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Poklon Maistru in
občinskim nagrajencem
Ker občina zaradi epidemije že marca ni mogla pripraviti proslave ob občinskem prazniku, so želeli
priznanja občinskim nagrajencem podeliti ob dnevu Rudolfa Maistra, ki smo ga praznovali 23.
novembra. A razmere druženja znova niso omogočile, zato so posneli priložnostni film in pripravili
virtualno proslavo.
Jasna Paladin
Kamnik – Občina Kamnik je
dan Rudolfa Maistra letos
praznovala skladno z duhom časa – namesto tradicionalne proslave so skupaj z
Domom kulture Kamnik in
Mladinskim centrom Kotlovnica pripravili virtualni
dogodek oz. video, v katerem so združili posnetke položitve vencev pred Maistrovo rojstno hišo in njegovim
spomenikom, županov nagovor, predstavitev letošnjih
občinskih nagrajencev, rezultate sedmega nagradnega razpisa veteranskih in
domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda in
celo kulturni program s slovensko himno, ki sta ga prispevala Primož Krt in Matic
Smolnikar.
Župan Matej Slapar je tokrat z odra Doma kulture Kamnik nagovoril prazno dvorano, a obenem vse občane,
saj je posnetek govora na
ogled na občinski spletni
strani. Poleg Maistrove veličine je, kot je ob občinskem
prazniku že navada, poudaril tudi nekaj večjih in aktualnih projektov občine. Med
najpomembnejšimi je omenil prizadevanja za odkup
zemljišč na območju nekdanje smodnišnice, ki imajo
za občino dolgoročni strateški pomen, gradnjo nove
Osnovne šole Frana Albrehta, ki naj bi se začela s koncem letošnjega šolskega
leta, ohranitev čiste pitne
vode in s tem povezano
gradnjo novih potrebnih
vrtin (prvo od treh vrtin
bodo zgradili že v prihodnjem letu), gradnjo novega
Zbirnega centra za ravnanje
z odpadki v Suhadolah, ki ga
občina gradi skupaj z Obči-

no Komenda, in sodelovanje
občine pri kandidaturi za
naziv Evropska prestolnica
kulture 2025 s projektoma
Mekinjski samostan in Kreativna četrt Barutana.
»Kamnik ima izjemno
naravo, izjemne ljudi in izjemno dediščino. General
Rudolf Maister - Vojanov je
bil junak, ki nam je obranil
dobršen del severne Slovenije in Štajerske ter s tem
naredil temelje za ohranitev slovenskega naroda in
slovenske besede. Tega ne
smemo pozabiti, a tudi tega
ne, da so danes med nami
drugi junaki z veliko začetnico. V času, ko se borimo
proti koronavirusu, nevidnemu sovražniku, ki seje
tudi smrt, so med nami junaki, ki delajo, da je nam
vsem lažje,« se je župan
zahvalil številnim, med
drugim tudi kulturnikom,
ki so omogočili, da je le-

tošnja proslava lahko potekala vsaj virtualno.
V posnetku so nato predstavili tudi letošnje nagrajence
sedmega razpisa veteranskih
in domoljubnih organizacij
občin Kamnik in Komenda, tokrat z naslovom Kamnik v osamosvojitveni vojni. Priznanja je najboljšim
podelil predsednik Koordinacijskega odbora Janko Brinovec. Priznanji za najboljše
likovno delo sta prejeli Eva
Rojc z Osnovne šole Toma
Brejca (mentorica Mateja
Pučnik Belavič) in Lija Osolnik z Osnovne šole Frana
Albrehta (mentorica Anamarija Erčulj), priznanji za najboljše literarno delo pa Ivona
Lederer z Osnovne šole
Toma Brejca (mentorica
Živa Blatnik) in Julija Maver
z Osnovne šole Marije Vere
(mentorica Maja Drolec).
Čeprav virtualno, je bila
vrhunec obeležitve praznika

tudi letos podelitev občinskih priznanj zaslužnim občanom (podrobneje smo jih
predstavili v prilogi Kamničan-ke v marcu) – prejeli so
jih Marta Grkman Repolusk (srebrno priznanje) za
izjemno pedagoško delo na
področju bralne kulture in
pozitivno, ustvarjalno ter kakovostno sooblikovanje
kamniške kulture, Terezija
Mali (srebrno priznanje) za
izjemno poslanstvo in delo
ter doprinos k turistični in
kulturni prepoznavnosti občine Kamnik, Boris Selko
(srebrno priznanje) za prispevek na področju godbeništva na Kamniškem in v
Sloveniji in Marjan Semprimožnik (bronasto priznanje) za uspehe na področju
vodenja krajevne skupnosti,
lokalne turistične organizacije, Gasilske zveze Kamnik
in sodelovanje pri delu občinskega sveta.
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Šola postaja realnost

Priložnost, da se
vrnemo k bistvu

V novo sezono vstopa
samozavestno

Aktivnosti na planini
onesnažujejo izvire

S patri v kamniškem frančiškanskem samostanu smo
se pogovarjali o adventnem
času in božičnih praznikih,
ki bodo letos zaradi epidemije covida-19 potekali drugače, kot smo vajeni.

Biatlonec Lovro Planko iz
Nevelj je imel po lanskoletnih uspehih še večjo motivacijo za naporne treninge,
zato novo sezono pričakuje
dobro pripravljen.

Rajko Slapnik in Vido Kregar,
člana Jamarskega kluba Kamnik, sta letos izvedla trideset kompleksnih analiz izvirov pod velikoplaninsko planoto.

stran 6

stran 18

stran 20

S potrditvijo investicijske dokumentacije na občinskem
svetu je občina izpolnila enega zadnjih zakonskih pogojev pred začetkom gradnje
nove Osnovne šole Frana
Albrehta. Razpis za izvajalca
in nadzor gradnje bo objavljen v začetku leta.
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Občina kupuje
zemljišča v smodnišnici
Svetniki so potrdili predpogodbo za nakup
zemljišč na južnem delu nekdanje smodnišnice,
za kar bo občina namenila dobra dva milijona
evrov.
Jasna Paladin
Kamnik – Deset let je že minilo od stečaja Kemijske industrije Kamnik in podoba
območja nekdanje smodnišnice se je od takrat korenito
spremenila. Namesto prej
enega lastnika jih je na območju zdaj približno šestdeset, s tem pa je povezana
tudi nevarnost za stihijski
razvoj tega strateško zelo
pomembnega območja. Občina dosedanjih javnih
dražb za nakup ni izkoristila
oziroma na njih ni bila
uspešna, se je pa pred pol
leta pokazala možnost za
odkup južnega dela območja, parka pred vhodom in
površin, po katerih potekajo
ceste. Za zahtevna pogajanja z lastnikoma – družbama Iskra Mehanizmi in Is-

kra Mehanizmi Holding – je
župan Matej Slapar pooblastil podžupana Bogdana
Pogačarja in Sandija Uršiča,
ki sta rezultat večmesečnih
usklajevanj skupaj z direktorico občinske uprave Majo
Sušnik predstavila tudi svetnikom.
V pogajanjih se je cena odkupa z začetnih 4,2 milijona
evrov znižala na 1.990.956
evrov, s tem denarjem pa bo
občina odkupila zemljišča v
skupni površini 44.460 kvadratnih metrov in 3.640
kvadratnih metrov površin
stavb, od tega je dobrih 21
tisoč kvadratnih metrov cest
in drugih komunikacijskih
površin. Kupnini bo morala
občina prišteti še davek na
promet z nepremičninami.
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Župan Matej Slapar je občane ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, letos
nagovoril v posnetku, saj proslave občina ni mogla pripraviti. / Foto: Občina Kamnik

Med lastnike zemljišč na območju nekdanje smodnišnice
se bo kmalu vpisala tudi Občina Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Miklavžev obisk bo letos virtualen
Kamnik – Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram bo v
Kamnik v soboto, 5. decembra, ob 18. uri vseeno prišel
Miklavž; sicer ne pod Mali grad, tako kot so bili otroci vajeni
do sedaj, ampak kar v domove v živo preko kanala Doma
kulture Kamnik na Youtubu. Njegov virtualni prihod bo popestrila igrica z naslovom Miklavž in štorklja, za glasbeno
podlago bo poskrbela skupina Castlers, decembrske pesmi
pa bodo zapele sestre Vrhovnik. Dogodek, ob katerem bodo
postavili tudi novoletno jelko – prav takšno, kakršna bo letos stala v Vatikanu –, bodo organizirali Javni zavod Mekinjski samostan, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in
Kulturno društvo dr. Franceta Steleta. J. P.
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V Mekinjah prenavljajo
kostnico
Jasna Paladin
Mekinje – Čeprav so na Občini Kamnik, ki vodi obnovo, projekt poimenovali Prenova kostnice, so v
šestkotnem objektu na
mekinjskem pokopališču, ki
je med ljudmi poznan kot
kostnica, kosti našli bore
malo. »Na pokopališču so
domnevno v drugi polovici
19. stoletja zgradili dva
šestkotna objekta, ki sta služila grobarjem za spravilo
orodja, ker pa so med drugo
svetovno vojno tam našli

Trinajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

tudi kakšno truplo, se je
med ljudmi ohranilo to
ime,« nam je povedal
mekinjski župnik Pavle Pibernik. Objekt je bil nazadnje temeljiteje prenovljen
pred tridesetimi leti, a je večina lesenih delov do danes
že zgnila. Obnove so se lotili
po smernicah Zavoda za
varstvo kulturne dediščine,
zajema pa novo fasado, polkna in sanacijo ometov v
notranjosti. Le za barvanje
fasade jih je prehitelo
prehladno vreme, zato bodo
to opravili spomladi.

Seja v znamenju nove
šole in podražitev
Občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta z večino glasov med drugim potrdili podražitev
oskrbe s pitno vodo, dvig cene kanalščine in tudi dvig vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021. Potrdili so tudi osnutek proračuna za prihodnje leto.
Jasna Paladin
Kamnik – Tudi novembrska
seja občinskega sveta, ki je
zaradi obsežnosti potekala v
dveh delih, v sredo, 25., in
nato še v ponedeljek, 30. novembra, je svetnike in sodelavce občinske uprave združila pred računalniki, saj je
potekala na aplikaciji Zoom.

Franciju Kramarju
podaljšali mandat

Prenova kostnice na pokopališču v Mekinjah / Foto: Jasna Paladin

Gradnja kanalizacije
Markovo–Poreber
Jasna Paladin
Markovo – Občina se je
lotila gradnje 350-metrskega odseka kanalizacije
za odpadno vodo na območju Markovo–Poreber,
ki je še zadnji manjkajoči
odsek v okviru projekta
izgradnje sekundarne ka-

nalizacije v Tuhinjski dolini. Gradbeno dovoljenje
za to naložbo je občina
prejela letos, dela pa izvajajo delavci Komunalno
podjetje Kamnik.
Promet zaradi gradnje predvidoma ne bo oviran, saj ta
poteka pretežno po kmetijskih zemljiščih.

V točki Volitve in imenovanja so svetniki podali soglasje k podaljšanju funkcije
vršilca dolžnosti direktorja
Zavoda za turizem, šport in
kulturo Kamnik Franciju
Kramarju, in sicer na najdlje šest mesecev.
V Svet predstavnikov ustanovitelja Osnovne šole
Šmartno v Tuhinju so imenovali Natašo Pivec, Cvetko
Slapnik in Barbaro Štupar,
za predstavnika Občine Kamnik v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije
2021–2027 pa župana Mateja Slaparja.
V prvi obravnavi je bil sprejet predlog odloka o Občinskem prostorskem načrtu
LS-01 Laseno, kjer je predvidena gradnja šestih stanovanjskih objektov in pripadajočih površin in komunalne infrastrukture.

Foto: Občina Kamnik

Pravilnik o uporabi vozila
projekta Prostofer

Gradnja kanalizacije na odseku Markovo–Poreber
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Soglasno so svetniki potrdili
investicijsko dokumentacijo
za prvo fazo gradnje nove
osnovne šole Frana Albrehta
s športno dvorano in zunanjo ureditvijo (več o tem na
strani 3).
Sprejet je bil tudi pravilnik o
uporabi vozila projekta
Prostofer Občine Kamnik.
Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših,
ki povezuje starejše osebe,
ki potrebujejo prevoz in ne
zmorejo uporabljati javnih
in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki
jim priskočijo na pomoč.
Občina, ki v ta namen načrtuje nakup električnega vozila (v ocenjeni vrednosti 25
tisoč evrov), je v proračunu
že zagotovila sredstva za delovanje klicnega centra v višini 244 evrov na mesec,
pridobila pa je tudi sponzorska sredstva Zavarovalnice Triglav v višini štiri tisoč
evrov. Iz pravilnika je razvidno, da za klicni center za

uporabnike skrbi zasebni
Zavod Zlata mreža, in sicer
za upravičence z območja
občine Kamnik od ponedeljka do petka med 8. in 18.
uro, medtem ko se bodo
prevozi izvajali od ponedeljka do petka med 7. in 16.
uro.

Kultura pod eno streho
V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog ustanovitve
Javnega zavoda za kulturo
Kamnik, ki ga je predstavila
Liljana Juhart Mastikosa: »V
občini Kamnik imamo dva
javna zavoda, ki pokrivata
področje kulture, in sicer
Zavod za turizem, šport in
kulturo Kamnik in Javni zavod Mekinjski samostan. Z
vidika preglednosti vsebine
programov, omogočanja
smotrnejšega načrtovanja,
pregleda nad potekom in realizacije projektov, zagotavljanja strokovnosti kadra
s posameznega področja in
optimiziranja vsakdanjega
delovnega procesa se je občinska uprava odločila, da
ustanovi Javni zavod za kulturo Kamnik in pod njegovo
okrilje združi dve organizacijski enoti, in sicer Dom
kulture Kamnik in Mekinjski samostan. S tem izvzamemo kulturno področje iz
Zavoda za turizem šport in
kulturo. Do druge obravnave se bodo pripravili še vsi
potrebni akti.«

Poseben sklad za novo
sedežnico
Prav tako v prvi obravnavi
so svetniki potrdili predlog
ustanovitve proračunskega
sklada za dokapitalizacijo
družbe Velika planina, ki je
potreben zaradi nujne zamenjave sedežnice v prihodnjih letih in s tem povezanih visokih stroškov. Obstoječo dvosedežnico, ki
povezuje zgornjo postajo
nihalke in Zeleni rob, bo
namreč treba zamenjati
najkasneje do leta 2025, ko
ji poteče dovoljenje za obratovanje, prve ocene pa kažejo, da bi nova naprava stala
kar štiri milijone evrov. Občina bo denar v sklad vlagala prihodnja štiri leta, manjkajoča potrebna sredstva pa
bo družba pridobila na kapitalskem trgu. Svetniki so
namero po naložbi podprli,
a hkrati od novega direktorja Marka Anžurja pričakujejo jasno strategijo razvoja
družbe.

Podražitve nujne za
vzdrževanje infrastrukture
Naslednje tri točke dnevnega reda so prinesle podražitve, ki se tičejo vseh občanov – dražje bodo pitna
voda, kanalščina in nepremičnine.
Kot je pojasnil strokovni sodelavec Tadej Kovačič, je trenutno veljavna cena gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju Občine Kamnik veljala od julija
2003 in ni skladna z veljavno uredbo, saj ne zajema
plačila vodnega povračila in
vodnih izgub, hkrati pa ni
enotna za gospodinjstva in
gospodarstvo. »Veljavna
cena vodarine je 0,5028 evra
na kubični meter za gospodinjstva in 0,8970 evra na
kubični meter za gospodarstvo. Predlagana nova enotna cena, ki bo 0,6697 evra
na kubični meter, pa je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov in količin dobavljene vode v prihodnjem
obračunskem obdobju ter
korigirana za višino primanjkljaja iz preteklega obračunskega obdobja.« To
pomeni, da se bo cena
omrežnine za vodomer z
2,6333 dvignila na 4,8318
evra na mesec.
Za slabih deset odstotkov bo
dražja tudi kanalščina (storitev odvajanja in čiščenja),
katere cene so bile sicer
nespremenjene od leta
2005. Ceno storitve je bilo
treba poenotiti in zdaj znaša
0,4309 evra na mesec za kubični meter za vse uporabnike, kar pomeni, da se je
cena kanalščine za gospodinjstva zvišala za 9,8 odstotka, za gospodarstvo pa
znižala za 38,4 odstotka.
Povišala se je tudi vrednost
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2021;
za zazidano stavbno zemljišče ta zdaj znaša 0,006849
evra, za nezazidano stavbno
zemljišče pa 0,002338
evra, kar pomeni za stanovanjsko površino plačilo
0,82 evra na kvadratni meter, za poslovno površino pa
2,53–3,45 evra na kvadratni
meter.
Svetniki podražitev niso
podprli soglasno, predvsem
svetniki opozicijske LMŠ so
poudarili, da težki časi za
podražitve nikakor niso primerni. »Potem ko ste jeseni
podražili vrtce, zdaj dražite
še vse drugo, kar se sploh
podražiti da. Zavedamo se,
da je te cene treba popraviti,

a obdobje za to preprosto ni
primerno. Zavedamo se, da
za vse načrtovane investicije
potrebujemo denar, a ne
moremo preprosto tako stisniti občanov,« je bil odločen vodja svetniške skupine
LMŠ Igor Žavbi.
A na občini poudarjajo, da
za podražitve čas nikoli ni
primeren, da pa je cene
preprosto treba uskladiti, saj
je bilo v preteklih letih zgrajene veliko nove infrastrukture (za kar 4,5 milijona
evrov), še več pa jo bo treba
zamenjati oz. obnoviti. Z
omrežnino, ki je bila nespremenjena od leta 2014, so
tako v minulih letih pobrali
1,8 milijona evrov premalo,
in ta denar je bilo treba zagotoviti drugje. Velja poudariti, da gre za namenska
sredstva – denar, pobran za
omrežnino, se namreč lahko nameni izključno za obnovo in gradnjo vodovoda,
podobno velja tudi za kanalščino. »Višja je torej omrežnina, več investicij v komunalno infrastrukturo bomo
lahko izvedli. Ne morejo biti
vse odločitve všečne ljudem,
nekatere preprosto morajo
biti prave, saj so tudi nujne
in potrebne, in če bodo ljudje razumeli, da bomo denar
vložili v nove projekte in
gradnjo komunalne infrastrukture, bodo podražitve
tudi lažje sprejeli,« je povedal župan Matej Slapar in
poudaril, da je v občini kar
180 kilometrov vodovodnih
cevi, ki so večinoma stare,
tudi še azbestne, prav tako
so obnove potrebni vodohrani, poskrbeti pa bo treba
tudi za alternativne vire pitne vode (nove vrtine). »Naš
sistem je dotrajan, in če ne
bomo vlagali v infrastrukturo, se moramo zavedati, da
bo sistem oskrbe s pitno
vodo moten, česar pa si ne
želi nihče.«

Proračun bo težek slabih
27 milijonov
Svetniki so potrdili tudi
predlog proračuna za leto
2021 v prvi obravnavi. Skupni načrtovani prihodki znašajo 26.372.608 evrov, odhodki pa slabih 27 milijonov, občina pa se bo za vse
načrtovane projekte morala
tudi močno zadolžiti.
Več o proračunu pa v poročilu z naslednje seje občinskega sveta, ki bo predvidoma 23. decembra, ko ga
bodo svetniki potrdili tudi v
drugem branju.
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Občinske novice

Šola postaja realnost

Živimo odgovorno. Nosite maske, skrbite za higieno
rok in kašlja, ohranjajte medosebno razdaljo in
odgovorno upoštevajte vsa priporočila.

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

S potrditvijo investicijske dokumentacije na občinskem svetu je Občina Kamnik izpolnila enega
zadnjih zakonskih pogojev pred začetkom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta. Razpis za
izvajalca in nadzor gradnje bo objavljen v začetku leta, gradnja pa bi se lahko začela junija.
Zagotoviti bo treba še približno šestnajst milijonov evrov.
Jasna Paladin
Kamnik – Po trinajstih letih
risanja projektov, pridobivanja dokumentacije, sprememb in usklajevanj, nemogočih pogojev za učenje
in poučevanje in predvsem
obljub občina še nikoli ni
bila tako blizu začetku gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta.

zadnje mesece intenzivno
ukvarjal z racionalizacijo
projekta. Vrednost projekta
je po ocenah znašala kar 21
milijonov evrov, kar je bilo
treba poceniti.
»Sedanja občinska uprava
se je odločila, da pristopi k
racionalizaciji tega projekta.
Ta je bila jeseni s spremembo projekta pripravljena in
posledično je bilo treba prip-

terih so se lotili racionalizacije.
Začetki postopkov za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta segajo v leto
2007, v vsem tem času pa so
se projekti zaradi sprememb
v faznosti, kar treh veljavnih
gradbenih dovoljenj in ne
nazadnje nove Osnovne šole
Toma Brejca, ki je nepričakovano dobila prednost pred

dovoljenje in da ne poslabšamo bistveno pogojev izobraževalnega procesa. Oceno stroškov smo tako znižali z izbiro materialov za
stavbno pohištvo, racionalizirajo elementov akustike,
elektro inštalacij in strojnih
inštalacij, poenotenjem tlakov in predvsem fasado, ki
je bila v prvotnih projektih
bogato načrtovana. Vse
spremembe so bile usklajene z investitorjem, projektantom in ravnateljem OŠ
Frana Albrehta Rafkom Lahom, z neprecenljivimi izkušnjami pa nam je z nasveti pomagala tudi ravnateljica OŠ Toma Brejca Mojca
Rode Škrjanc,« je opisal podžupan Bogdan Pogačar.

trenutna epidemiološka situacija v državi in tudi v naši lokalni
skupnosti je resna. Na vsakem koraku smo priča opozorilom,
naj se obnašamo odgovorno, dosledno upoštevamo epidemiološka priporočila NIJZ in s tem preprečimo širjenje tako covida-19 kot tudi drugih virusnih obolenj. Dosledno upoštevajmo vsa navodila pristojnih institucij, če ne zaradi sebe in najbližjih, jih upoštevajmo zaradi vseh služb zaščite, reševanja in
pomoči, ki neutrudno delajo in se trudijo, da rešujejo zdrav
stveni sistem pred najslabšim. Vsi, ki ne verjamete v priporočila in navodila, verjemite zdravstveni stroki, ki deluje v dobro
bolnika in resno opozarja na razmere v našem zdravstvu. Veliko smo naredili v prvem valu, zato, kot sem že povedal, ne
zapravimo tega truda in te vztrajnosti, ki smo ju takrat s številnimi službami iz ure v uro, iz dneva v dan vlagali v to, da smo
ostali zdravi. Vsem, ki dosledno upoštevate navodila in se jih
držite, velja reči hvala, da takšno odgovorno obnašanje tudi
nadaljujete.

Občina se bo morala
močno zadolžiti

Novo Osnovno šolo Frana Albrehta bodo začeli graditi prihodnje leto.
Občinski svetniki so na novembrski seji namreč obravnavali in tudi soglasno –
enotno kot že dolgo ne – potrdili investicijski program
za prvo fazo gradnje novega
šolskega objekta s športno
dvorano in zunanjo ureditvijo. Največ zaslug za to, da se
je ta težko pričakovana točka
dnevnega reda občinskega
sveta vendarle znašla na
dnevnem redu, ima podžupan Bogdan Pogačar, ki se je

raviti še drugo novelacijo
investicijskega programa, ki
jo je moral potrditi občinski
svet. S tem soglasjem svetnikov je občina postavila
vse temelje za objavo javnega razpisa za izvajalca gradbenih del in nadzor, tako da
se zdaj resnično lahko veselimo začetka gradnje,« nam
je povedal podžupan, ki je
svetnikom na seji predstavil
dolgo zgodovino tega projekta in tudi kriterije, po ka-

Osnovno šolo Frana Albrehta, nenehno spreminjali in
tudi dražili. Samo za dokumentacijo je občina do sedaj
plačala že 1,8 milijona evrov.
Racionalizacija projekta je
stroške s predvidenih 21 milijonov znižala na slabih 18
milijonov evrov, kar že
vključuje omenjene stroške
za projekte. »Ključni dve
zahtevi racionalizacije z
naše strani sta bili, da ohranimo obstoječe gradbeno

Investicijska ocena za gradnjo novega šolskega objekta,
zunanjo ureditev in športno
igrišče po racionalizaciji je
17,9 milijona evrov oziroma
– s stroški projektov, ki so že
bili plačani – 16,1 milijona
evrov. Občina namerava pridobiti 12,5 milijona evrov
kredita, si pa pri tej naložbi
močno želi pomoči države,
ki naj bi v prihodnjem letu
objavila razpis za tovrstne
objekte, kar bi občinski strošek lahko znižalo na deset
milijonov evrov.
In kakšna je zdaj časovnica
projekta? »V začetku leta
2021 bo občina objavila javna razpisa za izvajalca gradnje in nadzor del, izvajalec
naj bi bil izbran do maja, ob
zaključku šolskega leta pa bi
se gradnja lahko že začela.
Od začetka del do pridobitve
uporabnega dovoljenja sta
predvideni dve leti.

