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Praznični utrip v mestu
Želimo vam
zdravo in srečno
novo leto!

Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik je pripravila pestro praznično dogajanje pod nazivom
Veselo v Kamnik. Kako bo s koncerti in silvestrovanjem na prostem, bo odvisno od vladnih odlokov.
Jasna Paladin
Kamnik – Veselo v Kamnik
je zbir dogodkov in ponud
be, ki so jo na Zavodu za tu
rizem in šport Kamnik pri
pravili skupaj z občino, Za
vodom za kulturo Kamnik,
knjižnico in številnimi dru
gimi ponudniki.
Mesto je v prazničnih luč
kah zažarelo 3. decembra,
takrat so odprli tudi drsa
lišče, ki bo na Glavnem trgu
obratovalo še do 15. decem
bra. Drsanje za otroke in od
rasle je v ritmih glasbe tudi
letos brezplačno, drsalke si
lahko tudi izposodite. Med
novoletnimi počitnicami
bodo pripravili tudi tečaj dr
sanja, ki sicer poteka že ob
sobotah.
Ob drsališču so postavili
tudi lesene hiške, v katerih
vsak konec tedna med 16. in
21. uro poteka praznična
prodaja daril različnih po
nudnikov. Lokalne ponudni
ke tudi letos lahko podprete
z Maistrovim desetakom,
bonom, ki je naprodaj v pro
storih Turistično-informa
cijskega centra, unovčiti pa
ga je mogoče pri enaindvaj
setih ponudnikih v starem
mestnem jedru.
Obisk drsališča in celotnega
prizorišča na Glavnem trgu
je mogoč le ob dokazilu iz
polnjevanja pogoja PCT,
opozarjajo organizatorji,

Vaš

www.gorenjskiglas.si

z vami strokovna in prijazna ekipa
Elektrocenter, d. o. o., PE Kamnik
Ljubljanska cesta 21i, 1241 Kamnik
kamnik@elektro-center.si
M: 031 646- 151, T: 01 83 12 546
Široka ponudba elektroinštalacijskega materiala.

Mestno središče je tudi letos lepo okrašeno. / Foto: Jasna Paladin
prav tako so zaradi zago
tavljanja večje varnosti mo
rali ločiti vhod in izhod s
prizorišča.
Otroke so tudi letos obiskali
in nagradili trije dobri možje
– Miklavž v Domu kulture
Kamnik (s predstavo v izved
bi Kulturnega društva dr.
Franceta Steleta), Božiček in
dedek Mraz pa v Mekinj
skem samostanu; do tja so
se udeleženci sprehodili od
Maleševe galerije na Glav
nem trgu z baklami v rokah,
na poti do tja pa izvedeli
marsikaj zanimivega o Ka
mniku in slišali vrsto zgodb.

Za praznično vzdušje so že
v začetku decembra poskr
beli tudi otroci Vrtca Antona
Medveda Kamnik, Zasebne
ga vrtca Zarja, Zasebnega
vrtca Sonček in Zasebnega
vrtca Peter Pan ter CIRIUS-a
Kamnik, Podružnične šole
Vranja Peč, Osnovne šole
Frana Albrehta, Osnovne
šole Marije Vere in Osnovne
šole 27. julij, ki so z okraski,
ki so jih izdelali sami, okra
sili smrečice Arboretuma
Volčji Potok, ki so na ogled
na Šutni.
Organizatorji so pester pro
gram pripravili tudi za zad

Naprave za obrt, industrijo in široko potrošnjo
znanih blagovnih znamk.

žič
Želimo vam vesel bo 2
2
in srečno novo leto 20

nje dni letošnjega leta,
predstavili so ga v posebni
prilogi v prejšnji številki
Kamničan-ke. Spomnimo,
da načrtujejo koncerte Jana
Plestenjaka, Pera Lovšina in
Helene Blagne ter silvestro
vanje na prostem z Ansam
blom Viharnik. Če bodo svo
je načrte v veselje mnogih,
ki pogrešajo druženja in
večje dogodke, lahko uresni
čili, pa je odvisno od vladnih
odlokov, ki bodo veljavni v
prihajajočih dneh. Aktualna
obvestila v zvezi s tem so ob
javljena v spletnih medijih
organizatorjev.

Nadaljujemo dolgoletno tradicijo.
Delovni čas: od ponedeljka do petka
od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure.

Praznična ugodnost
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Smrečice na Šutni, ki so jih okrasili najmlajši iz kamniških
vrtcev in osnovnih šol / Foto: Jasna Paladin

V lesenih hiškah na Glavnem trgu vsak konec tedna poteka
prodaja daril različnih ponudnikov. / Foto: Jasna Paladin
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Predstave so bolj varne

Smučišča so že
(skoraj) nared

Kaj znajo, lahko
pokažejo v termah

Smreka z njegovega
vrta

December je bil radodaren s
snegom, ki so se ga razveselili tudi smučarji. Medtem ko
se na Veliki planini trudijo
čim prej popraviti okvaro na
sedežnici, pa je za obiskovalce že pripravljeno Smučišče
Osovje.

Zarja Kovis, eno bolj uspešnih kamniških podjetij, je
zabeležilo 60. obletnico
ustanovitve podjetja Zarja
in 30-letnico podjetja Zarja
Kovis.

Novoletna smreka, ki polna
lučk krasi Glavni trg, je bila
letos v ta namen posekana
na Duplici, pred približno
petdesetimi leti pa jo je na
zelenico pred blokom posadil Jože Resnik.

Dom kulture Kamnik bo v
teh dneh zasijal v povsem
novi podobi. Tik pred zaključkom je temeljita energetska sanacija stavbe, zamenjali pa so tudi dotrajano
odrsko mehanizacijo, ki lažje
in bolj varno delo prinaša
scenskim delavcem.

stran 3

stran 5

stran 9

stran 12

AD VITA D.O.O., TOVARNIŠKA CESTA 7 B, SLOVENSKE KONJICE

Akcija velja do 31. 12. 2021 v trgovini Svilanit OUTLET Kamnik.

Ob nakupu 2 brisač, ugodnejšo ali enake vrednosti prejmete gratis.
Ugodnost lahko koristite ob predložitvi kupona do 31. 12. 2021.

Svilanit OUTLET Kamnik
Kovinarska cesta 4

01 839 61 00
Vsak delavnik med 8. in 19. uro.

2

torek, 21. decembra 2021

Občinske novice
Dnevi cepljenja brez
naročanja
Jasna Paladin
Kamnik – Nacionalni akciji
Dnevi cepljenja, ki poteka
med 19. in 23. decembrom,
so se pridružili tudi v Zdravstvenem domu Kamnik, in
sicer tako, da so pripravili več
terminov in tudi cepilna
mesta po drugih krajih občine. V cepilnem centru Zdravstvenega doma Kamnik
bodo tako cepili še danes, 21.
decembra, od 14. do 18. ure,
jutri, v sredo, od 13. do 19. ure
in v četrtek od 8. do 12. ure.
Prijave na cepljenje niso potrebne. Včeraj, 20. decembra,
je njihova mobilna enota cepila tudi pred gasilskimi domovi v Motniku, Špitaliču,
Zgornjem Tuhinju, Šmartno
v Tuhinju, na Selih pri Ka-

mniku, na Gozdu, v Tunjicah
in na Vranji Peči. Od torka,
21. decembra, do četrtka, 23.
decembra, bodo za nepokretne osebe organizirali tudi
cepljenje na domu, prijave
zbirajo prek osebnih zdravnikov. Za prejem tretjega odmerka cepiva morajo od cepljenja miniti vsaj trije meseci,
če ste prej prejeli cepivo proizvajalcev Pfizer ali Moderna,
če pa ste se cepili s cepivom
proizvajalcev Janssen ali
AstraZeneca, pa dva meseca
od zadnjega odmerka.
Pacienti morajo s seboj na
cepljenje prinesti zdravstveno kartico, v primeru drugega oziroma tretjega odmerka pa tudi dokazilo o predhodnih odmerkih prejetega
cepiva proti covidu-19.

Delna zapora ceste skozi Tuhinjsko dolino
Kamnik – Direkcija RS za infrastrukturo bo med 13. in 23.
decembrom do 19. ure izvajala rekonstrukcijo državne ceste
Kamnik–Ločica skozi Tuhinjsko dolino, zaradi česar bo na
dveh odsekih veljala delna zapora prometa, in sicer na odseku pred odcepom za naselje Kostanj do Laz v Tuhinju in
od Zgornjega Tuhinja do zaključka prelaza Kozjak. J. P.

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

JAVNI POZIV
K PREDLOŽITVI PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK ZA LETO 2022
Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezni
ki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in
drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.
Priznanja Občine Kamnik so:
– bronasto priznanje Občine Kamnik,
– srebrno priznanje Občine Kamnik,
– zlato priznanje Občine Kamnik,
– naziv častni občan Občine Kamnik.

www.kamnik.si

Podrobnejša vsebina poziva z obrazložitvijo pomena posame
znih priznanj in prilog, ki jih mora vsebovati predlog, je objav
ljena na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Pisne predloge je treba predložiti oz. posredovati v zaprti
ovojnici na naslov: Občinski svet Občine Kamnik –
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2022«, in sicer do vključ
no 21. januarja 2022.
Ivanka Učakar
PREDSEDNICA KOMISIJE

Enaindvajseta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Svetniki o Utokovi jami
Občinski svetniki so na decembrski seji med drugim obravnavali problematiko Doma starejših
občanov Kamnik in prostorski načrt, ki predvideva pozidavo Utokove jame, sprejeli pa so tudi
proračuna za leti 2022 in 2023.
Jasna Paladin
Kamnik – Seja občinskega
sveta, ki je bila 15. decembra
zadnja letos, je znova potekala prek videokonference.
Skorajda maratonska in zaradi pomembnih vsebin
tudi naporna seja je imela
16 točk dnevnega reda; poglejmo le nekaj najpomembnejših.

Dom starejših občanov
Kamnik
Na pobudo svetnika Žana
Potočnika (LMŠ) so obravnavali problematiko Doma
starejših občanov Kamnik
(DSO). »Čakalna doba za v
Dom je več kot leto dni. Pritiski za sprejem so zelo visoki, predvsem pri tistih, ki so
v zelo slabem zdravstvenem
stanju. Ti prosilci imajo
prednost, ker so najbolj
ogroženi in njihovi svojci ne
zmorejo skrbeti zanje. Trenutno bi potrebovali prostor
za 79 stanovalcev, še več pa
je takšnih, ki v vrsti čakajo
manj aktivno. V domu imamo sicer prostora za 194 starostnikov,« je razmere opisala direktorica DSO Maja
Gradišek in dodala, da imajo največje težave z odpovedmi zaposlenih. »Lani smo
denimo kar osemkrat objavili razpis za diplomirano
medicinsko sestro, a vselej
neuspešno, ko pa smo objavili razpis za pisarniškega
referenta, smo prejeli 244
vlog. Če so bili nekdaj zaposleni v DSO pretežno iz
domače občine, pa danes
prihajajo iz vse Slovenije in
tudi iz tujine.« Kot je še povedala direktorica, si veliko

obetajo od zakona o dolgotrajni oskrbi, a si ne želijo
postati negovalna bolnišnica, ampak dom, ki bo ostarelim lahko ponudil kakovostno preživljanje zadnjega
obdobja življenja. Svetnike
je še zanimalo, kdaj bo DSO
dobil prizidek in kdaj bodo
spet uvedli dnevno varstvo,
a je direktorica pojasnila, da
so med stanovalci nedavno
zabeležili tri okužbe s covidom-19, zato so vse ukrepe
še poostrili, prizidka pa v
kratkem tudi še ne bo, saj so
bili na nedavnem razpisu
ministrstva neuspešni.

Utokova jama
Svetniki so v prvem branju
obravnavali tudi enega bolj
pomembnih prostorskih aktov v tem mandatu – odlok o
zazidalnem načrtu za t. i.
Utokovo jamo – sramoto
središča Kamnika, kot so že
večkrat opisali razpadajoče
objekte nekdanje tovarne
Utok. Prostorski akt za to
območje ima že dvajsetletno
brado, zato so ga morali nekoliko prilagoditi, hkrati s
spremembami, ki so usklajene tudi z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine,
pa je bilo narejeno tudi poročilo vplivov na okolje. Kot
smo izvedeli na seji, namerava investitor, ki že ima
gradbeno dovoljenje in plačan komunalni prispevek,
tu graditi novo sosesko s
približno sto stanovanji, poslovnimi prostori, podzemno garažo in parkirišči.
Svetniki so imeli na dokument vrsto pripomb, ki naj
bi jih pripravljavci prostorskega akta do drugega bra-

nja upoštevali. Gre namreč
za občutljiv prostor ob starem mestnem jedru, pristojni na občini pa se z njim
bolj ali manj aktivno ukvarjajo že več kot dvajset let.
»Veliko manevrskega prostora pri tej problematiki nimamo. Je to idealna rešitev
za Utokovo jamo? Ne. Si želimo, da jama še naprej ostane takšna, kot je? Tudi ne,«
je problematiko strnil svetnik Edis Rujović (LDP),
drugi pa so v razpravi opozorili predvsem na težave s
prometom, ki bodo sledile
gradnji, ter parkirišči, ki bi
na tem območju morala biti
na voljo tudi prebivalcem
Šutne. »Pomembno je, da
se ta sramota spravi z mrtve
točke,« je med drugim pripomnil podžupan Bogdan
Pogačar (NSi).

proračun z dejanskim stanjem uskladili z rebalansi.
Skupni načrtovani prihodki
za leto 2022 znašajo 28,9
milijona evrov, prenos
sredstev iz leta 2021 v leto
2022 je ocenjen v višini 1,1
milijona evrov, odhodki pa
na 30 milijonov. Stranka
LMŠ je vložila tudi tri amandmaje, pri čemer sta bila
dva zavrnjena. V letu 2023
pa so prihodki ocenjeni na
27,1 milijona evrov, odhodki
pa na 28,3 milijona. Pri proračunu za leto 2023 opozicija protestno ni razpravljala,
prav tako so se pri glasovanju vzdržali.
Proračuna z vsemi postavkami, torej vsemi načrtovanimi projekti, sta objavljena na spletni strani Občine
Kamnik.

Proračuna za leti 2022
in 2023

Denar iz proračunske rezerve za leto 2022 bo namenjen za preventivne ukrepe
na vodotokih, sanacije plazov pod cesto Žaga–Podstudenec, na Županjih Njivah
in pod cesto v Zagorici ter
sofinanciranje kmetijskih
plazov.
V nadaljevanju so svetniki
uskladili ceni vodarine in
omrežnine in potrdili subvencijo omrežnine za gospodinjske uporabnike in
nepridobitne dejavnosti, ki
jo občina uvaja v višini 0,60
evra na mesec (za faktor 1).
Točka za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2022 ostaja
nespremenjena.
Sprejeli so tudi letni program športa za prihodnje
leto.

