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Branju prijazna občina
Na prvem natečaju, name-
njenem spodbujanju lokal-
nih skupnosti za razvoj bral-
ne pismenosti, branja in 
bralne kulture, je bila uspe-
šna tudi občina Kamnik, ki je 
prejela naziv branju prijazna 
občina.
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ŠPORT

Znova najboljši klub
Že tretje leto zapored je 
moški del Kegljaškega kluba 
Kamnik po kriteriju Keglja-
ške zveze Slovenije najboljši 
klub v Sloveniji, in to v vseh 
kategorijah – od kadetov do 
članov.
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Za BOŽIČ prijetno praznovanje,  
za KONEC LETA hvala za zaupanje, 
ZA NOVO LETO zdravje, srečo, uspeh 
in nadaljnje dobro sodelovanje!

XENON HALOGEN

Delavnica – Klemen: 051 636 556

DECEMBRSKA IN  
JANUARSKA AKCIJA

- 15 % POPUSTA PRI NAKUPU NOVEGA 
AKUMULATORJA

 KONTROLA VAŠEGA AKUMULATORJA   
 DEPONIRANJE IZTROŠENEGA STAREGA AKUMULATORJA 

NUDIMO VAM VSA AVTOELEKTRIČNA POPRAVILA NA 
OSEBNIH, DOSTAVNIH IN TOVORNIH VOZILIH, 

POLNJENJE IN SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV NA VOZILIH

ZAMENJAVA: 
 Alternatorjev in zaganjačev po sistemu staro za novo 

 Xenon žarnic za vse vrste avtomobilov

BREZPLAČNO:

Borut Panger{i~

KULTURA

Godba povezuje celo 
Tuhinjsko dolino
Včeraj, 14. decembra, je mi-
nilo leto dni od ustanovitve 
Godbe Tuhinjske doline, še 
pred prvo obletnico pa so 
godbeniki pripravili svoj prvi 
celovečerni koncert.
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STAREJŠI

Na starost se moramo 
pripraviti
Poslanka mag. Julijana Biz-
jak Mlakar je v Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik v 
petek, 1. decembra, pripravi-
la poslanski večer na temo 
starosti.
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Jasna Paladin

Kamnik – Praznično okraše-
ni in ogrevani šotor s prijet-
nim ambientom, ki so ga na 
Zavodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik poimenova-
li Pravljična hiška pod Ma-
lim gradom, je vse od odpr-
tja 8. decembra zelo dobro 
obiskan. Nekaj zase lahko 
najdejo tako najmlajši kot 
tudi starejši obiskovalci.
Minulo soboto so na svoj ra-
čun prišli otroci, ki so si ogle-
dali predstavo Zimska pra-
vljica Lutkovnega gledališča 
Fru-Fru. V nedeljo so obisko-
valci lahko izdelali voščilni-

ce, za kar je poskrbelo dru-
štvo Tun'ški glas. Obiskoval-
ce hiške so v petek zvečer 
navdušili tudi zvoki Tria 
Sprukci, ki bo nastopil znova 
že danes, 15. decembra. V po-
nedeljek je za program v šo-
toru poskrbel Vrtec Sonček. 
Pripravili so predstavo Pod 
medvedovim dežnikom, 
ustvarjalne delavnice in tr-
žnico z darili. Vreme je za-
godlo predvsem Vrtcu Anto-
na Medveda Kamnik, ki je za 
torek napovedal novoletni 
bazar na Glavnem trgu, ki je 
bil zaradi dežja prestavljen 
na torek, 19. decembra, a del 
načrtovanih aktivnosti so 
vendarle lahko izpeljali v Hi-
ški pod Malim gradom, 
predvsem delavnice dijakov 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik. 
Dogajanje v Hiški pod Malim 
gradom, ki bo postavljena vse 
do 23. decembra, poteka vsak 
dan od 16.30 oziroma 17. ure 
dalje, na odru pa se bodo 
zvrstili še pevski zbori, plesni 
klub, gledališke predstave, 
modna revija in še marsikaj 
drugega, verjetno največ obi-
ska pa bo v hiški zadnji te-
den, ko jo bo 20., 22. in 23. 
decembra obiskal Božiček.

Pravljična hiška  
pod Malim gradom
Letošnja novost prazničnega decembra – Pravljična hiška pod Malim gradom – privablja predvsem 
najmlajše in njihove starše, zaradi nič kaj prijaznega vremena pa se je v prvih dneh od odprtja 
izkazala za več kot dobrodošlo.

Pravljično hiško pod Malim gradom radi obiščejo tudi 
najmlajši. / Foto: Tina Dokl

Dobro obiskan je bil tudi ponedeljkov program Vrtca Sonček. / Foto: Tina Dokl
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POPUSTI OD 50% DO 80%
PREDBOŽIČNA RAZPRODAJA pohištvenih sedežnih eksponatov za dom in pisarno
samo od 15.12 do 23.12, tudi sobota in nedelja od 10h do 19h
na lokaciji LINA proizvodnja, Kovinarska cesta 4 (industrijska cona), 1241 Kamnik, www.linafurniture.com
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Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v Občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2017 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 12. januarja 2018, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 4. januarja 2018.

Jasna Paladin

Kamnik – Časopis Kamni-
čan-ka bo tudi v letu 2018 
izšel dvaindvajsetkrat. Pred-
videni datumi izidov so: 12. 
in 26. januar, 9. in 23. fe-
bruar, 9. marec (priloga ob 
občinskem prazniku) in 23. 
marec, 6. in 20. april, 4. in 
25. maj, 8. junij (priloga 

Kam čez poletje) in 22. ju-
nij, 20. julij (priloga Kam-
fest), 17. in 31. avgust (prilo-
ga ob Dnevih narodnih noš 
in oblačilne dediščine), 21. 
september, 5. in 19. oktober, 
2., 16. in 30. november (pri-
loga Kamnik decembra) ter 
14. december. Pred lokalni-
mi volitvami bo izšla tudi 
posebna volilna priloga.

Kamničan-ka v letu 2018

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik se 
je odločila, da bo v letošnji 
zimi za varnost občanov 
poskrbela tudi tako, da bo 
vsakemu gospodinjstvu po-
darila desetkilogramsko vre-
čo soli za posipavanje. 
Vrečo soli lahko prevzamete 
na sedežu Komunalnega 
podjetja Kamnik na Cankar-
jevi cesti (pred vhodom v 

skladišče), in sicer vse do 
konca zime od ponedeljka 
do petka med 7. in 15. uro 
ter v soboto med 9. in 11. 
uro.
Pri prevzemu vreče je treba 
pokazati osebni dokument, 
iz katerega je razvidno, da 
ste občanka ali občan občine 
Kamnik, ena vreča pa velja 
za eno gospodinjstvo, in ne 
za posameznega člana go-
spodinjstva.

Brezplačna sol za 
posipavanje
Občina Kamnik vsakemu gospodinjstvu podarja 
desetkilogramsko vrečo soli za posipavanje. 

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav je bila zad-
nja seja občinskega sveta že 
konec junija, je novembrska 
seja minila veliko hitreje, 
kot je bilo pričakovati, in 
skorajda brez razprav pa 
tudi brez vprašanj in pobud 
svetnikov, ki so sicer stalni-
ca na dnevnem redu.
V uvodu so bili imenovani 
trije predstavniki ustanovi-
telja v svet Osnovne šole 
Marije Vere; to so postali 
Bogdan Pogačar, Borut Ža-
gar in Anja Grašič.

Prihodki nižji za devet 
milijonov evrov
Svetniki so sprejeli že tretji 
rebalans letošnjega prora-
čuna. Skupni izdatki za leto 
2017 so zdaj glede na spre-
jeti proračun nižji za 23,6 
odstotka in znašajo dobrih 
30 milijonov evrov oz. dob-
rih devet milijonov evrov 
manj od načrtovanega. Ob-
čina je prvotno nameravala 
vzeti posojilo v višini 7,5 
milijona evrov za gradnjo 

Osnovne šole Frana Al-
brehta, a se zdaj zadolžili 
ne bodo. Za približno dva 
milijona evrov je manj de-
narja tudi s strani države za 
gradnjo sekundarnih vodov 
za kanalizacijo v Tuhinjski 
dolini. Je pa v občinski pro-
račun med drugim »pritek-
lo« več denarja iz naslova 
dohodnin, davka od prome-
ta nepremičnin in turistič-
ne takse.

Proračunska rezerva za 
sanacijo podora
Sto tisoč evrov proračunske 
rezerve za leto 2018 so sve-
tniki namenili sanaciji po-
dora skal v Podstudencu, ki 
sega še v leto 2014. 
Podor je takrat neposredno 
ogrožal varnost ljudi, stano-
vanjskih objektov in držav-
no cesto, a je bil izveden le 
začasni nasip in projektna 
dokumentacija za trajnejšo 
rešitev. Za trajno rešitev je 
treba izvesti lovilne podajne 
ograje, ki bodo sposobne za-
držati vse skale in kamenje 
na tem območju, in sicer v 

dolžini 70 metrov in višini 
štiri metre.

Spremembe Občinskega 
prostorskega načrta
V drugi obravnavi je bil 
sprejet odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o Ob-
činskem prostorskem načr-
tu občine Kamnik, s katerim 
so bile odpravljene nekatere 
napake v tekstualnem delu 
in nejasnosti, neusklajenosti 
in nova dejstva, ki ob pripra-
vi tega dokumenta še niso 
mogla biti upoštevana. So-
glasno so bile potrjene tudi 
spremembe v Občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu za območje B 23 Jata, 
v prvi obravnavi pa tudi Od-
lok o Občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
KA-23 Kamnik - Poljane, 
kjer je predvideno naselje s 
petnajstimi enodružinskimi 
hišami.
Sprejeli so tudi sklep, da se 
letna vrednost točke za od-
mero nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za 
leto 2018 ne spreminja ter 

Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o obdelavi 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganju 
ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja občine 
Kamnik.

Javni zavod Mekinjski 
samostan
Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o so-
f inanciranju socialno 
varstvenih programov v ob-
čini Kamnik  je predstavi-
la vodja Oddelka za družbe-
ne dejavnosti Tina Trček  in 
dejala, da je njegov cilj omo-
gočanje čim večjemu številu 
nevladnih organizacij, da 
kandidirajo na javnem raz-
pisu.
Sprejeti so bili še  Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda 
Mekinjski samostan,  Odlok 
o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o oskrbi s pi-
tno vodo v občini Kamnik 
ter okvirni program dela 
Občinskega sveta v prihod-
njem letu.

Dvaindvajseta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Zadolžitve letos ne bo
Občinski svetniki so na svoji zadnji letošnji seji med drugim sprejeli že tretji rebalans proračuna in 
odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan.

Jasna Paladin

Kamnik – Slovesno odprtje 
Kavarne Veronika se je v pe-
tek, 8. decembra, zvečer za-
čelo v Pravljični hiški pod 
Malim gradom, kjer sta 
zbrane nagovorila vodja ka-
varne  Matjaž Krnc  ter žu-
pan  Marjan Šarec, nadalje-
valo pa pred samo kavarno, 
kjer sta župan in najemnik 
Boštjan Štupar simbolično 
prerezala trak in v notra-
njost povabila prve goste.
Spomnimo, da je bilo kam-
niško podjetje Časpal, kate-
rega lastnika oz. direktorja 
sta Boštjan Štupar in Nežka 
Bolhar, z javnim zbiranjem 
ponudb za najemnika izbra-
no za dobo petih let, poleg 
same kavarniške dejavnosti 
pa bodo morali poskrbeti 
tudi za kulturne vsebine. 
Med njimi sicer ne bo likov-
nih razstav, saj stene že kra-
sijo slike akademskega sli-
karja Zmaga Modica, ki je 
na več platnih upodobil 
zgodbo Veronike in Malega 
gradu. »Pripravljali pa bomo 
glasbene, pesniške in gleda-
liške večere. Program še 
pripravljamo in vabim 
Kamničane in tudi vse osta-
le, da nam predstavijo svoje 
kulturno ustvarjanje, in 

morda se dogovorimo za so-
delovanje. Kulturnim do-
godkom bodo namenjeni 
sredini večeri in pa petki ozi-
roma sobote, prav tako bodo 
sobotni dopoldnevi name-
njeni otroškim delavnicam v 
posebnem otroškem kotič-
ku,« pravi Matjaž Krnc, 
doma iz Ljubljane, ki je tudi 
sam pesnik, v kavarni pa 
zdaj vodi ekipo sedmih ljudi. 
Kot še pravi, bodo velik pou-
darek namenjali kakovostni 
in pestri ponudbi hrane in 
pijače. Poleg sladic bo mo-
goče pojesti tudi zajtrk, v 

ponudbi pa bodo imeli tudi 
nekatere Okuse Kamnika – 
kloštrsko kremšnito, trnič in 
rušovec.
Občina je v obnovo in nekaj 
opreme sicer vložila skoraj 
180 tisoč evrov. Obnovili so 
sanitarije, vodovodno, od-
točno in elektro napeljavo, 
zamenjali cevi centralne na-

peljave, obnovili prezrače-
valni sistem, zamenjali lovi-
lec olj, prenovili stene v 
predsobi, skladišču, kuhinji 
in osrednjem prostoru ka-
varne in sanirali južno steno 
stavbe, izvedli hidroizolacijo 
temeljne plošče v prostorih 
skladišča in kuhinje ter iz-
vedli slikopleskarska dela.

Kavarna je ponovno odprta
Kavarna Veronika je minuli petek po skoraj letu dni znova odprla svoja vrata. Občina je v obnovo 
vložila skoraj 180 tisoč evrov, novi najemniki pa obljubljajo kakovostno ponudbo in pester kulturni 
program.

Matjaž Krnc in Boštjan Štupar / Foto: Tina Dokl

Kulturnim dogodkom bodo namenjeni sredini 
večeri in pa petki oziroma sobote, prav tako 
bodo sobotni dopoldnevi namenjeni otroškim 
delavnicam v posebnem otroškem kotičku.

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

objavlja

JAVNI POZIV 

K PREDLOŽITVI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK  

ZA LETO 2018

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

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

Podrobnejša vsebina poziva z obrazložitvijo pomena posame-
znih priznanj in obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati pred-
log, je objavljena na spletni strani Občine Kamnik (http://
www.kamnik.si/). Pisne predloge je treba predložiti oz. posre-
dovati v zaprti ovojnici na naslov: Občinski svet Občine Ka-
mnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za 
podelitev občinskega priznanja za leto 2018«, in sicer do 
vključno 15. januarja 2018.

 Karla Urh
 Predsednica Komisije
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Jasna Paladin

Kamnik – Branje je vredno-
ta, ki jo je vredno deliti, so 
prepričani organizatorji le-
tošnjega prvega natečaja 
Branju prijazna občina Mi-
nistrstvo za kulturo, Zdru-
ženje splošnih knji -
žnic in Skupnost občin Slo-
venije.
Na natečaj, ki se je začel 8. 
februarja ob slovenskem 
kulturnem prazniku in kon-
čal dan po datumu Prešer-
novega rojstva s podelitvijo 
certifikatov v Kranju, se je 
letos prijavilo 27 občin, 
osemnajst jih je bilo izbra-
nih, med njimi tudi občina 
Kamnik. »Vsaka od teh ob-
čin je lahko zgled za sosed-
nje občine in pričakovati je, 
da bodo svoj pozitivni vpliv 
prenašale na okolico,« je na 
sklepni prireditvi med dru-
gim dejal minister za kultu-
ro Anton Peršak. Poleg nje-
ga se je slavnostne podelitve 
udeležil tudi predsednik dr-
žavnega zbora dr. Milan 
Brglez, ki je bil tudi ambasa-
dor projekta.
Akcija ima še poseben po-
men tudi zato, ker v Sloveni-
ji kar dve petini odraslih 
prebivalcev v celem letu ne 
prebere niti ene knjige. Ob-
čine in njihove knjižnice 
bralno kulturo spodbujajo 
na različne načine – z bral-
nimi krožki, bralnimi urica-
mi in številnimi drugimi 
dogodki, povezanimi s knji-
gami in branjem. V aktual-
nih tehnološko zelo spreme-

njenih razmerah je spodbu-
janje branja različnih ciljnih 
skupin prebivalstva in razvi-
janje dojemanja branja kot 
vrednote prav poseben izziv 
in pomembna naloga druž-
be kot celote. Kot pravijo or-
ganizatorji, so glavni cilji 
projekta uveljaviti pozitivno 
javno podobo branja, izbolj-
šati zavest o pomenu branja, 
podpreti razvoj in izvajanje 
javno dostopnih programov 
in projektov za spodbujanje 
branja in pismenosti, ki po-
tekajo na lokalni ravni in so 
namenjeni različnim cilj-
nim skupinam, spodbujati 

in koordinirati programe ter 
projekte promocije branja, 
spodbuditi občine k spreje-
manju lokalnih strateških 
dokumentov za spodbujanje 
branja in razvoj bralne kul-
ture, spodbuditi občine k 
povzemanju primerov dob-
rih praks za ustvarjanje 
učinkovitega družbenega 
okolja za spodbujanje bra-
nja in razvoj bralne kulture 
ter spodbuditi sistematično 
vlaganje v promocijo branja 
in načrten razvoj bralne kul-
ture na lokalnem nivoju.
Ob podeljenem certifikatu 
oziroma nazivu, ki ga je v 

imenu Občine Kamnik 
prevzela  vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti Tina 
Trček, podelitve pa so se 
udeležili tudi predstavniki 
Knjižnice Franceta Balanti-
ča Kamnik, so podeljevalci 
povedali:  »Občina Kamnik 
ima pozitiven odnos do 
bralne kulture in pismeno-
sti, to pa potrjuje s podporo 
nekaterih prepoznavnih 
projektov in programov. 
Pohvaljen je tudi angažma 
na področju popularizacije 
in aktualizacije besedne 
umetnosti mladih ter založ-
niške dejavnosti.«

Branju prijazna občina
Na prvem natečaju, namenjenem spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja 
in bralne kulture, je bila uspešna tudi občina Kamnik, ki je prejela naziv branju prijazna občina.