31. stran
Kot je poudaril Bogdan Pogačar, je na prvi pogled videti, da občina vseh teh površin in stavb ne potrebuje, a
je imela možnost zgolj nakupa zemljišč v paketu. Pomembno je, da z nakupom
parka pred vhodom na območje občina obdrži dostop
do Doma kulture Kamnik, z
nakupom cestnih površin
pa v občinsko last prehaja
tudi približno osemsto metrov kanalizacije in prav toliko vodovoda, zgrajenega v
letih 2016–2017. »Občina s
tem nakupom prevzema aktivno vlogo za nadaljnji razvoj tega območja, saj posta-

jamo eden od pomembnih
solastnikov,« je še poudaril
Pogačar.
Na občini se zavedajo, da je
večina cest na tem območju
v slabem stanju, nekategoriziranih in potrebnih obnove. »Zemljišča, na katerih
so ceste, so v veliki meri
obremenjena s številnimi
služnostmi hoje in voženj,
ki so tudi vpisane v pristojni
Zemljiški knjigi. Ker gre za
zares veliko število služnosti, bo njihov izbris v prihodnje skoraj zagotovo nemogoč. To sicer pomeni, da bo
občina v nadaljevanju te
poti lahko kategorizirala kot
javne, bo pa imela najbrž
nekoliko več težav s kakršni-

mikoli izvedbami del na
njih, saj so služnostni upravičenci v večini primerov
tudi soglasodajalci. Ne glede na navedeno ocenjujemo, da je nakup cest oz.
poti znotraj Smodnišnice
smiseln,« pravijo na občini,
kjer se zavedajo dodatnih
stroškov in tudi omejitev, a
so – kot nenehno poudarja
tudi župan Matej Slapar –
prepričani, da bo imela občina z lastništvom cestne
infrastrukture zelo pomemben vpliv pri razvoju celotnega območja, zato posel
ocenjujejo kot nakup za prihodnje desetletje. »Da nam
ne bo več nerodno, kaj je za
obzidjem smodnišnice.«

Pravo delo se zdaj šele
začenja
S podpisom predpogodbe in
nakupom zemljišč, ki ju
mora občina izvesti do marca prihodnje leto, se za občino pravo delo na tem področju šele začenja. Pripraviti
bo treba Občinski podrobni
prostorski načrt, zagotoviti
denar za ureditev in obnovo
ceste in druge komunalne
infrastrukture, urediti sistem upravljanja in – kar je
najpomembneje – pripraviti
dobro strategijo razvoja in
nekatere nepremičnine tudi
tržiti, da se bo vsaj del stroškov tudi vrnil v občinski
proračun.

www.kamnik.si

Občina kupuje zemljišča
v smodnišnici

A naj se na tem mestu iskreno zahvalim tistim Kamničankam
in Kamničanom, ki se vsakodnevno spopadate z marsikatero
oviro in jo brez omahovanja premagujete s ciljem ohranjati
zdravje vseh nas. To ste nepogrešljivi ljudje, ki delate v zdrav
stvu, policiji, civilni zaščiti, gasilstvu ter v vseh službah zaščite
in reševanja, v farmaciji, gradbeništvu, sektorju energetike,
prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja
okolja, v šolstvu, predšolskih vzgoji ter na področju informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Pa tudi čistilci,
smetarji, peki, trgovci, prostovoljci obeh spolov in vsi, ki opravljate delo, da imamo v Kamniku kvalitetno življenje, zaslužite veliko zahvalo. Zaradi njih, spoštovane Kamničanke in
spoštovani Kamničani, upoštevajte navodila in v vseh zaprtih
javnih prostorih imejte usta in nos dosledno zakrita z masko,
ruto ali šalom, ravno tako na odprtih javnih prostorih. Redno
in temeljito si umivajte roke z milom in vodo ali pa si jih razkužite z namenskim razkužilom. Na vsakem koraku ohranjajte
medsebojno razdaljo. Ne prirejate zabav ob rojstnih dnevih in
obletnicah. Zdaj ni čas za to! Prosim, ostanite doma, če imate
kakršnekoli znake virusnega obolenja ali pa jih ima kdo drug
v vaši bližini, in posvetujte se o svojem zdravstvenem stanju z
osebnim zdravnikom. Ne odlašajte z obiskom zdravnika, če
imate katerekoli druge zdravstvene težave. Številni ukrepi, ki
so nam popolnoma znani, bodo pripomogli k temu, da zajezimo širjenje novega koronavirusa. Skupaj bomo zmogli le, če
se bomo dosledno držali navodil. S tem bomo pomagali vsem
službam zaščite, reševanja in pomoči in predvsem zdravstvenim delavcem, ki imajo imena in priimke in niso zgolj številke
ter dan za dnem rešujejo življenja. S tem bomo pomagali slehernemu občanu in občanki občine Kamnik, državljanki in
državljanu Republike Slovenije. Zato: živimo odgovorno!
Vaš župan Matej Slapar

Tudi letos brezplačna sol
Jasna Paladin
Kamnik – Komunalno podjetje Kamnik obvešča, da
bodo tudi v letošnji zimi v
sodelovanju z Občino Kamnik občanom omogočili
brezplačno sol za posipanje.
Desetkilogramske vreče soli
– vsakemu gospodinjstvu
pripada ena vreča – občani
lahko od 30. novembra dalje
prevzamejo na sedežu pod-

jetja na Cankarjevi cesti 11,
in sicer vsak delavnik med
7.30 in 14.30. Pri prevzemu
soli je treba pokazati osebni
dokument, iz katerega bo
razvidno, da ste občanka ali
občan občine Kamnik. Sol
za posipanje lahko prevzamete do konca zimske sezone, svetujejo pa, da se za
prevzem predhodno najavite po telefonu 01 839 17 31
ali 031 651 592.
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Občinske novice, mnenja
Protipoplavni ukrepi na
južnem delu občine
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov
2020–2023 uvrstila tudi prvo fazo ureditve
Kamniške Bistrice na odseku Kamnik–Radomlje.

Mnenje občinske svetnice

Mnenje občinskega svetnika

Dvig povprečnine Občina je pred
in investicija v šolo številnimi izzivi
Jože Korošec,
svetnik SLS
Prvi večji izziv je pričetek izgradnje nove OŠ Frana Albrehta. Menim, da je po trinajstih letih kalvarije s številnimi gradbenimi dovoljenji ter
1,8 milijona evrov porabljenih
sredstev čas za začetek postopka za izgradnjo. Racionalizacija v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja je izvedena,
zato lahko upamo, da bo javni razpis izgradnjo še pocenil,
svoj del pa bo morala prispevati tudi država.
Drugi pomemben trenutek za
občino pa je nakup zemljišč in
objektov ter cest na območju
nekdanje smodnišnice. Tudi
tu je bilo veliko zamujenega v
preteklosti, zato je prav, da občina gleda naprej in kupi to,
kar je v njenem interesu v danem trenutku.
Še en pomemben izziv pa je
obnova in izgradnja infrastrukture, kot je obnova cest in
vodovoda. Kamnik ima 420
kilometrov cest in 180 kilometrov javnega vodovoda – toliko
jih ima malokatera občina.
Zato je bila podražitev omrežnine na zadnji občinski seji
nujna. Predolgo se je odlašalo
z uskladitvami cen, nikoli ni

Prvih dvesto metrov ceste skozi Podgorje že ima nov asfalt.

Dvig povprečnine je za vsako
občino še kako dobrodošel, saj so
župani že vrsto let opozarjali,
da jim dodeljena povprečnina
ne zadostuje za plačilo nalog, ki
jim jih je naložila država. Naj
navedem nekaj proračunskih
številk oziroma stalnih bremen
Občine Kamnik, ki širši javnosti niso znani, so pa še kako
pomembni. Osredotočila sem
bom na dve postavki: izobraževanje in socialno varstvo.
Izobraževanje predstavlja kar
31 odstotkov celotnega proračuna Občine Kamnik. Za potrebe varstva in predšolskih otrok
občina namenja sredstva v višini 5.911.200 evrov, za potrebe
primarnega in sekundarnega
izobraževanja pa še dodatnih
1.921.051 evrov. Vodstva šol in
strokovne službe vsako leto
uskladijo prevoze glede na število učencev in potrebe prevoznih relacij, ki so v skladu z
zakonskimi in pogodbenimi
obveznostmi. Občina Kamnik
tako za potrebe prevoza šoloobveznih otrok vsako leto nameni
petsto tisoč evrov. V postavko
izobraževanja uvrščamo še
glasbeno šolstvo, podporne storitve, izobraževanje odraslih,
pomoč šolajočim itd.
Občina Kamnik pod postavko
socialno varstvo zagotavlja
sredstva v višini 306 tisoč
evrov, ki so v skladu z izdanimi pravnomočnimi odločbami
Centra za socialno delo, namenjena za domsko oskrbo v
posebnih socialnih zavodih.
Prav tako zagotavlja zakonsko določena sredstva v višini

Občina in država za Maistrovo
mesto

Omogočimo blokovskim naseljem, Kamniške podražitve
da prispevajo k varovanju okolja
na položnici za vodo. Draži se

Kamnik – Država bo ob sofinanciranju Občine Kamnik
tudi v prihodnjem letu nadaljevala s protipoplavnimi
ukrepi v reki Kamniški Bistrici, tokrat na južnem delu
občine Kamnik in severnem
delu občine Domžale.
»Poplavne razmere skrajno
južnega dela občine Kamnik
z naselji Šmarca in Volčji
Potok ter severnega dela občine Domžale z naselji Nožice, Homec in Radomlje,
so slabe. Iz izdelane projektne dokumentacije je razvidno, da je varnost ljudi in

premoženja ogrožena že pri
manjših poplavah,« ugotavljajo pristojni, ki se bodo
projekta lotili v dveh etapah.
Prva etapa bo izvedena v občini Kamnik, druga pa tudi v
občini Domžale.
V okviru prve etape bodo
zgradili visokovodni nasip,
sanirali korita Kamniške Bistrice, ohranili pretočnosti
poplavnih površin in zagotovili pretočnosti mostne odprtine. Projekt je v prvi etapi
ocenjen na dobrih 1,6 milijona evrov, pri čemer bo Občina Kamnik naložbo sofinancirala v višini 494.444,41
evra.

Odsek ceste skozi Podgorje že asfaltiran

Foto: Komunalno podjetje Kamnik

Podgorje – Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu, kar mesec dni pred pogodbenim rokom, že
asfaltirali prvih dvesto metrov ceste skozi Podgorje, ki jo bo
Občina Kamnik uredila v več fazah. Uredili so tudi drenažno
kanalizacijo, telekomunikacijske vode za optično omrežje,
del vodovoda in javno razsvetljavo. J. P.

Ob dnevu Rudolfa Maistra sem
se pred njegovo rojstno hišo v
središču Kamnika skupaj z žu
panom Matejem Slaparjem
poklonil velikemu generalu,
predvsem pa rodoljubu, in po
nosen sem, da se je rodil prav
tu, v Kamniku.
Kako ponosen bi bil na Kamnik
šele Maister! Občina se tudi s
pomočjo države pospešeno
razvija v dobrobit občank in ob
čanov. Eden takih projektov je
protipoplavna ureditev Kam
niške Bistrice na odseku od
Qlandie do Šmarce. S tem ne
bo poskrbljeno le za večjo var
nost, ampak tudi za razvoj turi

stičnega potenciala in številnih
rekreacijskih poti.
Sodelovanje daje dobre rezulta
te. V Suhadolah v občini Ko
menda bo zrasel nov zbirni cen
ter dveh občin – Komende in
Kamnika. Odpravili smo nesmi
selno birokratizacijo in dosegli,
da se lahko zgradi en center za
dve občini, kar pomeni prihra
nek za udeležene občine.
Občina skupaj z Ministrstvom za
infrastrukturo skrbi za mobilnost
in varnost v prometu: moderniza
cija železniške proge, obnova
perona Kamnik–Graben, prepla
stitev dela regionalne ceste Ka
mnik–Vransko in sanacija ces
tnih usadov na državni cesti Črni
vec–Kranjski Rak.
Občina Kamnik s projekti, ki jih
pripravlja tudi skupaj z državo,
skrbi za razvoj in prijetno biva
nje. Veseli me, da sem kot izvo
ljeni predstavnik vas, drage ob
čanke in občani, lahko del te
uspešne zgodbe.
Za občino Kamnik se bom
trudil vaš Matej Tonin.

Občina Kamnik je v preteklih
letih naredila pomembne kora
ke na področju trajnostne mo
bilnosti. Tu želim izpostaviti pro
jekta KAM KOLO in P + R na
Tunjiški cesti, s katerima sledi
mo cilju okolju prijazna mobil
nost. Vendar pa je treba resno
razmišljati o širitvi mreže e-pol
nilnic, zlasti v blokovskih nase
ljih. Lokalna skupnost mora na
področju okolju prijaznega tran
sporta razmišljati ambiciozno,
čeprav nekateri v aktualni Vladi
RS ne priznavajo podnebnih
sprememb. Gre tudi za pomem
ben korak v okviru zasledovanja

270 tisoč evrov za domsko oskrbo v socialnih zavodih –
skupaj torej 576 tisočakov.
Vlada RS je občinam konec
aprila dvignila povprečnino
za leta 2020, 2021 in 2022. V
prejšnjih letih je ta znašala
589,11 evra na prebivalca, za
leto 2020 znaša 623,96 evra,
v prihodnjih dveh letih pa bo
občinski proračun polnejši še
za dodatnih 4,24 evra na prebivalca. Dvig povprečnine in
možnost višje zadolžitve občin – če bo na decembrski seji
sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin za približno
25 odstotkov – bosta pomembno vplivali na doseganje investicijskih ciljev občine,
kljub aktualnim razmeram
in težavam, ki so povezane z
epidemijo.
Občina Kamnik bo v naslednjih dveh letih dobro izkoristila povišanje prihodka, to dokazuje tudi prvo branje predloga proračuna za leto 2021,
ki upošteva prioritete krajevnih skupnosti, prioritetno sanacijo in izgradnjo novih cest,
izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta, odkup zemljišč na področju smodnišnice ...

cilja EU, t. i. »green deala« oz.
zelenega dogovora. Podatki ka
žejo, da ima Slovenija dobro
pokritost z e-polnilnicami ob av
tocestah, veliko pomanjkanje
le-teh pa je v naseljih. Medtem,
ko avtomobilska industrija po
nuja vse več električnih in hibri
dnih vozil, mora lokalna skup
nost poskrbeti za izgradnjo
ključne infrastrukture. Tako se
bodo občani, tudi tisti, ki živijo v
blokovskih naseljih, prej in lažje
odločali za nakup električnega
vozila, s čimer bodo prispevali
tudi k ohranjanju okolja. Obča
ni, ki živijo v hišah, s polnjenjem
električnih vozil nimajo težav,
medtem ko je v blokovskih na
seljih, kjer je največja koncen
tracija vozil, to težje dostopno.
Zato pričakujem, da bomo o
reševanju problematike sprego
vorili tudi na eni od prihodnjih
sej občinskega sveta.
Edis Rujović, vodja svetniške
skupine LDP

pravi trenutek, najmanj pa sedaj v teh drugačnih časih.
Občina Kamnik je za slovenske razmere zelo velika ter geografsko precej razvejana.
Nima pa tako velikega proračuna glede na njeno velikost,
zato je pomembno, da ravna
gospodarno in vsem občanom
omogoča približno enake pogoje za bivanje, šolanje, razvoj
in gospodarjenje. Pred nami je
verjetno velika gospodarska
kriza, zato je še toliko bolj pomembno, da si pomagamo in
ostanemo enotni. Pred enim
letom še nihče od nas ni niti
slutil, kaj nam bo prineslo leto
2020. Covid-19 je prizadel cel
svet, zato so izzivi še toliko
večji – naj bo tokrat optimizem naša vrlina.
Ostanimo zdravi.

Poostren nadzor nad upoštevanjem priporočil
Kamnik – Kako občani upoštevajo ukrepe za preprečevanje
širjenja virusa, so v minulih dneh preverjali tudi občinska
redarja in občinska inšpektorica, ki so poostreno nadzirali
zadrževanje na otroških igriščih in morebitne nepravilnosti
na drugih javnih površinah, povezane z nošenjem zaščitnih
mask, primerno razdaljo, druženjem oseb na javnih površinah in podobno. Večjih kršitev niso zaznali. J. P.

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

Jasna Paladin

NOVA SLOVENIJA (NSi), OBČINSKI ODBOR KAMNIK, DVORAKOVA 11A, LJUBLJANA
OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, KAMNIK; SVETNIŠKA SKUPINA DUŠANA PAPEŽA

Karmen Kaplja,
svetnica LSU

Od poletja dalje starši otrok, ki
obiskujejo kamniške vrtce,
plačujejo višjo ceno. V svetni
ški skupini LMŠ smo bili proti
tolikšnemu povišanju cene, saj
smo menili, da so negotovi
''koronačasi'' neprimerni za
takšne spremembe cen. Ko se
državljanke in državljani pa tudi
občanke in občani borimo s
težavami, ki jih je prinesel novi
virus, pa podražitvam ni videti
konca. Na zadnji, 13. seji ob
činskega sveta je župan pred
lagal še več podražitev. Na
kratko povedano bosta od no
vega leta dalje dražja nadome
stilo za uporabo stavbnega
zemljišča in mesečni znesek

tako oskrba z vodo kot odvaja
nje odpadnih voda. O dražjem
čiščenju odpadnih voda sicer
na seji nismo govorili, a župani
občin, ki uporabljajo Centralno
čistilno napravo v Domžalah,
so ceno čiščenja povišali že v
začetku prejšnjega meseca.
Cene je verjetno res treba
dvigniti. Pa jih je res treba toli
ko, ali bi to lahko naredili po
stopoma? V svetniški skupini
LMŠ se zavedamo, da vsaka
podražitev prinese tudi nekaj
več denarja v občinski prora
čun. Časi, ko veliko ljudi živi od
nadomestil in ne vedo, ali se
bodo vrata podjetja, v katerem
so zaposleni, po koncu epide
mije sploh še odprla, so za vi
šanje cen neprimerni. Po polo
vici mandata je tudi nekoliko
neodgovorno, da za vsak
ukrep, ki ljudem ni pogodu,
obtožiš prejšnje vodstvo.
Igor Žavbi
Vodja svetniške skupine LMŠ

5

petek, 4. decembra 2020

Aktualno

Epidemija ne popušča

V spomin

Andrej Žalar

V občini Kamnik se število potrjenih primerov obolelih za covidom-19 bistveno ne zmanjšuje, tudi
odstotek pozitivnih izvidov testov večinoma presega petdeset odstotkov, opozarja direktor
Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Sašo Rebolj.
Jasna Paladin
Kamnik – V občini Kamnik
je bilo v začetku tega tedna
po podatkih Covid-19 Sledilnika več kot tristo okuženih
z novim koronavirusom
(skupaj do sedaj že več kot
1400, umrlih šest, več kot
1100 občanov pa je bolezen
tudi že uspešno prebolelo),
in čeprav se občani že mesec dni bolj ali manj držimo
strogih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, zdravstveni delavci opozarjajo,
da je stanje v bolnišnicah še
vedno zelo skrb vzbujajoče.

Pomen pravilne uporabe
zaščitnih mask
Tabela s statističnimi podatki izvidov testov brisov nosno-žrelnega predela, odvzetih v
»drive-in« ambulanti Zdravstvenega doma Kamnik, ki vključujejo vse obravnavane
bolnike, ne glede na kraj prebivališča / Podatke je pripravila koordinatorka ZD Kamnik za covid-19 Judita Trunk.

Se Kranjci motiti ne dajo. Jim surle prek maske bingljajo.

Avtorja: Aljoša Rebrača in Ivan Mitrevski

»Imamo vedno več primerov bolnikov, ki potrebujejo
bolnišnično zdravljenje, in

Strip je nastal na delavnicah, ki jih organizira Mladinski
center Kotlovnica v sklopu projekta Večgeneracijski Center
Ljubljana.

Prejeli smo

Lepo je v naši
domovini biti
mlad –
pa je res?
Pred drugim valom epidemije,
malo pred jesenskimi počitnicami, preden smo zaprli vrata
šole in začeli delati na daljavo, sem učence spomnila na
nalogo: razmišljanje o mladosti, veselju, otroštvu, pomladanskem cvetju, brezskrbnosti
… Učenci so se spogledovali in
vem, da so si mislili, da sem
»padla z lune«. Lepo je v naši
domovini biti mlad … Saj vidijo, poslušajo in so kritični.
Ko odprem časopis, berem:
»Vrag je odnesel šalo … Če je
vrag odnesel šalo, bi moral
tudi njegovo vlado. Saj je za
tako hud porast okužb z novim koronavirusom vendarle
odgovorna prav ona …« Ali
res?
Šola na daljavo, učencem učitelji posredujemo učne liste,
posnetke razlage na šolsko
spletno stran. Za vsako uro
nekaj. Dobimo se na uri na
Zoomu. Učenci vedno kakšno
pogruntajo, ko si ogledujejo

učiteljico v trenirki, zadaj za
njo njena kuhinja, včasih
mimo kamere priteče dve- ali
triletnik, ker je žejen ali lačen.
Učiteljica ima tremo, učenci
pa spoznavajo, da ni samo
učiteljica, ampak tudi mama.
Povedo mi, da delati od doma
ni lahko. Vem, da je potrebna
disciplina in včasih tudi pomoč staršev. Opogumljam jih,
da bodo zmogli, samo da bi
ostali zdravi, da bi njihovi
starši obdržali službo, potem
ko bo vse za nami, se bodo
lahko gibali v naravi, sploh če
bomo dobili cepivo.
Berem dalje: »Zdravstvo, od
kod in kam?« Zdravje je človekovo največje bogastvo! Ne denar, čas je sveta vladar! Ne
zavidam zdravnikom in medicinskim sestram, ki se trudijo v svojih službah, na intenzivni negi s covidnimi bolniki
delajo neprekinjeno deset ali
več ur na dan, borijo se za življenja!
V 21. stoletju skoraj v vseh razvitih državah opažajo porast
težav v duševnem zdravju.
Zdaj, v času izbruha novega
koronavirusa in po njem, je
mogoče pričakovati še dodaten
porast.
Kaj to pomeni? Da bomo čez
dvajset let Zemljani v večini
depresivni, nesposobni realnega razmišljanja, poštenega
dela, zdravega življenja z

med njimi so tudi bolniki na
respiratorju,« o stanju na
Kamniškem pravi dr. Sašo
Rebolj in ob tem opozori na
pomembno nepravilnost:
»Pri delu na terenu večkrat
opažamo neustrezno rabo
mask pod nosom ali celo
pod brado, ki ne zagotavlja
nikakršne zaščite. Prav tako
enoslojne maske iz blaga
niso ustrezne. V prostorih z
več zaposlenimi predlagamo uporabo vsaj kirurških
mask.«

Pozitivna približno
polovica izvidov

družino? Narava nas bo pustila na cedilu, ker z njo grdo
ravnamo, ker smo sebični in
od nje samo zahtevamo, ne
znamo pa se upreti onesnaževanju.
Kakšni bodo medosebni odnosi? Že sedaj se mnogi zatekajo k drogam in alkoholu.
Ne skrbi jih zasvojenost, ker
so osamljeni, nezadovoljni,
nimajo cilja, a življenja se
bojijo.
Lepo je biti mlad. Kaj pa, če so
to samo neke nostalgične želje
starejših ljudi? Ko si mlad, je
pred teboj še vse. Ves čas, ki ga
lahko krojiš po svoje, ko se prepustiš sanjam in sanjarijam o
življenju. V glavnem si zdrav,
mogoče kakšna viroza in ostale otroške bolezni. Kupi
neprebranih knjig, vse simpatije tega sveta, najljubši športi,

prazniki, pustna rajanja, misel, da boš nekoč velik, da boš
dosegel svoj cilj …
Tako so nam govorili starši.
Tako si želijo razmišljati moji
učenci. Pa jim bo uspelo?
Maja Drolec, OŠ Marije
Vere, Kamnik

Kot je razvidno iz zgornje
tabele, so v mesecu novembru največ okužb potrdili 3.
novembra pri kar 45 občanih od 76, kolikor se jih je ta
dan v Kamniku testiralo, še
višji pa je bil odstotek pozitivnih v soboto, 21. novembra, ko je bilo od 26 opravljenih testov pozitivnih sedemnajst izvidov ali kar
65,38 odstotka.

