
in nepopolnosti. Dogajanje je 
razporedila po celotnem pro-
storu, v katerem zgodba nje-
nega razvoja teče po obodu 
dvorane, kjer so postavljena 
različna prizorišča, obiskoval-
ci dogajanja pa sedijo na sto-
lih v sredini in z obračanjem 
sledijo dogajanju. Osebno iz-
povedna predstavitev se za-
ključi na istem mestu, kot se 
začne, a ima popolnoma dru-
go vsebino. S potovanjem je 
avtorica svojo osebnostno rast 
iz ujetosti dvignila v osvobo-
ditev. Z razporeditvijo dogaja-
nja v krogu je umetnica sim-
bolno izrazila cikličnost rasti 
oziroma spiralno potovanje v 
nove razsežnosti bivanja. Po-
samezne stopnje rasti je 
predstavila na različnih prizo-
riščih, ki so vsako na svoj na-
čin izražala stanje njenega 

duha. Tako smo jo obiskoval-
ci lahko spremljali od temne 
podobe s črno silhueto preko 
časopisnega kotička in prizo-
ra z mavčnimi maskami ter 
verigami do prizorišča sade-
ža spoznanja, ki je bilo na-
sproti začetnemu prizoru, in 
naprej v prizor z ogledali do 
razrešitve in sprejemanja ob 
barviti podobi osvobajajoče 
ustvarjalnosti.
Osvobojena je prvi avtorski 
performans in umetniška in-
stalacija Sabine Gruden, kjer 
se predstavi kot celostna 
umetnica. Sceno je oblikova-

la s svojimi avtorskimi likov-
nimi deli in fotografijami, v 
katerih se je odlično izkazala 
tudi kot model. Dogajanje in 
celotno podobo je popestrila 
tudi s posnetimi besedili in 
video projekcijami, ki so do-
polnjevale živo dogajanje.
Z avtorskim projektom Osvo-
bojena je Sabina Gruden po-
kazala svoj izreden talent za 
različne umetnostne zvrsti, 
ki so vsaka na svoj način gra-
dile in dopolnjevale vsebino 
do končne razrešitve. Ciklič-
nost rasti, zanimiv pristop, 
odlična scenografija, potova-
nje od točke do točke, ki skle-
ne krog, publika znotraj do-
gajanja – to je le nekaj 
poudarkov, ki kažejo, da se 
bo ustvarjalnost Sabine Gru-
den še naprej gradila in izra-
žala v samostojnih umetni-
ških instalacijah.
Sabina Gruden je projekt 
premierno uprizorila v nede-
ljo, 27. novembra, v Klubu 
Kina dom v Domu kulture 
Kamnik, ponovitve pa bodo 
tudi drugje po Sloveniji. Pro-
jekt je sofinancirala Občina 
Kamnik.

Andreja Humar 
Gruden

Kamnik – V petek, 9. decem-
bra, se je v Domu kulture 
Kamnik odvila tradicionalna 
decembrska prireditev 
Folklorne skupine (FS) Ka-
mnik. V goste so povabili 
Folklorno skupino Razor iz 
Tolmina, Kranjske furmane 
Akademske folklorne skupi-
ne Ozara Kranj in ansambel 
Viharnik. Vodja prireditve je 
bil Darko Lešnjek, vodili pa 
so jo Martina Hlastec Vod-
lan, Mira Osolnik in Aco 
Starin, ki je za prireditev 
napravil scenarij. Poslušalce 
so preko posameznih točk 
popeljali od kamniške avto-
busne postaje do planinske-
ga gostišča Zeleni rob na Ve-
liki planini, na poti do tja pa 
so družbo delali številni ple-
salci, godci in pevci.
Preden smo krenili na pot, je 
župan Matej Slapar želel 
pozdraviti vse nastopajoče in 
obiskovalce ter poudariti kul-
turni pomen delovanja FS 
Kamnik pri ohranjanju in 
prenašanju narodne dedišči-
ne ljudskih plesov, glasbe, 
oblačil in šeg naprej, na mla-
de rodove, preko različnih 
prireditev, katerih vrhunec so 
vsako leto Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine v 
Kamniku, pa tudi širši javno-
sti. Predsednik FS Kamnik 
Janez Hribar mu ni ostal dol-
žan in se je v imenu vseh čla-
nov županu in občini zahvalil 
za vso finančno in moralno 

podporo, da pa bi župan lažje 
prišel do Zelenega roba, mu 
je suknjič zamenjal s telovni-
kom narodne noše.
Prireditev so odprli »Ta na-
vihani«, dekleta in fantje 
otroške FS Kamnik, ki so 
pod mentorstvom Lucije Ri-
felj predstavili nekaj otro-
ških ljudskih plesov, iger in 
izštevank v venčku Dobro je 
delati srečo. Odrasli člani FS 
Kamnik so nato predstavili 
venček plesov, skladb in pe-
smi Na planini luštno je. 
Sledil je nastop Folklorne 
skupine Razor Tolmin, ki je 
skupaj z godci predstavila 
plese in skladbe Šentviške 
planote in Cerkljanskega, ter 
nastop Kranjskih furmanov, 
ki so z godci predstavili Bo-

žično-novoletno koledovanje 
na Kranjskem. Sledil je na-
stop domačega ansambla Vi-
harnik s tremi pesmimi.
V drugem delu prireditve so 
člani FS Kamnik predstavili 
povsem novo odrsko posta-
vitev Ko pridejo pastirji s 
planine, ki je zajemala sce-
nografijo, plese, glasbo, pet-
je, komično igro in seveda 
pastirsko nošo. Požela je ve-
lik in navdušen aplavz ob-
činstva. FS Razor je predsta-
vila še plese Zgornjega 
Posočja, Kranjski furmani 
pesmi in viže Kranjskih 
furmanov, FS Kamnik pa 
venček plesov Kar godec zai-
gra, to Miha odplesati zna. 
Na koncu so vsi nastopajoči 
ob bučni spremljavi občin-

stva zapeli in zaigrali Golico 
ter neuradno kamniško hi-
mno Veselo v Kamnik.
Obiskovalci smo videli šte-
vilne plese, raznovrstne na-
rodne noše, slišali prijetne 
melodije in zanimive pesmi. 
Predsednik FS Kamnik Ja-
nez Hribar, ki je bil zaslu-
žen za organizacijo in sceno, 
se je za uspešno prireditev 
in delovanje FS Kamnik 
zahvalil Občini Kamnik, Jav-
nemu skladu Kamnik, 
Domu kulture Kamnik, 
vsem nastopajočim in osta-
lim, ki so kakorkoli prispe-
vali k dogodku. Kot vselej je 
v svoje vrste povabil vse, da 
se jim pridružijo na vajah ob 
sredinih večerih. Zagotavlja-
jo, da se imajo luštno.

Katja Dolenc

Performans Sabine Gruden / Foto: arhiv dogodka

Performans Osvobojena je osebna izpoved 
umetnice Sabine Gruden.

Osvobojena

Ko pridejo pastirji s planine, nova odrska postavitev Folklorne skupine Kamnik / Foto: Tina Dokl

Folklorna skupna Kamnik je pripravila tradicionalno decembrsko prireditev Ples in glasba izpod 
kamniških planin 2022, na katero so povabili številne goste.

Plesi in glasba

Drage Kamničanke in dragi Kamničani,
želimo vam blagoslovljene božične 
in novoletne praznike
ter vam voščimo ob praznovanju dneva
samostojnosti in enotnosti.
Novo leto naj zaznamujeta 
zdravje in sreča.

Želimo vam vse dobro v letu 2023!
Občinski odbor SDS Kamnik

Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana; OO Kamnik
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Brezje nad Kamnikom – 
Brezjani so od letošnjega po-
letja bogatejši za pitnik, ki so 
ga trije vaški fantje postavili 
ob robu hišice, kjer otroci 
čakajo na šolski kombi. Teo 
Lužar, Jože Grčar in Aleš 
Arko so s tem poskrbeli za 
vse žejne mimoidoče poho-
dnike, kolesarje, jahače in 
štirinožce, ki si po vzponu 
na Brezje osvežitev še kako 
zaslužijo.
Lansko leto so Brezjani s po-
močjo velikodušnega Marka 
Vrhovnika prišli do defibri-
latorja (AED), v letošnjem 
letu pa so od kamniške Civil-
ne zaščite prejeli v dar na-
hrbtnik prve pomoči, ki ga 
bodo namestili v leseno 
omarico ob AED-ju. Tako 
bosta prvi posredovalki Mi-
hela Gabrovec in Bojana Lu-
žar na pomoč lahko odhiteli 
z nahrbtnikom, v katerem je 
vse potrebno za nudenje 
prve pomoči.
Poleg vode in zdravja je za 
človekov obstoj nujno po-
trebna tudi hrana. Peter 
Gabrovec se je zato podal v 
uk k Janku Štritofu, ki ga je 
naučil zamesiti in speči 
odličen ajdov kruh z orehi. 
Peter je Brezjane zadnje 
leto na vseh snidenjih raz-
vajal s svojim dišečim in 
okusnim kruhom, dokler 
mu ni na um prišla imeni-
tna ideja. Pripravil je delav-
nico, na kateri je podelil 
svoje znanje in izkušnje s 
pripravo kruha. Zdaj po do-
mačem kruhu diši že skoraj 
v vsaki hiši.
Ob vsem naštetem pa Brez-
jani ne pozabljajo niti na 
svoje najmlajše. Tudi letos je 
Mihela Gabrovec zanje pri-