Certifikat je iz rok ministra Antona Peršaka in predsednice Združenja splošnih knjižnic 
Vesne Horžen prevzela vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, 
pridružili pa so se ji tudi predstavniki Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. / Foto: Tina Dokl

prihaja čas praznovanja, ko 
se leto poslavlja in prihaja 
naslednje. V letu 2017 smo do
živeli veliko, tako lepega kot 
tudi neprijetnega, a značil
nost življenja je, da ni vedno 
vse samo lepo. Brez težav ne 
znamo ceniti prijetnih trenut
kov in se zavedati, da je veliko 
že, če smo zdravi in skupaj s 
svojimi najbližjimi. Za dobro 
počutje in prijetno sobivanje 
pa moramo vsi prispevati svoj 
delež, vsak po svojih močeh in 
zmožnostih.

Vsak v naši skupnosti ima svo
je poslanstvo, nekateri na naj
odgovornejših mestih v politi
ki, gospodarstvu, šolstvu, kul
turi, zdravstvu in še bi lahko 
našteval. A ljudje na vodilnih 
mestih ne bi naredili ničesar 
brez svojih zaposlenih, ki se 
vsak dan trudijo in delajo dob
ro, v veliko primerih tudi za 
slabo plačilo. Naša družba 
potrebuje vse, brez izjem. Zelo 
pomembno je, da drug druge
ga skušamo razumeti, da zna
mo ceniti delo drug drugega. 
Vsako delo je delo, tako fizično 
kot intelektualno, in mora biti 
tudi ustrezno vrednoteno. Ko 
bomo to dosegli, se bo manj 
ljudi balo prihajajočih prazni
kov, saj prazniki niso lepi za 
vse enako. Za mnoge je to čas 
stiske in tesnobe, zlasti za bol
ne, osamljene in brezposelne. 

Zavedajmo se, da tudi takšni 
ljudje živijo med nami, ljudje, 
ki se ne znajdejo v današnjem 
hitrem svetu in jim usoda ni 
bila naklonjena. 

Spoštovane občanke, spošto
vani občani, dovolite mi 
iskreno zahvalo za vse, kar 
storite za skupno dobro. Dne
vi, ki prihajajo, naj prinesejo 
s seboj umirjenost v krogu 
najdražjih, obilo zadovoljstva 
nad opravljenim v letu, ki se 
poslavlja, in prijetne misli na 
leto, ki prihaja. Naj bo prija
zno, zdravo in uspehov polno 
leto 2018.

Hkrati Vam čestitam ob dr
žavnem prazniku, dnevu sa
mostojnosti in enotnosti, pra
zniku prvega večjega koraka k 
samostojni Sloveniji, pred
vsem pa tudi prazniku volilne 
udeležbe in narodne zavesti.

Vaš župan Marjan Šarec

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

Jasna Paladin

Kamnik – V Kamniku je že 
tradicija, da novoletno 
smreko vsako leto podari 

eden od občanov, in letos je 
bila to Marinka Aparnik, 
zato so obiskovalci prižiga 
praznične okrasitve novole-
tno smreko, ki je težka 

2600 kilogramov, poime-
novali ravno po njej.
Lučke so sicer zažarele 1. 
decembra, letos jih je za 
skupaj osem kilometrov. 

Koncept okrasitve v primer-
javi s prejšnjimi leti ni dosti 
drugačen, a na Občini Ka-
mnik in Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik se 
vsako leto potrudijo dodati 
nekaj novega. Letos so do-
datno okrašeni Šutna, Žeb-
ljarska ulica in Keršmančev 
park, kjer stoji drsališče. 
In kakšni so stroški? »Obči-
na Kamnik bo letos predno-
voletnim in obnovoletnim 
dejavnostim namenila 
38.500 evrov sredstev za 
montažo in demontažo no-
voletnih lučk. Praznična ok-
rasitev, ki jo imamo, je 
varčna z elektriko, saj smo 
pri nakupu vedno pozorni 
tudi na ta element. V letu 
2016 smo okrasitvi mesta 
namenili 44.181 evrov, v 
znesek pa so všteta sredstva 
za nakup novih novoletnih 
lučk, saj so bile stare novo-
letne lučke dotrajane,« od-
govarjajo na občini.

Novoletna smreka Marinka
Novoletni smreki na Glavnem trgu je letos ime Marinka, okrasitev mesta pa zajema več kot osem 
kilometrov praznične osvetlitve, ki sega tudi v Keršmančev park.

Letošnjo novoletno smreko je podarila Marinka Aparnik. / Foto: Tina Dokl

Kostavska planina – Zveza slovenskih častnikov območno 
združenje Kamnik - Komenda in Združenje borcev za vred-
note NOB Kamnik ter Tuhinj vabijo na že 62. spominsko 
slovesnost na Kostavski planini, ki bo v nedeljo, 17. decem-
bra, ob 10. uri pri spomeniku šestnajstih padlih borcev leta 
1942. Slavnostni govornik bo dr. Rudi Rizman. J. P.

Spominska slovesnost na Kostavski planini

Kamnik – Župan Marjan Šarec je skupaj s predsednikom 
Podjetniškega kluba Kamnik Alešem Juhantom v sredo pod-
pisal protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podje-
tniškim klubom Kamnik. Kot so sporočili, sta se s podpisom 
Občina in Podjetniški klub Kamnik zavezala, da bosta prek 
sodelovanja in partnerstva gradila učinkovito podporno 
okolje za razvoj podjetništva v občini Kamnik. Namen sode-
lovanja je ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podje-
tništva, skupno oblikovanje občinskih predpisov in spod-
bud, promocija in spodbujanje podjetništva med mladimi, 
ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj družbeno odgovor-
nega podjetništva in drugih novih oblik podjetništva, razvoj 
zadruge KIKštarter center in podjetniškega sklada KIKštarter 
pospeševalnik in predlogi za razvoj občine Kamnik v smeri 
»pametnega mesta«. J. P. 

Podpisali protokol o sodelovanju

NAJ VAS DOBRA KNJIGA POPELJE V SVET,  
KJER STEZE SO STKANE IZ NASLEDNJIH BESED:

PRIJATELJSTVO, MIR, SREČA, DOBROTA,
VREDNOTE, KI GRADIJO TA SVET.

srečno 2018
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Občinske novice, mnenja

petek, 15. decembra 2017

Ena najbolj prepoznavnih zna-
čilnosti Nove Slovenije je, da je 
gospodarstvu naklonjena 
stranka. Prizadevamo si vzpo-
staviti boljše poslovno okolje. 
Torej okolje, v katerem je mož-
no ustvariti več delovnih mest in 
ljudem zagotoviti boljše plače. 
Dobro in uspešno gospodar-
stvo je najboljša socialna poli-
tika, saj ljudem omogoča sa-
mostojnost, svobodo in odgo-
vornost za svoje življenje. Ta 
načela nas usmerjajo na dr-
žavni in lokalni ravni. Zaradi 
njih v parlamentu poslanska 
skupina NSi neprenehoma 
vlaga predloge zakonov v pod-

poro in pomoč gospodarstvu, 
v Občini Kamnik pa v okviru 
svojih pristojnosti po tem zgle-
du ravna podžupan Matej Sla-
par. Podžupan Slapar je zelo 
veliko napora vložil v nastanek 
in delovanje Podjetniškega 
kluba Kamnik in tudi podjetni-
škega centra KIKštarter, ki že 
daje dobre rezultate. Podžu-
pan Slapar je bil gonilna sila 
pri nastajanju strategije razvo-
ja turizma, zdaj pa vodi zelo 
zahteven projekt gospodar-
skega oživljanja starega 
mestnega jedra Kamnika.
Tisti, ki smo danes zbrani ok-
rog kamniške NSi, se zaveda-
mo, da denar ne raste na dre-
vesu. Naša naloga je, da 
ustvarimo čim boljše pogoje, 
da bodo podjetja v Kamniku in 
tudi Sloveniji lahko ustvarjala 
nova delovna mesta. In vi nam 
lahko pri tem pomagate. 

MATEJ TONIN, poslanec
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Rast naj se pretopi v višje plače 
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Razvoj in investicije v 2017

Mineva še eno delovno leto za 
svetniško skupino LDP v občin-
skem svetu. Glavna tema iztekajo-
čega leta je bil vsekakor sprejem 
proračunov za leti 2017 in 2018. 
Tako je bilo v proračunu za leto 
2017 na občinskem svetu sprejeto 
več sredstev za področje kulture in 
športa, za prenovo cest, ulic in par-
kirišč, izgradnjo pločnikov, prenovo 
podružničnih šol, prenovo mestne-
ga središča, Malega gradu ter se-
veda sredstva za zaključek izgra-
dnje kanalizacije in nadgradnjo 
Centralne čistilne naprave. Po-
membno pa je tudi, da se nadaljuje 
s pripravami na gradnjo OŠ Frana 
Albrehta. Pričetek investicije se pri-
čakuje v letu 2018. Pripravljajo se 
predlogi ukrepov za ureditev pro-
meta proti Veliki planini, kjer je nuj-
no uvesti več reda in zmanjšati ne-
gativne vplive na okolje in naravo. 
Občinski svet je sprejel tudi Ce-
lostno prometno strategijo občine, 
ki bo imela velik vpliv na vsakdanjik 
občanov v prihodnjih desetletjih, 

pa tudi na celovit trajnostni razvoj 
naše občine. Eden prvih večjih 
projektov iz sklopa celostne pro-
metne politike je nadaljnja izgra-
dnja kolesarske poti Kamnik – Lju-
bljana. Naša želja je tudi, da bi se 
čim prej uresničil cilj izposoje elek-
tričnih koles v občini.
Prioriteta delovanja svetniške sku-
pine LDP pa ostaja vzpostavljanje 
pogojev za razvoj turizma v občini 
ter v povezavi z njim revitalizacija 
območja nekdanje smodnišnice. 
Zato na sejah občinskega sveta 
vseskozi opozarjamo na previ-
dnost pri načrtovanju, saj je naša 
želja, da celoten severni del tega 
območja namenimo za turizem, re-
kreacijo in šport.

Dušan Papež, Žaklina Zdravković, 
Edis Rujović in Milena Klemen

Jasna Paladin

Snovik – Konec novembra je 
Razvojni center Srca Slove-
nije, v katerega je vključena 
tudi Občina Kamnik, gostil 
partnerje iz Slovaške, Ma-
džarske, Češke, Romunije, 
Nemčije, Hrvaške ter Bosne 
in Hercegovine – držav, ki 
sodelujejo v okviru  evrop-
skega projekta D-STIR, s ka-
terim želijo v podjetjih spod-
bujati  odgovorne raziskave 
in inovacije. 
Prvi del srečanja, kjer so 
postavili zadnje okvire pot-
rebne strategije za odgovor-

ne raziskave in inovacije, je 
potekal v občinah Litija in 
Šmartno pri Litiji, drugi del 
pa v občini Kamnik. 
Partnerji iz omenjenih 
držav so si v Tuhinjski doli-
ni ogledali Terme Snovik in 
se seznanili z njihovimi pri-
zadevanji za ohranjanje 
zdravega in čistega okolja 
ter varčno ravnanje z ener-
gijo. 
Projekt D-STIR se izvaja v 
okviru evropskega progra-
ma Podonavje in spodbuja 
podjetja, da svoje odgovorne 
inovacije kot produkte čim 
hitreje posredujejo na trg. 

Gostili partnerje 
mednarodnega projekta

NADGRADNJA CČN PRISPEVA K IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI REKE KAMNIŠKA BISTRICA, 
VARUJE PODTALNICE IN ZAGOTAVLJA ČISTO PITNO VODO

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, d. 
o. o. (JP CČN), je izvajalec obvezne gospodarske javne službe či-
ščenja odpadne vode za občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Ko-
menda, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Centralna čistilna napra-
va Domžale - Kamnik (CČN) je bila ena prvih čistilnih naprav v 
Sloveniji in že 37 let zagotavlja optimalno čiščenje odpadnih 
vod za prebivalce in industrijo. CČN je bila v letu 2017 nadgraje-
na za doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine 
odpadne vode v čiščenje, kar posledično pomeni tudi povečane 
stroške za čiščenje odpadne vode.

Strošek čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga sestavljata 
omrežnina in cena storitve javne službe, komunalna podjetja 
uporabnikom obračunavajo v svojem imenu in za račun Javnega 
podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, d. o. o., 
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., nastopa kot uprav-
ljavec kanalizacijskega omrežja v občinah Domžale, Mengeš in 
Trzin, Komunalno podjetje Kamnik, d. d., upravlja z omrežjem v 
občini Kamnik, Režijski obrat Komenda v občini Komenda, Ko-
munala Kranj, d. o. o., pa v občini Cerklje na Gorenjskem. 

V letu 2017 je bila zaključena nadgradnja infrastrukture, ki je pot-
rebna za učinkovito izvajanje čiščenja odpadne vode. V nadgra-
dnjo je bilo vloženih 15,5 milijona evrov sredstev in posledično se 
mora skladno z zakonodajo obračunavati amortizacija za vložena 
sredstva. Znesek amortizacije infrastrukture, ki je potrebna za či-
ščenje odpadne vode, predstavlja strošek omrežnine, ki je na 
položnici za gospodinjstvo izkazan pod posebno pozicijo. Stro-

šek storitve prestavljajo vsi stroški, ki so potrebni za izvajanje či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ti stroški vključu-
jejo material in storitve, ki so nujni za doseganje ustrezne kakovo-
sti čiščene vode, ki jo CČN odvaja v reko Kamniška Bistrica.

Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki ga je gospodinjstvo 
plačevalo do sedaj in vključuje omrežnino in storitev, je nespre-
menjen že od leta 2006. Strošek za povprečno gospodinjstvo s 
4-člansko družino in povprečno porabo pitne vode okoli 14 m3 
na mesec (približno 114 litrov na osebo na dan) je do sedaj zna-
šal okoli 4,3 evra na mesec + DDV. Skupni strošek čiščenja odpa-
dne vode, ki bo bremenil gospodinjstvo od leta 2018 in vključu-
je doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine 
odpadne vode, bo znašal približno 7,3 evra na mesec + DDV. 
Strošek na položnici za čiščenje odpadne vode za povprečno 
gospodinjstvo, ki ga pokriva CČN, se bo iz sedanjih približno 4,3 
evra na mesec povečal na približno 7,3 evra na mesec. 

Centralna čistilna naprava s svojimi kapacitetami lahko zagotavlja 
visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih 
voda, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obra-
te velikega pomena. Pokrivanje stroška čiščenja odpadne vode bo 
omogočilo učinkovito izvajanje storitve, kar bo pomembno pri-
spevalo k izboljšanju kakovosti reke Kamniška Bistrica, posledično 
k varovanju podtalnice in zagotavljanju čiste pitne vode. Varstvo 
okolja stane. Ker smo se v Sloveniji odločili, da želimo živeti v ure-
jenem in zdravem bivanjskem okolju, smo nadgradili tako po-
memben objekt, ki za svoje vzdrževanje terja tudi nove stroške.
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Kamnik – Kamniški skavti bodo tudi letos – tako kot že vrsto 
zadnjih let – v prostore Občine Kamnik prinesli plamen 
Betlehemske luči miru. Župan Marjan Šarec jih bo sprejel v 
prvem nadstropju občinske stavbe v sredo, 20. decembra, 
ob 16. uri. »Geslo letošnje poslanice se glasi: Pustiva se 
vneti – je vabilo v dvojini – ni ukaz in ni prisila. Je kot odpi-
ranje vrat – jaz sprejemam plamen in želim goreti, a bom 
neskončno srečnejši, če lahko to narediva skupaj – zato te 
vabim, da se pustiva vneti,« vabijo skavti. J. P. 

Betlehemska luč miru

Kamnik – Pravljični Kamnik se bo v četrtek, 28. decembra, 
ob 19. uri spremenil v Mesto mladih, ki ga že nekaj let zapo-
red organizira Mladinski svet Kamnik. Nastopili bodo Man-
ca Berlec, Sun drops, Fat pigeon in Spock studios. Mesto 
mladih je zdaj že tradicionalni decembrski dogodek, name-
njen predstavitvi dejavnosti mladinskih organizacij in mla-
dih v občini Kamnik z vključitvijo obiskovalcev v dejavnosti 
na samem mestu dogajanja. Dogodek bo potekal na Glav-
nem trgu, vstop je brezplačen. J. P. 

