
Dragi otroci  
in odrasli!

V sredo, 5. decembra 2018, ob 18. uri lepo povab ljeni 
na Glavni trg v Kamniku, kjer se bo na pobočju Ma
lega gradu ustavil Miklavž s svojim spremstvom. Ot
roci  bodo  za  vas  zaigrali hudomušno igro, ob než
ni glasbi bodo zaplesali angeli, ob močnejših zvokih 
parklji, nebo pa bo osvetlil ognjemet. Zbrane bo na
govoril Miklavž, ki se bo ob koncu prireditve spreho
dil po Glavnem trgu. Z njim boste otroci lahko po
klepetali, se fotografirali ... Obdaril vas bo z bombo
ni,  odrasle  pa  s  čajem  in  pecivom  na  stojnicah  
pred banko. Če bo deževalo ali močno snežilo, bo 
prireditev ob isti uri v Domu kulture v Kamniku.

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta

K
U

LT
U

R
N

O
 D

R
U

Š
TV

O
 D

R
. 

FR
AN

C
E

TA
 S

TE
R

LE
TA

, 
TU

N
JI

Š
K

A 
M

LA
K

A 
9

 E
, 

K
AM

N
IK

D
E

S
U

S
, 

K
E

R
S

N
IK

O
VA

 U
LI

C
A 

6
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A

Najlepša hvala, ker ste nam  
zaupali svoj glas.
Za občinsko svetnico je bila izvoljena 
Mojca Škraba. 

NA DeSUS KAMNIK SE LAHKO 
ZANESETE! 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar,  
                      predsednica

Ča so pis ob či ne Kamnik, 30. november 2018, leto 3, šte vil ka 21 

KULTURA

Obetavnost mladosti 
in radost zrelosti
Mešani pevski zbor Cante-
mus Kamnik letos praznuje 
štiridesetletnico delovanja.
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Praznik v znamenju 
stote obletnice
Državni praznik dan Rudolfa 
Maistra je občina Kamnik v 
petek, 23. novembra, počas-
tila s slovesnostjo v Domu 
kulture Kamnik.
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ZANIMIVOSTI

Roka, ki stiska  
rezilo meča
Na Žalah stoji eden zanimi-
vejših spomenikov žrtvam 
prve svetovne vojne. Poveča-
na replika spomenika, ki ga 
je po idejni zasnovi Staneta 
Cudermana izdelal kipar Bo-
ris Kalin, utegne stati tudi na 
Kongresnem trgu.
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Kamnik – Volilna udeležba 
na volilno nedeljo, 18. no-
vembra, je bila v občini Ka-
mnik 50,89-odstotna, kar je 
nekoliko manj od sloven-
skega povprečja. Svoj glas 
je oddalo 11.968 volilnih 
upravičencev, vsak pa je na 
volišču dobil tri glasovnice 
– za župana, za občinski 
svet in za svet krajevne 
skupnosti, v kateri ima stal-
no prebivališče. Za župana 
je bilo oddanih 11.961 gla-
sovnic, neveljavnih pa je 
bilo 173 glasovnic.

Župana bomo dobili v 
drugem krogu
Za župana se je potegovalo 
sedem kandidatov in priča-
kovano bo zmagovalec znan 
šele v drugem krogu – to ne-
deljo. 
Rezultati glasovanja so na-
slednji: Matej Slapar (NSi) 
je prejel 3485 glasov oz. 
29,56 odstotka, Igor Žavbi 
(LMŠ) je prejel 3414 glasov 
oz. 28,96 odstotka, za Du-
šana Papeža (LDP) je glaso-
valo 1560 občanov oz. 13,23 
odstotka, za Sandija Uršiča 
(LSU) pa 1557 volilnih upra-
vičencev oz. 13,21 odstotka. 
Na peto mesto se je uvrstil 
Anton Tone Smolnikar 
(LTS), ki je prejel 782 glasov 
oz. 6,63 odstotka, tik za 
njim Matjaž Zorman (SDS), 
ki je prejel 752 glasov oz. 
6,38 odstotka, na sedmo 
mesto pa Štefan Virjent 
(DeSUS), za katerega je gla-
sovalo 238 volivcev oz. 2,02 
odstotka.
Ker nihče od kandidatov ni 
prejel več kot petdeset od-
stotkov glasov, sta se v drugi 
krog uvrstila prva dva, torej 
Matej Slapar in Igor Žavbi.

»Vesel sem, da so volivci 
prepoznali naše dobro delo 
do sedaj, upam, da se bodo v 
čim večjem številu odpravili 
na drugi krog volitev,« nam 
je v ponedeljek po volitvah 
po kratkem spancu povedal 
Matej Slapar, Igor Žavbi pa, 
da je drugi krog pričakoval, 
tako tesnega izida pa ne, in 
da bi si želel višjo volilno 
udeležbo.
Pogovora z županskima 
kandidatoma objavljamo na 
strani 6.

V občinskem svetu ni 
večjih sprememb
Za razliko od župana pa so 
že znani člani občinskega 
sveta Občine Kamnik v pri-
hodnjih štirih letih. Največ 
glasov (3283 ali 28,02 odstot-
ka) je prejela Lista Marjana 
Šarca, ki je tako dobila devet 
svetniških mest (štiri manj 

kot v prejšnjem mandatu). 
Na drugo mesto se je uvrsti-
la NSi, ki je dobila 2285 gla-
sov ali 19,5 odstotka in s tem 
šest mest (dve več kot v 
prejšnjem mandatu). Lista 
Sandija Uršiča, ki je novinka 
v občinskem svetu, je dobila 
1455 glasov oz. 12,42 odstot-
ka in tako štiri svetniška 
mesta, prav tako štiri svetni-
ška mesta (kot do sedaj) bo 
imela tudi Lista Dušana Pa-

peža, ki je prejela 1400 gla-
sov ali 11,95 odstotka. Več 
kot tisoč glasov ali 8,94 od-
stotka je prejela stranka 
SDS, ki bo imela tri svetnike 
(v prejšnjem mandatu so 
imeli dva). Po enega svetni-
ka bodo imele LTS (584 gla-
sov oz. 4,98 odstotka), SLS 
(475 glasov oz. 4,05 odstot-
ka) in DeSUS (380 glasov 
oz. 3,24 odstotka). 

Občinski svetniki 
znani, župan še ne
Na volišča se je v prvem krogu lokalnih volitev v občini Kamnik odpravilo zgolj malenkost več kot 
polovica volilnih upravičencev. Kdo bo župan, bo znano v nedeljo, 2. decembra, ko bomo v drugem 
krogu volitev izbirali med Matejem Slaparjem in Igorjem Žavbijem. V občinski svet se je uvrstilo 
osem strank oziroma list, največ svetnikov bo znova imela Lista Marjana Šarca.

Volilna udeležba v prvem krogu volitev v občini Kamnik je bila 50,89-odstotna, na volišča 
pa se bomo znova podali to nedeljo, 2. decembra, ko bomo v drugem krogu izvolili novega 
župana. / Foto: Gorazd Kavčič

Priloga od 9. do 16. straniPriloga od 9. do 16. strani
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Dan boja proti plastiki
Plastika je velik problem na-
šega planeta, a je v vsakdanji 
rabi povsem nadomestljiva z 
okolju prijaznimi materiali, 
je glavno sporočilo, ki sta ga 
ob nedavnem evropskem 
tednu zmanjševanja odpad-
kov delila dijaka Lan Spruk 
in Matija Urbanija.
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Kamnik – Maistrovo leto v 
Maistrovem mestu bi lahko 
povzeli slovesno dogajanje, 
ki ga je občina minuli petek 
pripravila pred Maistrovim 
spomenikom na Trgu talcev 
in v polni dvorani Doma 
kulture Kamnik. Letošnja 
slovesnost ob državnem pra-
zniku, ki sicer ni dela prost 
dan, je bila namreč še slo-
vesnejša, saj od pogumnih 
dejanj generala, pesnika in 
domoljuba Rudolfa Maistra 
mineva natanko sto let. Dan 
Rudolfa Maistra obeležuje-
mo v spomin na 23. novem-
ber 1918, ko je Maister s svo-
jo vojsko razorožil nemško 
varnostno stražo in jo raz-
pustil, s tem dogodkom pa k 
Sloveniji priključil večji del 
slovenskega narodnostnega 
in govornega območja Šta-
jerske in Koroške.
V Domu kulture Kamnik so 
se zbrali predstavniki lokalne 
politike, poslanci in častni 
občani, vnuk generala Borut 
Maister in številni drugi do-
moljubi, ki so lahko prisluh-
nili izbranim besedam in 
kakovostnemu kulturnemu 
programu, ki so ga oblikovali 
Slovenski oktet pod umetni-
škim vodstvom Jožeta Vidi-
ca, Simfonični orkester 
Domžale - Kamnik pod diri-
gentsko taktirko Slavena Ku-
lenovića, recitatorja Uroš Po-
točnik in Maja Nemec in sli-
kar Dušan Sterle, ki je s svo-
jimi deli obogatil preddverje 
dvorane kulturnega doma.
Zbrane je sprva nagovoril 
podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi, nato pa še slavnostni 
govornik, predsednik Zveze 
društev general Maister 
mag. Milan Lovrenčič, ki je 
Kamničanom namenil kar 

nekaj zelo pohvalnih besed. 
»Vesel sem, da sem v družbi 
ljudi, ki spoštujejo generala 
Maistra in sledijo njegovi 
sporočilnosti. Kamničani 
ste vredni in ponosni dediči 
idej in idealov, v katere so 
verjeli naši predniki. Vaše 
mesto je že od samega za-
četka vzor spoštovanja gene-
rala Maistra, čeprav je Mais-
ter ne le Kamničan ali Mari-
borčan, ampak je vzor vseh 
Slovencev,« je dejal, nato pa 
orisal dogodke izpred stotih 
let, ki so se v slovensko zgo-
dovino zapisali kot prelom-
ni. »Pred stotimi leti, leta 
1918, ob koncu prve svetov-
ne vojne, ko se je risal nov 
politični zemljevid Evrope, 
je Rudolf Maister s svojimi 
prostovoljci branil in obranil 
slovensko narodno mejo na 
Štajerskem, tako da danes 
lahko Slovenci živimo tisto, 
kar so si leta 1848 zadali 
naši predniki v programu 
Zedinjena Slovenija. Skup-
no vsem prelomnicam je 

bila množičnost odziva Slo-
vencev k obrambi naroda in 
njenega obstoja,« je še pove-
dal slavnostni govornik in za 
konec v luči aktualnih doga-
janj poudaril, da se Maister 
s svojimi prostovoljci takrat 
ni spraševal, kaj bo država 
naredila zanj, ampak kaj bo 
on naredil za svoje rojake.

Občina Kamnik prejela 
zlato plaketo za razvijanje 
domoljubja
Na predvečer državnega pra-
znika je podžupan v začas-
nem opravljanju funkcije 
župana Igor Žavbi na slav-
nostni akademiji Zveze dru-
štev general Maister v Mari-
boru prevzel zlato plaketo, ki 
jo je zveza Občini Kamnik 
podelila za dolgoletno sode-
lovanje pri razvijanju domo-
ljubja. 
»V Kamniku se je vse skupaj 
začelo. Kamničanke in 
Kamničani smo ponosni, da 
se Kamnik imenuje Maistro-
vo mesto, pa čeprav je Mais-

ter v njem preživel le nekaj 
let. Iz Kamnika je v svet od-
šel z željo po novem znanju 
in na koncu priboril tako po-
membno severno mejo. Ka-
mnik je bil prvi, ki je Maistru 
postavil spomenik in veseli 
ter ponosni smo, da smo v 
letošnjem letu razširili mu-
zej, Rojstno hišo Rudolfa 
Maistra, ter dokončno in v 
celoti prenovili spodnjo eta-
žo. S tem smo Maistru dali 
še dodatno priznanje,« je v 
Mariboru med drugim pono-
sen dejal Žavbi.

Izšla je knjiga Rudolf 
Maister – sto let severne 
meje
Letošnji praznik pa je zazna-
moval tudi izid knjige z nas-
lovom Rudolf Maister – sto 
let severne meje, ki so jo 
pred dnevi predstavili v Me-
dobčinskem muzeju Ka-
mnik. Knjigo je v okviru 
zbirke Albumi pred kratkim 
izdala Založba Mladinska 
knjiga, z njo pa so številni 
pisci zaznamovali stoto 
obletnico konca prve svetov-
ne vojne, razpad avstro-ogr-
ske monarhije in nastanek 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev ter pomembne 
politične, vojaške in diplo-
matske premike, ki so se do-
godili leta 1918 in so začrtali 
meje slovenskega narodne-
ga ozemlja in države, kakor 
veljajo še danes, zanje pa 
ima odločilne zasluge prav 
Rudolf Maister.
Maistrovo življenjsko zgod-
bo je v knjigi opisal Mihael 
Glavan, študije o njegovi 
vsestranski ustvarjalnosti in 
njegovem delu pa so prispe-
vali Igor Grdina, Andrej 
Misson, Alenka Puhar, 
Milček Komelj, Vlasta Stav-
bar, Alenka Juvan, Peter 
Krečič in Milan Lovrenčič.

Praznik v znamenju 
stote obletnice
Državni praznik dan Rudolfa Maistra je občina Kamnik v petek, 23. novembra, počastila s 
slovesnostjo v Domu kulture Kamnik.

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor 
Žavbi, ki je bil govornik tudi na občinski proslavi, je na 
slavnostni akademiji Zveze društev general Maister v 
Mariboru prevzel zlato plaketo, ki jo je zveza Občini 
Kamnik podelila za dolgoletno sodelovanje pri razvijanju 
domoljubja. / Foto: Gorazd Kavčič

Proslavo ob dnevu Rudolfa Maistra sta s kulturnim programom obogatila tudi Slovenski oktet in Simfonični orkester 
Domžale - Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič
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Brezje nad Kamnikom – Od-
sek javne poti na Brezjah 
nad Kamnikom je bil že 
močno dotrajan in je zato 
zahteval tudi vse višje stro-
ške rednega vzdrževanja, 
zato se je občina pred zimo 
odločila za obnovo.
Dela so izvedli v Komunal-
nem podjetju Kamnik, ki je 
koncesionar za vzdrževanje 
občinskih cest. Že oktobra 
so tako ob popolni zapori te 
ceste izkopali dotrajani no-

silni material, nasuli nove-
ga, uredili meteorno kanali-
zacijo s požiralniki in vtoč-
nim jaškom, zamenjali 
poškodovane cevi propusta 
in površino asfaltirali. Na-
ložba, ki bo precej zmanjša-
la stroške vzdrževanja, je 
bila vredna 29 tisoč evrov.
Krajani Brezij so se, tako kot 
je v kraju že v navadi, nove 
pridobitve razveselili sku-
paj. Povabili so predstavnike 
občine in izvajalcev in se po-
vesili ob zvokih harmoni-
karja Marjana Raka.

Prenovljena cesta 
na Brezjah
Občina je oktobra obnovila 134 metrov dolg odsek 
javne ceste, ki so jo na pobudo krajanov 16. 
novembra uradno odprli s skromno slovesnostjo.

Prenovljeno cesto so svojemu namenu uradno predali 
podžupan Matej Slapar, predsednica Krajevne skupnosti 
Godič Mira Potokar in podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igor Žavbi. / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Prihodnje leto bo minilo dvajset let partnerstva 
med pobratenima občinama Kamnik in Trofaiach in v obeh 
občinah bodo temu jubileju posvetili primerno pozornost. 
Sredi novembra so se predstavniki Občine Kamnik skupaj v. 
d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. 
Tomažem Simetingerjem udeležili  vsakoletnega srečanja s 
predstavniki pobratenega Trofaiacha, ki je tokrat potekalo v 
avstrijskem Gamlitzu. Na srečanju so dorekli, da bodo tudi v 
prihodnje sodelovali zlasti na področjih kulture in športa. J. P.

Srečanje s predstavniki pobratenega Trofaiacha

Zduša – Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so še pred 
iztekom pogodbenega roka dokončali gradnjo pločnika med 
Zdušo in Podjelšami, ki so ga asfaltirali v soboto pred volil-
no nedeljo, tako da so se tamkajšnji volivci na volišče v 
Mekinje že lahko odpravili peš po pločniku. Ob pločniku v 
dolžini 270 metrov so že postavili tudi javno razsvetljavo, da 
bodo pešci v prometu še bolj varni. J. P. 

V Zduši že po novem pločniku
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Vabilo na prižig novoletne okrasitve 
v Pravljični Kamnik 

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v mesecu decem-
bru pripravlja številne prireditve, ki bodo naše srednjeveško 
mesto spremenile v pravo pravljično mesto. Nepozaben in 
vreden ogleda bo nedvomno prižig novoletne okrasitve, ko 
bo Pravljični Kamnik v petek, 7. decembra 2018, ob 17. uri 
na Glavnem trgu zasijal v soju lučk. 

Dogajanje bodo popestrili odlomki muzikala Pepelka, v ka-
terem glavno vlogo igrata Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat, ki 
sta ljubiteljem slovenske glasbe znana kot duo Uroš in Tjaša.

Kam na prižig novoletne okrasitve? 
Ja, v Pravljični Kamnik! 

Kamnik – Krajevna skupnost Kamnik – center in Župnija 
Kamnik vabita na blagoslov kapelice sv. Barbare, ki bo jutri, 
v soboto, 1. decembra, ob 11. uri v parku pred nekdanjo 
smodnišnico, ob severnem kamniškem krožišču. Prošnji za 
blagoslov novozgrajene kapelice – znamenja sv. Barbare se 
je odzval nadškof Stanislav Zore. J. P.

Blagoslov kapelice sv. Barbare

Brez svojih svetnikov v ob-
činskem svetu Občine Ka-
mnik pa so ostale naslednje 
liste: SD (233 glasov oz. 1,99 
odstotka), Levica (273 glasov 
oz. 2,34 odstotka), Stranka 
Alenke Bratušek (154 glasov 
oz. 1,32 odstotka) in SMC 
(147 glasov oz. 1,25 odstotka).

Kdo so novi svetniki?
Kot je na podlagi Harejeve-
ga količnika, t. i. D'Hondto-
vega sistema in na podlagi 
oddanih preferenčnih gla-
sov ugotovila Občinska volil-
na komisija, so bili v občin-
ski svet Občine Kamnik iz-
voljeni: Igor Žavbi, Ančka 
Podbevšek, Žan Potočnik, 
Karla Urh, Marko Šarec, Ni-
ves Matjan, mag. Urban 
Bergant, Alenka Jevšnik in 
Božidar Pilej (vsi LMŠ), 
Cvetka Slapnik, dr. Janez Ri-
fel, Matej Slapar, Bogdan 
Pogačar, Ivanka Učakar in 
dr. Jernej Markelj (vsi NSi), 
Duško Papež, Žaklina 
Zdravkovič, Grega Zorman 
in Edis Rujovič (vsi LDP), 
Sandi Uršič, Karmen Ka-
plja, Robert Prosen in Šem-
so Mujanovič (vsi LSU), 
Franci Spruk, Natalija Ber-
lec in Matija Sitar Močnik 
(vsi SDS), Jože Korošec 
(SLS), Mojca Škraba (De-
SUS) in Anton Tone Smol-
nikar (LTS).
Kdo bo v občinskem svetu 
nadomestil Mateja Slaparja 
oz. Igorja Žavbija, bo ura-
dno znano po nedeljskih vo-
litvah.

Znani tudi predstavniki 
svetov krajevnih 
skupnosti
V svete 21 krajevnih skup-
nosti v občini Kamnik so bili 
izvoljeni naslednji predstav-
niki: KS Črna pri Kamniku 
– Simon Golob, Klemen 
Udovč, Janko Spruk, Valen-
tina Brelih, Vilko Kešnar, 
Vida Romšak in Francka 
Starovasnik, KS Duplica – 
Marija Trebušak, Marjan 
Jerman, Bogdan Pogačar, 
Andrej Hribar, Lučka 
Vavpetič, Vesna Janežič in 
Ivana Helena Križnik, KS 

Godič – Mihela Gabrovec, 
Uroš Uranič, Roman Do-
bovšek, Zvonko Klobučar, 
Anica Starovasnik, Marija 
Arko in Boštjan Resnik, KS 
Kamnik – center – Janez Re-
panšek, Ivanka Učakar, Ivo 
(Ivan) Griljc, Mihael Resnik, 
Irena Jeras, Nuša (Ana) Lis-
jak in Simon Klevže, KS 
Kamniška Bistrica – Robert 
Uranič, Janez Cerar, Franci 
Šimenc, Damijan Krmav-

nar, Nina Cestnik Pavlič, 
Mirjana Kemperl, Gregor 
Mlakar, Jure Pavlič, Klemen 
Gradišek, Marta Balantič in 
Maja Pančur, KS Mekinje – 
Nace Koncilja, Blaž Letnar, 
Domen Brumec, Zdenka 
Petek, Leon Bernot, Urška 
Petek in Agata Sankovič, KS 
Motnik – Marjan Sempri-
možnik, Majda Hribar, Ni-
kolaj Bergant, Marko Ore-
hovec, Simonca Koželj, Da-
vid Slapnik, Janko Podbre-
gar, Janja Pestotnik in An-
ton Hribar, KS Nevlje – Mi-
tja Mihelič, Vesna Kropi-
všek, Janez Pančur, Jure 

Poljanšek, Nataša Golob, 
Anica Burja in Vanja Flis 
Gričar, KS Novi trg – Tilen 
Travnik, Uroš Kokotec, 
Blanka Kralj, Anja Klančnik, 
Jurij Reščič, Ivan Bizjak in 
Brina Redling, KS Perovo – 
Janez Bergant, Helena Ko-
vačič, Majda Rojc, Robert 
Lipovšek, Manca Galjot, Ed-
vard Osenk in Mitja Kem-
perle, KS Podgorje – Gašper 
Petek, Boris Mikuš, Uroš 

Benkovič, Nika Učakar Go-
lob, Mira Benkovič Tonin, 
Štefan Grošelj in Mirko Žu-
rbi, KS Pšajnovica – Marjan 
Zalogar, Stanislav Žavbi, 
Marjan Kancilija, Robert 
Pestotnik, Marija Žibert, Li-
dija Mali in Monika Grašič, 
KS Sela pri Kamniku – 
Franc Sušnik, Primož Pirc, 
Nataša Pivec, Joško Zavolov-
šek, Alenka Stehničar, Franc 
Poljanšek in Metoda Hribar, 
KS Srednja vas pri Kamniku 
– Matej Mali, Damijan 
Zdovc, Janez Pavlič, Irena 
Koncilija, Mira Drolc, Olga 
Bergant in Branislav 

Mavsar, KS Šmarca – Ma-
tjaž Šporar, Mitja Šarec, 
Olga Tonin, Sabina Rom-
šak, Matija Podržaj, Anja 
Grašič in Gašper Pavlin, KS 
Šmartno v Tuhinju – San-
dra Žibert, Peter Hočevar, 
mag. Mitja Zabavnik, Janez 
Pančur, Janez Pavlič, Moni-
ka Berisha in Andreja Ka-
dunc, KS Špitalič – Marko 
Drolc, Marko Pančur, Boja-
na Pančur, Fanika Drolc, 
Matjaž Sedeljšak, Valentin 
Hribar in Igor Zajec, KS Tu-
hinj – Dejan Bajde, Cvetka 
Slapnik, Anže Bajde, Franci 
Železnik, Peter Zajc, Janez 
Hribar, Robert Zalaznik, Ja-
nez Stojc, Stanislav Pirš, 
Franc Hribar in Marko 
Šmit, KS Tunjice – Aleksan-
der Mikuš, Valentin Zabav-
nik, Jan Žavbi, Simona Bru-
lc, Tatjana Lipovšek, Milena 
Erbežnik Klanšek in Mirko 
Golob, KS Volčji Potok – 
Domen Virant, Andraž Ve-
hovar, Samo Jerman, Peter 
Kuret, Petra Kregar, Vinko 
Kveder in Maja Vtič, KS Vra-
nja Peč – Irena Pavlič, Uroš 
Zalaznik, Mihael Brlec, Jo-
žef Narat, Danijel Erdani, 
Štefanija Sovinšek in Gre-
gor Grčar in KS Zaprice – 
Nevenka Hrastovec, Metka 
Šubic, Zdravko Vrankar, 
Damijana Serša, Denis Pirc, 
Miha Novak in Pavel Serša.