Svetniki so sprejeli tudi proračuna za prihodnji dve leti,
čeprav je opozicija iz vrst
LMŠ in LDP županu očitala
politično nehigieno, saj da
je pripravil proračun za leto
po lokalnih volitvah, prav
tako so kot poln bombončkov in predvolilnih obljub
označili proračun za prihodnje leto. Župan Matej Slapar
je prepričan, da sta oba proračuna razvojno naravnana
in usklajena s prioritetami
krajevnih skupnosti, s proračunom za leto 2023 pa
želi čim lažje delo omogočiti
predvsem občinski upravi,
da bo lahko izvrševala zakonske obveznosti, pa tudi
novi sestavi občinskega sveta. Kot je še povedal, bodo

Prinesli plamen Luči
miru iz Betlehema
Jasna Paladin
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Kamnik – Kot je v navadi že
vrsto let, so tudi tokrat pred
zadnjo sejo občinskega sveta v letu stavbo Občine Kamnik obiskali kamniški
skavti, prinesli plamen Luči
miru iz Betlehema in prebrali poslanico, ki jo letos
spremlja geslo "Človek, ne
jezi se!". Luč miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, ki je razširjena
po celotni Evropi, k nam pa
prihaja že sedemindvajseto
leto zapored. Letošnja poslanica sporoča, da se stanje v
Sloveniji v zadnjem času
precej zaostruje, družbena
klima je slaba, dogodki in

Skavti so Luč miru v prostorih Občine Kamnik predali
županu Mateju Slaparju, s tem pa simbolno vsem
občanom. / Foto: Občina Kamnik

Proračunska rezerva

različnost mnenj so Slovence še bolj razdelili kakor
poprej. »To se odraža predvsem v obnašanju med
nami, drug z drugim smo
začeli ravnati zelo grdo, zdi
se nam, da je naša pravica
drugemu povedati, kar mu
gre, brez olepšav. Zdi se, da
je tako zato, ker drug drugega ne razumemo več kot nekaj za naše življenje pomembnega, nasprotno, velikokrat se obnašamo, kakor
da bi bilo bolje, če drugega –
še posebej, če se ne strinja z
nami ali nam dela škodo
– sploh ne bi bilo. Toda človek ob nas je največje bogastvo, ki ga imamo. Vsak
človek, ne samo tisti, s katerim nam je prijetno, vsak je
nepogrešljiv za naše življenje. Zato so se z letošnjo
poslanico odločili poudariti
pomen vljudnosti in spoštovanja med nami,« so med
drugim sporočili mladi
kamniški skavti.
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Občinske novice

Predstave so bolj varne

Nagovor župana Mateja Slaparja
ob zaključku letošnjega leta

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

Dom kulture Kamnik bo v teh dneh zasijal v povsem novi podobi. Tik pred zaključkom je temeljita
energetska sanacija stavbe, v okviru katere so med drugim na streho namestili sončno elektrarno,
zamenjali pa so tudi dotrajano odrsko mehanizacijo, ki lažje in predvsem bolj varno delo prinaša
scenskim delavcem.
Jasna Paladin

tudi letošnje leto je zaznamovano s številnimi izzivi, ki spremi
njajo naš način življenja. Leto nas je ponovno opomnilo, da
sta ključni vrednoti, ki omogočata dosežke, napredek in boljše
življenje, prav medsebojno razumevanje in sodelovanje. Zato
naj bo naše vodilo, da smo le skupaj lahko močni in premagu
jemo meje nemogočega.
Na Občini Kamnik smo v tem letu izvedli številne projekte, ki
so izboljšali način življenja v naši lokalni skupnosti, kar nekaj
izzivov pa je še pred nami. Izvedeni projekti Občine Kamnik so
dobra popotnica za nas in za naše zanamce. Gradimo eno naj
bolj modernih osnovnih šol v Sloveniji, Osnovno šolo Frana
Albrehta, in tudi ostali vrtci ter šole v naši skupnosti zagotav
ljajo najboljše pogoje za naše najmlajše in za prihodnost Ka
mnika. Spodbujamo poslovno okolje in razvijamo turizem. Ob
pomoči države skrbimo za razvoj cestne infrastrukture in za
varne šolske poti. Energetsko smo sanirali Policijsko postajo in
Dom kulture Kamnik, ob tem pa smo omogočili tudi boljše
delovne pogoje zaposlenim. Skrbimo za posodobitve športne
infrastrukture. Skupaj z Občino Komenda smo zgradili nov,
moderen zbirni center za ravnanje z odpadki. S strateškim na
kupom zemljišč pa smo vstopili na območje nekdanje Smo
dnišnice, kjer se že razvija Kreativna četrt Barutana in podje
tniški center KIKŠtarter. Vlagamo v posodobitev kolesarskih
povezav ter izvajamo številne druge projekte, vezane na traj
nostno mobilnost. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje
našo lokalno skupnost razvijali v smeri občanom prijazne ob
čine in ohranjali kakovostno življenje, kjer bosta na prvem
mestu skrb za naravo in okolje ter varovanje naravnih in kul
turnih danosti v njej. A brez vas, spoštovane občanke, spošto
vani občani, bi bilo naše delo zaman. Tudi vi ste tisti, ki s šte
vilnimi pobudami in predlogi delate našo lokalno skupnost
boljšo. Številne krajevne skupnosti, šole, vrtci ter druge javne
ustanove, prostovoljna gasilska društva, turistična, športna in
kulturna društva ter društva s področja kmetijstva, in še bi lah
ko našteval, skrbite, da se naši kraji razvijajo.

Nova scenska mehanizacija na velikem odru Doma kulture Kamnik / Foto: Občina Kamnik
natančnejše delo s scenskimi elementi. Odpade tudi zamudno in nevarno delo z menjavanjem uteži in vrviščem,« nam je povedal Primož Jeras, tehnični
vodja iz Zavoda za kulturo
Kamnik, ki upravlja Dom
kulture Kamnik, in dodal,
da so sedaj sistemi krmiljeni preko digitalnega vmesnika, zato lahko scenski
delavci premikanje sprogramirajo, kar poveča natančnost in spet tudi var-

nost. Obiskovalci razlike na
odru niti ne bodo opazili, še
kako pa jo bodo opazili vsi
nastopajoči, domači in gostujoči, še posebej pa
scenski delavci.
Pri koncu je tudi energetska
sanacija stavbe, katere zanimivost je predvsem sončna
elektrarna na južni strani
strehe, kar kamniški kulturni hram na tem področju
uvršča med najbolj napredne
pri nas. Pogodbena vrednost
za energetsko sanacijo je

Kamniški kulturni hram bo imel v kratkem prenovljeno tudi zunanjo podobo. / Foto: Jasna Paladin

ocenjena na dobrih 521 tisoč
evrov, iz razpisa ministrstva
za infrastrukturo pa bo sofinanciranih 49 odstotkov
upravičenih stroškov.
Prenovljeni Dom kulture Kamnik so javnosti želeli
predstaviti že v petek, 3. decembra, na Ta veseli dan kulture, a so se dela nekoliko
zavlekla (izvedba fasade na
severnem in zahodnem delu
se je zaradi nizkih temperatur nekoliko zamaknila),
zato bodo ta dogodek pripravili ob slovenskem kulturnem prazniku februarja.
Kljub vsemu pa se je vsebina
že vrnila na veliki oder in v
osrednjo dvorano, kjer po
trenutnih ukrepih lahko sedi
110 obiskovalcev, še 39 sedežev lahko namestijo v Klubu
Kino dom. »Decembrski
program smo načrtovali že v
oktobru ter ga glede na ukrepe spreminjali, dopolnjevali.
V decembru bodo na ogled
zaključne produkcije lokalnih kulturnih društev.
Abonmaje začnemo januarja
– še vedno se je mogoče vpisati v abonma ter unovčiti
BON21,« pa nam je povedala
programska vodja Doma kulture Kamnik Anja Koleša.

Ob skorajšnjem zaključku starega leta in začetku novega vam
želim, da bi se leto, ki prihaja, začelo zdravo in uspešno. Naj v
vas prevladujeta pogum in veselje do življenja ter ustvarjanja.
Pokažimo pa solidarnost tudi tistim, ki so sami v teh praznikih.
Namenimo jim iskren nasmeh in lepo besedo.
www.kamnik.si

Kamnik – Odrska mehanizacija v Domu kulture Kamnik
je imela že dolgo brado in
skrajni čas je bil, da se posodobi, zato je občina letos
projekt prijavila na razpis
ministrstva za kulturo in
bila uspešna. Prejeli so dobrih 106 tisočakov, skupna
vrednost te investicije pa je
266 tisoč evrov.
In kaj je novega? »Scenska
dvigala, ki jim rečemo tudi
scenski
vlaki,
vleki
ali cugi in na katerih so obešene luči, scenski rekviziti,
projekcijska platna in zavese, so bili zamenjani s sodobnim sistemom odrske
mehanizacije, še bolj pomembno pa je, da je nov sistem nameščen na statično
ustrezne nosilce. Glede na
to, da vse to visi točno nad
odrom, si lahko predstavljate, da je brezhibnost tega
sistema eden najpomembnejših varnostnih aspektov
Doma kulture Kamnik. In
od zdaj naprej glede tega nimamo več skrbi. To seveda
ne pomeni, da je bil prejšnji
sistem nezadosten, a
preprosto ga je povozil čas
in novi varnostni standardi. Nov sistem je v celoti
motoriziran, kar pomeni
lažje delo za odrsko ekipo in

Srečno in vse dobro v letu 2022.
Vaš župan Matej Slapar

Kamničan-ka v letu 2022
Jasna Paladin

Kamkolo ima še velik potencial
Jasna Paladin
Kamnik – Kamniški sistem
za izposojo električnih koles
Kamkolo še ni zaživel v
takšni meri, kot bi lahko, kažejo podatki o uporabi iz letošnjega leta.
Kamkolo je tako v letu 2021
uporabljalo 130 občanov,
kar je manj kot v prvem in
drugem letu delovanja,
skupaj pa so opravili 3524
voženj, največ od junija do
avgusta, ko je bilo Kamkolo

v povprečju izposojeno 45krat na dan, uporabniki pa
so si kolesa največkrat izposodili pri železniški postaji na Kranjski cesti, pri
Domu kulture Kamnik in
na osrednji avtobusni postaji v središču mesta. V
sistemu je bilo letos štirideset koles, izposoditi ali
vrniti pa jih je bilo mogoče
na sedmih postajah, ki jim
občina v prihodnje namerava dodati še kakšno novo –
takšne so tudi želje obča-

nov iz okoliških krajev, kot
so Šmarca, Mekinje ali
Volčji Potok.
Še vedno velja, da sistem
lahko uporabljajo le registrirani uporabniki s plačano
članarino, ki stane deset
evrov na leto.

Stroške povzroča tudi
vandalizem
Stroški delovanja sistema so
občino letos stali 23.491
evrov, to pa zajema stroške
upravljanja, vzdrževanja in

servisiranja sistema Kamkolo ter vseh ostalih storitev za
nemoteno delovanje sistema. Spomnimo, da so imeli
pristojni nemalo dela tudi z
vandalizmom, predvsem na
začetku letošnje kolesarske
sezone. Nekaj nepridipravov
so s pomočjo policije že izsledili, zato je občina nekaj
škode že dobila povrnjene, v
postopku preiskave kaznivega dejanja pa so še tri prijave poškodovanja koles in
postaj.

Kamnik – Časopis Kamničan-ka bo tudi v letu 2022
izšel dvaindvajsetkrat.
Predvideni datumi izidov so:
7. in 21. januar, 4. in 18. februar, 4. marec (priloga ob
občinskem prazniku) in 18.
marec, 1. in 15. april, 6. in
20. maj, 10. junij (priloga

Kam čez poletje) in 24. junij,
15. julij, 2. avgust (priloga
Kamfest), 2. september (priloga ob Dnevih narodnih noš
in oblačilne dediščine) in 16.
september, 7. in 21. oktober,
4. in 18. november ter 2. december (priloga Kamnik decembra) in 23. december. Jeseni bo izšla tudi priloga
pred lokalnimi volitvami.

Konservatorska dela v Mekinjskem samostanu
Mekinje – V Mekinjskem samostanu potekajo preiskave
objekta, pridobljeni rezultati pa bodo služili za izvedbo konservatorskega načrta. Preiskave so se že zaključile v zahodnem traktu objekta, trenutno pa potekajo v neobnovljenem
delu samostanu. Dela bodo potekala do junija 2022. J. P.
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Občinske novice, mnenja
Ne prižigajmo petard
Kamnik – Vsakoletnemu pro
jektu slovenske policije z na
slovom Bodi zvezda, ne meči
petard se pridružuje tudi Po
licijska postaja Kamnik. »Tre
ba se je zavedati, da nepremi
šljena, neprevidna in objestna
uporaba pirotehničnih izdel
kov pogosto povzroči telesne
poškodbe, kot so opekline,
raztrganine rok in poškodbe
oči, hkrati pa moti živali, one
snažuje okolje in povzroča
stres pri starejših osebah in
dojenčkih, z nepravilno upo

rabo pa lahko zanetimo tudi
požar. Če pa že morate upo
rabljati pirotehniko, potem jo
kupite le v trgovinah, ki imajo
za prodajo teh izdelkov dovo
ljenje, ob nakupu preverite,
ali so na izdelku navodila za
uporabo, ki morajo biti napi
sana v slovenskem jeziku, na
vodila preberite in jih tudi
upoštevajte,« pravi načelnik
Policijske postaje Kamnik
Damir Jukan in opozarja, da
se na črnem trgu prodajajo
pirotehnični izdelki, ki niso
preverjeni in so ob uporabi
zelo nevarni.

BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE
ZDRAVJA, SREČE IN VESELJA
V PRIHAJAJOČEM LETU 2022
VAM ŽELI OBČINSKI ODBOR SLS KAMNIK.