pravila Miklavževe delavni-
ce, na katerih so izdelovali 
angelčke, kostume in sceno 
za pravljico o zverjascu, ki jo 
je vaško Gledališče z razgle-
dom postavilo na oder Prele-
snikove domačije in z njo 
počastilo Miklavžev prihod. 
Teo Lužar kot zverjasec, Mi-
hela Gabrovec kot miška, 
Miša Arko kot kača, Lucija 
Gabrovec kot lisica in Brina 
Lužar kot sova so skupaj s 
povezovalko Anko Starova-
snik in kitaristom Sandijem 
Belcem nagovorili več kot 
sto otrok. Miklavž (Janez 
Burja) je s svojim sprem-
stvom vse, ki so si zaslužili 

njegovo pozornost, obdaril s 
prikupnimi naglavnimi tra-
kovi. Ti so prišli izpod spre-
tnih šiviljskih rok Petre Sr-
šen. Kot odlični Miklavževi 
pomočniki pa so se izkazali 
še Pavla Tomec, Mihela Ga-
brovec, Andrej Kuhar, Bojan 
Zvržina, Miha Golob, Tone 
Jež in Igor Sršen.
Po predstavi in obdarovanju 
so Brezjani obiskovalce po-
častili s sveže ocvrtimi mi-
škami, palačinkami in kuha-
nim vinom. Tako se 
nikomur ni preveč mudilo 
domov.
Pa še recite, da na Brezjah ni 
luštno.

Na Brezjah ni nikoli dolgčas, pravijo krajani, za katerimi je znova pestro 
leto, ki so ga kronali s prazničnim dogajanjem.

Na Brezjah  
ni dolgčas

Obisk Miklavža / Foto: arhiv dogodka

Bojana Lužar

Kamnik – Društvo prijateljev 
mladine (DPM)Kamnik je že 
v prvem letu delovanja, usta-
novljeno je bilo januarja le-
tos, organiziralo več dobro-
delno obarvanih dogodkov in 
zabavnih dogodivščin za otro-
ke. Poleti so v sodelovanju z 
Zavodom za letovanje in re-
kreacijo otrok za več kot 70 
otrok iz občine Kamnik orga-
nizirali letovanje v Savudriji 
in Zgornjih Gorjah. Jeseni so 
zbirali šolske potrebščine, s 
tem pa socialno šibkejšim 
družinam pomagali pri vsto-
pu njihovih otrok v novo šol-
sko leto. Predstavili so se tudi 
na 10. Dobrodelnem pohodu 
Modrih novic na Sv. Primož, 
kjer so skupaj z Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije izvajali 
delavnice za otroke, pri tem 
pa zbirali sredstva za pomoči 
potrebne družine.
Decembra so se v DPM Ka-
mnik pridružili Zvezi prija-
teljev mladine Domžale in 
sodelovali na njihovih pred-
prazničnih delavnicah za 

otroke, ki so potekale sredi 
decembra, pretekli konec te-
dna pa so v Kulturnem 
domu Franca Bernika v 
Domžalah pripravili obdaro-
vanje otrok z lutkovno pred-
stavo in obiskom dedka 
Mraza. Kot je pojasnila pred-
sednica DPM Kamnik Sonja 
Flis Loboda, jim je kamniški 
župan Matej Slapar pred 
tem podaril polno košaro 
sladkih dobrot, ki so jih raz-
delili otrokom. »Pridružili 

smo se tudi akciji Trije zim-
ski botri, kjer posamezniki 
otrokom iz socialno šibkej-
ših okolij izpolnjujejo želje,« 
je dodala predsednica in še 
poudarila, da si bodo tudi v 
prihodnje prizadevali za 
uveljavljanje otrokovih pra-
vic v lokalni skupnosti, orga-
nizirali bodo dobrodelne in 
druge prireditve, zagotavljali 
materialno pomoč socialno 
šibkim in kakovostno življe-
nje mladih v občini.

Maša Likosar

Obiskal jih je  
dedek Mraz

Vesel božič in 
srečno novo leto 

2023
Sela pri Kamniku 23, 2141 Kamnik

GSM: 041 288 145
E-pošta: info@vgvrankar.si

www.vgvrankar.si

Adaptacije, novogradnje, ureditev dvorišč, 
asfaltiranje, zunanja ureditev, 

 kanalizacija, čistilne naprave, rušitve,  
popisi del, svetovanje ... 

"Novo leto je čas, 
ko v odsevu misli drsijo slike preteklega časa. 

Pa se je treba samo obrniti 
in pred nami se odpre mavrični sijaj prihodnosti."

 
Želimo vam blagoslovljene božične praznike, ponosno

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter 
vse dobro v prihajajočem letu.

2023

Li
st

a 
M

at
ej

a 
Sl

ap
ar

ja
, V

eg
ov

a 
4,

 1
24

0 
Ka

m
ni

k
Ka

m
ni

k 
- S

ch
le

nk
 d

,.o
.o

., 
Fu

ži
ne

 , 
Ka

m
ni

k

Kamniški župan Matej Slapar je predsednici Sonji Flis 
Loboda izročil košaro sladkih dobrot. / Foto: arhiv Občine Kamnik
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Kamnik – Vsaka izmed deba-
tnih ekip, sestavljenih iz 
treh članov, je predstavila ar-
gumente na vnaprej določe-
no tematiko, tokrat je bila to 
pravica politikov do zaseb-
nosti. Občinstvo, ki je do za-
dnjega kotička napolnilo Ko-
tlovnico, je lahko uživalo ob 
veščinah podajanja argu-
mentov tako za kot proti. Po 
koncu debate, ki je postregla 
s prenekaterimi retoričnimi 
biseri, pa je prav občinstvo 
izbralo zmagovalca večera – 
večino zbranih so prepričali 
mladi gimnazijci Nejc Gr-
čar, Aleksander Šuštar in 
Vid Potočan.
Kot je pojasnila Jana Pertot 
Tomažič, profesorica sloven-
skega jezika na GSŠRM in 
mentorica debatnega kluba, 
ki na šoli deluje od lanskega 
leta, sestavlja pa ga več sku-
pin dijakov, je že po dobrem 
letu viden očiten napredek di-
jakov pri razvijanju argumen-
tov ter pri retoričnih vešči-
nah, ki jih nato s pridom 

uporabljajo tako pri učnem 
procesu kot v vsakdanjem ži-
vljenju. Teme, s katerimi se 
srečujejo pri debatah, so pre-
pletene z realno družbeno 
problematiko, pogosto je pro-

vokativna že sama izhodiščna 
teza, o kateri razpravljajo – 
denimo Demokracija kot edi-
na oblika vladavine ali pa 
Okoljski aktivisti bi se morali 
zavzemati za nuklearno ener-
gijo. Pri debati so zmožni za-
govarjati obe plati določene 
tematike oziroma dileme, na 
ta način dodobra spoznati 
stvar samo, posledično pa na 
koncu tudi sami znati ustvari-
ti lastno prepričanje ter tako 
graditi svojo identiteto.
Po besedah Miha Andriča, 
izkušenega pri vodenju 
mednarodnih debatnih or-

ganizacij, sedaj pa somen-
torja debatnega kluba, se 
marsikaj sicer vrti okoli tek-
movanj, pa vendar udejstvo-
vanje ter zmagovanje na 
njih ni končni cilj, temveč 
pot k boljšemu razumevanju 
dejstev, širjenju obzorij in 
argumentiranju. Gre za iz-
popolnjevanje veščin, ki jih 
uporabljamo ob vsakodnev-
nih priložnostih, pomem-
ben korak v pravo smer pa 
se mu zdi, da se argumenti-
rana debata kot interdiscipli-
narna metoda postopoma 
uvaja pri šolskem pouku.

Mladinski center Kotlovnica je bil prizorišče debatnega spopada, v katerem sta argumente  
soočila debatni klub kamniške Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra (GSŠRM) ter prekaljeni 
Fužinski kulturniki.

Debatni spopad

Samo Lesjak

Kamnik – Idejni pobudniki 
za slovar so bili prostovoljci 
Osnovne šole (OŠ) Komen-
da Moste, ki delujejo pod 
imenom Vitezi današnjega 
časa. Ker je njihova mentori-
ca skavtska voditeljica in je 
bila v stiku z ukrajinskimi 
skavti, smo Ukrajince pova-
bili k sodelovanju. Povedali 
so, kako jih je slovar povezal, 
in začeli smo razmišljati o 
tem, kako bi obogatili tudi 
slovenski del. Tako smo k 
ustvarjanju povabili še slo-
venske tabornike, ki so se 
odzvali v precejšnjem števi-
lu.
Za video slovar smo se od-
ločili, ko smo videli, kako 
zelo se razveselijo mali 
ukrajinski otroci, če jim 
kdo reče kakšno besedo v 
njihovem domačem jeziku. 
Namenili smo ga sloven-
skih šolam in vrtcem v upa-

nju, da se bodo učenci in 
učitelji naučili nekaj prija-
znih besed v ukrajinščini. 
Uporabljali so ga tudi pro-
stovoljci, ki so poleti pri-
pravili počitniške tabore za 
ukrajinske otroke.
Ko so slovar videli Angleži, 
so želeli sodelovati in tako je 
jeseni nastala trojezična raz-
ličica.

