
1

ŠmarčanŠmarčan

leto I, štev. 1, december 2015

glasilo Krajevne skupnosti Šmarca

ŠmarčanŠmarčan
leto I, štev. 1, december 2015



2

ŠmarčanŠmarčan

leto I, štev. 1, december 2015

ŠMARČAN je glasilo krajevne skupnosti Šmarca.

Uredniški odbor: Matic Podržaj, Sabina Romšak, Marija Schnabl, Mitja Šarec, Matjaž Šporar

Lektoriranje: Mojca Kolenik, Barbara Šarec

Fotografija na naslovnici: Primož Hieng

Tehnična priprava in oblikovanje: Urška Sokler, Oblikovalnica Sokler

Tisk: Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s.p.

Naklada: 500 izvodov

Izdajatelj: KS Šmarca

E-pošta: ks@smarca.net

Navedbe in podatki v objavljenih prispevkih ne izražajo vedno tudi mnenja uredniškega odbora, za njihovo vsebino odgovarjajo avtorji prispevkov.

Vsem krajanom Šmarce ter bralcem Šmarčana želimo blagoslovljene božične praznike,  
prihajajoče leto 2016 pa naj bo izpolnjeno z osebnim zadovoljstvom,  

medsebojnim spoštovanjem in modrostjo

Uredniški odbor glasila Šmarčan
Krajevna skupnost Šmarca
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Spoštovane krajanke  
in spoštovani krajani,

v veselje in čast mi je, da vam lahko name-
nim nekaj besed v prednovoletnem času. Leto, 
ki se izteka je pred nas postavilo mnoge izzive, 
nekaterim smo bili kos, pri drugih pa nas čaka še 
trdo delo, da bomo našli rešitve. Vsak od nas si 
želi, da bi se problemi, ki zadevajo posameznika 
rešili čim hitreje in uspešneje. Žal včasih pri tem 
pozabimo na sočloveka in se ne zavedamo do-
volj, da je rešitev problema enega pogojena z 
pripravljenostjo drugega na sodelovanje.

Finančna situacija naše občine je zahtevna. 
Nismo prezadolženi, a moramo krepko premisli-
ti za vsak posamezen evro, kako ga bomo pora-
bili. Na ravni Republike Slovenije je čutiti gospo-
darsko okrevanje, katerega posledica je višanje 
BDP-ja. A to je predvsem zasluga izvoza, ne pa 
toliko domače potrošnje oziroma razvoja. Vse-
kakor pa okrevanja ne čutimo občine, naspro-
tno, vse težje je zapirati proračun.

Občina Kamnik ima glede na druge občine kar težko situacijo. Samo za delovanje vrtcev namenjamo 
preko 5 milijonov evrov letno, da drugih zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga država, niti ne omenjam. 
Ta pritisk se bo kasneje prenesel na šole in pojavila se bo (nekje se je pa že) prostorska stiska. Skratka, pro-
blemov ne manjka in leto 2016 bo izredno težko za občinski proračun.

Krajevna skupnost Šmarca je na splošno lepo urejena, so pa določene zadeve, ki se vlečejo predolgo. 
Vsak bo najprej pomislil na širokopasovno omrežje, drug izredno pomemben projekt pa je pešpot ob Kam-
niški Bistrici. Mnogi me sprašujete, zakaj še ni dokončana. Glavni vzrok so lastništva, a zadeva se premika in 
v tem mandatu bi nam moralo uspeti pot dokončati. Pred kratkim je bil sprejet tudi OPN (Občinski prostor-
ski načrt), ki ga je Občina začela pripravljati leta 2007. Zaradi slovenske birokracije je bila pot do sprejetja 
trnova, a z vztrajnostjo premagana. Urejajo se tudi druge stvari, ki so pomembne za kraj, a največ energije 
damo kraju ljudje, ki v njem živimo.

Čas, ki je pred nami, naj mine v znamenju veselja do življenja in predvsem hvaležnosti za stvari, ki jih 
imamo. Iščimo tisto, kar je dobro in kar nas navdaja z notranjim mirom, ki ga hrupno dogajanje okrog nas 
ne more dati. Veliko je razlogov za optimizem, zlasti, če bomo držali skupaj in premoščali razlike med nami. 