Slovenska ljudska stranka

Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

Več za Kamnik v letu 2022
prve črpalne globoke vrtine na
vodnem zajetju Iverje;
Več EU/državnih sredstev: v
letu 2022 bo občina Kamnik
skupaj s sosednjimi občinami
ter sofinanciranjem s strani dr
žave oz. EU zgradila kolesarsko
povezavo od Kamnika do Ljub
ljane ter kolesarsko povezavo
od Kamnika do Godiča ter v ta
namen pridobila več kot 1.4
mio evrov nepovratnih sredstev;

V proračunu 2022 je namenjeno:
Več za prioritete krajevnih
skupnosti: nadaljevanje sofi
nanciranja prenov kulturnih
domov v lasti krajevnih skup
nosti, prenova dotrajanih as
faltnih in asfaltiranje maka
damskih cestnih odsekov ter
izvajanje drugih prioritet kra
jevnih skupnosti;
Več za komunalno infrastrukturo: za obnovo in dograditev
javne infrastrukture s področja
javne kanalizacije in vodovoda je
skupno namenjenih več kot 1,4
mio evrov, še posebej gre izpo
staviti dograditev omrežja javne
kanalizacije od Stahovice do
Črne pri Kamniku ter izgradnjo

Kdaj bo Kamnik
pametno mesto

Kaj je bilo do zdaj
narejenega

Edis Rujovič,
svetnik LDP

Marko Šarec,
svetnik LMŠ

Vzdrževanje in adaptacija cestnoprometne infrastrukture
sta za vsako občino pomembna in neizbežna. Seveda si vsi
želimo imeti opremljeno in
urejeno infrastrukturo, a bistvenega preboja samo z vlaganjem v asfalt in beton ne bomo
dosegli. V luči digitalizacije in
podnebnih sprememb bo treba
za napredek lokalnih skupnosti pozornost počasi preusmeriti
v evropske projekte, ki bodo
zasledovali dva cilja – zeleno
transformacijo ter digitalizacijo. Glede na naravo, ki nas
obdaja, bi to moral biti primarni fokus občine, ne glede
na zaveze na ravni EU, tako
pa ima vse skupaj še večjo težo,
hkrati pa je sedaj že jasno, da
alternative zeleni transformaciji in digitalizaciji ni. Velikokrat je slišati, da občina
nima sredstev, a s tem se nikakor ne morem strinjati. Namreč, na voljo so evropska
sredstva, pri čemer je nujno
povezovanje med občinami in
regijami, ki jih zadeva podobna problematika. Tako pride
do izmenjave dobrih praks,
hkrati pa je možnost črpanja
sredstev večja. V Sloveniji kar
nekaj občin intenzivno izvaja
projekte v luči zasledovanja cilja t. i. pametnih mest. Žalosti
me, da v – sedaj že lahko rečem minulem mandatu – ni
bilo namenjene prav veliko pozornosti. Pametne rešitve, ki
jih napredna tehnologija na
podlagi zbranih podatkov ponuja, bi morale biti vezane na

Drugi mandat občinskega
svetnika se preveša v zadnje
leto. Pred koncem leta in tudi
koncem mandata se je treba
ozreti nazaj in pogledati, kaj
je bilo narejenega. Sam sem
občinski upravi predlagal kar
nekaj cest, ki so bile potrebne
obnove ali pa so bile še makadamske. Ob gradnji optike in
obnovi vodovoda smo v sodelovanju s krajani uredili veliko metrov šmarskih ulic. Tu
gre zahvala tudi krajanom
Šmarce, ki so marsikje sami
prispevali svoj delež, da se je
tudi njihova ulica asfaltirala.
Asfaltna cesta ni le prijetnejša
za vožnjo, vzdrževanje asfalta je lažje in cenejše. Spomnimo se ceste pri cerkvi in Primoževe ulice. Letos je župan
objavil dva razpisa za asfaltiranje nekaterih makadamskih odsekov in sanacijo najbolj dotrajanih asfaltnih odsekov. Županovo idejo sem
najprej sprejel z navdušenjem. Nekoliko manj pa sem
navdušen nad izvedbo. Kar
nekaj cest se je začelo sanirati
pozno jeseni. Na občini so ob
zadnjih milejših zimah očitno pozabili, da sneg in nizke
temperature lahko pridejo
tudi že v začetku decembra.
Do pomladi bodo ostali odprti
cestni odseki, ki so jih ob poznem razpisu začeli še pozneje sanirati. Krajani, ki so
se prej vozili po slabem asfaltu, se morajo zdaj prebijati
čez globoke jame in gradbišča. Ko bo spomladi prišla

Več za javne površine: izved
la se bo ureditev oziroma oživi
tev trškega jedra v Motniku ter
celostno uredilo površine za
vrtičkarstvo na območju IKŠ na
Perovem;
Več za Kamnik: končno bo iz
vedena postavitev skulpture
mamuta v prenovljenem parku
med avtobusno postajo Kamnik
in reko Kamniško Bistrico. Nadaljevali bomo izgradnjo matične šole OŠ Frana Albrehta
in izboljšali pogoje za trening
kamniškim nogometašem z dol
go pričakovano izgradnjo igrišča z umetno travo v športnem parku Virtus.
V novem letu 2022 želim vsem
zdravja, sreče, veselja in pozi
tivne energije, da bomo lahko
tvorno sodelovali in delali za Ka
mnik učinkovito, ciljno, zagnano
ter zmagovito.
Srečno, Kamnik, tudi v letu
2022.
Bogdan Pogačar, vodja
svetniške skupine NSi

upravljanje omrežij z vodo,
energijo, na področje prometa,
razsvetljave, parkirišč in večje
participacije občank in občanov v obliki večje javne razprave ter podajanja predlogov. Tu
ne morem mimo področja turizma, ki ima ogromen potencial za uvedbo pametnih rešitev. V tujini niso tovrstne prakse nič novega, odzivi prebivalcev pa so nadvse pozitivni.
Lahko pogledamo tudi pozitivne prakse slovenskih občin,
med katerimi najdemo Ajdovščino, Krško, Idrijo in druge.
Menim, da je čas za drugačen,
pogumnejši in drznejši, predvsem pa bolj strateški pristop k
nadaljnjemu razvoju občine.
Kot že naslov pove, samo z vlaganjem v asfalt in beton preboja ni možno doseči, seveda ga
tudi ni možno doseči v enem
mandatu, a trenutno stanje
vse bolj spominja na ohranjanja statusa quo v bojazni pred
morebitnimi napakami. Toda
saj veste, kako pravi rek: kdor
dela, tudi greši. Na koncu mi
dovolite, da vam ob prazničnih dneh privoščim obilo
zdravja, sreče in uspehov.

Utokova jama

NOVA SLOVENIJA (NSi), OBČINSKI ODBOR KAMNIK, DVORAKOVA 11A, LJUBLJANA

Predlog proračuna za leto
2022, ki ga je župan Matej Sla
par predlagal v sprejem in potr
ditev občinskemu svetu in ga je
ta na decembrski seji obravna
val v drugi obravnavi, načrtuje
nadaljevanje politike sodelova
nja pri razvoju občine Kamnik s
krajevnimi skupnostmi, javnimi
zavodi, društvi in drugimi druž
benimi dejavniki. Proračun Ob
čine Kamnik za leto 2022
uresničuje nekatere projekte z
zmagovitega programa župana
Mateja Slaparja in ne udejanja
obljub, ampak nakazuje smer
razvoja občine Kamnik v skladu
z vizijo in programom Kamnik
2025.

Več za šport: povečanje
sredstev za delovanje športnih
klubov oz. društev, priprava
idejne rešitve za pokrit olimpij
ski bazen, urejanje večnamen
skih športnih površin, in sicer
bo prenovljeno športno igrišče
na Vrhpoljah;

Mnenje občinskega svetnika

Na zadnji letošnji seji občinskega
sveta je bilo drugič v tem mandatu na dnevnem redu območje K6
Utok. Na junijski seji smo podali
soglasje k sklenitvi Sporazuma o
podaljšanju roka, dogovorjenega
s sodno poravnavo leta 2015.
Takrat sta Občina Kamnik kot tožena stranka in ZIL inženiring kot
tožnik sklenila sodno poravnavo,
z zavezo, da bodo v treh letih
sprejete spremembe za K6 Utok.
Da bo namesto gradnje hotela
možna gradnja stanovanj. Ob
pripravi gradiva sem opozoril, da
je predlagani rok podaljšanja do
konca januarja 2022 prekratek,
saj ne verjamem, da nam bo uspelo obravnavati in sprejeti OPPN
v pol leta, glede na to, da v

odjuga, bo treba pred asfaltiranjem cesto na novo urediti
za asfaltiranje. Ob tem se
sprašujem, kakšna bo kvaliteta saniranih odsekov ter
kakšne bodo finančne posledice, ki jih bodo prinesla dodatna dela.
V vseh sedmih letih sem ves
čas aktivno sodeloval pri ureditvi protipoplavnih ukrepov
in pridobivanju zemljišč ob
Kamniški Bistrici, s katerimi
se bo dogradila težko pričakovana kolesarska in sprehajalna pot. Z novim uvozom pri
Qlandii je končna rešitev blizu. Dotrajan most čez Kamniško Bistrico bo zamenjala
nova lesena brv, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem.
Od Virtusa do obstoječega nasipa se bo razširila struga,
proti Nožicam se bo zgradil
protipoplavni nasip, hkrati z
njim pa tudi večnamenska
pot, ki bo namenjena pešcem
in kolesarjem.
Kot občinski svetnik bom še
naprej aktivno sodeloval s krajani Šmarce in skupaj z njimi
in občinsko upravo iskal dobre
rešitve za naš kraj.

Kaj nam je prinesla 21. seja
prejšnjem mandatu niso prišli niti
do prve obravnave.
Verjetno si nihče ne želi sredi
mesta zanemarjenih zemljišč, na
katerih naj bi se v skladu z gradbenim dovoljenjem pred dvajsetimi leti gradil hotel. A to še ne
pomeni, da moramo zato, ker
nam to ni všeč, omogočiti nekaj,
kar nam ne bo všeč, ko bo zgrajeno. Zato smo na seji občinskega
sveta podali jasna stališča, kaj pričakujemo v odloku, ko bo gradivo primerno za drugo obravnavo.
Pričakujemo, da bo jasno zapisano, koliko novih stanovanj, poslovnih prostorov in parkirišč bo
na novo zgrajenih. Koliko parkirišč na tem območju bo javnih,
da jih bodo lahko uporabljali tudi
prebivalci in obiskovalci Šutne.
Pričakujemo, da bo jasno zapisano, koliko m2 površin bo na tem
območju namenjenih za potrebe
predšolske vzgoje.
Zato, da se nam ne bodo ponovile zgodbe večstanovanjskih gradenj iz preteklosti.
Sandi Uršič

OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, KAMNIK, SVETNIŠKA SKUPINA LSU
OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, KAMNIK, SVETNIŠKA SKUPINA LISTE MARJANA ŠARCA

Jasna Paladin

Mnenje občinskega svetnika

Zadnji dve letošnji seji sta bili
zaznamovani z obravnavo prora
čunov za leti 2022 in 2023.
Naša svetniška skupina je po
tem, ko nam je župan prisluhnil
vsaj pri enem našem predlogu,
proračun za leto 2022 podprla.
Ne zdi se nam pa prav, da smo
v letu pred volitvami obravnavali
tudi proračun, ki sega preko
mandata zdajšnjega župana.
Na seji sem med drugim opozo
ril tudi na to, da bo v prihodnje
treba sistemsko pristopiti h
gradnji gasilskih domov. Tako
kot je to urejeno pri nabavi ga
silskih vozil, bo treba tudi za
gradnjo in vzdrževanje gasilskih
domov pripraviti dolgoročni

plan in za ta namen redno na
menjati sredstva.
Sicer se je seja, kot običajno,
začela z vprašanji in pobudami.
Na pobudo Žana Potočnika
smo z direktorico Matejo Gra
dišek razpravljali o stanju v
Domu starejših občanov. Sam
sem svoje vprašanje tokrat
usmeril v promocijske aktivno
sti Zavoda za turizem in šport.
Direktor Rok Jarc je s svojim
nastopom ponovno dokazal,
kako prav smo imeli, ko smo
ob njegovem potrjevanju v
LMŠ glasovali proti. Zaradi nje
govega žaljivega nastopa še
vedno čakam na opravičilo. Ob
tem pa pozivam svet zavoda,
da njihovega izbranca pouči o
oliki in maniri, ki pritiče direk
torju enega pomembnejših za
vodov v naši občini.
Drage Kamničanke in Kamniča
ni, želim vam vse dobro v letu, ki
prinaša nove izzive in priložnosti.
Igor Žavbi
Vodja svetniške skupine LMŠ
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Aktualno

Smučišča so že (skoraj) nared
December je bil radodaren s snegom, ki so se ga razveselili tudi smučarji. Medtem ko se na Veliki
planini trudijo čim prej popraviti okvaro na sedežnici, pa je za obiskovalce že pripravljeno smučišče
Osovje. Urejene so tudi proge za tek na smučeh.
Jasna Paladin
Velika planina, Črna – Na
Veliki planini so odprtje
smučarske sezone napovedali za 10. december, ko so
nameravali pognati sedežnico Šimnovec, vlečnico Jurček in vlečnico Zeleni rob, a
je zgolj nekaj dni po napovedi zgodnje zimske sezone
sledilo sporočilo o okvari sedežnice. Prisilno so jo morali zaustaviti 4. decembra in
vse od takrat ne obratuje.
»Do okvare sedežnice je
prišlo na pogonskem delu,
in sicer sta odpovedala ležaj
in osovina. Ležaj smo že dobili, osovina pa je v izdelavi,
saj takšnih delov ni na zalogi in jih delajo zgolj po naročilu. Gre za malo daljši postopek, saj je bilo potrebno
najprej pridobiti material za
izdelavo osovine, ga nato
pregledati na Zavodu za
gradbeništvo (ZAG), sedaj
pa je v izdelavi. Ko bo osovi-

na izdelana, jo bodo ponovno pregledali na ZAG-u,
nato bomo nove dele namestili na sedežnico, kar bo
okvirno trajalo dva dni,
temu pa sledi še tehnični
pregled. Šele ko bo opravljen
tudi ta, bomo sedežnico lahko znova pognali, a to naj bi
bilo najkasneje v četrtek, 23.

gojena urnika nihalke in sedežnice, pot od zgornje postaje nihalke do Zelenega
roba pa bo osvetljena.

sankanje. Ker pa so na planini tudi vse bolj polne koče,
ki se oddajajo, so za prevoz
gostov ter prtljage zagotovili
snežni taksi. Taksi je v prvi
vrsti namenjen obiskovalcem, ki gredo v koče za več
dni, seveda pa ga koristijo
tudi sankači.
Smučanje in nočno sanka-

Na Osovju že smučajo
Dovolj snega imajo tudi na
smučišču Osovje, za katerega skrbijo člani Smučarskega društva Črna pri Kamniku. Naravnemu snegu bodo
v teh dneh dodali še umetnega, smučati pa bo mogoče
med tednom od 18. do 21.
ure (pod reflektorji) in ob sobotah ter nedeljah od 9. do
16. ure. Otroci bodo za vozovnico plačali šest evrov,
odrasli pa devet. Tudi letos
bodo glede na povpraševanje
pripravili tekme za zaključene družbe, pa tudi smučarske tečaje, saj imajo v društvu pet smučarskih učiteljev. Poleg smučišča so uredili tudi 600 metrov dolg
krog za tek na smučeh.
Vstopnine ni, so pa dobrodošli prostovoljni prispevki.

Na Veliki planini bo za smučanje in nočno
sankanje veljala povratna vozovnica za nihalko
in sedežnico (za odrasle 17, za otroke 10 evrov),
na Osovju pa bodo otroci smučali za šest,
odrasli pa za devet evrov.
decembra,« nam je povedal
direktor družbe Velika planina Mark Anžur in dodal,
da ima okvara precejšen
vpliv na smučarsko sezono,
saj je snega na planini več
kot meter, razmere za odprtje prog pa so v teh dneh idealne. Povpraševanja je veliko, prav tako tudi za nočno

nje se bosta tako predvidoma začela ta konec tedna;
smučišče bo obratovalo vsak
dan, nočno sankanje pa bo
le ob petkih in sobotah.
Na predbožični večer, 24.
decembra, bo v kapelici Marije Snežne v pastirskem naselju tudi tradicionalna polnočnica. Temu bosta prila-

Tečaj varnejše hoje v gorah v zimskih razmerah
Kamnik – Društvo gorska reševalna služba Kamnik organizira
Tečaj varnejše hoje v gore v zimskih razmerah, ki bo potekal
14. in 15. januarja 2022 na Mali planini. Zbor udeležencev bo
v petek, 14. januarja 2022, ob 17. uri v Domžalskem domu na
Mali planini. Zaradi omejenih možnosti nastanitve se tečaja
lahko udeleži največ petindvajset oseb. Prenočišče in prehrana bosta zagotovljena v Domžalskem domu. Prijave (izključno po spletnem obrazcu) so veljavne z nakazilom kotizacije
– 20 evrov za člane PZS in 60 evrov za nečlane. V kotizacijo
je všteto povračilo stroškov predavateljev in inštruktorjev ter
morebitno gradivo. Bivanje in prehrano v koči plača vsak udeleženec sam, hrane iz nahrbtnika ni. Praktični del bo v soboto, 15. januarja, potekal na terenu, zato se od udeležencev
zahtevajo primerna oblačila in obutev ter ostala oprema za
gibanje v gorah v zimskih razmerah (cepin, dereze, čelada,
lavinski trojček). Vsi udeleženci morajo zadostiti pogoju PCT,
ki se bo preverjal ob začetku tečaja. Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 041 663 446 (Matjaž Šerkezi, vodja tečaja) in na spletni strani www.grs-kamnik.si. J. P.