Andreja sem spoznala pred leti, ko smo se v Turističnem društvu Tuhinjska dolina odločili, da začnemo izdajati svoje glasilo. Galanten gospod s fotoaparatom v rokah, ki nam je razlagal, kako naj bi se lotili dela, mi je bil uganka. Čisto preveč
je govoril, na trenutke vsaj zame grozno učeno. In pomislila
sem, da bova midva zelo težko sodelovala. Življenje pa poskrbi
za preobrate. Iz začetne negotovosti se je rodilo odlično sodelovanje in spoštljivo prijateljstvo.
Andrej je imel neskončno rad svojo Gorenjsko. In najbrž jo je
v svoji dolgi novinarski karieri tudi prevozil po dolgem in počez. Ko je pogovor nanesel na naštete dogodivščine, ki jih je
doživel, mu je obraz oživel. Tako živo je znal pripovedovati,
da so pred nami oživeli liki, dogodki, človeške usode in življenja, ki so se rojevala in odhajala.
Njegove fotografije so bile odraz njega samega. Natančen, pronicljiv in izkušen novinarski duh se je kazal tudi v njegovem
iskanju najboljšega zornega kota, s katerega je posnel osebo,
dogodek ali pa delček narave. Najboljše pa so bile tiste, ko nas
je ujel nepripravljene, ko se nismo postavili pred objektiv. Fotografije naših prireditev, cvetočih balkonov, nasploh naše doline
nas bodo vedno spominjale na dejstvo, da je bil med nami.
V trenutkih, ko je mislil, da je sam s seboj, mu je pogled zaplaval nekam v daljavo. Med krošnje dreves, na žitna polja, na
cvetoč travnik ali na zasneženo domačo, njemu tako ljubo
slovensko pokrajino. Takrat ni bil zvedav novinar ali fotograf.
Takrat je bil samo Andrej, ki nam je neštetokrat dejal, da smo
lahko ponosni na naš dom, na našo Tuhinjsko dolino. Takrat
je bil samo človek, ki ga je življenje preizkušalo na vse možne
načine, mu pred noge polagalo zdaj ovire, zdaj tlakovano pot.
Nikoli pa mu ni vzelo upanja in iz vsake težke situacije je prav
zaradi izredne volje, pozitivnih misli, humorja in ljubezni do
vsega lepega izstopil še močnejši, še vedrejši, a tudi bolj dovzeten za svet in življenje, ki ga je obdajalo.
Sredi poletja sva se zadnjič pogovarjala po telefonu. Vse ga je
zanimalo, bil je dobre volje, šalil se je – kot vedno. Zaželel mi
je zdravja, veselja in ljubezni. Poslovila sva se. Za vedno.
Andrej, odšel si k počitku. Pa vendar ostajaš med nami s svojimi članki in fotografijami v Tuhinjskem glasu, ostajaš v besedah in srečanjih, ki so nas bogatila dolgih petnajst let.
Naj ti bo prelepa Gorenjska miren poslednji dom.
Manja Žebaljec

Prazna vedra
v potoku
Na sončnih parcelah na Zgornjem Perovem rastejo sončne
hiše. Ko se gradbenikom malta v vedrih strdi, jih zmečejo po južnem pobočju terena
in pristanejo v potoku Krajček.
Sprehajalka
(Naslov hranimo v uredništvu.)

Lekarna v kamniškem zdravstvenem
domu je odprta
Iz Mestnih lekarn obveščajo, da lekarna v Zdravstvenem
domu Kamnik posluje normalno, in sicer v odpiralnem
času od 7.30 do 19.30, razen sobote, ko je zaprta. Dostop
do lekarne je možen tako z zgornje strani stavbe kot preko
zdravstvenega doma, če ste že v njem.
»Dostop do lekarne je možen z zgornje strani stavbe zdravstvenega doma, kjer bomo v bodoče poskusili zagotoviti tudi
kakšno parkirno mesto, rezervirano za obiskovalce lekarne. Če
ste že v zdravstvenem domu, lahko do lekarne dostopate tudi
skozi te prostore. Lekarna se nahaja v najvišjem nadstropju, in
sicer na koncu hodnika na desni strani.
Glede na trenutne razmere lahko, v kolikor je potrebno, na
primerni medsebojni razdalji na vrsto v lekarni počakate
tudi na toplem in suhem hodniku pred vstopom v lekarno.
Lekarna Novi trg
Novi trg 26, 1240 Kamnik
T: (01) 777 02 22

ML_Kamnicanka_83x143mm_TISK.indd 1
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Pogovor

Priložnost, da se vrnemo k bistvu
S patri v kamniškem frančiškanskem samostanu smo se pogovarjali o adventnem času in božičnih praznikih, ki bodo letos zaradi epidemije covida-19
potekali drugače, kot smo vajeni.
Aleš Senožetnik
Kamnik – O adventnem
času in prihajajočih decembrskih praznikih ter tudi o
tegobah, s katerimi se spopadamo v času epidemije,
so spregovorili patri Pashal
Gorjup (87 let), Lavrencij
Anžel (79), Franci Seničar
(72) in novi gvardijan kamniškega frančiškanskega samostana, ki se je spomladi
vrnil iz službovanja v Avstraliji, Ciril A. Božič (67).
Pater Ciril, spomladi ste se
po dolgih letih službovanja v
Avstraliji vrnili v domovino.
Pater Ciril: V letih od 1982
do 1992 sem deloval v
Sydneyu, nato sem se vrnil v
Slovenijo za devet let, od
leta 2001 do letošnjega marca pa sem bil v petmilijonskem multikulturnem
Melbournu, ki z 1,1 milijona
katoličani velja za največjo
nadškofijo v Avstraliji in
Oceaniji. Poleg pastoralne
skrbi za slovensko skupnost
v državi Viktoriji in na
Tasmaniji ter uredniškim
delom za revijo Misli – Thoughts sem bil 16 let tudi policijski kaplan za policijo v
Viktoriji, pet let pa sem opravljal delo škofovega vikarja za izseljenske skupnosti
in njihove duhovnike v nadškofiji. Živ in dejaven člen
občestva nadškofije je seveda tudi slovensko občestvo,
ki je del pestrega, velikega
in raznolikega občestva.
Zato pravim: Oj, Triglav,
moj dom – but I still call Australia home (a še vedno pravim Avstraliji dom, op. p.).
Poleg slovenskega imam že
od leta 1985 tudi avstralski
potni list, tako da imam kar
tri domovine: Slovenijo, Avstralijo in seveda nebeško
domovino, kot poje blaženi
Anton Martin Slomšek!
Pred tremi leti sem dal prošnjo za vrnitev, saj bi rad
stare dni preživel v Sloveniji. Letos obeležujem štirideset let duhovništva, od tega
sem jih 29 dal Avstraliji, 11
Sloveniji. Zdaj bi rad, da se
tudi "slovenska" leta še nekoliko povečajo.
Opažate razlike med versko
skupnostjo v Avstraliji in pri
nas?
Pater Ciril: Avstralci so znani kot zelo prijazni, odprti in
zgovorni ljudje. Svoj način
doživljanja vere pa prispevajo tudi različne narodnosti s
svojo kulturo, obredi in navadami, ki bogatijo multikulturno skupnost. Tudi slovensko občestvo je v Avstraliji zelo živo. Ljudje se po
maši ne razidejo, ampak ostanejo in se družijo. Enkrat
na mesec smo pripravljali
družinska kosila, ki se jih je
udeleževalo tudi po dvesto
ljudi. Tudi sproščenosti je

Patri Ciril A. Božič, Franci Seničar, Pashal Gorjup in Lavrencij Anžel / Foto: Aleš Senožetnik
veliko. Duhovnik mora med
mašo vselej povedati kakšen
vic, da se ljudje nasmejijo.
Še celo na pogrebih govorci
povedo kaj veselega in smešnega iz življenja pokojnika.
Ob vsej žalosti se tudi ob slovesih zavedamo premnogih
veselih trenutkov.
Naši rojaki v Avstraliji še
vedno čutijo veliko povezanost z domovino in ohranjajo stike z domačimi. Internetne povezave so pravi blagoslov. Če ne bi bilo koronavirusa, bi imeli že letos tudi
v Kamniku veliko obiskov
naših rojakov pa tudi Avstralcev. Sedaj vsi čakamo,
da letala ponovno poletijo!
Kako se po nekaj mesecih
bivanja počutite v Kamniku?
Pater Ciril: Počutim se kot
doma oziroma kot bi rekel
moj oče: kot maček, ki je padel na vse štiri. Tukaj v
skupnosti sem najmlajši
med štirimi sobrati, (peti je
v domu v Ljubljani), tako
moram že iz spoštovanja
vse poslušati, vsi pa poslušajo tudi mene. Lepo in hvala!
Prišel sem sicer v času epidemije, a sem vseeno že doživel več lepih trenutkov in
začutil tukajšnje občestvo.
Zgledno sodelujemo z župnikom g. Lukom Demšarjem, g. Francetom Urbanijo
ter ostalimi dekanijskimi
duhovniki. Kamnik je lep
kraj, okrašen s krasnimi planinami, cviček pa mi v rodni
Dolenjski pridela brat, tako
da ga tudi mi tukaj ne pogrešamo … (smeh)
Že lep čas nam življenje
kroji epidemija covida-19.
Kako je zarezala v vaš vsakdan?
Pater Lavrencij: Precej se je
spremenilo, kajti frančiškani
smo odprt, pastoralni red.
Veliko delamo z ljudmi in za
ljudi, zdaj pa je fizičnega stika precej manj, a povezanost
ostane v naših mislih, v našem čutenju. Ta čas doživljamo podobno kot drugi ljudje, čeprav življenje teče naprej in se ga da zapolniti.

Čeprav ni več veliko srečanj,
pa je več časa, da si sam s seboj in s svojimi najbližjimi.
Na kakšen način se povezujete z verniki?
Pater Ciril: Vsak dan po sveti
maši, ki jo darujemo po namenih vernikov, a brez njihove fizične prisotnosti, delimo sveto obhajilo, cerkev je
odprta ves dan za osebno
molitev. Spovedujemo v spovedni sobi. Povezovanje pa
nam omogoča tudi moderna
tehnika. S pomočjo Zooma
imamo ob ponedeljkih družinsko katehezo, verouk za
cele družine, kar v Kamniku
poteka že štiri leta. Ob petkih se na podoben način srečamo z animatorji oratorija
in drugimi mladimi, ki smo
jim nadeli ime Frančiškovi
mladi prijatelji. Pogovorimo
se o kakšni temi, ki zanima
mlade, o času, ki ga preživljajo, pripravijo kakšno igrico, lahko pogledamo film in
se nato pogovarjamo o tem.
Seveda pa smo dosegljivi
tudi po telefonu. Verjetno pa
že vsi kar nestrpno čakamo
živega stika.
Opažate, da se v tem času
več ljudi s stiskami obrača
na vas?
Pater Lavrencij: Zagotovo se
ljudje soočajo s stiskami.
Tudi tisti, ki so zdravi, saj se
soočamo z obdobjem negotovosti, epidemiji pa še ni videti konca. Po drugi strani
pa je večje čutenje, ko mislimo na druge ljudi v stiski.
Delim lahko izkušnjo z bolnico, ki je zaradi koronavirusa pet tednov preživela v bolnišnici. Ker obiski niso bili
mogoči, je dobivala predvsem zelo veliko toplih sporočil, in to ji je ogromno pomenilo, da je lažje sprejela
težo bolezni. Ravno včeraj je
denimo telefonirala gospa, ki
je dejala: »Poklicala sem
samo zato, da vas slišim.« To
pomeni, da ljudje potrebujejo vsaj besedo, da začutijo, da
smo z njimi, da niso sami.
Pater Ciril: Tudi sam sem
prejel več klicev ljudi. Neka-

teri bi le želeli priti po koledar, čeprav je do novega leta
še cel mesec. Pa mislim, da
je za tem predvsem želja, da
gredo od doma, se srečajo in
vsaj nekaj besed spregovorijo z nekom. In dan je lepši
in bolj poln. V srečanju in
pogovoru človek zacveti.
Pater Franci: Za naš samostan je značilno, da je dostopen ob katerikoli uri dneva,
velikokrat tudi ponoči. V stiski se lahko vsakdo obrne na
nas in tudi v teh časih bomo
poskušali pomagati.
Pater Pashal: Lepo bi bilo
predstaviti ljudem, da imajo
možnost sodelovanja tudi
po internetu, in jih povabiti
k molitvi. Začenja se denimo adventna akcija za otroke v misijonih, v kateri lahko sodelujejo cele družine.
Tudi vas kdaj tare malodušje?
Pater Franci: Seveda, saj
smo le ljudje. A smo tudi
skupnost. Težje je tistim, ki
so sami, tudi recimo duhovnikom po župnijah.
Pater Ciril: Mi smo tukaj
vendarle štirje, pa še gospodinja Pavla in laiška misijonarka Marija, ki je prav tako
prišla iz Avstralije. Šest nas
je. Veliko se pogovarjamo,
tudi če je kdo potrt, ga drugi
bodrijo.
Pater Pashal: Ne poudarja
se, da je koronavirus Božja
kazen, da je Bog že v preteklosti kaznoval ljudi, ki so
krenili s poti in tudi v našem času je bilo veliko izpadov, ki niso bili v skladu s
sinajsko postavo.
Kako se današnje praznovanje adventa in božiča razlikuje od tistega v preteklosti?
Pater Pashal: Moje praznovanje božiča je v otroštvu
zelo zaznamoval čas vojne,
kar je v meni pustilo strahoten pečat, ki ga še danes nosim s seboj. Se pa vesel spominjam postavljanja jaslic
in molitve rožnega venca,
kar je bila močna duhovna
opora tako za starše kot tudi
za nas, otroke.

Pater Ciril: Odkar je po osamosvojitvi božič postal državni praznik, je poudarek
tudi na tem, da je to družinski praznik. Danes, ko zaradi
epidemije veliko delamo od
doma in šola poteka na daljavo, je družina prisiljena biti
skupaj. To prisilo lahko izkoristimo kot milost ter čas za
rast in povezanost, za kar
prej morda ni bilo toliko
časa. V adventnem času se
lahko otroci in odrasli povezujemo v različne dejavnosti,
kot je akcija otroci za otroke
v misijonih, priprava adventnega venca, skupna družinska molitev, branje Svetega
pisma, postavljanje jaslic, luč
Betlehema, trikraljevska akcija koledovanja. Prav ustanovitelj našega reda, sveti
Frančišek Asiški, je bil prvi,
ki je postavil celó žive jaslice.
Družina lahko skupni čas
preživi tudi ob pisanju voščil,
morda jih lahko izdelajo
sami in jih napišejo na roko,
kar danes ni več tako v navadi. Za vse to imamo zdaj več
časa. Izkoristimo ga.
Pater Franci: Morda so prej
besede patra Pashala, da je
epidemija Božja kazen, zvenele nekoliko grobo. A Božja kazen ne pomeni samo
nečesa slabega, pomeni
tudi priložnost, da preusmerimo pozornost na tisto, na kar smo morda pozabili. Verjetno ste opazili, da
je sporočilo božiča danes
potisnjeno v ozadje, prevladuje pa veseli december. A
božič je ves čas ljudi držal
povezane skupaj, veseli december pa jih trga od doma
in usmerja k ciljem, ki so
kratkega daha. Tudi pri nas
doma nekdaj ni bilo izobilja, a božični čas je bil vselej
čas, ki si ga pričakoval in ki
te je nagovarjal od znotraj.
Je vrednota, ki se ji splača
biti zvest, jo zasledovati in
posredovati.
Kako doživljate zunanji
blišč decembrskih praznikov?
Pater Franci: To je komercialen pristop, ki se začne že
novembra z lučkami in nakupovanjem. Gotovo ta tok
človeka lahko posrka vase, a
ga na koncu zgolj napolni z
darili, ki jih prinaša domov
in čaka, da jih bo odprl. To
pa ni bistvo.
Pater Ciril: Lepa priprava na
božič so štiri adventne nedelje in praznik Brezmadežne
8. decembra. Tudi danes, ko
ljudje ne morejo k svetim
mašam, jih lahko spremljajo po radiu in televiziji in
lahko sodelujejo, molijo, pojejo ... Zunanji blišč pa prevečkrat megli in slepi.
Boste tudi pri vas pripravili
kakšne spletne dogodke?
Pater Ciril: Z verniki se
bomo gotovo še srečevali

tudi po spletu. Tudi sami
smo dvakrat maševali na tak
način, da smo bili z njimi v
živem sodelovanju. Zdaj je
možnosti za spremljanje
obredov veliko na drugih kanalih, po radiu, televiziji, internetu. Zato bomo predvsem opozarjali ljudi na
možnosti, ki jih imajo na
voljo, da se bodo tudi v teh
razmerah lahko pripravili
na praznovanje in doživeto,
družinsko praznovali. Naša
cerkev ostaja odprta in patri
smo na razpolago za pogovor, spoved, obhajilo.
Pater Franci: Advent je
priprava. Če hočeš nekaj
doživeti, se moraš temeljito
pripraviti. Srž vsega je v
pripravi in pričakovanju.
Šele nato lahko praznik v
polnosti doživiš. Priprava je
liturgična, se pravi preko
bogoslužja, pomembna pa
je tudi priprava v krogu
družine. Ko se vse drugo
ugasne in družina zaživi.
To daje božiču poseben čar.
Če hočeš božič doživeti, ga
moraš v svoji notranjosti.
Kakšno sporočilo bi posredovali bralcem?
Pater Pashal: Najprej hvala
uredništvu časopisa Kamničan-ka za vaše pisanje in novice tudi iz cerkvenega življenja. Sicer pa naj ljudje
napravijo mizo v domači
hiši za sveto. Ko družina povečerja, naj pospravi tisto,
kar je potrebno za telo, in na
mizo postavi adventni venček ali svečo in se zbere skupaj, prebere kakšno misel iz
Svetega pisma, zmoli ter ostane skupaj in se pogovarja.
Pater Lavrencij: Naj v družinah, vernih in tudi manj
vernih, postane dnevna soba
svetišče. Zlasti v večernih
urah naj se zbere vsa družina ob ugasnjeni televiziji,
brez računalnikov in telefonov. Tako se lahko zares srečate s svojimi bližnjimi in
tudi samim seboj. Ko se človek srečuje s samim seboj
in hkrati tudi z drugimi, je
namreč v sebi najbolj pomirjen in obogaten.
Pater Ciril: Sporočilo božiča
je: Bog ni obupal nad nami,
tudi mi ne obupajmo nad
njim in ne nad seboj niti
nad bližnjimi niti ne nad oddaljenimi. Bog nam ostaja
zvest, njegovo ime je Emanuel – Bog z nami, Bog za
nas. Blagoslovljen božič in
žegne Božje v letu Gospodovem (anno Domini), ki ga
bomo lepo zapisali: 2021!
Pater Franci: Nekdo je rekel,
da je potrebna vrnitev k naravi, in to se je začelo dogajati. Zdaj pa lahko govorimo
o vrnitvi k božiču. Takšnemu, kakršen je, in čutimo,
da bi moral biti. Torej z vso
pripravljenostjo do Boga in
sočloveka oz. do sočloveka
in Boga.
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Kultura

Tipanje v neznanem

V muzeju postavili
razstavo o majoliki
Jasna Paladin

Takšen naslov nosi nova knjiga Vladimirja Habjana, enega bolj plodnih piscev gorniške literature pri
nas. Knjiga prinaša opise šestnajstih novih tur ali bolje rečeno dogodivščin, ki ga spremljajo ob
obiskovanju gora nad domačim Kamnikom pa vse do bolj oddaljenih dežel.
Jasna Paladin
Kamnik – Vladimir Habjan,
dolgoletni gorski reševalec
Društva GRS Kamnik in
urednik Planinskega vestnika in Planinske založbe
PZS, z gorami ni povezan le
na terenu, ampak tudi v besedi. Doslej je napisal že
osem planinskih vodnikov
in dvajset drugih literarnih
del, v tej najnovejši knjigi pa
je ubesedil planinska doživetja, ki jih je v družbi svoje
žene in sina nanizal med
letoma 2011 in 2019.
»Tokratna knjiga je namenjena vsem, ki imajo radi
gore in pisanje o njih. Pa ne
le njim, tudi tistim, ki gora
ne poznajo ali jih ne obiskujejo. Bolj kot sam cilj ali dosežek so meni pomembna
doživetja. Dosežkov je po
mojem posebej od uveljavitve družabnih omrežij preveč. Meni ne gre za primerjanje časov ali težavnosti
vzponov ali česar koli drugega tekmovalnega, temveč za
predstavitev mojega načina
obiskovanja gora. Povsod,
kjer hodiš, lahko opisuješ
naravo ter svoja doživetja.
Vseeno je, ali na ravninskih
poteh Pohorja ali pa v strmih stenah, kjer visiš na

Vladimir Habjan s svojo najnovejšo knjigo / Foto: Irena Mušič Habjan
treh opornih točkah. Če je
branje zanimivo tudi za tiste, ki gora ne poznajo, potem se mi zdi, da je namen
knjige dosežen,« pravi
Kamničan, ki je v knjigi
zbral zgodbe iz slovenskih
gora, Karnijskih Alp, Dolomitov, Zahodnih Alp in celo
Japonske, in čeprav se z goj-

zarji, nahrbtnikom in plezalno opremo potika skorajda povsod, ga vedno znova
navdušujejo domači hribi.
»V knjigi so tri zgodbe iz
Kamniško-Savinjskih Alp,
naših Grintovcev, ena pa iz
Julijskih Alp. Prva je skupinsko plezanje v Planjavi s kolegi iz planinskega društva

in alpinističnega odseka.
Drugo je plezanje s sinom
eno leto po njegovem strašnem padcu v plezališču, kjer
je čudežno preživel. Tretja je
zimski vzpon na Kočno z
ženo Ireno in sinom, kjer
smo ubirali brezpotja, ki so
mi bila do tedaj neznana.
Četrta zgodba je plezanje po
najtežjem grebenu v Julijskih Alpah s kolegom iz odseka. Ni pomembno, kje si,
pač pa gre povsod za doživetja. Doživetja se zgodijo pri
nas ali v tujini, na poteh, kjer
le hodiš, ali pa v previsnih
stenah,« nam pojasni svoj
odnos do gora, ki so ga v
vseh teh letih tudi veliko naučile. »Zagotovo skromnosti
pa tudi spoštovanja ciljev, ki
si jih zadaš. Pa spoznavanje
sebe v stresnih situacijah in
neugodnih okoliščinah. Gibanja v naravi in stenah. Pa
prijateljstva, zavedanja, da si
lahko komu v pomoč ali pa
kdo drug tebi. In veselja! Ob
doseženem, ob kolegih, ki so
s tabo. Gore nas tudi združujejo,« še pravi Habjan, ki
pa ima s pisanjem še veliko
načrtov. Slej ko prej se bo lotil nove zbirke fiktivnih
zgodb po zgledu knjige Čez
rob, ki jo je napisal pred skoraj desetimi leti.