Drage krajanke in dragi krajani, iskreno se vam zahvaljujem za vse kar dobrega storite za našo Šmarco. 
Voščim vam mirne božične in novoletne praznike, v prihodnjem letu pa zdravja, zadovoljstva, predvsem pa 
življenjskega poguma in uspeh ne bo izostal!

Hvala.

Vaš župan Marjan Šarec
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Marca 2010 je v zgornjih pro-
storih kulturnega doma odprla 
vrata na novo urejena krajevna 
knjižnica Šmarca, ki deluje kot 
enota Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik. Prvič je knjižnica v Šmarci 
zaživela leta 1985, delovala je na 
borih 35 kvadratnih metrih. Sedaj 
se njeno poslanstvo odvija na 85 
kvadratnih metrih, nov prostor pa 
pomeni veliko pridobitev za kra-
jevno skupnost. Investicija preno-
vitve je znašala 38.500 evrov, Ob-
čina Kamnik je zanjo pridobila 40 
odstotkov nepovratnih evropskih 
sredstev. Knjižnica je moderna, 
privlačna, v njej potekajo tudi ra-
znovrstne dejavnosti: vsak torek 
ob 18. uri pravljične urice, ki jih za 
najmlajše vodi pravljičarka Barba-
ra Božič, vsak prvi torek v mese-
cu ob 18.15 pa vodi tudi literarna 
Srečanja s knjigo, tj. bralno znač-
ko za odrasle. 

Ko smo v marcu 2010 vstopili 
v prenovljeno knjižnico, ste bral-
ci na policah lahko izbirali med 
9.000 enotami gradiva. Sedaj je 
tega gradiva na policah bistveno 
več, kar krepko čez 12.000, pri 
njegovi izbiri pa v ospredje pos-
tavljamo vaše želje. Pri izdelavi 
statistike z veseljem opažamo, 
da izposoja gradiva narašča.

Prijetno urejen knjižnični pros-
tor nudi pogoje za študij, bogat 
fond periodičnega tiska, ki si ga 
lahko izposodite na dom, pestro 
izbiro knjižnega gradiva, velik iz-
bor filmov raznovrstnih žanrov, 

risank za najmlajše in zgoš-
čenke. Za uporabo ponuja 

tri računalnike, na enem 
pa je vgrajen tudi pove-
čevalnik zaslonske slike 
za slabovidne. Sredstva 
za nakup programske 
opreme za slabovi-
dne sta z donacijo 
prispevala Lions klub 

Tudi v Šmarci imamo knjižnico

Kamnik in podjetje Te-
lekom. Matjaž Šporar in 
Marko Vrhovnik sta do-
nirala vsak po en raču-
nalnik, Marko Kjuder pa 
ruter za vzpostavitev ra-
čunalniške mreže.

Tatjana Tratnik

Obratovalni čas knjižnice: 
ponedeljek in torek: od 14. do 19. ure 
četrtek: od 9. do 15. ure
telefonska številka: 01 839 43 11  
elektronski naslov: smarca@kam.sik.si

Knjižnično gradivo

Velik izbor knjig
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Pravljična urica v krajevni knjižnici Šmarca
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V cerkvi sv. Mavricija v Šmarci 
so od letošnjega julija dalje ne-
deljska in praznična bogoslužja 
oplemenitena z bogatejšim or-
gelskim zvokom. 7. julija 2015 je 
bil vznemirljiv in vesel dan. Izje-
mno vroč poletni dan so že v jut-
ranjih urah dodatno ogreli delav-
ci podjetja Benton, ki so poskrbeli 
za demontažo in odvoz starih 
dvomanualnih elektronskih orgel. 
Le-te so bogoslužju v cerkvi služi-
le preko dvajset let, v zadnjih letih 
pa žal postopno odpovedovale in 
večkrat organiste pustile na cedi-
lu. V vseh, ki smo tesneje poveza-
ni z glasbeno dejavnostjo v naši 
cerkvi, je ves ta čas tlela želja po 
novem instrumentu, ki bi dal naši 
glasbi novo moč. Po skrbnem 
pregledu finančnih in gospodar-
skih možnosti, stanja na trgu ter 
upoštevanju naših želja in izku-
šenj drugih smo se odločili za na-
kup kvalitetnih novih tromanual-
nih elektronskih orgel priznanega 
nemškega izdelovalca Kisselbach. 