V Godiču zopet na ogled jaslice
Godič – Anton Podjed iz Godiča 81c že vrsto let v predprazničnem času razveseljuje s svojimi jaslicami, ki so res
velike in skrbno izdelane, nanje pa vsakokrat z veseljem povabi občane. Tudi letos je tako – ogledate si jih lahko vsak
dan od 20. decembra dalje od 10. do 19. ure. J. P.

Drage občanke in občani,
živimo v posebnih časih, ki nas vsak dan soočajo z novimi
izzivi. Kljub vsem težavam - ali pa zlasti zaradi njih moramo biti drug drugemu ljudje. Praznični čas sam po sebi
kliče k razmisleku o vprašanjih solidarnosti, povezanosti in
ustvarjanju pogojev za boljše življenje vseh. Za to pa je
najprej potrebno notranje prepričanje in mir.

Naj bo leto 2022 uspešno,
ustvarjalno in polno izzivov,
ki jih bomo želeli uresničiti.
Za to pa potrebujemo
veliko zdravja in ljubezni.

LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, KAMNIK

Predsednik
Tone Smolnikar

LTS, VEGOVA ULICA 4, KAMNIK

Vse lepo vam želijo člani LTS –
Liste Toneta Smolnikarja

Naj nas praznični dnevi, ki so pred nami, vsaj za nekaj
trenutkov napolnijo s toplino in medsebojno povezanostjo.
Spomnimo pa se tudi na vse, ki iz takšnih ali drugačnih
razlogov ne morejo praznovati, kot bi si želeli. Drage občanke
in občani, želim vam doživet in miren božič v krogu vam
dragih ljudi. V letu 2022 pa veliko modrosti, strpnosti in kar
je najpomembnejše, zdravja. Veliko izzivov nas čaka, a
skupaj bomo zmogli vse.
Vse dobro in srečno!
Marjan Šarec
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Aktualno
Program DORA znova v Kamniku
Jasna Paladin

set odstotkov, kolikor je pogoj, da lahko v programu
zgodnjega odkrivanja raka
dojk uspešno dosežejo
ključni cilj, t.j. zmanjšanje
umrljivosti žensk za do trideset odstotkov. Od vseh
slikanih žensk jih je 61
imelo nadaljnjo diagnostično obravnavo na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Raka dojk so z dodatnimi
preiskavami na Onkološkem inštitutu odkrili pri
14 ženskah, pri večini je bil
na začetni stopnji bolezni.

Kamnik – V začetku decembra je Onkološki inštitut
Ljubljana v Kamniku znova
postavil mobilno enoto svojega presejalnega programa
DORA, tokrat že šestič; zadnjič je bila v Kamniku pred
dvema letoma.
Takrat so povabili 3502
ženski. Na presejalno mamografijo je prišlo 80,4 odstotka vseh povabljenih
žensk, kar je zelo dober rezultat in presega sedemde-

Naj bo leto 2022
leto pogumnih dejanj, iskrenih
dogovorov, medsebojnega spoštovanja
in ustvarjalnega sodelovanja, saj …
Dobro je tisto, kar združuje.

Vsem privoščimo zdravo in
srečno leto 2022.

Ker so mobilno enoto zaradi reorganizacije dela postavili nekoliko kasneje, kot
je bilo načrtovano, so del
Kamničank za mamografijo v minulih tednih vabili v
Zdravstveni dom Domžale;
vabilu se jih je odzvalo kar
83 odstotkov. Tokrat bodo
na presejalno mamografijo
povabili še preostali del
žensk iz občine Kamnik
med 50. in 69. letom starosti, ki še niso bile slikane. Občanke bodo prejele
pisno vabilo iz klicnega

centra programa DORA na
Onkološkem inštitutu Ljubljana, na katerem bosta že
določena datum in ura pregleda v mobilni enoti v Kamniku. Če ženski predlagan termin za presejalno
mamografijo ne ustreza, se
lahko prenaroči po elektronski pošti dora@onko-i.
si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak
delovnik med 9. in 12. uro.
Prav tako se lahko na navedene kontakte naroči sama,
če vabila še ni prejela.

LISTA DUŠANA PAPEŽA, PODJELŠA 2, KAMNIK

Jasna Paladin

tudi novo televizijo. Slavnostnega odprtja sta se v začetku decembra na povabilo
direktorice Doma starejših
občanov Kamnik Maje Gradišek udeležila tudi župan
Matej Slapar in višja svetovalka za področje družbenih
dejavnosti Občine Kamnik
Katja Vegel.
Poleg kavarne so v Domu
prenovili tudi sprejemno pisarno.

Kamnik – Dom starejših občanov Kamnik je bogatejši
za novo kavarno, ki so jo na
pobudo stanovalcev poimenovali Spominčica, odslej pa
bo vsem v domu predstavljala še prijetnejši prostor za
druženje. Ob dobri kavici in
drugih dobrotah bodo lahko
gledali tudi filme in oddaje,
saj so v kavarno namestili

Foto: Občina Kamnik

Starejši so se razveselili
Spominčice

Stanovalci Doma starejših občanov Kamnik so ob odprtju
nove kavarne prisluhnili tudi kulturnemu programu.

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

Občinski odbor SDS Kamnik

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, OO KAMNIK
NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA ULICA 11 A, LJUBLJANA

Drage Kamničanke, dragi Kamničani,
voščimo vam blagoslovljene božične
in novoletne praznike
ter čestitamo ob praznovanju
dneva samostojnosti in enotnosti.
V letu 2022 pa vam želimo obilico
zdravja, sreče in zadovoljstva.

NOVO LETO NAJ ZAZNAMUJEJO
ZDRAVJE, SREČA IN ZADOVOLJSTVO.
VSE DOBRO V LETU 2022!
OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE KAMNIK
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Kultura

Poklon divjini ženske

Pregled fotografskega ustvarjanja

V Domu kulture Kamnik smo si lahko ogledali vokalno-gibalno predstavo z
naslovom Ritual: Iz glasine, avtorsko delo Neže Pele.

Kamnik – V začetku decembra so člani Foto kluba Kamnik odprli vsakoletno
razstavo FKK OFF!. Gre za
letni pregled dela članov v
minulem letu. Na razstavi,
ki je na ogled v Galeriji
Doma kulture Kamnik, so
razstavljena dela dvanajstih
avtorjev. Fotografi se dotikajo različnih tematik in žanrov, razstavljene fotografije
pa skupaj ustvarjajo pestro
celoto. Na odprtju je zbrane
pozdravila predsednica kluba Ana Stanovnik Perčič, ki
se je dotaknila pestrega leta,
v katerem jim je uspelo izpeljati dve klubski razstavi,
poleg tega pa so se s sa-

Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

mostojnimi razstavami
predstavili tudi nekateri člani. Pripravili so tudi zanimiv program klubskih srečanj, ki so v večjem delu leta

potekala po spletu. Odprtja
se je udeležil podžupan
Bogdan Pogačar, ki je fotografom čestital za 17-letno
fotografsko ustvarjanje.

Jasna Paladin
Kamnik – Glasbena šola Kamnik se bo tudi letos predstavila na tradicionalnem Božično-novoletnem koncertu
pevskega zbora, orkestrov in
baleta, ki pa bo zaradi velikega števila nastopajočih letos
prvič na ogled le na spletni
povezavi, in sicer nocoj, 21.
decembra, ob 19. uri. Koncert so posneli vnaprej, povezava do posnetka je objavljena na spletni strani Glasbene šole Kamnik.

Predstava je zelo strukturirana improvizacija, zato je toliko
bolj pomembno, da se akterke na odru med seboj čutijo.
la od svoje divje narave, postane fantomska, nezemeljska. Takrat je čas, da se
odpravi iz cone udobja v
neznano, kjer se bo morala
soočiti s svojo temo in strahom, zato, da pridobi nazaj
svojo notranjo moč, ki ji
omogoča pogumno ustvarjati želeno življenje in se
spoprijemati z izzivi, ki ji
pridejo naproti,« nam o
predstavi pove Neža Pele,
plesalka, koreografinja, pedagoginja sodobnega plesa,
v zadnjem obdobju pa tudi
vokalistka in voditeljica intuitivnega petja.
Pravi, da ji je prav telo (gib)
najljubše orodje umetniškega ustvarjanja, v svoje predstave pa poveže tudi psihologijo, ne nazadnje je zaključila dodiplomski študij psihologije na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, nato pa še na
Akademiji za ples. Umetniško je dejavna na lokalnem
nivoju, med drugim je bila
članica kabarejske skupine

Katzen Kabaret, od leta 2013
pa poučuje v plesnem klubu
Šinšin.
Doslej je razvila že tri avtorske projekte, in sicer Laliá
(2019), Inner Voice (2020)
in letos še Ritual: Iz glasine.
»Sama znam veliko bolj kot
z besedami komunicirati s
telesom, glasom, domača
sem v čustvenem in energetskem prostoru. Besede
so tako močne, predstavljajo
pa tudi most med notranjim
in zunanjim in potrebujejo
posebno pozornost. Da dosežejo čist namen, jih je treba slišati. Za to pa potrebujemo tišino. S predstavo Ritual: Iz glasine sem želela
gledalca peljati v svet občutkov, želela sem, da doživi
vsebino skozi različne čutne
zaznave, ki obstajajo onkraj
besed,« še pove. Gledalci
smo na predstavi sedeli v
krogu, svoja sporočila pa je
avtorica želela prenesti z vokalom, gibom, svetlobo, pa
tudi temo in tišino.

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 ...

Možnost izposoje
nadomestnega vozila.
Pogodbeno sodelovanje
z zavarovalnicami in popravila
po toči.
Prejemnik certifikata
bonitetne odličnosti
za leto 2021

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

Pri nesreči vam ponujamo našo
pomoč in storitev.

Takole so posneli tudi nastop Mladinskega pevskega zbora
Glasbene šole Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Vesel božič in
srečno novo leto

Prijetne praznične dni vam želimo,
v letu 2022 pa varno vožnjo in zdravja obilo.

Podjelše 2, Kamnik
Telefon: 01 8391 169
GSM: 041 683 016

Predsednica kluba Ana Stanovnik Perčič / Foto: Aleš Senožetnik

Tradicionalni koncert so posneli

Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Neža Pele je skupaj s KUD Oksimoron na
oder Doma kulture Kamnik
tokrat postavila predstavo, ki
združuje tri glasove in eno
telo. Vokalistke so Neža, Tanita Rose in Ajda Špacapan,
ki skupaj ustvarjajo skupnost Volkulje, vlogo plesalke
pa je avtorica zaupala Anamarii Bagarić, ki jo je navdušila že med študijem na
Akademiji za ples.
»Navdih za predstavo sem
črpala iz čudovitih zapisov
psihoanalitičarke Clarisse
Pinkole Estes v knjigi
Ženske, ki tečejo z volkovi,
kjer se skozi različne mite
in zgodbe razkriva arhetip
Divje ženske. Ta naj bi bivala v drobovju vsake ženske
in jo opremljala z intuicijo,
instinkti in brezčasno vednostjo. Njene besede sem
požirala, vse se mi je zdelo
tako razumljivo, logično,
smiselno in začutila sem
klic, da se tudi sama, na svoj
način, poklonim Divji
ženski, naši naravi, cikličnosti, intuiciji – notranji
moči. Za samo strukturo
predstave pa sem navdih črpala iz teorije t. i. monomita, ki jo je razvil Joseph
Campbell in pravi, da je
baza vseh mitov, pravljic,
zgodb, ne glede na čas in
kraj nastanka, ena sama. In
sicer gre za junakovo potovanje – ko le-ta dobi klic in
se nanj odzove, se poda v
neznano – v temo. Tam ga
čakajo vse mogoče preizkušnje, dokler ne opravi svojega
dela in se sooči s svojim največjim strahom. Ko ga premaga, pridobi novo moč in
lahko se vrne nazaj v svoje
domače okolje. To fantazijsko potovanje lahko povežemo z našim življenjem, delovanjem in osebno rastjo.
Ženska, ki ne živi iz svoje
izvorne energije in se je loči-

2022
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Iz naših krajev

Miklavž s pravljico

Po smrečice v Snovik
Snovik – V Termah Snovik se že več let pridružujejo akciji
»Darila gozda vašemu domu« Zavoda za gozdove Slovenije, ki pridobivanje okrasnih drevesc iz slovenskih gozdov
usmerja na način, ki je prijazen do gozda in narave. Tako so
posekali tudi smreke v gozdu, ki je v lasti Term Snovik.
Smrečice lahko naročite (041 837 286) in se dogovorite za
prevzem. Vsi prostovoljni prispevki bodo v celoti namenjeni
v dobrodelni namen, so sporočili iz Term. J. P.

Na sobotni večer so Brezje trepetale v pričakovanju Miklavževega obiska. Ob večernem mraku so se
obiskovalci zbrali pod nadstreškom Prelesnikove domačije.

Elektrina d.o.o., Gorenjska cesta 21, Mengeš

Bojana Lužar

“Veselo v Kamnik in urno
naprej!” se glasi začetek naše
najbolj znane pesmi, ki še
danes odmeva po Kamniškem. A to bolj težko trdimo,
če se v Kamnik peljemo z
vlakom.
Slovenske železnice so ob
podpori Občine Kamnik uspešno prenovile železniško
postajo Kamnik Graben,
Šmarca … Pospešeno pa
tudi upokojujejo že zdavnaj
odpisane garniture. Zamenjujejo jih moderni in kvalitetni vlaki Stadler Flirt. Kljub
temu da se je v zadnjem letu
naredilo veliko, pa bistvene
spremembe čakamo že desetletja. Ravno zato je nujno
potreben drugi tir in celostna prenova železniške
infrastrukture na železniški
progi Ljubljana–Kamnik Graben. Kdor se redno vozi z
vlakom, ve, da lahko porabi
za vožnjo v Ljubljano preveč
časa. Vozni red je nedodelan
in zamude so del vsakdana.
Prejšnji župan je poleg vseh
drugih stvari zanemarjal železniško infrastrukturo in
hkrati pogovore o izboljšavah pri njihovem lastniku –
Slovenskih železnicah. Sedanji župan Matej Slapar, pa je
v relativno kratkem času s
pomočjo trenutne Vlade RS
dosegel velike in pomembne
premike. Ob obnovitvi državnih cest je tako na vidiku

tudi obnovitev železnice.
Zato se mladi člani SDS Kamnik (SDM) zavzemamo in se
bomo še naprej za uresničitev izgradnje drugega tira do
Kamnika. Posledično bomo z
Ljubljano povezani z več neposrednimi linijami in tako
bo potovanje hitrejše in
udobnejše. Zavzemamo se
tudi za uporabo železniškega
tovornega prometa iz bivše
“Barutane”, ker bi s tem razbremenili že tako polne kamniške ceste. Železnica je najpomembnejša pridobitev
Kamnika že stoletja, zato lahko naslednjo fazo razvoja Kamnika, ki bo bolj zelena in
prijazna Kamničanom, dosežemo samo z novimi tiri in
politiko, ki jo uspešno vodi
trenutna mestna oblast.
Tim Rauter, predsednik
Slovenske demokratske
mladine Kamnik

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA; OO KAMNIK

VESELO V KAMNIK
Z VLAKOM!