Občinski svetniki 
znani, župan še ne
31. stran

Drugi krog volitev za župana bo v nedeljo, 2. 
decembra, predčasno glasovanje je bilo v 
prostorih Občine Kamnik možno od torka, 27. 
novembra, do četrtka, 29. novembra.
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Kamnik – V Komunalnem podjetju Kamnik, kjer skrbijo za 
vzdrževanje kanalizacijskega sistema na območju občine 
Kamnik, opozarjajo občane, naj v kanalizacijo ne spuščajo 
oz. odmetavajo hrane in drugih organskih odpadkov iz go-
spodinjstev, saj ti povečujejo odpadne vode, povečujejo ko-
ličino usedlin, ki zaradi gnitja povzročajo neprijetne vonja-
ve, prav tako pa tudi privabljajo podgane in druge glodavce, 
ki se zaradi tega lahko prekomerno razmnožijo. Da bi bilo 
podgan čim manj, so pred dnevi izvedli deratizacijo kanali-
zacijskih vodov na območju Kamnika, Podgorja, Duplice, 
Bakovnika in Kovinarske ulice. J. P.

Kanalizacijski sistem so deratizirali

V prvem krogu volitev je svoj glas v občini Kamnik oddalo 11.968 volilnih upravičencev. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Gradbena dela na 
Glavnem trgu so se skupaj s 
prenovo Maistrove ulice za-
čela že junija, a so se zaradi 
arheoloških izkopavanj in 
ustrezne dokumentacije in 
zaščite najdb zavlekla vse do 
nedavnega. 

Arheološka izkopavanja (ta 
so zakonska obveza investi-
torja), ki so bila izvedena v 
sodelovanju in pod strokov-
nim vodstvom kranjske eno-
te Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine in so potekala 
domala celo poletje, so dela 
tudi precej podražila, saj se 
je proračunska postavka za 

ta projekt zato povišala za 
141 tisočakov. 
Delavci Komunalnega pod-
jetja Kamnik so, da bi ujeli 
ugodne vremenske pogoje 
in tlakovanje čim prej 
zaključili, v teh dneh delali 
tudi v večernih urah pod re-
flektorji, a zdaj je vse prip-
ravljeno na decembrsko ok-

rasitev. Lučke, ki jih bodo 
slovesno prižgali prihodnji 
petek, so po ulicah mestne-
ga središča že nameščene, 
svoje mesto pa je na trgu 
našla tudi smreka, ki jo je 
tudi letos daroval eden od 
občanov. Še eno smreko so 
te dni postavili tudi na križi-
šču pri Korobaču.

Prenova Glavnega trga je končana
Po zahtevnih arheoloških izkopavanjih je Glavni trg že tlakovan in čaka na decembrsko okrasitev.

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 
94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komi-
sija Občine Kamnik na svoji 5. seji dne 19. 11. 2018 sprejela 
naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP
1)  Občinska volilna komisija Občine Kamnik ugotavlja, da na 

volitvah za župana Občine Kamnik, dne 18. 11. 2018, noben 
kandidat ni prejel večine veljavnih glasov. Zato se opravi 
drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ 
glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem 
redu, glede na število dobljenih glasov v prvem krogu voli-
tev, in sicer:

1. MATEJ SLAPAR
  PREDLAGATELJ: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  

DEMOKRATI

2. IGOR ŽAVBI
 PREDLAGATELJ: LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

2)  Drugi krog glasovanja za izvolitev župana se opravi v nede-
ljo, 2. decembra 2018, na voliščih in območjih volišč, kot so 
določena z veljavnim sklepom Občinske volilne komisije, št. 
041-1/2018 z dne 3. 9. 2018 in 9. 10. 2018. 

Številka: 041-3/2018 PREDSEDNIK OVK
Kamnik, 19. november 2018 Janez Rozman, univ. dipl. prav. l.r.
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Lokalne volitve 2018

petek, 30. novembra 2018
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NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

MATEJ 
SLAPAR
ZA ŽUPANA

Matej Slapar je pravi za župana, ker je 
NORMALEN, PREUDAREN IN POVEZOVALEN.

MATEJA SLAPARJA ZA ŽUPANA PODPIRAJO:

VOJKO LAZIĆ
Od politikov sem bil navajen, da veliko govorijo, pri dejanjih pa se  
ponavadi ustavi. Moje prepričanje pa je s trdno voljo, mladostno  
energijo in lahko rečem znanjem in izkušnjami spremenil Matej Slapar. Da 
se s sodelovanjem gospodarstva, lokalne politike, gostinstva, podjetništva  
in turizma lahko tudi veliko naredi, nam je dokazal pri ustanavljanju in 
delovanju podjetniškega kluba, KIKŠtarterja, pri oblikovanju strategije  
turizma, pri revitalizaciji mestnega jedra, pa tudi pri izgradnji igrišča v  
Mekinjah. Matej Slapar je zame človek dejanj.

BRANE GOLOB
Kot član in predsednik Športno kulturnega društva z njim sodelujem dobrih 10 
let. Je gonilna sila kraja in motivator, ki mu nikoli ne zmanjka idej in energije.  
Je izredno zanesljiv, vztrajen, marljiv, prizadeven, vedno pripravljen prijeti  
za delo. Odraža ga močna pripadnost in navezanost na Kamnik in okolico. 
Njegov trud in prizadevanja za kraj se odražajo v številnih rezultatih. Žene ga  
močna želja, da stvari obrne na bolje. Ima znanje, izkušnje, vizijo in sposobnost 
da zastavljene cilje izpelje.

JOŽE KOROŠEC
Mateja Slaparja podpiram za župana v upanju, da bo s svojo zagnanostjo in  
razumnimi odločitvami omogočil infrastrukturo na podeželju, ki jo nujno  
potrebuje, kmetijstvu pa dal veljavo, kot si jo zasluži. Matej je človek  
kompromisov, ki jih vsak župan veliko potrebuje pri delu z občani.

TOMAŽ LAH
Podjetniki radi gledamo v prihodnost in si želimo soustvarjati boljše okolje in 
družbo, ki bo spodbujala svobodo, osebno odgovornost in ekonomski razvoj.  
Kot podejtnik, član podjetniškega kluba, pobudnik ustanovitve sklada za  
podporo mladim, sem prepričan, da je madim potrebno dajati spodbudo in 
jih podpirati. Zavedam se, da je kakovost družbe in okolja zelo odvisna od  
lokalnih politikov in da z volitvami sporočamo, katere vrednote podpiramo 

in kakšno družbo si želimo. Osebno si želim pošteno, zagnano in ustvarjalno družbo, kjer se bo 
omogočalo, ne preprečevalo, kjer se bo sodelovalo, ne prepiralo in kjer se bo garalo za izboljšanje 
kakovosti življenja v občini. Mateju dajem podporo predvsem zato, ker ga kot takega poznam iz  
KIKštarterja, Podjetniškega kluba in ker je mlad pa vendar izkušen. Ker ima energijo in voljo. Ker 
verjame, da se je za razvoj treba truditi, ker verjame, da le sodelovanje vseh različnih v občini 
lahko prinese dolgoročne rezultate in ker ne obljublja veliko, kar pa obljubi pa naredi. Dajem mu 
podporo tudi zato, ker je trden v prepričanju in razume gospodarstvo.

TONE SMOLNIKAR
V času predvolilne kampanje sem na pogovoru na Obrtni zbornici na 
vprašanje, koga bi podprl, če ne bom izvoljen, brez pomislekov dejal, da je 
to Matej Slapar. Bil sem edini,  ki sem med sedmimi županskimi kandidati 
upal povedati ime in priimek »svojega  nasprotnika«. To ni bil  navdih tistega   
trenutka ali večera,  to so bile misli, ki so se mi vtisnile v spomin ob  
pogovorih z njim in spremljanju njegovega dela. Prijetno se je z njim  

pogovarjati, s širokim znanjem in razgledanostjo te prepriča, da je doma tako rekoč na vseh 
področjih, da dobro pozna svojo občino in živi z njo. Študij ob delu mu  je dodatno dvignil  
samozavest, izkušnje, ki si jih je nabral kot  podžupan pa bo s pridom izkoristil tudi stopničko 
više, v županski pisarni. Vem, da je bil kot drugi podžupan nekoliko odmaknjen, a ga je to  
dodatno krepilo pri vseh izzivih in nalogah, ki so mu bile dodeljene. Zaveda se, da je županovanje  
trdo delo, ki ga želi opravljati pošteno in zavzeto. To mi je priznal tudi med enim zadnjih  
pogovorov,  ko sem mu dejal, da začetki niso enostavni, a z delom se krepi samozavest in 
odločnost. Občina je veliko podjetje;  tudi podjetniških izkušenj mu ne manjka, saj je udeležen 
pri rojevanju  številnih novih podjetniških idej v Podjetniškem klubu. Pri oblikovanju programa 
razvoja občine Kamnik  ostaja na realnih tleh, v okviru finančnih možnosti, saj vseh želja vsem 
ni možno izpolniti. Verjamem, da bo z ekipo znal vleči prave poteze za napredek in enakomeren 
razvoj občine, zato brez  pomisleka pritrjujem: SKUPAJ ZAGNANO.

TONE FTIČAR
Univerzitetni diplomirani ekonomist Matej Slapar, ki je poklicno znanje  
nadgrajeval z večletnimi delovnimi izkušnjami tako v mednarodni gospodarski 
družbi kot samostojni podjetniški praksi, svoja službena področja ekonomije, 
gospodarstva in turizma že desetletje in pol prepoznavno zaznamuje z aktivno 
navzočnostjo v tako v lokalni krajevni skupnosti kot Občini Kamnik. 
S poznavanjem svojega okolja, njegovih prednostnih značilnosti in  
posebnosti, pa tudi pomanjkljivosti in neuresničenih priložnosti, se tudi kot politik usmerja  
k rešitvam, ki zajemajo ključna področja za izboljšanje kakovosti življenja nasploh in ki niso  
iluzorne, temveč uresničljive. Mednje spada tudi duhovna, kulturna prepoznavnost našega  
mesta in občine, ki zajema tako tradicijo kot sodobno ustvarjalnost, snovno in nesnovno  
dediščino, spodbudo in afirmacijo umetnosti, segajoče od klasične glasbe, gledališča, literature,  
vizualnih zvrsti, folklore, plesa, multimedijskih umetniških praks itd… Priložnost je z Matejem  
Slaparjem kot županom tako rekoč »na dosegu roke«; ne terja pa le zaupanja, temveč tudi  
konkreten odraz volje za izbiro, za uresničitev obetavnih načrtov s sodelovanjem v maniri  
dobrega dela: zavzeto, premišljeno in zanesljivo!

MATEJA SLAPARJA ZA ŽUPANA PODPIRAJO TUDI:
mag. Matej Tonin, dr. Jernej Markelj, Miha Dolinšek, Matic Smolnikar, Polona 
Štolfa, Jože Berlec, dr. Janez Rifel, Cvetka Slapnik, Damjan Kožlakar, Andreja 
Kadunc, Jan Goltnik, Štefka Legedič, Anton Iskra, Jerneja Osolnik, Silvo Cafuta,  
Petra Rebernik, Monika Omovšek, Helena Kregar, Matjaž Šporar, Vesna 
Janežič, Ivan Miroslav Sekavčnik, Barbara Černetič, Žiga Levar, Ivanka Učakar,  
dr. Marjeta Humar, Martin Gorenc, Nina Pavec, Primož Zupan, Romana Uršič, 
Tone Klemenc, Anton Stele, Andrej Pregl,Vojko Tonin, Štefan Dominko, Domen 
Gruden, dr. Damjan Hančič, Marija Koželj, Janez Leskovec, Bogdan Pogačar, 
Janez Stražar, Matjaž Jug, Simona Slapar ... in mnogi drugi.
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Soočenje županskih kandidatov

petek, 30. novembra 2018

Jasna Paladin

V drugem krogu volitev se 
začenja znova. Kako uspeš-
ni so vaši pogovori o širši 
podpori in katere stranke/
liste so vam jo že zagotovile?
»Ko se srečujem z ljudmi po 
občini, opažam, da na svoji 
poti nisem sam in da mojo 
kandidaturo podpira vedno 
več Kamničank in Kamniča-
nov, ki imajo Kamnik radi 
in jim je za Kamnik mar. Za 
župansko tekmo se voli ose-
ba in ne stranke. Obljub-
ljam trdo delo, jasno vizijo 
in predvsem delo s srcem za 
boljši Kamnik za vse. Ob-
čanke in občani so to pre-
poznali že v prvem krogu, 
verjamem pa, da bodo tudi 
to nedeljo.«

Znana je sestava občinskega 
sveta Občine Kamnik. 
Kakšno koalicijo bi sestavili, 
da bi lahko izpeljali zastav-
ljene načrte?
»Kot sem povedal že ob na-
povedi kandidature, sem 
pripravljen sodelovati z vse-
mi, saj želim, da postanemo 
ena izmed najuspešnejših 
občin v Sloveniji. Projekte 
želim izvajati v sodelovanju 
z vsemi svetniškimi skupi-
nami. Uskladili bomo cilje 
in v sodelovanju izvedli 
zastavljene naloge, ki bodo 
prispevale k napredku Ka-
mnika.«

Katere (konkretne) projekte 
boste kot župan izpeljali v 
prihodnjih štirih letih?
»Zgraditi moramo novo 
Osnovno šolo Frana Albreh-
ta in sprejeti ustrezne pro-
storske akte za območje 
nekdanje smodnišnice ter 
druge degradirane predele. 
Profesionalnim in rekreativ-
nim športnikom moramo 
zagotoviti možnosti trenin-
gov blizu doma, zato je treba 
zgraditi dodatno športno in-
frastrukturo (pokrit olimpij-
ski bazen in dodatna igrišča 
z umetno travo za nogo-
met). Urediti bo treba sis-

tem parkiranja v mestnem 
jedru in pri zdravstvenem 
domu, kjer je moj cilj zgra-
diti parkirni hiši. Obnoviti 
moramo tudi vrsto občin-
skih cest. Nadaljeval bom s 
spodbujanjem podjetništva 
in turizma, v čemer vidim 
potencial za razvoj naše ob-
čine. 

Za mlade v občini bom … 
»… podpiral delo mladinskih 
organizacij. Zagotovil pogo-
je za ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, ki bodo mla-
dim omogočala osamosvoji-
tev in zgodnje odločanje za 
družino. Nadgradili bomo 
ukrepe za prvo reševanje sta-
novanjskega problema, in 
sicer z dograditvijo nepro-
fitnih stanovanj z možnostjo 
odkupa.«
 
Za starejše bom …
»… zagotovil prostore, na-
menjene medgeneracijske-
mu druženju. Tudi v pri-
hodnje bom spodbujal delo-
vanje zavoda Oreli, ki s pro-
stovoljstvom mlajših skrbi 
za prenos veščin ter izku-
šenj na starejše in obratno, v 
občinski stavbi bomo zgra-
dili dvigalo, v knjižnici ob-
novili zgornje prostore in jih 
namenili za druženje ter 
prireditve. Spodbujal bom 
delovanje Društva upoko-
jencev Kamnik, ki bogati 
udejstvovanje in druženje 
starejših. Podpiral bom 
društva in skupine jutranje 
rekreacije starejših, ki se do-
bivajo na več krajih v občini 
Kamnik (Keršmančev park, 
Zikova ulica ...). Najti pa bo 
treba tudi rešitev za prazna 
oskrbovana stanovanja. Ko-
likor bo v moji moči, bom 
pripomogel k čim boljši re-
šitvi.« 
  
Kaj bo na območju nekdanje 
smodnišnice čez štiri leta?
»Na južnem delu bo celovito 
komunalno urejena poslov-
na cona. Na severnem delu 
bo prostor, namenjen špor-
tu in rekreaciji, za katerega 

bodo sprejeti prostorski akti 
za izgradnjo vstopne točke v 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
zraven bodo tudi prostori za 
Gorsko reševalno službo ter 
vrsto turističnih in športnih 
kompleksov (oz. bo priprav-
ljena podlaga za njihovo 
ureditev).«
  
Kaj cenite pri svojem proti-
kandidatu?
»Z Igorjem sva kot sodelav-
ca korektno sodelovala. Ve-
sel sem, da dober odnos 
vzdržujeva tudi v času kam-
panje, in to cenim.« 
  
Zakaj bi bili dober župan?
»Bil bi dober župan, ker 
imam izkušnje tako z lokal-
no politiko kot s podjet-
ništvom. Za občanke in ob-
čane v lokalni politiki delam 
že 15 let. Kot predsednik in 
aktivni član sem deloval v 
svetu KS Mekinje. Pred 
nastopom podžupanske 
funkcije sem delal kot fi-
nančni analitik v mednaro-
dnem podjetju in ustanovil 
podjetje, ki se ukvarja z ra-
čunovodstvom. Zelo po-
membno je, da cenim dia-
log, znam prisluhniti lju-
dem in s svojim znanjem to, 
kar se z občankami in obča-
ni dogovorim, zmorem tudi 
uresničiti.
Imam znanje, izkušnje in 
vizijo, kako bo Kamnik pos-
tal najuspešnejša občina v 
Sloveniji. Predvsem pa 
imam energijo, voljo in 
vztrajnost, da zastavljene ci-
lje uresničim. Prepričan 
sem, da bo z mojim progra-
mom in vizijo bolje za vse.«
  
Sporočilo za občane/volivce:
»Dragi Kamničanke in 
Kamničani, udeležba na vo-
litvah je priložnost, da izra-
zite svoje mnenje o tem, v 
kakšnem Kamniku si želite 
živeti. Glas zame je glas za 
Kamnik, ki bo varno, udob-
no in stimulativno okolje, ki 
mu bo sleherni Kamničan s 
ponosom rekel dom. Pojdi-
mo skupaj zagnano naprej!«

Matej Slapar

Matej Slapar

Jasna Paladin

V drugem krogu volitev se 
začenja znova. Kako uspeš-
ni so vaši pogovori o širši 
podpori in katere stranke/
liste so vam jo že zagotovile?
»O podpori v drugem krogu 
se pogovarjamo z različnimi 
strankami oz. protikandidati 
iz prvega kroga. Doslej mi je 
javno podporo izkazal Du-
šan Papež s svojo listo, osta-
le stranke se še odločajo.«

Znana je sestava občinskega 
sveta Občine Kamnik. 
Kakšno koalicijo bi sestavili, 
da bi lahko izpeljali zastav-
ljene načrte?
»Menim, da imamo vsi čla-
ni občinskega sveta enake 
prioritete. Ureditev lokalnih 
cest in varnih šolskih poti, 
izgradnja nove OŠ Frana Al-
brehta, ureditev razmer na 
območju KIK, skrb za go-
spodarstvo, turizem in špor-
tno infrastrukturo … zato 
sem mnenja, da v občin-
skem svetu lahko sodeluje-
mo z vsemi svetnicami in 
svetniki ter konstruktivno 
rešujemo težave in spreje-
mamo dobre odločitve.«

Katere (konkretne) projekte 
boste kot župan izpeljali v 
prihodnjih štirih letih?
»V prihodnjem mandatu vi-
dim še veliko izzivov. Osre-
dotočil se bom predvsem na 
celovito obnovo več kot 420 
kilometrov cest (predvsem 
na prometnih odsekih Pod-
gorje, Zajasovnik, Češnjice, 
Slape, Tunjice, Krivčevo …), 
izgradnjo nove OŠ Frana Al-
brehta in športne dvorane 
skupaj s Knjižnico Franceta 
Balantiča Kamnik. Stremel 
bom k obnovi podružničnih 
šol, nadaljevanju obnove 
Starega gradu, ureditvi var-
nih šolskih poti in pločnikov 
ter kolesarskih in pešpoti, 
izgradnji nove poslovilne ve-
žice v Nevljah in na Selih, 
ureditvi avtobusnih postaja-
lišč na Kozjaku, rekonstruk-
ciji ceste in umestitvi parki-

rišča na Veliko planino, za-
gotovitvi parkirnih površin 
ob blokovskih naseljih, 
umestitvi optičnega omrež-
ja, ureditvi območja nekda-
nje smodnišnice, nadaljeva-
nju obnove starega mestne-
ga jedra Kamnika ter obmo-
čja Utok–Meso–Alprem in 
brezplačni izposoji električ-
nih koles.«

Za mlade v občini bom …
»… skupaj z mladimi pripra-
vil in izpolnjeval strategijo 
za mlade, omogočil izobra-
ževanja, organizacijo različ-
nih delavnic, tematskih dni 
in razpisov, mednarodno 
izmenjavo, organizacijo fe-
s t i v a l o v ,  z a g o t a v l j a l 
brezplačne prostore za mla-
de in njihovo dejavnost, ok-
repil sodelovanje z mladin-
skim svetom in spodbujal 
dobre ideje, kot je Dnevna 
soba društva Makadam, in 
še bi lahko našteval.«