Knjižnice z novimi pristopi
Dneve od 16. do 20. novembra je zaznamoval Teden splošnih knjižnic. Za razliko od prejšnjih
praznovanj letos ni bilo dogodkov in ne druženj. Vendar pa še vedno velja, da knjižnica povezuje;
izposoja gradiva tudi v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik poteka, a prilagojena času epidemije.
Breda Podbrežnik
Vukmir
Kamnik – Knjižnice nudijo
tudi v času epidemije številna gradiva in vsebine, ki
omogočajo uporabnikom
podporo pri izobraževalnih
procesih na daljavo ter
ustvarjanju in bogatenju
duha.
Gradivo si lahko člani izposodijo po predhodnem naročilu po telefonu ali s pomočjo
Moje knjižnice na Cobissu.
Naročeno gradivo se potem
prevzame na prevzemnem
mestu na hodniku knjižnice.
Naročanje gradiva po telefonu je pogosto pogovor, ki se
ne nanaša samo na svetovanje za dobro branje, pač pa
služi tudi premagovanju
stisk in povezovanju. Navodila o spletnem naročanju, rezervaciji gradiva in vpisu so
na spletni strani knjižnice.
Seveda je spet aktualno
e-gradivo – leposlovje in
druge knjige sistema Biblos,
naša digitalna zbirka Prejmi
pozdrav s podobami kam-

niške in komendske okolice
na razglednicah in spletni
Kamniško-komendski biografski leksikon. Zelo je poseben in uporaben portal
dLib.si, na katerem so digitalizirane knjige, serijske
publikacije in tudi slikovno
gradivo starejšega datuma.
Med drugim tu najdemo vse
številke Kamniškega občana
in Kamniških zbornikov pa
tudi nekaj komendskega domoznanskega gradiva.

Nekaj številk o uporabi
knjižnice v času
koronavirusa
Zanimanje za tako prilagojeno izposojo je precejšnje.
V okviru sistema Cobiss je
bilo od 23. oktobra, ko smo
morali zapreti dostop do polic in uvesti brezstično izposojo po naročilu, pa do sredine novembra rezerviranih
1152 enot gradiva, v tem
času je knjižnico obiskalo
2451 ljudi, ki so si v Kamniku izposodili 4208 in v Komendi 791 enot gradiva. Seveda so številke zelo drugač-

ne od lanskih. V lanskem
letu je bilo v istem obdobju
v Kamniku izposojenih
11.071 in v Komendi 1503
enot. Torej je v zadnjih dveh
tednih v primerjavi z lani izposoja v Kamniku manjša
za več kot polovico. Največji
upad obiska je pri skupini
predšolskih in šolskih otrok,
ki si sicer tudi največ izposojajo. Starše spodbujamo, da
otrokom priskrbijo gradivo
in se pri tem zanesejo tudi
na izbiro knjižničarjev, ki
gradivo in potrebe otrok
dobro poznamo.
Gradivo se vrača v pripravljene košare na hodniku in od
tod roma v tridnevno karanteno. V tem času je bilo v Kamniku vrnjenih 4611 in v
Komendi 769 enot gradiva.
Vpisovanje je možno na
spletu, prav tako tudi plačevanje zamudnine in članarine. Od 23. oktobra do sredine novembra se je na
spletu vpisalo 25 članov.
Najstarejši med njimi je
91-letni gospod, ki si je rezerviral Balantičeve pesmi.

Povezanost
Spodbujamo bralce in bralke, da ostanejo povezani s
knjigo in branjem. Sploh v
času karantene, omejenih
stikov, lažnih novic in vsega, kar je povezano s širjenjem epidemije. Zdaj je
bolj kot kadarkoli prej pomembno poskrbeti za fizično in duševno dobro počutje, v to skrb pa spada branje ali učenje. Številke o izposoji so manjše, a zato se
po telefonu ali elektronski
pošti več posvečamo osebnim stikom ter pogovorom,
največkrat so ti povezani z
bralnimi nasveti. Zato poteka izposoja počasneje, a odzivi so bolj pozitivni. Da
smo res povezani, izpričuje
naslednje e-pismo našega
bralca, ki smo mu priskrbeli knjige: »Polepšali ste mi
dan in iskrena hvala za prijaznost in hvala, ker se v
teh časih trudite biti takšni,
kakršni bi morali biti ljudje
vedno, da bi nam bilo
lepo.«

Kamnik – V Medobčinskem
muzeju Kamnik so ob koncu novembra postavili
razstavo z naslovom Slovenska majolika, ki so jo pripravili skupaj z Narodnim muzejem Slovenije in je v Ljubljani že bila na ogled, v
Kamniku pa bo vse do maja
2022.
Z njo želijo kamniški majoliki dati pravo mesto v slovenskem in evropskem merilu, po drugi strani pa spodbuditi ustvarjalce, da se ta
del nematerialne kulturne

dediščine – znanje, vedenje,
spretnosti izdelave in poslikave majolike, ne pozabi.
Projekt sta vodili dr. Mateja
Kos in mag. Zora Torkar.
Razstava pa je delo več avtorjev; iz kamniškega muzeja sta sodelovala Saša Bučan
in Marko Kumer.
Razstavo bomo podrobneje
predstavili, ko bo odprava
ukrepov proti širjenju epidemije tudi dovoljevala
ogled, do takrat pa bodo v
muzeju pripravili pester
spremljevalni program – na
spletni strani in družbenih
omrežjih.

V POMOČ STAREJŠIM
Starostna struktura prebival
stva v Sloveniji se spreminja.
Družba postaja dolgoživa,
kar pomeni, da se pričakova
no trajanje življenja podaljšu
je, delež starejših od 65 let
hitro narašča. V Občini Ka
mnik je velika skrb namenje
na področju socialnega
varstva, v ta namen bo med
drugim Občina Kamnik zago
tovila vozilo, ki se bo uporab
ljalo izključno za prevoze sta
rejših občanov v okviru pro
jekta Prostofer. Na novem
brski občinski seji smo spre
jeli Pravilnik o uporabi vozila
Prostofer Občine Kamnik. Žal
bi se projekt lahko izvajal že
dva meseca prej, v kolikor ne
bi prišlo do zapleta na sep
tembrski seji, saj nekaterim
svetnicam in svetnikom pro
jekt ni pomenil prioritete, s
katero bi izrazili skrb za sta
rejše občane. Nekatere
svetniške skupine na veliko
zagovarjajo socialno varnost,
govorijo eno, v praksi pa de
lajo nekaj drugega in tako
podobne projekte rušijo. Po
magati najranljivejšim ni mo
goče z obljubami in beseda
mi, pač pa z dejanji.
Prostofer je projekt humani
tarnega zavoda Zlata mreža
za boljšo kakovost življenja
starejših, ki uporabnikom
nudi brezplačne prevoze. Na
men prevozov je medsebojna
pomoč starejših, večja mobil
nost in socialna vključenost.
Je projekt za mobilnost starej
ših, ki potrebujejo prevoz in
ne zmorejo uporabljati javnih
in plačljivih prevozov. Številni
starejši imajo namreč velike
težave s prevozi, še posebno
če so doma zunaj mestnih
središč, kjer ni razvite avtobu
sne mreže. Tisti bolj oddaljeni
se velikokrat ne morejo
odpraviti po opravkih, kadar
si želijo, temveč se prilagajajo
času, ko jim lahko pomagajo

družinski člani ali prijatelji. Ne
kateri uporabljajo taksi, ki pa
žal pomeni dodatne stroške,
kar je za številne prevelik fi
nančni zalogaj. Storitev je tre
nutno na voljo v skoraj petde
setih občinah, verjamemo pa,
da se bo projektu pridružila še
marsikatera.
Tako bo v naši občini starej
šim, ki to nujno potrebujejo,
omogočena lažja dostopnost
do zdravniške oskrbe, brez
plačni prevoz do javnih usta
nov. Prevozi so prvenstveno
namenjeni za vožnjo do
zdravstvenih ustanov v občini
Kamnik, drugotno pa do zdra
vstvenih ustanov v sosednjih
občinah in v občini Ljubljana.
Prevozi se bodo opravljali od
ponedeljka do petka med 7.
in 16. uro. Zavod Zlata mreža
uporabnikom zagotavlja
brezplačno telefonsko števil
ko 080 10 10, na katero se javi
klicni center, ki povpraševanje
po prevozu vpiše v informacij
ski sistem in zagotovi izvajalca
za želeni prevoz.
Vozilo bodo lahko upravljali
prostovoljni vozniki. Pravilnik
naj bi v veljavo stopil s 1. de
cembrom, vendar se bo zače
tek lahko zaradi epidemiolo
ške slike premaknil na ka
snejši čas. Z decembrom
vstopamo v praznični čas, ki
bo za marsikoga težak. Priso
tnost koronavirusa je namreč
okrnila vsakdanjik sleherne
mu, zato bodimo solidarni,
sočutni in pomagajmo
najranljivejši skupini – starej
šim. S svojim zgledom učimo
naše zanamce.

Svetniška skupina SDS

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA; OO KAMNIK
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Podjetništvo
Policijska kronika
Nenošenje mask med gradnjo
Občan iz Kamnika je sporočil, da delavci na enem izmed
gradbišč med opravljanjem del nimajo nameščenih zaščitnih
mask. Na kraju je bil opravljen razgovor z delavci, ki so bili
opozorjeni na uporabo zaščitnih sredstev.

Poskus vloma v vozilo
Neznanec je v Kamniku s predmetom na vzvod skozi sprednja vrata skušal vlomiti v osebni avto, vendar je od dejanja
odstopil. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Vlom v klet
Policisti so v Kamniku obravnavali vlom v klet, in sicer je
neznanec z orodjem na vzvod odtrgal okovje ključavnice
obešanke in prišel v klet, kjer je odtujil žensko kolo znamke
Scirocco. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Spor zaradi parkiranja na Šutni
Na Šutni je občanka zaparkirala vozilo in odšla v lekarno, ob
prihodu nazaj pa jo je za zdaj še neznana ženska verbalno
žalila in poniževala. Po vseh zbranih obvestilih se bo kršiteljici izdal plačni nalog.

Tatvina registrske tablice
Neznani storilec je s parkiranega vozila na Tunjiški cesti
odtujil registrsko tablico in odšel neznano kam. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Hišna preiskava
Policisti so v Kamniku na podlagi odredbe sodišča opravili
hišno preiskavo in zasegli okoli 150 g posušenih rastlinskih
delcev konoplje, ki jo je storilec imel za nadaljnjo prodajo.
Sledi kazenska ovadba.
PUBLIKUS D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, LJUBLJANA

Zmagal desetak Maister
V sredo, 11. novembra, je Zadruga KIKštarter organizirala tako imenovani virtualni hekaton z
naslovom Center mesta kot središče nakupov v prazničnih dneh.
Maja Alagić
Kamnik – Staro mestno jedro Kamnika je eno najlepših v Sloveniji. Pomemben
element, ki mestu vdihujejo
življenje in barvitost, so raznovrstni ponudniki, ki pa
se v trenutnih razmerah
spopadajo s posledicami
ukrepov za zajezitev širjenja
covida-19.
Zadruga KIKštarter je v sodelovanju z Občino Kamnik,
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije
in Gospodarsko zbornico
Slovenije v okviru projekta
CINEMA (Interreg Podonavje) organizirala virtualni
hekaton – dogodek, na katerem udeleženci rešitve za
določen problem iščejo v
okviru skupin in pri tem
tekmujejo med seboj.
Na t. i. hekatonu so sodelovali Kamničani, ki delujejo
na področju trženja, turizma, oblikovanja, javnih razpisov, strategij in podobno.
Osrednji fokus delavnice je
bilo oblikovati marketinške

pristope in produkte ter poiskati ideje za privabljanje
obiskovalcev v jedro mesta
Kamnik. Cilj dogodka je bilo
najti rešitve za izboljšanje
ponudbe, povečanje prepoznavnosti kamniških ponudnikov, privabljanje čim
večjega števila ljudi v središče mesta in ustvariti promocijsko akcijo za december.
Delo na delavnici je potekalo po vnaprej zasnovanem
načrtu, in sicer v treh sklopih. Udeleženci so bili razdeljeni v ekipe, ki so bile
poimenovane po ulicah, in
sicer Maistrova, Šutna in
Glavni trg. V prvem sklopu
so ekipe z viharjenjem možganom zasnovale šest
osnovnih idej. Te ideje so
vodje ekip predstavili še drugim ekipam in v nadaljevanju izločili najmanj atraktivne med njimi in tiste, ki so
si bile med seboj preveč podobne. Vsaka ekipa je tri
najboljše ideje v drugem
sklopu izpopolnila in jih
spet predstavila drugim ekipam in mentorjem. V vsaki

ekipi so določili eno idejo z
največ potenciala, jo še dodatno dopolnili, popravili in
nato predstavili.
Med predlogi udeležencev
so se znašle številne odlične zamisli, kot so Bolšjak,
Povezane kampanje, Lov za
zakladom, Pivski rovi in
druge. Med najboljše ideje
so se uvrstile POP-UP lokalno, Photo Booth in Bon
Maister.
POP-UP lokalno je zasnova
kulinaričnega dogodka, ki
se odvija na Šutni in vključuje lokalne ponudnike hrane in pijače kot tudi promocijo drugih ponudnikov
(stojnice). Photo Booth je
zasnova točkovne promocije
kamniškega središča na socialnih omrežjih, ki se odvija na različnih lokacijah.
Zmagovalno idejo je zasnovala ekipa Glavni trg, in sicer Maistrov bon ali Kamniški desetak Maister. Maistrov bon bo lično oblikovan
darilni bon v vrednosti deset evrov, ki ga bo možno
porabiti pri kamniških po-

nudnikih. To je edinstven
bon, ki ga bo možno unovčiti tako v trgovinah kot tudi v
gostinskih lokalih in ponudnikih drugih storitev v središču mesta. Poseben poudarek ekipe je, da je bon
edinstvenega dizajna, in sicer da upodablja silhueto
kamniškega mestnega jedra
in generala Maistra. Pomemben poudarek je bil
tudi na širšem namenu, da
bo primeren kot poslovno
ali zasebno darilo, ki bo
omogočilo, da si vaši bližnji
ali prijatelji privoščijo nekaj
lepega in edinstvenega v prihajajočih prazničnih dneh
ter hkrati podprejo lokalne
podjetnike.
Ideja tako izpolnjuje vse cilje hekatona – na edinstven
način povezuje in promovira kamniško ponudbo in
spodbuja nakup v mestnem
jedru ter tako pomaga lokalnim ponudnikom. Zmagovalna ideja je poleg nagrade
dobila tudi možnost nadaljnje realizacije v okviru projekta CINEMA.

OBRAZI ZIMSKEGA KAMNIKA
Praznična poslanica Koledar dogodkov Obrazi zimskega Kamnika
stran 10
stran 10
stran 12
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Božično-novoletna poslanica
Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

Vaš župan Matej Slapar

v letu 2020 smo doživeli veliko novega. Doživeli mnogo žalostnih
zgodb in imeli veliko grenkih misli ob dogodkih, ki smo jim priča od meseca marca ob širjenju covida-19. Ob številnih ukrepih,
ki nam jih podajajo pristojne institucije, smo spremenili način
svojega življenja, mnogi kulturni in drugi dogodki so bili odpovedani, časa za praznovanja ni bilo. Glede na trenutno situacijo
smo letos primorani, da za praznično okrasitev našega mesta le
prižgemo novoletne luči in tokrat ne organiziramo spremljajočih
dogodkov, saj čas ni primeren za to. Kljub posebnim razmeram
pa smo praznično okrasili naše mestno jedro in druge kamniške
ulice ter s tem pričarali kanček decembrskega vzdušja. Ne glede
na to, da nas že celo leto spremljajo mnoge žalostne zgodbe, da
so številni oboleli tako za covidom-19 kot tudi za ostalimi boleznimi, moramo vseeno misliti pozitivno in si v duhu decembrskega
vzdušja zaželeti, da bomo tem težkim časom kos in jih bomo čim
prej skupaj premagali z doslednim upoštevanjem vseh navodil in
priporočil, ki nam jih dajejo pristojne institucije.
V teh težkih časih je pomembno, da bi gospodarstvo ohranilo čim
več delovnih mest, saj bomo le tako lahko na trgu konkurenčni, ko
bo to težko obdobje za vse nas minilo. Gospodarska rast in konkurenčnost, ki sta plod jasne vizije, sta vodilo razvoja tako lokalne
skupnosti kot tudi države. Ohranjati delovna mesta v teh težkih
časih ni enostavno, zato iskrena hvala vsem v gospodarskemu sektorju, ki skrbite za to, da se Kamnik razvija tudi v teh težkih časih.
V letošnjem letu smo se še kako dobro zavedali, da so prijetni trenutki v krogu naših najbližjih neprecenljivi in da je naše največje bogastvo to, da smo zdravi. Še kako dobro smo se zavedali, da
so najpomembnejši družina in naši najbližji. Tudi to, da znamo
ceniti drug drugega, da pomagamo sočloveku, ko to potrebuje,
in naredimo dobro delo za najšibkejše člane naše družbe se je
v teh mesecih pokazalo kot iskreno in spoštovanja vredno. In ta
pogumna dejanja potrebujemo v teh časih, zato ponudimo toplino, povezanost, skrb za sočloveka in milino tudi tistim, ki bodo za
praznike osamljeni in z mislimi na težave in ovire, ki so prišle na
pot njihovega življenja. Naj njim in vam sveti luč upanja.
Ostanite zdravi.

Spoštovane Kamničanke,
spoštovani Kamničani, dragi
prijatelji,

Franci Kramar,
vršilec dolžnosti
direktorja ZTŠKK

kdaj je simbolno sporočilo božiča in prihajajočih praznikov najpomembnejše v zgodovini sodobnega človeka, če ne zdaj? Kljub
vsakodnevnim slabim novicam iz Kamnika, Slovenije in vsega
sveta poskuša vsak pri sebi ostati optimističen. Ne pomnim, kdaj
smo bili ljudje nazadnje bolj solidarni eden do drugega kot sedaj,
ko se spodbujamo, si pomagamo, se bodrimo in kljub oteženim
razmeram optimistično skušamo soustvarjati projekte za drugo
leto, ko – upamo tako – bodo razmere za življenje, ustvarjanje,
delo, turizem, šport in kulturo zopet bolj optimalne, boljše in lepše. Ravno zato, da ohranimo pogled na lepšo prihodnost in se
tudi simbolično obdamo z lučjo upanja, ekipa Zavoda za turizem,
šport in kulturo Kamnik skupaj s predstavniki Občine Kamnik
pripravlja decembrski program na najlepši ulici v mestu – na novoletno in božično okrašeni Šutni. Če nam bodo takratne razmere in ukrepi dovoljevali, vas bomo povabili na sprehod in vožnjo s
kočijo po praznični Šutni, kjer vas bosta pričakali zunanja razstava zimskih fotografij in čarobna zimska vasica z adventno okrašenimi lesenimi hiškami. Od kamniških ponudnikov boste lahko
kupili božična in novoletna darila za svoje najbližje, pripravljajo
pa vam tudi druga praznična presenečenja.
V tem prednovoletnem času se ne bomo veliko družili, temveč
bomo obdani z objemi svojih družin in si bomo lahko skupaj
ogledali premnoge novoletne lučke – tako v mestnem jedru kot
drugje po Kamniku. Še posebej toplo pa vas letos vabijo na sprehod po praznično razsvetljenem Arboretumu Volčji Potok, kjer so
letos prvič kar 15 hektarjev parka novoletno okrasili s prazničnimi liki, obdanimi z lučkami upanja, ki vas bodo razveseljevale na
zimskih sprehodih po parku.
Upajmo, da nam bo zimski sprehod po mestnem jedru, okrašenem z novoletnimi lučkami, polepšala tudi kakšna snežinka ter
nas bo razveselila belina in mehkoba snežne odeje.

KOLOFON
Prilogo Obrazi zimskega Kamnika je pripravil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z Občino
Kamnik in je priloga časopisa Kamničan-ka in Gorenjski glas. Datum izida: 4. december 2020. Naklada 31.000
izvodov. Prilogo uredila: Nina Irt. Fotografije: Ana Pogačar, Klemen Brumec, osebni arhivi, arhiv Zavoda za turizem,
šport in kulturo Kamnik.

DOGODKI V MESTNEM SREDIŠČU

Boutique Mifor
DNEVI PORCELANA IN KUHINJSKE
DEKORATIVE, VPETI V ETNO MOTIVE

PLETENINE NEKOČ IN DANES

od 11. do 15. decembra v času obratovanja
trgovine

ZIMA, ZIMA BELA

od 1. do 8. decembra v času obratovanja
trgovine

od 18. do 23. decembra v času obratovanja trgovine

Intershop Kammeleon

Papirnica Forum

NAREDI SVOJ SELFIE

DROBNA DARILCA (OTROŠKA
DELAVNICA)

vse dni v decembru v času obratovanja trgovine

Trgovina Kim
DAN ZIMSKIH SLOVENSKIH OBLAČIL
4. december med 8. in 19. uro

DNEVI ELEGANCE IN ZDRAVE
VADBE S FITNES TRENERJEM

med 14. in 19. decembrom, potrebna
predhodna prijava

FILMSKO IZLOŽBENO OKNO
od 18. do 23. decembra med 16. in 21. uro

Jezikovna šola ITA

5. december ob 10. uri

PRAZNIČNI OKRASKI (OTROŠKA
DELAVNICA)
12. december ob 10. uri

JASLICE (OTROŠKA DELAVNICA)
19. december ob 10. uri

Lončarski atelje Narobe svet
PO PISKRU SE DAN POZNA
ob ponedeljkih in sredah popoldan v decembru

ZOOM CLAY

ZNAMENITI KAMNIČANI (MESTNA
PUSTOLOVŠČINA)

ob torkih in četrtkih med 17. in 19. uro in ob
sobotah med 10. in 12. uro

12. december med 10.00 in 12.30

LONČARSKI MINIMUNDUS
(RAZSTAVA)

VČERAJ IN DANES (MESTNA
PUSTOLOVŠČINA)

ob sobotah med 10. in 12. uro

19. december med 10.00 in 12.30

Kotiček pod srečno zvezdo

KAMNIŠKE ZGRADBE IN
NJIHOVI ČARI

ASTROLOŠKI POSVET

19. december med 15.30 in 18.00

Sodček bar
KAMNIK SKOZI OČI SLIKARJEV
(RAZSTAVA)
od 3. do 9. decembra v času obratovanja bara

KAMNIK NEKOČ IN DANES
(RAZSTAVA)
od 10. do 16. decembra v času obratovanja bara

12. decembra med 10.00 in 12.30

NOVOLETNA JELKA IZ KAVNIH
ZRN (DELAVNICA)
18. decembra med 18.00 in 20.30

TEDEN ANGELOV (PRODAJNA
RAZSTAVA)

od 19. do 23. decembra v času obratovanja
trgovine

Lady M

REZBARSKA RAZSTAVA

DNEVI NAKUPOV V LADY M, KJER SE
ZA VSAKEGA KAJ NAJDE

od 17. do 23. decembra v času obratovanja bara

od 5. do 15. decembra

Pletenine Špenko

Reciklarnica

PLETILNI STROJ NEKOČ IN DANES

OZAVEŠČANJE O USTVARJANJU
ODPADKOV V GOSPODINJSTVU

od 1. do 5. decembra v času obratovanja
trgovine

decembra v času obratovanja trgovine

Glede na epidemiološko stanje v državi določene dogodke organizator lahko datumsko in
vsebinsko prilagodi ali odpove. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani
www.trgovski-center-kamnik.si in na Facebook profilu Kamnik – tisočletje dobrih kupčij.
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Po nakupe v mestno jedro

Kamnik
tisočletje dobrih kupčij

Prihaja kamniški
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Obrazi zimskega Kamnika

Predstavljamo
vam nekatere srčne
posameznike, ki
skozi leta s svojimi
storitvami, delom in
izvirno ponudbo poleg
marljivih gostincev in
drugih ponudnikov v
mestnem jedru vestno
in zavzeto skrbijo,
da utrip mestnega
jedra Kamnika ne
ugasne. Povedali
so nam, koliko časa
s svojo ponudbo
že razveseljujejo
Kamničanke in
Kamničane, zakaj
imajo radi Kamnik,
kakšna presenečenja
kljub oteženim
okoliščinam
pripravljajo v skladu
z vsemi preventivnimi
ukrepi ter vsem
pošiljajo svoje
novoletne želje za
novo leto 2021. To
so obrazi zimskega
Kamnika.