Morda se komu poraja vpra-
šanje, zakaj nismo kupili pravih 
orgel s piščalmi. Glavna razloga 
sta dva: prostorski in finančni. 
Tudi zelo majhne orgle z le de-
setimi registri bi zasedle skoraj 
ves kor, kar bi pomenilo nujno 
občutno povečanje kora, le-to 
pa bi pomenilo dodatne večje fi-
nančne izdatke. Na mestu je tudi 
pomislek, ali je to v tako majhni 
cerkvi sploh možno in smisel-
no. Seveda ni nezanemarljiv 
tudi finančni razlog, saj bi nakup 
majhnih pravih orgel predstavljal 
večkratnik cene kvalitetnih veli-
kih elektronskih orgel. 

Podjetje Kisselbach slovi po 
kvalitetnih instrumentih, ki so 
primerni za domačo in cerkveno 
uporabo, in je v Evropi vodilno 
v izdelavi elektronskih orgel. Pri 
naročilu orgel in njihovi doba-
vi se je še posebno potrudil naš 

Nove orgle v Šmarski cerkvi

Baročna dispozicija novih orgel:
Pedal Positiv Hauptwerk Schwellwerk
Untersatz 32’
Prinzipalbass 16’
Contrabass 16’
Subbass 16’
Oktavbass 8’
Gemshorn 8’
Choralbass 4’
Feldpfeife 2’
Hintersatz 5f
Contrafagott 32’
Posaune 16’
Trompete 8’
Clairon 4’

Zveza HW-Ped
Zveza SW-Ped 
Zveza POS-Ped

Prinzipal 8’
Rohrflöte 8’
Quintadena 8’
Oktave 4’
Blockflöte 4’
Sesquialter 2f
Kleinoktave 2’
Waldflöte 2’
Sifflöte 1 1/3’
Oktävlein 1’
Scharff 4f
Dulcian 16’
Cromorne 8’

Tremulant 
Zveza SW-POS

Holzprinzipal 16’
Prinzipal 8’
Holzflöte 8’
Metallgedeckt 8’
Gamba 8’
Oktave 4’
Spitzflöte 4’
Prinzipalquinte 2 2/3’
Superoktave 2’
Cornett 5f
Mixtur 5f
Zimbel 3f
Trompete 8’
Span. Trompete 16’
Span. Trompete 8’
Span. Trompete 4’

Tremulant 
Zveza SW-HW
Zveza POS-HW

Pommer 16’
Flötenprinzipal 8’
Bourdon 8’
Flute harmonique 8’
Salicional 8’
Voix céleste 8’
Oktave 4’
Flute octaviante 4’
Viola alta 4’
Nasard 2 2/3’
Octavin 2’
Terzflöte 1 3/5’
Fourniture 5f
Basson 16’
Trompette harm. 8’
Hautbois 8’
Voix humaine 8’
Clairon harm. 4’

Tremulant

Romantična dispozicija orgel: 

Pedal Positiv Hauptwerk Schwellwerk
Violonbass 32’
Prinzipalbass 16’
Subbass 16’
Gedecktbass 16’
Violon 16’
Salicettbass 16’
Oktavbass 8’
Gedecktbass 8’
Violoncello 8’
Oktavbass 4’
Rauschwerk 4f
Contraposaune 32’
Posaunenbass 

Zveza HW-Ped
Zveza SW-Ped
Zveza l Pos-Ped

Bourdon 16’
Holzprinzipal 8’
Stillgedackt 8’
Fernflöte 8’
Konzertflöte 8’
Salizional 8’
Fugara 4’
Zartgedackt 4’
Flauto dolce 2’
Piccolo 1’
Cornett 5f
Scharff 5f
Clarinette 8’