Vsi posnetki so amaterski in 
posneti na različnih krajih: 
doma, na taborih, potova-
njih, na vojnih področjih, v 
klubskih sobah  ... povezuje 
jih skavtska rutka, duh soli-
darnosti in želja po tem, da 
bi soustvarili nekaj dobrega 
in koristnega.
Video je tako nastal v sodelo-
vanju prostovoljcev OŠ Ko-

menda Moste, Nacionalne 
organizacije skavtov Ukraji-
ne, Združenja slovenskih 
katoliških skavtov in skav-
tinj, Zveze tabornikov Slove-
nije ter skavtov okrožja Ox-
fordshire Scouts. Najdete ga 
na Youtube kanalu pod na-
slovom 'Scout Ukrainian 
Slovenian English Dictiona-
ry'.

Kamniški skavti smo sodelovali pri nastajanju najprej dvojezičnega, nato pa še trojezičnega 
skavtskega video slovarja.

Video slovar

Meta Štrumbelj

Pri pripravi slovarja so sodelovali tudi kamniški skavti. / Foto: Mamutov steg
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Želimo vam 
mirne praznike 
in srečno 2023!

Prijetne praznične dni Vam želimo, 
         v letu 2023 pa zdravja in  
                   sreče obilo.

Papež Potokar Nina s.p., Avtoličarstvo - avtokleparstvo Papež, Podjelše 2, Kamnik

Pri nesreči vam ponujamo 
našo pomoč in usluge.

Možnost izposoje  
nadomestnega vozila.

Pogodbeno sodelovanje z 
zavarovalnicami.

NOVO! Cenilno mesto za 
Zavarovalnico Triglav.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK, KOLODVORSKA ULICA 5, KAMNIK

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
KAMNIK 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK  
ŽELI VSEM OBČANOM IN OBČANKAM 
LEPE, TOPLE BOŽIČNE PRAZNIKE, 
OB PREHODU V NOVO LETO 2023  
PA OBILO ZDRAVJA, VESELJA  
IN MEDSEBOJNEGA 
RAZUMEVANJA. SREČNO!

Po besedah Miha Andriča, izkušenega pri 
vodenju mednarodnih debatnih organizacij, 
sedaj pa somentorja debatnega kluba, se 
marsikaj sicer vrti okoli tekmovanj, pa vendar 
udejstvovanje ter zmagovanje na njih ni končni 
cilj, temveč pot k boljšemu razumevanju dejstev, 
širjenju obzorij in argumentiranju.

Pro et contra: razgiban besedni dvoboj je navdušil vse zbrane v Kotlovnici. / Foto: Samo Lesjak

Sela – V ŠKD Sela se lotimo mnogih stvari in tudi film ni več 
tabu. Z našo režiserko Andrejo Humar Gruden smo posneli 
film z naslovom Zaklad, ki je nastal po pripovedki o ukradeni 
monštranci. Ta zgodba je burila mnoge duhove in stari ljudje 
iz Sel so povedali, da sta menda pod hribom zakopana zlata 
monštranca in kelih, ki so ju domačini skrili pred Turki, ki so 
v času turških upadov ropali naše kraje in cerkve. Izbrani 
igralci, ki smo jih odbrali na avdiciji, so se z veseljem v srcu 
lotili snemanja in izdelek je sedaj tu. Premiera filma Zaklad je 
bila v petek, 2. decembra, v podružnični šoli Sela. Za praznič-
no obarvani uvod pa so poskrbele Klara Štrajhar, Lana Erzar 
in Tjaša Cevec, mlade in nadarjene glasbenice, o katerih 
bomo zagotovo še slišali. N. P.

Premiera filma

Na premieri filma Zaklad / Foto: arhiv društva
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Kamnik – V Kamniku je v 
Domu kulture potekala slo-
vesna podelitev priznanj in 
razglasitev najboljših gor-
skih tekačev za leto 2022. 
Gorske tekače iz vse Sloveni-
je je pozdravil župan Matej 
Slapar. Pomen gorskih tekov 
v atletiki je poudaril Primož 

Feguš, v. d. predsednika 
Atletske zveze Slovenije 
(AZS). O teku na svetovni 
sceni pa je poročal Tomo 
Šarf, predsednik svetovne 
zveze za gorske teke.
Dušan Papež, predsednik 
Združenja za gorske teke, je 
označil sezono kot odlično. 
Gorskim tekačem je čestital 
za lepe dosežke tako na do-
mačem kot svetovnem pri-
zorišču. Poudaril je dosežek 
Timoteja Bečana, ki je bil v 
izboru Atlet leta AZS uvr-
ščen na tretje mesto med 
člani. S prestižnim prizna-
njem je celotna atletska 

družina dala veljavo njemu 
in s tem tudi gorskemu 
teku.
Najprej je potekala podelitev 
medalj za ekipno prvenstvo 
na Šmarni gori. Srebro so 
dosegle ekipe KGT Papež: 
mladinci – Aleš Prelovšek in 
Nik Romšak, članice – Nuša 
Mali in Urša Trobec, člani 2 
– Nejc Uršič in David Vo-

grin, zlato pa ekipa Timotej 
Bečan in Miran Cvet. Klub 
KGT Papež je bil ekipno 
drugi.
Med najboljšimi v Pokalu 
Slovenije v skupnem seštev-
ku je bilo kar enajst tekačev 
KGT Papež v različnih kate-
gorijah. Tretja mesta so za-
sedli : Klara Močnik (mla-
dinke),  Ivica Žlogar 
(veteranke), Luka Kovačič 
(član), druga mesta: Klara 
Močnik (st. mladinke), Bo-
jan Kožuh (st. veteran), zma-
govalci pokala pa so bili: 
Mojca Koligar (ml. veteran-
ke), Urška Trobec (veteran-

ka), Miran Cvet (veteran), 
Dragica Cvišić (st. veteran-
ka), Bojan Galin (st. vete-
ran), Timotej Bečan (član).
Priznanja za nastope na 
vseh tekmah so prejeli: Kla-
ra Močnik, Bojan Galin in 
Rajko Sršen.
Oba prestižna naslova sta šla 
v KGT Papež: naj gorska te-
kačica 2022 je Mojca Koli-
gar, naj gorski tekač 2022 pa 
Timotej Bečan.

Tudi oba dobitnika priznanj 
za reprezentančne nastope 
prihajata iz KGT Papež: Mi-
ran Cvet (10), Gašper Bregar 
(25).
Dušan Papež je enajstim or-
ganizatorjem tekmovanj po-
delil zahvale za odlično orga-
nizacijo. Zahvalili so se tudi 
podpornikom, sponzorjem 
in AZS za plodno sodelova-
nje.
Predstavili so tudi koledar 
tekem za leto 2023 z novimi 
tekmovanji na domači in 
tuji sceni. Barbara Božič, 
srčna voditeljica prireditve, 
je vse povabila že na prvo 
tekmo v 2023, na tek k sv. 
Primožu.
Ob prigrizku in prijetnem 
druženju so tekači, starši, 
trenerji in vodstvo že kovali 
načrte za prihodnjo sezono.

Tekači KGT Papež so dobitniki številnih priznanj: Timotej Bečan je postal 
naj gorski tekač 2022, Mojca Koligar pa naj gorska tekačica 2022; enajst 
tekačev se je v skupni razvrstitvi Pokala Slovenije uvrstilo od prvega do 
tretjega mesta, Miran Cvet je prejel priznanje za 10 in Gašper Bregar za 25 
reprezentančnih nastopov, Ivan Urh in KGT Papež pa za organizacijo teka k 
sv. Primožu.

Najboljši tekači

Mira Papež

Kamnik – V to tekmovanje 
se po novem pravilu uvrsti-
jo najboljše ekipe iz svetov-
nega pokala, Evropa pokala 
in pokala NBC, ki običajno 
poteka v oktobru. Prejšnja 
leta so se v to tekmovanje 
lahko prijavile le ekipe, ki 
so v državni ligi osvojile 
prvo ali drugo mesto. V tej 
konkurenci so Kamničanke 
nastopile drugič. Kako moč-
na je konkurenca, pove po-
datek, da se je letos v to tek-
movanje od vseh slovenskih 
ekip uspelo uvrstiti le žen-
ski ekipi Calcit Kamnik in 

Proteus Postojna. Kamni-
čanke so za nasprotnice do-
bile hrvaško ekipo KK Mla-
ka Reka. Z vidika stroškov 
je bilo to dobro, saj je Reka 
od vseh udeleženk najbliže. 
Slabo pa zato, ker so Rečan-
ke trikratne zmagovalke 
lige prvakov ter ena najmoč-
nejših ekip na svetu. Slabo 
je še, da morajo kljub po-
membni mednarodni tekmi 
v istem tednu odigrati še re-
dni krog državne lige. Prvo 
tekmo so odigrale v gosteh. 
Tekmo so brez Noemi Živ-
ković in Tie Schatz sicer iz-
gubile z 2 : 6, a z malo špor-
tne sreče bi bil izid lahko 

ugodnejši. Podobno se je 
zgodilo na povratni tekmi. 
Gostje so upravičile svoj 
sloves in vlogo favoritinj ter 
tudi v Kamniku zmagale s 6 
: 2, čeprav je bila vsaj tretja 
točka za Calcit spet zelo bli-
zu. Vsekakor pa naša dekle-
ta niso razočarala, saj so se 
mnogo bolj izkušenim na-
sprotnicam dobro upirala. 
Nastop v tako elitnem tek-
movanju, kot je liga prva-
kov, pa pomeni tudi novo 
bogato izkušnjo za kamni-
ške kegljačice. To jim bo še 
kako prišlo prav v nadalje-
vanju državne lige, ko bodo 
lovile prvi naslov prvakinj.