Za starejše bom … 
… nadaljeval dobro prakso 
sodelovanja z zavodom Ore-
li, Društvom upokojencev 
Kamnik in Domom starej-
ših občanov Kamnik. Starej-
ši so modri in izkušeni, zato 
je pomembno, da svoje kva-
litete predajo naprej mla-
dim, ki sicer v tej naglici ne 
najdejo časa, da bi jih poslu-
šali. Zato bom spodbujal na-
stanek skupin za samopo-
moč, ki so še kako dobrodo-
šle, saj v njih lahko starejši 
izražajo sebe in svoje občut-
ke. Skupaj bomo skrbeli, da 
se starejši ne bodo počutili 
zapostavljene in da bo jesen 
življenja prijetna.«

Kaj bo na območju nekdanje 
smodnišnice čez štiri leta?
»Zavzemal se bom, da do 
sredine mandata v občin-
skem svetu sprejmemo 
podrobne prostorske načrte 
in se območje začne razvija-
ti. Zagotovo bo tam našla 
svoj prostor Gorska reševal-
na služba Kamnik in prav 
tako bomo videli prve za-

metke rekreacijskih ter turi-
stičnih površin. Želim si, da 
skupaj z Občino Kamnik 
primerne dodatne prostore 
za svoje dejavnosti pridobijo 
mladi in kulturniki.«

Kaj cenite pri svojem proti-
kandidatu?
»Z Matejem se poznava že 
zelo dolgo, ves čas pa mi je 
pri njem všeč najbolj to, da 
je ravno tako kot jaz priprav-
ljen poprijeti za vsako delo 
in vsako orodje.«

Zakaj bi bili dober župan?
»Poznam delovanje občin-
ske uprave in sem pridobil 
izkušnje, potrebna znanja 
ter imam voljo za vodenje 
občine, saj sem že kot po-
džupan in v začasnem opra-
vljanju funkcije župana 
spoznaval potrebe posame-
znih krajevnih skupnosti ter 
občank in občanov. Pro-
gram, ki smo ga izoblikovali 
skupaj z ekipo na podlagi 
njihovih želja in predlogov, 
lahko začnem izvajati ne-
mudoma. Zavedam se, da je 
občinska malha prehitro 
prazna, zato si bom prizade-
val, da se program, za kate-
rim stojimo, v največji meri 
uresniči. Obljubljam, da 
bodo občanke in občani še 
naprej zadovoljni z delova-
njem občinske uprave, stori-
tve pa bodo opravljene hitro 
in kvalitetno. Zavedam se, 
da je sodelovanje z vlado in 
ministrstvi zelo pomemben 
dejavnik pri razvoju občine. 
Tukaj pa imam v primerjavi 
s protikandidatom precej 
boljše povezave.« 

Sporočilo za občane/volivce: 
»Spoštovane Kamničanke in 
spoštovani Kamničani, hva-
la za vašo udeležbo v prvem 
krogu lokalnih volitev. Sku-
paj nam je uspelo, da smo 
še naprej najmočnejša 
stranka v občinskem svetu. 
Vabim vas, da se mi na vo-
liščih pridružite tudi to ne-
deljo in oddate svoj glas. Naj 
gre Kamnik naprej.«

Igor Žavbi

Igor Žavbi / Foto: Tina Dokl
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Podjetje Kamnik-Schlenk, d. o. o.
Fužine 9, 1240 Kamnik

Objavlja prosta delovna mesta za delo v proizvodnji  
predelave aluminija

ELEKTRIKAR-VZDRŽEVALEC 
m/ž (1 delavec)
(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

  končana IV. ali V. stopnja izobrazbe elektro, smer elektrikar 
energetik

  izkušnje z vzdrževalnimi deli v proizvodnji (vzdrževanje  
strojev in naprav, odpravljanje napak na strojih in napravah, 
skrb za nemoteno delovanje strojev opravljanje rednih 
vzdrževanj)

  odgovornost in natančnost na delovnem mestu
  osnovno znanje nemškega ali angleškega jezika (ni pogoj)
  Ex izpit (ni pogoj)

Na delovnih mestih nudimo stimulativno nagrajevanje, redno 
mesečno plačo, možnost dodatnega usposabljanja.

Delo se sklepa za polni delovni čas.

Pisne prijave  z dokazili o izobrazbi pričakujemo v 8 dneh po 
objavi na zgoraj navedenem naslovu.

dodatni
praznični popust
na celoten nakup

www.svilanit.si

Koda kupona: prazniki10

Svilanit OUTLET Kamik

Kupon je unovčljiv ob enkratnem nakupu od 30. 11. do 31. 12. 2018 v trgovini Svilanit OUTLET 
Kamnik (v trgovini kupon predložite prodajalcu), v spletni trgovini www.svilanit.si (kodo 
kupona vpišite v polje: koda za popust) ali preko telefonske številke 01 839 61 00 (kodo kupona 
sporočite svetovalcu). Popusti, darila, različne akcije in kuponi ugodnosti se med seboj ne 
seštevajo. Kupon lahko unovčite samo enkrat. Višina popusta ni izplačljiva v gotovini.

kupon
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Marta Zabret

Kamnik – Odstopanje od 
ustaljenih vzorcev velja za 
tvegano lovljenje ravnotežja 
med posmehom in navdu-
šenjem sodobnikov. Zato je 
pred štirimi desetletji sku-
pini študentov, željnih pe-
tja, ki so ga pred tem okusi-
li na kamniški gimnaziji, le 
zvrhana mera poguma in 
mladostne zagnanosti pri-
pomogla k ustanovitvi Me-
šanega študentskega pev-
skega zbora Kamnik. Z zbo-
rovodkinjo Katarino Arčon 
Žavbi je zasedba, mlada v 
vseh pogledih, nemudoma 
stopila na kamniške odre in 
dala vedeti, da se ne name-
rava razkrojiti v talilnih lon-
cih drugih tedanjih kam-
niških sestavov. Umetniško 
vodstvo Janeza Klobčarja, 
krepitev ambicij in preime-
novanje v Mešani pevski 
zbor Cantemus so bili na-
daljnji koraki, ki so zbor vo-
dili proti vrhu slovenskega 
zborovskega petja ter po-
nesli v tujino njegovo ime 
in svoj ponos na kamniško 
poreklo.
Spremembe so bile prepo-
znavna stalnica, ki je zboru 
zagotavljala svežino, večino-
ma napredek in neizogibno 
tudi kak bolj umirjen korak. 
Obdobja delovanja so zna-

čilno obarvale tudi menjave 
pevcev in zborovodij, ki se 
jih je v Cantemusu zvrstilo 
14: poleg že omenjenih dveh 
so zbor vodili Metka Pichler, 
Janja Dragan, Nada Kos, Se-
bastjan Vrhovnik, Aco 
Bišćević, Matjaž Šček, Mar-
jeta Naglič, Andreja Marti-
njak, Urban Tozon, Mateja 
Kališnik in Alenka Podpe-
čan, v jubilejnem letu pa je 

zahtevno krotenje donedav-
nih sopevcev prevzel Aleš 
Sedušak.
Niz Cantemusovih dosež-
kov seveda presega okvir ča-
sopisne notice. Da sta nizu 
srebrnih sledili dve zlati pla-
keti mesta Maribor na dr-
žavnem tekmovanju Naša 
pesem, je porodilo in utrdilo 
domnevo o Sebastjanu 
Vrhovniku kot enem najbolj 
obetavnih zborovodij nove 
generacije. Sebastjanov ko-
met je kmalu poletel daleč 
nad Kamnik, Cantemus pa 
je zatem z Matjažem 

Ščekom glasbeno obeležil 
Trubarjev reformacijski pe-
čat, z Andrejo Martinjak po-
segel po izvedbeni pestrosti 
Haydna, Schumanna in Or-
ffa, se veselil nagrade Mateji 
Kališnik za najboljšo izbiro 
programa regijskega tekmo-
vanja, ob Alenki Podpečan 
pa med drugim zablestel z 
dvema zlatima plaketama v 
Olomucu na Češkem. 

V prazničnem večeru Can-
temusove štiridesetletnice 
je na letošnjo volilno nede-
ljo Tone Ftičar, ki zboru sto-
ji ob strani že od »plenic« 
dalje tako z odpiranjem vrat 
v organizirano kulturo kot 
povezovalec koncertov, pa 
tudi sogovornik v lepih in 
težkih trenutkih, zbor in 
poslušalce vodil skozi zani-
mivosti programa in mejni-
ke zgodovine zbora. V ime-
nu Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti je šestim čla-
nom zbora podelil Galluso-
ve značke. Rdeča nit jubilej-

nega koncerta je prepletala 
zorenje, duhovnost in ljube-
zen: začela se je tkati ob ne-
minljivi Rossinijevi glasbi 
in se prek pisanosti vokal-
nih skladb vila vse do uglas-
bitev Župančičevih vedrih 
jutranjih verzov ter priredb 
ljudskih pesmi o ljubezen-
skih radoživostih in boleči-
nah. Kamniški Dom kulture 
pa je znova užil tudi dodob-
ra uglašen koncertni klavir, 
ob katerem je »razprostrl 
bele roke pianist«, uveljav-
ljeni Petar Milić. (Citirani 
verz je iz Kosovelove Skice 
na koncertu, Cantemusu 
ljube zaradi uglasbitve Vilka 
Ukmarja.)
»Quo vadis, Cantemus?« 
(Kam greš, Cantemus?) se 
sprašujejo nekdanji in se-
danji pevci in zborovodje, 
poslušalci pa z njimi. Kam 
vodi njegova pot? Kod si bo, 
kot poje ljudska pesem, 
krčil z grmovjem in travico 
zaraščene stezice? Vpraša-
nje je na mestu, a si z njim 
ne kaže beliti glave. Ka-
mnik je že nekajkrat poka-
zal, da je njegovo ozračje 
kot nalašč za razvoj mladih 
glasov. Tudi zdaj jih ne 
manjka. Pevski zbori so živi 
organizmi z raznolikimi 
obdobji življenja, a le naj-
bolj trdoživi doživijo veliko 
let – in več kot en razcvet.

Obetavnost mladosti 
in radost zrelosti
Mešani pevski zbor Cantemus Kamnik letos praznuje štiridesetletnico delovanja.

Spremembe so bile prepoznavna stalnica, ki je 
zboru zagotavljala svežino, večinoma napredek 
in neizogibno tudi kak bolj umirjen korak. 
Obdobja delovanja so značilno obarvale tudi 
menjave pevcev in zborovodij, ki se jih je v 
Cantemusu zvrstilo štirinajst.

Jasna Paladin

Kamnik – Breda Capuder, 
med prijatelji znana kot Fri-
da, je svojo prvo samostojno 
razstavo pripravila leta 2014 
v prostorih Turistično-infor-
macijskega centra v Kamni-
ku, kjer se je predstavila s 
portreti znanih Kamniča-
nov.  Od takrat vsako leto 
pripravi novo razstavo, nji-
hova rdeča nit pa so vsesko-
zi portreti in Kamnik oz. 
znani Kamničani. Risanje je 
njen hobi, ki se mu posveča 
pod mentorstvom Blaža Sla-
parja, namenja mu ves pros-
ti čas, ki ji ostane ob službi.
»Tokrat predstavljam šest 
novih portretov, ki doslej še 
niso bili razstavljeni. Izbrala 
sem si častne občane Ka-
mnika, upodobila pa sem 
jih po fotografijah. Portrete 
javnosti predstavim takrat, 
ko sem sama zadovoljna z 
njimi – in tako se je z razsta-

vo izšlo prav za ta decem-
brski termin,« nam je pove-
dala avtorica, ki je tokrat s 
svinčnikom upodobila Ale-

ksandra Dopliharja, Janeza 
Majcenoviča, Emilijana Cev-
ca, Franceta Tomšiča, To-
maža Humarja in Sama 

Vremšaka. »Kako dolgo na-
staja posamezni portret, je 
povsem odvisno od navdiha. 
Najtežje je začeti, kakšnega 
ustvarim v dveh tednih, za 
kakšnega pa tudi dva mese-
ca nista dovolj. Pogosto se 
med risanjem lotim kakšne 
druge stvari, da se znebim 
blokade in se nato spet 
vrnem k portretu. Največji 
izziv pa so zaključne poteze, 
ki lahko dodajo piko na i, žal 
pa lahko tudi vse skupaj po-
kvarijo.«
Avtorico je na odprtju raz-
stave predstavila Sabina 
Romšak, njena dela pa si je 
med prvimi ogledal tudi po-
džupan Matej Slapar. Raz-
stava bo na ogled vsaj do 
konca leta, Breda Capuder 
pa poudarja, da je razstava 
donacijska, kar pomeni, da 
vse portrete v zameno za do-
nacijo lahko kupite, zbrana 
sredstva pa bo namenila za-
vodu Hospic Ljubljana.

Upodobila je častne občane
V kavarni Rotovž v središču Kamnika se s svojo peto samostojno razstavo portretov predstavlja Breda 
Capuder iz Šmarce.

Breda Capuder tokrat razstavlja šest portretov častnih 
občanov občine Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Pevci Komornega pevskega zbora Šutna Kamnik 
vabijo na koncert Marijinih in adventnih pesmi z naslovom 
Bodi nam pozdravljena, ki bo v soboto, 8. decembra, po 
večerni maši (maša je ob 18. uri) v cerkvi Marijinega brez-
madežnega spočetja na Šutni. Na koncertu bodo poleg do-
mačega zbora nastopili še MeKZ Ljubljanski madrigalisti, 
MePZ Klas Groblje, KŽPZ Vox Annae in MePZ sv. Tilna 
Besnica. J. P.

Koncert Marijinih in adventnih pesmi
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Člani stranke Lista Dušana Papeža  
smo vodili pošteno in srčno kampanjo,  
vse za dobro ljudi.
Spoštovane volivke in volivci, hvala za vsak glas, ki ste ga 
namenili meni kot kandidatu za župana Občine Kamnik in 
kandidatom stranke Lista Dušana Papeža (LDP) za občinski 
svet.

Volivci ste odločili in vašo odločitev spoštujem. 

Ponosen pa sem na skupno delo in poslanstvo stranke LDP  
v volilni kampanji, vsakemu lahko pogledamo v oči, želeli 
smo samo DOBRO vsem. 

Svetniška skupina LDP je že v preteklem mandatu občinske-
ga sveta delovala enotno, povezovalno in konstruktivno v 
dobro vseh. S svojim delom smo dokazali, da smo vredni 
vašega zaupanja. Ko smo se srečevali pri stojnicah in na dru-
ženjih, ste nam zaupali veliko problemov, ki vas tarejo kot 
občane. Navduševali ste se nad našim programom, ki ima 
uresničljive cilje. Zbrali smo vaše predloge, trudili se bomo, 
da jih  uresničimo.

Naša stranka LDP » Ekipa, ki združuje.« bo delovala povezo-
valno, združevalno še naprej. S ponosno dvignjeno glavo, z 
delom in optimizmom gremo dalje, v jutrišnji dan!

Dušan Papež in člani stranke LDP

Titanove ključavnice prodajajo po vsej Evropi
Kamniško podjetje DOM-Titan, d. d., je vodilno slovensko podjetje na področju proizvodnje izdelkov za mehansko varovanje vrat in ključavnic za po-
hištveno industrijo in hkrati najstarejša še delujoča kamniška tovarna. Danes so del evropske družine DOM Titan, s pomočjo katere širijo svoje trge in 
izmenjujejo znanja, a tako razvoj kot proizvodnja ključavnic ostajata v Kamniku.

DOM-Titan, d. d., je najstarejša še delujo-
ča tovarna v Kamniku, katere ustanovno 
leto je 1896. Kakšna je bila pot do druž-
be DOM-Titan, d. d.?
»Začelo se je leta 1896, ko je Čeh Špalek 
kupil majhen mlin na vodna kolesa ob 
Mlinščici in v delavnici začel izdelovati ko-
vinske elemente, tudi ključavnice. Tovarna 
je v kasnejših letih doživela vrsto lastniških 
sprememb. Proizvodni program v letih 
pred drugo svetovno vojno je bil izdelava 
štedilnikov in različnih pločevinastih izdel-
kov, proizvodnja okovja za vrata, pohištve-
nih ključavnic, izdelava fitingov, tehtnic, 
uteži in različnih gospodinjskih strojčkov, 
kot so mlinčki za mak, mlinčki za kavo, me-
soreznice, tulce, obdelane puške, matice, 
mizarsko orodje, skodele za tehtnice, dro-
bilke, medene uteži ... Med vojno so izdelo-
vali proizvode, pomembne za vojsko. Po 
vojni so spet zagnali proizvodnjo fitingov, 
ključavnic in gospodinjskih strojčkov. To-
varna je bila po vojni podržavljena. Leta 
1996 je bil Titan v skladu z Zakonom o 
lastninskem preoblikovanju vpisan v sodni 
register kot delniška družba. Za Titan je v 
novembru 2002 prispela ponudba za prev-
zem in nakup s strani  družbe Securidev, 
tako da leta 2003 Titan preide v večinsko 
last te francoske družbe. Leta 2009 je bil 
del proizvodnje vdolbnih ključavnic iz Tita-
na preseljen v sestrsko podjetje Metalplast 
na Poljsko, hkrati pa iz CR Torino k nam pre-
ide proizvodnja varnostnih ključavnic. Za-

čnemo s proizvodnjo cilindričnih vložkov 
višjega varnostnega razreda. Leta 2015 se 
spremeni ime družbe Securidev v DOM Se-
curity group in posledično iz Titan v DOM-
TITAN, d. d.«

Del Titana je bila nekdaj tudi livarna, s 
katero pa danes nimate nobene poveza-
ve več, kajne?
»Livarska dejavnost se je iz Titana izločila že 
leta 2001, ko 100-odstotni lastnik tega dela 
postane Cimos. Pozneje je to postala Livarna 
Titan. Tako sta na področju nekdanje tovar-
ne Titan nastali dve popolnoma nepovezani 

podjetji. Razen tega, da si slučajno delimo 
vhod, družbi v ničemer nista povezani.«

Kako velika je skupina DOM, katere član 
je tudi DOM-Titan, d. d.?
»Celotno skupino sestavlja deset proizvod-
nih podjetij in pet komercialnih pisarn ter 
skladišč, proizvajamo pa praktično vse izdel-
ke za vrata, in to v vseh cenovnih razredih.« 

Kaj vse v DOM-Titanu, d. d., izdelujete 
danes in kje so vaši trgi?
»Naša področja so cilindri, ključavnice in 
sistemi zaklepanja. V Kamniku izdelujemo 

ključavnice in cilindre pod svojo blagovno 
znamko Titan, kot tudi po željah naših kup-
cev z različnimi trgovskimi brendi. Znotraj 
DOM-Titan, d. d., deluje še prodajni pro-
gram instalacij. Za slovenski trg zastopamo 
blagovno znamko Uponor. Naši največji 
trgi so Francija, Nemčija, Italija, Slovenija in 
Hrvaška, seveda pa smo prisotni v vseh 
evropskih državah in v Rusiji ter Ukrajini.«

DOM-Titan, d. d., v številkah?
»Danes skoraj 250 zaposlenih letno ustvari 
16 milijonov evrov prometa, izdela in proda 
dva milijona cilindrov in skoraj 4 milijone 
ključev, 150 tisoč ključavnic in različne si-
steme zaklepanja.«  

Iščete nove sodelavce?
»Vsak hip lahko zaposlimo kakšnih deset 
novih sodelavcev, potrebe so kar velike, saj 
beležimo tako rast proizvodnje kot rast 
prodaje.«

Demitrij Perčič, komercialni direktor DOM-Titan d.d.

Jasna Paladin

Kamnik – Na skupščini Pod-
jetniškega kluba Kamnik je 
svoj drugi zaporedni mandat 
predsednika zaključil Aleš 
Juhant, ki je članom kluba 
podal poročilo o preteklem 
delovanju in aktivnostih, ki 

so pripomogle tudi k pre-
poznavnosti kluba v Sloveni-
ji in tujini. »Zadovoljen sem 
s svojim delom v klubu v 
smislu dvigovanja pre-
poznavnosti kluba in vsega, 
kar smo skupaj ustvari-

li.  Prav gotovo je bila pre-
lomna točka v promociji klu-
ba Kamniški podjetniški fo-
rum, ki smo ga junija orga-
nizirali s Časnikom Finance. 
Tako smo vzbudili pozor-
nost v različnih poslovnih 
javnostih, v medijih, med 
tujimi veleposlaniki, na Go-
spodarski zbornici Sloveni-
je, v Slovenskem podjetni-
škem skladu in še bi lahko 
našteval. Na tem mestu se 
posebej zahvaljujem Občini 
Kamnik za dolgoletno odlič-
no in korektno sodelovanje,« 
je med drugim izpostavil 
zdaj že nekdanji predsednik, 
ki je v minulem letu s svojo 
ekipo gostil tudi delegacije iz 
Kitajske, Indije, Nizozemske 
in drugih držav. Pomembna 
prelomnica kluba v letoš-
njem letu je bila ustanovitev 
Zadruge KIKštarter in na-
kup stavbe, za katero so 

ustanovni člani zadruge 
zbrali dovolj sredstev (110 ti-
soč evrov) in jo sedaj s temi 
sredstvi tudi obnavljajo. Za 
nakup in obnovo so nameni-
li že osemdeset tisoč evrov.
Člani kluba so za novega 
predsednika soglasno pod-

prli 58-letnega Kamničana 
Stojana Hergoutha, direk-
torja in solastnika podjetja 
Jata Emona, ki je v poslov-
nem svetu prisoten že več 
kot trideset let. Kot je pove-
dal, bo kot predsednik še 
bolj spodbujal druženje 
članov in izmenjavo po-
slovnih idej. »Zelo po-
membno se mi zdi, da bi 
protokol, ki je bil podpisan 
z Občino Kamnik, podpisa-
li tudi z novim županom. 
Prizadeval si bom, da bo 
Podjetniški klub Kamnik 
dobil tudi bolj formalno in 
zavezujočo vlogo posveto-
valnega organa občine,« je 
še povedal.
Na skupščini so predstavili 
še delovanje Zadruge KIK-
štarter in tri poslovne (»star-
tup«) ideje, ki jih je finanč-
no podprl KIKštarter pospe-
ševalnik.

V klubu ponosni na 
podjetniške dosežke
Člani Podjetniškega kluba Kamnik so se pred dnevi sestali na šesti skupščini in izvolili novega 
predsednika. Klub, v katerem je že šestdeset podjetij, bo vodil direktor in solastnik kamniške družbe 
Jata Emona Stojan Hergouth.

Podjetniški klub Kamnik bo 
v naslednjem letu vodil 
Stojan Hergouth. 

Podjetniški klub 
Kamnik združuje 
šestdeset močnih in 
zdravih podjetij iz 
Kamnika in okolice.

Kamnik – V okviru 29. sejma Ambient Ljubljana so bile po-
deljene nagrade petim najbolj kreativnim izdelkom, ki zdru-
žujejo funkcionalnost ter tehnološko kakovost v sodoben 
izdelek. Med prejemniki nagrad je tudi kamniško podjetje 
Žurbi Team, ki mu je komisija podelila nagrado za izvirno 
mizo za namizni tenis iz umetnega kamna. J. P. 