Brezje nad Kamnikom – Na
odru so jih za uvod pozdravili igralci vaškega Gledališča z razgledom, ki so letos
za otroke pripravili priredbo
koroške ljudske pravljice z
naslovom Mojca Pokrajculja. V glavni vlogi se je izkazala enajstletna Brina Lužar, ki je v svoj majhen piskerček dolgo mrzlo noč
sprejemala prezeble in
prestrašene gozdne živalce.
Izpod Vovarja se je v Mojčino hiško zatekla zvita lisica.
Upodobila jo je Mihela Gabrovec, ki se je v vlogo odlično vživela in res dobro prikazala dvoličen značaj pravljičnega lika. Na vrata piskrčka je potrkal tudi volk
mesar. Vlogo prezeblega, a
dobrosrčnega volka je prevzel Ažbe Lužar, ki mu je s
svojim značajem dodal prav
poseben čar. Tudi medved
čevljar se je znašel pred
Mojčinimi vrati in milo prosil za zatočišče. Deklica ga je
spustila v tesno hišico, ko ji
je obljubil, da ji bo zakrpal
naluknjane čevlje. Teo Lužar je bil v vlogi medveda
enkraten, otroci so bili nad
njegovo podobo navdušeni.
Za medvedom je Mojčin
spanec skalil krojaček zajček. Ta je prezebel in prestrašen trepetal na hudem
vetru in se s svojo podobo
deklici zasmilil v dno srca.
Velikodušno mu je odprla

vrata in ga sprejela v svoj
skromni domek, zajček pa ji
je v znak hvaležnosti obljubil novo krilo. Plašnega zajčka je odigral najmlajši igralec Erik Škraban. Ker je bila
to njegova prva velika vloga,
se je fant več kot izkazal. Na
vrata piskrčka je potrkal še
zadnji gost – srnjaček. Zatočišče med pisano druščino
gozdnih prebivalcev si je zaslužil, ker je deklici obljubil,
da ji bo nasekal suhih drv za
dolgo zimo. Njegovo vlogo
je prevzela Miša Arko, njen
mož Aleš pa je prepričan, da
bi svoj igralski talent lahko
unovčila na Broadwayu. In
res, Miša je bila tudi tokrat
vrhunska. Dogajanje na
odru je v harmonično celoto
povezala pravljičarka Anka
Starovasnik. Na vajah je
imela zadolžitev, da je igralcem prišepetovala pozabljene dele besedila. In kot pravi, dela ni bilo malo …
Zgodbo je s kitaro spremljal
Sandi Belec in kot vsako leto
tudi tokrat poskrbel, da je
bila upodobitev pravljice še
bolj čarobna.
Ob koncu so navzoči z navdušenjem v svojo sredino
povabili dobrega moža
Miklavža, ki je v spremstvu
angelčka in peklenščka obdaroval vse, ki so bili v minevajočem letu še prav posebej pridni. Miklavžu se je
poznalo, da si je privoščil
leto dni dopusta, saj je bil
veder, sproščen in sila zaba-

Miklavž je v spremstvu angelčka in peklenščka obdaroval
vse, ki so bili v minevajočem letu še prav posebej pridni.
ven. S hudomušnimi komentarji je poskrbel, da njegove besedne igre še dolgo
ne bodo šle v pozabo.
Dogodek se je zaključil ob
kotlu kuhanega vina in čaja,
v ozračju je bilo med ljudmi
čutiti zadovoljstvo in medsebojno povezanost. V teh težkih časih nam vsem manjka
tovrstnih dogodkov, zato velja hvaležnost vsem, ki so s
svojo dobro voljo in entuziazmom poskrbeli za organizacijo in realizacijo dogodka. Iskrena hvala celotni

igralski zasedbi, vsestranski
in prizadevni Miheli Gabrovec, Pavli Tomec, Mihu in
Anki Starovasnik, Petru Gabrovcu, Igorju in Petri Sršen, Andreju in Domnu Kuharju, Franciju Oražmu, Janezu Burji, Franciju Pivku
in Antonu Ježu.
Brezjani pa s tem še ne sklepajo dogajanja v letu 2021.
Prizadevno so se namreč lotili priprave vaškega biltena,
ki ga bodo vaščani skupaj s
koledarjem v dar prejeli ob
novem letu.
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Podjetništvo

Kaj znajo, lahko
pokažejo v termah

MSIN prevzema Zarjo
Elektronika
Kamniško podjetje, ki deluje na področju tehničnega varovanja, prehaja v
roke skupine MSIN.

Zarja Kovis, eno bolj uspešnih kamniških podjetij, je zabeležilo 60.
obletnico ustanovitve podjetja Zarja in 30-letnico podjetja Zarja Kovis.

Foto: Jasna Paladin

Snovik – V Termah Snovik
so v torek, 14. decembra,
pripravili slovesnost ob
obletnici Zarje Kovis, podjetja za strojne, kovinske,
plinske in elektro inštalacije, energetske sisteme in inženiring, ki že več desetletij
orje ledino na področju novih in predvsem okolju prijaznih tehnologij.
Zgodovina podjetja se začenja leta 1961 s podjetjem

jo štirih stebrov razvoja Zarje Kovis, in sicer projektiranje, energetski sistemi, proizvodnja dejavnost in pa inženiring. Na ta način smo se
prilagodili novim razmeram
in se kar najbolj usmerili v
energetsko učinkovitost in
okolju prijazne tehnologije.
Z vsakim izvedenim projektom smo dobili več znanj in
izkušenj, naš nemirni in
podjetniških duh pa nas je
vodil tudi v ustanovitev podjetja Terme Snovik, ki je bilo

Dolgoletni direktor družbe Zarja Kovis Ivan Hribar
Zarja, ki se je kmalu utrdilo
v treh delovnih enotah, eni s
poudarkom na strojnem
delu, drugi na elektro delu
in tretji na steklarstvu in
pleskarstvu, trideset let kasneje pa se je prej enotna
družba preoblikovala v tri
ločene – Zarjo Elektronika,
Zarjo Montaža in Zarjo Kovis.

Podjetje že vseskozi vodi
Ivan Hribar
In če se je v prvih tridesetih
letih v podjetju Zarja zvrstilo šest direktorjev, je drugih
trideset let v Zarji Kovis zaznamoval zgolj en – Ivan Hribar. Poudaril je, da sta bili
podjetji Zarja in Zarja Kovis
vedno podjetji prihodnosti,
nenehno usmerjeni v nove
tehnologije, iskanje racionalnih in kakovostnih rešitev pri energetskih obnovah
in novogradnjah, v inovacije, k pomoči kompetentnih
domačih strokovnjakov, razvojnemu sodelovanju s tujino, za dobrobit lokalnega
in vsega okolja, vsakega naročnika ter vsega prebivalstva.
»Od vsega začetka smo si
prizadevali slediti izzivom
in iti korak s časom, saj našo
dejavnost odlikuje izredna
dinamičnost, vezana na posamezne projekte. Spremembe družbene ureditve
in spremembe lastništva so
nas prisilile tudi k iskanju
novih dejavnosti in sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja smo si postavili filozofi-

osnova za vse naše nadaljnje
aktivnosti, hkrati pa na primeru term strokovni in laični javnosti lahko pokažemo
naše primere dobrih praks
in vse, kar znamo, kako vodimo energetsko knjigovodstvo in kako si vso toplotno
energijo pripravimo iz obnovljivih virov energije. Prav
na ta način nam je uspelo s
svojim znanjem prepričati
tudi večje investitorje, vsako
leto pa gostimo tudi več deset avtobusov šolarjev,« je
na slovesnosti povedal Ivan
Hribar in med večjimi projekti poleg Term Snovik poudaril tudi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Semič in sistem daljinskega ogrevanja v
Moravčah.

Energija narave je edina
prava
Z vsakim projektom v Zarji
Kovis ciljajo na to, da čim
bolj obvarujejo okolje z
energijo narave, to je s plini,
lesno biomaso, soncem, termalno vodo … V projekte
vključujejo vire energije iz
narave lokalnega okolja
mesta projekta, pa tudi deležnike tega lokalnega okolja za pridobivanja teh virov,
torej gozdarje, prevoznike,
kmete in druge ter tako poleg nižanja stroškov logistike in ogljičnega odtisa neposredno spodbujajo tudi
lokalno podjetništvo.
Ivan Hribar se je na dogodku zahvalil vsem nekdanjim
in sedanjim zaposlenim, ki

so zaslužni za uspeh Zarje
Kovis, predvsem pa poudaril, da so prizadevanja družbe usmerjena s pogledom
naprej. Prepričani so namreč, da je pot v prihodnost z energijo narave edina prava.
Da so na pravi poti, dokazujejo tudi številna priznanja,
med drugim tudi nagrada
strokovne javnosti švicarske
vlade za dosežke energetske
učinkovitosti, pa certifikati
ISO 9001, ISO 14001 in EU
ECOLABEL, priznanje Termam Snovik za energetsko
najbolj učinkovito podjetje
v Sloveniji, priznanje Ivanu
Hribarju za izjemen prispevek k razvoju slovenskega
trajnostnega turizma …
»Vsi v Zarji Kovis imamo
izrazit čut za okoljsko problematiko. To dokazujemo,
tako delujemo in taki smo,«
je še poudaril Hribar, nato
pa besedo prepustil gostom
– najprej vodji Centra za
energetsko učinkovitost Inštituta
Jožef
Stefan mag. Stanetu Meršetu,
ki je v svojem predavanju s
konkretnimi primeri opisal
pot razvoja do vzdržne in
dostopne zelene energije,
nato pa še županu Mateju
Slaparju, ki se je zahvalil
vsem zaposlenim, da ustvarjajo lepšo in boljšo skupnost
z novimi delovnimi mesti,
ki prinašajo razvoj in uvedbo novih, modernih tehnologij.

Kamnik – Zarja Elektronika
je eno od vodilnih podjetij
na področju tehničnega varovanja v regiji, ki proizvaja
širok spekter naprav in sistemov lastnega razvoja. Nedavno je družba MSIN na
Agencijo za varstvo konkurence priglasila prevzem
podjetja, ki bo tako postalo
del skupine, ki preko upravljavskih deležev oz. mreže
lastništva med drugim obvladuje tudi Cetis, škofjeloški EGP, Donit Tesnit iz
Medvod, KIG, Neograf, skupina pa skupaj s povezanimi
domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti zaposluje
več kot tisoč delavcev.
MSIN je v lasti podjetnikov
Marka Moharja in Matjaža
Satlerja in je bila preko Cetisa že delničar Zarje Elektronika. Ta je po podatkih

Ajpesa v lanskem letu poslovala na podobni ravni kot v
letu 2019. Prihodki podjetja
so v obeh letih znašali okoli
sedem milijonov evrov, čisti
dobiček družbe pa je lani
dosegel 475 tisoč evrov. Konec minulega leta je podje-

tje zaposlovalo devetdeset
delavcev, kar je šest več kot
leto prej. Kot so zapisali v
letnem poslovnem poročilu,
pa tudi v prihodnje sledijo
pridobivanju ustrezno usposobljenih kadrov ter usposabljanju že zaposlenih.

Kamnik v povprečju
Delež podjetij z več kot desetodstotno povprečno letno rastjo števila
zaposlenih v občini Kamnik znaša 5,9 odstotka.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je znova pripravila pregled hitrorastočih podjetij, tokrat za obdobje
2016–2020. Gre za podjetja
z več kot 10-odstotno povprečno letno rastjo števila
zaposlenih v triletnem ob-

Vrhunsko znanje v
lokalnem okolju
»Varčevanje z energijo se
začne pri vsakem posamezniku, tega ne morejo narediti politika, država ali
evropska skupnost. Če so
bili naši starši pripravljeni
na vsakem koraku varčevati
z energijo, gre sedaj že tehnologija v smeri, da porabimo manj energije in ustvarimo lokalne vire energije. V
Zarji ste s to vizijo začeli že
pred leti in tudi zgodba
Term Snovik je uspešna
zgodba o samooskrbnem
objektu. Kamorkoli ste šli,
ste z Zarjo Kovis puščali sledi. Že danes moramo začeti
razmišljati o lokalnih samooskrbnih sistemih, ki bodo
na dolgi rok zagotovili samooskrbo in neodvisnost od
drugih. Mislim, da nas na
tem področju čaka še kar nekaj dela, a tukaj imamo ogromno vrhunskega znanja
prav v lokalnem okolju. Za
to se iskreno zahvaljujem
vsem v Zarji Kovis, da delate
premike, da ste postavili
Terme Snovik in kažete luč,
v katero smer naj se razvijajo,« je zbrane nagovoril župan Matej Slapar.

MSIN je na Agencijo za varstvo konkurence priglasila
prevzem kamniške Zarje Elektronika. / Foto: Aleš Senožetnik

dobju, ki imajo v prvem letu
spremljanja vsaj deset zaposlenih, pri čemer se ne upoštevajo podjetja, ki se jim je
število zaposlenih povečalo
zaradi pripojitve. Kot kažejo
izsledki, je izmed več kot
119 tisoč vključenih podjetij
hitro rastočih 6930, kar
predstavlja 5,8-odstotni delež. Gledano po občinah se

Kamnik uvršča približno na
sredino lestvice. Izmed 1634
podjetij je 96 hitro rastočih,
torej 5,9 odstotka. Malenkost višji je delež hitro rastočih v občini Mengeš (6), v
Domžalah pa nekoliko nižji
(5,4). V sosednji Komendi je
takšnih podjetij 44 oz. 9,2
odstotka, v Trzinu pa 75 oz.
10 odstotkov.

MOJA ASISTENCA D.O.O., PEROVO 26, KAMNIK

Jasna Paladin

Aleš Senožetnik

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

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

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

Ob prazniku Božiča in Novega leta
Vam želimo obilo lepih trenutkov ter veliko sreče v letu 2022.
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PoPougodnih
KOLINE––
ugodnihcenah
cenahnudimo:
nudimo:VSE
VSEZA
ZA KOLINE
PVC-posode,
PVC-posode,kolofonija,
kolofonija,špile,
špile,veliki
veliki lonci,
lonci, PVC-prti
PVC-prti za
mize,
posoda,
gospodinjski
ŠIVANJE:
mize,
posoda,
gospodinjskiaparati,
aparati,VSE
VSEZA
ZA ŠIVANJE:
šivanke,
šivanke,sukanci,
sukanci,elastike;
elastike;POHODNE
POHODNE DEREZE,
DEREZE,
NOVOLETNI
lučke,jaslice,
jaslice,
NOVOLETNIPROGRAM:
PROGRAM:smrekice,
smrekice, okraski,
okraski, lučke,
pastirčki ...; žalne sveče in nagrobni aranžmaji, porcelan,
pastirčki ...; žalne sveče in nagrobni aranžmaji, porcelan,
steklo, suho cvetje, ARANŽIRANA DARILA, DARILNI BONI
steklo,
DARILA,
BONI
in še insuho
še ...cvetje,
ČesarARANŽIRANA
nimamo, za vas
lahkoDARILNI
naročimo.

in še in še ... Česar nimamo, za vas lahko naročimo.