Štefan Flerin

Kamniške kegljačice so se pomerile z eno najmočnejših ekip na svetu.

Kegljačice v ligi prvakov

Ob prazniku Božiča in Novega leta  
Vam želimo obilo lepih trenutkov ter veliko sreče v letu 2023.

Mojca Koligar, naj gorska tekačica, in Timotej Bečan, naj 
gorski tekač letošnjega leta / Foto: Miha Schaffer

Kamniška ekipa pred tekmo z Mlako / Foto: arhiv kluba

Končan jesenski del

Kamnik – V zadnjih dveh kro-
gih jesenskega dela sta obe 
prvi ekipi dosegli po eno zma-
go v gosteh in doma ter bosta 
prezimili na drugem mestu. 
Za prvo moško ekipo je to lep 
uspeh, saj v tej sezoni ne igra-
ta dva standardna igralca iz 
lanske sezone, Marko Oman 
in Damjan Hafnar. Res pa je, 
da ima jesenski prvak KK 
Konstruktor kar pet točk 
prednosti, najbližji trije kon-
kurenti pa zaostajajo le za toč-
ko. Tako bodo morali fantje 
do spomladanskega dela trdo 
delati, da bodo to mesto obdr-
žali. Dekleta so malo manj za-

dovoljna z drugim mestom, 
saj so poleg KK Proteus, ki je 
jesenski prvak, edine resne 
kandidatke za naslov. Trenu-
tno sicer zaostajajo za tri toč-
ke, a imajo v spomladanskem 
delu lažji razpored, tekmo s 
Proteusom pa bodo igrale 
doma. Zadnje predstave v 
Ligi prvakov in na državnih 
prvenstvih, ko so dosegle ne-
kaj odličnih rezultatov, so jim 
močno dvignile samozavest, 
zato upamo, da bodo izpolni-
le zadani cilj in končno prvič 
postale državni prvak.
Ostale tri ekipe žal za zdaj 
niso v celoti izpolnile priča-
kovanj. Druga in tretja mo-
ška ekipa imata za cilj osvoji-

ti prvo mesto in se uvrstiti v 
višjo ligo, a trenutno sta od 
tega cilja precej oddaljeni. 
Druga ekipa zaseda peto me-
sto in jo od prvega mesta loči-
jo tri točke, tretja ekipa na 
tretjem mestu pa zaostaja za 
prvim mestom šest točk, po-
leg tega pa bodo tekmo s tre-
nutno vodilno ekipo spomla-
di igrali v gosteh. Druga 
ženska ekipa kljub sedmemu 
mestu ni razočarala, saj tri 
igralke zaradi zdravstvenih 
težav ne igrajo. Sta pa zato 
dobili priložnost mladinki 
Kristina Mihelčič in Manca 
Progar, ki sta se dobro vklopi-
li v ekipo in iz tekme v tekmo 
dosegata boljše rezultate.

Štefan Flerin

V Kamniku je v Domu 
kulture potekala 
slovesna podelitev 
priznanj in razglasitev 
najboljših gorskih 
tekačev za letošnje 
leto. Priznanja so 
prejeli tudi v 
kamniških klubih.
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Kamnik – Kamniške odboj-
karice so po dobri polovici 
rednega dela državnega pr-
venstva na dobri poti k ubra-
nitvi že treh zaporednih na-
slovov državnih prvakinj. V 
svoji zadnji letošnji tekmi na 
domačih tleh so v Novi Gori-
ci proti tretjeuvrščeni ekipi 
prvenstva prišle do zmage 
že po dobri uri igranja, spet 
pa so, kot na večini letošnjih 
tekem, prevladovale v bloku. 
O njihovi premoči v doma-
čem prvenstvu dovolj zgo-
vorno govori podatek, da so 
v dvanajstih tekmah oddale 
le en niz, v Kamniku ga je 
osvojila Nova KBM Branik, 
ki bo tudi v tej sezoni njihov 
najresnejši tekmec v boju za 
obe domači lovoriki.
»Pot do naslova državnih pr-
vakinj bo še dolga. Tiste naj-
bolj pomembne tekme so 
šele pred nami, predvsem tu 
mislim na končnico držav-
nega prvenstva, pa tudi na 
polfinale in finale pokala 
Slovenije. Prepričana sem, 
da smo tega sposobne, to pa 
je bil tudi eden od razlogov, 
da sem pred začetkom sezo-
ne sprejela ponudbo Calcita 
Volleyja. Zame je to dodatna 
motivacija, rada imam to že-
ljo po zmagi. Žal smo neko-
liko manj uspešne v evrop-
skih tekmovanjih, kar je po 
svoje tudi logično, saj ima-
mo v ekipi nekaj zelo mladih 
igralk, ki me osebno navdu-
šujejo s svojo igro,« se nada-
ljevanja sezone veseli Sara 
Hutinski, nekdanja sloven-

ska reprezentantka, ki je lani 
po treh letih premora spet 
začela igrati odbojko. V za-
četku v Kopru, v letošnji se-
zoni pa izkušena blokerka 
navdušuje v kamniškem 
dresu.
V obeh domačih tekmova-
njih jim bo pot do želenega 
cilja otežena, saj za Maribor-
čanke spet igra Iza Mlakar, 
ki je bila v preteklosti veliko-
krat usodna za kamniško 
ekipo. »Njeno vrnitev lahko 
samo pozdravljam. Več kot 
bomo imeli težjih tekem, 
bolj bo ekipa napredovala in 
bolj konkurenčni bomo v 
Evropi,« se vrnitve nekaj se-
zon najboljše slovenske od-
bojkarice veseli trener Ka-

mničank Gregor Rozman, ki 
poudarja, da je bilo prav po-
manjkanje težkih tekem 
usodno za njegove varovan-
ke v evropskih pokalih.

Vse bližje ACH Volleyju
Če ne bo kakšnih večjih pre-
senečenj, bodo kamniški od-
bojkarji redni del prvenstva 
končali na drugem mestu. 
Tudi če v zadnji tretjini re-
dnega dela tekmovanja pre-
magajo ACH Volley, ga bodo 
le težko prehiteli, kajti tudi 
tretji letošnji medsebojni ob-
račun, prvega v Kamniku, so 
dobili Ljubljančani. Toda četa 
Matije Pleška jim je vse bliž-
je in bližje. V prvi prvenstve-
ni tekmi in v srednjeevropski 

ligi so aktualni državni prva-
ki zmagali s 3 : 1, v Kamniku 
je odločal peti niz. Pripadel je 
ljubljanskim odbojkarjem, 
vendar se je še enkrat potrdi-
lo, da sta v letošnji sezoni eki-
pi veliko bolj izenačeni, kot 
sta bili v lanski.
»Prvenstvo bo še dolgo, mi-
slim, da smo res vse bližje 
ACH Volleyju, pričakujem 
pa, da bomo božično-novole-
tni premor, ki je pred nami, 
izkoristili za dober trening. 
Upam le, da nam je ne bodo 
preveč zagodle bolezni in 
poškodbe, s katerimi se 
ukvarjamo v zadnjem času,« 
pa je novoletna želja Pleška, 
trenerja kamniških odboj-
karjev.

Minulo soboto so odbojkarice in odbojkarji Calcita Volleyja odigrali svoji zadnji tekmi v letu 2022 v 
Sportklub prvi odbojkarski ligi. Obe ekipi sta se od leta poslovili z zmagama, tako da so Kamničanke 
po dvanajstih odigranih krogih na prvem mestu prvenstvene lestvice, Kamničani pa bodo v novo leto 
krenili z drugega mesta.