Tremulant
Zveza SW-Pos

Großprinzipal 16’
Prinzipal 8’
Diapason 8’
Offenflöte 8’
Großgedackt 8’
Viola da Gamba 8’
Quintatön 8’
Oktave 4’
Kleingedackt 4’
Gemshorn 4’
Rauschpfeife 2f
Oktave 2’
Mixtur 6f
Rauschzimbel 4f
Fagott 16’
Trompete 8’
Tremulant

Zveza SW-HW 
Zveza Pos-HW

Echobourdon 16’
Salicettbass 16’
Geigenprinzipal 8’
Lieblich Gedackt 8’
Soloflöte 8’
Echogamba 8’
Aeoline 8’
Vox coelestis 8’
Rohrflöte 4’
Zartgeige 4’
Gedacktquinte 2 2/3’
Salicett 2’
Cornettino 3f
Mixtur 5f
Hamonia aetheria 4f
Tuba 8’
Oboe 8’
Vox humana 8’ 

Tremulant

Orgle  
Gloria Excellent 360
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organist Rok Rakar in poskrbel, 
da so v našo cerkev izbrane orgle 
prispele ob dogovorjenem roku. 

Želje so se spremenile v res-
ničnost, ko so omenjenega dne 
okoli poldneva iz Nemčije pri-
peljali nov instrument in ga z 
veliko truda postavili na naš kor. 
Nove orgle tipa Gloria Excellent 
360 imajo tri manuale, osvetljen 
30-tonski pedal ter 60 registrov 
z dvema možnostma dispozicij: 
baročno in romantično s štirimi 
različnimi intonacijami. To pome-
ni 120 različnih registrov in neš-
teto možnih kombinacij zvokov. 
Tehnično vrhunsko izpopolnjene 
orgle omogočajo organistu iz-
biro različnih odmevov, tremu-
lantov, crescenda z zelo upo-
rabnim displejem, zborovskega 
efekta, transpozicije in drugih 
pripomočkov. Številne možnosti 
zvočnih barv omogočajo poleg 
sakralne uporabe tudi koncertno 
izvedbo vsega orgelskega reper-
toarja od baroka do sodobnosti. 

Orgle si lahko ogledamo ter 
jih poslušamo vsako nedeljo in 
ob praznikih pri bogoslužju, ko 
iz njih izvabljata prijetne zvoke 
organista Ivica Ropas in Rok Ra-
kar. Računalniško spretni pa jih 
bodo našli tudi na proizvajalčevi 
spletni strani, kjer so podani vsi 
pomembnejši podatki:

http://www.kisselbach.de/in-
dex.php/deu/sort/gloria/excel-
lent/gloria-excellent-360-detail.

Starejše dvomanualne orgle 
so bile s kora odstranjene in pre-
nesene v župnišče, kjer bodo v 
bodoče služile pevskim vajam. 

Nove orgle predstavljajo po-
membno pridobitev za našo žu-
pnijo in upam, da bodo dolgo 
služile svojemu namenu. Hkrati 
naj bodo močna spodbuda mla-
dim glasbenikom, da bi se z veliko 
veselja in entuziazma, pa seveda 
božje pomoči, učili igre kraljice 
glasbil in svoje znanje uporabljali 
tudi v bogoslužne namene.

V imenu vseh faranov se iskre-
no zahvaljujem gospodu župniku 
Janezu Gerčarju za razumevanje, 
trud, podporo in izpeljavo pro-
jekta. Iskrena hvala tudi vsem, 
ki ste s svojimi darovi prispeva-
li k nakupu in postavitvi močno 
potrebnih novih orgel. Bog vam 
povrni.

dr. Veronika Šarec

SPLETNI  
PORTAL

smarcan.si
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Glavni cilji našega kulturnega društva so bili za-
črtani že v samem začetku delovanja leta 1990. Čla-
ni z ljubiteljskim delom uresničujemo svoje interese 
na področju kulture in si prizadevamo za bogato in 
pestro dogajanje v kraju. Ustvarjamo in soustvarja-
mo različne kulturne dogodke, saj menimo, da sta v 
današnjih časih še posebej pomembna povezanost 
in medsebojno druženje, kulturni utrip pa želimo 
prenesti predvsem na otroke in mladino. Ob tej pri-
ložnosti se zahvaljujem Krajevni skupnosti Šmarca 
za uporabo dvorane in Občini Kamnik, ki nas pri 
delu finančno podpira.