Med nagrajenci sejma Ambient tudi Žurbi Team
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Uvodnik

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani!
Praznični čas je v našem Kamniku pravljičen. Čas, ko smo prisi
ljeni premišljevati, kaj smo dosegli preteklo leto, kaj smo storili 
dobrega za sočloveka in kaj je leto 2018 prineslo dobrega ter sla
bega. Čas, ko se sprašujemo, kako nam bo naklonjeno leto 2019.
Junija sem prevzel funkcijo podžupana v začasnem opravljanju 
funkcije župana, saj je nekdanji župan Marjan Šarec postal pred
sednik Vlade Republike Slovenije. Občino je zapustil v dobrem 
stanju, zato smo lahko uresničevali zastavljene cilje. Ne trdim, 
da smo uresničili želje vseh občank in občanov, a vem, da sem 
delal izključno in samo za dobrobit naše lokalne skupnosti. Mno
gokrat slišimo besede: »Na Občini se nič ne dela.« Ne trdim, da 
smo popolni, a vendar se trudimo delati po najboljših močeh. 
Letošnje leto nadaljujemo z izgradnjo sekundarne kanalizacije 
v Tuhinjski dolini. Veliko dela nas še čaka za tako zahteven pro
jekt, ki ga strokovni sodelavci Občine Kamnik opravljajo zgledno 
in dobro. Začeli smo obnovo starega mestnega jedra, dela na 
Glavnem trgu so zaključena. Na Starem gradu smo letos uredili 
kuhinjo in jedilnico ter uresničili veliko ostalih projektov, vezanih 
na obnovo cest. Javni zavod Mekinjski samostan je oživel v okvi
ru projekta »Preobrazba«; hram kulture, Dom kulture Kamnik, v 
prenovljenem Klubu Kino dom nudi pester prireditvenik. Še po
sebej je zaživela Glasba z okusom, kjer se kulturni program pre
pleta s kulinaričnim razvajanjem. Poleti so uspešnica postali tako 
imenovani Kul petki v parku Evropa, ki jih je organiziral Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik. Občina Kamnik pa se za nadalj
nja štiri leta lahko pohvali s certifikatom Mladim prijazna občina. 
Ne bom našteval le dobrih stvari. V občini Kamnik je preko 420 
kilometrov cest, številne so potrebne obnove. Morda je premalo 
izkoriščen tudi marsikateri turistični biser in mnogi nam očitajo, 
da se v Kamniku nič ne dogaja. A veliko je prireditev, ki kličejo po 
obisku. Tudi te, ki jih v decembru pripravljajo strokovni sodelavci 
na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. 
December je čas, ko je Kamnik v soju novoletne razsvetljave prav
ljičen in čaroben. Bodite ponosni nanj in praznične dni preživite 
v našem srednjeveškem mestu. Decembrske prireditve bodo z 
dobrimi željami napolnile številne ulice in parke. Naj vam tudi 
jaz ob tej priložnosti zaželim, da bi lepo preživeli iztekajoče se 
leto in se z željo po čim več izpolnjenih življenjskih ciljih pogu
mno podali v leto 2019. 

Spoštovane obiskovalke in  
obiskovalci ter občanke in občani 
Kamnika!
Ob misli na december je moja prva asociacija napeto pričakova
nje pred odpiranjem novoletnih daril. Ni lepšega zvoka, kot je še
lestenje ovojnega papirja, ko otrok odvija darilo. A danes vem, da 
nikoli ni šlo za tisto darilo, ki je bilo zavito v pisani papir. Šeleste
nje papirja je zgolj simbol tistega občutka, ko ob odvijanju darila 
spoznaš, da te ima nekdo rad in si je zato vzel čas zate. In ta zvok 
odvijanja darila simbolizira občutek pravljičnega decembra.
Želim si, da bi v tem mesecu velikokrat začutili pravljičnost de
cembra. Ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ter 
drugi ponudniki v občini Kamnik smo se potrudili, da bi vam pri
čarali te pravljične občutke. Pa naj bo to s številnimi prireditvami 
ali pa samo z nakupovanjem v praznično okrašenem mestnem 
središču. Pripravili smo vam seznam prireditev ter kupone ugo
dnosti na zadnji strani.
V tem mesecu boste velikokrat izrekli in slišali želje po zdravju, 
sreči in zadovoljstvu. Velikokrat se boste ozrli nazaj v minulo leto 
ter v svoje lanskoletne novoletne zaobljube. Še večkrat boste 
pogledali tudi naprej ter zapisali nove zaobljube. Tudi sam bom 
to storil. Minulo leto je bilo za Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik težko leto. Soočili smo se z marsikaterim novim izzivom 
in marsikje iskali nove rešitve. A verjamem, da smo sedaj obliko
vali ekipo, ki bo kos prihodnjim zahtevnim nalogam na področju 
turizma, kot tudi kulture in športa. Zato se prihodnjega leta ve
selim.
Želim vam, da bi v teh dneh pozabili na vsakodnevne skrbi, ki vas 
pestijo skozi leto, ter da bi se te dni v Kamniku, ali kjerkoli že bo
ste, počutili pravljično.

Igor Žavbi,
podžupan v začasnem  

opravljanju funkcije župana

KOLOFON
Prilogo Pravljični Kamnik je pripravil Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik in je priloga časopisov Kamničan/ka in Gorenjski glas. Prilogo 
uredil: Samo Trtnik; fotografije: Arhiv Zavoda za turizem, šport in kulturo 
Kamnik, arhiv Občine Kamnik, arhiv organizatorjev prireditev; organiza
tor prireditve: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik; vodja prireditve: 
Doroteja Narat; datum izida: 30. november 2018; naklada: 30.000. 

Dr. Tomaž Simetinger,
v. d. direktorja Zavoda  

za turizem, šport in  
kulturo Kamnik

 V nedeljo, 2. decembra 
ob 15.00 na Budnarjevi domačiji
ob 15.30  v Motniku, v Kulturnem domu
ob 17.00 v Špitaliču, pri dvorani Krajevne skupnosti

 V ponedeljek,  3. decembra 
ob 18.30 v Mekinjah, v Domu. Prijave v trgovini »Malina«  
v Mekinjah, Cesta dr. Tineta Zajca 19a (tel. 831 77 26);  
v ceno 5 evrov vključeno enotno darilo

 V torek, 4. decembra 
ob 18.00 v Tunjicah, v cerkvi

  V sredo, 5. decembra 
ob 16.00 na Šutni, v župnijski cerkvi
ob 17. 00 v Stranjah, pred kapelo
ob 17. 00 v Zg. Tuhinju, v cerkvi 
ob 17. 00 v Šmarci, v kulturnem domu

ob 17.00 v Slovenia Eco Resortu                 
ob 17.30 na Selih, v Marijinem domu
ob 18.00 v Nevljah, v cerkvi 
ob 18. 00  v Kamniku,  na pobočju Malega gradu nad  
kavarno z Miklavževo igrico »Dva brata in ata« ter  
s sprevodom do Glavnega trga

 V četrtek, 6. decembra 
ob 19. 00 na Vranji Peči, v cerkvi
  

 V soboto, 8. decembra 
ob 17. 00 na Brezjah nad Kamnikom, na Prelesnikovi domačiji
ob 17.00 v Šmartnem, v kulturnem domu 

O prijavah in podrobnostih bodo starši obveščeni še na 
krajevno običajen način, preko župnijskih oznanil oz. vabil 
in plakatov. Informacije tudi na 839 17 16. Podatke sta zbrala 
Odbor za oživljanje starih običajev in Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik.

MIKLAVŽEVANJA NA KAMNIŠKEM 2018Pravljičnega Kamnika ne  
bi bilo brez:
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Pogovor

Samo Trtnik

Dogajanje ob prižigu 
novoletne okrasitve, 
ki bo 7. decembra ob 
17. uri, bodo popestri-

li tudi izbrani odseki muzikala 
Pepelka. V njem glavno vlogo 
igrata Uroš Steklasa in Tjaša Hro-
vat, ki sta ljubiteljem slovenske 
glasbe znana kot duet Uroš in 
Tjaša. Vprašali smo ju, s čim vse 
se ukvarjata in tudi kako je nastal 
muzikal Pepelka. Muzikal Pepel-
ka je sicer na ogled v Kulturnem 
domu Radomlje, naslednje 
predstave bodo po 18. januarju. 
Več na Facebook strani Pepelka 
– muzikal.
Sta si predstavljala, da bo mu
zikal Pepelka hit, ko sta prejela 
vabilo za sodelovanje?
Tjaša: Ko sva prejela vabilo, ne. 
Ko pa smo se začeli pogovarjati 
o ambicijah predstave, o kostu-
mografiji, o scenografiji Urške 
Gregorič, sem se začela zaveda-
ti, da bo to predstava na viso-
kem nivoju.
Uroš: Jaz nisem vedel, kaj naj 
pri  čak ujem. Sploh nisem imel 
ča s a razmišljati, ker sem se  
uk   v a rjal predvsem sam s seboj.
Privaditi se na igranje?
Uroš: Ne samo to. Vso kariero 
sem imel v roki kitaro, ko sem 
pel. Tukaj pa je zraven treba še 
plesati in igrati. Moja prva te-
žava je bila, kam naj dam roke. 
Zato sem pri plesu na trenutke 
izgledal izgubljen.
Vama je v predstavi prišlo prav, 
da sta par tudi zasebno?
Oba: Da.
Uroš: Zato naju je režiser tudi 
poklical. Če ne bi bila par, bi 
bilo treba ustvariti neko lažno 
kemijo, naju pa je moral režiser 
zaustavljati, na primer pri polju-
bljanju. (smeh)
Tjaša: Včasih naju je zaneslo in 
potem sva slišala: "Pa saj si jo 
ravnokar spoznal, ne moreš je 
kar prijeti za zadnjico." (smeh)
Kako pa sta se ujela z ostalimi 
igralci?
Tjaša: Zelo dobro. Predvsem 
Uroš je vnesel sproščenost v 
ekipo.
Uroš: Rad imam, da se ob delu 
tudi smejemo. Če si med delom 
živčen, ker si nisi vzel časa za hec, 
potem projektu škoduješ. Tu je 
toliko dela in odrekanja, toliko 
sobot in nedelj, da brez dobrega 
vzdušja ni možno delati.
Imata rada muzikale?
Tjaša: Vedno sem imela rada fil-
me, v katerih se poje. Rada se iz-
ražam skozi glasbo in zato mi ni 
čudno, da se v filmu ali predsta-
vi čustva izrazijo s petjem.
Sta si že pogledala kakšen mu
zikal v Londonu ali New Yorku?
Uroš: Ravno konec novembra 
(pogovor je potekal 30. okto-
bra, op. p.) gremo celotna ekipa 

muzikala za štiri dni v London 
in si bomo ogledali tudi muzi-
kale v živo.
Se veselita?
Tjaša: Zelo. Naredila sva že načrt 
za celotno potovanje, mesto bo 
že okrašeno, pa ogledala si bova 
tudi Harry Potter muzej, ker sva 
navdušena nad njim.
Film ali knjiga?
Oba: Film.
Uroš: Eni pravijo, da je knjiga 
boljša, ampak mene to ne moti, 
ker knjige nisem bral. (smeh)
Tjaša: Knjiga je boljša, ker si 
vse predstavljaš sam. Potem pa 
v filmu ni točno tako in si razo-
čaran.
Uroš: Zame so v filmu posebno 
doživetje efekti in glasba. Tega 
v knjigi ni in zato mi je dolgčas. 
Ravno zadnjič sem si knjigo, ki 
bi jo res rad prebral, sposodil v 
knjižnici, a sem prebral samo 
tri strani. Mogoče, če bi mi jo 
kdo bral …
Tjaša: Jaz mu ne bom brala! 
(smeh)
Med drugim tudi sinhronizira
ta risanke. Kje vaju otroci lahko 
slišijo?

Tjaša: Toliko jih je, da še sama 
ne vem več, kje vse sodelujem. 
Glavne vloge imam v Kra-
ljevski akademiji, Sunny Day, 
Vohunterji …
Uroš: Trenutno sodelujem pri 
Zach Storm, Ben 10, Miraculo-
us — Čarobni dragulji in Pedro 
sem v Jaz sem Luna. Toliko se 
jih sedaj spomnim. Snemam pa 
tudi uvodne pesmi za risanke, 
kot so Ninja želve.
Kako gledata na te sodobne 
risanke? Bi raje sinhronizirala 
risanke iz svojega otroštva?
Oba: Da.
Uroš: Večina risank se mi ne zdi 
primernih za otroke. Raje imam 
poučne risanke, kot je Eko muc, 
kjer tudi sodelujem, saj otro-
ke uči o ekologiji. Ampak jaz 
ne ustvarjam risank, jih samo 
sinhroniziram.
Tjaša: Marsikatera risanka ni 
primerna za stopnjo razvoja 
otroka, in to v šoli, kjer delam, 
precej občutimo.
Letos sta kot duet nastopila na 
Slovenski popevki. Kakšen je 
občutek nastopiti na tem le
gendarnem festivalu?

Tjaša: Noro dober. Na Sloven-
sko popevko sem se prijavila že 
pri 16 letih, ampak danes vem, 
da nisem bila zrela. Enkrat sva 
se prijavila tudi skupaj, a nisva 
prišla skozi predizbor, očitno 
sva morala malo dozoreti. Doži-
vetje je bilo toliko večje, ker sva 
nastopila z Uroševo pesmijo.
Uroš: Čudovit občutek je, ko sli-
šiš, da štirideset profesionalnih 
glasbenikov igra tvojo pesem.
Tjaša: Največja pohvala pa je, 
da je ljudem pesem všeč in da jo 
že prepevajo na najinih nasto-
pih. Zato sva res zadovoljna.
Kaj pa nastop na Emi?
Uroš: Mene ne zanima, Tjašo pa 
mika peti na Eurosongu.
Tjaša: Fascinira me predvsem, 
koliko ljudi to spremlja in pred 
kakšno množico poješ …
Uroš: Ampak nihče ni prišel 
poslušat tebe. Če bi nastopal 
kdo drug, bi jih bilo ravno toliko. 
Meni veliko več pomeni najin 
razprodan nastop na Grajski 
terasi, pa čeprav tam ni 20.000 
ljudi, ampak sto.
Tjaša: Recimo, da druga polovi-
ca dueta za nastop na Emi še ni 
zainteresirana. Mogoče pa tudi 
zrela še nisva za to.
Uroš: Načrtujeva pa, da se bova 
drugo leto prijavila na Melodije 
morja in sonca. Imava zelo ener-
gično pesem z lepim sporočilom.
Omenila sta vajine nastope 
na Starem gradu. Tam sta tudi 
posnela videospot za pesem 
Odgovor že poznaš. Imata rada 
to lokacijo?
Tjaša: Izredno. Lepa razgledna 
točka je, poleg tega imajo tudi 

dobro kavo, pa z Borisom (na-
jemnik lokala na Starem gradu, 
op. p.) se dobro razumeva, zato 
z veseljem prideva gor. Ponosna 
sva, da sva lahko to lokacijo ove-
kovečila v videospotu.
Katero bi še?
Tjaša: Bali.
Mislil sem v Kamniku. 
(smeh)
Uroš: Meni ga ni čez Podgorje.
Tjaša: Ali pa Zaprice. Tam se 
bova drugo leto poročila in tudi 
to bo lokacija, ki nama bo ostala 
v lepem spominu.
Če ne bi bilo omejitev, pa bi 
sne  mala na Baliju?
Tjaša: Tja bi res rada še enkrat 
šla. Greva pa februarja na pred-
poročno potovanje na Tajsko in 
upam, da bo to tudi taka lokaci-
ja, ki mi bo ostala v spominu.
Kakšen pa bi bil naslov pesmi, 
za katero bi videospot snemala 
na Baliju?
Tjaša: Ojoj, ne vem. Jaz bi samo 
rada šla tja nazaj. Tam je tako 
lepo  …
Uroš: (po krajšem razmisleku) 
Nazaj. To bi bil naslov.
Uroš, a vi pišete besedila in  
skl ad be?
Uroš: Ves čas o tem razmišljam. 
Tudi sedaj sem kar malo odpla-
val v pesem o Baliju.
Kaj najprej napišete? Melodijo 
ali besedilo?
Uroš: Vse to nastaja skupaj. Vča-
sih je začetna melodija nekoliko 
banalna, preprosta, ampak pov-
sem 'na suho' ne morem delati. 
Lažje mi je najprej narediti vsaj 
nekaj melodije, ker mi je bese-
dilo brez melodije dolgočasno. 

Kot knjige. (smeh) Pri Odgovor 
že poznaš je najprej nastal uvod. 
Tjaša, vi ste kariero začeli z res
ničnostnim šovom. Kako danes 
gledate na to? Je preko tega 
lažje uspeti?
Tjaša: Tam sem se veliko nau-
čila, dobila vpogled v šovbiznis 
in spoznala ogromno ljudi, am-
pak ni pa ta oddaja zaslužna, 
da sem danes tu, kjer sem. Zato 
pravim, da resničnostni šov 
sam po sebi ni dovolj za uspeh. 
Takrat sem kot 17-letnica bila 
premlada za to, in če bi se še 
enkrat odločala, se verjetno ne 
bi prijavila. Glavno kilometrino 
sem dobila z nastopanjem v 
narodno-zabavni glasbi.
Mesec december je pravljični 
čas. Kaj vama pomeni decem
ber?
Tjaša: Delo, delo, delo do 24. 
decembra, za božič nočeva niče-
sar, potem pa spet nastopava do 
konca leta.
Uroš: Za naju je to mesec ga-
ranja, ampak v tem uživava. 
Praznično vzdušje naju navdu-
šuje, saj je svet takrat lepši. Želim 
si, da bi bilo teh dni čim več.
Tjaša: Lani sva smrekico posta-
vila že 4. novembra. (smeh) Sne-
mala sva videospot in božični 
kader smo posneli kar pri naju, 
potem pa sva vse skupaj pustila 
do januarja. 
Uroš: Letošnji december bo po-
seben. Nastopala bova na različ-
nih koncertih, tudi s Kvatropirci, 
z Laško godbo, pa nekaj nasto-
pov imava za zaključene druž-
be. Uživala bova, in če uživaš, je 
vse še bolj čudovito.

Praznično vzdušje naju navdušuje,  
saj je svet takrat lepši
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O muzikalu Pepelka
Muzikal Pepelka je bil premierno uprizorjen na televiziji leta 
1957, na Broadwayu pa leta 2013. Slovenska izvedba je nastala 
v koprodukciji Kulturnega društva Ihan in Kulturnega društva 
Mlin Radomlje. Celotno predstavo si je moč ogledati 18., 19., 
25., 26. januarja in 1. februarja ob 19. uri ter 20., 27. januarja in 
3. februarja ob 17. uri v Kulturnem domu Radomlje. Vstopnice 
so na voljo na prodajnih mestih mojekarte.si, tudi na osrednji 
TIC-točki na Glavnem trgu v Kamniku.
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 SOBOTA, 1. DECEMBER 
19.00
SLAVNOSTNI KONCERT IN SVEČANA  
AKADEMIJA OB 170-LETNICI GODBENIŠTVA  
NA KAMNIŠKEM
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

20.30
IRSKI VEČER: KONCERT SKUPINE NOREIA
Vstop prost!
Pub Pod Skalo 
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si

 NEDELJA, 2. DECEMBER 
10.00
18. MIKLAVŽEV TEK
Terme Snovik 
Kontakt organizatorja: miklavzev.tek@sd-smartno.si

15.00
MIKLAVŽ NA BUDNARJEVI DOMAČIJI
Prijave na info@td-kamnik.si, dogodek je brezplačen. 
Budnarjeva domačija 
Kontakt organizatorja: info@td-kamnik.si

17.00
OGNJENA VERONIKA
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@kotlovnica.si in  
info@samostanmekinje.si

19.30
GLASBENA ŠOLA VIČ – RUDNIK,  
SIMFONIČNI ORKESTER CANTABILE: BELIN
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 PONEDELJEK, 3. DECEMBER 

19.00
DEJVID KNEŽEVIĆ: OD TOČKE DO TOČKE
Odprtje razstave. Vstop prost!
Galerija Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 TOREK, 4. DECEMBER 

19.00
POGOVORNI VEČER NOAHA CHARNEYJA  
Z MILANOM SAGADINOM
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

SREDA, 5. DECEMBER 

17.00

OBISK SV. MIKLAVŽA
Slovenia Eco resort 
Kontakt organizatorja: info@sloveniaecoresort.com

18.00
MIKLAVŽEVANJE
Pobočje Malega gradu v Kamniku in Glavni trg 
Kontakt organizatorja: 031 332 960

 ČETRTEK, 6. DECEMBER  
19.30
MAISTROV ABONMA; SLG CELJE: MUČENIK
za Maistrov abonma, izven; cena vstopnice: 15 € / 12 €
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

PETEK, 7. DECEMBER 

17.00
PRIŽIG LUČK Z MUZIKALOM PEPELKA
Glavni trg 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com

 SOBOTA, 8. DECEMBER 
9.00
CELODNEVNA DELAVNICA VZORCI MED 
GENERACIJAMI – PARTNERSKI VZORCI  
(ZAVOD VEZAL)
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

18.00
AKUSTIČNI KONCERT: UROŠ IN TJAŠA
Drsališče Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@zelimo.si

19.00
PLES IN GLASBA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN:  
NA PLANINI LUŠTNO JE
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 PONEDELJEK, 10. DECEMBER 
18.00
PREDAVANJE O ZGODOVINI SAMOSTANA MEKINJE 
– PEČATI MEKINJSKEGA SAMOSTANA V ČASU 
KLARIS (DR. DAMJAN HANČIČ)
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

 TOREK, 11. DECEMBER 
17.00 
NOVOLETNI BAZAR VRTCA ANTONA MEDVEDA 
KAMNIK: GLASBENA PRAVLJICA GUMBEK ZA SREČO 
Tržnica z izdelki otrok Antona Medveda Kamnik bo potekala od 
15. ure dalje, ob 17. uri pa bo nastop otrok in nagovori. Sledi prihod 
Dedka Mraza.
Glavni trg
Kontakt organizatorja: info@vrtec-kamnik.si 

18.00
KULINARIČNI VEČER Z NOAHOM  
CHARNEYJEM – NATAŠA DJURIČ
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

 SREDA, 12. DECEMBER 
19.00
POTAPLJAŠKA »EXPEDICIJA« NA POTOPLJENO 
LADJO  SZENT ISTVAN
Dom KS Podgorje pri Kamniku 
Kontakt organizatorja: 041 724 370 (Dule), info@novasub.si

19.00
BARBI ŠOV – 50 ODTENKOV ŽENSKE
Cena vstopnice: 15 €
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 ČETRTEK, 13. DECEMBER 
17.00
DAN ODPRTIH VRAT — PRIDRUŽI SE SANKUKAI 
KARATEISTOM V KAMNIKU!
Spodnja (mala) telovadnica v OŠ Toma Brejca, Šutna 39 
Kontakt organizatorja: 041 679 465 (Boris Zadravec - trener)

19.00
GLASBENA ŠOLA KAMNIK:  
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PEVSKEGA  
ZBORA IN ORKESTROV
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 PETEK, 14. DECEMBER 

18.00
AKUSTIČNI KONCERT: DUO KRISTOVNIK
Drsališče Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@zelimo.si

 SOBOTA, 15. DECEMBER 
18.00
ČAROSTRELCI – FESTIVAL OGNJENIH SKULPTUR

Park Evropa 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

20.30
ROCK VEČER: KONCERT SKUPINE MAMUT
Vstop prost!
Pub Pod Skalo 
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si
 NEDELJA, 16. DECEMBER 
8.30
ORNITOLOŠKI SPREHOD, STROKOVNO VODENJE
Plača se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava 
do petka, 14. 12., na prireditve@arboretum.si.
Arboretum Volčji Potok 
Kontakt organizatorja: prireditve@arboretum.si.