Z vrha v novo leto

Miha Štamcar Ljubljana – V soboto, 3. de-
cembra, je v ljubljanskem 
bazenu Tivoli potekal jubi-
lejni, 30. MM Miklavž 2022. 
Tekma je bila namenjena 
starostni kategoriji mlajših 
dečkov in deklic ter dečkov 
in deklic. Med šestnajstimi 
slovenskimi klubi so se za 
najboljša mesta potegovali 
tudi plavalke in plavalci pla-
valnega kluba Calcit Kamnik 
pod vodstvom trenerjev 
Emila Tahirovića in Lare Se-
retin. Nastopili so: Kaja Ho-
čevar, Neža Hren, Taja Kle-
men, Tina Klemen, Anna 
Losieva, Vita Mlakar, Tita 
Šenk, Tymur Beshlyk, Matic 
Golob - Tršinar, Gal Jeran, 
Lan Mojsilović, Maj Prosen, 
Jaka Serko in Pavlin Zule.
Mlade plavalke in plavalci 
plavalnega kluba Calcit Ka-
mnik so se odlično odrezali. 
Vsi so odplavali svoje najbolj-
še čase in dosegli posamezne 
norme za zimsko državno pr-
venstvo. Ker je bilo izvrstnih 
časov veliko, omenimo zgolj 
uvrstitve na prva tri mesta v 
posamezni kategoriji.
Največ bleščečih odličij je 
priplavala Neža Hren, in si-
cer pet zlatih – v disciplinah 
50 m prosto, 100 m prosto, 
50 m delfin, 100 m delfin in 

100 m mešano. Tina Kle-
men je osvojila pet medalj. 
Osvojila je štirikrat zlato – 
na 50 m delfin, 100 m del-
fin, 100 m hrbtno, 100 m 
mešano – in srebro na 100 
m prosto.
Anna Losieva je priplavala 
pet medalj, in sicer zlato na 
100 m prsno in štirikrat 
bron – na 50 m prsno, 50 m 
delfin, 100 m delfin in 100 
m mešano.
Taja Klemen je osvojila zlato 
na 50 m hrbtno in srebro na 
200 m hrbtno.
Tymur Beshlyk je osvojil zla-
to na 100 m delfin.
Mladi plavalci plavalnega 
kluba Calcit Kamnik so po-
novno dokazali, da je plaval-
ni šport doma v Kamniku, 
da se za podmladek ni treba 
bati, čeprav je vsakodnevna 
vožnja v Radovljico utrujajo-
ča. Težava nastopi s presto-
pom v srednjo šolo, ko se ko-
ličina treningov podvoji in 
plavalci s težavo usklajujejo 
vse obveznosti.
Pokriti kamniški bazen bi 
odnesel prenekatero skrb 
plavalcem, staršem in tre-
nerjem. Zagotovo bi boljši 
pogoji dela dodatno vplivali 
na rezultate kamniških pla-
valcev.
Čestitke vsem plavalcem in 
trenerjema Emilu in Lari!

Matjaž Spruk

Miklavž prinesel 
medalje

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2023 
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*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV.  
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.947,24 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 
% in polog v višini 4.525,36 €. EOM je 7,30 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 128,71 
€ in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 13.745,89 
€, od tega znašata zavarovalna premija 151,42 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja 
vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je 
prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). 
***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 
107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Pridržujemo si 
pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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129 €
5,99 % fiksna obrestna mera* 
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike***

/mesec*
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Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega leta 
– naj bodo prijetni, nasmejani in sproščeni. 

Naj vas praznično vzdušje,  
polno pozitivnih spominov in izkušenj,  

spremlja tudi v novem letu.

V LETU 2023 VAM ŽELIMO OBILO 
ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas 
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Kamničanke so leto zaključile na prvem mestu prvenstvene lestvice / Foto: Klemen Brumec
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V ljubljanskem Tivoliju so se za najvišja mesta 
potegovali tudi plavalci kamniškega kluba.
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Spoštovani obiskovalci  
Javnega zavoda za kulturo Kamnik,

želimo vam srečno novo leto 2023. Naj bo to leto spet mirno  
in zdravo. Naj bo to zares kulturno leto.

Leto dialoga, spoštovanja in razumevanja.  
Leto človekovih pravic.

Naj naši športniki v letu 2023 smučajo hitro,  
naj umetniki sanjajo zvezde in znanstveniki govorijo z naravo. 

Naj ostane v zvezdah hrepenenje, v vodi sreča  
in v snegu toplo zavetje domačije.

Naj v novem letu človek sreča človeka v polnih kulturnih 
dvoranah in naj si na koncu tekme tudi najbolj goreči navijači 

nasprotnih ekip podajo roke.
Naj bo mir.

Ekipa Mekinjskega samostana in Doma kulture Kamnik

www.doroteja.si

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

šivanke, sukanci, elastike; POHODNE DEREZE,
NOVOLETNI PROGRAM: smrekice, okraski, lučke, jaslice,
pastirčki ...;  sveče in žalni paketi, porcelan, steklo, suho 
cvetje, ARANŽIRANA DARILA, DARILNI BONI in še in še ... 

Česar nimamo, za vas lahko naročimo.
Obiščite nas od 7. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure!

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

Lepe božične praznike  
in srečno 2023!

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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Rešitev:

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

Kamniški sudoku

Številne druge prireditve v občini Kamnik naj-
dete na uradni spletni strani Občine Kamnik 
www.kamnik.si pod rubriko Koledar dogodkov 
ter tudi v elektronskem mesečniku. Prijave 
preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu 
spletne strani www.visitkamnik.com.

Prireditve v decembru in januarju
Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem in šport Kamnik. Če želite, da je 
vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem mesečniku Kam? V 
Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec www.domkulture.org/vpisdogodka

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT KAMNIK

Petek, 23. decembra, od 17. do 19. ure, Center Kamnika
Vrnimo Šutni luč

Prireditve / Prireditev na prostem, brezplačno

Sreda, 28. decembra, od 19. do 22. ure, Center Kamnika
Prednovoletni koncert z legendarnimi Čuki

Glasba / Pop in rok, brezplačno

Četrtek, 29. decembra, od 19. do 22. ure, Center Kamnika
Prednovoletni koncert z Before Time in Big Foot Mama

Glasba / Pop in rock, brezplačno

Petek, 30. decembra, od 19. do 22. ure, Center Kamnika
Prednovoletni koncert s TABU in LPS

Glasba / Pop in rok, brezplačno

Sobota, 31. decembra, od 22. do 2. ure, Center Kamnika
Silvestrovanje v Kamniku z Viharniki

Glasba / Narodno-zabavno, brezplačno

VELIKA PLANINA, d. o. o.

Sobota, 24. decembra, od 21. do 23.45, Kapela Marije 
Snežne, Velika planina
Pohod z baklami in laternami k polnočnici na Veliki planini

Prireditve / Prireditev na prostem, 10 evrov

Ponedeljek, 26. december–30. decembra, od 9. do 14. 
ure, Smučišče na Veliki planini
Božičkov smučarski tečaj na Veliki planini

Delavnice, tečaji / Tečaj, 250 evrov

ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK

Petek, 23. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana,  
Dom kulture Kamnik
51. Novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - 
Kamnik

15 evrov/otroci do 12. leta brezplačno
Tradicionalni novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale -  
Kamnik

Ponedeljek, 26. decembra, ob 18. uri, Velika dvorana, 
Dom kulture Kamnik
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Brezplačno

Nedelja, 8. januarja, ob 18. uri, Velika dvorana,  
Dom kulture Kamnik
NOV TERMIN! Pevski trio Katrinas z godalnim kvartetom 
Feniks

Vstopnina: 10 evrov

Četrtek, 12. januarja, 18.00, Velika dvorana,  
Dom kulture Kamnik
Lutkovno gledališče Maribor: Svetlana Makarovič: Netopir 
Kazimir

Vstopnina: 5 evrov, lutkovna predstava

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Sobota, 7. januarja, od 9.30 do 12.30, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
USTVARJALNA DELAVNICA Z ROSANO – OBLIKUJEMO 
MOZAIK

Od 20 evrov do 40 evrov, odvisno od starosti in števila družinskih članov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 23. decembra, od 17. do 18. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

Petek, 23. decembra, od 18. do 19. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

Torek, 27. decembra, od 17. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
KOLO USTVARJALNOSTI: ustvarjalne delavnice z Rosano 
Kleindienst

Brezplačno

Sreda, 28. decembra, od 17. do 18. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno

Sreda, 28. decembra, od 18. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno
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Mesnica Anton
Usnjarska ulica 1, Kamnik

     01 831 74 04
ponedeljek 700 - 1600

torek-petek 700 - 1800

sobota 700 - 1300

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 15 EUR
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 EUR
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 5 EUR

Rešitev križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do torka, 10. januarja 2023, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitev lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1. 

Petek, 30. decembra, od 17. do 18. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

Petek, 30. decembra, od 18. do 19. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

Torek, 3. januarja, od 17. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Kolo ustvarjalnosti Pod vodstvom Rosane Kleindienst

Otroška delavnica, brezplačno

Sreda, 4. januarja, od 17. do 18. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno

Sreda, 4. januarja, od 18. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno

Sreda, 4. januarja, od 17. do 18. ure,  
Krajevna knjižnica Motnik

Pravljična urica s pravljičarkami iz skupine Me4
Brezplačno

Petek, 6. januarja, od 17. do 18. ure, OŠ Komenda Moste

Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger
Brezplačno

Petek, 6. januarja, od 18. do 19. ure, OŠ Komenda Moste

Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger
Brezplačno

Torek, 10. januarja, od 17. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
KOLO USTVARJALNOSTI: ustvarjalne delavnice z Rosano 
Kleindienst

Brezplačno

Sreda, 11. januarja, od 17. do 18. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno

Sreda, 11. januarja, od 18. do 19. ure,  
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, pravljična soba
Pravljična urica s pravljičarko Damjano Pirc

Brezplačno

Petek, 13. januarja, od 18. do 19. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

Petek, 13. januar 23, od 17. do 18. ure,  
OŠ Komenda Moste
Pravljična urica s pravljičarko Mašo Levinger

Brezplačno

KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA KAMNIK

Ponedeljek, 26. decembra, od 17. do 20. ure,
Z jaslicami iz kraja v kraj

Glasba / Klasična glasba, brezplačno

MePZ Cantemus

Nedelja, 25. decembra, od 19. ure, Frančiškanski 
samostan – Cerkev sv. Jakoba
Cantemusov Božič

Glasba / Klasična glasba, prostovoljni prispevek
S sodelovanjem pri sveti maši z začetkom ob 18. uri!