Naši znani tradicionalni dogodki so pustno ra-
janje, prireditev ob materinskem dnevu in miklavž-
evanje. V mesecu decembru pripravimo božični 
koncert, skozi leto ustvarjamo na delavnicah, ki so 
namenjene otrokom in odraslim, sodelujemo pri 
izvedbi dobrodelnih koncertov in se povezujemo 
z okoliškimi kulturnimi društvi, ki se v našem kraju 
radi predstavijo z različnimi dramskimi igrami.

Leta 2012 smo na pobudo Simona Zormana 
prvič predstavili muzikal »Kresniček« in ga aprila 
premierno izvedli. Za predstavo je bilo potrebnih 
precej vaj igre in petja. Otroci so se radi družili in 
se na vajah tudi zabavali. Veliko otrok je pevsko 
nadarjenih, zato ni bilo težko ustvariti izredno le-
pega glasbeno-igranega dogodka. Skozi celotno 
predstavo je otroke na klavir spremljal Rok Rakar, ki 
je v društvu že od samega začetka. 

Kulturno-prosvetno društvo Šmarca

Zelo zabavno je vsakoletno pustno rajanje, saj se 
otroci radi spremenijo v svoje priljubljene junake, 
plešejo, se igrajo in družijo z vrstniki. Tudi starši tak-
rat lahko malo poklepetamo in si privoščimo pustni 
krof.

Muzikal »Kresniček«, april 2012. Glavno vlogo je odigral 
Tadej Zorman. 

Pustno rajanje, februar 2015

Prireditev ob materinskem dnevu, marec 2015

Delavnica adventnih venčkov, december 2012

Prireditve ob materinskem dnevu so vedno dob-
ro obiskane. Nastopa veliko otrok različnih starosti, 
ki se nam predstavijo s pesmijo, plesom, recitacija-
mi in skeči. 

Zelo priljubljene so ustvarjalne delavnice. Prva 
zamisel se je porodila že leta 2004, ko smo prvič 
pripravili delavnico z naslovom »Adventni venčki«. 
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Velikonočna ustvarjalna delavnica, marec 2013

Izdelali smo pisane zmaje, oktober 2015

Obisk Miklavža, december 2014

Božični koncert, december 2012

Odziv je bil ogromen, saj se je delavnice udeleži-
lo kar 40 otrok ter nekaj staršev. Od takrat se na 
delavnici srečujemo vsako leto pred prvo adventno 
nedeljo in ob prijetnem druženju povijamo venčke 
iz smrekovih vejic ali mahu. 

Delavnice skušamo organizirati vsak mesec, po-
čivamo le med poletnimi počitnicami. Po navadi je 
tematika delavnice prilagojena letnemu času. V za-
četku leta smo z mislimi pri pustovanju, spomladi 
nas razveseljuje pisano cvetje, v velikonočnem času 
izdelujemo butarice iz zelenja ter barvamo pirhe. 
Ustvarjamo izdelke iz različnih materialov, kot so 
papir, filc, karton, tekstil, usnje, glina …

Miklavževanje pripravimo vsako leto. Preden 
otroke obišče Miklavž, pripravimo krajšo igrico ali 
lutkovno predstavo. Te imamo v zadnjem času zelo 
radi, saj nam predstavljajo dodaten izziv, kako na-
pisati besedilo, narediti lutko, izdelati scenografijo, 
se poigrati s svetlobnimi in glasbenimi efekti. Ker je 
tako ustvarjanje zabavno, želimo k temu načinu pre-
življanja prostega časa pritegniti čim več najstnikov. 

V decembru smo vas že večkrat razveselili z bo-
žičnim koncertom. Otroci in mladinci pridno hodijo 
na pevske vaje in se pod vodstvom Roka Rakarja 
naučijo tudi večglasnega petja. Prav tako nas na 
koncertu vedno navdušijo z raznimi solistični vložki.