MELITA MIŠ,
ARBORETUM VOLČJI POTOK,
VEČERNI SPREHOD MED LUČKAMI
V Arboretumu Volčji Potok za prednovoletno presenečenje prvič letos pripravljamo večerni sprehod po osvetljenem parku. Igra luči vas pelje iz enega v drugo
prizorišče, od največjega osvetljenega drevesa do največje svetleče krogle premera pet metrov, praznična osvetlitev je na 15 hektarih. Sprehod po parku vas bo
očaral na vsakem koraku, je novo doživetje, kot ga še ni bilo. Raznolikost Arboretuma, prostranost, krajinske ureditve so v soju luči še posebno doživetje. Tako
parka do sedaj še nismo osvetlili, zato je še bolj vreden ogleda.
Park bo odprt takoj, ko bo zaradi epidemioloških razmer to mogoče. Osvetljeni
Arboretum bo odprt od 17.30 do 20.30.
Arboretum Volčji Potok se vam, drage Kamničanke in Kamničani, zahvaljuje za
zaupanje in obisk v preteklem letu. Želimo vam vse dobro v novem letu, trudili
se bomo, da boste v Arboretumu lahko preživeli lepe dneve tudi v letu 2021.
Ekipa Arboretuma Volčji Potok
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Obrazi zimskega Kamnika nam pripovedujejo
STANKA IN MIRO FORNAZARIČ, BOUTIQUE MIFOR

Prihodnje leto bo jubilejnih trideset let od odprtja trgovine Mifor.
Naša trgovina je že od samega začetka usmerjena k bolj osebnemu pristopu, kar je zame posebno veselje, saj uživam v stiliranju z
oblačili. V vseh teh letih sem z modnimi nasveti pomagala prenekateri stranki, za kar so bile tudi zelo hvaležne.

Rek, da obleka naredi človeka, po mojem mnenju vsekakor
drži, saj z izbiro in barvo oblačila svoji okolici sporočamo svoj
značaj in trenutno počutje. Barvno paleto oblačil je treba izbirati tudi glede na ten kože in barvo las. V črni barvi smo elegantni, z vijolično sporočamo, da smo umetniško navdahnjeni, v rdeči smo drzni in opazni, rumena nas navdihuje, zelena
nas pomirja, z rjavo pa dajemo vtis zanesljivosti.
Poleg ženskih in moških italijanskih ter španskih oblačil v naši
trgovini ponujamo tudi modne dodatke (nakit, torbice, kape,
šale, rokavice, pasove itd.), spodnje perilo, pižame. V prednovoletnem času pa dajemo poudarek veliki izbiri atraktivnih nogavic za vse generacije ter prazničnim darilcem – od porcelana
do kuhinjske dekorative, naravnih mil Nesti Dante itd.
Oba sva rojena Kamničana, zaradi življenja in dolgoletnega dela v tem okolju pa sva razvila posebno navezanost do
našega mesta, za katero nama je mar. Zato v svoje dogodke
radi vključujeva tudi kamniške umetniške ustvarjalce, saj sta
moda in umetnost tesno prepleteni. Voljo in veselje za dolgoletno delovanje trgovine pa vseskozi črpava od zadovoljnih kupcev, ki se radi vračajo k nam in nam dajejo spodbudo
za vnaprej.
V začetku decembra v trgovini, cel mesec pa vam nudimo tudi
praznične popuste. Sledite nam na Facebooku na strani Boutique Mifor.
V prihajajočem novem letu vsem Kamničanom želiva predvsem veliko zdravja z željo, da se življenje čim prej vrne v ustaljene tirnice.

VALERIJA BOŽIČ, INTERSHOP KAMMELEON
Trgovina Kammeleon svoje stranke razveseljuje že polnih 27
let. Imam srečo, da imam samo »luštne« stranke, ki mi zaupajo,
zato se vedno rade vračajo. Kamnik in Kamničane imam zelo rada,
z vsemi se rada pogovorim, poslušam ... Mislim, da moje stranke
to tudi cenijo.
Menim, da obleka naredi človeka, barve, ki jih nosimo, povedo veliko o nas. Barve so govor naše podzavesti. ***
V trgovini imamo poleg tekstila še pestro izbiro poldragih kamnov, palo santo – sveti les, beli žajbelj, kadila, eterična olja, solne
svetilke, lovilce sanj, vse narejeno s srčno energijo domačih in tujih
ustvarjalcev. Vse sedaj lahko kupite tudi preko nove spletne trgovine https://kammeleon.si.
Za predpraznični in praznični december bomo v Kamniku kot
vsako leto v trgovini pripravili veliko daril po ugodnih cenah, pred
trgovino bomo postavili stojalo v obliki piškotka, sneženega moža
in dve smrečici, da se bodo obiskovalci Šutne lahko fotografirali na
lepo okrašeni Šutni.
Vsem Kamničanom in Kamničankam želim: bo srečno, naj bo zdravo, naj bo 2021 tisto pravo!

POMEN BARV

Valerija Božič in njeno angelsko sporočilo Kamničankam
in Kamničanom

ČRNA je čudovita. Največkrat o njej mislimo precej negativno, stari narodi pa so vedeli, da črna barva ustvarja
energetsko varovalno polje.
RJAVA je barva zemlje. Pomaga nam, da ozavestimo vse
zemeljske lepote, ki nas obdajajo.
RDEČO barvo nosimo, kadar čutimo, da smo v pomanjkanju energije.
ORANŽNA barva predstavlja življenje. Energija te barve
prinaša stabilnost.
RUMENA barva je luč, sonce. Prebuja intuicijo.
ZELENA – energija zelene barve ima opraviti s čustvi. Je
barva srčnega energetskega centra in na nas vpliva uravnotežujoče.
ROŽNATA je univerzalna ljubezen. Če nosimo rožnato
barvo, se bomo počutili bolj ljubeče, mirno in varno.
MODRA barva je povezana z znanjem in komunikacijo.
Pomaga nam k svobodnejšemu izražanju čustev.
SIVA je energija stabiliziranja. Če smo vznemirjeni ali
jezni, nam bo pomagala k umirjanju.
VIJOLIČASTA ponazarja duhovno prebujenje. Prinaša
nam razumevanje in toleranco.
BELA prinaša čistost, nedolžnost. Ponazarja energijo
radosti.

MAJA ALEKSOVSKA LESJAK,
LADY M

Butik Lady M obstaja štiri leta, z možem se trudiva, da bi bila
ponudba naših artiklov čim bolj pestra in v koraku s časom, ter
modnimi trendi. Nudimo oblačila z manjšimi in večjimi konfekcijskimi številkami. Mislim, da ravno zato razveseljujemo kupce
s svojo ponudbo. Tudi prijazna beseda in nasvet pri izbiri nista
nikoli odveč in ju nikoli ne zmanjka.
Vsak človek je unikat in delno ali v celoti izraža svojo osebnost,
ter značaj tudi skozi oblačila, ki jih nosi. Maksimalno se trudimo,
da bi kupcem ugodili. Dokončna izbira je vsekakor izbira kupca,
poskušamo pa stranki razložiti, jo usmeriti v neke v osnovne trende mode in barvnih kombinacij, glede na njeno postavo, starost,
priložnost, za katero kupuje oblačila. Velikokrat pri svojih kupcih
občutim in dobim veliko hvaležnosti in zahvale.
Vsekakor človek naredi obleko! Obstajajo plemena, katerih pripadniki se ne oblačijo, hodijo popolnoma goli, vendar pa ni plemena, ki ne bi poznalo nakita, poslikave in dodatkov … Obleka
lahko sporoča družbeni položaj, razpoloženje, poklic, včasih je
funkcijska – npr. poslovna ženska, vojak, duhovnik, zdravnik ...
Če dobro opazujemo, lahko glede na način oblačenja ugotovimo,
kaj si oseba misli o sebi, kaj sporoča drugim.
Ravno tako je z barvami. Zgodovinsko je bila prva barva, ki je
bila poimenovana, rdeča, ki pomeni ognjevitost, seksualnost, samozavest, krvoločnost. Za razliko od modre, ki pomeni prehod v
duhovnost, temno rdeča ali vinsko rdeča pa recimo umirjenost,
konvencionalnost. Osnovna značilnost bele barve je enakost,
kar pomeni nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost. V črnih
oblačilih so ljudje videti vitkejši, je elegantna in brezčasna. Se
spomnite male črne obleke Coco Chanel?
Stil oblačenja je vsekakor individualni izraz osebnosti, njegove domiselnosti, originalnosti. Vsak detajl obleke na osebi nam
nekaj govori in sporoča. Lahko bi rekla, da človek brez stila ne
obstaja, vsakdo ima nekaj svojega v stilu oblačenja. Seveda je to
tema, o kateri je bilo prelitega že veliko črnila in bi se o njej dalo
razpravljati v nedogled.
Kamnik je prijetno staro mesto s srednjeveškim pridihom v objemu gora. Staro mestno jedro je zame romantično in čarobno
v vsakem letnem času. Človek si ne more pomagati, da ga ne bi
vzljubil, ko ga bolje spozna. Tukaj, v starem mestnem jedru, imamo vse na dosegu rok. Kamničani so po mojem mnenju odprti,
iskreni in pošteni. Kamnik mi je všeč in tudi njegovi prebivalci so
prijetni.
Seveda bi si želela pripraviti presenečenje za vsakogar, ki opravi
nakup ali obišče Lady M, vendar je žal letošnja epidemiološka
situacija tista, ki bo še kako krojila vsa presenečenja in praznovanja.
Želim si, da bi se vsaka ženska, ki opravi nakup v Lady M, počutila
kot boginja. Kako se boginje oblačijo ne vem, želim pa si, da bi
vse moje stranke lahko skozi oblačila izrazile svojo notranjo boginjo, svojo ženskost, lepoto in samozavest. In naj presenečenje
za zdaj ostane – presenečenje!
Novo leto je tu. Čas, ko se želje po zdravju in sreči selijo iz srca v
srce. Kamničankam in Kamničanom želim v naslednjem letu obilo zdravja, vse drugo bo prišlo z izpolnitvijo te prve in v teh časih
že osnovne želje. Ostanimo zdravi!
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Obrazi zimskega Kamnika nam pripovedujejo
VERONIKA ČOP, RECIKLARNICA

RUDICA KOVAČIČ AHLIN,
KOTIČEK POD SREČNO ZVEZDO
V mesecu oktobru smo praznovali tretjo obletnico
odprtja trgovine Kotiček pod srečno zvezdo.
Spletno trgovino smo začeli postavljati nekaj
mesecev po odprtju. V naši trgovini ljudje največ
nakupujejo kristale in poldrage kamne ter druge
izdelke. Za to področje smo se specializirali, tako
da stranki nudim tudi svetovanje o tem, kateri kamen je zanjo najprimernejši. Kombinacija pestre
ponudbe in svetovanja pa privablja kupce iz vse
Slovenije.
Kot astrologinja lahko povem, da si z znanjem o
astrologiji lahko pomagamo v življenju, saj nam
astrologija ponuja ogromno – tako vpogled v ose
bnost človeka kot tudi dogajanje v določenem času.
Usodo pa sestavljata pasivni in aktivni del. In na ta
aktivni del lahko vplivamo.
Živimo v času velikih sprememb. Veliko planetov,
ki vplivajo na spremembe v družbi, ravno sedaj
začenja nove cikle. Ti cikli nakazujejo nove smeri
v razvoju družbe za naslednja desetletja. Dogodki
iz leta 2020 so samo sprožilci oziroma aktivatorji
teh novih smernic. Takšne spremembe pa seveda
potrebujejo kar nekaj časa, tako da je pred nami še
nekaj turbulentnih let.
Kamnik je čudovito mesto z veliko potenciala, v katerem se je rodilo in odraščalo veliko pomembnih
osebnosti, ki so imele pomemben vpliv tako na Kamnik kot na celotno Slovenijo.
V letošnjem decembru pripravljamo delavnico izdelave novoletne jelke iz kavnih zrn, v predbožičnem času bomo imeli tako imenovani teden angelov, kot vsako leto pa tudi brezplačni astrološki
vpogled v to, kaj nam prinaša leto 2021. Naše novoletne želje, voščilo in sporočilo Kamničankam in
Kamničanom so predvsem dobro zdravje in da bi
čim mirneje prešli te negotove čase.

MOJCA ŽALIK, LONČARSKI ATELJE NAROBE SVET
V obdobju raziskovanja lastne
ustvarjalnosti sem se lotevala
različnih materialov, glina pa
je name naredila najmočnejši
vtis. Zadovolji vsa čutila in občutke in je zame s svojo lastno
transformacijo v procesu oblikovanja življenjski sopotnik in
vodnik že več kot 25 let. Še vedno mi nudi izzive.
Narobe svet je zgodba mojega
življenja, zlasti to velja za lončarstvo. Če je bilo rečeno, da se
iz take ali drugačne gline nekaj
ne da narediti, sem točno to
poskušala – včasih uspešno, ve-

likokrat pa tudi ne . To je bil moj
način učenja in to mišljenje
deluje tudi pri poučevanju, ki
ga podajam v svojem ateljeju.
Vedno nagovarjam učence, naj
si dovolijo narediti napako, naj
si dovolijo neuspeh na začetku
učenja, saj se največ naučiš na
lastnih napakah.
Praznična ponudba bo. Vrata je namreč odprla spletna
trgovina Narobe svet, kjer bo
nakupovanje res imenitna
izkušnja – od potičnic do ...
no, boste videli. Velika novost
bodo interaktivni prikazi dela

na lončarskem vretenu s pomočjo sodobnih medijskih
poti pa tudi v živo, saj se bo
izložbeno okno na Šutni spremenilo v kino.
V tem predprazničnem času
veliko pomenijo personalizirana darila: lončki za čaj, posode
za piškote, pekači za potice in
še bi lahko naštevala …
Zakaj imam rada Kamnik?
Preprosto: Kamnik je zakon,
skozi prebivalce izžareva naravo, ki ga obdaja.
Moje novoletno sporočilo: skupaj zmoremo vse!

Ekologija na splošno me zanima, odkar pomnim, z recikliranjem in ponovno uporabo pa sem se
pobliže srečala leta 2007 med EVS-om (Evropska prostovoljna služba) v Bolgariji, kjer sem delala v
okoljski organizaciji in mladinskem centru.
V Reciklarnici ponujam cel kup ekoloških, pravičnih in okolju prijaznih izdelkov: zobne ščetke in
zobne paste, tako trda kot tekoča mila in šampone, ogromno izdelkov za kuhinjo, kot je npr. peki
papir, ki se lahko po uporabi kompostira, in več kot dvajset ekoloških in veganskih čistil, ki jih lahko
kupite s svojo embalažo. Poleg tega pa imam v ponudbi tudi veliko izdelkov iz druge roke in predelane izdelke, ker sem prepričana, da ekologija ni le kupovanje ekoloških izdelkov, ampak tudi
zmanjšanje kupovanja in proizvajanja novih.
Vedno več strank pride z lastno embalažo in tudi vedno več strank pride pogledati za rabljene predmete, preden gredo v »običajno« trgovino. Me pa veseli, da je v zadnjem času tudi vedno več strank,
ki se zavedajo pomembnosti pravične trgovine in razumejo, zakaj vsak izdelek ne more najti svojega prostora v Reciklarnici. Pri izbiri novih izdelkov zelo pazim, da so prijazni tako do okolja in do
živali kot do ljudi in lokalne družbe, v kateri nastajajo. Gledam tudi na čim krajše transportne poti,
večina izdelkov je narejenih v Evropi, kar je izdelano zunaj nje, pa je vključeno v pravično trgovino.
Posebnost je predvsem v tem, da je v ponudbi kombinacija novih, rabljenih in predelanih izdelkov,
poleg tega je v Reciklarnici tudi kotiček za izmenjave. Kar se zdi marsikomu zanimivo, je to, da se
ljudje, ki predmete prinesejo, lahko odločijo tudi za to, da jih podarijo. Takšni predmeti so prav
tako na polici z drugimi, le cene nimajo. V prihodnosti je še kar nekaj prostora za razvijanje t. i.
alternativne ekonomije in počasi bo še več takšne »malo drugačne« ponudbe.
Začetek Reciklarnice je bila predvsem želja popravljanja in obnove, biti neke vrste center ponovne uporabe, za kar pa bi bilo potrebno širše sodelovanje, do česar kljub pobudam za zdaj še
ni prišlo (upam pa, da bo). Zaradi pomanjkanja prostora za shranjevanje in obnovo večje predmete sprejemamo le, če še pred njihovim prihodom vem, kaj bo z njimi, manjši pa kar redno
prihajajo. Nekatere le operemo ali pomijemo, nekatere popravimo, spet druge uporabimo za
nadaljnje izdelke. Smo pa obdobje drugega zaprtja zaradi epidemije kreativno izkoristili za prenovo Reciklarnice in pohištva v njej.
Med predmeti iz druge roke so priljubljene kuhinjske potrebščine, predvsem skodelice, kozarci in
lonci. Včasih se doma kaj razbije in potem pridejo v Reciklarnico pogledat, ali je slučajno kje kak
kos, ki bi nadomestil manjkajočega. Kar se tiče drugih izdelkov, pa so zelo priljubljena čistila, ki jih
lahko stranke kupijo z lastno embalažo, in peki papir, ki se po uporabi odvrže na domači kompost,
in ne med mešane odpadke.
Kamnik imam rada, ker je zeleno mesto, v katerokoli smer stopiš, si v gozdu. Kamničanke in
Kamničane pa zato, ker pri nas pozdravljanje na cesti še ni izumrlo – in upam, da to ni všeč le meni
in da še vedno učimo otroke, naj pozdravijo starejše.
Božična in novoletna darilca bodo predvsem ekološka in brez plastične embalaže, uporabna in na
koncu ne bodo nabirala prahu na polici ali pa obtičala v predalu. Zame je pomembno to, da je darilo
uporabno, da ima namen in funkcijo, za kar pa je treba poznati tudi prejemnika darila. Če je prejemnik
oseba, ki se trudi za manj odpadkov v domu, potem je Reciklarnica pravi kraj za nakup. Kar se tiče nakupovanja in ukrepov je v Reciklarnici vedno možen tako osebni prevzem kot spletni nakup.
V decembru pripravljamo akcije s popusti, ki bodo veljavne tudi na spletni strani, ogledali si boste
lahko razstavo o odpadkih v domu, in če bodo ukrepi milejši, še kakšen dodaten dogodek v Reciklarnici.
Kamničankam in Kamničanom ob koncu tega leta želim predvsem sreče. Če imaš srečo, imaš vse,
tudi zdravje. Želim jim tudi pogum in dovoljšnjo mero samozavesti, da se uspešno spopadejo z
izzivi v novem letu.
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DARINKA JEZOVŠEK - IVANUŠA,
JEZIKOVNA ŠOLA ITA
Naša šola deluje že več kot 30 let. Prve tečaje
smo izvajali v Ljubljani, nato dolgo časa v Ljubljani in v Kamniku, kasneje pa smo se osredotočili samo na delo v Kamniku, ki tako jezikovno šolo bolj potrebuje.
V naši jezikovni šoli se tečajniki lahko naučijo
nemškega, angleškega, francoskega, ruskega,
italijanskega in španskega jezika. Na željo tečajnika lahko organiziramo poučevanje tudi
katerega drugega tujega jezika. V naši šoli angleški, italijanski, nemški in ruski jezik učijo
»native speakerji« oziroma naravni govorci.
Naši tečajniki cenijo osebni pristop, prilagodljivost ter odzivnost predavatelja na njihove
želje in potrebe ter pozorno izbrane učne teme.
Stalna prisotnost naravnih govorcev in pristni
medsebojni odnosi vplivajo na visoko kakovost
učnega procesa. Delo v majhnih skupinah je
učinkovit pristop tako za otroke kot za odrasle.
Sproščeno, prijetno vzdušje v prijaznem, domačem okolju tudi prispeva h kakovosti pouka.
Čeprav sem večino življenja preživela v Ljubljani, sem s Kamnikom globoko povezana. Vedno
sem se vračala sem, Kamnik je namreč moje
rojstno mesto. Moji predniki so bili kamniški
»purgarji«. Na našem dvorišču so bile nekdaj
delavnice, kjer so izdelovali kočije.
V okviru decembrskih dogodkov v mestnem jedru Kamnika, Kamničanke in Kamničane vabi-

mo na tri dogodke, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Občino Kamnik in Zavodom za turizem,
šport in kulturo Kamnik, in sicer jih najdete v koledarju dogodkov na začetku te priloge. Vse dejavnosti se bodo odvijale v angleščini, nemščini
in španščini, vendar bodo prilagojene starosti in
znanju obiskovalcev. Sodelujoči bodo nagrajeni
s simboličnimi nagradami, ki jih bomo kupili pri
lokalnem ponudniku v mestnem središču, ter z
darilnim bonom za 30-minutno konverzacijo z
naravnim govorcem.
Pred prihajajočim novim letom želja res nikoli ne zmanjka. Trenutno so moje želje vezane
na aktualno stanje pri nas in v svetu. Želim si
to, kar si verjetno želimo vsi: čimprejšnji konec
epidemije ter raznoraznih terorističnih pretresov. In želim si, da bi na poti do zdravja in miru
ohranili zdravo pamet, občutek za sočloveka,
odprtost za nove izzive in priložnosti ter pogum
in zaupanje v uspešno spopadanje z njimi. Pri
tem pa nam vsekakor pomagajo številna znanja. Tako znanje tujih jezikov omogoča boljše
poslovne priložnosti, napredovanje v znanju
na kateremkoli strokovnem področju, sporazumevanje z drugimi narodi, spoznavanje njihove kulture in nove možnosti osebnega razvoja.
Zato vabimo tudi vas, da se pridružite kateremu od tečajev tujega jezika v naši jezikovni šoli.
Prisrčno dobrodošli!

JANEZ STELE, PAX SVEČARNA STELE
PAX svečarna Stele obstaja že od leta 1701. Takrat
se je v Lectarjevi hiši začela izvajati obrt svečarstva in lectarstva. Lahko rečemo, da nam je bilo
svečarstvo položeno v zibelko, saj je šla obrt iz
roda v rod in se danes predaja že enajsti generaciji svečarjev. Družinski posel sem prevzel od
očeta in leta 1989 ustanovil podjetje PAX, d.o.o.
Danes zaposlujemo 29 ljudi in svoje izdelke izvažamo v 16 tujih držav.
Kamničanke in Kamničani v Lectarjevi hiši največ
kupujejo nagrobne sveče, seveda pa tudi ročno
izdelane krstne in poročne sveče, ter druge priložnostne izdelke, namenjene predvsem za obdarovanje.
Seveda imamo tudi božično in novoletno ponudbo – v Lectarjevi hiši je moč kupiti adventne,
dišeče svečke in darilne svečke ter luč miru. V ponudbi pa so tudi jaslice, kadilnice, kadilo, oglje in
sladka presenečenja.

Kamnik ima prav poseben čar zaradi svoje bogate zgodovine in vseh zgodb, ki so se spletle
med njegovimi zidovi. Mislim, da se Kamničani
tega zavedamo in smo ponosni na svoje mesto.
Kamnik in Kamničane imam rad, ker je to moje
mesto, ker so to moji someščani. Skupaj ustvarjamo lastno zgodbo.
Vse vabim, da obiščete Lectarjevo hišo, zagotovo boste našli primerno darilce za svoje drage
in tudi zase. Vsako stranko sprejmemo z nasmehom in toplo besedo.
Letošnje leto nam je vsem podrlo tako rekoč vse
načrte in zamajalo naš način življenja. Nova normalnost je, da ni nič več normalno, nič ni samoumevno. Kamničankam in Kamničanom z božičnim in novoletnim voščilom želim, da ohranijo
optimizem in upanje. Vsem želim, da ostanemo
zdravi in povezani. Verjamem, da bomo iz tega
leta prišli modrejši in močnejši.