Bliža se Mesto mladih

Mestna kavarna odprla svoja vrata sredi decembrskega rajanja
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Na veselje Kamničanov smo 
ponovno odprli vrata kavarne 
Veronika ravno v najlepšem 
predbožičnem in prednovole-
tnem času in občinski svetniki 
in svetnice liste Marjana Šarca 
smo veseli, da smo na seji ob-
činskega sveta podprli notranjo 
obnovo te imenitne stare hiše, 
naše spremljevalke mestnega 
utripa skozi zgodovino Kamni-
ka, različnih zgodb Kamničank 
in Kamničanov skozi številne 
generacije, zgodbe naših ded-
kov in babic. Lepo je, ko vemo, 
da smo ponovno pridobili nazaj 
stičišče naših poti skozi naglico 
dneva; prostor kjer se bomo po-
novno za trenutek ustavili, se 
srečali s prijatelji, znanci, pove-
selili in razvajali s svojimi otroci. 
Letošnji bogati prednovoletni 
program z kar tridesetimi do-
godki, ki jih letos prvič priprav-
ljajo ponudniki iz starega 
mestnega jedra, smo prav tako 
svetniki podprli na seji in kavar-
na bo zaokrožila zimsko mestno 
potepanje z dišečo božično in 
prednovoletno ponudbo. 
Občina Kamnik je z izbranim izva-
jalcem 26. julija podpisala pogod-
bo o obnovi priljubljene mestne 
Kavarne Veronika, ki je bila zaradi 

težav s kanalizacijo in iskanjem pri-
mernega najemnika zaprta od kon-
ca lanskega leta. V občinskem 
proračunu smo svetniki Liste Mar-
jana Šarca za obnovo notranjosti in 
fasade, namenili dvesto tisoč 
evrov, a uspešen je bil šele drugi 
razpis. Tako je obnova notranjosti 
trajala tri mesece, v novembru je 
bil uspešno izveden tudi razpis za 

novega najemnika, za obnovo fa-
sade pa bomo počakali na drugo 
leto. 
Ker je mestna kavarna Veronika 
zaradi svoje bogate zgodovine in 
ugodne lokacije v samem centru 
Kamnika eden izmed turističnih 
atributov občine Kamnik, je prav, 
da smo Kamničani nanjo ponosni 
in veseli, da ostaja v občinski lasti 

(delni lastnik stavbe je tudi Dela-
vsko kulturno društvo Solidarnost). 
In sedaj smo dobili še več razlogov 
za veselje, saj smo se 8. decem-
bra skupaj z županom Marjanom 
Šarcem udeležili otvoritve mestne 
kavarne ravno sredi decembrske-
ga rajanja in prednovoletnih pro-
gramov, ki jih je v središču mesta v 
Pravljični hiški za kavarno Veronika 
v vznožju pravljično osvetljenega 
Malega gradu, pripravil Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik. 
Poleg kavarniške ponudbe, ki se 
spodobi za glavno mestno kavar-
no, novi najemniki obljubljajo tudi 
lep kulturni program, ki ga bodo 
nekajkrat mesečno uvrstili v dnevni 
utrip kavarne. Poleg ostalih kriteri-
jev, ki so jih izpolnili v javnem razpi-
su, so obljubili tudi pet ur kulturne-
ga programa na teden in bili izbrani 
med konkurenčnimi ponudbami. 
Verjamemo, da bo tokrat novemu 
najemniku (podjetje Časpal iz Ka-
mnika) s pravo ponudbo, s prijazno 
postrežbo in kvalitetnim kulturnim 
programom uspelo privabiti nazaj 
redne goste kavarne Veronika – 
tako skupine upokojencev, ki v do-
poldanskem miru popijejo kavico in 
se srečajo s prijatelji, kot družine, ki 
se v vrvežu popoldnevov s svojimi 
otroci pridejo posladkati s torticami, 
ter seveda vsi, ki imamo radi kavar-
no Veronika ter se bomo tu z vese-
ljem srečevali. Nenazadnje pa se 
bo marsikateri turist lahko ustavil v 
dobri mestni kavarni in dobil vtis, da 
imamo v Kamniku kavarno na nivoju 
evropskih turističnih mest. 

Lara Jemec,
Občinska svetnica Liste 
Marjana Šarca

V Kavarni Veronika je bila nameščena dodatna oprema kot je iz-
livno korito z umivalnikom in mešalno baterijo, podaljšek obstoječe-
ga pulta, hlajeno nevtralni pult, hlajeno razstavna vitrina za slaščice. 
Izvedena so bila naslednja gradbeno -obrtniška dela kot so 
obnovljene ženske in moške sanitarije, sanacija in izolacija južne 
stene kavarne, obnovljena vodovodna, odtočna instalacija in za-
menjane cevi centralne napeljave, obnovljen prezračevalni sistem 
in elektro napeljava, nameščen nov tlak v osrednjem delu, obno-
vljene instalacije in zamenjan lovilec olj,  obnovljene stene v pred-
sobi, skladišču, kuhinji in delu osrednjega prostora kavarne  z 
novim grobim in finim ometom, izvedena hidroizolacija temeljne 
plošče v prostorih skladišča in kuhinje, opravljena slikopleskarska 
dela (oplesk stropov in sten, oken in vrat).

Pogodbena vrednost za inštalacijsko prenovo in sanacijo vlage v 
Kavarni Veronika je znašala 179.959,05 EUR z DDV. Po pri-
mopredaji izvedenih del bo izvajalec izstavil končno situacijo. 
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Vsem članom, podpornikom in 
občanom občine Kamnik, želimo 

vesele praznike in srečno
novo leto.

Marjan Šarec in svetniki Liste 
Marjana Šarca.

BLAGOSLOVLJENE  
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

Občinski odbor NSi Kamnik
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Vsem občankam in občanom 
občine Kamnik želimo 

vesele božične praznike,
čestitamo ob 26. decembru 

dnevu samostojnosti in enotnosti,  
ter vse najboljše v letu 2018.

 
Občinski odbor SDS Kamnik

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

V Godiču zopet na ogled jaslice

Jaslice Antona Podjeda bodo letos na ogled že desetič.

 

Spoštovani, 
še naprej si bomo prizadevali  
za dobrobit vseh generacij. 
Želimo Vam vesel Božič in srečno  
ter zdravo leto 2018.
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Vse dobro vam privoščimo v letu 2018.

Godič – V Slovenia Eco resortu (Eko resort pod Veliko plani-
no) bodo v četrtek, 21. decembra, ob 18. uri gostili »modro 
omizje« z naslovom Vključevanje Slovenije v mednarodnem 
okolju in njene obveznosti in nekaj zanimivih sogovornikov. 
Prisotni bodo predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, 
olimpionik in podjetnik dr. Andraž Vehovar, strokovnjak na 
področju mednarodnega izobraževanja dr. Matjaž Škabar in 
uspešen podjetnik v mednarodnem okolju Dušan Olaj. Po-
govor bo vodila novinarka Ana Turk. Vstopnine ne bo. J. P.

Okrogla miza o Sloveniji v mednarodnem okolju

Jasna Paladin

Kamnik, Volčji Potok – Me-
dobčinski muzej Kamnik je 
tako kot vsako leto ob tem 
dnevu na široko odprl vrata 
v vseh svojih enotah – v mu-
zeju na Zapricah, Rojstni 
hiši Rudolfa Maistra in Ga-

leriji Miha Maleš. Pripravili 
so brezplačne oglede vseh 
razstav in javna vodstva po 
aktualnih razstavah.

Souvani in njihov park  
v Volčjem Potoku
Kot javni zavod ministrstva 
za kulturo so se projektu 
pridružili tudi v Arboretu-
mu, kjer so imeli v nedeljo 
brezplačen vstop, pripravili 

pa so tudi zelo zanimivo 
predavanje in odprtje raz-
stave z naslovom Souvani 
in njihov park v Volčjem 
Potoku. Družino Souvan, ki 
je zaslužna za to, da je Ar-
boretum danes takšen, ka-
kršen je, in na katero imajo 
domačini na Hudem in v 

Volčjem Potoku še danes 
lepe spomine, je predstavil 
Matjaž Mastnak. Kot je po-
udaril, podatkov o Souva-
nih v javnih arhivih ni veli-
ko, zato je še toliko bolj ve-
sel sodelovanja z družino in 
potomci, ki so mu odstopili 
veliko fotografij in drugih 
podatkov, ki bodo luč sveta 
nekdaj verjetno ugledali 
tudi v knjigi. 

Družina Souvan izvira iz 
Ljubljane, kjer so imeli v las-
ti več nepremičnin in bili 
uspešni trgovci. Z Volčjim 
Potokom se povežejo leta 
1882, ko je Ferdinand Sou-
van kupil okoli sto hektarov 
veliko posestvo z graščino 
na območju današnjega par-

ka, kjer je tudi živel do smrti 
(pokopan je na Homcu). 
Graščino je v celoti prenovil, 
da je stara renesančna 
zgradba dobila novo baroč-
no preobleko, in uredil tudi 
vrt. A za vrt, ki je še danes 
duša Arboretuma, je zaslu-
žen njegov sin Leon Sou-
van, poslovnež, a tudi velika 
umetniška duša. Še pred 
očetovo smrtjo si je zamislil 

preureditev graščine in par-
ka, ureditveni načrt pa 
predstavil celo na maketi, na 
kateri je ponazoril novi sis-
tem poti in razmestitve po-
slopij, ribnikov in rastlinja.

Njihova dediščina je duša 
Arboretuma
Dela se je lotil leta 1919. Ni 
se osredotočil le na graščino 
in park, ampak na celo ob-
močje okoli hriba. Oblikoval 
je zasaditve, ki ju danes poz-
namo kot Spodnji in Zgor-
nji angleški park, po njegovi 
zamisli je urejen tudi parter 
pred graščino. Na posestvu 
je bilo zaposlenih več ljudi, 
saj se je v graščini odvijalo 
živahno družabno življenje, 
pogosto so gostili tudi 
umetnike, predvsem impre-
sioniste. Leon je bogato 
opremil tudi notranjost 
graščine, večinoma s pohi-
štvom iz 17. in 18. stoletja.
Leta 1944 so graščino z no-
tranjo opremo požgali parti-
zani, po vojni pa je bilo celot-
no posestvo podržavljeno. 
Leon Souvan si je po vojni 
močno prizadeval, da država 
parka ne bi spremenila nazaj 
v kmetijske površine, kot je 
nameravala, in uspelo mu je. 
Leta 1950 je bil park zavaro-
van, leta 1952 pa izdana od-
ločba o ustanovitvi Arboretu-
ma, s čimer se je park kot 
izobraževalna in raziskoval-
na ustanova odprl javnosti.
Na Leona Souvana in nje-
gov pomen danes opozarja 
spomenik, ki so ga v parku 
postavili leta 1998, njegovi 
dediči pa so dobili odško-
dnino za po vojni zaseženo 
premoženje.

Ta veseli dan kulture
V nedeljo, 3. decembra, so se vseslovenskemu projektu Ta veseli dan kulture z brezplačnimi dogodki 
in odprtjem svojih vrat pridružile tudi kulturne ustanove na Kamniškem.

Razstava Souvani in njihov park v Volčjem Potoku je na ogled pri stari upravni stavbi. 
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Bojana Klemenc

Kamnik – Petindvajsetletni 
Jan Bernot je član Likovnega 
društva Senožeti Radomlje 
in že dvanajst let ustvarja pod 
mentorstvom akad. slik. Ja-
neza Zalaznika. Mladi avtor 
se predstavlja z enovitim ci-
klom slik velikega formata, ki 
nakazujejo človeška telesa v 
nedoločenem prostoru, veči-
na razstavljenih del pa je nas-
tala za njegovo prvo samos-

tojno razstavo pred štirimi 
leti. Za to serijo svojih likov-
nih del je raziskoval in posta-
vil človeško figuro v prostoru 
na nevsakdanji nosilec.
Janova posebnost je pred-
vsem izbran material, na ka-
terem pripoveduje svojo 
zgodbo, saj slika na lesonitne 
plošče, zavržene lesene ploš-
če, ki so prvotno služile kot 
zadnje stene pohištva. Po be-
sedah Janovega mentorja so 
te plošče bile pogosto iz-
postavljene slabemu ravna-
nju in neprimernim klimat-
skim razmeram. So polne 
madežev, mehurjastih defor-
macij in z razjedenimi stra-
nicami. Imajo lastno zgodo-
vino, ki govori o vlagi, razpa-

dlih zidovih in nemarnem 
ravnanju. Take se zdijo odlič-
no okolje, v katero Jan umesti 
svoja telesa, napete gmote 
trpinčenega mesa in uničene 
duše. Ti skupki mas gledalca 
begajo. Raztrgani, zveriženi 
torzi s čudnimi zametki 
okončin učinkujejo kot raz-
padajoči kadavri, po drugi 
strani pa so polni notranje 
energije, ki v nas budi upa-
nje, da se bo iz teh grozljivo 
spačenih in zavozlanih volu-

mnov v naslednjem trenutku 
izvila mogočna figura.
Svoj navdih Jan išče tudi v 
zgodovini umetnosti, zato so 
nekatera dela parafraze zna-
nih del, med katerimi v 
ospredje postavlja slikarja 
Francisa Bacona, ostala pa so 
plod avtorjeve domišljije. 
Janu se zdi prostor v Mladin-
skem centru Kotlovnica s 
svojim dolgim, ozkim hodni-
kom kot nalašč primeren za 
njegova dela, saj poudarja 
drugo dimenzijo in pogled 
na razstavljene slike, obe-
nem pa ga razveseljuje, da si 
bodo razstavo, ki bo na ogled 
do konca decembra, v večji 
meri ogledali predvsem nje-
govi vrstniki.

Upodobljena telesa
V četrtek, 7. decembra, je v Mladinskem centru 
Kotlovnica potekalo odprtje razstave Telesa 
slikarja Jana Bernota s Homca.

Jan Bernot / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju – Polna 
telovadnica Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju je bila do-
kaz, da so Godbo Tuhinjska 
dolina krajani vzeli za svojo, 
in to še pred prvo obletnico 
delovanja. Godbeniki so svoj 
prvi celovečerni koncert prip-
ravili 25. novembra in poka-
zali, da so se v prvem letu 
delovanja odlično ujeli.
»Zelo sem vesel in zadovo-
ljen, da ste nagradili to našo 
kar drzno potezo – ustanovi-
tev godbe in s tem že pete 
sekcije Turističnega društva 
Tuhinjska dolina, ki deluje 
že dvanajst let. Ob ustanovi-
tvi smo si za glavno nalogo 
zadali promovirati našo doli-
no, kjer turizem živi v pol-
nem zamahu, predvsem pa 
skrb za to, da bi se mi, doma-
čini sami, v tej naši prelepi 
dolini počutili čim bolje. V 
društvu delujejo sekcija turi-
stičnega podmladka, etnolo-
ška sekcija, sekcija za ureja-
nje Tuhinjske doline in sek-
cija kolesarjenja in poho-
dništva, pika na i pa je zdaj še 
naša Godba Tuhinjske doli-
ne, ki nam vsem skupaj lah-
ko da veliko pozitivne energi-
je. Že nekajkrat so to dokaza-
li in veseli smo, da jim lahko 

prisluhnemo tudi na prvem 
celovečernem koncertu,« je 
bil ponosen predsednik Turi-
stičnega društva Tuhinjska 
dolina Ivan Hribar.
Godbenike vodi Miha Kosec, 
ki je obenem tudi umetniški 
vodja, zasedba pa je v prvem 
letu dni postala številčnejša 
predvsem po zaslugi Klemna 
Leskovca, ki je k sodelovanju 
pritegnil nove glasbenike.

Godbeniki so koncert začeli 
s skladbo Prekratka noč av-
torja Primoža Kosca, ki je 
leta 2013 prejela naziv naj 
slovenska koračnica, v nada-
ljevanju pa so se predstavili z 
domačimi in tujimi skladba-
mi različnih glasbenih zvrsti, 
ki jih je povezovalka progra-
ma Jana Trebušak prepletala 
s poezijo Toneta Pavčka. Na 
koncertu so se glasbenikom 

pridružili tudi pevci pevske-
ga zbora OŠ Šmartno v Tuhi-
nju in podružnične šole 
Zgornji Tuhinj, ki so pod 
vodstvom Petra Pogačarja za-
peli pesem Bel božič, najbolj 
pa je vzdušje v dvorani poži-
vila skladba Harmonika av-
torjev Rudija Poljanška in 
Ivana Malavašiča, ki so jo 
godbeniki izvedli v priredbi 
dirigenta Mihe Kosca.

Godba povezuje celo 
Tuhinjsko dolino
Včeraj, 14. decembra, je minilo leto dni od ustanovitve Godbe Tuhinjske doline, še pred prvo 
obletnico pa so godbeniki pripravili svoj prvi celovečerni koncert.

Članom Godbe Tuhinjske dolina so se na odru pridružili tudi pevci pevskega zbora OŠ 
Šmartno v Tuhinju in podružnične šole Zgornji Tuhinj. / Foto: Jasna Paladin

 

 

Spoštovani občani! 

Naj vam novo leto prinese obilico navdiha, iskrivoss in drobnih pooornoss.  