Obiščite
Obiščitenas
nasod
od7.7.do
do18.
18.ure,
ure,ob
obsobotah
sobotahodod8.8.dodo12.
12.ure!
ure!

Kamnik – Nastope kamniških ekip ocenjujemo za
uspešne, saj so vse izpolnile
svoja pričakovanja: prva
ženska ekipa je v boju za naslov, prva moška za prva tri
mesta, druga in tretja moška ekipa v boju za napredovanje v višjo ligo.
Prva moška ekipa je v 8. krogu gostovala v Tržiču, kjer je
doživela drugi poraz v sezoni. Vsi pari Calcita so dobro
začeli, v nadaljevanju pa popustili, kar so domači izkoristili in slavili s 7 : 1. Pri
Calcitu je edino Damjan
Hafnar (607) dosegel lep rezultat, ostali so odigrali pod
svojimi zmožnostmi. V 9.
krogu so popravili vtis in v
derbiju kroga premagali
Proteus s 6 : 2. Izkazali so
se: Matej Turk (625), Peter
Jantol (620), Damjan Hafnar (613) in Gašper Burkeljca (603). S to zmago so na
lestvici drugi, dve točki za
Triglavom.
Prva ženska ekipa je v 8.
krogu prav tako gostovala
pri ekipi Ljubelj Tržič in
brez težav zmagala. Najboljše so bile: Lidija Pirman
(556) Irena Koprivc (555) in
Noemi Živković (571). V zadnjem krogu so žal doma izgubile z neposrednimi tekMerry Christmas

Občinska trim liga
V Občinski trim ligi sta bila
odigrana 5. in 6. krog. V
prejšnjem obdobju so bile
prestavljene tri tekme, zato
pravega razmerja sil še ni
videti. Bodo pa tekme odigrane še pred novim letom,
ko bomo dobili tudi popolno
lestvico.

Državno prvenstvo za
dečke in deklice

Mladi upi Kegljaškega kluba Calcit Kamnik: Aljaž Vehovec,
Kristina Mihelčič, Manca Progar in Domen Bodlaj
micami za naslov, ekipo
Proteus. V živčni tekmi so
vse igrale pod svojimi zmožnostmi in bodo tako prezimile na drugem mestu.
Druga ženska ekipa je v 8.
krogu igrala v Črnomlju in
nesrečno izgubila s 5 : 3, v 9.
krogu pa doma prepričljivo
premagala ekipo Krka in je
na 6. mestu. V zadnjih krogih je vodji ekipe Mariji Ravnikar priskočil na pomoč
Mirjan Mlinarič, kar se že
odraža na rezultatih tako
ekipe kot igralk. V spomladanskem delu pričakujemo
še boljše igre.

Druga moška ekipa je po jesenskem delu na vrhu lestvice in ima vse možnosti za
napredovanje. V 8. krogu so
doma premagali ekipo Slavija Štojs, v 9. krogu pa remizirali v Izoli, ki je prikazala
najboljšo igro te jeseni.
Tudi tretja moška ekipa ima
vse možnosti za 1. mesto,
čeprav je v zadnjem krogu
izgubila proti Kranjski Gori,
je pa v krogu prej doma premagala drugo ekipo Bresta
in zaostaja le eno točko za
vodilnim Vodnjakom. V državnih ligah je zdaj premor
do 15. januarja 2022.

V soboto in nedeljo, 11. in
12. decembra, so naši najmlajši odigrali zadnji krog
državnega prvenstva. KK
Calcit je imel letos štiri
predstavnike. Nastopali so:
Aljaž Vehovec, Kristina Mihelčič, Manca Progar in Domen Bodlaj. Imeli so štiri
nastope na različnih
kegljiščih, za uvrstitev pa
štejejo trije najboljši. Presenetil je Domen, ki je v svoji
kategoriji osvojil odlično 2.
mesto. Manca je osvojila 6.
mesto, Aljaž 16., Kristina
(dva nastopa) pa 17. Trener
Franci Spruk ima še nekaj
kandidatov, ki bodo že kmalu začeli nastopati. Prvi krog
novega prvenstva bo že
kmalu po novem letu, zato
ponovno vabimo vse, ki se
želijo preizkusiti v tem športu, naj pokličejo 041 534
028 (Franci).

Pometli s konkurenco
& Happy New Year

HOMAR D.O.O., TOMŠIČEVA UL. 17, KAMNIK

Lepe božične praznike

HOMAR D.O.O., TOMŠIČEVA UL. 17, KAMNIK
HOMAR D.O.O., TOMŠIČEVA UL. 17, KAMNIK
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Tomšičeva
0101839

Hvalazazavaše
vašezaupanje
zaupanjeininse
sepriporočamo
priporočamo tudi
tudivvprihodnje.
prihodnje.
Hvala

Štefan Flerin

Člani Lokostrelskega kluba Šenčur so konec novembra organizirali dvoransko državno prvenstvo
v lokostrelstvu, na katerem so se lokostrelci pomerili v vseh starostnih kategorijah in slogih.
Blanka Štrajhar
Šenčur – Kljub razmeram
glede covida-19 in ukrepom
smo se v klubu organizirali
tako, da so vsi naši člani in
članice lahko trenirali, kar
se pozna tudi na rezultatih.
Kamniški lokostrelci in lokostrelke so v starejših starostnih kategorijah in predvsem z ukrivljenim lokom pometli s konkurenco.
Kamničani so si pristreljali
šest nazivov državnih prvakov, osvojili so tudi dve drugi mesti in eno tretje v rednem delu državnega prvenstva, člani in članice pa
so se pomerili v absolutnem
državnem prvenstvu, kjer pa
kamniški tekmovalci niso
imeli prave konkurence, kajti osvojili so prvih pet mest.
Na absolutnem državnem
prvenstvu so kamniški loko& Happy New Year

Kamniški vaterpolisti na tekmi v Kranju / Foto: Tina Dokl

Obe prvi ekipi Kegljaškega kluba Calcit Kamnik sta vknjižili po eno zmago in poraz, prav tako druga
ženska in tretja moška ekipa. Druga moška ekipa pa je oddala le eno točko. Vse ekipe so v vrhu
lestvic, razen druge ženske ekipe, ki je na šestem mestu.

& Happy New Year

Kamnik – Vaterpolisti iz
kamniškega kluba Calcit
Waterpolo so v petem krogu
pokalnega prvenstva igrali v
Kranju z AVK Triglav Kranj
in izgubili z rezultatom 9 :
13 (2 : 2, 0 : 5, 3 : 2, 4 : 4).
Tekmo je z golom ob igralcu
več odprl kapetan Calcita
Stele. Po izenačeni prvi četrtini je sledila črna druga,
kjer so triglavani nasuli
Kamničanom kar pet golov,
kar je bila tudi prednost ob
polčasu. V tretji in četrti četrtini so vedno borbeni igralci Calcita igrali izenačeno in
rezultat le nekoliko ublažili.
S štirimi zadetki se je izkazal Gledec, ki je prispeval
tudi zadnja dva zadetka.

»Odigrali smo zadnjo pokalno tekmo. Triglavani so
bili boljši. Tekmo smo izgubili na njihovih pol protinapadih ob slabi realizaciji
z igralcem več. Žal se nismo uvrstili v finale pokala.
Vseh šest tekem smo odigrali korektno in borbeno.
Nobeden nas ni nadigral,
kar je lepa napoved za državno prvenstvo. Lovorika
od lanske sezone nam pomeni največ. Potrudili se
bomo, da bomo težko prodali svojo kožo. Od 1. maja
naprej želimo domače tekme igrati v našem zunanjem bazenu, kjer nam
pred domačimi navijači
mora uspeti,« je po tekmi
povedal trener Calcit Waterpola Aleš Komelj.

Merry Christmas
Merry Christmas

Aleksander Sokler
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Christmas

Za vstop v finale bi morali Kamničani premagati
kranjske vaterpoliste ob pogoju, da bi bil v
Ljubljani Koper boljši od Slovana. Oba scenarija
sta žal padla v vodo.

Končan je jesenski
del v državnih ligah

py New Year

Naslova pokalnih
prvakov ne bodo ubranili

strelci osvojili naslednje rezultate. Med članicami
(ukrivljeni lok) je bila Anja
Šarec druga, Nika Ogrinc
četrta, Teja Slana peta in
Teja Habjan sedma. Med
člani v isti disciplini je Žiga
Ravnikar zmagal, Times Jeraj je bil drugi, Den Habjan
Malavašič tretji, Miha Rožič
četrti, Luka Arnež peti,
Oskar Gnidovec deveti in
Denis Pavlič 17. V disciplini
sestavljeni lok je Matija Rožič osvojil peto mesto.
V rednem delu državnega
prvenstva je med mladinkami (ukrivljeni lok) Nika Ogrinc zmagala, Teja Habjan
je bila tretja, Sofia Dyvinets
pa peta. Med mladinci v tej
disciplini je Miha Rožič
zmagal, Times Jeraj pa je bil
drugi, s sestavljenim lokom
pa je Matija Rožič osvojil
drugo mesto. Med kadeti-

Kamniški lokostrelci so osvojili šest naslovov državnih
prvakov, nepremagljivi so bili tudi ekipno.
njami (ukrivljeni lok) je bila
Anja Šarec prva, Pia Zabret
Verbole 11., Zala Koncilja
12., Lara Ošap 14. in Urša
Aleksandra Bergant 15., s
sestavljenim lokom je med
kadetinjami zmagala Katja

Šarec. Zmagal je tudi Oskar
Gnidovec med kadeti z ukrivljenim lokom, Maj Berčič
pa je bil med dečki sedmi.
Uspešni so bili tudi v ekipnem delu, kjer so stopili na
najvišjo stopničko.
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Kamniški ekipi po
pokalna naslova
Prvi vrhunec letošnje domače odbojkarske sezone v teh dneh poteka v ljubljanski dvorani Tivoli. Po
ponedeljkovih polfinalnih tekmah odbojkaric je danes, 21. decembra, ob 20.30 na sporedu finalni
obračun odbojkaric, dobili pa bomo tudi oba moška finalista. Za pokalni naslov se borita tudi obe
ekipi Calcita Volleyja.
Miha Štamcar
Kamnik – V lanski sezoni se
pokalno tekmovanje za odbojkarice ni končalo, kajti
zaradi reprezentančnih obveznosti ni bilo zaključnega
turnirja, tako da pokalno lovoriko iz leta 2019 brani
Nova KBM Branik. Mariborčanke so z osemnajstimi
osvojenimi lovorikami tudi
najbolj uspešna slovenska
ženska odbojkarska ekipa v
pokalnem tekmovanju,
medtem ko so Kamničanke
za zdaj pri treh. Zadnja je iz
leta 2018.

Če bodo igrale tako, kot
znajo ...
»Časa, da bi se temeljito
pripravljali na zaključni turnir pokala Slovenije, nismo
imeli veliko. V četrtek smo
igrali povratno tekmo drugega kroga pokala CEV v Carigradu, v soboto prvenstveno tekmo v Grosuplju, tako
da smo se na polfinalno tekmo s Krimom praktično lahko pripravljali le v nedeljo,
ko smo tudi imeli dva treninga. Ker nismo želeli ničesar prepustiti naključju,
smo bili osredotočeni le na
Krim, ki je pred kratkim v
prvenstvu skorajda presenetil Mariborčanke. Dejstvo je,
da smo letos že z vsemi, ki
so na zaključnem turnirju,
igrali po dvakrat, tako da
ekipe dobro poznamo. Videli smo, da lahko igramo s
komerkoli, vse je odvisno le
od nas samih. Če bomo igrali, kot znamo, če bomo
mirni in zbrani, se lahko na-

dejamo, da pokal spet vrnemo v svoje vitrine. Ne smemo pozabiti, da bodo naslov
branile Mariborčanke,« je
pred polfinalno večerno ponedeljkovo tekmo dejal Gregor Rozman, trener odbojkaric Calcita Volleyja.
Kamničanke so se v četrtek
dokončno poslovile od pokala CEV, vendar proti eni najboljših evropskih ekip v
ženski odbojki, Eczacibasiju, z igro niso razočarale.
Žal jim žreb resnično ni bil
naklonjen. Toda to so vse
mlade igralke. V zadnjem

KBM Branik, štirikrat je bil
najboljši GEN-I Volley, trikrat Kamničanke, dvakrat
Sladki greh Ljubljana, po
enkrat pa Abes Trade Celje
in Luka Koper.

čani kot Ljubljančani Calcit
Volley premagali že po
dvakrat. Res pa je, da je bilo
to v obdobju, ko kamniška
ekipa ni bila v polni zasedbi,
z zdravim Mitjo Gasparinijem je to vendarle druga ekipa.
»Veseli me, da bo zaključni
turnir pokala v dvorani Tivoli, ki omogoča vrhunsko
igranje odbojke. Poleg tega
je blizu Kamnika, tako da
upamo na podporo s tribun.
Tudi zato se nadejamo, da bi
prvič letos lahko premagali
mariborsko ekipo, ki je v
zelo solidni formi, kar dokazuje tudi z igrami v ligi prvakov. O uvrstitvi v finale odloča le ena tekma in naredili
bomo vse, da bomo uspešni.
Vsekakor si želimo ubraniti
lanskoletni naslov, ampak
najprej se bo treba uvrstiti v
finale. Bomo pa morali pokazati svojo najboljšo odbojko v letošnji sezoni,« se težke naloge, ki je pred Kamničani, zaveda njihov trener
Matija Pleško.
Tekma med Calcitom Volleyjem in Merkurjem Maribor bo na sporedu danes ob
17. uri, pred njo se bosta v
drugem polfinalu, že ob 14.
uri, pomerila ACH Volley in
Salonit, medtem ko bo finale v sredo ob 20.30. Z izjemo ravenskega Fužinarja so
tako v zaključnem turnirju
vse štiri ekipe, ki so do zdaj
že osvajale pokalni naslov.
Največ, dvanajst, jih je pripadlo ACH Volleyju, osemkrat so slavili Kanalci, po
štirikrat Kamničani in Mariborčani, dvakrat pa Ravenčani.