JANA ŠPENKO KOČAR, PLETENINE ŠPENKO

Podjetje Pletenine Špenko poslujejo že od leta
1972 – torej malo dlje časa, kot sem na svetu jaz,
sama pa ustvarjam v podjetju že 26 let. Naša trgovina je odprta od leta 1988.
Vsak kos gre skozi več procesov preden ugleda
luč sveta. Najprej se rodi ideja v moji glavi. Včasih
med kramljanjem s strankami, prodajalkami ali
zgolj zaradi nuje po novi kolekciji, potem pripravim material – prejo in na računalnik sprogramiram program, ki ga pošljem v računalniško vodeni stroj. Na stroju vdanem niti, nastavim širino
in dolžino in tako napletem želeno pletenino.
Potem sledi likanje polizdelka in krojenje. Vsak
kos se ročno kroji z električnimi škarjami, potem
izrezane dele zašijemo in tako nastane oblačilo
– pulover, krilo, pončo. Nato sledi prišivanje ovratnikov in obrob, gumbnic, gumbov, zadrg … ter na
koncu likanje končnega izdelka, označevanje in
pakiranje. Posebnost pletenin je v tem, da tudi
blago naredimo sami. Postopek je kar dolg in
zahteva veliko znanja in ročnih spretnosti.
Zdaj ste spoznali, kako človek naredi obleko. Seveda pa tudi obleka naredi človeka. Glede na to,
kako nosimo in vzdržujemo oblačila, lahko spoznamo, kakšna osebnost se skriva pod njimi. Nekateri cenijo oblačila, radi izberejo kakovostno in
modno, drugi želijo, da je oblačilo možno kombinirati na več načinov, nekateri pa imajo oblačila
samo zato, da so oblečeni.
Barve zelo pomembno vplivajo na človeka. Žive
barve nam dajejo energijo, zelene in modre nas
pomirijo, črna izraža eleganco. Zato se nam lahko zjutraj zgodi, da ne moremo obleči obleke,
ki smo jo pripravili prejšnji dan, ker enostavno

nismo takega razpoloženja. Osebno se zelo rada
igram z barvami in vsako leto imam v kolekciji
kakšno pletenino, ki jo poimenujem kar mavrična pletenina. Zelo uživam, ko zlagam barve skupaj in čakam, da iz stroja "prileze" nova kombinacija. Te kombinacije so mi bile nekako položene v
zibelko in opažam, da so strankam zelo všeč.
Kamničanke in Kamničani so naši zvesti kupci,
odkar obstajajo naše pletenine, saj smo še pred
odprtjem trgovine prodajali v Kamniku na tržnici
in na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.
Vrsto let smo predstavljali svoje kolekcije tudi z
modnimi revijami, ki so bile vedno dobro obiskane. Kamničani si med sprehodom po Kamniku
radi ogledajo tudi naše izložbe, kjer predstavljamo nove modele. Kamnik je za nas predstavljal
okno v svet, saj smo s prvo trgovino spoznavali
želje in potrebe slovenskega kupca.
V mesecu decembru bomo poskrbeli, da bodo
kupci lahko izbirali med kvalitetnimi pleteninami, ki jih lahko podarijo tudi svojim najdražjim.
Pripravili smo različne ugodnosti in tudi darila za
zveste kupce. V začetku meseca bomo predstavili
tudi stroje včasih in sedaj, strankam bomo nudili
Miklavžev popust.
Predstavili bomo tudi nekaj lastnih izdelkov s
preteklih modnih revij. Vsakemu kupcu nove
kolekcije bomo podarili pleteno obrazno masko, za zaključek leta pa bomo naredili izložbo
zanimivih božičnih in smučarskih puloverjev z
20-odsotnim popustom na vse pletenine. Torej,
v decembru se bo veliko dogajalo, zato ne zamudite ugodnosti, ki vam jih v naši trgovini prinaša
veseli december!
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MAJA VTIČ, TRGOVINA KIM
Trgovina KIM v tem mesecu praznuje 31. rojstni
dan. Dodana vrednost naše trgovine je v tem,
da si za stranke vzamemo čas, da znamo svetovati in razumemo njihove potrebe. Stranke zelo
cenijo iskren, pošten, strokoven nasvet in tudi
zaradi tega se vračajo v našo – njihovo trgovino.
Ljudje potrebujemo pristno, aktivno komunikacijo in potrditev – in menim, da po njej vse bolj
hrepenimo. Največja nagrada za nas, ki svetujemo strankam, je ta, da nam zaupajo in se z velikim veseljem vračajo v trgovino KIM. Je pa na
naši strani vsekakor tudi velika odgovornost ne
samo svetovanja, temveč tudi to, da zmoremo
in znamo ponuditi zelo raznolika oblačila. Od
drugih ponudnikov v občini Kamnik nas loči to,
da sodelujemo z več kot štiridesetimi različnimi
ponudniki oblačil, večinoma slovenskimi. Pri izbiri in nakupu novih oblačil nam je pomembna
kakovost. Stranke lahko oblečemo za vsak dan
in vse priložnosti. V teh desetletjih smo pridobili veliko lepih, pozitivnih izkušenj, videli ogromno hvaležnih nasmehov, delili veselje in žalost.
Da obleka naredi človeka, je rek, ki popolnoma
drži. Izraža naše razpoloženje in občutke, pogosto tudi čustva. Kultura oblačenja se spreminja, tako kot se spreminja način življenja. Oblačila odražajo znak spoštovanja, da na slavnostni
dogodek ne gremo umazani, strgani, temveč se
uredimo. Pomemben je tudi odnos do oblačil, kako jih vzdržujemo, skratka kako skrbimo
zanje. Že sama drža človeka, ki je urejen, lepo
oblečen, izraža samozavest, odločnost, pokončnost. Pogosto se spomnim na stavek Ksenije
Benedetti v knjigi Kažipoti: »Obleka nebesedno
veliko sporoči!« Menimo, da je drugačnost tudi v
oblačenju, seveda odvisno od vsakega posameznika. Vsakršna omejevanja svobode izražanja
oblačenja so nesmiselna in je prav, da se naučimo sprejemati to drugačnost. Imamo pa vsi
kdaj težave s tem. Po drugi strani pa je vseeno
treba ohranjati tudi spoštovanje do drugih in

gojiti občutek kulture oblačenja. Kaj sporočajo
barve? Pogosto so naša oblačila takih barv, kot
je naše razpoloženje. V teoriji obstaja veliko
razlag o značaju človeka, v povezavi z najljubšo
barvo. Osebno ocenjujem, da so naša čustva,
razpoloženja tista, ki nam izbirajo barvo. So
obdobja, ko radi nosimo modro in nato rdečo,
potem pride čas za belo ...
Pred časom sem prebrala, da je rumena barva
všeč zelo posebnim osebam – njihov optimizem je neizmeren, podoben je tistemu, ki ga
premorejo otroci, črna barva je značilna za dostojanstvene, vzvišene in vplivne ljudi, ki pa niso
bahavi in vpadljivi, modra barva izraža mehkobo,
umirjenost, sočutje in skrb. Ljubitelji modre barve so preudarni, tradicionalni, se zavedajo svoje
notranjosti in poznajo svoje dolžnosti.
Kamnik je kraj mojega otroštva. Osnovno šolo
sem obiskovala v Kamniku, tu se je rodila moja
prva osnovnošolska simpatija. V Kamniku je živela meni najdražja teta in osnovnošolska prijateljica. Čeprav me je življenje nato odpeljalo
v Ljubljano, sem Kamnik pogrešala. Očitno je
tako, da če nekaj res pogrešaš, se zgodi – in jaz
sem ponovno aktivna v Kamniku. Delo z ljudmi
mi je že celo življenje velik izziv, ker imam rada
ljudi, ker se rada učim, saj me vsak stik s sočlovekom z nečim obogati. Kamničani smo pa še
posebej prisrčni ljudje in le kdo nas ne bi mogel
imeti rad?
Obožujem praznike in se jih veselim kot majhen otrok. To veselje rada delim z drugimi. Za
vse Kamničanke in Kamničane bomo v trgovini
pripravili več dogodkov, ki jih najdete v koledarju
dogodkov na začetku te priloge.
Trdno verjamem, da je dobrota jezik, ki ga lahko
slišijo tudi gluhi in vidijo slepi. Vsem želim, da jih
v novo leto pospremi veliko iskrenih stiskov rok,
pomežikov, voščil, ki naj v letu 2021 obrodijo sadove. Naj bo leto 2021 prijazno do vas in naj vam
podari tisto, kar potrebujete.

POLONA ŠTOLFA, ZLATA PTIČKA

V Zlati ptički 29. novembra pihamo šesto svečko. Naš osnovni koncept je oblikovan v podporo malemu slovenskemu podjetniku. Ponudba
zajema širok izbor kulinaričnih izdelkov slovenskih kmetij, naravna prehranska dopolnila,
zelišča z gore, unikatne izdelke za dom in prosti čas, certificirano naravno kozmetiko, v tem
letnem času pa smo police še posebej bogato
napolnili z izvirnimi darilnimi paketki, nad katerimi bodo zagotovo navdušeni tudi najbolj
zahtevni obdarovanci.
Dnevne goste zagotovo najbolj privabljajo
sveže dobrote, kot so kruh z drožmi, zdrave slaščice, sveži mlečni izdelki in pekovske dobrote.
Trenutno pa so še posebej aktualni zeliščni pripravki za naravno krepitev imunskega sistema,
sveže pražene kave, darilni paketi in žita iz okoliških mlinov.
Seveda smo letos pri oblikovanju darilnega programa podprli butične slovenske ustvarjalce in
izdelke zavili v okolju prijazno embalažo. Pripravili smo ideje za darila za vse starostne skupine.
Kamnik z razlogom sodi med najlepša slovenska mesta. Čudovite izletniške točke, kjer si

človek lahko spočije telo in duha, številni dogodki v organizaciji različnih kulturnih društev
in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik,
predvsem pa nadvse očarljivo mestno jedro, ki
nas že od začetka hrani s prav posebno energijo in dodatno motivacijo za ustvarjanje. Ravno
lokacija nam omogoča, da goste iz celotne Slovenije privabljamo s prav posebnim ponosom.
Veseli me občutek sprejetosti, ki smo je deležni
s strani Kamničanov. Sama bi sokrajane označila
kot prijetne, odprte in odzivne. Navdušena sem,
ko opazim, kakšen obisk beležijo dogodki na nivoju mestnega jedra in npr. sobotna tržnica, kulinarični festival KUL petki ... Res dober občutek.
Glede na situacijo posebnih dogodkov ne načrtujemo, zagotovo pa lahko obljubim lepa darila, toplino, sladkanje brez slabe vesti in dobro
voljo, ki je pri nas nikoli ne zmanjka. Dobrodošli v naš mali raj, za vsakega se najde kaj.
Vsem Kamničankam in Kamničanom želim
nadvse prijetne, nasmejane in ljubezni polne
praznike. Naj bodo polni toplih objemov in prijaznih besed. V novem letu pa naj ne manjka
zdravja, dobre volje in notranjega miru. Srečno!

MIKLAVŽ BO V KAMNIK IN VAŠE DOMOVE PRIŠEL
PREKO SPLETNEGA JAVLJANJA V ŽIVO
Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram bo v Kamnik vseeno prišel Miklavž. Na žalost
so nam razmere preprečile druženje, a Miklavž se nam bo v soboto, 5. decembra 2020, ob 18.
uri pridružil v živo preko Youtube kanala Doma kulture Kamnik in bo otroke nagovoril skupaj z županom Matejem Slaparjem. Virtualni Miklavžev prihod v vaše domove bo popestrila igrica »Miklavž in štorklja«, za glasbeno podlago bo poskrbela skupina Castlers, čudovite
decembrske pesmi pa bodo zapele sestre Vrhovnik.
Dogodek bodo organizirali Javni zavod Mekinjski samostan, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Kulturno društvo dr. Franceta Steleta ob prav posebni postavitvi prav takšne
jelke, kot bo letos stala v Vatikanu.
Vabljeni k ogledu dogodka, ki bo potekal v živo na Youtube spletnem kanalu Doma kulture
Kamnik in Facebook kanalih Doma kulture Kamnik ter Javnega zavoda Mekinjski samostan.

Maja Vtič (na sredini fotografije), Martina in Anja

Prepričani smo, da bomo tudi na ta način v naše domove pripeljali nekaj prazničnega vzdušja in otrokom pričarali vsaj del zimske pravljice.

17

petek, 4. decembra 2020

Mladi

www.gorenjskiglas.si

Petindvajset vrhov
za prav toliko let

Lunin koledar po
mesecih s setvenimi
podatki vas bo
tudi prihodnje
leto oskrboval z
napotki za izvajanje
različnih aktivnosti
(sajenje in setev,
hujšanje, sekanje
posameznih vrst
lesa in drugo) v
skladu z luno. V
bukvah je tudi
HOROSKOP ZA
LETO 2021.

Člani Študentskega kluba Kamnik so ob letošnji obletnici kluba pripravili projekt z naslovom 25 vrhov
za 25 let, ki je naletel na lep odziv udeležencev.
Jasna Paladin

Petindvajset vrhov je
osvojilo devet
pohodnikov
Udeleženci so v dnevnike, ki
so jih za simbolno ceno kupili na sedežu kluba, beležili
osvojene vrhove, ki so morali biti visoki vsaj petsto metrov, prav tako pa so morali

Foto: osebni arhiv Jana Lipovška

Kamnik – Projekt so člani
Študentskega kluba Kamnik
prvotno želeli začeti že marca, a jim je koronavirus načrte preprečil oziroma prestavil na mesec maj.
»Čeprav smo že kmalu vedeli, da projekta ne bomo
mogli izpeljati v takšnem
obsegu, kot smo si želeli, je
bila vseeno celotna ideja
dobro zasnovana, saj so udeleženci sami obiskovali hribe in nam zadeve ni bilo
treba odpovedati, saj je lahko potekala precej individualno. Sicer smo imeli v načrtu skupne pohode, kakšno
delavnico na temo varne
hoje v hribe in alpinizma pa
tudi skupen pohod na Triglav, vendar nam tega žal ni
uspelo izvesti. Projekt je
tako potekal v okrnjeni obliki in prilagojeni izvedbi, a
odziva – sodelovalo je okoli
sedemdeset članov – smo
veseli,« nam je povedala
predsednica Študentskega
kluba Kamnik Anja Tabakovič in hitro dodala, da je bil
vodja projekta njihov aktivist Jan Lipovšek.

najbolj pridnim pohodnikom nagrade lahko podelili
na druženju ob zaključku akcije, a se je izkazalo, da jim
jih lahko v dani situaciji le
pošljejo po pošti.
Čeprav je akcije uradno konec, je dnevnik na vpisovanje vrhov na Študentskem
klubu Kamnik še vedno mogoče dobiti, prav tako v klubu še naprej spodbujajo svoje člane in druge občane, da
dnevnik zapolnijo z žigi z
vrhov.

Med udeleženci projekta 25 vrhov za 25 let sta bila tudi
vodja projekta Jan Lipovšek, ki je osvojil vseh petindvajset
vrhov, in njegov bratranec Tomi Vrhovnik.
biti različni. Pohodniški izziv je trajal do konca oktobra, spodbujali pa so predvsem obiskovanje manj obljudenih vrhov. Vsi, ko so
osvojili vsaj 15 različnih vrhov, in pa tisti, ki so jih
osvojili 25 – takih je bilo devet – so prejeli nagrade.
»Vse vrhove so osvojili Jan,
Tim, Anja, Rok, David, Karmen, Ula, Neža in Maja, štirje udeleženci pa so osvojili
vsaj 15 vrhov, to so Ajda,
Anja, Jana in Žiga. Med naj-

bolj obiskanimi so bili predvsem zaradi koronavirusa
kamniški in okoliški vrhovi,
kar je z vidika dostopnosti
zagotovo velik plus naše občine – Špica, Sveti Primož,
Rašica, Kamniški vrh, Menina planina, Velika planina,
Golica, Ratitovec in Kamniški dedec, med višjimi pa
Storžič, Brana, Planjava, Kalški greben, Krn, Grintovec,
Skuta in tudi Triglav,« nam
je še povedala predsednica
kluba, ki je upala, da bodo

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Tudi med epidemijo so
zelo aktivni
224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

Omenjeni projekt je bil v letošnjem letu tudi največji, ki
so ga izpeljali v Študentskem klubu Kamnik, čeprav
so imeli v jubilejnem letu še
mnogo več načrtov. A kljub
epidemiji ne počivajo. »Za
naše člane pripravljamo
vrsto virtualnih dogodkov –
športne vadbe, slaščičarske
delavnice, potopisna predavanja in izobraževalne vsebine. Hkrati pa smo aktivni
tudi pri pomoči Občini Kamnik in občinskemu štabu
Civilne zaščite v času epidemije, kamniškim osnovnošolcem in dijakom pa ponujamo učno pomoč v času, ko
je šolanje prestavljeno na
daljavo. Konec decembra pa
načrtujemo tudi spletni
koncert, ki bo dostopen
vsem, izvajalci, ki so Kamničani, pa naj za zdaj ostanejo
skrivnost,« sklene Anja Tabakovič.

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

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.
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EUR
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Zvezdne sanje Petre Šuštar

V knjigi najdete
recepte za res
okusne jedi iz pese,
sladkega krompirja,
korenčka,
pastinaka, hrena,
koromača, zelene,
redkvice, črne
redkve, repe in
kolerabe.
»Naj bo več kot
60 receptov v
knjigi, ki je pred
vami, navdih za
odkrivanje slastnih
dobrot iz korenin!«
pravi Barbara
Remec.

Kamnik – Slikanice Zvezdne
sanje, ki je izšla 11. novembra, je po slikanicah Smaragdni gozd (2018) in Čarobno drevo (2019) že tretja
knjiga Petre Šuštar.
Kot pravi avtorica, gre tudi
pri Zvezdnih sanjah za pravljično meditacijo, ki se najbolje znajde v družbi bralca
in poslušalca. »Slednji se
udobno namesti, zapre oči
in uživa v pravljičnem popotovanju, medtem ko mu bralec čuteče prebere zgodbo.
Bralec in poslušalec v plesu
ritma besed in ilustracij
spoznavata različna čustva,
prijetna in manj prijetna.
Spoprijateljita se z njimi in
ugotovita, da jih je povsem
naravno čutiti in se soočiti z

njimi, nato pa jih spustiti in
zamenjati s prijetnimi občutki,« pravi avtorica, ki dodaja, da je slikanica odlična
izbira za večerno branje, saj
podobno kot zobna ščetka
očisti zobe, ta knjižna uspavanka spere temne občutke,
ki so nas morda obiskali v
odhajajočem dnevu.
Tako kot prvi dve slikanici
so tudi Zvezdne sanje izšle v
samozaložbi in v sodelovanju z ilustratorko Zorano
Živić. Prva izmed treh knjižic je že razprodana (na voljo je sicer tudi v kamniški
knjižnici), kar avtorici daje
motiv in energijo za nove
projekte. Med drugim razmišlja tudi o prodoru na
tuje trge, kjer jo zastopa literarna agencija Kovan agency
iz Turčije.

Število strani: 152 / Mere: 17 x 23 cm,
trda vezana
Foto: osebni arhiv

Aleš Senožetnik

www.gorenjskiglas.si

Kamničanka Petra Šuštar je izdala svojo tretjo slikanico pravljičnih meditacij, ki nosi naslov
Zvezdne sanje.

Petra Šuštar s svojo tretjo knjižico pravljičnih meditacij

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Šport
Judoisti treniramo
tudi med epidemijo
V današnjih težkih časih, ko je virus omejil
gibanje in so posledično zaradi ukrepov za
preprečevanje širjenja covida-19 prepovedani tudi
vsi treningi kakovostnih športnikov in rekreacija,
je psihosocialno in tudi fizično zdravje otrok v
nevarnosti.
Katarina Kumer
Komenda – Doma veliko otrok izgubi željo po treningu,
motivacija upade, socialni
stiki pa so onemogočeni.
To je bil eden izmed razlogov, da smo novembra začeli izvajati zamisel Boštjana
Veinhandla, predsednika in
glavnega trenerja Judo kluba Komenda, da ponovno
povežemo vse člane in organiziramo brezplačne treninge s pomočjo aplikacije
Zoom. Ta projekt trenutno
poteka pod njegovim vodstvom, saj se poleg svoje
službe zavzema za naše otroke in se trudi za njihovo
zdravje in ohranjanje gibalne učinkovitosti.
Trikrat ali večkrat tedensko
za naše otroke organiziramo
treninge v dveh ločenih starostnih skupinah. Otroci se
na vadbo povežejo s svojim
računalnikom ali telefonom,
pripravijo si nekaj prostora
ter kakšne osnovne pripomočke, ki jih najdejo doma,
in telovadijo skupaj, čeprav
vsak v svoji sobi. Ker juda sicer ne moremo trenirati brez
nasprotnika, smo za judo
vaje uporabili najrazličnejše
pripomočke, vse od metle,
blazine in stola do žoge. Glede na visoko udeležbo na
brezplačnih spletnih treningih se je izkazalo, da otroci
pogrešajo treninge in giba-

nje nasploh. Z veseljem se
pridružijo na treningu in se
srečajo s svojimi prijatelji.
Trenerji prostovoljno pripravljamo in vodimo pestre
treninge, s katerimi poizkušamo ohraniti vsaj del kondicijske pripravljenosti, trenirati moč in gibljivost ter tehnike juda. Poleg tega z ogledi
videoposnetkov in judo tekmovanj ponavljamo tudi teoretični del in se pripravljamo
na izpite za višje pasove.
Dokler je bilo še dovoljeno
zbiranje, smo izkoristili tudi
eno največjih telovadnic –
naravo. Organizirali smo
kondicijske treninge v manjših skupinah, zunaj na prostem v različnih občinah, od
koder otroci prihajajo člani,
in se povzpeli na bližnje
vzpetine, tekli, pri vajah za
moč uporabili razne pripomočke, ki nam jih nudi narava, in se ob tem držali priporočene varnostne razdalje.
Čeprav trening glede na intenzivnost in kvaliteto še
zdaleč ni enak tistemu v
dvorani, na judo blazinah,
pa je velik korak k ohranjanju redne športne aktivnosti
in zdravemu načinu življenja. Vsekakor naša srečanja
na Zoomu prispevajo tudi k
dobremu počutju in ohranjanju socialnih stikov, saj
lahko otroci med seboj komunicirajo in delijo svoje
izkušnje.