V Podjetju PUBLIKUS d.o.o. smo se tudi letos odločili, da bomo sredstva za 
nakup poslovnih daril darovali v dobrodelne namene. Glede na aktualnost 
problema�ke, ki smo ji bili z vidika zagotavljanja požarne varnos� priča v 

letošnjem letu, smo našo pozornost namenili Gasilski oveoi Komenda.  
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Kamnik – V Galeriji Miha Maleš je na ogled razstava del lani 
preminulega slovenskega umetnika Vladimirja Makuca 
(1925–2016). Na ogled so dela iz različnih obdobij njegove-
ga skoraj šestdesetletnega ustvarjalnega opusa: osem slik, 
deset kipov in osem grafik. Grafike je za razstavo posodila 
Galerija Prešernovih nagrajencev iz Kranja, slike in kipi pa 
so iz Goriškega muzeja, kjer imajo največji del Makuceve 
likovne dediščine. "Lahko bi rekla, da se v naslovu 'Krhkost 
stekla, moč zidu' na neki način skriva tudi Makuceva ži-
vljenjska in umetniška zgodba,“ je me drugim povedala ku-
stosinja postavitve umetnostna zgodovinarka Saša Bučan. 
Na ogled bo še prve mesece prihodnjega leta. I. K.

Razstava del Vladimirja Makuca

Ob likovni govorici Vladimirja Makuca / Foto: Igor Kavčič
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Anže Burja

Kamnik – Poleg zmage je 
zbor domov odnesel tudi po-
sebni priznanji za najboljšo 
izvedbo sodobne skladbe ter 
za najboljšo izvedbo sklad-
be, napisane v 19. stoletju. 
Odmev, ki ga že mnogo let 

izjemno uspešno vodi Ana 
Smrtnik, je bil prav tako raz-
glašen za najboljši mešani 
sestav in najboljšo zasedbo 
tekmovanja.
Odmevovci se s tem uspe-
hom počasi poslavljajo od 
zelo uspešne sezone, ki jo je 
zaznamovala vrsta uspešno 

izpeljanih projektov ter po-
novno gostovanje v tujini. 
Jeseni so se v Rivi ob 
Gardskem jezeru družili z 
zasedbami iz vse stare celine 
in poželi veliko navdušenja 
nad njihovim ustvarjanjem.
V prednovoletnem času lahko 
Odmev ujamete še na dveh 

nastopih, 16. in 23. decem-
bra, ko bodo ob 16.45 koledo-
vali na kamniškem Glavnem 
trgu ter vam voščili vesele 
praznike ter srečno in uspeš-
no novo leto, za katerega pa 
zbor že obljublja nekaj novih 
projektov. Nanje bodo poslu-
šalce povabili že zelo kmalu.

Zlato priznanje za Odmev
Mešani pevski zbor Odmev Kamnik je z 91,3 točke zmagal in osvojil zlato priznanje z odliko na 
Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb. Tekmovanje je potekalo 25. novembra v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki.

Mešani pevski zbor Odmev / Foto: arhiv zbora

Pavla Šuštar

Zgornji Tuhinj – Pri maši 
smo prepevali njegovo mašo 
ter njegove pesmi. Po maši 
smo izvedli krajši koncert 
njegovih posvetnih pesmi. Z 
orglami nas je spremljala 
prof. Marija Holcar.
P. Angelik Hribar, s krstnim 
imenom Jožef,  je bil rojen 
leta 1843 v Zgornjem Tuhi-
nju.  Po končanem 6. gim-
nazijskem razredu je leta 
1863 vstopil v frančiškanski 
red in prevzel redovno ime 
Angelik. V duhovnika  je bil 
posvečen leta 1867 v Ljublja-
ni. Nekaj časa je poučeval na 
osnovni šoli v Kamniku, leta 
1873 je prišel v Ljubljano, 
kjer je prevzel orglanje in 
zbor v cerkvi Marijinega 
vnebovzetja na današnjem 
Prešernovem trgu. Od leta 
1890, ko je iz Novega mesta 
prišel p. Hugolin Sattner 

(1851–1934) in prevzel 
vodstvo kora v cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja, je p. An-
gelik večinoma le še orglal 
in pomagal pri pastoralnem 
delu kot pridigar in spoved-
nik. To službo je opravljal 
do smrti, tj. leta 1907.
Najbolj znane njegove 
cerkvene pesmi so: Ti o Ma-
rija, Čuj iz višav veseli glas, 
Kedaj, Zveličar prišel 
boš,  Spi, Dete božje, nam 
sladko,  Milo, milo Jezus 
prosi, Jezus premagavec 
groba,  Med nami Jezus Bi-
vaš,  V zakramentu vse sve-
tosti. Napisal pa je tudi kar 
nekaj maš pa tudi kar nekaj 
posvetnih pesmi.
Prvo izvedbo maše smo iz-
vedli v   cerkvi v Zgornjem 
Tuhinju v nedeljo, 26. no-
vembra, ponovili pa smo jo 
tudi v cerkvi   na Viru pri 
Domžalah ter frančiškanski 
cerkvi v Kamniku.

Peli na slavnostni 
maši
Pevci MePZ Mavrica so pod vodstvom 
zborovodje Primoža Leskovca izvedli slavnostno 
mašo ob 110. obletnici smrti organista, 
zborovodje in skladatelja patra Angelika Hribarja.

Pevci Mešanega pevskega zbora Mavrica / Foto: Pavla Šuštar

Kamnik – V četrtek, 11. januarja, se bo ob 18.30 v Domu 
kulture Kamnik (v 1. nadstropju) odvila že druga konferenca 
o kulturi. Vabljeni predstavniki vseh kulturnih društev, sa-
mostojni umetniki ter vsi ostali akterji na področju kulture 
na Kamniškem. Prvič so se kamniški kulturniki na pobudo 
Simona Skalarja zbrali že spomladi in se takrat dogovorili za 
vnovično srečanje. Na tokratni konferenci se bodo posvetili 
predvsem programu bodoče zveze kulturnih organizacij in 
čimprejšnji ustanovitvi zveze. J. P.

Druga konferenca o kulturi in obnovitev Zveze 
kulturnih organizacij Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Akademska sli-
karka Lea Svrzikapa s svoji-
mi devetindvajsetimi leti 
sodi v mlajšo generacijo li-
kovnih ustvarjalcev. Odraš-
čala je v Velenju, na likov-
nih področjih pa je aktivna 
že vse od osnovne šole nap-
rej. Leta 2008 je bila spreje-
ta na Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, pot pa jo je leta 
2011 zanesla tudi v Veliko 
Britanijo, od koder je v svo-
je ustvarjanje prinesla nova 
znanja iz op art (optične) 
umetnosti. Diplomirala je 
lani, zadnja tri leta pa živi 
in ustvarja v Kranjski Gori, 
kjer vodi tudi svojo šolo sli-
kanja in risanja.
Avtorico in njena dela sta 
predstavili vodja Šole idej 

Nataša Makovec in umetno-
stna zgodovinarka Bojana 
Čampa, ki je med drugim 
dejala: »Lea nas preseneča 
predvsem z dobrim pozna-
vanjem likovne forme. To ji 
pri njenem delu omogoča 
širok razpon od izjemnega 
obvladovanja risbe in per-
spektive pa do sposobnosti 
natančnega modeliranja. 
Zanjo je značilen tudi teme-
ljit vpogled v likovne zvrsti 
moderne umetnosti s pou-
darkom na drugi polovici 
dvajsetega stoletja.«
Program so na odprtju raz-
stave popestrili glasbeniki iz 
skupine Na lepem prijazni, 
razstava pa bo v šoli idej na 
ogled še vse do 29. januarja, 
in sicer ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih med 9. in 12. 
uro, ob torkih in četrtkih pa 
med 17. in 19. uro.

Divja urbanost
V Šoli idej razstavlja mlada akademska slikarka 
Lea Svrzikapa iz Kranjske Gore.

Lea Svrzikapa / Foto: Jasna Paladin



Zavod Oreli povezuje in koordinira po-
moč starejšim v občini Kamnik, razvija 
nove ideje ter se povezuje na regijski in 
nacionalni ravni s sorodnimi nevladnimi 
organizacijami, univerzami in drugimi 
partnerji. Model mreže pomoči starejšim 
deluje v občini Kamnik že sedmo leto, 
vključuje informacijsko točko za starejše 
(http://www.kamnik-starejsi.si/), sveto-
valno pisarno, podporna modula Prosto-
voljec in Mnenja za naročilo pomoči pre-
ko spleta (http://prostovoljec.kamnik-
-starejsi.si/Narocilo-prostovoljca/), pro-
grame izobraževanja ter sistem koordi-
nacije institucij in vodij prostovoljskih  
skupin.

Model za reševanje potreb starejših v občini 
Kamnik nastaja iz prakse s postopno modu-
larno izgradnjo ter razvojem novih vsebin 
glede na potrebe okolja. Na področju dol-
gožive družbe tečejo v Evropi (svetu) inten-
zivni  razvojni procesi, ki zahtevajo prilaga-
janja družbe na nove demografske trende.
V letu 2017 smo glavne aktivnosti usmerili v 
delovanje pisarne in informacijske točke, 
delovanje aktivnosti v zvezi s prosto-
voljstvom in pomoči starejšim glede na pot-
rebe. Natisnili smo dve novi zgibanki. V celo-
ti smo prenovili  informacijsko točko za sta-
rejše, skupaj z modulom Prostovoljec in 
Mnenja   ter razvili e-svetovalca(ko) Veroni-
ko, ki deluje na platformi SECONDEGO in bo 
v prihodnje »sposobna učenja« za namen 
pomoči starejšim. 
Zavod Oreli kot partner sodeluje v različnih 
mednarodnih projektih, posvetih ter pred-
stavlja rešitve v regijskem in EU prostoru. 
Veliko priznanje Zavodu Oreli je bil lanskole-
tni obisk ge. Rose Kornfeld Matte (prve ne-
odvisne strokovnjakinje za uveljavljanje člo-
vekovih pravic starejših, ki jo je imenoval 
Svet za človekove pravice v okviru urada Vi-
sokega komisarja ZN za človekove pravice), 
ki si je prišla ogledat naš občinski model za 
starejše. 

Demografija
Zavod Oreli podrobno spremlja demograf-
ske podatke v občini Kamnik. Podatki kaže-
jo, da se je število starejših od 60 let v naši 
občini v sedmih letih (od leta 2009 do 
2017) povečalo za 1444 oseb, kar predsta-
vlja 20,1 % porast. Najbolj so se povečale 
skupine: od 60 do 64 let in od 80 do 84 let 
ter skupina 85 let in več.
V zadnjih sedmih letih je v EU in Sloveniji 
opazen tudi trend padanja deleža mladih v 
skupni populaciji. Mladi so pomembna 
družbena struktura, saj lahko z novimi, sve-
žimi znanji, pridobljenimi v izobraževalnem 
procesu ter s socialnimi in tehničnimi kom-
petencami aktivno sodelujejo pri ustvarja-
nju kakovostnejše in varnejše družbe.
V naši občini spremljamo starostno skupino 
mladih, ki jih združujemo v skupine prosto-
voljcev v Zavodu Oreli (v starosti od 15 do 
24 let). V času od 2009 do 2017 se je število 
mladih v tej starostni skupini zmanjšalo za 
734 oseb, kar pomeni 26,3% upad.
Vzgoja za kvalitetno starost sega v rano mla-
dost in preko vseh generacij; naša prizade-
vanja (kot so izobraževanja za zdrav življenj-
ski slog, za prostovoljstvo in podobna) so 
dolgoročno ena od nujnih dejavnikov, ki 
močno vplivajo na podaljšanje kvalitetnega 
bivanja starostnika na njegovem domu.

AKTIVNOSTI ZAVODA ORELI
Koordinacija institucij
S predstavniki vseh institucij, ki se v naši 
občini ukvarjamo z reševanjem proble-
matike starejših, se srečujemo vsaj dvakrat 
letno. Na koordinacijskih sestankih se sre-
čuje kar 14 institucij, od Centra za socialno 

delo, Urada za delo, Doma starejših obča-
nov, Policijske postaje, Rdečega križa, Kari-
tas in drugi. Na ta način je naše skupno delo 
lažje, saj si med seboj izmenjamo informaci-
je in si po svojih močeh pomagamo. 
Svetovalna pisarna deluje že od leta 2011; v 
letošnjem letu so uradne ure ponedeljki in 
petki od 8. do 10.ure ter  v sredah popoldne 
od 15. do 17. ure. Ko nas obiščete, vas sprej-
me eden od naših dveh svetovalcev – pro-
stovoljcev:  Danica ali Frane.  Če je problem 
zahtevnejši, vključimo v reševanje širšo stro-
kovno ekipo. Občane tudi usmerjata na pri-
stojne inštitucije in s pomočjo drugih pro-
stovoljcev urejata potrebno pomoč, na pri-
mer pri izpolnjevanju potrebnih obrazcev 
ali spremstva. Odgovarjamo tudi preko tele-
fona ali spleta.

Za namene uporabe info točke pripravljamo 
virtualno asistentko Veroniko, ki bo znala sa-
mostojno komunicirati z uporabnikom ter 
bo olajšala komunikacijo med uporabnikom 
in spletnimi vsebinami. Veronika deluje na 
platformi SECONDEGO. Prva naloga, kjer bo 
»pomagala«, je podpora naročil pomoči pre-
ko spleta za uporabnike, ki niso vešči upora-
be računalnika.

Pomoč na terenu
Tatjana, ena najbolj pridnih prostovoljk, ki 
uporabnico obiskuje kar dvakrat tedensko 
po uro in pol,  pripoveduje:
»Pozvonim, odprem vrata in pričaka me vesel 
obraz »moje gospe« (84.letna gospa M.), kate-
ro obiskujem kot prostovoljka zavoda Oreli. 
Vsakič me preseneti s kakšno zgodbo iz svoje 
mladosti. Z njo se lahko pogovarjaš o vsem. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko mi je pripovedovala, 
da bi se rada naučila plavati. Čakala je do 50. 
leta in splavala. 
Nikoli se ne preda. Kljub težkemu življenju je 
ostala polna optimizma. Vsakič poudari: 'Vča-
sih smo tako živeli, danes pa tako živijo". Zelo 
rada jo obiskujem, ker se imava lepo. 
Pri delu, ki ga opravljam me najbolj navduši 
to, da lahko z majhnimi koraki naredimo spre-
membe v življenju ljudi, ki so v stiskah. Odnos, 
ki sva ga z »mojo gospo« zgradili vsaka iz svo-
je strani, je  neprecenljiv. Je odnos, ki je včasih 
še bolj pristen, kot ga lahko imam s svojimi 
člani družine. Če s prijazno in sočutno besedo 
ter z nasmehom pristopim do svoje »gospe«, ji 
s tem dam vedeti, da v stiski ni ostala sama. 
Navdušuje me to, da zaradi moje pomoči lah-
ko ostane v domačem in njej ljubem domu, 
kar je tudi cilj našega programa. 
Ob tem se zahvalim predvsem Zavodu Oreli in 
Občini Kamnik, ki vlagajo svoja sredstva in 
znanje ter ogromno volje, da se lahko zbiramo 
srčni ljudje skupaj in prinašamo veselje v živ-
ljenja ljudi, ki so ostali sami.«

Majda, naša dolgoletna in zelo požrtvoval-
na prostovoljka, je letos organizirala prazno-
vanje rojstnega dne za kolegico – prosto-
voljko, ki tudi zelo pridno deluje v zavodu 
Oreli. Skupaj z uporabnico, ki je na vozičku, 
so šle na izlet na Stari grad in ob tem poslale 
zahvalo Zavodu Oreli in fotografije, ki priča-
jo, da si zmorejo, kljub  oviranosti, narediti 
zelo lep, sproščujoč in praznovanja poln 
dan.

Izobraževanja 
V teh letih smo izvedli preko 50 modulov 
izobraževanj za vse generacije, v nadaljeva-
nju navajamo nekatere od njih: izboljšajmo 
in pripravimo dom za starost, zdrav življenj-
ski slog, preventiva za sladkorno bolezen, 
naučimo se osnov računalništva, spoznajmo 
pametne telefone, kdaj se odločimo za od-
hod v dom in kako se na to pripravimo, nova 
zakonodaja in pripadajoče denarne pomoči 
za starejše in socialno šibke, s prosto-
voljstvom izboljšujemo našo družbo, kako 
se spoprijeti s stresom, ponovna uporaba 
dobrin – ekologija,  likovna izobraževanja za 
starejše, idr. Z Orelijevimi večeri pripravlja-
mo zahtevnejše teme s področja razvoja 
družbe v tehnološkem in socialnem pogle-
du, predvsem osveščamo, kakšna priho-
dnost nas čaka.