10.30, 14.00 in 17.00

SNEŽNA KRALJICA
Obvezna on-line prijava: http://bit.ly/Snežna_kraljica
Mali grad 
Kontakt organizatorja: 031 388 324,  tic@visitkamnik.com 

18.00
GSŠRM KAMNIK; SLOVENSKA POPEVKA:  
VEČER SLOVENSKE GLASBE IN PESMI IZ ZBIRKE 
PESMI ŠTIRIH
Koncert. Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.
Klub Kino dom v Domu kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 PONEDELJEK, 17. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: OTROŠKE DELAVNICE S 
PREDSTAVO NA LUNO Z ZVOTOREPCEM, TRDONJO 
IN LAKOTNIKOM
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

18.00
POTOPISNO PREDAVANJE MOJCE ŠRAJ  
S POTI CAMINO
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

 TOREK, 18. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: OTROŠKE DELAVNICE S 
PREDSTAVO MOJE PRAV(LJ)ICE SNEGULJČICA
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku
Kontakt organizatorja: 031 388 324 tic@visitkamnik.com 

19.30
ABONMA KAM‘NA‘SMEH; SNG DRAMA  
LJUBLJANA: TARZAN
za Abonma Kam‘na‘smeh, izven; cena vstopnice: 15 € / 12 €
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 SREDA, 19. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: OTROŠKE DELAVNICE S 
PREDSTAVO GSŠRM
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

19.00
MAGIC WLADIMIR: ČAROVNIŠKA PREDSTAVA
Cena vstopnice: 10 € / 12 € na dan dogodka
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 ČETRTEK, 20. DECEMBER  
16.30
KULINARIČNA DELAVNICA INTERPRETACIJA 
KULINARIČNE DEDIŠČINE BOŽIČNEGA  
KRUHA POPRTNIKA
V vsaki skupini bomo sprejeli do 20 oseb, obvezne prijave.
Samostan Mekinje 
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si
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17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: OTROŠKE DELAVNICE S 
PRAVLJIČNIM VEČEROM
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

17.00, 18.30 in 20.00
PLESNI KLUB ŠINŠIN: BOŽIČKOV PLES 2018 – 
PRODUKCIJA PLESNEGA KLUBA ŠINŠIN
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 PETEK, 21. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: ROMANA KRANJČAN,  
SLEDI OBISK DEDKA MRAZA
Dogajanje bo spremljalo druženje s poniji za otroke.
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 
 
19.00
KOLEDOVANJE NA KAMNIŠKEM
Dvorana Frančiškanskega samostana v Kamniku 
Kontakt organizatorja: demos@nakamniskem.si
 
 SOBOTA, 22. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: PREDNOVOLETNI IMPRO  
ZA OTROKE, SLEDI OBISK DEDKA MRAZA
Dogajanje bo spremljalo druženje s poniji za otroke.
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

17.00
ŽIVE JASLICE
Terme Snovik 
Kontakt organizatorja: (01) 834 41 00, info@terme-snovik.si
 
20.00
SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE - KAMNIK:  
48. NOVOLETNI KONCERT
Cena vstopnice: 15 eur / 10 eur; v predprodaji 12 eur / 8 eur
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

NEDELJA, 23. DECEMBER 

17.00
PRAVLJIČNA HIŠKA: CIRKUS IN PRAZNOVANJE 
NOVEGA LETA, SLEDI OBISK DEDKA MRAZA
Dogajanje bo spremljalo druženje s poniji za otroke.
Veronikina pravljična dežela v Keršmančevem parku 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

18.00
BOŽIČNI KONCERT: UROŠ IN TJAŠA
Grajska Terasa — Stari Grad nad Kamnikom 
Kontakt organizatorja: 040 870 255

20.00
SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE-KAMNIK:  
48. NOVOLETNI KONCERT
Cena vstopnice: 15 eur / 10 eur; v predprodaji 12 eur / 8 eur
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

PONEDELJEK, 24. DECEMBER 

17.00
BOŽIČNI SPEKTAKEL
Slovenia Eco resort 
Kontakt organizatorja: info@sloveniaecoresort.com

22.00 
POLNOČNICA V KAPELI LURŠKE  
MATERE BOŽJE
Organiziran bo poseben avtobusni prevoz ob 21.00 z glavne 
avtobusne postaje v Kamniku.
Izvir Kamniške Bistrice  
Kontakt organizatorja: kamniskab@gmail.com 

00.00
POLNOČNICA V KAPELI MARIJE SNEŽNE
Nihalka bo obratovala vsako polno uro od 9.00 do 4.00, sedežnica 
bo vozila prilagojeno na vozni red nihalke od 9.30 do 23.00.
Velika planina 
Kontakt organizatorja: info@velikaplanina.si
 OD TORKA, 25. DECEMBRA, DO SREDE, 2. JANUARJA

PESTRA DRUŽINSKA ANIMACIJA IN NOVOLETNE 
DELAVNICE ZA OTROKE IN ODRASLE
Terme Snovik 
Kontakt organizatorja: (01) 834 41 00, info@terme-snovik.si

SREDA, 26. DECEMBER 
20.00
PILENAI
Ognjena predstava KD Priden Možic Street theather
Park Evropa 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com

20.30
DJ SEKALSKI: MADE IN SLOVENIA
Vstop prost!
Pub Pod Skalo 
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si 

 ČETRTEK, 27. DECEMBER 
20.00
ŠOLA ZA ZMAJE
Ognjena predstava Cirkuške skupine Čupakabra
Park Evropa 
Kontakt organizatorja: 031 388 324,  tic@visitkamnik.com

 PETEK, 28. DECEMBER 
20.00
MATJAŽ JAVŠNIK: STRIPTIZ
Cena vstopnice: 15 €
Velika dvorana Doma kulture Kamnik 
Kontakt organizatorja: info@domkulture.org

 SOBOTA, 29. DECEMBER

19.00
NOVOLETNI KONCERT: AC/DC IN QUEEN
Glavni trg 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

 NEDELJA, 30. DECEMBER 

17.00
16. TRADICIONALNA PRIREDITEV PEVSKE JASLICE
Cerkev sv. Primoža nad Kamnikom 
Kontakt organizatorja:  031 319 961

19.00
NOVOLETNI KONCERT: THE BEATLES IN ABBA
Glavni trg 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

PONEDELJEK, 31. DECEMBER 

20.00
SILVESTROVANJE V KOPALKAH ALI V ŠOTORU  
Z ŽIVO GLASBO
Cena silvestrovanja v kopalkah 55 evrov, cena silvestrovanja v 
šotoru 25 evrov. Potrebna predhodna rezervacija.
Terme Snovik 
Kontakt organizatorja:(01) 834 41 00, info@terme-snovik.si

22.00
SILVESTROVANJE S SKUPINO JOKER
Glavni trg 
Kontakt organizatorja: 031 388 324, tic@visitkamnik.com 

DOGODKI V SREDIŠČU MESTA
Vsak petek zvečer do 20.00:  
Petkovi večerni nakupi v središču mesta

Kotiček pod srečno zvezdo

Risanje Mandal – 1. december od 8.00 
Kaj mi prinaša leto 2019 – 8. december od 8.00 
Predbožično ustvarjanje s fimo maso – 14. december ob 17.30

R-bar
 
Predstavitev R-bar – 1. december ob 9.00 
Okusi domačih dobrot – 21. december ob 16.30

Reciklarnica

Zelemenjava – 1. december od 10.00
Predstavitev Reciklarnice (Zero waste) – 15. december od 10.00
Predstavitev naravi prijaznih izdelkov – 19. december od 17.00

Pletenine Špenko

Miklavž nakupuje v Pleteninah Špenko – 5. december od 9.00
Volna greje najceneje – 20. december od 9.00

Atelje Narobe svet

Pravljični večer – 7. december ob 17.00
Izdelaj si svojo potičnico – 14. december ob 17.00
Izdelava svečnika iz gline – 21. december od 17.00

Gostilna Majolka

Zimski cocktajli – 7. december ob 20.00
Impro s komičnimi zaznamki – 14. december ob 19.00

Intershop Kameleon

Poslikava kamnov z akrilnimi barvami – 7. december od 17.00
Poslikava lesenih okraskov – 14. december od 17.00

Šiviljstvo Schaffer

Izdelaj snežaka (Delavnica) – 7. december od 17.00
Recikliranje zaves – šivanje vrečk za sadje – 14. december 
od 17.00

Bar pri Maistru

Glasbeni koncert Batista Cadilac – 20. december ob 18.00
Animacija za otroke za Božička  – 24. december ob 16.00

Kavarna Rotovž

Petkov glasbeni večer – vsak petek ob 19.00

Psihoterapija Arkada

Demonstracija Hipnoze – 8. december ob 19.00
Pravljica za odrasle – 15. december ob 19.00
Predavanje in pogovor: "Kaj mi govori moje počutje" –  
19. december ob 19.00

Knjigarna Forum

Drobna darilca (Delavnica) – 8. december ob 10.00
Praznični okraski (delavnica za otroke) – 15. december ob 10.00 
Izdelava Jaslic iz kartona – 22. december ob 10.00

TK Utrip

Začuti Utrip Kamnik — vsako soboto ob 14.00

Galerija Majolka

Delavnica — izdelava božičnih okraskov – 11. december ob 17.00
Odprtje razstave "ŽENSKA" – 20. december ob 18.00

Kavarna Veronika

Mladi Zaigrajo Kamniku – 13. december ob 17.30 in 19.30
Ivan Rudolf Maister Cankar – 20. december ob 19.00

Boutique Mifor

Pižama Party v Mifor – 14. december ob 17.00 
Po darila in oblačila v Mifor – 21. december od 17.00

Lady M 
Božičkovo popoldne v trgovini Lady M –  
21. december od 16.00

Dogodke sofinancira  
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. 
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 Ponedeljek, 17. december 

17.00 — OTROŠKE DELAVNICE Z GSŠRM
18.00 — NA LUNO Z ZVITOREPCEM, TRDONJO  
IN LAKOTNIKOM
Predstava po motivih stripa Mikija Mustra (3+)
Predstava, polna analogne tehnologije, z vložki radijske igre in ani
miranega filma. Oboževalec in zbiratelj Mustrovih stripov v svoji 
sobici spet prebira dogodivščine Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje. 
Stari junaki oživijo pred njegovimi očmi in skupaj odpotujejo na 
Luno! Analogni pomnilniki in predvajalniki zvoka in slike delujejo 
kot časovni stroj, ki nas popelje 30 ... 40 ... 50 ... 60 let nazaj.
Igralec: Miha Bezeljak 
Produkcija: Moment Koprodukcija: GT22, Zavod Razvoj

 Torek, 18. december 

17.00 — OTROŠKE DELAVNICE Z GSŠRM
18.00 — MOJE PRAV(LJ)ICE – SNEGULJČICA
Predstava za otroke in starše (5+)
V transformatorski različici s tehniko simultane dramaturgije, ki 
predstavlja obliko gledališča zatiranih, skupaj z gledalci razvijemo 
pravljico po svoje, z raziskovanjem drugačnih zapletov in razple
tov Sneguljčine zgodbe. Tako sama zares postane junakinja svoje 
zgodbe in ne čaka na princa, dobro vilo ali pravljično policijo, da bi 
jo rešila iz zagate. Ne, naša Sneguljčica se bo rešila sama!
Nastopajoči: Juš Milčinski/Jaka Andrej Vojevec/Jan Franc 
Podbrežnik, Barbara Polajnar/ Danijela Zajc/Teja Bitenc, Metka 
Bahlen Okoli/Tjaša Kosar  
Producent: Kulturno umetniško društvo Transformator

 Sreda, 19. december 

17.00 — OTROŠKE DELAVNICE Z GSŠRM
18.00 — PRAVLJIČNA HIŠKA Z DIJAKI GSŠRM
predstava za otroke (3 +)
Bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji, ki obiskujejo Gimnazijo in srednjo 
šolo Rudolfa Maistra, bodo pripravili predstavo, ki ne bo le zabavna 
in se  ji bomo iz srca nasmejali, ampak se bomo iz nje tudi kaj naučili.
Sodelujejo: dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik, smer Predšolska vzgoja, mentorica: Mojca Krevs

 Četrtek, 20. december 

17.00 — OTROŠKE DELAVNICE Z GSŠRM
18.00 — PRAVLJIČNI VEČER
pripovedovanje pravljic (3+)
Pravljice so fajn. Izjemno zanimivo jih je prebirati, še bolj intere
santno pa je prisluhniti pripovedovanju. Z vami bodo štirje pripo
vedovalci. In en glasbenik. Vsi iz Kamnika in njegove okolice. Sku
paj zbrani posebej za Pravljično hiško.
Pripovedujejo: Breda Podbrežnik Vukmir, Ljuba Lajmiš, Matic 
Maček, Anže Slana, glasba: Goran Završnik

 Petek, 21. december 

17.00 — ROMANA KRAJNČAN
praznični koncert za najmlajše (3+)
Romana Krajnčan je v slovenskem prostoru znana kot izvajalka av
torskih pesmi za otroke, animatorka in pevka šansonov. 
Sledi obisk Dedka Mraza.

 Sobota, 22. december 
17.00 — PREDNOVOLETNI IMPRO ZA NAJMLAJŠE
improvizacijska predstava (5+)
KUD Kiks se ukvarja z improvizacijskim gledališčem. To pomeni, 
da ustvarjajo predstave brez scenarija. Nejc Šmit, Dino Kapetano
vič in Rahela Klopčič se bodo najmlajši kamniški publiki predstavili 
s predstavo, za katero še nihče ne ve, kako bo izgledala in kaj se bo 
dogajalo. Vse je odvisno od publike in domišljije najmlajših obisko
valcev.
Igrajo: Nejc Šmit, Rahela Klopčič, Dino Kapetanovič 
Sledi obisk Dedka Mraza.

 Nedelja, 23. december 
17.00 — PREDSTAVA CIRKUS IN PRAZNOVANJE 
NOVEGA LETA
otroška cirkuška predstava (3+)
Gašper in Miha Malek skozi druženje in zabavo izvajata različne 
otroške in družinske animacije, predvsem ustvarjalne delavnice, 
žongliranje in miselno ustvarjanje. Predstava Cirkus je aktivna 
otroška cirkuška predstava z vsemi elementi cirkusa. Nastop živali, 
ples, cirkuške vragolije in čarovnije. Po predstavi bomo zarajali ob 
znani slovenski glasbi.
Nastopajoči: Gašper in Miha Malek z animatorji 
Sledi obisk Dedka Mraza.

Od petka, 21. decembra, do nedelje, 23. decembra
17.00 – 19.00 — DRUŽENJE OTROK S PONIJI
Za druženje bo poskrbel Šarčev hlev iz Volčjega Potoka.

Program v Pravljični hiški

Dobrodošli v Veronikini 
pravljični deželi!

Praznično okrašeni Kerš
mančev park se bo pre
levil v prostor za otroke 
in družine. V park se 

vrača brezplačno drsališče, s 
številnimi spremljajočimi pri
r editvami, dogajanje pa so 
na Zavodu za turizem, šport 
in kulturo Kamnik dodatno 
nadgradili. V Keršmančev  
pa rk se seli tudi Pravljična hi
ška. Keršmančev park bo tako 
v decembru postal Veronikina 
pravljična dežela.

PRAVLJIČNA HIŠKA
Lani je v centru mesta zaživela 
Pravljična hiška, ki je bila med 
obiskovalci dogajanja dobro 
sprejeta. Anketa Zavoda za tu
rizem, šport in kulturo Kamnik 
je pokazala, da so obiskovalce 
navdušile predvsem otroške 
delavnice, otroške predstave 
ter obisk decembrskega do
brega moža. Večina vprašanih 
je izrazila željo, da bi otroški 
program bil združen na enem 
mestu, zato smo se odločili, da 
bo letos Pravljična hiška od 17. 
decembra do 23. decembra v 
Keršmančevem parku. Tako kot 
lani bo tudi letos Pravljična hi
ška ogrevana.
Otroke bodo navduševale  
otr o ške delavnice, ki jih bodo 
pripravili dijaki Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik, ter različne otroške 
predstave. Posebej živahno pa 
bo v petek, soboto in nedeljo, 
ko se bodo otroci družili s po

niji ter ko bo Pravljično hiško 
obiskal Dedek Mraz.
»Pri pripravi programa smo se 
osredotočili na različne žanre 
kot tudi na različna starostna 
obdobja otrok,« pojasnju
je programska vodja Doma 
kulture Kamnik Anja Koleša 
in dodaja: »Otroci si bodo v 
Pravljični hiški letos lahko 
ogledali različne gledališke 
predstave, od lutk do senčne
ga gledališča, cirkusa, impro

vizacijskega gledališča ter še 
mnogo več.«

DRSALIŠČE KAMNIK
Upravljavci drsališča so s postav
ljanjem ogrodja ter pripravo dr
sne ploskve začeli že novembra. 
Drsališče je veliko 300 kvadra
tnih metrov in v celoti pokrito. 
Zato je drsanje možno v vsakem 
vremenu. »Lani, ko je del sezo
ne bilo zelo deževno vreme, se 
je pokritje drsališča izkazalo za 

nujno potrebno,« pojasnjuje 
Urška Slapar in dodaja, da to 
terja tudi nočno dežurstvo. »Če 
ponoči močno sneži, moramo 
sproti čistiti sneg s šotora, sicer 
bi se ta zaradi teže podrl.« 
Vsak večer po zaključku obra
tovanja očistijo led in naredijo 
novega. Urška Slapar pojasnju
je: »Za zaledenitev potrebuje
mo približno štirideset kubič
nih metrov vode. Da ta lahko 
hitro in kvalitetno zamrzne, se 
na hladilna rebra naliva v zelo 
tankih plasteh. Ob odprtju dr
sališča je led debel deset cen
timetrov, nato pa se debelina 
ledu spreminja glede na zuna
nje temperature ter glede na 
dnevno uporabo.«
Ko je drsališče pripravljeno za 
uporabo, sledi priprava spremlje
valnega programa. »Obiskovalci 
lahko pričakujejo različne obli
ke zabave, od otroških delavnic, 
animacije na drsališču do hokeja 
tako za odrasle kot za otroke. Če 
bo sneg, pa bomo pripravili tudi 
različne oblike zimskih rados
ti,« pojasnjuje Urška Slapar, ki 
obiskovalce opozarja, naj se dr
žijo pravil. »Varnost mora biti na 
prvem mestu. Zato je za otroke 
obvezna čelada ter rokavice. Če 
čelade nimajo, si jo lahko pri nas 
tudi izposodijo. Strogo pa na dr
sališču prepovedujemo divjanje 
ter kepanje. Letos bomo tu še po
sebej strogi.« 
V Pravljični hiški dobrodošli 
vsi, tako otroci kot celotne dru
žine.

OBRATOVALNI ČAS DRSALIŠČA IN CENIK
Ponedeljek – petek 
Drsališče: 9.00 – 19.00  
Izposoja drsalk in gostinski obrat: 15.00 – 19.00

Sobota, nedelja in prazniki 
Drsališče: 10.00 – 19.00 
Izposoja drsalk in gostinski obrat: 10.00 – 19.00
Brezplačno drsanje bo na voljo do 27. januarja 2019.

Drsanje: brezplačno 
Izposoja drsalk: 2 evra (velikosti drsalk od 26 do 47) 
Izposoja čelade: 3 evre 
Izposoja drsalčka: 3 evre za pol ure
Parkiranje je možno na Trgu prijateljstva, pri Domu  
kulture Kamnik in pri stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

DOGAJANJE NA DRSALIŠČU V DECEMBRU:
ŠOLA DRSANJA: 
Vsako soboto 8.30 – 10.00 (cena: 40 evrov za 4 sobote) in 
med šolskimi počitnicami (cena: 45 evrov za 5 dni)

OTROŠKA ANIMACIJA NA LEDU: 
Vsako soboto 10.00 – 11.00 (brezplačno)

HOKEJ ZA OTROKE: 
Vsako nedeljo 9.00 – 10.00 (brezplačno, potrebna  
lastna oprema)

USTVARJALNE DELAVNICE: 
Vsako nedeljo ob 10.00 (brezplačno)

AKUSTIČNI KONCERT: 8. (Uroš in Tjaša) in 14. decembra  
(Duo Kristovnik) ob 18.00 (brezplačno)

ZA INFORMACIJE SPREMLJAJTE FACEBOOK STRAN 
DRSALIŠČE KAMNIK.



30. DECEMBER
ABBA Real Tribute Band

Skupino ABBA Real Tribute Band iz Zrenjanina že od leta 2007 
sestavljajo izkušeni šolani glasbeniki, ki želijo današnjemu 
občinstvu približali uspešnice te popularne skupine. Skupina 
ABBA je zaslovela v 80-ih letih prejšnjega stoletja z nastopi na 
evroviziji. ABBA Real Tribute band pa skuša z originalnim nasto-
pom, glasbeno izvedbo, kostumi in koreografijo v celoti pričarati 
vzdušje, ki je vladalo na koncertih Abbe. Uspešnice, kot so Wa-
terloo, Chiquitita, Dancing Queen, Mamma mia, SOS in mnoge 
druge, izvajajo na originalen način, ne da bi izstopili iz okvirja 
avtentičnosti. Prepričani so, da ta vrst glasbe še vedno ni izgubila 
svoje popularnosti in da je še vedno enako zanimiva za najširše 
glasbeno občinstvo vseh starosti in kultur. 