PRI PODKVI

Petek, 23. decembra, od 17. do 19. ure, Pri Podkvi
Človek ne jezi se – mali turnir

Družabne igre, brezplačno

Petek, 23. decembra, od 19. do 21. ure, Pri Podkvi
Najlepše popevke z Vesno Forte

Glasba / Pop in rok, brezplačno

SLOVENIA ECO RESORT

Petek, 23. decembra, od 18. do 22. ure,  
Slovenia Eco Resort
Glasbeni večer

Glasba / Pop in rok, brezplačno

Sobota, 24. decembra, od 17. do 22. ure,  
Slovenia Eco Resort
Polnočnica z obiskom Božička

Online / Drugo, brezplačno

Petek, 30. decembra, od 18. do 22. ure,  
Slovenia Eco Resort
Glasbeni večer

Glasba / Pop in rok, brezplačno

Sobota, 31. decembra, od 20. do 1. ure,  
Slovenia Eco Resort
Silvestrovanje v Eco Resortu

Online / Drugo, brezplačno

TD KAMNIŠKA BISTRICA

Sobota, 24. decembra, od 21. do 23. ure,  
Kamniška Bistrica
Polnočnica v Kamniški Bistrici ob 22. uri

Brezplačno

Meso Kamnik d.d., Korenova cesta 9, Kamnik
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KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

ZAHVALA

V 94. letu nas je za vedno  
zapustila naša draga mami 

Helena Kokovnik
po domače Korenova Lenčka iz Perovega

Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, sveče in lepo 
opravljen obred s pevci. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA

 Duška Težak
1. 9. 1956–2. 12. 2022

Tiho si se poslovila od nas. S tvojim odhodom je v nas na
stala neskončna praznina, ki jo bomo napolnili z najlep
šimi spomini. Bila si oseba z veliko dušo in zlatimi roka
mi, ki so znale povezati tvoje ljubljene in jih neskončno 
ljubiti. Živela si polno, ljubila življenje in svoje bližnje. Ob 
slovesu smo ti neskončno hvaležni, da si bila del našega 
življenja. Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh 
težkih trenutkih stali ob strani, za vsa izrečena sožalja 
in podporo.

Tvoji najdražji

Ko postane prostor čas,
čas pa prostor
in se neločljivo objameta
ter hkrati izgineta.
Ne očaran in ne odčaran.
Pa tudi razočaran ne.
(Josip Osti)

ZAHVALA

V 93. letu starosti je tiho zaspala naša draga  
mama, babica in prababica 

Mira Bec
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
bivšim sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala tudi dr. Nevenki 
Šečer Dolenc in sestri Jani za sočutno dolgoletno zdrav
stveno oskrbo ter gospe Petri za pomoč in nego v zadnjih 
mesecih in tednih njenega življenja ter srčno podporo 
v zadnjih težkih dneh. Zahvaljujemo se Tomažu Pla
hutniku za čutno odigrano glasbo na citre, pevcem kvar
teta Grm za lepo odpete pesmi, trobentaču in pogrebni 
službi KPK. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili ob njenem slovesu in jo boste ohranili v le
pem spominu. 

Žalujoči vsi njeni najdražji

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje. 
(Tone Pavček)

Prireditve, zahvale

ZAHVALA

V 70. letu se je od nas nepričakovano poslovil

 

Dušan Šuštar
z Duplice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem, ki ste se prišli od njega še zadnjič po
slovit. Hvala za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje 
in ostale darove. Zahvaljujemo se tudi župniku g. Ger
čarju za opravljen pogrebni obred, pevcem Grm in tro
bentaču. Vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu, 
iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Zapel je zvon
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

Od nas se je poslovila 

Jožica Podjed
roj. Baraga, iz Jurčičeve ulice v Kamniku

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem CIRIUS in znancem za izražena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče ter poslovilna govora. 
Zahvale tudi gospodu župniku, pevcem, trobentaču ter 
pogrebni službi KPK za lepo opravljen obred. Iskreno 
se zahvaljujemo tudi osebju ZD Kamnik, Onkološkega 
Inštituta  Ljubljana in Ljubhospica za vso nudeno pomoč 
in skrbno nego.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje  
in se je boste spominjali.

Vsi njeni
Kamnik, december 2022

Čeprav si odšla,
ostajaš z nami.

ZAHVALA

Z žalostjo sporočamo, da je 26. novembra 2022 v 85. letu 
starosti za vedno zaspal naš dragi mož, ati in stari ata 

prof. dr.  
Albert Juteršek,  

dr. med., upokojeni specialist patologije

Širina njegovega znanja je rešila marsikatero življenje, 
nam pa bogatila obzorja. Zato smo mu iz srca hvaležni.
Hvala vsem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in darove za 
maše ter cerkev. Iskrena hvala tudi pevcem kvarteta R4, 
župnikoma Janezu Gerčarju in Jožetu Drolcu ter patru 
Andražu Arku za cerkveni obred.

Žena Marinka in otroci Jasna, Tina, Miha ter Marko  
z družinami

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet je v naša srca,
z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljal v tišini. 

TERME SNOVIK – KAMNIK, d. o. o.

Petek, 23. decembra, od 18. do 21. ure, Terme Snovik – 
Svet savn
Petkovi savna programi v Termah Snovik

Delavnice, tečaji / Delavnica, brezplačno ob nakupu vstopnice za ko-
panje s savno

Petek, 23. decembra, 10.00–11.00, Terme Snovik – 
termalni kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Delavnice, tečaji / Športna vadba, brezplačno ob nakupu vstopnice za 
kopanje

Sobota, 24. decembra 2022, 10.00–11.00, Terme Snovik – 
termalni kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Delavnice, tečaji / Športna vadba, brezplačno ob nakupu vstopnice za 
kopanje

Nedelja, 25. decembra 2022, 10.00–11.00, Terme Snovik 
– termalni kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Delavnice, tečaji / Športna vadba, brezplačno ob nakupu vstopnice za 
kopanje

Nedelja, 25. decembra 2022, 11.00–14.30, Terme Snovik – 
termalni kompleks
Obisk Božička na bazenu v Termah Snovik

Prireditve / Prireditev za otroke, brezplačno za obiskovalce bazena

Od ponedeljka, 26. decembra, do četrtka, 29. 
decembra, med 10. in 11. uro, Terme Snovik – termalni 
kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Športna vadba, brezplačno ob nakupu vstopnice za kopanje

Četrtek, 29. decembra, od 18. do 22. ure, Terme Snovik 
– Svet savn
Četrtkovi savna programi v Termah Snovik

Delavnice, tečaji / Delavnica, brezplačno ob nakupu vstopnice za ko-
panje s savno

Petek, 30. decembra, od 18. do 21. ure, Terme Snovik – 
Svet savn
Petkovi savna programi v termah Snovik

Delavnice, tečaji / Delavnica, brezplačno ob nakupu vstopnice za ko-
panje s savno

Petek, 30. decembra 2022, 10.00–11.00, Terme Snovik – 
termalni kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Delavnice, tečaji / Športna vadba, brezplačno ob nakupu vstopnice za 
kopanje

Sobota, 31. decembra, od 20. do 1. ure, Terme Snovik – 
termalni kompleks
Silvestrovanje v kopalkah v Termah Snovik

Prireditve / Festival, od 70 evrov naprej

Od ponedeljka, 2. januarja, do petka, 13. januarja, med 
10. in 11. uro, Terme Snovik – termalni kompleks
Skupinska vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi v Termah 
Snovik

Brezplačno ob nakupu vstopnice za kopanje, v Termah Snovik je vsak 
dan KNEIPP dan

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Ponedeljek, 26. decembra, od 17. do 20. ure, Terme Snovik
Pohod od jaslic do jaslic z Jožefom in Marijo

Brezplačno

Godič – Pomemben del božično-novoletnih praznikov so 
tudi jaslice, ki jih postavljamo v cerkvah, domovih in tudi 
na prostem. Anton Podjed iz Godiča 81c je tudi letos na 
ogled postavil svoje jaslice, ki veljajo za ene večjih in zani-
mivejših tod okoli. Odlikujejo jih namreč figure in makete 
velikoplaninskih bajt ter drugih kamniških znamenitosti. 
Za vse radovedneže, ki bi si radi ogledali njegovo delo, so 
vrata njegovega doma odprta do svečnice vsak dan med 
10. in 19. uro. A. Se.