Novo v petkovih številkah
Gorenjskega glasa
Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,
napeto in aktualno.
in
Rubrika o gorenjskih priimkih.
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,
kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas
www.gorenjskiglas.si

V novo sezono vstopa
samozavestno
To pred prvimi tekmami letošnje sezone pravi biatlonec Lovro Planko, ki je širšo javnost na svoj
športni talent dokončno opozoril lani z naslovom mladinskega svetovnega podprvaka. Motivacije za
treninge je imel letos tako še več, a se zaveda, da je vrhunski šport tek na dolge proge.
Jasna Paladin
Nevlje – Devetnajstletni Lovro Planko iz Nevelj je član
Smučarskega društva Ihan
in član mladinske reprezentance, kjer trenira pod vodstvom Janeza Mariča. Letos
je uspešno zaključil Gimnazijo Šiška, opravil splošno
maturo in se vpisal na Institut in akademijo za multimedije, kjer se izobražuje
na področju multimedijske
produkcije. V starostni konkurenci letos stopa korak
naprej, saj bo tekmoval med
juniorji, večino mednarodnih tekem pa bo zanj predstavljal članski pokal IBU,
kjer je konkurenca zelo
močna. »Zelo se veselim letošnje sezone, ki bo dobra
predvsem z vidika nabiranja
izkušenj,« pove uvodoma.
Kakšno prelomnico je za vas
predstavljal uspeh na mladinskem svetovnem prvenstvu in kako je to vplivalo na
priprave za letošnjo sezono?
Na mladinskem svetovnem
prvenstvu sem lani z Alexom
Cisarjem in Antonom Vidmarjem osvojil srebrno medaljo na štafetni preizkušnji,
nato pa postal še svetovni
podprvak v disciplini sprint.
Ko sem osvojil še srebro na
olimpijskem festivalu evropske mladine, sem se začel
zavedati, da sem med najboljšimi mladimi biatlonci,
kar mi je zagotovo vlilo veliko motivacije. Letos sem se
v Švico na mladinsko svetovno prvenstvo zopet odpravil
po medaljo, vendar je vse do
konca prvenstva kazalo, da
mi ne bo uspelo. Kljub
rahlemu razočaranju po
prvih tekmah sem se na zasledovalni preizkušnji prebil
z osmega na tretje mesto. V
zadnjih dveh sezonah sem
se naučil, da nasprotniki nikoli ne počivajo, kar mi je
dalo dodaten zagon za trening. Zavedam se, da kolikor vložim, toliko dobim,
zato ves čas iščem področja,
ki jih lahko izboljšam. Na
trening gledam kot naložbo
za prihodnost. Rad nastopam dobro in vem, da to ne
pride samo od sebe, zato treningu posvečam ogromno
svoje pozornosti.
Kako ste sicer preživeli polovico leta od zaključka lanske
sezone do začetka letošnje?
Po sezoni sem karanteno
preživel za zvezki in se pripravljal na maturo. Matura
mi je uspela dobro in moje
misli so se lahko vrnile nazaj k treningu. Čez poletje

Lovro Planko se veseli nove sezone, v kateri bo znova skušal dokazati, da sodi med
najboljše mlade biatlonce na svetu. / Foto: osebni arhiv
sem treniral veliko in dobro
izkoristil tudi dodaten mesec počitnic v septembru.
Veliko smo trenirali na domači Pokljuki, kjer so pogoji
odlični. Na sezono pa smo
se pripravljali tudi na Obertilliachu in v Hochfilznu.
Testi v septembru kažejo na
to, da sem od lanske sezone
naredil korak naprej. Tudi
na strelišču sem letos na treningih bolj suveren in
upam, da mi dobro streljanje uspe tudi na tekmah.
Življenje nam kroji koronavirus. Večji del moške članske reprezentance v biatlonu se je že okužil z virusom
– kako sicer pazite, da ostanete zdravi? Kakšni bodo
protokoli na tekmah?
Osebno se tudi v času, ko
sem doma (in tudi če ukrepi
to načeloma dovoljujejo) ne
družim z drugimi ljudmi. V
ekipi se vsi zavedamo, da
lahko en okužen tekmovalec
vpliva na celotno ekipo, zato
se držimo ukrepov in se trudimo, da ostanemo zdravi in
tako ne ogrožamo sezone
celotne ekipe.
Tekme so letos razporedili
na manj prizorišč, kjer pa
bomo preživeli več časa. Na
enem prizorišču bomo tekmovali na dveh tekmovalnih
koncih tedna. Pred tekmami
bomo vsi opravili test in na
tekme odšli le zdravi. Čaka
nas kratka, a s tekmami polna sezona. Kljub vsem ukrepom se mi zdi, da je sezona
lahko uspešna, če le vsi ostanemo zdravi.
Članske tekme na mednarodnih prizoriščih so se že za-

čele. Kdaj in kje pa bo vaša
prva tekma?
Moja prva tekma bo državno
prvenstvo konec decembra.
Mednarodno sezono pa
bom začel 14. januarja v
nemškem Arberju na pokalu IBU, kjer nato ostanem
vse do 23. januarja.

kaj ur treninga. Slovenska
reprezentanca je sestavljena
iz zelo močnih tekmovalcev,
zato je dobiti mesto v
A-reprezentanci težko. Mesta tam si želim, vendar se
zavedam, da sem še mlad
tekmovalec in se mi zato nikamor ne mudi.

S kakšnimi pričakovanji
vstopate v novo sezono?
V sezono vstopam samozavestno in brez posebnih pričakovanj. Letos bom tekmoval s starejšimi tekmovalci,
zato se želim od njih čim
več naučiti, vem pa, da ob

Letos je uspešno tekmovalno kariero zaključil vaš brat
Matevž, uspešen triatlonec
…
Name to ni imelo večjega
vpliva. Matevž je imel uspešno športno kariero in še
vedno mu na nekaterih pod-

»Zavedam se, da kolikor vložim, toliko dobim,
zato ves čas iščem področja, ki jih lahko
izboljšam. Na trening gledam kot naložbo za
prihodnost. Rad nastopam dobro in vem, da to
ne pride samo od sebe, zato treningu posvečam
ogromno svoje pozornosti.«
dobrem nastopu lahko posežem po prvi trideseterici. Na
letošnjih nastopih želim izboljšati svojo strelsko statistiko in pokazati še boljši
tek kot v prejšnjih sezonah.
Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo na domači
Pokljuki? Boste tam tudi vi
dobili priložnost?
Mislim, da je ekipa za svetovno prvenstvo na Pokljuki
že zapolnjena. Seveda si
nastopa želim, vendar se mi
ne mudi v člansko kategorijo. Biatlon je vzdržljivostni
šport, v katerem so potrebna
leta priprav, zato se zavedam, da mi do samega svetovnega vrha manjka še ne-

ročjih težko konkuriram.
Nekajkrat se mi je letos
pridružil na tekaških treningih in mi večkrat dokazal, da
je še vedno najhitrejši tekač
v naši družini. Ker ima zdaj
več časa, mi veliko pomaga
na moji športni poti in me
vozi na treninge in priprave.
Kako si zapolnite čas, ko ne
trenirate in tekmujete?
Ko ne treniram, se vedno
več ukvarjam s fotografijo in
se učim novih stvari na področju grafičnega oblikovanja. Rad poprimem tudi za
kitaro in poslušam glasbo.
Veliko časa pa preživim tudi
v Ljubljani pri svojem dekletu.
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Vse poti vodijo v Italijo
Prihodnji teden bosta obe prvi ekipi Calcita Volleyja odšli v Italijo, državne prvakinje čaka prvi turnir
lige prvakinj v Trevisu, ki bo od 8. do 10. decembra, moška ekipa pa bo 8. decembra v »milanskem
mehurčku« v osmini finala pokala Challenge igrala z domačo ekipo Allianz Milano.
Miha Štamcar
Kamnik – Italijanski Imoco
Conegliano, turški Fenerbahče in francoski Nantes so
ekipe, ki bodo na turnirju
skupine B v Trevisu stale nasproti kamniškim odbojkaricam, za katere bo to drugi
nastop med najboljšimi
evropskimi ekipami. Tudi v
njihovem prvem, v sezoni
2015/16, so bile njihove
nasprotnice iz Italije (Igor
Gorgonzola Novara) in Turčije (VakifBank Istanbul), ob
njiju pa so igrale še proti poljski ekipi Atom Trefl Sopot.
»V takratnih šestih tekmah
nismo osvojile niza, čeprav
smo bile nekajkrat blizu,
toda spomnim se, da nam je
igranje na tako visoki ravni
pomagalo, da smo osvojile
tako naslov državnih prvakinj kot srednjeevropsko
ligo. Predvsem pa smo pridobile veliko izkušenj. Žal
letos ne bomo igrale domačih tekem, saj bo liga prvakinj potekala po turnirskem
sistemu. Zagotovo bo veliko
naporneje v treh dneh igrati
tri tekme, toda na to nimamo vpliva, zato se s tem
nima smisla obremenjevati.
Italijanska in turška ekipa
sta med najmočnejšimi v
Evropi, zato pa lahko svojo
priložnost iščemo v tekmi z
Nantesom. Mislim, da bi
proti njemu lahko prišle do
prve zmage v ligi prvakinj,«
je svoja pričakovanja v letošnji ligi prvakinj razkrila Olivera Brulec Kostić, edina, ki
je za Calcit Volley igrala že
pred petimi leti in od takrat
naprej je ves čas zvesta kamniški ekipi.
Čeprav Conegliano obstaja
šele osem let, saj je leta 2012
s strani Parme pridobil licenco za igranje v ligi Serie
A1, je vse od leta, ko so
Kamničanke prvič igrale v
ligi prvakinj, v samem vrhu

Letošnje leto je bila na področju strelstva iz
znanih razlogov ena sama zmeda. Kar naprej so
bile tekme prestavljene, še enkrat prestavljene,
na koncu je bilo nekaj celo odpovedanih.
Irena Radej

Kamniški odbojkarji – na fotografiji Milosz Hebda in Mitja Gasparini – obljubljajo, da se
na tekmah v nobenem primeru ne bodo predali. / Foto: Klemen Brumec
Fenerbahče, ki ga vodi Zoran Terzić, ki je bil v zadnjem desetletju s srbsko
reprezentanco kar trikrat
evropski prvak, predlani pa
tudi svetovni prvak. Uspe-

bodo domačinke bolj nevarne, ampak trenutno niso
tako kakovostne, kot so bile
lani, je pa res, da tudi niso
bile v polni zasedbi. V vsakem primeru bo v tej sezoni

»Zavedamo se, da bo v Italiji težko, kaj približno
nas tam čaka, smo delno okusile na tekmah z
Lodžem v kvalifikacijah, v vsakem primeru pa
pričakujem, da bomo do takrat še dvignile raven
svoje igre.«
šen je tudi na klopi Fenerbahčeja, ki se v svoji zgodovini lahko pohvali z evropskim in svetovnim klubskim naslovom, 13 naslovi
turških državnih prvakinj
ter tremi zmagami v superpokalu in v pokalu.
Skratka gre za ekipi, ki sodita v sam vrh evropske in
svetovne ženske odbojke.
Brez poraza je za zdaj v
francoskem prvenstvu tudi

Pred težkima preizkušnjama so v prihodnjih
dneh tudi odbojkarji Calcita Volleyja, ki so v
letošnji sezoni do zdaj izgubili le enkrat, in sicer
na zadnji tekmi pred skoraj enomesečno
prekinitvijo, ko so v Tivoliju morali priznati
premoč ACH Volleyju.
italijanske ženske odbojke.
Do zdaj se lahko pohvalijo s
tremi naslovi italijanskih državnih prvakinj, štirimi superpokali, dvakrat so bile
najboljše v pokalnem tekmovanju, lani pa so osvojile
prvo mesto na svetovnem
klubskem prvenstvu. V letošnji sezoni ima po 12 tekmah maksimalno število
točk, kar enajst več kot drugovurščena ekipa Igor
Gorgonzola Novara.
Z vrhunskimi rezultati se
lahko pohvali tudi turški

Tudi strelstvo v
znamenju virusa

Nantes, ki pa se še ne more
pohvaliti z naslovom državnih prvakinj.
Svojo formo za prvi turnir
lige prvakinj so Kamničanke
iskale na tekmah proti Novi
KBM Braniku in SIP-u Šempeter, jutri igrajo še z Ankaranom v gosteh, žal pa je
minulo nedeljo odpadla tekma z ekipo GEN-I Volley.
»Žal mi je, da ni prišlo do
tekme z Novogoričankami,
saj nam primanjkuje težkih
preizkušenj. V Mariboru
smo sicer pričakovale, da

veliko izzivov, glavni pa bo
potrpežljivost, kajti že zdaj
je veliko tekem preloženih,
verjetno jih bo še nekaj, tako
da se bomo morali temu prilagoditi. Zavedamo se, da bo
v Italiji težko, kaj približno
nas tam čaka, smo delno
okusile na tekmah z Lodžem v kvalifikacijah, v vsakem primeru pa pričakujem, da bomo do takrat še
dvignile raven svoje igre,«
pa je prepričana Lucille Charuk, Kanadčanka v kamniškem dresu.

V Milanu proti
Kozamerniku in tudi
Urnautu
Pred težkima preizkušnjama so v prihodnjih dneh
tudi odbojkarji Calcita Volleyja, ki so v letošnji sezoni
do zdaj izgubili le enkrat, in
sicer na zadnji tekmi pred
skoraj enomesečno prekinitvijo, ko so v Tivoliju morali priznati premoč ACH
Volleyju. Že v soboto bodo
v svoji dvorani skušali Ljubljančanom vrniti za poraz,
hkrati pa bo to tudi odličen
test pred gostovanjem v Milanu, kjer se bodo v osmini
finala pomerili z domačo
ekipo. Evropska odbojkarska zveza se je namreč v
prizadevanju, da bi zmanj-

šala izpostavljenost covidu-19, odločila, da bo spremenila format tekmovanja,
tako da bo Calcit Volley z
ekipo Allianz Powervolley
Milano igral le eno tekmo, v
t. i. milanskem mehurčku.
Zmagovalec tega dvoboja se
bo v četrtfinalu dan pozneje
pomeril z boljšim iz dvoboja med romunskim Dinamom ter bolgarsko ekipo
Marek Dupnica.
»Na zadnjih tekmah smo igrali dobro, imamo širok izbor igralcev, vendar je vse to
treba potrditi tudi na igrišču. V Tivoliju smo bili blizu uspeha, upam, da bomo
to, kar nam ni uspelo takrat,
naredili v svoji dvorani. Zato
v tem trenutku razmišljamo
le o ACH Volleyju, šele nato
se bomo posvetili Milanu.
Težko je reči, ali nam bo zaradi dejstva, da bomo z Italijani igrali le eno tekmo, kaj
lažje, v nobenem primeru
pa se ne bomo predali,« je
pred dvema pomembnima
tekmama Kamničanov odločen Poljak Milosz Hebda, v
letošnji sezoni edini tujec v
Calcitu Volleyju.
Allianz Milano je po dvanajstih krogih lige Serie A
na tretjem mestu, zanj pa že
tretjo sezono igral slovenski
reprezentant Jan Kozamernik. Pred nekaj dnevi se mu
je pridružil še njen kapetan
Tine Urnaut, tako da bo delo
za kamniške odbojkarje še
toliko težje. Kot zanimivost
velja omeniti, da bodo na tej
tekmi kar pet igralcev, ki so
lani osvojili srebrno kolajno
na evropskem prvenstvu, ki
je potekalo tudi v Sloveniji.
Ob Kozamerniku in Urnautu, ki bosta igrala za Milano,
so to tudi Mitja Gasparini,
Sašo Štalekar in Jan Klobučar, letošnje okrepitve trikratnih slovenskih državnih
prvakov.

Kamnik – To je jemalo motivacijo za treninge. Tekmovanja z zračnim orožjem so
bila po odpovedi spomladi
izvedena v jesenskem delu
sezone. Kljub vsemu smo se
kamniški strelci, člani Strelskega društva (SD) Kamnik,
udeležili tekmovanj in se solidno uvrstili.
V Ilirski Bistrici je 22. avgusta potekalo državno prvenstvo veteranov v disciplini
trap s puško šibernico. V
kategoriji nad šestdeset let
so od članov SD Kamnik
tekmovali trije in zasedli naslednja mesta: četrti je bil
Jurij Veber, peta pa Bojan
Burja in Matjaž Benedičič.
Omenjena trojica je na ekipni tekmi in zasedla drugo
mesto.

Tia Burja državna
prvakinja
Na Vrhniki je od 25. do 27.
septembra potekalo državno
prvenstvo v disciplini trap s
puško šibernico. Naša člana
Andrej Starc in Mihael Ajtnik sta se uvrstila na 25.
oziroma 27. mesto, je pa s
konkurenco med posameznicami v mladinski kategoriji pometla Tia Burja in
osvojila naslov državne prvakinje.
V Rakičanu je 5. in 6. septembra potekal finale državne lige, kjer se je naš član

David Krumpestar pa 19.,
ekipno pa so omenjeni trije
strelci osvojili tretje mesto.
Med starejšimi deklicami v
isti disciplini je bila Patricija
Breskvar sedma, med deklicami Veronika Ahlin peta,
med dečki pa Aleksander
Homovec 14., Matic Černelič 37., Bastian Habun pa 56.
Ekipa dečkov se je v ekipni
tekmi uvrstila na sedmo
mesto.

Veterani najboljši med
ekipami
Državno tekmovanje veteranov v streljanju z zračnim
orožjem je potekalo 3. oktobra v Ljubljani. Med veterani nad šestdeset let je v streljanju s puško Marjan Repič
osvojil drugo mesto, Roman
Radej je bil sedmi, Pavel
Serša pa deseti. Ekipno je ta
trojica osvojila prvo mesto.
Prvi je bil tudi Jožef Baronik
v kategoriji nad osemdeset
let. V streljanju s pištolo so
se Kamničani v kategoriji
nad šestdeset let med posamezniki uvrstili na drugo
(Marjan Repič), tretje (Roman Radej) in deveto mesto
(Franc Zore), med ekipami
pa na prvo mesto.
Tudi veteranke so bile v streljanju s puško uspešne, saj
se je Jana Smrekar (nad petdeset let) uvrstila na sedmo
mesto, Irena Radej na tretje,
Marija Hribar na četrto in
Irena Pogačar (vse nad

Ekipa veteranov Strelskega društva Kamnik v kategoriji
serijska zračna puška nad 60 let na najvišji stopnički –
(od leve proti desni): Pavel Serša, Roman Radej in Marjan
Repič
Andrej Starc uvrstil na odlično drugo mesto.
V Črenšovcih so 19. septembra pripravili 29. državno prvenstvo za mlajše kategorije z zračnim orožjem, ki
se ga je udeležilo več naših
mladih strelskih upov. V kategoriji serijska zračna puška starejši dečki je bil Žiga
Klarič 16., Domen Ahlin 17.,

šestdeset let) pa na peto
mesto. Tudi veteranke so
med ekipami streljale najbolje in osvojile prvo mesto.
Zdaj spet »počivamo«, druženje in s tem naši treningi
so prepovedani, prav tako ni
tekem. Upe polagamo v naslednje leto, ko se bo koronavirus malo unesel in nam
dovolil delati naprej.
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Zanimivosti, križanka

Stanje vodnih izvirov pod planino
Rajko Slapnik in Vido Kregar, člana Jamarskega kluba Kamnik, sva v letošnjem letu izvedla trideset kompleksnih analiz izvirske vode, ki so vključevale
fizikalno-kemijske, mikrobiološke in biološke raziskave v šestih ključnih izvirih pod velikoplaninsko planoto skozi celotno enoletno obdobje.
Rajko Slapnik
Kamnik – Analize je financirala Občina Kamnik v želji,
da se ugotovi odvisnost podzemne vode od dejavnosti,
ki se odvijajo na Veliki, Mali
in okoliških planinah. Rezultate analiz sva objavila v
poročilu, ki je dostopno na
Občini Kamnik.
Na osnovi vodnatosti in že v
preteklosti dobljenih rezultatov sva v enomesečnih razmikih ob upoštevanju padavinskega režima devetkrat
analizirala izvir Lučnice, sedemkrat izvir nad Klusom,
šestkrat izvir Dovnikovega
studenca, po trikrat izvir
Ribnjaka na Rebru v Tunjicah in zajetje v Spodnjem
Praprotnem ter dvakrat zajetje na Kopiščih. Glede na
dinamiko onesnaževanja na
velikoplaninski planoti sva
večino vzorčenj opravila
med majem in septembrom. Meritve zgodaj spomladi in pozno jeseni so
bile kontrolne. Tri meritve v

izviru Ribnjaka na Rebru v
Tunjicah so bile referenčne.
Z njimi sva želela ugotoviti
dinamiko onesnaževanja
podzemne vode v Tunjiški
dolini v korelaciji z dolino
Kamniške Bistrice.
Dobljeni rezultati značilno
kažejo na prisotnost človekove dejavnosti, ki se kaže
predvsem na večjem številu
bakterij E. coli, koliformnih
bakterij, skupnem število
mikroorganizmov pri 37 stopinjah Celzija in skupnem
številu mikroorganizmov
pri 22 stopinjah Celzija v izvirski vodi. Lučnica in Dovnikov studenec v podvolovški dolini po vodnatosti
močno prekašata preostale
tri obravnavane potoke na
kamniški strani in sta najboljša kazalnika dogajanja
na planoti. Njun skupni pretok je v povprečju med 150
in 200 litrov na sekundo.
Primerjalno je Lučnica nekoliko bolj vodnata. Njeno
povirje je večje, zato so tudi
vrednosti vseh mikrobiolo-

www.gorenjskiglas.si

Alenka Kodele je
tokrat pripravila
svoj izbor
najboljšega peciva
iz priljubljenih
in tudi že
razprodanih knjig:
Torte in tortice,
Pite in zavitki,
Čaša sladkega,
Piškoti, Piškotki in
drugačno pecivo,
Najboljši piškoti.

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna 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.

12,50
EUR

+ po
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada: 1-krat darilna kartica želja
v vrednosti 15 EUR; 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in
jaz – Prijatelja.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 14.
12. 2020, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Posledice človeških
aktivnosti na Veliki planini
se kažejo v onesnaženosti
vodnih virov. / Foto: Rajko Slapnik
ških analiz višje v primerjavi
z Dovnikovim studencem.
Letošnje spomladansko obdobje je bilo posebno, lahko
bi rekli enkratno in zgodovinsko. Zaradi epidemije so
bile Velika planina, Mala
planina, Gojška planina in
Kisovec vse do sredine juni-

ja povsem neobljudene, posledično ni bilo skoraj nobenega onesnaževanja podzemne vode. Zato so bili tudi
rezultati vsebnosti bakterij
E. coli v izviru Lučnice in
Dovnikovega studenca vse
do začetka julija negativni.
V poletnih mesecih in vse
do konca oktobra, v času
glavne turistične sezone, so
se vsebnosti bakterij E. coli v
obeh izvirih zelo povečale. V
izviru Lučnice je bilo 9. avgusta 2020 izmerjenih celo
420 enot, ki tvorijo kolonije
bakterij v 100 ml vode
(CFU/100 ml) kar kaže na
katastrofalno stanje. Po Pravilniku o pitni vodi je mejna
vrednost za E. coli v pitni
vodi 0 CFU/100 ml. Rezultati dokazujejo, da se fekalije in gospodinjske odplake
iz številnih objektov na planoti stekajo v podzemlje.
Greznice so v večini primerov v slabem stanju, tudi
male čistilne naprave niso
funkcionalne, odvoz odpadnih voda je nereden in ne-

kontroliran – vse skupaj
močno vpliva na kvaliteto
podzemne vode, ki se pojavlja v izvirih v vznožju planote. Že v novembru 2020
so vrednosti bakterij in mikroorganizmov v obeh izvirih občutno padle in po
predvidevanjih naj bi take
ostale do naslednjega zgodnjega poletja.
Izvir in zajetje na Kopiščih,
izvir nad Klusom in zajetje
nad Črno so manjši, stalni
izviri pod velikoplaninsko
planoto, ki se stekajo v Kamniško Bistrico. So tudi viri
pitne vode okoliškim gospodinjstvom. V manjši meri se
posledice onesnaževanja
podzemne vode na planoti
odražajo v njihovi mikrobiološki sliki. V poletnih mesecih so se vrednosti bakterije
E. coli in število mikroorganizmov v vseh treh izvirih
povečale. Zelo skrb vzbujajoča je izmerjena vrednost
E. coli v izviru nad Klusom,
1. oktobra 2020 (86
CFU/100 ml).

Dobljeni rezultati potrjujejo
veliko občutljivost vodnih
sistemov za kakršnokoli
onesnaženje, ki se pojavi v
povirnih delih vodotokov. Iz
njih je jasno razvidno, da velik del fekalnih in gospodinjskih odpadnih vod iz
koč, planinskih domov in
drugih objektov na velikoplaninski planoti odteka v
podzemlje in se hitro pojavijo v maloštevilnih manjših
izvirih na planoti in v večjih
izvirih pod planoto. Skrb
vzbujajoči so izviri v dolini
Kamniške Bistrice, ki napajajo zajetje Iverje, ki oskrbuje s pitno vodo okrog dvajset
tisoč prebivalcev kamniške
in komendske občine.
Nujno je potrebna takojšnja
komunalna ureditev vseh
objektov na Veliki in Mali
planini in okoliških planinah. Študiji, ki ju je naročila
in financirala Občina Kamnik, sta že nakazali nekaj
možnih rešitev, ki jih je treba čim prej ovrednotiti in
začeti uresničevati.
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Dve sta domačinki
Chicas sestavljajo štiri dekleta, glasbenice z isto vizijo: širiti pozitivno energijo, dobro voljo in odlično
glasbo. Maša Uranjek je flavtistka, Tamara Zagajšek kitaristka, Jasmina Šmarčan basistka in Tina
Poljanšek poprime za harmoniko. Vse v skupini tudi pojejo. Jasmina in Tina sta Kamničanki.
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Otroci si tako ne
bodo potolkli kolen.