Ponovitev lanskoletnega
polfinala
Veliko težje delo na poti do
morebitnega finala čaka
kamniške odbojkarje, ki so v
zadnjem času dvignili raven
svoje forme. V domačem prvenstvu so trenutno na tretjem mestu, vse bolje pa jim

Trener odbojkaric Gregor Rozman: »Dejstvo je,
da smo letos že z vsemi, ki so na zaključnem
turnirju, igrali po dvakrat, tako da ekipe dobro
poznamo. Videli smo, da lahko igramo s
komerkoli, vse je odvisno le od nas samih.
Če bomo igrali, kot znamo, če bomo mirni in
zbrani, se lahko nadejamo, da pokal spet
vrnemo v svoje vitrine. Ne smemo pozabiti,
da bodo naslov branile Mariborčanke.«
času, po poškodbi Naje Boise, nase vse bolj opozarja
šele 15-letna Mija Šiftar. Če
vemo, da je Boisa le dve leti
starejše od nje, da so v ekipi
še Neja Čižman, ki ima prav
tako 17 let, kolikor je stara
tudi Živa Javornik, ter Fatoumatta Sillah in Zala Špoljarič, ki jih imata 19, se za
prihodnost
kamniške
ženske odbojke resnično ni
bati.
Z osemnajstimi naslovi je v
ženskem pokalnem tekmovanju, ki lani ni dobil epiloga, najbolj uspešna Nova

kaže tudi v srednjeevropski
ligi, kjer imajo po zmagi
nad avstrijskim Waldviertlom prejšnji torek še vedno
vse možnosti za uvrstitev na
zaključni turnir. Toda tekma z Merkurjem Maribor v
polfinalu pokala Slovenije
bo nekaj popolnoma drugega.
V lanski sezoni so Kamničani takrat že aktualne državne prvake v polfinalu pokala
Slovenije premagali, nato pa
so bili v finalu boljši še od
ACH Volleyja. Toda v letošnji sezoni so tako Maribor-

Jasna Paladin
Ljubljana – Atletska zveza
Slovenije je s priznanji nagradila atlete za dosežke v letošnjem letu – priznanja so
prejeli po trije najboljši v
vsaki starostni kategoriji.
Maruša Mišmaš Zrimšek, ki
zadnja leta živi v Kamniku,
si je naziv najboljše atletinje
razdelila s Tino Šutej. Sedemindvajsetletnica je bila šesta na OI na 3000 m z zaprekami in je v japonski prestolnici še drugič v sezoni popravila slovenski rekord, ki zdaj
znaša 9:14,84.

Jan Emberšič

V kategoriji starejših mladincev (do 20 let) pa je tretje
mesto dosegel perspektivni
kamniški atlet, metalec kladiva Jan Emberšič, udeleženec evropskega in svetovnega prvenstva za starejše mladince. Pred dnevi je dosegel
nov državni rekord v metu 6
kg kladiva, najboljšo znamko je popravil kar trikrat.
Svoj rekord je z 71,24 m prestavil na 72,40 m. S tem rezultatom je dokazal, da je na
pravi poti in da komaj čaka
naslednje leto, kjer bo lahko
ob toplejših razmerah ponovno popravil svoj rekord.

ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK, CANKARJEVA CESTA 3, KAMNIK

Med najboljšimi atleti
tudi Kamničana

Miklavž prinesel
šest medalj
Že tradicionalno je v začetku decembra na
kopališču Tivoli v Ljubljani potekal mednarodni
plavalni miting Miklavž. Sodelovalo je dvajset
slovenskih klubov, med njimi tudi Plavalni klub
Calcit Kamnik.
Matjaž Spruk
Ljubljana – Barve kamniškega
kluba je zastopalo 21 plavalk
in plavalcev. S trenerjem Emilom Tahirovićem so nastopili:
Ana Avbelj, Neža Hren, Pika
Justina Lapuh, Anna Losieva,
Laura Podgoršek, Nina Vrhovnik, Tymur Beshlyk, Peter
Lackovič, Lovro Lukan, Tian
Majdič, Liam Negodič, Žan
Matjaž Orešnik in Nace Žen.
Tahirović je na tej tekmi bdel
tudi nad nekaj plavalci, ki plavajo pri trenerju Mihi Potočniku: Andraž Cencelj, Miha
Justin, Mark Anej Lapuh, Rok
Vejnovič. Najmlajše pa je na
tekmo popeljala trenerka Lara
Seretin. Tekmovali so: Kaja
Hočevar, Ema Matijaš, Maj
Primožič in Jaka Serko.
Plavalnemu klubu Calcit Kamnik je pripadlo kar nekaj
žlahtnih kovin, še več pa odličnih osebnih rezultatov. No,

seveda so se za to plavalci res
močno potrudili.
Nina Vrhovnik je na 100 m
delfin osvojila zlato medaljo,
Rok Vejnovič pa na 50 m
hrbtno prav tako zlato medaljo. Rok je osvojil še dve srebrni medalji, in sicer na 100 m
hrbtno in 200 m hrbtno, in
dve bronasti medalji – na 100
m prsno in 50 m prsno. Lauri
Podgoršek se je za las izmuznila bronasta medalja, tako
je osvojila 4. mesto na 100 m
delfin. Ana Avbelj pa je osvojila 5. mesto na 100 m prsno.
Veliko je bilo uvrstitev med
deseterico, kar nakazuje na
dobro formo kamniških plavalcev. Tako so se Neža Hren,
Nina Vrhovnik in Rok Vejnovič v vseh odplavanih disciplinah uvrstili med deseterico.
Prav vsi pa so izboljšali svoje
osebne čase in s tem dokazali, da se trdo delo na treningih
res obrestuje.

Na najvišjo stopničko se je povzpel tudi Rok Vejnovič;
zmagal je na 50 metrov hrbtno. / Foto: Emil Tahirović
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Smreka z njegovega vrta

Dopolnilo k članku
Kamnik – V članku Nagrada za literarne transverzale v prejšnji številki Kamničan-ke smo nehote izpustili podatek, da
je vodnik dobila tudi virtualna transverzala Po kamniških
predmestjih Podgora, Graben, Šutna, ki so jo pripravili spomladi – napisala ga je Ivanka Učakar, predsednica Krajevne
skupnosti Kamnik-Center. Za nepopolno informacijo se
opravičujemo. J. P.

Novoletna smreka, ki polna lučk krasi Glavni trg, je bila letos v ta namen posekana na Duplici, pred
približno petdesetimi leti pa jo je na zelenico pred blokom posadil Jože Resnik. Smrečici v slovo je
napisal celo pesem, nam pa o sebi povedal še veliko zanimivega.
Jasna Paladin

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
KAMNIK

Duplica – Jože Resnik je
86-letni gospod, ki ga poznajo številne generacije
Dupličanov – kot nekdanjega delavca bližnje tovarne
Stol, člana in poverjenika
Medobčinskega društva invalidov Kamnik, krvodajalca
in prostovoljca Rdečega križa Kamnik, tistega, ki je v
imenu Krajevne skupnosti
Duplica vrsto let kosil zelenice med bloki na Duplici,
prizadevnega člana Društva
upokojencev Kamnik, ali pa
»le« kot dobrovoljnega sokrajana, »gonilno silo družbe«, kakor ga vidijo mnogi,
saj ne mine veliko druženj,
v katera ne bi bil vpet tako
ali drugače.
Mi smo ga tokrat obiskali
zato, ker je ponosni lastnik
velike smreke, ki letos okra-

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK
ŽELI VSEM OBČANOM IN OBČANKAM
LEPE, TOPLE BOŽIČNE PRAZNIKE,
OB PREHODU V NOVO LETO 2022
PA OBILO ZDRAVJA, VESELJA
IN MEDSEBOJNEGA
RAZUMEVANJA. SREČNO!

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK, KOLODVORSKA ULICA 5, KAMNIK

šena stoji na Glavnem trgu.
No, vsaj bil je do nedavnega,
ko so delavci Komunalnega
podjetja Kamnik prišli s svojimi stroji in smreko posekali, da zdaj razveseljuje obiskovalce mesta. Drevo je
bilo lepo in košato, a korenine so že delale škodo na asfaltu, prav tako bi jo lahko
podrlo kakšno neurje, zato
se je bilo treba od njega posloviti.
»Smrečico sem posadil leta
1964, ko sem se z družino
preselil v ta blok na Jakopičevi. Pred tem sem sam,
nato pa tudi z ženo Štefko,
živel v Stolovih barakah, kakor smo jim rekli, selitve v
novo stanovanje pa sem bil
tako vesel, da sem v bližnjem gozdu izruval smrečico in jo posadil na zelenico. Nikoli si nisem mislil, da
bo zrasla v tako mogočno

GP BRLEC D.O.O., PRIHOVA 95, NAZARJE

Moja smrečica
Ko sem pred mnogimi leti na Duplico se preselil,
sem se tudi neskončno razveselil,
saj našel sem prostor na zelenici.
Vesel sem bil zato,
da posadil bi svojo mlado smrečico.
Smrečica je bila vesela,
ko jo je zemlja v sebe sprejela.
Leta so minevala, mi smo se starali,
moja smrečica se je tudi z veseljem dvigala proti nebu.
V njej so se bohotile široke veje,
na koncu vej prekrasni storžki.
Minilo pa je že okoli petdeset let,
ko je bilo treba to smrečico podret'.
Prišli so mojstri z vozili,
smrečico podrli in jo na kamion lepo naložili.
Sedaj ta smrečica sredi Kamnika stoji,
lepo so jo okrancali.
Počakala bo božične praznike in novoletne dni,
potem pa je žal ne bomo več videli.

Jože Resnik / Foto: Jasna Paladin
drevo, še danes mi je žal, da
smo jo morali posekati,«
nam pove in nam pokaže
pesem, ki jo je posvetil
smreki. Pesmi piše ob vseh
večjih dogodkih in življenjskih prelomnicah, prav tako
je ob pomoči svoje hčere zapisal večje dogodke iz svojega življenja in jih obogatil s
družinskimi fotografijami.
Rojen je bil v Gabrovki pri
Litiji, v družini, kjer je bilo
dvanajst otrok, vsi skupaj pa
so živeli v skromni hiši brez
vode in elektrike. Že zgodaj
se je priselil v Kamnik, ko se
je vpisal v vajeniško mizarsko šolo (čeprav si je sprva
želel postati strojevodja) takrat še v Tovarni upognjenega pohištva Duplica, ki se je
kasneje preimenovala v Stol.
Tam je bil zaposlen prav vso
delovno dobo, zdaj pa je že
trideset let upokojen, dvajset let tudi vdovec. Na mizarski poklic ga opominjajo

tudi trije prsti, ki si jih je pri
zgolj triindvajsetih letih odrezal v nesreči pri enem od
strojev v tovarni. Živi s sinom, še vedno pa rad kuha
sam, najraje krompirjeve
svaljke, golaž, rezance …, s
čimer rad postreže tudi svojima vnukinjama in pravnuku. En sin živi na Klancu pri
Komendi, hčerka pa v Nožicah. V občini Kamnik živita
tudi dve njegovi sestri.
Družina je zelo povezana,
gospod Jože pa se dobro počuti tudi na morju, kamor se
še vedno odpravi vsako leto
sam, ali na izletih, predvsem v rodno Gabrovko.
Dneve si rad krajša tudi s
križankami, kako dobra
družba zna biti, pa dokazuje
tudi knjižica vicev, ki jo
večkrat vzame s seboj.
Želi si, da bo lahko tako aktiven še vrsto let, ali kot pravi sam: »Da bi lahko živel do
konca.«

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

PEUGEOT 208

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se
ne da najti nikjer drugje!

ČISTO SVEŽA ZALOGA

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km.
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri
kombinirani vožnji: 159–183. 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.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Obožuje Azijo
in meša koktajle

Policijska kronika
Vlom v trgovino

Laro Podlesnik smo prvič srečali letos jeseni na Bledu na 42. Pokalu Bleda – Memorial Avgusta
Trampuša, Državno prvenstvo 2021, kjer je tekmovala v pripravi aperitivnih koktajlov. Takrat je sicer
zmagal koktajl Lepa princesa Tomaža Fartka iz Mengša, ki je tako postal tudi državni prvak; njena
Blejska gladina pa si je že prislužila priznanje za najboljše ime koktajla.
Alenka Brun
Kamnik – Tomaž Fartek je
njen mentor, tako da jo lahko srečate tudi v njegovem
lokalu na Gobavici. Zraven
pa dela še v kamniškem Korobaču – tu pa smo se mi
dobili z njo.
Dvaindvajsetletnica je v Društvu barmanov Slovenija
(DBS) med mlajšimi. Njihova članica je postala letos.
»Ljudje v društvu imajo znanje, izkušnje, te spodbujajo,
so vedno pripravljeni pomagati, te znajo usmeriti,« razloži svojo določitev. Sama se je
že nekaj malega o koktajlih
naučila za točilnim pultom,
kar je pobrala »spotoma«, dejansko strokovnost pa je pridobila potem preko mentorja
na šoli in pa na praksi. Ji je pa
že sedaj jasno, da se pri mešanju koktajlov kar naprej
učiš, nadgrajuješ svoje znanje.
Zanimalo nas je, kako je
sploh prišlo do odločitve, da
se je vpisala na Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes
in turizem (VSŠGT) Bled.
Gnala jo je prav odločitev, da
želi biti barmanka. Čeprav,

se zasmeje: »Po končani
srednji šoli sem se najprej
odločila za študij kitajščine
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ker obožujem Azijo in
vse, kar je v zvezi z njo. A
sem kmalu ugotovila, da mi
študij ne ustreza.« Razmišljala je, kako naprej. »Ravno
takrat sem našla službo v Korobaču. No, tu pa sta dva
mlajša šefa in eden od njiju
mi je predstavil svet koktajlov. Pa tudi delovno okolje tu
je zelo zdravo in sem pomislila, zakaj pa se ne bi odločila
za gostinski poklic. Tako
sem se vpisala na VSŠGT
Bled in izbrala smer gostinstvo.« Danes je tik pred diplomo, opaža pa, da za poklic
barmana ravno pretiranega
zanimanja ni med njeno generacijo, tako kot tudi ne za
strežbo. Več ga je za poklic
kuharja – ta pa njo privlači le
v smislu kuhanja zase, ne bi
pa delala v kuhinji.
Kljub temu da ve, da znajo
biti urniki v gostinskem
poklicu ubijalski in da je
delo za točilnim pultom lahko nehvaležen poklic, je to
od njene odločitve ni odvrnilo. Jo je pa presenetilo, da

Storilec, ki je v trgovino s čevlji stopil kar skozi vhodna vrata,
za zdaj še ostaja neznan. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da
ne gre za priljubljenega Miklavža, ki bi si želel zaloge otroških čevljev za obdarovanje. Iz trgovine je odtujil večjo količino zimske obutve, ki bo nepridipravu služila še prihajajoča
leta. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in sledi kazenska
ovadba na pristojno sodišče.

Poškodovanje vozila
Na Ljubljanski cesti je neznani storilec s fizično silo poškodoval vetrobransko steklo na vozilu. Kaj ga je pritegnilo k
temu dejanju, ni znano, je pa lastniku povzročil kar nekaj
materialne škode. Policisti bodo škododelnega »steklarja«
poskušali izslediti in kazensko ovaditi.

Kaznivo dejanje poneverbe
V enem izmed podjetij je zaposleni zaradi zasvojenosti z
igrami na srečo kar na račun podjetja igral in prenakazoval
denar na različne račune. Podjetje je oškodoval za večjo količino denarja. Zoper »Srečka« sledi kazenska ovadba.