Vabi na ogled jaslic

Zgornji Tuhinj – V župniji Zgornji Tuhinj je v župnijski cerkvi 
Marije Vnebovzete 12. novembra praznovalo štirinajst parov 
svoj zakonski jubilej. Mladi so pred cerkvijo vsem jubilan-
tom pripeli šopke iz vrtnic in gospod župnik Nikolaj Štolcer, 
ki se je prav ta dan vrnil v župnijo po težki operaciji, jih je v 
sprevodu popeljal do oltarja. S kora je donela slovesna glas-
ba in ubrano petje skupine mladih glasbenikov. V nagovoru 
je župnik namenil jubilantom, posebno še petim parom, ki 
letos praznujejo zlato poroko, zahvalo za zvestobo in spod-
budo za naprej. Vsak par je nato obnovil zakonsko zaoblju-
bo in prejel spominsko plaketo v lični mapi. Po končani sv. 
maši in slikanju jubilantov se je srečanje nadaljevalo v bli-
žnjem gostišču, kjer je ob glasu mladega harmonikarja ne-
kaj parov tudi zaplesalo. F. H.

Jubilej parov
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V SPOMIN

22. decembra je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila naša 
draga mama, babica, prababica 

Sava Mandić
iz Kamnika

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate  
in ji prižigate svečke. 
Zelo jo pogrešamo.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 54. letu starosti nas je nepričakovano zapustila naša 
ljuba žena, mami, babi in sestra 

Francka Goltnik
po domače Tomanova Fani iz Češnjic

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani 
v teh težkih trenutkih, hvala vsem sorodnikom, Milojki 
Zore, sosedom, posebej družini Drolc (Šuštar), pogreb-
cem, praporščakom, Marinki Mošnik za lepe poslovilne 
besede, pevcem Grm, KPK Kamnik ter trobentaču. Po-
sebej hvala tudi NMP ZD Kamnik in Nevrološki kliniki 
Ljubljana. Hvala za vse darovano cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njeni

Hvala tebi za ljubezen
in brezskrbne dni,
za vse trenutke,
ko skupaj smo bili.

ZAHVALA

 

Štefka Tominšek
Ob nenadni boleči izgubi naše mami, stare mame in tete 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in ostale darove. Še posebej 
hvala dr. Dolenčevi in sestri Jani, patronažni službi, pra-
porščakom in gospodu župniku.

 
Njeni najdražji

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

urna dežurna služba24

041 634 948

Kamnik - Komenda

Zahvale,  
osmrtnice
Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

pokličite  
04 201 42 47  
ali pišite na  e-naslov: 
malioglasi@g-glas.si.
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Jasna Paladin
Kamnik – Ministrstvo za in-frastrukturo se je prenove postajališča Kamnik Gra-ben, kjer so bili peroni prej makadamski, lotilo oktobra lani in jo zaključilo konec novembra. Obnovili so dva tira v dolžini 350 metrov in zgradili 5,5 metra širok pe-ron, ki je mnogo prijaznejši uporabnikom, predvsem starejšim in invalidom. Opremljen je tudi z nad-strešnico ter z zvočno in svetlobno signalizacijo ter signalizacijo za slepe, v za-četku letošnjega leta pa bodo v signalizacijo vložili še približno šeststo tisoča-kov, tako da bo postaja Ka-mnik Graben daljinsko vo-dena s postaje Kamnik. Pre-nova perona je sicer stala dober milijon evrov. V sklo-pu druge faze prenove bodo namestili tudi urbano opre-mo in podrli odsluženo skladišče.

A prenovljeni peron je nekaj časa sameval, saj je javni po-tniški promet zaradi epide-mije zastal, prvi dan, ko so ga znova delno sprostili – 15. decembra – pa je na prenov-ljeno končno postajo Ka-mnik Graben pripeljal še nov Stadlerjev vlak pre-poznavno modre barve, na katerega so uporabniki žele-znic dolgo nestrpno čakali. Tega veselega in celo zgodo-vinskega trenutka so se ude-ležili tudi župan Matej Sla-par, minister za infrastruk-turo Jernej Vrtovec in gene-ralni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki so se z novim vlakom tudi po-peljali proti Ljubljani.Kot je najprej poudaril žu-pan, gre za zelo veliko prido-bitev, na katero so Kamniča-

ni čakali vrsto let. »Kamnik je železnico dobil leta 1891, ko jo je sem pripeljal podje-tnik Alojz Prašnikar. Sredi osemdesetih let smo dobili vlake, ki so bili prepeljani iz Sarajeva, to danes pa je nov mejnik, saj smo dobili nov vlak in prenovljeno železni-

ško postajo,« je dejal župan in se zahvalil ministrstvu ter Slovenskim železnicam za milijonsko naložbo v kam-niško progo.Več sto milijonov pa je dr-žava vložila tudi v nakup novih vlakov, ki bodo vozili tudi na relaciji Kamnik–

Ljubljana in obratno. »Do konca letošnjega leta bo po slovenskih tirih vozilo 25 vlakov, do konca leta 2022 pa jih bo skupno 52, od tega 21 na dizelski pogon, 21 na električni pogon in deset dvonadstropnih vlakov na električni pogon. Gre za najsodobnejše vlake za re-gionalne proge, kot jih poz-namo v tem delu Evrope, ki  dosegajo  hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse po trebno udo-bje, so prilagojeni za invali-de in imajo dovolj prostora za kolesa,« je ob tem vese-lem dogodku povedal direk-tor Slovenskih železnic Du-šan Mes, minister za infra-strukturo Jernej Vrtovec pa ga je dopolnil, da bo država še nadaljevala investicije v železniško infrastrukturo.

Prenovljena končna postaja in nov vlakSredi decembra je iz Kamnika v Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

slovenske železnice prihajajo do konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

zato, ker so jeseni peron na končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

vozi tudi ob sobotah.

Nov Stadlerjev vlak, s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

odstotkov krajši, na prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladin

Vlaki v letu 2021 v Kamniku vozijo po 
spremenjenem voznem redu. Občina je namreč 

lani na Slovenske železnice večkrat podala 
pobudo, da bi vlak iz Kamnika v Ljubljano vozil 

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

železnice so pobudi prisluhnile in tako z 
letom 2021 uvajajo nove ure prihodov in 
odhodov. Vlaki bodo po novem vozili tudi 
v soboto, ob delavnikih pa uvajajo dodatne linije 

v večernem času, in sicer ob 21.15 in 22.15 
(Ljubljana–Kamnik) ter ob 22.18 in ob 23.07 

(Kamnik–Ljubljana).
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Aleksander Sokler
Kamnik – Dvajseti decem-ber 2020 bo z zlatimi črka-mi zapisan v zgodovino kamniškega kluba. Prekalje-na ekipa kluba Calcit Wa-terpolo je z zmago v članski konkurenci uresničila dol-goletne sanje po osvojitvi članskega naslova.Kamniški igralci so tekmo začeli silovito. Po začetnih  1 : 1 so naredili delni rezultat 4 : 0 in tako že po prvi četr-tini vodili s 5 : 1. V nadaljeva-nju so tekmo nadzirali in mladim kranjskim vaterpo-listom niso dopustili, da bi se razigrali in tekmo obrnili v svojo korist.Na finalni tekmi je kot ved-no odlično delo opravljal 

najboljši slovenski trener Aleš Komelj. V bazenu je ekipo še dodatno usmerjal prekaljeni 41-letni veteran Matej Nastran, ki je bil s šti-rimi goli tudi najboljši stre-lec ekipe. V vratih je vse presenetil Gašper Žurbi, ki je z odličnimi obrambami načel moralo nasprotnika. Gole so prispevali še Blaž Briški tri, kapetan Martin Stele dva in Sebastjan No-vak enega. Za Triglav je bil trikrat natančen Andraž Pušavec, po enkrat pa Mar-ko Gostič in Jan Justin. So-dila sta Boris Margeta in Matjaž Homovec. Tekmo je med drugimi prenašala tudi TV Tržič.

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

Slovenije, saj so v velikem finalu suvereno 
premagali večne tekmece AVK Triglav Kranj z 

rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 1 : 1)

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

AKTUALNO
Sezono bo treba razširiti na celo letoDružba Velika planina ima od konca septembra novo vodstvo. Nadzorniki so za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Marka Anžurja, iz-kušenega poslovneža, katere-ga glavna naloga je pri praviti strategijo razvoja družbe.
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KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

Miha Hančič je z ilustracija-mi opremil monografijo Sve-ti Coprijan. Razstava ilustra-cij, ki so jo nedavno odprli v kamniški knjižnici, pa je še do konca januarja na ogled tudi na spletu.
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MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

V avli Občine Kamnik je na ogled razstava z naslovom Naš Kamnik, prostor obra-zov avtorja Urha Wiegeleta, 25-letnega magistra inženirja arhitekture.
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Aleš Senožetnik
Kamnik – Tako kot v števil-nih drugih krajih po državi je tudi v Kamniku možno brezplačno testiranje s hitri-mi antigenskimi testi na okužbo z novim koronaviru-som. Hitro testiranje poteka od torka dalje v Domu kul-ture Kamnik, test pa je mož-no opraviti še danes, v pe-tek, med 8. in 14. uro, v pri-meru interesa pa bodo doda-tni termini na voljo tudi še v prihodnjih dneh.Na odvzem brisa se ni treba predhodno naročati, predlo-žiti pa je treba osebni doku-

ment in kartico zdravstvene-ga zavarovanja. O rezultatih bodo udeleženci testiranj obveščeni v dveh urah od odvzema brisa. Kot opozar-jajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ne-gativen izvid testa pomeni, da trenutno v brisu virus ni zaznaven, kar naj ne daje občutka lažne varnosti, saj lahko do okužbe pride tudi že kmalu po testiranju. V primeru pozitivnega izvida pa sta potrebna takojšnja sa-moizolacija in obvestilo osebnemu zdravniku.