Strokovna sodelovanja  
in partnerstva
Zelo pomembna je skrb za strokovno znanje 
in vzpostavitev primernih mrež in partner-
stev. Z lastnimi prispevki  se redno in aktiv-
no udeležujemo strokovnih posvetov in 
konferenc doma in v tujini,  predvsem na 
temo staranja, prostovoljstva ter na temo 
dolgožive družbe(na primer Mednarodna 
konferenca na temo oskrbe na domu, junij 
2017, Litija).
Sodelujemo tudi  v raziskavah z različnimi 
univerzami– na primer o uporabi pametnih 
telefonov med starejšimi(Univerza v Ljublja-
ni, Fakulteta za družbene vede ). Sodeluje-
mo tudi v mednarodnem projektu HoCAre, 
ki se ukvarja s problematiko staranja v os-
mih evropskih regijah; v Kamnik smo kot 
partnerji pripeljali EU projekt Večgeneracij-
ski center Ljubljana – Kamnik.

Delovanje skupin
Starejši se zbirajo v skupinah za samopo-
moč, vse generacije občanov pa v skupinah 
za prostovoljno delo. Deluje več skupin: sku-
pina starejših v Stranjah, likovna skupina v 
Kamniku, skupina Nemščina, mlajši in starej-
ši srednješolci, študenti ter skupine prosto-
voljcev Zvezde, Jagode,  Krhlji,  Borovnice, 
Maje in Jesenke.  Njihovo delo poteka po 
dogovorno sprejetem programu. 

Vsako leto so najboljši prostovoljci pova-
bljeni na Brdo, kjer se srečajo s predsedni-
kom države in prejmejo priznanja. 

Zgibanke izdelujemo z namenom ozavešča-
nja med različnimi generacijami,  usmerimo 
jih v izbrana področja, in sicer tista, ki jih 
prepoznamo iz prakse. Zgibanke na zgoš-
čen način opisujejo problematiko staranja 
in ponujajo (predlagajo) rešitve.  Letos smo 
izdelali že šesto zgibanko po vrsti, nosi na-
slov »DEMENCA«. Prav tako smo izdelali 
knjigo z napotki, kako se pripraviti na sta-
rost, da bo ta lepa, aktivna in varna.

Obeležitev dneva prostovoljstva   
Mednarodni dan prostovoljstva je leta 1985 
razglasila Organizacija združenih narodov. 
Ta dan v različnih državah sveta praznujejo 
in opozarjajo na probleme ranljivih skupin 
prebivalstva. 
V Zavodu Oreli smo Mednarodni dan pro-
stovoljstva (5. december) letos praznovali s 
srečanjem prostovoljcev in otvoritvijo likov-
ne razstave v prostorih svetovalne pisarne. 
Še posebej smo ponosni na likovne delavni-
ce, kjer smo letos izvedli več vsebinsko raz-
ličnih delavnic. Za mednarodni dan prosto-
voljstva – 5. december, pa smo pripravili 
razstavo del v svetovalni pisarni na Tomšiče-
vi 23. 

Staranje je proces, s katerim se soočamo vsi. 
Za uspešno spopadanje z izzivi dolgosti živ-
ljenja in neverjetno hitrimi tehnološkimi 
spremembami bo potrebnih še veliko aktiv-
nosti. Vsaki generaciji je z željo po drugač-
nem in boljšem življenju uspelo vplivati na 
spremembe in se jim tudi ustrezno prilaga-
jati. Zavod Oreli s svojimi znanji, izkušnjami, 
optimizmom in tudi inovativnimi aktiv-
nostmi vnaša kvalitetne spremembe v med-
generacijsko povezovanje v naši občini. To 
je dodana vrednost k vzgoji za lepo starost, 
saj brez solidarnosti med generacijami v da-
našnji družbeni paradigmi ni mogoče upati 
na kvaliteto življenja v starosti. 

Občane lepo vabimo, da nas obiščejo  
v pisarni na Tomšičevi ali se priključijo 
kateremu izmed naših programov.

"Naj se ob zaključku leta  
zahvalimo vsem prostovoljcem  

za njihovo delo!

Zahvala velja tudi Občini Kamnik 
in Oddelku za družbene  

dejavnosti za podporo, da smo 
lahko delali tako kvalitetno.

Srečno in uspešno vsem  
tudi v novem letu 2018!"

AKTIVNA, ZDRAVA IN VARNA STAROST 
Zavod Oreli ob podpori Občine Kamnik že sedmo leto razvija programe za starejše

ZAVOD ORELI

Svetovalca Danica in Frane

Koordinacijski sestanek

Zdrav življenjski slog - dr. Papuga

Prostovoljke v skupini Maje

Dan prostovoljstva v Ljubljani - maj 2017
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Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

»	Naš	nasvet	dobite
	 kadar	koli	-	brez
	 recepta.«
	 	
						Maja Oražem,	mag.	farm.,	Lekarna	Kamnik	-	Šutna

	Dežurni	lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
	Lekarna	Kamnik	sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
Lekarna	Domžale	ned in prazniki: 9.00 - 12.00

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
KAMNIK 

želi vsem upokojenkam in  
upokojencem vesel božič, novo leto 
2018 pa naj bo bogato z zdravjem, 
srečo in prijetnimi trenutki.
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Jasna Paladin

Kamnik – V gostišču Mar-
janca se je prejšnji petek 
zbralo petnajst parov, ki so 
iz rok predsednika društva 
Vinka Polaka in podpredse-
dnice Marjane Berlec prejeli 
priznanja in cvetje.
Priznanja za biserno poroko 
ali šestdeset skupnih let so 
prejeli Marica in Anton Bur-
ja z Zduše, Zofija in Peter 
Špruk, Ivanka in Matija Jen-
ko ter Ana in Ivan Kozjek iz 
Kamnika (slednja dva para 
se podelitve nista udeležila).
Pari, ki so v drugi polovici 
leta praznovali zlato poroko, 
pa so: Cilka in Miha Černe-
lič iz Kamnika, Milena in 

Frančišek Erdani iz Trobel-
nega pri Palovčah, Ana in 
Marjan Golob iz Soteske, 
Darinka in Alojz Goričan iz 
Volčjega Potoka, Lilijana in 
Stojan Jovanović iz Kamni-
ka, Olga in Jožef Kadunc iz 
Zgornjega Tuhinja, Marija 
in Alojz Kahne, Marija in Ja-
nez Kos, Marija in Jože 
Krmavner, Antonija in Sta-
nislav Pirc, Marija in Karel 
Prelec (vsi iz Kamnika), 

Ivanka in Vinko Rems iz 
Šmarce, Marija in Ahacij 
Romšak s Krivčevega, Maj-
da in Milan Štupar ter Olga 
in Vincenc Šuštar (vsi iz Ka-
mnika).
Za prijetno počutje slavljen-
cev so znova poskrbeli Ljud-
ske pevke Predice in Folklor-
na skupina Kamnik ter dru-
gi člani društva, ki so pripra-
vili kulturni program in 
skromno pogostitev.

Biserni in zlati pari
V Društvu upokojencev Kamnik so pripravili tradicionalno podelitev priznanj zakoncem med svojimi 
člani, ki so v drugi polovici leta praznovali zlate ali biserne poroke.

Biserna para: Peter in Zofija Špruk ter Anton in Marica 
Burja / Foto: Tina Dokl

Skupinska fotografija tokratnih zlatoporočencev / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Poslanka mag. Ju-
lijana Bizjak Mlakar je na 
svojem drugem poslanskem 
večeru gostila zanimive so-
govornike: direktorico 
Doma starejših občanov Ka-
mnik Marijo Rems, pod-
predsednico Društva upoko-
jencev Kamnik Marjano 
Berlec ter predstavnika Za-
voda Oreli Martino Ozimek 
in mag. Romana Renerja. 
Da gre za zelo aktualno te-
matiko, ki zanima številne 
občane, je dokazala polna 
dvorana obiskovalcev.
Ključni vprašanji okrogle 
mize sta bili, kaj storiti, ko 
sami ne bomo mogli več 
skrbeti zase, in kako se kar 
najbolje pripraviti na starost. 
Sogovorniki so predstavili 

možnosti, ki so starejšim na 
voljo v občini Kamnik, insti-
tucije, na katere se lahko obr-
nejo, in programe, ki se jim 
lahko pridružijo kot uporab-
niki ali prostovoljci.
 

Izziv: čim dlje ostati  
v domačem okolju
Prva misel starih, ki zase ne 
morejo več skrbeti, in njiho-
vih svojcev je zagotovo dom 
starejših občanov, a Marija 
Rems je postregla z nič kaj 
optimističnimi podatki. 
Samo lani je bilo v čakalni 
vrsti za Dom starejših obča-
nov Kamnik 485 prosilcev, 
letos je ta številka že večja 
od šeststo in še vedno naraš-
ča. V zadnjih letih so kapaci-
teto morali zmanjšati, in si-
cer na račun enoposteljnih 

sob, ki so vedno bolj iskane. 
Čeprav imajo občani Ka-
mnika in Komende pri spre-
jemu v dom prednost, pros-
tora za vse še zdaleč ni do-
volj, saj letno lahko sprejme-
jo le okoli sedemdeset novih 
stanovalcev. Na razpolago 
imajo trenutno 191 postelj, 
kar pa je glede na potrebe 
absolutno premalo, je pou-
darila Remsova.
Prav zaradi takih težav je še 
toliko bolj pomembno, da 
stari čim dlje ostanejo v svo-
jem domačem okolju, pri 
tem pa jim s svojimi progra-
mi lahko pomagajo tako v 
Društvu upokojencev Ka-
mnik (Marjana Berlec je 
predstavila projekt Starejši 
za starejše) kot v Zavodu 
Oreli, kjer so osnovali infor-
macijsko točko za pomoč 

starejšim (www.kamnik-sta-
rejsi.si).

Področje, na katerem nas 
čaka še veliko dela
Pogovor, v katerem so lahko 
sodelovali tudi zbrani poslu-
šalci, je razkril, da čakajo 
občino na področju skrbi za 
starejše še mnogi izzivi. 
Podanih je bilo tudi nekaj po-
bud, ki naj bi jih poslanka v 
okviru svojega dela prenesla 
pristojnim institucijam, med 
drugim ta, da Dom starejših 
občanov Kamnik potrebuje 
poseben varovani oddelek za 
dementne, da je treba 
brezplačni topli obrok omo-
gočiti tudi starejšim na pode-
želju ter da bi bilo dobro 
uvesti brezplačno pravno sve-
tovalnico za starejše.

Na starost se moramo pripraviti
Poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar je v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v petek, 1. decembra, 
pripravila poslanski večer na temo starosti.

Tudi v Novem letu 
naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna, 
vaše življenje iskrivo 
in polno toplih trenutkov.
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Kamnik – Med prejemnike priznanj Atletske zveze Slovenije 
za odlične dosežke v letošnjem letu se je nedavno zapisal tudi 
Kamničan Jure Grkman, član Atletskega društva Kamnik, če-
sar v članku v zadnji številki nismo omenili. Uvrstil se je na 
skupno drugo mesto med starejšimi mladinci. Juretu in bral-
cem se za pomanjkljivo informacijo opravičujemo. J. P.

Med najboljšimi atleti tudi Jure Grkman

Kamnik – Desetletni Grega Golob iz Kamnika, član Plesnega 
kluba Šinšin, je pred dnevi na svetovnem prvenstvu v mo-
dern in džez plesih na Poljskem v kategoriji modern solo 
otroci osvojil naziv svetovnega prvaka. Za koreografijo je 
poskrbela Ana Medvešček, velikega uspeha pa se z njim ve-
seli tudi trenerka Tina Habun, ki je na tekmovanje uspešno 
pripravila tudi druge plesalce iz kluba. Grega Golob je doslej 
postal že dvakratni državni prvak, evropski podprvak in sve-
tovni pokalni podprvak. J. P.

Grega Golob je svetovni plesni prvak

Željko Đurić

Duplica – V Osnovni šoli 
Marije Vere so v soboto, 25. 
novembra, tekmovali odra-
sli in v nedeljo, 26. novem-
bra, mladi do 15 let. Oba 
dneva smo gledali podobno 
borbene in kakovostne dvo-
boje. Igralci iz Avstrije, Sr-
bije, Hrvaške in Slovenije, 
stari od devet do 79 let, so 
nam pokazali, da za šport 
niso najpomembnejša leta. 
Treba je imeti voljo, željo 
po gibanju, tekmovanju, 
druženju in športni vadbi. 
Zmagovalci so dejansko bili 
vsi nastopajoči, pokale in 
kolajne so osvojili tisti z več 

vloženega dela pri treningih 
v svojih klubih in v šolah.
Absolutni zmagovalec 8. 
Mednarodnega prvenstva 
občine Kamnik v namiznem 
tenisu je postal Nejc Erjavec 
iz Podgorja, sicer igralec na-
miznoteniške sekcije Men-
geš, ki nastopa v 2. Sloven-
ski državni ligi. V izenače-
nem in razburljivem final-
nem srečanju je premagal 
Bojana Maslja iz Domžal z 
izidom 3:2 v nizih. 
Najboljšim smo podelili 
osemnajst pokalov in 24 ko-
lajn. Večina od 205 udeležen-
cev nam je obljubila, da se v 
Kamnik ponovno vrnejo na 
naše naslednje tekmovanje.

Absolutna zmaga 
Nejcu Erjavcu
V počastitev državnega praznika dneva Rudolfa 
Maistra smo člani Namiznoteniškega kluba 
Kamnik izvedli tradicionalno, že 8. mednarodno 
prvenstvo občine Kamnik.

Leon Pirman

Kamnik – Poleg tega je prva 
ekipa Calcita tudi najboljša 
članska moška ekipa v Slo-
veniji.
Na podelitvi je dobil prizna-
nje tudi Jakob Jančar za 
osvojeno bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu. Na 
podelitvi smo bili kar malo 
presenečeni, saj smo priča-
kovali, da bo za najboljšega 
igralca proglašen naš Janže 
Lužan, z ekipo državni pr-
vak, državni prvak med posa-
mezniki, v kombinaciji med 
posamezniki na 3. mestu, na 
svetovnem moštvenem pr-
venstvu v ekipi Slovenije naj-
boljši igralec, edini v naši 
ekipi brez poraza, na evrop-
skem pokalu v Bački Topoli 
v Srbiji z ekipo Calcita na 4. 
mestu itd. Lahko bi še našte-
vali njegove dosežke v lanski 
tekmovalni sezoni, pa še 
vedno to ni bilo dovolj za 
proglasitev za najboljšega 
igralca. Vendar, kot rečeno – 
za vse poznavalce kegljanja 
je Luži trenutno najboljši 
kegljač v Sloveniji. Enako bi 
lahko rekli tudi za Jakoba 
Jančarja, člana 1. ekipe Calci-
ta, kadetskega in mladinske-
ga prvaka med posamezniki, 
bronastega na svetovnem 

prvenstvu itd., pa tudi to ni 
bilo dovolj.
Po našem zadnjem pisanju 
so bila v kegljaških ligah odi-
grana zadnja tri kola je-
senskega dela. Prva ekipa je 
suvereno opravila s svojimi 
nasprotniki, saj so jim pustili 
samo 5 točk, dvakrat so zma-
gali z rezultatom 6:2 in 
enkrat 7:1, in tako so po kon-
čanem jesenskem delu kon-
čali na drugem mestu. Med-

tem so bila dekleta polovično 
uspešna; doma so presenet-
ljivo igrala s slabo ekipo Litije 
neodločeno, v predzadnjem 
kolu so zmagala v Tržiču z 
igralkami Ljubelja. Potem pa 
zopet negativno preseneče-
nje, izgubile so s Postojno.
Klub temu da smo z moško 
ekipo prvenstvo začeli osla-
bljeni glede na prejšnjo sezo-
no, smo z rezultatom je-
senskega dela zelo zadovolj-

ni. Zaradi službenih obve-
znosti Petra Jantola in tudi 
slabe forme na začetku pr-
venstva je moral trener Franci 
Spruk na več tekmah poiskati 
alternativo. Tako so dobili pri-
ložnost, da zaigrajo v prvi eki-
pi: Matej Turk, Matic Babnik, 
Igor Zamljen in Andraž Bab-
nik. Za Mariborom zaostaja-
mo samo dve točki, tako so 
vse možnosti za prvaka še 
odprte. Čeprav moramo priz-
nati, da je letos ekipa Kon-
struktorja močnejša, pričaku-
jemo spomladi dvoboj v Mari-
boru, ki bo odločal, kdo bo 
prvak. Takrat bomo na vrhun-
cu tekmovalnega ritma in 
tudi forma se dviguje. Mora-
mo pa poudariti, da smo zad-
nje kolo proti Postojni igrali z 
daleč najmlajšo ekipo v ligi in 
tudi v zgodovini kluba, vsaj 
na novem kegljišču, povpreč-
na starost ekipe je bila 26 let.
Janže Lužan je v jesenskem 
delu naš najboljši igralec in 
hkrati tudi v 1. A moški ligi, 
saj ima povprečje 629,24 
podrtega keglja. Janže je v 
Tržiču podrl 655, v Cerknici 
651 in v Gorici 631 ter še šti-
rikrat presegel mejo 600 
podrtih kegljev.
Spomladanski del državne-
ga prvenstva se bo nadalje-
val v sredi januarja.

Znova najboljši klub
Že tretje leto zapored je moški del Kegljaškega kluba Kamnik po kriteriju Kegljaške zveze Slovenije 
najboljši klub v Sloveniji, in to v vseh kategorijah – od kadetov do članov.