Help! A Beatles Tribute

HELP! A Beatles Tribute z veliko natančnostjo izvaja glasbo legen-
darnih The Beatles. Z neoporečnimi, izjemno natančnimi in obe-
nem energičnimi izvedbami skladb skupine The Beatles bodo v vas 
vzbudili občutek, da ste dejansko na koncertu liverpoolske četveri-
ce. Koncert vsebuje zaščitne znake skupine The Beatles, vključno 
s kostumografijo ter glasbenimi inštrumenti. Ravno uporaba sle-
dnjih omogoča rekonstrukcijo kakovosti zvoka skupine The Bea-
tles, ki publiko ponese nazaj v šestdeseta. Skupina HELP! A Beat-
les Tribute se redno pojavlja na evropskih odrih, gostovali so tudi 
na festivalu International Beatleweek in pri snemanju celovečerca 
skupine The Beatles Help. Na koncertu boste slišali izvedbe klasik 
iz zgodnje in tudi kasnejše ustvarjalne dobe legendarne skupine.
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Ne zamudite

Torek, 11. 12. 2018, od 15.00 do 19.00
Glavni trg mesta Kamnik

Novoletni bazar 
Vrtca Antona Medveda 

Kamnik 2018

Žive jaslice
22. 12. 2018 ob 17.00

pri Termah Snovik 

29. DECEMBER
X-Ray, AC/DC Tribute

AC/DC so avstralska rokovska skupina, nastala decembra leta 
1973 in deluje še danes. Skupina je imela dva prepoznavna pev-
ca, Bon Scott je v skupini pel od 1974 do svoje smrti 1980, Brian 
Johnson pa od 1980 do 2016, ko je skupino zapustil zaradi težav s 
sluhom. AC/DC so pionirji heavy metala in hard roka, čeprav sami 
trdijo, da je njihova glasba predvsem rokenrol. Rokovska zased-
ba X-Ray pa prihaja iz Škofje Loke in že od sredine devetdesetih 
preigrava skladbe AC/DC. So ena prvih takšnih skupin v Sloveni-
ji in za seboj imajo veliko odzivnih nastopov s klasiki, kot so You 
Shook me all night long, Highway to hell, Back in black, Hells  
bells, Whole lotta Rosie, Thunderstruck. Skladbe vas bodo zadele 
in ponesle v pravo rokenrol dogajanje.

Queen Real Tribute Band

Skupina Queen Real Tribute je postala vodilni evropski projekt, 
ki je posvečen eni največjih glasbenih skupin vseh časov, njen na-
men pa je ohranjati spomine na glasbo skupine Queen in nepo-
novljivega Freddieja Mercuryja. Nastopali so že na številnih kon-
certih po Evropi in tudi v Brazliji, kjer so imeli že štiri turneje in 
več kot sto koncertov. Gostovali pa so že v Franciji, Švici, Romuniji, 
Avstriji, Bolgariji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Al-
baniji, na Portugalskem, Češkem, Hrvaškem in tudi na uradnih 
mednarodnih Queen konvencijah. Obiskovalci njihovih koncer-
tov slišijo tudi uspešnice, kot so The show must go on, Somebody 
to love in I want it all. Edinstvena izkušnja po ogledu uspešnice 
Bohemian Rhapsody.

V Kamnik prideta tudi  
Freddie Mercury in John Lennon

Letošnje poslavljanje od minulega leta bo v Kamniku nostalgično. Zadnji dnevi leta 2018 bodo minili v podobi svetovno znanih rok in 
pop skupin: The Beatles, ABBA, AC/DC in Queen. Na glavnem odru na prenovljenem Glavnem trgu bodo nastopile štiri tako ime-
novane Tribute to glasbene skupine. Te do potankosti skušajo uprizoriti nastop glasbenika ali skupine. Oblečeni so kot njihovi idoli 
in imitirajo ne samo način petja, ampak tudi njihov nastop. Zato lahko rečemo, da bomo letos v Kamniku videli Freddieja Mercuryja, 

Johna Lennona, Angusa Younga ter Agnetho, Bjorna, Bennyja in Anni-Frido. Nikakor pa jim ne recite, da so »samo« cover band. Koncertno 
dogajanje se bo začelo ob 19. uri.

Bi se fotografirali z legendami?
Odnesite s seboj iz koncerta večni spomin – fotografirajte  

se z legendami rok in pop glasbe. Vse nastopajoče  
Tribute to skupine bodo na dan nastopa na voljo za  

fotografiranje z obiskovalci.

29. DECEMBER: 20.15–21.15 FOTOGRAFIRANJE 
NAJPREJ S QUEEN, NATO Z AC/DC

30. DECEMBER: 20.15–21.15 FOTOGRAFIRANJE 
NAJPREJ Z THE BEATLES, NATO Z ABBO

Delite fotografijo na družabnih omrežjih z oznako  
#visitkamnik.

SILVESTROVANJE S SKUPINO JOKER
Tudi letos boste lahko v Kamniku novo leto pričakali na prostem. Na Glavnem trgu vas bo od 
22. ure dalje zabavala skupina Joker, ob polnoči pa boste lahko odštevali in nazdravili skupaj 
z županom občine Kamnik. Skupina Joker je relativno mlada narodno-zabavna skupina, ki jo 
sestavljajo Boštjan, Nejc, Žan in Marijana. Kljub temu da je skupina mlada, pa ni povsem brez 
izkušenj, saj so vsi njihovi člani nabirali izkušnje pri drugih ansamblih. Tako je Nejc igral v an-
samblu Viharnik, Žan pri Peklenskih muzikantih in Ansamblu Anžeta Šuštarja, Marijana pa 
je bila del Veselih muzikantov. Lani so predstavili svojo prvo avtorsko skladbo in videospot z 
naslovom Ljubi me.
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Kuponi ugodnosti

Glavni trg 25, KAMNIK
PAPIRNICA

KUPON -30%
za nakup voščilnic „UNICEF“ 

v času od 1.12.2018 do 31.12.2018

SCHAFFER
modno oblikovanje
Od 1.12. do 31.12.2018 vam s tem 

kuponom nudimo 10%  
prednovoletni popust na vse storitve.

Darinka Schaffer Jerman, s. p., Šutna 8,Kamnik 
Za vse informacije in rezervacije terminov  

pokličite 041-940-151.

DECEMBRSKI POPUSTI, S TEM KUPONOM 
DARILO V DECEMBRU

Kupon velja do 31 . 12. 2018.
Mehiška plošča za dve osebi samo 14,90 €. 

Kupon velja do 31. 12. 2018.

20 % popusta pri nakupu nad 20 €. 
Kupon velja do 31. 12. 2018.

UOKVIRJANJE KAMNIK  
»LETVICA«

Medvedova 16, Kamnik-Graben

Pon.–pet.: 9–19   
tel: 051 242 589

10% popust

22% popust na celotno naročilo  
ali vsaka 2. kepica  

sladoleda brezplačna
Drink on Your own way!

10 % popusta pri vsakem nakupu
Decembra 5 € popusta

Kupon velja do 31. 12. 2018.

20 % popusta na izbran  
izdelek iz tekstila 
Kupon velja do 31. 12. 2018.

Arkada interier d.o.o., Šutna 24, Kamnik

T: 051 650 192, E: marina.psihoterapija@arkada-int.si

DECEMBRA 5 EUR POPUSTA

Izkoristite ponudbo Prazničnega Kamnika!

Staro srednjeveško mestno jedro Kamnika ne ponuja samo 
raznih kulturnih znamenitosti, ampak tudi različne manjše 
prodajalne, gostilnice in druge ponudnike, ki predstavlja-
jo odmik od podivjanega sveta. Ti so tisti, ki dajejo mestu 

dušo. Za obiskovalce Pravljičnega Kamnika so vsak zase pripravili 
zelo raznoliko ponudbo, posebej za vas, bralce praznične priloge, 
pa tudi različne kupone ugodnosti, ki jih lahko izkoristite do kon-
ca letošnjega leta. Vabimo vas, da se sprehodite po Pravljičnem 
Kamniku in izkoristite ugodno in raznovrstno ponudbo v središču 
mesta. 

 
10  % POPUST
NA  CE LOTN I  NAKUP

Osrednja TIC točka
Glavni trg 2, Kamnik

Kupon velja do 31. decembra 2018



Mladi
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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

Tamara Starovasnik

Kamnik – Z otroki druge sta-
rostne skupine smo sodelo-
vale pri človekoljubnem pro-
jektu Mednarodni dan strp-
nosti – dan za strpnost in 
prijateljstvo. Poleg vseh de-
javnosti, ki jih vsakodnevno 
izvajamo z otroki, smo se v 
tednu mednarodnega dneva 
strpnosti (12.–16. novem-
bra) posvetili projektu z nas-
lovom Stop obrekovanju. 
Vzgojiteljice smo izvedle iz-
obraževalno-ustvarjalno de-
lavnico na podlagi pravljice 
Dogodek v Mestnem logu 
(Helena Koncut Kraljič). 
Skupaj z otroki smo prepe-
vali pesmi o prijateljstvu, se 
igrali socialne igre, pogovar-
jali o prijateljstvu in strp-
nosti ter tudi o obrekovanju. 
Veliko smo se družili z osta-
limi skupinami v vrtcu ter 
spodbujali strpnost. Vse 
svoje vtise so otroci nato 

strnili na papir. Ustvarjali 
smo v različnih tehnikah in 
upodobili, kaj otrokom po-
meni prijateljstvo.
Za zaključek projekta smo v 
ponedeljek, 19. novembra, 
pripravili skupno razstavo 
izdelkov vseh otrok, vključe-
nih v projekt, na katero smo 
povabili tudi starše naših 
mladih ustvarjalcev. Na raz-
stavi nas je pozdravila vzgo-
jiteljica Reufa Volkar in 
nam namenila nekaj uvod-
nih besed ter nas povabila k 
ogledu likovnih izdelkov. 
Starši so si z zanimanjem 
ogledali otroške umetnine 
ter se nasmihali ob prebira-
nju izjav otrok na temo pri-
jateljstvo in strpnost.
Odprtje razstave je potekalo 
v prijetnem vzdušju, slike pa 
bodo na ogled do sredine de-
cembra. Razstavo smo prip-
ravile vzgojiteljice Katja Vo-
šnjak, Ines Remše, Tamara 
Starovasnik in Reufa Volkar.

Razstava Stop 
obrekovanju
Strpnost in prijateljstvo sta tisto, kar vedno 
pogosteje manjka v naših življenjih. Zato smo se 
vzgojiteljice skupin Račke in Krtki v Zasebnem 
vrtcu Sonček, enota Trobentica, odločile, da letos 
še posebej skrbno negujemo prijateljstvo.

Razstavljena likovna dela najmlajših bodo v vrtcu na ogled 
še do sredine decembra. / Foto: Tamara Starovasnik

Duplica – Učenci, učitelji in drugi delavci Osnovne šole Ma-
rije Vere so včeraj, 29. novembra, popoldne na ploščadi 
pred vhodom v šolo pripravili zdaj že tradicionalni božično-
-novoletni koncert na prostem, ki mu je sledil še bogati 
praznični bazar, na katerem so učenci in učitelji v zameno 
za prostovoljne prispevke prodajali izdelke in praznične 
dobrote, ki so jih ustvarili ali spekli sami. Božično-novoletni 
bazar je tudi letos organiziral šolski sklad, saj bodo zbrani 
denar namenili socialno šibkejšim učencem oz. nudenju 
nadstandardnih pogojev dela svojim učencem. J. P. 

Božično-novoletni koncert z bazarjem

Jasna Paladin

Kamnik – V KIKštarterju se 
danes, v petek, ob 16. uri za-
čenja inovativni in povsem 
na novo zasnovani podjetni-
ški dogodek z naslovom Za 
5 evrov startup vikend izziv, 
ki bo trajal vse do nedelje 
zvečer. Na dogodek je prija-
vljenih štirideset oseb, ki 

bodo skozi intenzivni konec 
tedna v skupinah razvijali 
produkt, katerega cena izde-
lave in materiala bo nižja od 
pet evrov. Za izdelavo proto-
tipa bodo imeli na voljo več 
3D-printerjev, CNC-rezkal-
nik, orodje, vrsto umetnih 
mas za modeliranje in na 
vsakem področju tudi men-
torje za tehnično podporo.

Udeleženci bodo pridobili 
znanja tako iz tehničnega 
vidika izdelave kot tudi zna-
nja za lansiranje produkta 
na trg. Njihove izdelke bo 
ocenila komisija, zmagoval-
ce, ki bodo prejeli denarne 
nagrade in možnost za de-
jansko lansiranje izdelka na 
trg, pa bodo razglasili v ne-
deljo ob 19. uri.

Poslovni izziv za pet evrov

Jasna Paladin

Kamnik – Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov, ki 
smo ga beležili med 17. in 
25. novembrom, je bil letos 
sicer posvečen preprečeva-
nju nastajanja nevarnih od-
padkov, a dijaka ekonomske 
šole GSŠRM Lan Spruk in 
Matija Urbanija sta se odlo-
čila opozoriti na vse večji 
problem plastike, ki dobese-
dno duši naše okolje.
»Na naši šoli smo v okviru 
projekta Ekošola cel teden 
posvetili boju proti plastiki 
in zmanjševanju odpadkov, 
midva pa sva se lotila pro-
jektne naloge na to temo in 
si za dan predstavitve izbra-
la petek, 23. novembra, na 
dan boja proti plastiki. Žele-
la sva si narediti nekaj dob-
rega in čim več ljudi opozo-
riti na težavo, s katero se 
soočamo,« sta nam povedala 
sošolca četrtega letnika eko-
nomske šole Lan Spruk iz 
Kamnika in Matija Urbanija 
iz Mengša, ki sta se dela lo-
tila pod mentorstvom profe-
sorice za ekonomijo Viktori-
je Pirš.
Pregledala sta veliko litera-
ture in raziskovala, kakšen 
vpliv plastika dejansko ima 
na naše okolje. Med drugim 
sta naletela na več člankov, 
ki poročajo o tem, da so 

znanstveniki mikroplastiko 
odkrili že v naših telesih, ka-
mor je prišla z zaužito hra-
no. »Skrajni čas je, da plasti-
ko v svojih življenjih močno 
omejimo, temu pa sledi tudi 
evropska zakonodaja, ki bo 
do leta 2021 ukinila plastič-
ne slamice, zato sva se tudi 
midva usmerila prav v to. 
Kako jih nadomestiti? 
Preprosto – s papirnatimi, 
ki so prav tako trpežne in še 
lepše, predvsem pa razgrad-

ljive,« pravita dijaka, ki sta 
našla dobavitelja papirnatih 
slamic. Odločila sta se, da 
jih občanom predstavita na 
stojnici, ki sta jo ob podpori 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik postavila v 
Keršmančevem parku ob 
odprtju drsališča. V zameno 
za donacijo sta občanom de-
lila vroč čaj (v papirnatih 
lončkih) in paketke papirna-
tih slamic ter s tem sporoča-
la, da je plastika povsem na-
domestljiva. Želita si, da bi 
tovrstne slamice in kozarčke 
uporabljali gostinci na vseh 
večjih dogodkih v Kamniku, 
kot so denimo Kamfest, Ku-
linarični petki ipd.
V projekt sta vložila precej 
energije in volje, a se žal ni 

izšlo po njunih željah. Stoj-
nico je v Keršmančevem 
parku sicer obiskalo nekaj 
ljudi, a precej manj, kot sta 
si želela. »Projekt se ni iz-
šel tako, kot sva pričakova-
la, in na žalost ni uspel. 
Posebej bi se rada zahvalila 
profesorici Viktoriji Pirš, ki 
naju je podprla na stojnici 
in nama pomagala pri pro-
jektu,« sta nam sporočila 
ob koncu dneva boja proti 
plastiki, a njuno sporočilo 
ostaja. Ne nazadnje sta oba 
tudi v zasebnem življenju 
velika ljubitelja okolja in 
ozaveščena mlada potrošni-
ka, prav to pa je tudi najbolj 
obetaven in pomemben de-
javnik v boju proti odpad-
kom.

Dan boja proti plastiki
Plastika je velik problem našega planeta, a je v vsakdanji rabi povsem nadomestljiva z okolju 
prijaznimi materiali, je glavno sporočilo, ki sta ga ob nedavnem evropskem tednu zmanjševanja 
odpadkov delila dijaka Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Lan Spruk in Matija Urbanija.

Lan Spruk in Matija Urbanija ob svoji stojnici v Keršmančevem parku / Foto: Gorazd Kavčič

Namesto plastičnih slamic sta delila papirnate, še bolj 
lične, predvsem pa okolju prijazne. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri projektu ju je podprla tudi njuna mentorica Viktorija 
Pirš. / Foto: Gorazd Kavčič

V Evropski uniji vsako leto proizvedemo več kot 
2,5 milijarde ton odpadkov, večino plastičnih. 
Več kot 600 milijonov ton odpadkov bi lahko 
reciklirali ali ponovno uporabili, pa jih ne.
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Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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EUR

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS
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Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Posamične nagra-
de so prejeli Blaž Žle (3. 
mesto, U17), Hana Kranjec 
Žagar (1. mesto, U15), Maks 
Majnik (1. mesto, U11), Jaka 
Tominšek (3. mesto, U11), 
Ana Inkret (3. mesto, U11), 
Jakob Krapež (1. mesto, U9), 
Tajda Šoštarko (1. mesto, 
U9), Anamarija Kosec (1. 
mesto, U7), Rok Naglič (1. 
mesto, absolutno elite+U23), 
Boštjan Hribovšek (2. mes-
to, elite), Rok Naglič (1. mes-
to, U23), Peter Zupančič (2. 
mesto, U23), Mihael Štajnar 
(3. mesto, U19), Nika Deč-
man (2. mesto, U19), Uroš 
Mikelj (2. mesto, veterani 1), 
Bojan Kemperl (1. mesto, ve-
terani 3), Janez Vovk (3. 
mesto, veterani 3) in Ana 
Podpečan (1. mesto, veteran-
ke).

Uspešni tudi v ciklokrosu
Škofja Loka je gostila drugo 
dirko slovenskega pokala v 
ciklokrosu, tudi na njej niso 
manjkali člani Calcit Bike 
Teama. Na stopničkah je 
končalo pet naših tekmoval-
cev. Na zanimivi dirki, ki je 
potekala pri le nekaj stopi-

njah nad lediščem, se je z 
zmago med deklicami, svojo 
drugo, izkazala Hana Kra-
njec Žagar. Drugi v konku-
renci elite/U23 je bil Mihael 
Štajnar, na tretjem mestu so 
končali Matic Kranjec Žagar 
med starejšimi mladinci, 
Zoja Kranjec med deklicami 
in Urška Markič v ženski 
konkurenci.
»Proga je bila fizično kar 
zahtevna. Od starta sem po-

skušal biti čim bolj skupaj s 
Petrom Zupančičem, ki je 
naredil napako in padel. Po-
tem sem šel svoj tempo, si-
cer ujel Mateja Kravosa, a 
mi je na koncu zmanjkalo 
moči za zmago,« je pove-
dal Štajnar.
»Dirka je bila v redu. Startal 
sem kar dobro, dal sem lah-
ko vse od sebe. Na koncu se 
je vse poklopilo in sem v cilj-
nem sprintu končal tretji. 

Proga mi je bila všeč,« je po 
dirki dejal Matic Kranjec Ža-
gar.
»Proga mi je bila zelo všeč, 
ker je bolj ravninska. Starta-
la sem dobro, potem so me 
fantje sicer prehitevali, a 
sem na koncu končala na 
prvem mestu. Bilo je kar 
težko vozit po ''razrukanih'' 
delih in koreninah, a sem z 
dirko zelo zadovoljna,« pa je 
menila Hana Kranjec Žagar.

Najboljši v SloXcup
Odbor za gorsko kolesarstvo in BMX Kolesarske zveze Slovenije je že tradicionalno podelil nagrade 
najboljšim v sezoni 2018 v slovenskem pokalu SloXcup. Calcit Bike Team je bil znova najboljša ekipa 
v olimpijskem krosu, na vrhu točkovanja je že vse od leta 2009.

Člani kolesarskega kluba Calcit Bike Team so bili znova najboljša ekipa v olimpijskem 
krosu. / Foto: Prijavim.se

Leon Pirman

Kamnik – Od zadnjega 
javljanja so bila odigrana tri 
kola v občinski ligi v keglja-
nju. 
V tretjem kolu je bil derbi 
med ŠD Soteska in Ambrož 
Team, ki so ga dobili slednji 
s 6 : 2. Skupno so podrli 
3464 kegljev. DU je s 5 : 3 
premagal ŠD Policist, Calcit 
pa Mladince s 5 : 3. 

V četrtem kolu je DU pre-
magal ŠD Soteska s 6 : 2, 
ŠD Policist s 7 : 1 Calcit, 
Ambrož Team pa je Mladin-
ce premagal s 6 : 2. 
V petem kolu je ŠD Soteska 
premagal ŠD Policist s 6 : 2. 
DU Kamnik je s 6 : 2 pre-
magalo Mladince. Zadnja 
tekma v petem kolu je bila 
prejšnjo sredo in Ambrož 
Team je z 8 : 0 premagal 
Calcit. 

Občinska liga  
v kegljanju

1. Ambrož Team 5 5 0 0 10
2. ŠD Soteska 5 3 0 2 6
3. DU Kamnik 5 3 0 2 6
4. ŠD Policist 5 2 0 3 4
5. Calcit 5 2 0 3 4
6. Mladinci 5 0 0 5 0

Lestvica po petih kolih:

Mira Papež

Kamnik – V Železnikih so 
na slovesni prireditvi podeli-
li priznanja najuspešnejšim 
gorskim tekačem sezone 
2018.  Timotej Bečan (KGT 
Papež), letošnji  dobitnik la-
skavega priznanja AZS za 
naj atleta za tretje mesto 
med mlajšimi člani je  naj 
gorski tekač 2018: kot držav-
ni prvak, zmagovalec Poka-
la, dobitnik Super pokala, 
večkratni rekorder, repre-
zentant (EP – 13. mesto, SP 
– 24. mesto).
Pokale za izjemne dosež-
ke  so prejeli še  trije tekači 
KGT Papež:  Mojca Koli-
gar in Miran Cvet za presti-
žni naslov svetovnih vete-
ranskih prvakov in  Luka 
Kovačič  za vrhunske rezul-
tate v disciplini vertikal kilo-
meter (Planica 400, Vertikal 
Storžič, Limone v Italiji).
Super pokal Slovenije v 
gorskih tekih  je bil v član-
ski konkurenci v  popolni 
lasti tekačev KGT  Pa-
pež:  zmagovalec Timotej 
Bečan,   drugi   Miran 

Cvet,  tretji  Gašper Bre-
gar, tretja Tina Klinar.
KGT Papež je postal ekipni 
državni prvak za leto 2018, 
Dušan Papež, predsednik 
kluba, pa je prejel tudi pri-
znanje za odlično organiza-
cijo teka na Grintovec. 
V skupnem seštevku Pokala 
Slovenije (šteje šest tekem) 
so tekači KGT Papež prejeli 
pokale za odlične uvrstitve od 
prvega do tretjega mesta. 
Zmagovalca Pokala sta Timo-
tej Bečan med člani in Metod 

Bregar med ml. veterani. 
Drugo mesto so zasedli: Tina 
Klinar (članice), Gašper Bre-
gar (člani), Urška Trobec (ml. 
veteranka), Aleš Prelovšek 
(st. dečki), Viktorija Dolinšek 
(deklice). Tretje mesto sta 
osvojila Nik Romšak (dečki) 
in Leon Pešovski Bužan (ml. 
dečki). 
Dušan Papež, predsednik 
Združenja za gorske teke, je 
v uvodnem nagovoru v ana-
lizi sezone 2018 predstavil 
delo članov Združenja, ki so 

vpeljali kar nekaj novosti, 
ter smernice in koledar te-
kem za sezono 2019. »S tek-
movalno sezono sem zelo 
zadovoljen, današnja števil-
na priznanja so tehten do-
kaz. Pohvalil pa bi tudi orga-
nizatorje tekem, saj je orga-
nizacija gorskotekaških te-
kem zelo zahtevna. Seveda 
pa sem izjemno zadovoljen 
z dosežki tekačev KGT Pa-
pež, ki kažejo na kvalitetno, 
sistematično in trdo delo 
tako tekačev kot kluba.«

Priznanja za gorske tekače
Na slovesni razglasitvi najboljših gorskih tekačev v Železnikih je kar enajst tekačev KGT Papež prejelo 
priznanja, Klub gorskih tekačev Papež je osvojil naslov ekipnega državnega prvaka, Dušan Papež pa 
je prejel priznanje za organizacijo teka na Grintovec.