Njegov stanovanjskoposlovni kom
pleks je brez ustreznih dovoljenj.
Gre le za
rahlo večji
kozolec, zato
dodatna do
voljenja niso
potrebna!

Njegova nadstandardna stanovanja
so v resnici natlačena naselja brez
parkov in igrišč.
Vila Rustika

Njegovo poslovnotrgovsko
središče kazi pogled na pokrajino
od daleč in blizu.

Vila Diamant
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Varnost
na prvem
mestu.
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Zabetoniral je otroška igrišča in jih
preuredil v velikanska parkirišča.
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NALOGA
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V vasi, ki ima vsega dve hiši, je
zgradil velikansko krožišče.

8

2

Letovišče na naši Planini
pa ni edini gradbeni podvig
gospoda Prekuca.
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BELA IN CAROBNI GOZD (20. del)
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Basistka skupine Jasmina
Šmarčan je v Kamnik priseljena. Sem jo je pripeljala
ljubezen. Po poklicu je sicer
socialna delavka, a kar pomni, jo zanima glasba. Deset
let je igrala pri Navihankah,
kasneje pa je bila še dobrih
osem let članica skupine
Mjav.
»Moja družina se z glasbo
ukvarja ljubiteljsko,« razloži. »Nihče se ni tega lotil
tako kot jaz. Že v otroštvu
sem rada pela in nekako

Kamniški sudoku
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Fehtarji Sama Kališnika,
tudi člana Kvatropircev, zato
nas je zanimalo, kako je
prišlo do sodelovanja. Hitro
ugotovimo, da se glasbeno
življenje skupin Chicas in
Fehtarji precej prepleta, za
začetek pa sta najprej sodelovali v pesmi Najboljši sem.
Tina meni, da so Chicas
ustvarjene za polke in
poskočne ritme, čeprav uživajo tudi v baladah, valčkih.
Tudi v trenutni situaciji, ko

V Keršmančevem parku je na ogled adventni venček
oziroma pravcati venec, ki sta ga po idejni zasnovi Mance
Cvirn z lepimi željami postavila Komunalno podjetje
Kamnik in Arboretum Volčji Potok. / Foto: Komunalno podjetje Kamnik
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kaj Chicas: »Ideja za ime se
je porodila zaradi pesmi
skupine Abba z naslovom
Chiquitita. Gre tudi za ime,
ki skupini dovoljuje, da
ustvarja v različnih glasbenih stilih, kar je tudi naš namen, saj igramo tako zabavno kot narodno-zabavno
glasbo.«
Chicas so v tej zasedbi na
domači glasbeni sceni prisotne dobro leto dni, dekleta
pa so bila že prej članice raz-

Ena priseljena,
druga v fazi selitve

sem vedno čutila, da bom
stala na odrih. Jasno je, da
za profesionalno ukvarjanje
z glasbo potrebujemo precej
znanja. Tako da sem se vsa
ta leta šolala pri različnih
učiteljih petja in poučevanja
inštrumentov.« Znanje je
namreč ključ, ki odpira vrata
kreativnosti in izražanju čustev v glasbi, je prepričana
Jasmina.
Naša prva sogovornica Tina
Poljanšek je sicer nekaj let
mlajša od svoje glasbene kolegice, ravno tako Kamničanka, ki pa je trenutno v
fazi selitve v drugo regijo.
Po izobrazbi učiteljica diatonične harmonike se z glasbo
ukvarja že od mladih nog.
»Pri šestih letih sem začela
obiskovati Glasbeno šolo
Kamnik, kjer sem osem let
igrala diatonično harmoniko in šest let klavir. V Glasbeni šoli Vodice pa sem v
času osnovne šole zaključila
še nižjo stopnjo klasične kitare,« pripoveduje Tina, ki
izhaja iz glasbene družine.
Z glasbo se namreč profesionalno ukvarjata tudi brat in
sestra: »Matjaž je akademski glasbenik (harmonika),
Teja pa študira džezovsko
petje v Rotterdamu.«
Tina Poljanšek ima tudi svojo znamko oblačil in dodatkov za dojenčke, ki jih šiva
sama. Tik pred izidom je
njena kolekcija personaliziranih izdelkov, ki so lahko
čudovito darilo ob rojstvu
malčka, še hitro doda in se
dopolni, da poleg omenjenih dejavnosti z očetom
pripravljata tudi nekaj novega na področju salonskih
harmonik MATT, ki so plod
družinskih idej. Tu pa ostaja
še skrivnostna ...
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Tamara Zagajšek, Jasmina Šmarčan, Maša Uranjek in Tina
Poljanšek / Foto: arhiv skupine

vse stoji, dekleta ne počivajo, so pridna. V septembru
so izdala omenjeno Nocoj s
teboj in so prav pozitivno
presenečena, nam zaupajo,
kako dobro so ljudje pesem
sprejeli. Kar jih seveda zelo
veseli, še doda Tina.
V prihajajočih mesecih pripravljajo več različnih priredb
iz domačih studiev. »To pomeni, da se vsaka doma posname in potem naš producent Samo Kališnik vse sestavi v celoto.«
Tina poudari, da ni stvari, ki
bi jih ustavila, da ne bi
ustvarjale. So pa izjemno
hvaležne ekipi, ki jim pomaga pri kreativnosti in snemanju. Tu posebej omeni
Matica Plevela, ki je sicer
njihov menedžer in (med
drugim) član Fehtarjev; še
enkrat Sama Kališnika in še
Igorja Pečolerja ter Vilka
Freceta. »Če je tim dober, se
lahko delajo čarobne stvari.
Tudi če je vse zaprto. V
takšnih situacijah pravzaprav kreativnost šele pride
do izraza,« meni harmonikarka skupine Chicas.
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Kamnik – Članice skupine
Chicas se poznajo že več let,
o skupini pa je prva začela
razmišljati Maša Uranjek.
Preostale so bile takoj za in
sedaj dobro sodelujejo.
Tina Poljanšek razloži, za-

ličnih zasedb. Ker so pred
kratkim izdale svojo drugo
pesem Nocoj s teboj, ki je
sicer priredba pesmi, ki so
jo pred dvajsetimi leti prepevale Mlade frajle. Zanjo so
posnele tudi videospot, v katerem prepoznamo člana
simpatične moške zasedbe
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Alenka Brun
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Kamorkoli gre Prekuc, za
sabo pusti arhitekturne spake
in urbanistične more.

Dobrodošli doma!

Vila Hram

Okusi so
različni!

In prelepa
smetišča.

Dušim se!
Poslovni
center Faraon

Zamaka zgolj v
slabem vremenu!

Se nadaljuje.
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Prireditve, zahvale
Ta veseli dan kulture nekoliko drugače
Kamnik – V četrtek, 3. decembra, na rojstni dan Franceta
Prešerna, so slovenski muzeji in druge kulturne ustanove
praznovale Ta veseli dan kulture, ker pa so vse po vrsti v
času epidemije zaprte, so tradicionalni »dan odprtih vrat
slovenske kulture« praznovale razmeram primerno. V Medobčinskem muzeju Kamnik so na svoji spletni strani pripravili nov zavihek z naslovom Moj muzej, kjer kulturno dediščino predstavljajo »malo zares, malo za zabavo«. Med
vsebinami najdemo zgodbe o posameznih predmetih, t. i.
zgodovinopisnice – kratke in zanimive zgodbe iz preteklosti
in polpreteklosti, kulinarične recepte iz starih časov, celo
igre in uganke, virtualni muzej in učno gradivo za pomoč pri
učenju in raziskovanju. S svojimi prispevki lahko sodelujejo
tudi občani. J. P.

Prireditve v decembru
Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/VpisDogodka.
Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v
decembru? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v
vaš elektronski predal. Prijave preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne
strani www.visitkamnik.com.

DOM KULTURE KAMNIK

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna
in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.

Vsak torek v decembru, ob 9. uri v živo na Facebooku
na kanalu PK Šinšin in na kanalu Doma kulture
Kamnik na Youtubu
Jutranja telovadba s plesnim klubom ŠINŠIN
Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Vsak petek v decembru (razen 25. 12.) ob 9. uri v živo na
Facebooku na kanalu Kuod Bayani in kanalu Doma
kulture Kamnik na Youtubu
Orientalski ples – zares!
Začetni tečaj orientalskega plesa
Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Četrtek, 10. decembra, ob 18. uri, v živo na kanalu
Doma kulture Kamnik na Youtubu
Uroš Potočnik in Iuna Ornik: Povodni mož (otroška predstava)

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Petek, 4. decembra, od 17.30, Arboretum Volčji Potok
Večerni sprehod med lučkami
Od 4. decembra 2020 do 16. januarja 2021 boste lahko Arboretum
doživeli na večernem sprehodu med lučkami. Večerni sprehodi bodo
potekali vsak dan od 17.30 do 20.30. Plača se vstopnina v park, za
imetnike sezonskih vstopnic bo večerni sprehod ugodnejši. Več informacij najdete na naši spletni strani.

Torek, 8. decembra, ob 17. uri
Lončarska delavnica
Delavnica bo potekala s pomočjo aplikacije Zoom. Dan pred začetkom prevzamete lončarsko vreteno, če nimate svojega. Prejmete tudi
glino in vse, kar potrebujete za začetek. Za več informacij pokličite
041 540 342 ali pa pišite na info@narobe svet.si. Vstopnina: 35 evrov
Delavnica bo potekala tudi v torek, 15. decembra, ob 17. uri.
KIKŠTARTER

Nagrajencem iskreno čestitamo.

Četrtek, 10. decembra, ob 18. uri, KIKštarter
Aleš Vičič: Kaj se zgodi, ko obdržiš novoletno zaobljubo, in
zakaj je to tako težko?
Aleš Vičič je že več kot 20 let eden vodilnih strokovnjakov za psihološko pripravo športnikov, skozi celotno kariero pa je tesno povezan
tudi s sekcijo za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije,
katere član je tudi sam. Je tudi ustanovitelj, mentor in vodja vodilnega
strokovnega tima športnih psihologov v Sloveniji.
Vstopnina: 10 evrov, za člane brezplačno (članarina: 15 evrov)

ZAHVALA
Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.
(Dante)
V 84. letu starosti je svojo
življenjsko pot sklenila draga
mama

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je …
Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.

Franc Pančur
1942–2020

Od našega dragega moža, očeta, brata, strica in dedija
smo se v tišini izrednih razmer poslovili 20. novem
bra v ožjem družinskem krogu. Ob boleči izgubi se za
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se dolgoletnemu osebnemu zdravniku
Dragotinu Ahlinu, g. župniku Luki Demšarju in KPK
Kamnik za lepo opravljen obred.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Luč je izginila v temi
in z njo je ugasnilo življenje,
ki smo ga spoštovali, ljubili.

Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

ATELJE NAROBE SVET

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Kamničan-ka dne 20. 11. 2020, z geslom Pomen jaslic, ki
prejmejo knjigo Zdravje in Jaz – Prijatelja, so: Maks Mihelčič
iz Kamnika, Milena Piskar z Laz v Tuhinju in Marjan Žefran
iz Motnika.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Svojo življenjsko pot je v 92. letu sklenil naš dragi mož,
oče, stari ata, pradedek in stric

Janez Hribernik st.
p. d. Vrabčev ata iz Golic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izražena sožalja, besede tolaž
be, darovane sv. maše, sveče in cvetje, osebju urgentne
službe kamniškega zdravstvenega doma ter Nevrološki
kliniki v Ljubljani pri posredovanju. Hvala župniku
Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen obred, Ivi Bajde za
čustvene poslovilne besede, kvartetu Grm, trobentaču
za ganljivo zaigrano Tišino, praporščakom, sosedom za
pokop in Komunalnemu podjetju Kamnik ter vsem, ki
ste imeli našega ata radi in se ga boste s spoštovanjem
spominjali. Ostal bo v naših srcih in v spominih z nami
živel naprej.
Žalujoči vsi njegovi
Golice, Špitalič, Brezje nad Kamnikom

ZAHVALA

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

Svojo življenjsko pot je v 92. letu starosti sklenila naša
draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta

Ivanka Tonin

Frančiška Dolar

V 92. letu starosti nas je zapustila naša
ljuba mami, stara mama in prababica

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in so
sedom za izrečena sožalja, besede tolažbe, ponujeno po
moč ter podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala osebju ZD Kamnik ter gospodu župni
ku Janezu Mikliču in Komunalnemu podjetju Kamnik
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste bili
v mislih in molitvi z našo mamo in nami.

rojena Šerjak

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena
sožalja, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se tudi
g. župniku Luki Demšarju za opravljen obred in cvetli
čarni Flere za lepe vence in aranžma.

Od nje smo se v družinskem krogu poslovili 20. novem
bra 2020 na pokopališču na Homcu. Zahvaljujemo se
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, besede tolažbe in bližine. Hvala za daro
vane svete maše, sveče, cvetje in darove v dober namen.
Hvala gospodu župniku Janezu Gerčarju za opravljen
pogrebni obred in molitev, pevcem kvarteta Krt za ubra
no petje in Angelci za občutene besede slovesa.
Hvala vsem, ki se naše mame spominjate v molitvi, z
dobro mislijo in lepimi spomini.

Vsi njeni
November 2020

Žalujoči vsi njeni
November 2020

Vsi njeni
Šmarca, november 2020

rojena Frontini

Danica Pregl

rojena Drolc
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Zahvale
Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

24 UR NA DAN

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

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

Merilo naše uspešnosti je
zadovoljstvo naših uporabnikov.
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

V 94. letu se je tiho poslovila
ZAHVALA

ZAHVALA

Minka Rejc
iz Kamnika

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)
V času, ko se poslavlja jesen,
je v rokah svoje žene utrujeno zatisnil oči

Ivan Pibernik
28. 2. 1939–10. 11. 2020

Od našega dragega ata smo se poslovili 17. novembra.
Želeli bi se zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, za darovano cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Pevcem kvarteta Krt posebna zahvala za lepo petje,
gospodu Gerčarju pa za lepo opravljen obred. Zahvala
osebju Negovalne bolnišnice Ljubljana na Vrazovem
trgu in vsem tistim, ki ste bili v mislih z nami.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Telo Tvoje zemlja krije,
v hladnem grobu mirno spiš,
srce Tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš.
Meni pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker Tebe več ob meni ni.

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

Tiho se je poslovila naša draga
mama, babica in stara babica

rojena Gregorc, 1925–2020

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu 18. novembra 2020.
Vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej,
naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(J. Medvešek)
Po težki in dolgotrajni bolezni se je v 78. letu starosti
od nas poslovil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric

Viktor Videc

Andreja Glažarja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, darovane sveče ter sv. maše. Najlepša hvala g.
župniku Ediju Strouhalu za lepo opravljen obred ter sv.
mašo. Hvala pevcem, trobentaču ter pogrebni službi
Pogrebnik.
Vsi njegovi domači
Rožično, 21. novembra 2020

Katarina
Podgorje, november 2020

ZAHVALA
ZAHVALA
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Z bolečino v srcu vam sporočamo, da je za vedno
zapustila to življenje naša draga mami, sestra in babica

Nada Irt
Z njenim odhodom je nastala neskončna praznina, ki
jo bomo napolniti z bogatimi spomini. Hvaležni smo za
dni, ki smo jih preživeli v njeni bližini. Iskrena hvala
vsem za izraženo sožalje in podporo ter vsem, ki ste jo v
njenih zadnjih dnevih čutili. Posebna hvala sestram in
zdravnici dr. Mateji Lopuh iz paliativne oskrbe bolnišnice Jesenice ter pogrebnikom iz Pogrebne službe KPK za
sočutje in spoštljivost ob slovesu od najine mami.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Pride čas, ko si izmučeno
srce želi le spati,
v sen večni potovati,
ko življenje je zaključeno.

ZAHVALA

iz Rožičnega, 1943–2020

se iskreno zahvaljujem vsem prijateljem, sorodnikom,
znancem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter za pomoč v dneh slovesa. Hvala vsem, ki
ste imeli strica radi.

Vsi njeni
November 2020

Milena Sadnikar

Ob boleči izgubi dragega strica

iz Podgorja

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, posebej še sosedom iz Steletove 17, Kamnik, in tistim, ki ste jo obiskovali. Hvala tudi
negovalnemu osebju v Domu počitka Mengeš, župniku
g. Luki Demšarju za lepo opravljen obred in pogrebni
službi KPK Kamnik.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.
Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustil
naš dragi brat, stric in svak

Janez Zobavnik
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, njegovim sodelavcem iz Alu projekta,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi
gospodu župniku in pevcem. Hvala vsem, ki ste ga imeli
radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi
Kamnik, november 2020

V 84. letu starosti nas je zapustila naša
draga mama, babica in prababica

Helena Galjot
roj. Golob

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sv. maše, sveče in cvetje. Hvala osebju
DSO Kamnik za oskrbo in ker so ji stali ob strani v zadnjih dneh življenja. Zahvaljujemo se gospodu župniku
Demšarju za opravljen obred.
Vsi njeni
November 2020
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petek, 4. decembra 2020

Mesto zažarelo v lučkah V Vatikan tudi županov
adventni venček
Na prvo adventno nedeljo so v Kamniku prižgali novoletno razsvetljavo.
Smreko na Glavnem trgu krasi dva kilometra lučk.

Pod vodstvom Sabine Šegula in Petra Ribiča, ki skrbita za letošnjo okrasitev
Vatikana, sta adventni venček, ki bo krasil prostore vatikanskih uradov,
izdelala tudi župan Matej Slapar in njegova soproga Simona.

Jasna Paladin

Jasna Paladin
Mekinje – Pisali smo že o
tem, da bo smreke in okraske za okrasitev Trga sv. Petra Vatikanu in vatikanskih
uradov letos podarila država
Slovenija in da pri krašenju
znova aktivno sodelujeta Sabina Šegula iz Radovljice in
Peter Ribič iz Kamnika.
Omenjena florista pa sta v
minulih tednih posameznike povabila tudi k izdelavi
adventnih venčkov, in sicer
na spletni delavnici, saj epidemiološke razmere druženja ne omogočajo.
Advente venčke so v zadnjem tednu novembra skupaj z božičnimi smrekami
in okraski že dostavili v Vatikan, kjer jih je sprejel slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf, ki
je poskrbel, da so razporejeni po različnih vatikanskih
uradih, tudi pri papežu
Frančišku in zaslužnem papežu Benediktu, v uradu
kardinala Rodeta in na obeh
slovenskih veleposlaništvih,
vatikanskem in rimskem.
Kot je povedala Sabina Šegula, posebnih zahtev v Vatikanu niso imeli, zato so
jih izdelali v rdeči in vijolični barvi in na klasičen način – iz slamnate osnove,
vejic jelke, nabranih v kočevskih gozdovih, majhnimi
storži prav od tam ter okraski iz oblancev, ki so prav
takšni, kot bodo krasili vati-

Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Občina je tudi letos glavni poudarek namenila okrasitvi starega
mestnega jedra in bližnje
okolice. Postavili in okrasili
so dve smreki, in sicer večjo
na Glavnem trgu, ki jo je občini podaril občan s Svetčeve poti, ter nekoliko manjšo
na križišču Ljubljanske in
Kranjske ceste, ki jo je podaril občan z Jakopičeve ulice.
Delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki so okrasitev
izvedli, so dela začeli že v
začetku novembra. Okrasitev letos prinaša nekaj novosti. »Nove so svetlobne cevi
na Stražnem stolpu, pošti in
stavbi, kjer deluje tudi TIC
na Glavnem trgu, svetlobne
zavese na Šutni in Medvedovi ulici in verige, ki smo
jih namestili v Šmarci in na
pobočju Malega gradu,« so
nam pojasnili na občini.
Prireditev v okrašenem
mestu za zdaj še ne bo, bo
pa med lučkami toliko lepši
sprehod po mestnem središču.

Mestno središče je že odeto v praznično razsvetljavo.

Pošta Slovenije priporoča: letos čim prej
oddajte praznične voščilnice in opravite
spletne nakupe daril!
Leto 2020, ki nam je postreglo z najrazličnejšimi izzivi
in omejitvami, se počasi izteka. Letos si še bolj kot
v preteklih letih želimo, da bi bilo pri
hodnje leto zdravo in srečno. Ker je
tudi v teh izjemnih časih lepo dobiti kla
sično, z roko napisano voščilnico, smo
vam poleg bogate ponudbe božičnih in
novoletnih voščilnic ter razglednic pri
pravili tudi lepe poštne znamke z božičnimi in novoletnimi motivi. Znamke so na
voljo v zvežčkih s po 12-imi znamkami z ena
ko nominalo ali kot posamezne znamke. Na
vseh poštah (razen pogodbenih) pa že lahko
kupite tudi nove vinjete za leto 2021.

… in se takole veselila končnega izdelka, ki je zdaj že v
Vatikanu. / Foto: arhiv Mateja Slaparja
kanske jelke. Adventni venček po navodilih Sabine Šegula je tako izdelal tudi župan Matej Slapar s svojo
soprogo Simono, ki je ob

zaključku med drugim zapisal: »Super druženje in
izvrstna izkušnja. Hvala celotni ekipi za povabilo in
sodelovanje.«

Sladka zahvala
Župan Matej Slapar se je s poveljnikom občinskega štaba Civilne
zaščite Matjažem Sršo in ob pomoči donatorjev s sladkim presenečenjem
zahvalil tistim, ki v teh negotovih časih epidemije skrbijo, da njene
posledice niso prehude.

Zaradi koronavirusa se bo letos tudi božično nakupovanje še v večjem obsegu
kot sicer preselilo na splet. Za varno dostavo vaših spletnih nakupov priporo
čamo uporabo vseh alternativnih oblik izročanja pošiljk – PS Paketomatov,
paketnikov Direct4.me, dostavo na dogovorjeno lokacijo ter tudi alternativne
kontaktne točke (kot so Petrolovi in Molovi bencinski servisi).

Jasna Paladin

www.posta.si

Hvala vsem našim strankam za
sodelovanje, razumevanje in
potrpljenje v situacijah, ko vse
ne poteka gladko. Hvala vsem,
ker spoštujete navodila in sledite priporočilom za zajezitev
širjenja novega koronavirusa:
nosite maske, si razkužujete
roke in ohranjate varnostno raz
daljo, četudi to ni vedno lahko.
Želimo vam prijeten december
ter srečo in zdravje v letu 2021!
Pošta Slovenije

Matej in Simona Slapar sta pozorno sledila navodilom za
izdelavo … / Foto: arhiv Mateja Slaparja

Kamnik – Posebno težko je
obdobje zadnjih tednov za
stanovalce in zaposlene v
Domu starejših občanov Kamnik, kjer v zadnjih dneh
beležijo porast okužb z novim koronavirusom, zato se
vodstvo doma še toliko bolj
trudi stanovalcem zagotoviti
varno okolje in kakovostno
življenje. K temu bo vsaj nekoliko pripomoglo tudi presenečenje, ki ga je direktorici Doma starejših občanov
Kamnik Maji Gradišek izročil župan – pecivo, ki ga je
spekla Bernardka Koželj, in
kombučo, ki pod vodstvom
Mirze Ljubijankića nastaja v
kamniškem podjetju BeLife.
Podobno sladko zahvalo sta
župan in poveljnik občin-

Mirza Ljubijankić je s svojo kombučo takole razveselil
kamniške policiste. / Foto: Občina Kamnik
skega štaba Civilne zaščite
izročila tudi direktorju
Zdravstvenega doma Kamnik dr. Sašu Rebolju in

sodelavcem njihove t. i. covid službe ter komandirju
Policijske postaje Kamnik
Aleksandru Perkliču.