Stojijo: trener Franci Spruk, Peter Jantol, Jakob Jančar in 
Andraž Babnik, čepijo: Gašper Burkeljca, Brane Potočnik, 
Jure Starman in Janže Lužan. / Foto: KK Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Triatlonska zveza 
Slovenije je minuli četrtek v 
prostorih Olimpijskega komi-
teja Slovenije v Ljubljani prip-
ravila slavnostno podelitev pri-
znanj najboljšim triatloncem 
in triatlonkam za leto 2017, s 
katere sta se ponosno vrnila 
tudi dva kamniška triatlonca. 
V mladinski kategoriji sta bila 
za najboljša razglašena Tjaša 
Vrtačič in Matevž Planko.
»S svojo sezono sem precej 
zadovoljna. Bila sem na veli-
ko tekmah v tujini, veliko 
sem potovala in videla, kar je 
velik plus. Predvsem sem ve-
sela 17. mesta na evropskem 
prvenstvu (EP) v mladinski 
konkurenci, ki mi je prineslo 
tudi uvrstitev za svetovno pr-
venstvo (SP). Tam se mi ni 
izšlo najbolje, saj sem bila že 
zelo utrujena, poleg tega sem 
tudi zbolela in nisem mogla 
več optimalno nastopati. Za 
naslednjo leto pričakujem 
spet čim boljšo uvrstitev na 
EP, ki bi mi prinesla kvalifika-

cije za SP v Avstraliji,« je po-
vedala Tjaša Vrtačič. Matevž 
Planko pa: »Do sedaj je bila to 
moja najboljša sezona. Že 
lani sem povedal, da bo težko, 
saj sem končal srednjo šolo 
in sem imel maturo. Vse sku-
paj sem moral zelo dobro 
uskladiti. Očitno mi je to dob-
ro uspelo, saj sem imel dobre 
rezultate na maturi in na EP. 
Hkrati se mi je uspelo v 
prvem delu sezone dobro 
pripraviti, tako da sem imel 
konstantno dobre rezultate. 
Dobil sem dovolj točk tudi v 
članski konkurenci. Bil sem 
dvakrat prvi na mladinskih 
evropskih pokalih. Na koncu 
sem zaključil na 4. mestu na 
skupni lestvici mladinskega 
evropskega pokala za leto 
2017. Zdaj gledam že naprej 
v novo sezono. Naslednje leto 
se začne kvalifikacijsko leto 
za olimpijske igre v Tokiu leta 
2020. Jaz sem zdaj priprav-
ljen za člane, kajti mladinsko 
konkurenco sem dal že čez in 
upam, da bom osvojil čim več 
točk. Upajmo na najboljše.«

Tjaša in Matevž 
najboljša triatlonca

Aleš Senožetnik

Snovik – Nedelja pred priho-
dom prvega izmed decem-
brskih dobrih mož je tradici-
onalno rezervirana za 
Miklavžev tek. Dobrih pet 
kilometrov dolga proga od 
Term Snovik do cilja na idi-
lični lokaciji s cerkvijo sv. 
Miklavža je postala vse večji 
magnet za tekače, ki se ne 
ustrašijo tristotih metrov vi-
šinske razlike in nižjih tem-
peratur. Dodaten razlog pa 
je gotovo izdatna navijaška 
podpora, saj jih poleg har-
monikarjev vsako leto spod-
buja tudi sam Miklavž in 
rožljajoči parkeljni.

Število tekačev je letos pre-
seglo petsto, zaradi česar so 
organizatorji prijave zaprli 
že precej pred štartom. Šte-
vilen obisk pa veseli tudi or-
ganizatorje, ki z dobro pri-
pravo tekme vsakič privabijo 
tudi najboljše tekače. 
»Veliko nam pomeni, da se 
odzovejo tudi najboljši, vsa-
ko leto se tekme udeleži 
kakšen nov vrhunski tekač 
in tako poskrbi za še moč-
nejšo konkurenco, teku pa s 
tem da tudi pravi tekmoval-
ni naboj,« je bil po zaključ-
ku prireditve zadovoljen 
glavni organizator Tomo Pe-
tek iz Športnega društva 
Šmartno, ki se je tudi letos 
podal na traso teka. Organi-
zatorji so tako kot lani znova 
dodali še kategorijo skupin, 
kar se je izkazalo za odlično 
potezo. »Ker je tek pred-
vsem individualni šport, 
smo s tem želeli spodbuditi 
kolektivni duh. Lepo je vide-
ti, kako se tekači spodbujajo 
in delajo eden za drugega,« 
je še dodal Petek.
V moški konkurenci je tako 
kot lani, sicer pa že tretjič, 
slavil Rok Puhar, ki v cilju ni 
skoparil s pohvalami organi-

zatorjem. »Zaradi snega in 
mraza sem pričakoval, da bo 
slabše, a proga je bila odlič-
no pripravljena in nevarnih 
delov praktično ni bilo. Or-
ganizatorji se vedno potru-
dijo in to je tudi eden od ra-
zlogov, da vedno znova rad 
pridem na to tekmo,« je po-
vedal Puhar, ki je zmagal 
pred Timotejem Bečanom 
in Gašperjem Bregarjem, 
tekmovalcema KGT Papež.
V ženski konkurenci je zma-
gala Simona Dolinar Maj-
dič, ki se je teka udeležila 
prvič. Za zmago se je borila 
z odlično šestnajstletno 

Nušo Mali (ŠKD Sela). »Gle-
de na to, da sem tekla prvič, 
sem se pustila presenetiti. Z 
Nušo sva že od prvega kilo-
metra tekli v ospredju, vmes 
me je prehitela, a sem jo v 
zadnjem kilometru ujela in 
na koncu zmagala,« je bila 
zadovoljna zmagovalka.
Miklavžev tek je bil tudi le-
tos sklepna tekma serije Go-
renjska, moj planet, kot vse-
lej pa so v hrib zagrizli tudi 
otroci. Starejši so premagali 
1,4-kilometrsko razdaljo, 
najmlajši pa so se preizkusi-
li na tristometrski tekaški 
razdalji. 

Miklavževo darilo tekačem
Več kot petsto tekačev, ki so se letos udeležili Miklavževega teka, dokazuje, da gre za enega najbolj 
priljubljenih gorskih tekov pri nas.

Mlajši tekmovalci so se podali na 1,4 kilometra dolgo 
progo. / Foto: Aleš Senožetnik

Zmagovalec letošnjega teka 
je Rok Puhar. 
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Stane Židan

Kamnik – Zadnji konec tedna 
v novembru je v Kranju pote-
kalo že tradicionalno zaključ-
no tekmovanje državnega pr-
venstva v športnem plezanju. 
Tekmovalci so se potegovali 
za zadnje točke v skupnem 
seštevku državnega prven-
stva, v dveh disciplinah – v te-
žavnostnem in balvanskem 
plezanju. Člani Plezalnega 
kluba Kamnik so šestkrat sto-
pili na stopničke za najboljše 
ter v skupnem seštevku držav-
nega prvenstva domov odnes-
ti štiri naslove vice prvakov.
Dominika Kodra (st. dekli-
ce) je s suverenim nastopom 
in brez napak na zadnji tek-
mi letošnje sezone prema-
gala vse tekmovalke ter na 
koncu zasluženo stopila na 
zmagovalni oder ter postala 
vice prvakinja. 
Odličen nastop je pri starej-
ših dečkih pokazal tudi Aljaž 
Resnik, ki je na koncu zaradi 
enega poizkusa osvojil srebr-
no medaljo ter v skupnem 
seštevku balvanskega pleza-
nja za zmagovalcem zaostal 
le za pet točk in na koncu os-
vojil drugo mesto. Resnik, ki 
si je v letošnji sezoni na vseh 
tekmah državnega prvenstva 

priplezal medaljo, je na zma-
govalni oder stopil še v težav-
nosti ter tako postal vice pr-
vak tudi v težavnosti. Tako 
Resnik kot tudi Kodra sta z 
odličnimi nastopi samo še 
potrdila članstvo v slovenski 
mladinski reprezentanci. 
Timotej Romšak (ml. dečki), 
ki je v letošnji sezoni zmagal 
na prvi tekmi v balvanih ter na 
najvišjo stopničko stopil še 
dvakrat v težavnosti, je v sku-

pnem seštevku državnega pr-
venstva v balvanih osvojil dru-
go mesto, v težavnosti pa je bil 
tretji. Luka Jerman (ml. dečki), 
balvanski državni prvak v letu 
2016 in 2015, si je v Kranju v 
obeh disciplinah priplezal sre-
brno medaljo, v skupnem se-
števku pa žal ostal tik za naj-
boljšimi in tako v obeh disci-
plinah osvojil četrto mesto. 
Lanskoletna državna prvaki-
nja v težavnosti in članica 

slovenske mladinske repre-
zentance Betka Debevec (st. 
deklice) je letošnjo sezono v 
težavnosti zaključila na 
skupno šestem mestu, v bal-
vanskem plezanju pa zao-
stala tik za najboljšimi ter 
osvojila skupno četrto mes-
to. Nejc Sitar (kadeti) je na 
zadnji tekmi v težavnosti os-
vojil četrto mesto, v sku-
pnem seštevku pa je bil še-
sti. Najboljši v kategoriji 
članov je bil Peter Jereb, ki 
je državno prvensko v bal-
vanskem plezanju končal na 
skupno 12. mestu.
V letošnji sezoni se je držav-
nega prvenstva udeležilo 
dvanajst članov Plezalnega 
kluba Kamnik. Skupno so 
domov odnesli kar 21 me-
dalj, od tega so posamično 
osvojili pet zlatih, enajst sre-
brnih in pet bronastih me-
dalj ter v Klubskem pokalu 
2017 med 36 plezalnimi 
klubi v Sloveniji ponovno 
osvojili odlično 4. mesto. 
Tekmovalce čaka kratek pre-
mor, takoj po novoletnih 
praznikih pa bodo pod vod-
stvom trenerjev Romana 
Krajnika, Gregorja Vezoni-
ka in Milana Preskarja zače-
li s pripravami na novo tek-
movalno sezono.

Plezalci spet med najboljšimi
Člani Plezalnega kluba Kamnik Aljaž Resnik, Dominika Kodra in Timotej Romšak so postali državni 
podprvaki v športnem plezanju.

Timotej Romšak je osvojil drugo mesto v skupnem 
seštevku državnega prvenstva v balvanih, na četrtem 
mestu Luka Jerman. 

 F
o

to
: P

le
za

ln
i 

kl
u

b 
K

am
n

ik

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

Novo leto 2018 pa naj prinese veliko 
zdravja, smeha in uspeha.

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

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

MARMORJA, PARKETA

 MONTAŽA SENČIL (ŽALUZIJE, LAMELNE ZAVESE)

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

PRANJE IN LIKANJE VSEH VRST TEKSTILA

Sela pri Kamniku 10b, T: 01 8392489, GSM: 031 735 371; 031 625 046

Voščimo lep Božič, prijetno in  
srečno Novo leto 2018. 
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Planinsko društvo Kamnik želi vsem planincem in  
ljubiteljem gora prijetne praznike, v letu 2018 pa veliko 

užitkov v gorah. Srečno in varno pot!

a.1 Elementi loga

Logo PD Kamnik

a
Logo PD Kamnik predstavlja silhueta 

Kamnikških planin z letnico ustanovitve

Planinskega društva Kamnik in napis

Planinsko društvo Kamnik.

Logo se lahko uporablja samo s posebnim 

dovoljenjem Planinskega društva Kamnik.

PLANINSKO DRUŠT VO KAMNIK
1 8 9 3

www.drustvo-pdkamnik.si

Miha Štamcar

Kamnik – Varovanke Gre-
gorja Rozmana imajo na 
Hoče lepe spomine, saj so v 
tej dvorani pred štirimi leti 
osvojile svojo drugo pokalno 
lovoriko. Prvič so bile naj-
boljše leto dni prej v Šempe-
tru v Savinjski dolini, kjer so 
v sredo v prvi tekmi drugega 
kroga pokala CEV gostile 
Novo KBM Branik. Če se bo 
vse razpletlo po kamniških 
željah, se bodo z Maribor-
čankami pomerile tudi v fi-
nalu pokala Slovenije.
»Najprej bomo morale v pol-
finalu premagati domačo 
Formulo Formis, ki nas je v 
domačem prvenstvu prese-
netila v naši dvorani, in šele 
nato bomo začele razmišljati 
o Mariborčankah. Njihova 
prednost bo predvsem v tem, 
da že nekaj let igrajo v po-
dobni sestavi in so zato bolj 
uigrane, saj natančno vedo, 
kaj bo katera naredila na igri-
šču. Toda če bomo prikazale 
svojo igro, je vse možno,« 
pravi Katja Mihevc, blokerka 
kamniške ženske ekipe.
Branilci pokalnega naslova 
imajo za sabo izredno napo-

ren ritem tekem, saj že ne-
kaj časa igrajo po dve tekmi 
na teden. Prvo sredo v de-
cembru so v pokalu CEV 
navdušili z zmago proti 
francoski ekipi Ajaccio. Tek-
mo so žal zaradi neprimer-
nosti kamniške športne dvo-
rane igrali v Šempetru v Sa-
vinjski dolini. Vse svoje 
misli so trenutno usmerili v 
povratno četrtfinalno tekmo 

pokala Slovenije s Kanalci. 
Na prvi v Kanalu so že bili v 
izgubljenem položaju, saj so 
domačini povedli z 2:0 v ni-
zih, nato pa so Kamničani s 
preobratom prišli do zmage. 
Na današnji povratni tekmi 
jih na zaključni turnir v 
Hoče vodi že minimalna 
zmaga.
»Prepričan sem, da smo z 
zmago proti Ajacciu prebili 

neki navidezni led in 'slabo 
energijo', ki se je po nekaj 
slabših igrah morda pojavila 
v naši ekipi. Lahko rečem, 
da se že veselim odločilnih 
tekem, ki so pred nami, da 
bomo na njih spet lahko do-
kazali, da smo dobra ekipa, 
ki je sposobna poseči v sam 
vrh slovenske odbojke,« je 
odločen Jure Lakner, odboj-
kar Calcit Volleyja.

V pričakovanju Hoč
Kamniške odbojkarice so se z zmagama proti novogoriški ekipi GEN-I Volley že uvrstile na zaključni 
turnir slovenskega pokalnega tekmovanja, ki bo med 21. in 23. decembrom v Hočah, medtem ko 
morajo odbojkarji Calcit Volleyja to še potrditi.

Kamniške odbojkarice so se že uvrstile na zaključni turnir slovenskega pokalnega 
tekmovanja, ki bo med 21. in 23. decembrom v Hočah. / Foto: Klemen Brumec

Sela pri Kamniku 23, 2141 Kamnik
GSM: 041 288 145
E – mail: vgvrankar@gmail.com

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

Vesel božič in 
srečno novo leto  
   2018
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA...

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

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

Ob prazniku Božiča in Novega leta
Vam želimo obilo lepih trenutkov ter veliko sreče v letu 2018.

PREŠERNI
DECEMBER

KRANJ
2.– 31. DECEMBER 2017

6.–17. 12. KONCERTI POD
 BOŽIČNO SMREKO

10.–31. 12. PRAVLJIČNI GOZD

21. 12.  ŽUPANOV BOŽIČNI
 KONCERT, NINA PUŠLAR

20.–30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI NA   
 GLAVNEM TRGU (CARMEN   
 MANET, TUBA BOŽIČKI, 
 AVTOMOBILI, ABBA MIA, 
 LADO LESKOVAR, ALYA …)

31. 12.  SILVESTROVANJE
 S SKUPINO
 POP DESIGN

www.visitkranj.com

Maja Alagić

Kamnik – V prvem tednu 
novembra se je začela Star-
tup šola podjetništva, ki je 
namenjena vsem, ki imajo 
poslovno idejo, primanjkuje 
pa jim znanja za njeno iz-
vedbo. Izobraževanje je ude-
ležencem ponudilo temelj-
na znanja, ki so koristna 
podjetniku, predvsem pa 
tista, ki so potrebna za iz-
vedbo in uresničitev poslov-
ne ideje, saj je v praksi iz-
vedba najtežji in najpo-
membnejši korak v procesu. 
Program se je pričel s preda-
vanjem, na katerem so ude-
leženci prejeli teoretična 
znanja in nadaljeval z delav-
nicami, kjer so novo teore-
tično znanje utrdili ter nato 
vajami, kjer so vsa pridoblje-
na znanja uporabili v praksi. 
14. novembra je sledilo pod-
jetniško svetovanje, name-
njeno predvsem podjetni-
kom pred zagonom podje-
tja, ki recimo potrebujejo 
oceno perspektivnosti po-
slovne ideje, svetovanje pri 
izdelavi poslovnega načrta, 
pregled in svetovanje pri 
pripravi finančnega načrta 
ter načrta trženja, pripravo 
učinkovite predstavitve ideje 
itd. Podjetniško svetovanje 
je omogočeno s strani pod-
jetja Elektrina in Podjetni-
škega pospeševalnika.
Le dan po Podjetniškem 
svetovanju je bila v KIKštar-
ter-ju v okviru KIKLab-a or-
ganizirana delavnica Mode-
liranje – kalupi in odlitki, 
katere pokrovitelj je bilo 
podjetje Samson Kamnik. 