Kar enajst tekačev KGT Papež je prejelo priznanja.
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JANEZ DOVČ 
z gosti

eva Hren
Boštjan GomBač
irena Preda
GreGor volk
Goran krmac
dejan GreGorič
vaSilij centriH
klemen Bračko
Urša kržič

Sozvočja

Leon Pirman

Kamnik – Ženske so v sed-
mem kolu na gostovanju 
premagala vedno neugodni 
Miklavž iz Maribora z rezul-
tatom 5,5 : 2,5. 
Tudi moški so nas v sed-
mem kolu razveselili na go-
stovanju v Novi Gorici in 
premagali domačine s 6 : 2. 
V osmem kolu so ženske 
gostile ekipo Remoplast iz 
Radelj ob Dravi in jih pre-
magale s 6 : 2 in 3320 podr-
timi keglji in tako obdržale 
drugo mesto na prvenstveni 
lestvici. 
V derbiju osmega kola so se 
moški udarili z letos najbolj-

šo ekipo v Sloveniji Kon-
struktorjem iz Maribora. Ti 
so bili enostavno premočni 
za naše mlade igralce. Go-
stje so zmagali s 6,5 : 1,5 in 
3452 podrtimi keglji.
V zadnjem jesenskem kolu 
ženske gostujejo v Cerknici, 
moški pa gredo v Hrastnik.
Druga ekipa Calcita si v dru-
gi ligi po osmih kolih še ved-
no vodilno mesto na lestvici 
deli s Pivko. Tretja moška 
ekipa je v tretji ligi z zmaga-
ma v sedmem in osmem 
kolu sedaj na šestem mestu 
na lestvici. Druga ženska 
ekipa je v tem času doživela 
dva poraza, enega doma in 
drugega na gostovanju.

Kamničanke z zmago 
ostale na drugem mestu
Kamniške kegljavke nadaljujejo zmagoviti niz, 
medtem pa so moški s polovičnim uspehom 
nadaljevali prvenstvo.

Kamnik – Triatlonec Miro Kregar je znova nastopil na sve-
tovnem prvenstvu v Ultraman triatlonu, kjer je tekmoval že 
trinajstič. Triatlonci so morali prvi dan premagati deset kilo-
metrov plavanja in 145 kilometrov kolesarjenja   drugi dan 
273 kilometrov kolesarjenja s štiri tisoč višinskimi metri, 
tretji dan pa 84 kilometrov teka. Miro je končal na skupno 
petem mestu in prvi med veterani nad petdeset let. J. P. 

Miro Kregar na Havajih slavil med veterani

Miha Štamcar

Kamnik – Veseli december 
se je za prvi članski kam-
niški ekipi začel že v sredo. 
Moška ekipa je v prvem kro-
gu pokala Challenge doma 
gostila švicarski Biogas Vol-
ley Näfels, ženska pa je go-
stovala v Bratislavi pri tam-
kajšnji Slaviji. Prihodnjo 
sredo bodo Kamničanke 
igrale povratno tekmo v Ka-
mniku, odbojkarje čaka go-
stovanje v Švici. Za obe eki-
pi bo december vesel tudi 
zato, ker bosta do konca leta 
igrali v ritmu sreda – sobota, 
vrhunec pa naj bi bil zak-
ljučni turnir pokala Sloveni-
je, ki bo od 21. do 23. decem-
bra. Predvsem to velja za 
žensko ekipo, ki se mora 
nanj šele uvrstiti, saj bo po-

vratno četrtfinalno tekmo z 
moštvom Formula Formis 
igrala v soboto. Na prvi so 
zmagale Rogožanke s 3 : 2.
»V zadnjem obdobju igra-
mo dobro, končno smo 
zmagali v srednjeevropski 
ligi, v domačem prvenstvu 
pa smo doma premagali 
Novo KBM Branik, toda vse 
to ne bo prav nič po-
membno, če v soboto ne 
premagamo Formule For-
mis in se uvrstimo med štiri 
najboljše ekipe pokalnega 
tekmovanja. Po številnih te-
žavah na začetku sezone 
končno igramo tako, kot se 
od nas pričakuje,« po seriji 
zmag svoje ekipe razmišlja 
Gregor Rozman, trener Cal-
cita Volleyja, ki se je pred 
časom razšla s hrvaško spre-
jemalko Eleno Vukić, po šti-

rih sezonah pa je v Kamnik 
spet prišla Sara Valenčič.
Če bodo aktualne slovenske 
podprvakinje v soboto pre-
magale Formulo Formis, bo 
imel Calcit Volley na 
zaključnem pokalnem tur-
nirju kar tri svoje ekipe, kar 
v slovenski odbojki ni uspe-
lo še nikomur. Za senzacijo 
je poskrbela druga ženska 
ekipa, ki je v četrtfinalu po-
kala izločila Ankaran Hrva-
tine. Mlade Kamničanke se 
bodo v polfinalu pokala po-
merile z Novo KBM Brani-
kom, medtem ko bo prva 
ekipa v primeru sobotne 
zmage igrala proti GEN-I 
Volleyju, ki je ob njih v do-
mačem prvenstvu še edina 
neporažena ekipa.
Uvrstitev kamniških odboj-
karjev na zaključni turnir je 

bila navkljub dobrim igram 
Maribora v letošnji sezoni 
sicer pričakovana, zato pa so 
Kamničani minulo soboto v 
domačem prvenstvu dožive-
li hladen tuš, saj so izgubili 
v Črnučah. Zanimivo je, da 
je do poraza prišlo v tednu, 
ko so imeli na sporedu le 
eno tekmo, pred tem so jih v 
slabih treh tednih odigrali 
kar osem. Podobno je tudi 
decembra, ki ga želijo kon-
čati s finalno pokalno tek-
mo. Glede na to, da bodo v 
polfinalu še enkrat igrali s 
Črnučani, v drugem polfina-
lu se bosta pomerila ACH 
Volley in Salonit Anhovo, je 
to realno, a si novega spodr-
sljaja z ekipo, ki jo vodi nji-
hov nekdanji trener Marko 
Brumen, ne bodo smeli do-
voliti.

Odbojkarji začeli tudi 
evropsko sezono
V sredo sta obe prvi članski ekipi Calcita Volleyja začeli tudi letošnjo evropsko sezono. Zaradi 
neustreznosti kamniške športne dvorane obe ekipi igrata v pokalu Challenge. V domačem prvenstvu 
so varovanke Gregorja Rozmana po zmagi nad Novo KBM Branikom na prvem mestu, v soboto pa jih 
čaka odločilna tekma za uvrstitev na zaključni turnir pokala Slovenije. 

KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 

OBČINSKI PRAZNIK IN PRIŽIG LUČI Z LEO SIRK
LOST JAZZ IN KOSTANJEV SEKSTET
ADI SMOLAR
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND - BRATA GRAŠIČ, ALENKA GODEC IN  
OTO PESTNER
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN    
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM 
LUČKIN PRAZNIK
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

3. 
7.
8.

9.-23. 
14.
15.
21.
22.
26.
27.

28.
29.
31.   

         6.-23. 
5. 

4.-18.
12. 
25.
30.

www.visitkranj.si
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V 81. letu je 19. novembra umrl znani Kamničan Branko 
Novak. Bil je prijeten človek. V mladosti sem ga videvala 
na kamniškem kopališču, spominjam se ga z gimnazije, 
čeprav je bil kar nekaj let starejši od mene. Včasih me je z 
nasmehom podražil z mojim očetom, ki je bil njegov pro-
fesor. V času pred osamosvojitvijo in prva leta po nastanku 
države Slovenije smo se veliko družili v okviru Demosa. 
Kasneje sem ga redko srečevala. 
Na volitvah leta 1990 je kot predsednik Zelenih v Kamni-
ku kandidiral za Zbor občin Republiške skupščine. Kot 
človek in politik je bil sprejemljiv za vse člane kamniškega 
Demosa. V svojih spominih je napisal, da je bil največji 
problem, kako se predstaviti javnosti, saj so sredstva javne-
ga obveščanja o Demosovih kandidatih molčala. Udeleže-
val se je srečanj z ljudmi po vsej kamniški občini, ki je 
takrat obsegala tudi zdajšnjo občino Komenda. K pre-
poznavnosti mu je pomagala tudi Ivana Skamen, ki mu 
je kot članica uredništva Kamniškega občana uredila, da 
je lahko objavil intervju, ki ga je sicer sam napisal. 
V svojem predvolilnem programu je zapisal, kaj bi bilo 
treba storiti, da se posodobi slovenska državna in občinska 
uprava, izboljša delovanje javnih služb in vpelje krajevna 
(lokalna) samoupravo.
Opozarjal je na to, da bi moral denar, ki ga zaslužimo v 
Sloveniji, tu tudi ostati, ne pa da gre v jugoslovanski pro-
račun, npr. za nerazvite. Zavzemal se je za poživitev go-
spodarstva, za okolju prijazno industrijo, za razvoj obrti 
in podjetništva.
Pridobil je dovolj glasov in postal poslanec v tedaj še tri-
domni Skupščini Slovenije. Deloval je v različnih odborih 
in bil pogosto razočaran, ker se je premalo storilo za varo-
vanje okolja. 
Branko Novak je bil priča in soustvarjalec najpomembnej-
ših dogodkov v novejši zgodovini Slovenije. Devetega no-
vembra 1990 je sodeloval na Demosovem zboru v Poljčah, 
kjer so soglasno sprejeli sklep, da bomo Slovenci o samos-
tojni in neodvisni državi odločali na plebiscitu. Samostoj-
no Slovenijo je podprla velika večina in 25. junija 1991 je 
skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 
Temu je sledila desetdnevna vojna, 8. oktobra 1991 je Slo-
venija prvič v zgodovini dobila lastno valuto, 25. oktobra 
1991 je Slovenijo zapustil zadnji vojak JLA, 23. decembra 
1991 je Slovenija dobila ustavo, 15. januarja 1992 je novo 
državo priznala večina članic Evropske skupnosti, 22. 
maja 1992 pa je Slovenija postala 146. članica OZN. 
Vsa ta dogajanja je Branko Novak podpiral, nasprotoval 
pa je sklepu, ki je bil sprejet 30. decembra 1991 na sestanku 
v Dolskem. Vodstvo je razpustilo Demos, ki naj bi bil iz-
polnil svojo nalogo: samostojnost Slovenije. Ta razkol v 
Demosu je povzročil, da je Lojze Peterle izgubil mesto 
predsednika vlade, oblast pa je prevzela levica in jo z 
manjšimi razmiki obdržala do danes. 
Branko Novak je kasneje sodeloval v kamniškem izvršnem 
svetu, kjer je vseskozi zagovarjal stališča, ki si jih je zasta-
vil kot poslanec.
V zaključku opisa svojega poslanskega delovanja v knjigi 
Demos na Kamniškem je zapisal: »Vesel in ponosen sem, 
da sem imel možnost sodelovati pri teh tako odločilnih 
korakih za slovensko osamosvajanje! Žalosti pa me dej-
stvo, da se vsa leta, tudi danes, tako vztrajno poskuša 
zmanjševati osamosvojitveno vlogo Demosa.«
Po upokojitvi se je iz politike bolj ali manj umaknil, ukvar-
jal se je z vrtom, gojil je maslenice. Kar nekaj časa je mi-
nilo od tega, ko me je povabil, naj jih pridem pogledat. 
Potem se nisva več srečala. Slišala sem, da pomaga dru-
štvu Demos na Kamniškem pri oblikovanju spletnih stra-
ni.
Prav tako vem, da je bil precej aktiven v svoji krajevni 
skupnosti. Sodeloval je s sveti KS Perovo, v društvenem 
perovskem življenju pa do zadnjega ni manjkal med orga-
nizatorji Perovanja in v uredniškem odboru Perovskega 
lista. Branko je za svoj hortikulturni, zgodovinski, interne-
tni, okoljski in okoljevarstveni prispevek k razvoju Kamni-
ka in krajevne skupnosti Perovo v letu 2011 prejel zlato 
občinsko priznanje. 
Branko, iskrena hvala za tvoje delo. Vsi člani nekdanjega 
Demosa te bomo ohranili v spominu kot preudarnega, ne-
sebičnega, poštenega človeka, ki je vedel, kaj je treba v tis-
tem za Slovenijo težkem času storiti – in je to tudi storil.

Dr. Marjeta Humar

V spomin

Branko Novak
(1938–2018)

Aleš Senožetnik

Kamnik – Enajstega novem-
bra smo se spomnili stote 
obletnice konca prve svetov-
ne vojne. Do tedaj največja 
vojna morija je med vojaki 
in civilisti zahtevala okoli 
štirideset milijonov življenj. 
Tisoče žrtev ni bilo nikoli 
identificiranih, številni poči-
vajo v tuji zemlji. Nezmo-
žnost dostojnega pokopa je 
ljudem narekovala drugač-
no soočanje s smrtjo. Števil-
na mesta so dobila t. i. gro-
bove neznanim vojakom, v 
katerih so simbolno pokopa-
li žrtve, ki jim niso mogli 
določiti imena. 
Rasli so tudi spomeniki žrt-
vam velike vojne, kot so pred 
še večjo morijo, ki je sledila, 
rekli prvi svetovni vojni. 
Enega takih imamo tudi v 
Kamniku na Žalah. Upodab-
lja roko, ki se dviga iz tal in v 
pest krčevito stiska rezilo 
meča iz brona. Avtor ideje za 
simbolno izredno močan 
spomenik, ki ga je izdelal ki-
par Boris Kalin, je kamniški 
slikar Stane Cuderman, ki je 

na bojiščih soške fronte voj-
no od blizu izkusil tudi sam. 
Čeprav se je v Kamniku o 
spomeniku žrtvam prve sve-
tovne vojne začelo govoriti 
že kmalu po vojni, je resna 
akcija stekla šele leta 1934, 
odkritje spomenika pa je za-
radi počasnega napredova-
nja del sledilo šele 10. sep-
tembra 1939, teden dni po 
začetku še večje morije – 
druge svetovne vojne.
Čeprav je kamniški spome-
nik eden zanimivejših, pa je 
širše slabo poznan. To pa bi 
se utegnilo spremeniti, če bi 
arhitekt in dolgoletni profe-
sor na ljubljanski Fakulteti 
za arhitekturo uspel s pobu-
do, ki jo je nedavno predsta-
vil v Sobotni prilogi časnika 
Delo. Skupaj s somišljeniki 
predlaga, da bi spomeniku 
žrtvam vseh vojn, ki v obliki 
dveh mogočnih zidov stoji 
na Kongresnem trgu, pridali 
povečano različico Kalinove-
ga spomenika s kamniških 
Žal. »Občutek prijemanja 
rezila je boleč in vznemir-
ljiv, ne glede na razlago in 
morebiten pomen motiva. 

Gre za roko, ki naj bi za 
zmeraj s seboj v grob pote-
gnila tudi orožje. Spomeni-
ku bi bilo nemogoče očitati 
kakršno koli ideološko opre-
deljenost ali ideološko ten-
denco. Med Slovenci ne bi 
mogel povzročati tovrstnih 
razprtij. Bil bi vsesplošno 
ideološko sprejemljiv,« piše 
Suhadolc.
Kakšna bo usoda zanimive 
ideje, bomo še videli. Jasno 
pa je, da turbulenten čas, v 

katerem je živel, ni prizana-
šal tvorcu ideje o »kamni-
škem« spomeniku Stanetu 
Cudermanu. Po napadu 
Nemčije na Jugoslavijo je bil 
leta 1941 vpoklican. Služil je 
kot oficir v srbski Batajnici, 
kjer so ga srbski vojaki kot 
domnevnega petokolonaša 
hoteli ustreliti, a ga je rešil 
slovenski kolega. Umrl je od 
strela v glavo 19. maja 1946 
v nepojasnjenih okoliščinah 
v Kamniški Bistrici.

Roka, ki stiska rezilo meča
Na Žalah imamo Kamničani enega zanimivejših slovenskih spomenikov žrtvam prve svetovne vojne. 
Povečana replika spomenika, ki ga je po idejni zasnovi Staneta Cudermana izdelal kipar Boris Kalin, 
pa utegne stati tudi na Kongresnem trgu.

Spomenik žrtvam prve svetovne vojne stoji pred vhodom 
na kamniške Žale. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Košiše – Incident, na katere-
ga se je 21. novembra popol-
dne odzvala tudi policija, 
nam je opisala pretresena 
udeleženka Tjaša Brumen 
iz Košiš. »Popoldne sva se s 
psičko napotili na sprehod 
po poti, po kateri hodiva 
vsak dan. Ta pot je javna 
sprehajalna pot, ki vodi iz 
Košiš do Stolnika. S psičko 
sva šli mimo ograde, kjer je 
zaprtih kakih sedem velikih 
agresivnih psov, konji, koze 
... Ker sem verjela, da je og-
rada dobro postavljena in 
mimo hodi večje število lju-
di, nisem pričakovala, da ka-
teri od psov lahko pobegne. 
Včeraj me je eden izmed 
psov presenetil in pritekel 
za nama in takoj napadel 
mojo psičko. Psičko sem 
vzela v naročje in pes mi jo 
je brez težave izpulil iz rok. 
Držal jo je za vrat in kljub 
moji obrambi je ni izpustil 
in se zame niti zmenil ni. 
Ko sem opazila, da moja 
psička ni preživela napada, 
sem morala tudi sama po-
begniti, saj se pes ni nič 
umiril. Še vedno je nastopal 
agresivno in napadalno,« 
nam je dan po napadu pove-

dala pretresena. Prepričana 
je, da za živali tam ni dobro 
poskrbljeno in da sprehajal-
ci tam niso varni.
Kako je pes uspel pobegniti 
in kako je zares poskrbljeno 
za varnost sprehajalcev, smo 
dan po dogodku preverili pri 
lastniku Roku Zoretu, ko je 
ravno hranil živali v omenje-
ni ogradi. »Z vzrejo psov pa-
sme kangal se na tem mestu 
ukvarjam že deset let in še 
nikdar ni prišlo do česa take-
ga. V ogradi trenutno živi pet 
odraslih psov in nekaj mladi-
čev in pa tudi druge živali, 
vse v sožitju. Resda pogosto 

lajajo, ko mimo hodijo ljudje, 
zato sem ogrado tudi postavil 
na samo, da ne motimo oko-
lice, a živali doslej nikdar 
niso bile agresivne in nika-
kor ne drži, da se prosto spre-
hajajo naokoli. Tudi ta psič-
ka, ki je nekako uspela priti 
čez ogrado, ni kazala ni-
kakršnih znakov za to, vedno 
je bila prijazna. Vsaj dvakrat 
dnevno sem pri živalih in ne 
drži, da so zapuščene in zato 
agresivne,« nam je povedal 
Zore, doma iz Stranj, ki kriv-
de ne zanika. »Pes je moj in 
ne zanikam odgovornosti. 
Nikakor ni prav, kar se je 

zgodilo, verjamem, da se je 
dekle zelo ustrašilo in resnič-
no mi je žal za njeno psičko, 
zato bi se rad oddolžil. Ljudje 
se imajo pravico počutiti var-
ne na sprehodu in v vsakem 
primeru sem kriv jaz,« nam 
je dejal. Ker psički, ki je po-
begnila, ne zaupa več, jo je 
preselil v pesjak in ne bo več 
prosto tekala ob ogradi, ogra-
jo bo utrdil in jo ojačal tudi z 
električnim pastirjem.
Rok Zore se z vzrejo psov 
ukvarja že 22 let. Ali so raz-
mere in postopki za to pri-
merni, pa bo zdaj odločala 
inšpekcija.

Sprehajalci, pozor!
Ob priljubljeni sprehajalni poti od Košiš do Stolnika je prejšnji teden prišlo do neljubega pasjega 
incidenta. Iz bližnje ograde, kjer živi več živali, je ušel pes in pokončal psičko, ki jo je iztrgal iz rok 
sprehajalke. Lastnik, ki dejanje obžaluje, bo varnost okrepil.

V ogradi, ki je ob priljubljeni sprehajalni poti, živi več živali, tudi nekaj velikih psov pasme 
kangal. / Foto: Jasna Paladin
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Mojca Logar Več kot sanje

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

Janez Logar Jaz, midva, mi

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

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Kamniški sudoku

Kamnik – Na pobudo Evropskega združenja žrtev prome-
tnih nesreč, Svetovne zdravstvene organizacije in Zavoda 
Varna pot Slovenije pod okriljem Organizacije združenih 
narodov, smo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Kamnik in AMD Kamnik na pobudo Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik v soboto, 17. no-
vembra, že dvajsetič obeležili svetovni dan spomina na 
žrtve prometnih nesreč, ki ga praznujemo 18. novembra. Na 
ta dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prome-
tnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sode-
lavci in znanci. Zbrali smo se v Kamniku na Glavnem trgu in 
na stojnici prižgali svečke v čast umrlim v prometnih nesre-
čah (na sliki). F. P.