Vroča juhica
Kaj je tako razjezilo občana, da se je nesramno vedel do
svoje zunajzakonske partnerice, ni jasno, a »fižolova juhca«, ki ni bila po njegovem okusu, ne more nesramneža
pripeljati do tako nespoštljivega obnašanja. Kršitelju je bil
izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Lara Podlesnik
veliko ljudi sploh ne ve, da
imajo barmani tudi tekmovanja.
Kaj pa talent, igra to kakšno
vlogo pri dobrem koktajlu?
»Okusi so subjektivna
stvar,« meni Podlesnikova.
»Vsak ima svoj okus, obstaja
pa neko zlato pravilo, da če
bo všeč tebi, bo zagotovo še
nekomu. Mislim pa, da z izkušnjami in nadgrajevanjem znanja z leti lahko izjemno napreduješ.« So pa
ljudje kar navdušeni, ko jim
pove, da bo barmanka.
Razmišlja tudi o svoji prihodnosti, o tem, da bi morda

Kaj si najbolj zelim v novem letu? Ustrezno oznaci.

enkrat imela svoj lokal. »V
mislih imam nekaj bolj v
smislu ’brunch spotov’, vendar večerno različico – da bi
ljudje lahko kaj ’popikali’,
zraven pa še degustirali koktajle.«
Sara Podlesnik je sicer rojena Radovljičanka, ki pa že
dalj časa živi v Kamniku. Takoj pove, da se ji zdi, da imata mesti podoben karakter.
Obe imata stari del, center,
ki je zelo lep. Zanjo sta tako
Kamnik kot Radovljica mesti z dušo. Ali bo v Kamniku
ostala, pa še ne ve. Bo videla,
kaj ji bo prinesla prihodnost.

piše in riše Ivan Mitrevski

Najden denar na bankomatu
Občan se je zglasil na policijski postaji in prinesel denar, ki
ga je našel na bankomatu Nove Ljubljanske banke na bencinskem servisu na Perovem. Občan/ka, ki je pozabil/a denar v reži bankomata, se lahko zglasi na policijski postaji in
denar prevzame.

Vlom v hišo
Neznani storilec je v popoldanskem času v naselju Gmajnica skozi balkonska vrata v pritličju vlomil v stanovanjsko
hišo, iz katere je odtujil ovojnico z denarjem in pa notranjo
brezžično alarmno centralo. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

Kamniški sudoku
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Prireditve, zahvale
Prireditve v decembru
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 http://bit.ly/VpisDogodka.
Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v
decembru? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v
vaš elektronski predal. Prijave preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne
strani www.visitkamnik.com.
DOM KULTURE KAMNIK

Darilni bon Doma
kulture Kamnik
Jasna Paladin
Kamnik – Zavod za kulturo
Kamnik, ki upravlja tudi
Dom kulture Kamnik, je izdal darilni bon Doma kulture Kamnik, primeren tudi
za darilo v teh prazničnih
dneh. V decembru po akcij-

skih cenah ponujajo predstave posameznih abonmajev, ki bodo na sporedu v januarju 2022 – predstave
Maistrovega abonmaja,
abonmaja Kam'na'smeh in
abonmaja Kam'nček. Darilni bon je mogoče kupiti tudi
za posamezen abonma.

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

Sreda, 22. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana
Jubilejni novoletni koncert ob 50-letnici delovanja
Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik
Dirigent: Slaven Kulenović, solista: Mojca Bitenc Križaj (sopran) in
Aljaž Farasin (tenor), povezovalec: Jure Ivanušič
Na sporedu: D. Šostakovič, J. Strauss, P. I. Čajkovski, M. Musorgski,
A. Hačaturjan, G. Puccini, G. Verdi, T. Habe, E. Elgar ...
Vstopnina: 20 evrov

V 87. letu se je poslovila naša
skrbna mama, tašča, babica in
prababica

Marija Žebaljec

Koncert bo tudi v četrtek, 23. decembra, ob 20. uri.

Nedelja, 26. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana
Društvo Demos: Proslava ob dnevu samostojnosti in
enotnost

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče in sv. maše. Posebna zahvala Nevrološki kliniki
Ljubljana, dr. Jermanovi, sestri Mateji in NMP za pomoč.
Hvala gospodu Ediju Strouhalu za ganljive besede ob
slovesu ter podjetju Pogrebnik za lepo opravljen obred.

Torek, 28. decembra, ob 19.30, Velika dvorana
Glasba z okusom: Zvezdana Novaković in Maša Budič,
bolgarski večer

Vsi njeni

Cena vstopnice: 20 evrov, na dan dogodka 25 evrov

Zasedba: Marta Močnik Pirc – sopran, strubski tamburin; Kristina
Martinc – klunaste flavte; Urška Rihtaršič – harfa; Franci Krevh – tolkala; Janez Jocif – portativ, krumhorn, dude, piščali, hurdy gurdy,
umetniški vodja.
Vstopnina: Vstop prost

Četrtek, 30. decembra, ob 17. uri, Sveti Primož nad
Kamnikom
18. pevske jaslice

Po dopolnjenem 90. letu starosti
se je poslovil

iz Košiš

Z božičnimi napevi vas bodo skupaj s svojimi gosti popeljali v prednovoletni čas in pričarali čarobnost božiča.

brezplačna objava

www.zd-kranj.si

Vstop: prostovoljni prispevki

lokacije in urniki na spletnih
straneh zdravstvenih domov

Življenje sploh ni tisto,
kar se zdi,
je le korak na poti
k večnosti.

Jernej Klemenc

PRVO SLOVENSKO PEVSKO DRUŠTVO LIRA

MOBILNE EKIPE

Polona Stele
Vsi njeni

V SLOVO
Ni res, da si odšla – nikoli ne boš!
Ujeta v naša srca z najlepšimi
spomini
boš vsak naš korak spremljala v tišini.
V 89. letu starosti se je poslovila
mama Magda

Magdalena Lorbek
rojena Peterlin

Iz srca se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem za izrečena sožalja, sveče in darove. Posebna zahvala gre patronažni sestri Romani Poljanšek, dr. Olgi Ložar in župnikoma Pavlu Piberniku ter Gašperju Mauku.

ZAHVALA

Sklepni koncert letošnjega festivala Musica Aeterna

vsi zdravstveni domovi
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

V 56. letu starosti nas je zapustila naša draga

Sinova Benedikt in Blaž z družinama

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA
KAMNIK

Torek, 28. decembra, ob 19. uri, Samostan Mekinje
Srednjeveška božična obredja v izvedbi zasedbe Capella
Carniola

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče.

Torek, 21. decembra, ob 19. uri, spletni prenos
Glasbena šola Kamnik: Božično-novoletni koncert pevskega
zbora, orkestrov in baleta
Ogled dogodka na kanalu Glasbene šole Kamnik na YouTubu

ZAHVALA

ZAHVALA

Iz daljave slišim pesem,
pesem obudi spomine,
v prsih me močneje stisne,
orosijo se oči ...

Stane Osolnik

6. 5. 1931–9. 11. 2021, iz Črne pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče in darove
za svete maše. Hvala tudi pogrebni službi KPK. Hvala
župniku Luki Demšarju, pevcem kvarteta Grm in trobentaču.

Z žalostjo v srcih se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili bolečino in ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem
za lep pogrebni obred in vsem, ki se ga boste spominjali.

Žalujoči vsi njegovi

Vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA

Dne 30. novembra 2021 nas je v
94. letu starosti zapustila draga
mama, babica, tašča in teta

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

Frančiška Hribar
rojena Drolc

V 95. letu starosti se je od nas poslovil
dragi oče, ata, pradedek, tast, svak in stric

Jože Capuder

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za ustno in pisno izraženo sožalje, sv. maše in sveče. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala zdravstvenemu
osebju dr. Ambrož, patronažnim delavcem ZD Kamnik
in negovalkam, ki so jo obiskovale. Hvala g. župniku Janezu Gerčarju za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem
in Andreju Vrbančiču za pogrebne storitve.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh
žalosti. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za darovano cvetje in sveče, iskren stisk roke ter
vsem, ki ste ata pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala
vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu.

Žalujoči vsi njeni
December 2021

Vsi njegovi
Šmarca, december 2021

iz Šmarce
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Zahvale
Časopis

ZAHVALA
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Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila
naša draga mami, babica in prababica

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva
zd Kavči

č

Frančiška Novak

Foto: Gora

v občini Kamnik.

Iskrena zahvala sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste
nam s toplo besedo in tolažbo ob boleči izgubi naše
mami stali ob strani. Zahvalujemo se za darovane sveče
ter župniku in pevcem za lep obred.
Draga mami, pogrešali bomo tvoje zlato srce, počivaj v
miru.
Vsi njeni

mnik, 8.

Prenovlje
postaja inna končna
nov vlak

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
v naših srcih in spominih
še naprej živiš.

iz Zagorice nad Kamnikom

občine Ka

stran 5

Testiranje
v Kamnikutudi

Pokličite 041/962 143,
Mateja Žvižaj
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POGREBNE STORITVE

Dežurna služba 24 h / dan, vse dni v letu.

041 634 948

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik
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ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

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.

Tam, kjer si ti, ni sonca ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi,
nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

Dragi naš dedi, radi te imamo
in hvala ti za vse, še posebej za vso
neizmerno ljubezen. Počivaj v miru
in za vedno boš v naših mislih
in srcih.

V 68. letu starosti se je od nas
poslovil naš dragi mož, ati in ata

V 87. letu starosti nas je zapustila ljuba žena, mami,
babica in prababica

Janez Sušnik

Ivana (Ivanka) Jenko

iz Klavčičeve ulice v Kamniku

rojena Drolc, iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje in darove.
Velika zahvala tudi Boštjanu in Nataši Podlesek za nese
bično pomoč v težkih trenutkih.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
za izrečena sožalja in darovanja v sklad projekta Botrstvo
v Sloveniji za pomoč otrokom v materialni stiski. Hvala
dr. Ahlinu, patronažni službi in zavodu Pristan. Zahva
la tudi g. župniku, pevcem kvarteta Grm, trobentaču in
praporščakom za lepo opravljen pogrebni obred.
Naj počiva v miru.

Vsi njegovi

Mirko Desnica
Od njega smo se poslovili 16. decembra 2021 na pokopa
lišču v Gornjem Gradu. Iskreno se zahvaljujemo vsem
za izrečena sožalja in podporo v najtežjih trenutkih.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Posebna hvala tudi osebju v Domu starejših obča
nov Gornji Grad in Splošni bolnišnici Celje.
Vsi njegovi
December 2021

Žalujoči vsi njeni: mož Mato, hčerka Vesna,
vnukinja Petra in Sabina z družino
December 2021

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

ZAHVALA
Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
lepa misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.
(Simon Gregorčič)

V 76. letu starosti se je poslovila naša
draga mami, babi, tašča in sestra

Ivanka Koritnik

V 103. letu življenja je v krogu družine mirno odšel
dragi oče, ata in pradedek

Jožef Berlec
Ob boleči izgubi našega dragega očeta se iskreno za
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, pri
jateljem in gasilcem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče, darove za svete maše in darove za Karitas.
Iskrena hvala dr. Jermanovi za nesebično pomoč in skrb
za njegovo zdravje, prav tako pa tudi urgentnim zdravni
kom za njihova posredovanja, še posebno dr. Hajdinja
kovi in njeni ekipi. Hvala tudi patronažnim sestram za
nego. Zahvaljujemo se tudi župniku Luku Demšarju za
njegovo redno spremljanje očeta, lep obred in prijazne
besede ter pevcem kvarteta Krt za pozorno izbrane in
zapete pesmi. Hvala gasilcem za lepo pripravljeno žal
no sejo, nagovore, častno stražo in spremstvo na njegovi
zadnji poti. Hvala tudi županu gospodu Mateju Slaparju
za prisrčne nagovore, žalno sejo in pozornost, ki jo je s
svojo ekipo naklonil ob smrti očeta.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti!

ZAHVALA
Pomlad bo na vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)
V 83. letu je umrla naša draga

upokojena učiteljica

Štefanija Janževec

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in sodelavcem za izrečena sožalja in podporo v težkih
trenutkih. Hvala osebju Oddelka za kardiologijo UKC
Ljubljana, zdravnici dr. Jani Plavc in sestri Emi Miklič za
vso pomoč in podporo v času njenega zdravljenja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mami pospremili na
njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem, znancem in sodelavcem, Zavodu Medgeneracijsko
središče Komenda, MDI Kamnik, pevcem, pogrebni
službi in gospodu župniku za izkazano spoštovanje in
spremstvo na njeni zadnji poti, pisna in ustna sožalja,
darovano cvetje, sveče ter izkazano pomoč in dobroto.

Vsi njeni
November 2021

Žalujoči vsi njeni
Komenda, Kamnik, december 2021

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

pokličite
04 201 42 47

www.gorenjskiglas.si

Vsi njegovi
Kamnik, november 2021

V 86. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil
dragi mož, ati, dedi, pradedek in prijatelj

ali pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

rojena Vavpetič
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Čarobnost
decembrskih lučk
Tudi letos so v Arboretumu Volčji Potok poskrbeli, da ob večernem sprehodu skozi park obiskovalci
lahko občudujejo čarobnost svetlobnih zgodb. Podobno navduši tudi prisotnost prazničnega
decembrskega vzdušja v Slovenia Eco Resortu v Godiču.

Vočji Potok, Godič – V Slovenia Eco Resortu so se v
zadnjem mesecu v letu odeli
v med drugim tudi odtenke
zelene in vijolične svetlobe
in trenutno vas v okviru
zimske pravljice v Božičkovi
deželi 24. decembra vabijo k
polnočnici na prostem, s
programom, ki se bo začel
ob 17.30. Za glasbeno
spremljavo bo poskrbela zasedba Muze, maševal bo župnik Pavle Juhant, najmlajši
pa se bodo ponovno lahko
veselili prihoda Božička in
njegovega obdarovanja.
Dobri decembrski mož se
sicer ta mesec v Slovenia
Eco Resortu oglasi vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo
od 17. do 19. ure.

Zimska pravljica bo trajala
do konca decembra, seveda
v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Več o tem pa
tudi na strani Slovenia Eco
Resorta na Facebooku.
Enako je z upoštevanjem
pravil v Arboretumu Volčji
Potok. Večerni sprehod med
lučkami je posebno doživetje, ki je zasnovano kot enosmerna, nekaj kilometrov
dolga pot. Pri osvetlitvi so
izkoristili premišljene krajinske elemente parka in dodali nekaj estetskih prvin, ki
naravno razgibanost in raznolikost še poudarijo, pravijo v Arboretumu. Nekaj
letošnjih prizorov spominja
na lanske, vendar je precej
tudi novih. Tako lahko uživate ob pogledu na sanjski
smrekov gozd, čarobne vile,

ki se predajajo opojnosti sijočega vrtinca, s katerega visijo snežinke, vabljiv je vrt
zlatih prstanov. Neskončni
slap je letošnja zelo opazna
novost, saj je visok kar dvajset metrov in so zanj porabili dobrih osemdeset tisoč
lučk. Nočno sonce, trop jelenčkov in romantični tunel
pa so obiskovalci občudovali
že lani, pa vendar otroci z
veseljem postavljajo vprašanja staršem in odprtih ust
strmijo v svetleče zgodbe. In
prav njim je v parku namenjeno letošnje posebno presenečenje: v šotoru pri pristavi so pripravili praznično
deželo z Božičkom, ki navdušuje s svojo pripovedjo.
V Arboretumu tako v teh
dneh zvečer zasveti kar 1,9
milijona lučk.

Slovenia Eco Resort v čarobni zimski pravljici

Prav otrokom je v Arboretumu namenjeno letošnje posebno presenečenje: v šotoru pri
pristavi jih pričakuje prava praznična dežela z Božičkom. / Foto: Alenka Brun
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DOM-TITAN, d.d., KOVINARSKA CESTA 28, KAMNIK
SIGMA PRO D.O.O., STARA LIPA 7 A, VINICA

Alenka Brun

Foto: arhiv Slovenia Eco Resorta

torek, 21. decembra 2021