Direktor podjetja Aleksan-
der Mikuš je vodil delavnico 
in je v prvem delu udeležen-
ce popeljal skozi teoretični 
del izdelave izdelkov in ka-
lupov iz različnih mas. Ude-
ležence je podrobno sezna-
nil z različnimi materiali in 
postopki za izdelavo kalupov 
in odlitkov, hkrati pa so si 
lahko ogledali dejanske iz-
delke, male in velike, ki so 
bili na voljo za ogled. Po za-
ključenem teoretičnem delu 
so udeleženci dobili prilož-
nost tudi za izdelavo kalupa 
in odlitka. Na delavnici so 
udeleženci pridobili temelj-
na znanja, ki jih potrebuje-
jo, izvedeli za zagon malose-
rijske izdelave izdelkov iz 
različnih mas.
Mreženje je eno ključnih se-
stavin uspešnega podje-
tništva, saj nova poznanstva 
lahko prinesejo vrsto novih 
priložnosti za posel. Ker je 
prvi stik težko navezati, so v 
KIKštarter-ju 21. novembra 
organizirali Speed Networ-
king večer, kjer so udeležen-
ci po postopku presedanja 
na dve minuti v enem veče-
ru spoznali 29 potencialnih 
strank oziroma poslovnih 
partnerjev, hkrati pa so se 
naučili predstaviti sebe in 
svoje podjetje ali idejo v zelo 
kratkem času. 
Zadnji konec tedna v no-
vembru je bil rezerviran za 
Startup Weekend, ki se je 
odvil že petič. Startup wee-
kend je program, kjer v dveh 
dneh ekipe svoje podjetni-
ške ideje izpopolnijo s po-
močjo mentorjev, predavanj 
in delavnic. Ob koncu 

dvodnevnega programa eki-
pe svoje ideje predstavijo 
pred strokovno komisijo in 
se potegujejo za nagrade. 
Tokrat se je pred strokovno 
komisijo predstavilo šest 
ekip, vsaka s svojo poslovno 
idejo, ki so jo s pomočjo 
mentorjev izpopolnili. Stro-
kovno komisijo so sestavljali 
člani Podjetniškega kluba 
Kamnik (PKK): Aleš Juhant, 
predsednik PPK-ja in direk-
tor podjetja Metalprofil, To-
maž Lah, podpredsednik 
PKK-ja in direktor podjetja 
Nektar Natura, Jože Homar, 
član PKK-ja in direktor pod-
jetja Menina, Matej Humar, 
član PKK-ja in pomočnik di-
rektorja Elektrina, in seveda 
Urban Bergant, direktor 
podjetja Elektrina, član PKK-
-ja, ki nad idejami bedi že od 
prvega takšnega 'vikenda' 
naprej. Sponzorji dogodka 
so bili Elektrina, Nektar Na-
tura in Podjetniški klub Ka-
mnik. Tri ideje, ki imajo naj-
več potenciala za preživetje v 
poslovnem svetu, so prepri-
čale poslovne angele in so 
tudi prejele nagrado. S svojo 
idejo je komisijo najbolj 
prepričal Urban Selič z Vir-
tualizacijo podjetja, to je 
program, ki izboljša varnost 
na delovnem mestu in je na-
menjen predvsem proizvod-
nim tovarnam. Na drugo 
mesto so se uvrstili fantje z 
interaktivnim sobnim kole-
som ter SFL Network-om in 
na tretje mesto prav tako 
fantje z novopečenim podje-
tjem, ki ima platformo za 
dostavo v arabske države, 
Packagesender.

Dogodki za podjetne
Večini nam je november težak, temačen in dolg mesec. Temu so v 
KIKštarterju kljubovali s pestrim programom, ki je bil namenjen vsakomur  
z malo podjetniške žilice.
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INDUSTRIJSKI ŠOTORI

info@rarec.si    +386 51 631 093

Srečno  
2018!

Jasna Paladin

Kamnik – Dnevni center obi-
skuje pet uporabnikov, za 
kakovostno preživljanje nji-
hovega časa pa aktivno 
skrbijo trije zaposleni. Na 
prvem dnevu odprtih vrat so 
predstavili svoje delo in šte-
vilne izdelke, ki so jih čez 
celo leto, predvsem pa v zad-

njih tednih, izdelovali na 
različnih ustvarjalnih delav-
nicah. Letos so izdali tudi 
svoj koledar, ki ga krasijo 
fotografije dveh uporabni-
kov – Nina Rakoviča in Roka 
Berleca, za deset evrov pa ga 
lahko kupite v dnevnem 
centru. Včeraj so ga podarili 
tudi županu Marjanu Šarcu, 
ki jih je sprejel na občini. 

Kot so nam povedali, so s 
prostori, ki so jih v dnevni 
center uredili lansko jesen, 
zelo zadovoljni, razveselili 
pa jih boste s kakšnim sesal-
cem ali različnimi materiali, 
ki jih bodo z veseljem upo-
rabili na svojih delavnicah, 
da jim bo čas v dnevnem 
centru tudi v prihodnje hitro 
minil.

Izdali so svoj koledar
Člani Društva staršev otrok s posebnimi potrebami so v sredo pripravili 
prvi dan odprtih vrat svojega dnevnega centra za mlade gibalno ovirane 
osebe, ki ga vodijo v nekdanjem Alpremu na Usnjarski cesti.

V dnevnem centru za mlade gibalno ovirane osebe je bilo v sredo še posebno živahno. 
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Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.siwww.pohistvo-dabor.si

SEDEŽNE GARNITURE

        KAVČI

Izjemna ponudba – velika znižanja izdelkov

 Več kot 100 različnih 
vzorcev blaga in usnja
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Jasna Paladin

Kamnik – Literarni večer ob 
mednarodnem dnevu gora 
in projektu Brati gore, ki so 
ga ta dan obeležili povsod po 
Evropi, je v Knjižnici Fran-
ceta Balantiča Kamnik vodi-
la Mojca Volkar Trobevšek. 
»Gre za priložnost, da se po 
vseh alpskih deželah ljudje 
posvečamo branju gorniške 
literature in da ozaveščamo 
o tem, kako raznolike so 
Alpe oz. kultura, jeziki in 
ljudje na tem območju,« je 
zbrane ljubitelje gora in 
knjig v knjižnici nagovorila 
Mojca, nato pa predstavila 
gosta večera – Kamničana, 
alpinista in gorska reševal-
ca, pisca in urednika … 
predvsem pa velika ljubitelja 
gora Vladimirja Habjana in 
Ireno Mušič Habjan.
Alpe brez meja so njuna 
tretja skupna knjiga in so 
plod večletnega obiskova-
nja in raziskovanja alpskih 
vrhov. Šest let sta načrtno 
zbirala podatke, pripravlja-
la natančne opise, fotogra-
firala in pripravljala drugo 
gradivo, potrebno za ta res 
bogat in priročen gorniški 
vodnik. »Zelo pozno sva za-
čela hoditi v gore onkraj 
meje, čeprav so naju mnogi 
spodbujali, a sva kar odla-
šala, saj nama je bilo v na-
ših koncih lepo. A ko sva 
enkrat šla, sva se nenehno 
vračala, vse dopuste sva 
preživela v Dolomitih, Kar-
nijskih Alpah ali drugih 
alpskih vrhovih in enkrat 

se je utrnila zamisel, da bi 
uredila vodnik. Slovenske 
literature o tujih gorah je 
namreč zelo malo,« je po-
vedal Vladimir. Irena je do-
dala, da sta si delo pri nas-
tajanju vodnika enakomer-
no razdelila. Ker je sama 
bolj tehnična in natančna, 
je bila v večji meri zadolže-
na za opise. »Zdaj sva se že 
navadila, da v gore hodiva z 
majhno beležnico in sproti 
zapisujeva opise poti. Zato 
nama včasih tudi bolj poča-
si gre, ker se pogosteje 
ustavljava, a le tako so opisi 
lahko natančni, že na vrhu 
človek lahko pozabi kak po-
memben detajl, kaj šele 
doma.«

V vodniku je s čudovitimi 
fotografijami, tudi skicami, 
opisi in praktičnimi napotki 
opisanih osemdeset izbra-
nih tur v dvanajstih gorskih 
skupinah Vzhodnih Alp. 
Med njimi so najlepši ali 
najbolj oblegani vrhovi, pa 
tudi tisti manj znani in obi-
skani. Kot sta poudarila, je 
razpon težavnosti tur zelo 
velik, saj sta zajela tako ple-
zanje do 3. stopnje, ferate, 
nezahtevne označene poti 
kot nekaj zahtevnih ledeni-
ških tur. »Potrebne so vsaj 
osnove zimskega gorništva, 
predvsem pa je pomembno, 
da se planinci na turo dobro 
pripravijo, se zavedo, da se 
odpravljajo na neznani te-
ren in obrnejo, še predno se 
znajdejo v težavah,« opozar-
jata pisca.
Tehnično plat predstavitve 
vodnika je Mojca Volkar 
Trobevšek omilila z bra-
njem poezije alpinista Jože-
ta Zupana in odlomki iz 
knjige Čez rob Vladimirja 
Habjana.

Alpe brez meja
Takšen je naslov najnovejšega gorniškega vodnika zakoncev Vladimirja 
Habjana in Irene Mušič Habjan s podnaslovom Najlepši vrhovi Vzhodnih 
Alp. S predstavitvijo knjige in literarnim večerom so se v knjižnici v torek 
pridružili evropskemu projektu Brati gore.

Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan s svojim gorniškim 
vodnikom Alpe brez meja / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Županje Njive – Enomeseč-
no bivanje v Londonu je Ale-
šu Korošcu, bobnarju in 
mentorju za bobne, ki je 
spomladi Osnovni šoli Stra-
nje s pomočjo donatorjev 
podaril set elektronskih bob-
nov, omogočil uspeh na jav-
nem razpisu ministrstva za 
kulturo in svojo priložnost 
je več kot odlično izkoristil.
»V mesecu dni sem si uspel 
ogledati številne znamenito-
sti, od Wembleya, Big Bena, 
Tower Bridgea do O2 arene, 
trgovine Beatles Store in 
gradu v Windsorju. Navdu-
šila me je Olympia Hall v 
West Kensingtonu, ki že 
vrsto let gosti prestižno tek-
movanje v bodibildingu, 
kjer je včasih zmagoval Ar-
nold Schwarzenegger. Na 
tej lokaciji se je 11. in 12. no-
vembra odvijal tradicionalni 
London Drum Show, ki je 
letos gostil rekordno število 
obiskovalcev in razstavljav-
cev. Na tem sejmu sem us-
pešno predstavil svoj priroč-
nik in projekt Bobnarski 
SOS. Naletel sem na ogrom-
no pozitivnih ocen in mnenj 
številnih vrhunskih bobnar-
jev, povpraševanje po priroč-
nikih pa je bilo nad pričako-
vanji in je preseglo ponud-
bo. Sejem je gostil številna 
znana imena in podjetja iz 
bobnarskega sveta. Stojnico 
sem imel v neposredni bliži-
ni ACM (Academy of Con-
temporary Music), organiza-
cije Music for all in Rhythm 
magazina, ki spada med naj-
bolj brane revije na svetu. 
Vse omenjene sem kasneje 
obiskal, se spoznal z njiho-
vim delovanjem ter odprl 
številne možnosti sodelova-
nja,« nam je Aleš še vedno 
poln navdušenja in pozitiv-
ne energije hitel razlagati ob 
prihodu domov. »Številni so 
pohvalili moj priročnik, češ 

da ima zelo praktične nasve-
te, in se strinjali, da bi mora-
li več mentorjev poučevati 
na tak način,« je zadovoljen 
Aleš, ki bo svoj priročnik na-
tisnil ponovno, saj so izvodi 
že pošli.
London ga je navdušil kljub 
nekaterim razlikam, na ka-
tere se je moral privaditi. 
»Življenje v mestu je dražje 
kot pri nas, sicer pa kakšnih 
bistvenih razlik ni opaziti. 
Kljub talnim označbam je 
potrebnega nekaj časa, da se 
človek privadi vožnji po levi 
strani vozišča. Old Street, 
kjer sem prebival, je poln 
različnih glasbenikov, štu-
dentov in poslovnežev. Pe-
stro pa je tudi nočno dogaja-
nje v številnih lokalih. Eden 
bolj znanih, Blues Kitchen 
je v sosednji zgradbi ume-
tniške rezidence. Le kakšen 
slab kilometer stran pa se 
mesto večinoma vrti okoli 
posredništva, bančništva, 
zavarovalništva in podobnih 
storitev. Neštetim blagov-
nim znamkam družbo dela-

jo še razne restavracije in 
kioski s hitro prehrano. 
Ljudje so prijazni, vljudni, 
strpni in v večini primerov 
odprti za tujce, saj ti pred-
stavljajo že velik del prebi-
valstva.
Poleg sejma sem se udeležil 
še nekaj srečanj v organiza-
ciji slovenskega veleposlani-
štva, kjer sem imel prilož-
nost spoznati številne slo-
venske goste in goste drugih 
držav. Med koncerti sta mi v 
posebnem spominu ostala 
London Drum Clinic ter 
gospel večer z vzhajajočo 
zvezdo iz New Yorka. V me-
secu dni sem opravil kar ne-
kaj sestankov s predstavniki 
različnih izobraževalnih 
ustanov, z eno izmed njih 
pa se že dogovarjam za dol-
goročno sodelovanje. Kar 
nekaj priložnosti se kaže 
tudi v sodelovanju z neodvi-
snimi bobnarji, ki delujejo 
po celem svetu. Nisem imel 
niti ene slabe izkušnje, kar 
je še en razlog več za vrni-
tev.«

V Londonu spoznaval 
bobnarsko elito
Bobnar Aleš Korošec z Županjih Njiv je novembra mesec dni preživel v 
Londonu, kjer je obiskal tudi znameniti London Drum Show, tretji največji 
bobnarski dogodek na svetu, na katerem je uspešno predstavil svoj 
priročnik in projekt Bobnarski SOS.

Aleš Korošec in Mike Clark, bobnar skupine Headhunters 

»Zdaj sva se že navadila, da v gore hodiva z 
majhno beležnico in sproti zapisujeva opise 
poti. Zato nama včasih tudi bolj počasi gre, ker 
se pogosteje ustavljava, a le tako so opisi lahko 
natančni, že na vrhu človek lahko pozabi kak 
pomemben detajl, kaj šele doma.«
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          IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU  
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa  
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč, kjer 
so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von Trapp 
in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju 7, 
moderno oblikovani stavbi, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira podjetje 
Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je skočil »z 
roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega. 
V Salzburgu bo tudi nekaj časa za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter 
postanke pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR. 
Cena vključuje:  prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno 
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.20,  z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite  osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.
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                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Ka-
mnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rub-
riko Kam v decembru? ter na spletni stra-
ni Zavoda za turizem in šport v občini 
Kamnik www.visitkamnik.com.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Od 8. decembra do 23. decembra, parkirišče pri 

Kavarni Veronika
Pravljična hiška pod Malim gradom

V topli pravljični hiški pod Malim gradom se bodo odvijale različne 
prireditve. V sredo, petek in soboto bodo otroci lahko prisluhnili 
pravljicam iz vseh vetrov, ki jim bodo sledile ustvarjalne delavnice 
izdelkov za okrasitev vašega doma. Celoten program na www.visit-
kamnik.com ter na FB-strani Livin' Kamnik. Pridi tja, kjer so pravlji-
ce doma.

 

Nedelja, 17. decembra, ob 17. uri, parkirišče pri 

Kavarni Veronika
Modna revija zimske kolekcije

Trije lokalni izdelovalci in prodajalci oblačil so za vas pripravili modno 
revijo zimske kolekcije. Pletenine Špenko, Boutique Mifor in Lady M 
vam bodo predstavili njihovo aktualno ponudbo.

 

Sreda, 20. decembra, petek, 22. decembra, in sobota, 

23. decembra, ob 18.30, parkirišče pri Kavarni Veronika
Pravljično hiško pod Malim gradom bo obiskal Božiček

Če vam Božičku še ni uspelo napisati pisma, mu lahko v Pravljični 
hiški svojo željo zaupate tudi osebno. Z njim se boste lahko tudi fo-
tografirali ter spomin na srečanje odnesli s seboj domov.

 

Petek, 29. decembra, ob 19. uri, Glavni trg
Poskočni muzikanti

Sobota, 30. decembra, ob 19. uri, Glavni Trg
Big Foot Mama in Joker Out

Nedelja, 31. decembra, ob 22. uri, Glavni trg
Silvestrovanje s skupino Špica

Novo leto 2018 bomo pričakali skupaj s skupino Špica, zadnje sekun-
de pa odštevali z županom Občine Kamnik Marjanom Šarcem.

 

MLADINSKI SVET KAMNIK

Četrtek, 28. decembra, ob 19. uri, Glavni trg
Mestovanje

Od leta 2017 se bomo poslovili s tradicionalnimi koncerti. Najprej 
bodo v okviru Mestovanja nastopili lokalni glasbeniki Manca Berlec, 
Sun Drops, Fat Pigeon in Spock Studios.