Spomnili smo se žrtev prometnih nesreč
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Aleš Senožetnik

Šmartno v Tuhinju – Člani 
Godbe Tuhinjska dolina so 
minulo soboto pripravili 
svoj drugi celovečerni kon-
cert, ki je potekal v telovad-
nici osnovne šole v Šmar-
tnem. Pod naslovom Z god-
bo v praznične dni so tako 
že pred začetkom zadnjega 
meseca v letu odprli številne 
predpraznične dogodke, ki 
se bodo zvrstili v naslednjih 
tednih. 
Polna dvorana poslušalcev 
je tako lahko prisluhnila za-
nimivemu in za tovrstne 
pihalne orkestre nenavad-
nemu programu, ki so ga 

tuhinjski godbeniki pripra-
vili pod vodstvom dirigenta 
Miha Kosca. Zbrane so 
ogreli s Šopkom domačih, 
sledila pa sta Šostakovičev 
drugi valček iz Jazz suite in 
Rosasov Ensueño Seductor. 
Nato so z Mambom no. 5 in 
priredbami največjih Abbi-
nih uspešnic zavili v vode 
popularne glasbe. Pri 
skladbi Zaigrajmo in zapoj-
mo so se jim pridružili ot-

roci iz osnovne šole pod 
mentorstvom Bože Drolc 
in Judite Pavlinič. Kot gost 
je nastopil tudi citrat To-
maž Plahnutnik, ki je z or-
kestrom zaigral naslovno 
skladbo iz kultnega filma 
Carola Reeda Tretji človek 
ter slovenske klasike Cvetje 
v jeseni. Koncert so sklenili 
s koračnicama iz filma Po-
licijska akademija ter Tri-
glav marš.

Z godbo praznikom naproti
Godbeniki iz Tuhinjske doline so pripravili celovečerni koncert Z godbo v praznične dni.

Tuhinjski godbeniki so navdušili s pestrim glasbenim repertoarjem. / Foto: Aleš Senožetnik

Godbo Tuhinjske doline vodi Miha Kosec. / Foto: Aleš Senožetnik

Tunjice – Društvo Tun'ški glas vabi na glasbeni dogodek S 
pesmijo v praznične dni, ki bo v soboto, 8. decembra, ob 19. 
uri v avli podružnične osnovne šole v Tunjicah. Letošnji 
glasbeni gostji sta citrarka Jasmina Levičar in sopranistka 
Martina Zapušek. J. P.

S pesmijo v praznične dni

Zgornje Stranje – Cvetje Ars vabi na razstavo Čarobni advent 
– razstavo adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev, ki 
si jo bo v cvetličarni moč ogledati v soboto, 1. decembra, od 
15. ure naprej. J. P. 

Razstava adventnih venčkov in novoletnih 
aranžmajev
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Podarite družini in svojim prijateljem svoj čas in pozornost, 

darilo, ki bo temeljilo na nematerialnih dobrinah in ki bo 

imelo za učinek predvsem krepitev medsebojnih odnosov. 

Lahko je to izlet, obisk kulturne ali športne prireditve, 
organizacija večerje ali večera družabnih iger itd …

Če se že odločite za materialno obdaritev, poiščite izdelek, 

ki je nastal v vašem lokalnem okolju, najsi bo iz rok lokal-

nega obrtnika ali lokalnega kmeta. Pri običajnih nakupih 

se namreč premalo zavedamo, da uvoženi izdelki nosijo s 

seboj večje obremenjevanje okolja, da so jih vse prevečkrat 

izdelali delavci, ki s svojim delom ne zaslužijo niti za dostoj-

no preživetje, ipd.

Ne pozabite tudi na dobrodelno noto prihajajočih pra-

znikov in na osnovni smisel obdarovanja. Na primer, doma 

lahko z otroki poiščete igrače, s katerimi se vaši malčki ne 

igrajo več, in jih podarite nekomu, ki jih bo zelo vesel. Bo-

dite izvirni in najdražjim polepšajte praznične dni. Če boste 

upoštevali zgornje nasvete, boste veliko storili tudi za čistej-

še okolje, saj ne boste po nepotrebnem kupovali odpadkov.

OBDAROVANJE MALO DRUGAČE
December je tu. Čas obdarovanja. Čas, ko vsi iščemo tisto pravo darilo, ki bi ga podarili svojim najbližjim 
in vsem, ki nam nekaj pomenijo. Čeprav so naši nameni iskreni, pa vse prevečkrat podležemo  
brezglavemu potrošništvu in kupujemo darila, ki so brezosebna in nepotrebna in ki hitro končajo kot 
odpadki. Zakaj ne bi letos ljubljenih obdarovali drugače?

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 7. decembra, ob 17. uri, Glavni trg
Prižig lučk z muzikalom Pepelka

KULTURNO DRUŠTVO FRANCETA STELETA

Sreda, 5. decembra, ob 18. uri, pobočje Malega gradu
Miklavževanje

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 1. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Slavnostni koncert Mestne godbe Kamnik ob 170-letnici 
godbeništva na Kamniškem – RAZPRODANO

Nedelja, 2. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Glasbena šola Vič - Rudnik, Simfonični orkester Cantabile: 
Belin (opera)

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Ponedeljek, 3. decembra, ob 17.30, Velika dvorana DKK
Glasbena šola Kamnik: Glej Larsa z Marsa!

Glasbena pravljica, cena vstopnice: 5 evrov

Ponedeljek, 3. decembra, ob 19. uri, Galerija DKK
Odprtje razstave Dejvida Kneževića: Od točke do točke

Četrtek, 6. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SLG Celje: Mučenik (drama)

Za Maistrov abonma, izven, cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Sobota, 8. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Ples in glasba izpod kamniških planin: Na planini luštno je

Cena vstopnice: 10 evrov/5 evrov

Sreda, 12. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Talija gledališče: Barbi šov – 50 odtenkov ženske (komedija)

Cena vstopnice: 15 evrov

Prireditve v decembru
Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo 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.

Četrtek, 13. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Glasbena šola Kamnik: Božično-novoletni koncert pevskega 
zbora in orkestrov

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Petek, 14. decembra, ob 20. uri, Klub Kino dom
Arabski klub v sodelovanju s KUOD Bayani: Dnevi arabske 
kulture 2018

Cena vstopnice: 10 evrov, rezervacije na natasa.kocar@gmail.com

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN 

Petek, 30. novembra in 7. decembra, od 14. do 20. ure 

ter sobota, 1. in 8. decembra, od 8. do 14. ure
Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp – usposabljanje za 
turistične vodnike (projekt LAS Srce Slovenije)

Torek, 4. decembra, ob 19. uri, samostan Mekinje
Pogovorni večer z Noahom Charneyem – Milan Sagadin

Ponedeljek, 10. decembra, ob 18. uri
Predavanje o zgodovini samostana Mekinje – pečati 
mekinjskega samostana v času klaris (dr. Damjan Hančič)

Torek, 11. decembra, ob 18. uri, samostan Mekinje
Kulinarični večer z Noahom Charneyem – Nataša Djurič

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 4. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Enajsta šola o antiki – Harmonijina ogrlica

Sreda, 5. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Potopisno predavanje: Islandija

Potovanje z avtom bo predstavila Klara Cevka.

Torek, 11. decembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Brati gore 2018: Predstavitev knjige Bogdana Biščaka Igra in 
biseri – kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje

Pogovor bo vodil Vladimir Habjan. 

Petek, 14. decembra, ob 18. uri, dvorana knjižnice
Balantičev večer

Svečani prevzem Tršarjevega portretnega kipa pesnika Franceta Ba-
lantiča, ki ga je knjižnici podaril profesor France Pibernik.

 

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Ponedeljek, 3. decembra, od 10. do 18. ure
Veseli dan kulture

Ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna vabljeni na brezplačne oglede 
razstav v vseh naših enotah: Galerija Miha Maleš, Galerija Pogled, 
muzej – grad Zaprice in Rojstna hiša Rudolfa Maistra.

Ponedeljek, 3. decembra, ob 16.45, grad Zaprice
Muzejska delavnica: Izdelava nakita iz pozne bronaste dobe

Delavnico bo vodila restavratorka-konservatorka Tea Kregar.

Ponedeljek, 3. decembra, ob 17. uri, grad Zaprice
Javno vodstvo po novi arheološki razstavi Pogrebni ritual v 
pozni bronasti dobi

Vodila bo kustosinja Janja Železnikar.

 

Sreda, 12. decembra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer: dr. Marija Klobčar – Vojaške ljudske pesmi

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Ponedeljek, 3. decembra, od 11. do 12. ure, pristava
Ta veseli dan kulture – bela krizantema, predavanje

Obvezna prijava do 30. novembra, na prireditve@arboretum.si

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Nedelja, 2. decembra, ob 17. uri, dvorišče samostana 

Mekinje
Ognjena Veronika

Petek, 7. decembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
ŠILA (šolska impro liga) v Kamniku

Torek, 11. decembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer družabnih iger – Dead of Winter

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK –  
PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Sreda, 5. in 12. decembra, ob 13.55, OŠ Marije Vere
Verine miške

Sreda, 5. decembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih – napotki 
za zdravo pripravo hrane in živila pri varovalni prehrani 

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si 

Sreda, 12. decembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih 
(zaključena skupina) – Predpraznično sprostitveno srečanje

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si 

KIKŠTARTER

Od petka, 30. novembra, do nedelje, 2. decembra, ob 

16. uri, KIKštarter
Za 5 evrov Start-up vikend izziv

Sreda, 5. decembra, od 17. do 19. ure, KIKštarter
KIKme: Predstavi svojo idejo pred investitorjem

Potrebna je prijava na info@kikstarter.si

Sreda, 5. decembra, od 17. do 19. ure, KIKštarter
KIKlab: Programiranje za osnovnošolce

Primerno za začetnike, prijave na info@kikstarter.si

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Ponedeljek, 3., 10. in 17. decembra, od 10. do 12. ure
Z glino je fino

Delavnico vodi lončarka Mojca Žalik. Rezervacije so obvezne.  
Prijava: 041 540 342 (Mojca), mojca.zalik@gmail.com

Petek, 7. decembra, od 17. do 20. ure, Šutna 42
Polstenje (filcanje) naprstnih pravljičnih likov

Delavnico vodi Alenka Mele. Rezervacije so obvezne.  
Prijava: 041 540 342 (Mojca), mojca.zalik@gmail.com

PUB POD SKALO

Sobota, 1. decembra, ob 20.30
Noreia: Irska glasba z naglasom

RECIKLARNICA

Sobota, 1. decembra, od 10. do 12. ure, Šutna 27
Zelemenjava in izmenjava prazničnih receptov z degustacijo 
pravične kave

KULTURNO DRUŠTVO SREDNJA VAS 

Sobota, 8. decembra, ob 19. uri, telovadnica OŠ 

Šmartno v Tuhinju
Tuhinjska dolina v pesmi in besedi

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Razum mi pravi, da je odrešitev,
srce pa ne razume in boli. 

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

Marija Mohar
iz Vegove ulice 7 v Kamniku

Za vse darove in tople besede ob slovesu se zahvaljujemo 
vsem prijateljem, sosedom in sodelavcem. Hvala vsem, 
ki ste bili z nami, ko smo našo mamo pospremili na nje
no zadnjo pot. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku in  
pevcem ter dr. Logarju in sestrama Tatjani in Maji iz ZD 
Kamnik za dolgoletno oskrbo. Posebna zahvala pa oseb
ju DSO Kamnik za izjemno pomoč in nego v zadnjih 
dneh življenja. 

Vsi njeni
Kamnik, november 2018

ZAHVALA

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

V 98. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica, tašča in teta

 
Angela Oražem

 roj. Bernot, iz Bazoviške ulice, Kamnik

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem, za izrečeno  sožalje, stisk rok, 
topel objem, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. 
župniku za lepo opravljen obred, zdravnici dr. Jermano
vi, sestri Mateji in patronažni sestri Maji ter kvartetu Krt 
za lepo zapete pesmi. Iskrena hvala sestrični dr. Martini 
Brnot za vso pomoč in podporo v času njene bolezni.

 Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

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

V 63. letu se je od nas poslovil 
mož in oče 

Peter Horvat
Iskreno se zahvaljujemo osebju bolnišnice Golnik, so
sedom iz Šmarce, sorodnikom, prijateljem, znancem in 
Župniji Dravlje Ljubljana za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in svečke ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoča soproga Nada in sin Goran
Ljubljana, Kamnik, Šmarca, november 2018

ZAHVALA

V 83. tem letu nas je zapustila

Alojzija 
Osolnik
rojena Uršič iz Stolnika

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena soža
lja ter darovane sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti in se je boste spominjali.

Vsi njeni

www.pogrebnik.si

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

ZAHVALA

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

V 70. letu je tiho odšla naša draga 
mami, stara mama in teta

Antonija Kemperle 
roj. Jagodic, p. d. Ukanova Tončka iz Stranj

Ob  boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, znancem, prijateljem in sodelavcem 
za izražena sožalja, vsak stisk roke, topel objem, daro
vane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Posebno hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Grm, 
trobentaču, nosačem, Mariji, Metodu, Žvoklovi, Kajbe
tovim, Stanki Selan ter bratrancu Lojzetu za zvonjenje 
na Sv. Lenartu. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se je 
boste spominjali.

Žalujoči: sin Jani, hči Nataša z Markom ter vnuk Gašper

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo,
draga naša mama Tončka, 
za vedno ostal.

V 80. letu starosti nas je zapustila

Antonija Cipar
iz Šmarce

Dragi sosedje, prijatelji in sorodniki, ob izgubi naše dra
ge mame se vsem in vsakemu posebej zahvaljujemo za 
pomoč v kakršni koli obliki. Posebna zahvala pa Slavku 
in Štefaniji Horvatič ter najbližjim sosedom za tolažeče 
besede in nesebično pomoč. Zahvala tudi vsem zaposle
nim in stanovalcem DEOS Centra starejših Gornji Grad, 
ki so našo mamo imeli radi in za njo tako lepo skrbeli. 
Hvala tudi gospodu Janezu Gerčarju in Komunali Kam
nik za opravljen obred. Zahvala pa tudi kvartetu Grm za 
zapete pesmi in prebran govor.

Žalujoči

ZAHVALA

Jurij  
Romšak
iz Stahovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob prerani bo
leči izgubi brata, strica, bratranca stali ob strani. Poseb
na zahvala vsem bistriškim prijateljem za ganljivi govor 
in trobentaču ob zadnjem slovesu od našega Jureta.

Vsi njegovi
Stahovica, november 2018

ZAHVALA

Tako tiho, skromno si trpel,
takšno tudi si življenje imel.
Zdaj rešen vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.
Kje si, ljubi mož in oče, 
kje tvoj mili je obraz,
kje tvoja skrbna roka,
ki skrbela je za nas. 

Florijan Jereb
1936–2018

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena 
sožalja, vsak stik roke, objem in za vse darove. Posebna 
zahvala gasilcem za lepo slovo, dr. Pfajfarjevi za dolgo
letno zdravljenje, sestri Romani za skrb v času njegove 
bolezni, vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani  in se ga boste 
spominjali. 

Vsi njegovi

Zloraba bančne kartice na spletu 
Na policijski postaji se je zglasil občan in naznanil zlorabo 
bančne kartice. Ugotovljeno je, da je neznani storilec na ne-
znan način prišel do podatka bančne kartice in izvedel pla-
čilo v Singapurju v višini 176,17 evra. Sledi zbiranje obvestil. 

Intervencija na Fužinah 
Na Fužinah smo obravnavali verbalni spor med partnerje-
ma, in sicer je kršitelj v jezi vrgel mobilni telefon čez balkon. 
Za kršitev mu je bil izdan plačilni nalog. 

Vlom v hišo na Perovem 
Na Perovem se je zgodil vlom v stanovanjsko hišo. V popol-
danskem času je neznani storilec na vzvod vlomil skozi pri-
tlično okno hiše. Iz nje je odtujil zlatnino. 

Vlom v hišo v Volčjem Potoku 
V Volčjem Potoku je neznani storilec je v poznih popoldan-
skih urah vlomil na vzvod skozi pritlično okno, pregledal 
celotno hišo in odtujil denar in zlatnino.

Policijska kronika

ZAHVALA

Kolikor več je človek
drugim razdal,
toliko več je zase nabral.
(Tao)

Od nas se je poslovil naš dragi

Branko Novak
(1938–2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sošolcem, sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in spremstvo na njegovi zadnji 
poti, pa tudi tistim, ki ste mu v času njegove bolezni stali 
ob strani in ga bodrili. Hvala tudi vsem, ki ste pomaga
li pri organizaciji pogreba, in pevcem za ganljivo zapete 
pesmi.

Vsi njegovi
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SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

ZA 10.200 €*

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 13.290 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.            + poštnina
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pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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

Jasna Paladin

Kamnik – Veseli december 
je pred vrati in v Kamniku si 
ga predvsem najmlajši že 
nekaj let ne znajo več 
predstavljati brez drsališča. 
Tega sta občina in Zavod za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik letos znova postavi-
la v Keršmančev park, kjer 
so ga obiskovalci lepo spre-
jeli. Odprtje drsališča minu-
li petek je bil tudi prvi dogo-
dek v okviru letošnjega Pra-
vljičnega Kamnika.
»Veronikina pravljična de-
žela v Keršmančevem parku 
z drsališčem in Pravljično 
hiško bo poskrbela pred-
vsem za otroke in družine, v 
središču mesta pa priprav-
ljamo predstave in večerne 
koncerte, sofinancirali pa 
smo tudi številne dogodke 
ponudnikov v mestnem sre-
dišču. Verjamemo, da bo v 
tem dogajanju Pravljičnega 
Kamnika vsakdo našel nekaj 
zase,« pravi v. d. direktorja 
Zavoda za turizem, šport in 

kulturo Kamnik dr. Tomaž 
Simetinger.
Drsališče bo med tednom 
odprto od 9. do 19. ure, ob 
sobotah in nedeljah pa od 
10. do 19. ure. Izposoja dr-
salk bo čez teden možna od 
15. do 19. ure, ob koncu te-
dna pa od 10. do 19. ure. 
Cena izposoje drsalk znaša 
dva evra, izposoja čelade tri 
evre, izposoja drsalčka pa tri 
evre za pol ure. Drsanje bo 
popestril tudi spremljevalni 
program. Vsako soboto od 
8.30 do 10. ure bo šola drsa-
nja, od 10. do 11. ure pa otro-
ška animacija na ledu, vsako 
nedeljo od 9. do 10. ure bo 
na drsališču potekal hokej 
za otroke (potrebna lastna 
oprema), od 10. ure dalje pa 
ustvarjalne delavnice. Orga-
nizatorji pripravljajo tudi 
dva akustična koncerta. V 
soboto, 8. decembra, bosta 
nastopila Uroš in Tjaša, v 
petek, 14. decembra, pa Duo 
Kristovnik.
Drsališče bo odprto do 27. 
januarja.

Drsališče že odprto
Z odprtjem drsališča, na katerem bo brezplačno 
mogoče drsati do konca januarja, je v 
Keršmančevem parku zaživela Veronikina 
pravljična dežela.

Oblast nad Keršmančevim parkom in drsališčem je na 
simbolni ravni te dni prevzela Veronika. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Dom kulture Ka-
mnik je bil v soboto poln do 
zadnjega kotička.  V 
preddverju je namreč pote-
kal dobrodelni sejem, v dvo-
rani pa sta se pozno popol-
dne in zvečer odvijali prire-
ditvi Maistri za boljši svet.  
Dobrodelne prireditve so si-
cer pretekla leta organizirali 
v šolski avli. Ker pa v zad-
njih letih z različnimi nasto-
pi ves čas dokazujejo, da je 
Gimnazija in srednja šola 
Rudolfa Maistra Kamnik 
pravo gojišče kakovostnega 
kulturnega ustvarjanja, je 
bila selitev na osrednji kam-
niški oder edina logična iz-
bira.
Na oder je stopilo več kot se-
demdeset dijakov, skupaj s 
profesorji in dijaki, ki so po-
magali za njim in na stojni-
cah, je v dobrodelnem pro-
jektu sodelovalo več kot sto 
ljudi. Kot nam je povedala 

Ana Černe Gregorič, ki je 
štafetno palico za organiza-
cijo prireditve prevzela od 
Alenke Lukan, so idejo 
najprej začeli piliti profesor-
ji mentorji Matic Smolni-
kar, Mojca Krevs, Katja Ba-
lantič in Sara Rustja Turniš-
ki, pridružila pa sta se jim 
tudi Milan Mandeljc, ki je 
pomagal z režiserskimi re-
šitvami, in Vesna Drolc s 
plesnim mentorstvom. 
Sporočilo prireditve je bilo 
jasno: ljudje po celem svetu 
smo si različni, a imamo 
ene sanje – biti razumljen, 
biti slišan, biti enakovreden, 
biti svoboden, biti srečen, 
biti ljubljen, se igrati … Na-
stopajoči so se skozi poezijo, 
glasbo, ples ter igro spreho-
dili skozi različne kulture in 
celine sveta. Od ljubezenske 
poezije in pesmi afroame-
riških sužnjev preko kitaj-
skega zmaja in argentinske-
ga tanga do otožnosti slo-
vanske duše v ruskih vojnih 

pesmih. Vsi odrski nastopi 
so bili dovršeni in tudi ko-
stumografsko ter scenograf-
sko dodelani, česar smo od 
kamniških Maistrov že vaje-
ni in seveda tudi gledalcev 
ni pustilo ravnodušnih.

Obiskovalci, ki so si navdi-
hujočo predstavo ogledali 
brezplačno, so se lahko od-
kupili z nakupom katerega 
od izdelkov, ki so jih pod 
vodstvom Andreje Sabati 
Šuster in mentorjev pripra-
vili pretežno dijaki progra-
ma predšolska vzgoja, celo-
ten izkupiček pa bodo name-
nili dijakom, ki prihajajo iz 
socialno ogroženih družin. 
»Namen takšnih prireditev 
je, da se dijake ozavešča tudi 
o dobrodelnosti, da znajo 
prisluhniti in pomagati 
sovrstnikom, da pokažemo, 
da skupaj zmoremo več. Kar 
nekaj dijakov si pomoč res-
nično zasluži in prav je, da 
jim pomagamo, seveda pa 
jih ne želimo javno izpostav-
ljati,« nam je povedala Ana 
Černe Gregorič in dodala, 
da brez posluha vodstva 
šole, donatorjev in Doma 
kulture Kamnik projekta ne 
bi bilo mogoče izpeljati.

Maistri za boljši svet
Dijaki in zaposleni Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so pripravili dobrodelni 
dogodek, na katerem so sredstva zbirali za vrstnike iz socialno ogroženih družin.

Izkupiček dobrodelnega sejma so dijaki naklonili vrstnikom 
iz socialno ogroženih družin. / Foto: Aleš Senožetnik

Kamniški Maistri so na odru doma kulture še enkrat več pokazali raznolik in bogat talent. 
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