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 
testiranje na okužbo z novim koronavirusom. V 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.
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ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

Vsaka vas, kraj pri nas ima kakšnega jasličarja, ki prese-neti z razsežnostjo, na-tančnostjo, tematiko svojih jaslic. Jasličarji so svojevrstni umetniki, ki jim idej in vese-lja ne zmanjka. Tudi na Kam-niškem ni nič drugače.
stran 16

     
                                      Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

ZAHVALA

Poslovila se je naša draga 

Marijana Griljc
roj. 12. julija 1939

Hvala vsem, ki   ste jo spremljali v življenju in jo imeli 
radi. Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za sočutje in izrečena ganljiva sožalja. Hvala, 
ker ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Mož Cene, otroci Mateja, Boštjan, Irena  
in vnuki z družinami ter pravnuki

Na vogalu se ozrite,
ne hodite mimo mene,
šop vijolic si kupite,
naši mami v spomin.

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša 
draga mami, sestra, teta in tašča 

Vera Balantič
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Hvala g. župniku za obred slovesa in tro-
bentaču ter KPK Kamnik. Iskrena hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Srce tvoje več ne bije,  
bolečin več ne trpiš,  
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,  
dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni.

ZAHVALA

V 89. letu nas je za vedno zapustil

Ivo Kovačič
20. 10. 1934–6. 12. 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na nje-
govi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj,
tri bele cvetke, troje oči,
vsaka za lep spomin …

Zahvale

ZAHVALA

V starosti 98 let je za vedno 
odšla naša mama in teta 

Nežka Potočnik
z Županjih Njiv

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste ji skozi njeno 
življenjsko pot namenjali pozornost, svoj čas, ustvarjali 
prijetne spomine, jo imeli radi in ji kakorkoli pomaga-
li. Neprecenljiva je tudi pomoč vseh, ki ste pomagali pri 
njeni negi in ji z drobnimi pozornostmi lepšali dneve 
življenja. Iskrena hvala tudi osebni zdravnici za dolgole-
tno spremljanje in patronažni medicinski sestri za vso 
pomoč. Hvaležnost izražamo tudi za podarjeno cvetje, 
darovane maše, nagrobne sveče in vso pozornost, ki ste 
jo namenili ob njenem odhodu. Hvala, ker ste jo pospre-
mili na zadnjo pot in če bo živela v vašem spominu.  

Žalujoči vsi njeni

Ni te več na vrtu in ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar. 

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je  
zapustila draga mama 

Štefanija Martinc
po domače Škandrova mama iz Kosiš pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče 
ter vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti. Hvala g. žu-
pniku za lepo opravljen pogreb.

Žalujoči vsi njeni

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



Zadnja
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Prav danes ob 17. uri se bo 
na Šutni odvil dogodek Vrni-
mo Šutni luč. Ob božični 
glasbi, ki jo bo na gramofo-
nu predvajal Gregor Torkar, 
bo najznamenitejša kamni-
ška ulica zaživela v soju ma-
lih plamenov v steklenih 
lončkih. Organizatorji oblju-
bljajo pravljični dogodek.
Zadnji dnevi pred koncem 
leta bodo tradicionalno v 
znamenju koncertov na 
Glavnem trgu. Dogajanje se 
bo začelo v sredo, 28. de-
cembra, ko bodo obiskoval-
ce ogreli Čuki. V četrtek 
bodo na svoj račun prišli 
ljubitelji roka. Najprej bodo 
nastopili člani zasedbe Be-
fore Time, nato pa stari 
mački s skupine Big Foot 
Mama. Predzadnji dan leto-

šnjega leta bodo na vrsti 
zmagovalci letošnje Eme 
LPS, nato pa skupina Tabu. 
V novo leto pa bodo ljubite-
lji silvestrovanja na prostem 
vstopili s skupino Viharni-
ki, ki bo zbrane na Glavnem 

trgu zabavala do druge ure 
zjutraj.
Dogajanje je pestro tudi dru-
god po občini, celoten se-
znam prireditev pa je na vo-
ljo na spletni stani Zavoda 
za turizem in šport Kamnik.

Kljub dežju je prižig lučk pospremilo veliko število obiskovalcev / Foto: Aleš Senožetnik</p>

Kamnik – V Dnevnem centru 
za osebe s težavami v dušev-
nem zdravju Štacjon v Ka-
mniku celo leto ustvarjajo 
različne izdelke in snujejo 
drobne pozornosti, ki jih prvi 
teden v decembru nato posta-
vijo na ogled na njihovem tra-
dicionalnem hišnem sejmu. 
Kot je pojasnila Vesna Žibert, 
strokovna vodja programa 
DC Štacjon, je za mnoge upo-
rabnike dnevnega centra za-
radi njihove težke življenjske 

situacije božično-novoletni 
čas še posebej zahteven. »Po-
leg težav v duševnem zdrav-
ju, nizkih dohodkov in social-
nega statusa je dejstvo, da ži-
vijo sami in da imajo malo ali 
nič prijateljev v času, ko vsi še 
bolj iščemo bližino in topli-
no, dodaten dejavnik, ki pov-
zroča stisko,« je dejala.
V DC Štacjon se s svojimi ak-
tivnostmi trudijo čim bolj za-
polniti to praznino in zato v 
tem času veliko pozornosti na-
menijo projektu pridobivanja 
donacij za obdarovanje upo-

rabnikov in delovanje dnevne-
ga centra, ki ima za izvajanje 
programa omejena sredstva. 
»Izkupiček od prostovoljnih 
prispevkov porabimo za raz-
lične aktivnosti, privoščimo si 
izlet in tako dodatno olepša-
mo čas našim uporabnikom,« 
je dodala Žibertova.
Ob tej priložnosti so pripra-
vili tudi dneve odprtih vrat 
in obiskovalcem ponudili 
priložnost, da se seznanijo z 
njihovim delom in prostori, 
ki so decembra praznično 
okrašeni.

Tradicionalni hišni sejem v Štacjonu / Foto: arhiv centra

Kamnik – Ob odprtju so kar 
precej velike jaslice dimenzi-
je pet krat tri metre pri pri-
sotnih vzbujale tako radove-
dnost kot spoštovanje. Beli-
no jaslic in prisotnost modre 
barve na loku, ki naj bi sim-
bolično predstavljal nebo, 
čeprav si obiskovalec lok lah-
ko interpretira po svoje, je 
avtor od odprtju pojasnil z 
besedami: »Ko se rodimo, 
smo nedolžni, ko se začne-
mo starati, pa pridejo težave 
in križi …« Vse pa vodi do 
končnega, do likovnega izra-
za – križa v modrem, ki obi-
skovalce nagovarja s stene v 
prostoru. V preteklosti so že 
zapisali, »iz jaslic prihaja, s 
križem odhaja«, kar moder-
no umetnikovo delo dejan-
sko predstavlja. Izvedeli smo 
še, da so jaslice v samostanu 
podobne, a še nekoliko večje 
od tistih, ki so že dalj časa 
razstavljene v Muzeju jaslic 
na Brezjah. Tokratne je av-
tor umestil na podlago v 

obliki križa, figure pa so vi-
soke okoli trideset centime-
trov. Kot celota Sterletove ja-
slice obvladujejo prostor in 
takoj pritegnejo pozornost 
obiskovalca.
Odprtje je pospremil tudi 
nastop MePZ Cantemus. 
Zbor je izkoristil priložnost 
in povabil na božični kon-
cert, ki bo 25. decembra ob 
19. uri pri Frančiškanih. V 

decembrskem času pa je 
Mekinjski samostan gostil 
še nastop MePZ Svoboda 
Mengeš, pevskega zbora žu-
pnije Stranje, Komornega 
pevskega zbora Šutna ter 
ljudskih pevk Predice. Imeli 
so tudi pravljični večer, na 
obisku se je ustavil Božiček, 
pripravili pa so tudi pohod z 
baklami iz središča Kamni-
ka do samostana.

Jaslice si lahko ogledate do svečnice. / Foto: Alenka Brun
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Praznični hišni sejem
Maša Likosar

V Mekinjskem samostanu si do 2. februarja 2023 lahko ogledate skulpturne 
jaslice znanega domačega umetnika Dušana Sterleta.

Alenka Brun

Bele jaslice Dušana Sterleta

Pravljični Kamnik

Najmlajši so se najbolj razveselili prihoda Miklavža.  
/ Foto: Aleš Senožetnik
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