Prireditve v decembru in januarju
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 19. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Slovenologija: Pogovorni večer Noaha Charneyja z gosti

Tokratna gosta bosta dva Američana, ki že več let živita v Sloveniji, in 
sicer Erica Johnson Debeljak, ki je v Sloveniji izdala že več knjig, ter 
rokovska zvezda Chris Eckman, ki nastopa po svetu in vodi glasbeno 
založbo. Pogovor bo potekal v angleščini.

 

Torek, 9. januarja, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Predstavitev knjige Alenke Ivančič z naslovom Lovilka sanj

Mlada Šmarčanka, po poklicu diplomirana novinarka, je v svoj knjižni 
prvenec prelila slikovite opise potovanj po deželah, ki jih je spoznala 
na kotalkarskih in plesnih tekmovanjih.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Sreda, 20. decembra, ob 19. uri, Krajevna knjižnica Komenda
Potopisno predavanje: Oman – arabski biser

Sultanat Oman je obmorska država na jugovzhodni obali Arabskega 
polotoka. Ta arabski biser preseneča s pokrajino, ob kateri ostanemo 
brez besed. Neskončno dolga obala s čudovitimi peščenimi plažami, 
gorovje, ki sega tudi preko 3000 metrov visoko, mogočne soteske s 
palmami in tolmuni, kanjoni, oaze, puščava s skoraj dvestometrskimi 
sipinami. Predavatelj bo Brane Ternovšek.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 20. decembra, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Galerijski večer: Plečnik na Kamniškem – nadaljevanje

Predavanje Saše Lavrinc

Sreda, 11. januarja, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Maistrov večer: Dr. Janez Evangelist Krek na starih 
razglednicah

Predavanje Milana Škrabca

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 16. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Mestna godba Kamnik: Tradicionalni praznični koncert

Vstopnina: 10 evrov

 

Nedelja, 17. decembra, ob 15.30, 17. uri in 19.30, Velika 

dvorana DKK
Plesni klub Šinšin: Božična plesna produkcija

Vstopnina: 5 evrov/3 evri

 

Sreda, 20. decembra, ob 17. uri, Velika dvorana DKK
Center za socialno delo Kamnik: Božiček za en dan

Za zaključeno skupino 

Petek, 22. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Simfonični orkester Domžale - Kamnik: 47. Novoletni 
koncert

Vstopnina: 15 evrov/10 evrov; v predprodaji 12 evrov/8 evrov

Sobota, 23. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Simfonični orkester Domžale - Kamnik: 47. Novoletni 
koncert

Vstopnina: 15 evrov/10 evrov; v predprodaji 12 evrov/8 evrov

Četrtek, 11. januarja, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Nova Gorica: Draga Jelena Sergejevna

Maistrov abonma in izven

Vstopnina: 15 evrov/12 evrov

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 15. decembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
ŠILA – Šolska impro liga

Tekmovanje srednješolskih ekip v improvizacijskem gledališču med 
Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana 1 in Gimnazijo Be-
žigrad ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik in Gim-
nazijo Poljane 1

Sreda, 20. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Open drawing night/Odprti termin za risanje

Triurni termin za risanje in druženje

Sobota, 23. decembra, ob 18.30 in 21. uri, MC 

Kotlovnica
Katzen kabaret 

Nova edicija kamniškega kabareta, brezplačne vstopnice bodo na vo-
ljo štiri dni pred dogodkom v MC Kotlovnica med 17. uro in 20.30

KIKŠTARTER

Torek, 19. decembra, od 17. do 21. ure, KIKŠtarter
KIKin: Postavite učinkovite cilje s pomočjo podzavesti

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo doseči trenutno še nedoseglji-
ve cilje v poslu ali na splošno v življenju.

 

Sreda, 20. decembra, od 17. do 21. ure, KIKŠtarter
KIK OFF – Nadobudni spletni projekti

Večer bo posvečen nadobudnim spletnim projektom. Z nami bosta 
ustanovitelja Beeping.si in Nizkocenovci.si (GoAvio.com), ki uspešno 
zgodbo širita tudi na tuja tržišča.

TERME SNOVIK

Sobota, 30. decembra, od 16. do 17. ure, Terme Snovik                         
Otroška Novoletna zabava z Dedkom Mrazom na bazenu

Vse pridne otroke bosta obiskala Palček Snoviček in Dedek Mraz, ki 
bosta skrbela za zabavo in obdarovanje vseh pridnih otrok. 

 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 17. decembra, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod, strokovno vodenje

Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste opazili marsikatero ptico, ki 
se skriva v krošnjah dreves in grmov. Sprehod bo vodila Alenka Bra-
dač iz DOPPS. Priporočamo, da s seboj prinesete daljnogled.

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 23. decembra, ob 17. uri, Bizjakove doline pri 

Termah Snovik
S pesmijo v božični čas

Božična zgodba z živimi jaslicami, prepletena z božičnimi pesmimi, 
nas bo popeljala v praznične dni. Informacije: 041 633 779

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Odšel si tja, kjer ni trpljenja,
nam pa je ostala bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Dragiša Stojković
13. 3. 1937–23. 11. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sve
če. Hvala dr. Dolenčevi in sestri Jani, osebju Onkološ
kega inštituta Ljubljana in sodelavcem DSO Kamnik za 
nesebično pomoč v najtežjih trenutkih. Hvala gospodu 
popu za lepo opravljen pogrebni obred, podjetju KPK 
Kam nik, kvartetu Krt za ganljivo odpete pesmi in tro
bentaču za zadnje slovo. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Prezgodaj odšel si zlomljen  
od bolečine,
ohranili nate vse lepe  
bomo spomine.

Le dva meseca po mamini smrti nas je   
23. 11. 2017 zapustil še naš dragi oče

Jože Kregar 
iz Sp. Stranj

Od njega smo se na njegovo željo poslovili v družinskem 
krogu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih tre
nutkih pomagali, nas bodrili, izrekli sožalje, darovali 
cvetje in sveče ter mu izkazali zadnje spoštovanje. Vsem 
in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja. 

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti sklenila  
naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta

Julijana Dacar
roj. Kostrevc, iz Gabrovnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvet
je, sveče in svete maše. Zahvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem Grm za ganljivo petje, trobenta
ču in govorniku Marjanu Kanciliji. Hvala vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se  več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi.

Marija Voljkar
16. 8. 1932–4. 11. 2017
iz Zgornjega Tuhinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, 
svete maše in vso pomoč. Hvala patronažni službi ZD 
Kamnik za vso skrb, nego in spodbudne besede. Hvala 
g. župniku za lepo opravljen pogreb. Hvala pevcem Grm 
in trobentaču. Hvala ge. Marinki  za poslovilne besede. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in 
se je spominjate.

Žalujoči vsi njeni

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem, 
in večni mir mi zaželite.

V 61. letu nas je po težki bolezni zapustil naš sin, mož, 
oče, dedi, tast, brat, stric 

Edi Križnik 
iz Špitaliča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
sveče, darove in darovane sv. maše. Iskrena hvala g. žup
niku Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen obred. Posebna 
zahvala gasilcem, ki so ga lepo pospremili s častno stra
žo. Hvala tudi govornici Marinki za lep govor ter pogreb
ni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči njegovi najbližji

ZAHVALA

Po nevidnih stopnicah  
si odšel v nebo, 
kjer boš živel večno ...

V 82. letu starosti je za vedno zaspal  
naš dragi mož, ati, ata, brat, tast in stric

Emil Bertoncelj
iz Šmarce

22. 5. 1936–2. 12. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, sosedom, znancem, sodelavcem družbe Kamnik
Schlenk in Prima plast Šmarca za izrečena sožalja,  
darovane maše in sveče. Posebna zahvala gospodu župniku 
Janezu Gerčarju za lepo opravljen obred, pevcem kvarte
ta Grm, gospe Joži Lužar in patronažni sestri Romani za 
vsestransko pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Spomin najlepše je darilo,  
ker nikoli ne umre, in v  
spominu našem boš živel do dne –  
ko bomo tudi mi v tvoj svet prišli.

Ob boleči izgubi našega dragega  
moža, atija, dedija, brata in strica

Milana Kregarja
iz Košiš

1. 9. 1937–1. 12. 2017

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja. Zahvala gospo
du župniku za lepo opravljen obred in pevcem za ganlji
vo petje. Iskrena hvala za darovane svete maše in sveče. 
Hvala tudi osebju DSO Ajdovščina za vso podporo, skrb 
in nego. Posebna zahvala vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti in se ga boste spominjali.

Žalujoči vsi njegovi
Košiše, december 2017

ZAHVALA

Jok, solze, žalostni vzdihljaj
ne vrnejo te nam nazaj.
Le nemo nam pogled strmi,
v tvoje blage, ugasnjene oči.
V srcih naših večno boš živel ti.

V 79. letu nas je zapustil dragi ljubeči  
mož, ati, dedek, pradedek, brat, stric

Viljem Dolar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,  
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane  
sveče, cvetje, podarjene svete maše. Hvala gospodu žup
niku za lep pogrebni obred, pevcem kvarteta Krt ter tro
bentaču. Zahvala dr. Logarjevi, sestri Marini, patronažni 
sestri Romani, hvala urgentni ekipi iz Kamnika in zdrav
niškemu osebju Golnik. Hvala tudi pogrebnemu zavodu.

Žalujoči vsi njegovi

Šmarca – The Eccentrics je skupina mladih glasbenikov, ki 
jih je pred tremi leti združila dobrodelnost, zato so tudi sami 
postali dobrodelni. Med člani so tudi gibalno ovirani, ki še 
kako dobro vedo, kako pomembno je pomagati pomoči pot-
rebnim. Jutri, 16. decembra, bodo v krajevnem domu v 
Šmarci ob 19. uri pripravili koncert ob svojem tretjem roj-
stnem dnevu, na katerega so povabili tudi gostjo, slepo 
21-letno pevko Anjo Pustak Lajovic. Koncert, ki bo znova do-
brodelno obarvan, saj bodo prostovoljne prispevke namenili 
v dobrodelni sklad, bo vodila Patricija Korenko. J. P.

Tretji rojstni dan skupine The Eccentrics

Sela pri Kamniku – Člani Športnega in kulturnega društva 
Sela pri Kamniku bodo tudi letošnje leto zaključili s kultur-
nim dogodkom, ki so ga poimenovali Večer kulture in pesmi 
na Selih. Večer se bo odvil v sredo, 27. decembra, ob 19. uri 
v cerkvi sv. Neže na Selih. Predstavili se bodo pevski zbori, 
otroški pevski zbori in posamezniki z recitali in nastopi in-
strumentalistov. J. P.

Večer kulture in pesmi na Selih

Kratke novice

IR IMAGE D.O.O., MEDVEDOVA ULICA 25, KAMNIK
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- TV ali INTERNET od 15 €/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,  

Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...
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Prijetne praznične dni Vam želimo, 
        v letu 2018 pa zdravje 
            in sreče obilo.

Jasna Paladin,  
Bojana Lužar,  
Milan Windschnurer

Kamnik, Brezje nad Kamni-
kom, Mekinje – Tradicional-
no miklavževanje so v sre-
dišču Kamnika tako kot že 
vrsto let doslej tudi letos 
pripravili prizadevni člani 
Kulturnega društva dr. Fran-
ceta Steleta iz Tunjic, ki se 
na ta način trudijo ohranjati 
številne stare običaje. Množi-
ca otrok in njihovih staršev si 
je na pobočju Malega gradu 
ogledala igrico Skupaj gradi-
mo dom ter ognjemet, nato 
pa z navdušenjem pozdravi-
la Miklavža, ki je otrokom 
razdelil bombone, staršem 
pa na stojnicah ponudil čaj 
in pecivo.

Na Brezjah Miklavž  
in Kekec
Na Brezjah nad Kamnikom 
so v hiši Prelesnikove doma-
čije kar tri sobote zapored po-
tekale delavnice izdelovanja 
novoletnih okraskov, 
adventnih venčkov in voščil-
nic, tudi intenzivne priprave 
na Miklavžev prihod. Vaško 
Gledališče z razgledom je le-
tos za obiskovalce najbolj obi-
skane vaške prireditve izbralo 
igro Kekec z Bedancem.
Tri tedne zapored so se igral-
ci ob večerih sestajali pri Lu-
žarjevih, kjer so vadili besedi-
lo, igro, razmišljali o sceni, 
kostumih in načrtovali potek 
dogodkov na dan Miklavže-
vega obiska. Miha Staro-
vasnik je igralcem postavil 

oder, za detajle pa je poskrbel 
Bojan Zvržina. Piko na i je 
sceni, ki so si jo zamislili in 
postavili igralci, dodalo ume-
telno poslikano platno, ki je 
tudi tokrat prišlo izpod moj-
strskih rok slikarja Franca 
Oražma. Na težko pričakova-
no soboto so se gledališčniki 
na Prelesnikovi domačiji 
zbrali že ob deveti uri zjutraj. 
Dokončali so postavitev sce-
ne, pripravili in uredili avdi-
torij, priklopili ozvočenje in 
odrske luči. Do kosila jim je 
uspelo opraviti kar dve gene-
ralki. Prva je bila še polna za-
pletov, popravkov in dogovar-
janj, druga pa je tekla bolj 
gladko in umirjeno. Po okre-
pčilnem kosilu in pogostitvi, 

ki jo je pripravila Mihela Ga-
brovec, so igralci še zadnjič 
pred velikim finalom stopili 
na oder. Vaja je bila odlična 
potrditev, da so na nastop 
dobro pripravljeni. Čas do 
nastopa so nato izkoristili za 
druženje ob zapečku, oblače-
nje v volnene dokolenke in 
pumparice, pletenje kitk ter 
obuvanje težkih gojzarjev.
Ko se je stemnilo, so pod 
nadstrešek najstarešje do-
mačije v vasi začeli prihajati 
prvi obiskovalci. Čeprav je 
bilo hladno, nihče izmed 
navzočih ni prezrl zimske 
idile, ki jo je ponujal pogled 
na zasneženo pokrajino vse 
naokrog. Ogreli so se lahko s 
čajem in kuhanim vinom, 
otroci pa so se posladkali s 
sladkimi dobrotami. Po uvo-
dnih taktih Kekčeve pesmi 
so člani gledališča suvereno 
stopili na oder ter navzoče 
navdušili s prepričljivo igro. 
Otroke je najbolj prevzel Be-
danec, ki ga je odlično odi-
grala Miša Arko. Bedancu ob 
bok sta suvereno stopila Ke-
kec – Teo Lužar in Kosobrin, 
v katerega se je vživela Mihe-
la Gabrovec. Seveda Kekca 
ne bi bilo brez Rožleta, ki ga 
je oživel Simon Jezeršek, ter 
Tinkare in Mojce, ki sta ju 
odigrali Hana Schlegel in 
Lara Kuhar. Posebno mesto 
v igri je pripadalo stricu Miš-

njaku, ki mu je glas in stas 
posodila Neža Grčar. Glasbe-
na podpora in zvočni efekti 
so bili v domeni tonskega 
mojstra Jureta Kukoviča, za 
osvetlitev odra pa je prijazno 
priskočil na pomoč gospod 
Andrej Zabret.
Po zasluženem aplavzu so 
otroci na oder priklicali še 
Miklavža. Ta je v spremstvu 
prijaznega vražička – Grega 
Slaparja obdaroval otroke s 
knjigami o Kekcu. K sebi je 
ta večer povabil kar 85 otrok, 
ki so se med letom izkazali s 
pridnostjo in dobrimi deli. 
Večer se je nadaljeval ob ko-
tlu kuhanega vina in zvokih 
harmonike.

Miklavž tudi v Mekinjah
Miklavž je s spremstvom 3. 
decembra prišel tudi v 
mekinjski društveni dom 
obdarovat številne malčke. 
Za režijo je tudi tokrat us-
pešno poskrbela domačinka 
Andreja Gruden, za celotno 
predstavo pa ŠKD Mekinje v 
sodelovanju s podružnično 
šolo Mekinje, ŽU Mekinje, 
trgovino Malina, krajev-
nim  odborom za oživljanje 
starih običajev ter požrtvo-
valnimi posamezniki in le-
tos ponovno s člani Kultur-
nega društva Franceta Stele-
ta iz Tunjic.

Miklavž obdaril otroke
Prvi od treh decembrskih dobrih mož je s svojim spremstvom že obiskal najbolj pridne, 
miklavževanja so pripravili v več krajih občine.

Igrica pod Malim gradom v središču Kamnika / Foto: Jasna Paladin

Miklavževanje v Mekinjah / Foto: Milan Windschnurer
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Tomšičeva 17, Kamnik, telefon: 01 839 18 88
Hvala za vaše zaupanje in se priporočamo tudi v prihodnje. 

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

PVC prti za mize, posoda, gospodinjski aparati, žalne sveče in 
nagrobni aranžmaji ... Česar nimamo, za vas lahko naročimo.

VSE ZA ŠIVANJE: ŠIVANKE, SUKANCI, ELASTIKE

VELIKA IZBIRA ARANŽIRANIH DARIL
DARILNI BONI

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

POHODNE DEREZE

NOVOLETNI PROGRAM:  
smrekice, okraski, lučke, jaslice, pastirčki ... 
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Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.siwwwwwwwwwwwwwwwwww pp.po.po.popopoohishishishishishistvotvotvotvotvotvo dada-da-dadadaborborborborborbor.si.si.sisisisi
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2018!
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