Upamo, da se bomo tudi v prihodnje družili in s 
skupnimi močmi prispevali k bogatenju življenja in 
razvoju našega kraja, hkrati pa vabimo vse, ki imate 
željo po kulturni ustvarjalnosti, da se nam pridruži-
te. Prva priložnost je delavnica adventnih venčkov, 
ki bo zadnjo novembrsko soboto, 5. decembra pa 
bosta otroke razveselila lutkovna igrica in prihod sv. 
Miklavža.

 Tina Tonin
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Smo še kaj šegavi?
Šege in navade so podro-

čje človekove kulture in načina 
življenja, ki je tesno povezano 
z njegovim odnosom do sveta, 
z različnimi oblikami verovanja, 
čustvovanja in pripadnosti druž-
benemu okolju ali skupnosti. 
Gre za del zgodovine naroda, za 
stvari, ki so nastale, se ohranile in 
ki danes tvorijo del naše kulture, 
na katero smo lahko ponosni. 
Ljudsko izročilo moramo živeti in 
s tem ohranjati kulturno dedišči-
no naših babic in dedov.

Priprava na božič...
Šege in navade božičnega 

časa nam predstavljajo vez s 
predkrščanskimi šegami, kate-
rih glavno izhodišče je v začetku 
novega leta. Zato se je bilo tre-
ba v nastopajočem letu ubraniti 
vsega zla in nevarnosti, zavaro-
vati srečo ljudi in živine, izvedeti, 
kakšna bo prihodnost. 

Notranjo in zunanjo pripra-
vo na božič predstavlja adventni 
čas, ki je bil prvotno povezan z 
velikim postom. Ta se je začel na 
Martinovo in v tem času so tudi 
na Slovenskem obešali in postav-
ljali adventni okras, ki je v svojih 
oblikah simbol večnosti in po-
polnosti ( npr. adventni venček). 

Zaradi velike povezanosti šeg 
in navad letnega kroga (praznič-
no leto) z družino, so se te v ve-
liki meri ohranile v bolj ali manj 
nespremenjeni obliki od začetka 
20. stoletja do danes. Spremem-
be so se zgodile zaradi vdora 
meščanskih šeg in navad v času 
zaposlovanja v mestu. Med naj-
starejše in vsekakor za marsikoga 
otroka najbolj doživete običaje 
spada miklavževanje. Mladi fan-
tje iz vasi so se na predvečer sv. 
Miklavža (6. decembra) napravili 

Srečanja z običaji in šegami na Šmarskem

v “parkeljne”, njihov vodja pa v 
sv. Miklavža. Ko se je zmračilo, so 
hodili od hiše do hiše in strašili 
otroke. Pridne so obdarovali, po-
rednim pa so prinesli šibo. Danes 
je v Miklavževem spremstvu več 
angelov in parkeljnov. Miklavž je 
oblečen v belo oblačilo, na glavi 
ima mitro, v rokah pa drži škofo-
vsko palico in knjigo (v njej piše z 
zlatimi črkami, kaj so delali pridni 
otroci in s črnimi, kaj so počeli 
poredni). Včasih so dobili otro-
ci za darilo jabolko, orehe, suhe 
fige in šibe, vse bolj pa se je raz-
širila navada nastavljanja peharja 
in s tem so postala tudi darila vse 
večja in dražja.

O Barbarinem in o Lucijinem so 
se srečali s setvijo žita, predvsem 
pšenice, v plitve posode. Zrnje je 
počasi kalilo in moralo do božiča 
ozeleneti. Zdaj je priložnost, da o 
tej lepi šegi povemo dve ali tri be-
sede več. Da je mlado žito o bo-
žiču dandanes samo okras, ki nas 
razveseljuje s svojim sočnim zele-
njem, je povsem naravno. Njegov 
izvir je pri ljudeh zabrisan, nihče 
niti ne sluti, da je bila šega znana 
že pred tisočletji. Mlado žito so 

postavljali skoraj povsod k jasli-
cam ali kar vanje, včasih pod bo-
žično drevesce, pa tudi na mizo ali 
v okno. Po smislu šege ljudje niso 
spraševali, so pa verjeli, da bo s 
kaljenim žitom za božič, prihod-
nje leto letina obilnejša.

Božično drevo je bilo na slo-
venskem podeželju neznano vse 
do 1. svetovne vojne, ponekod 
so ga obešali »pod strop«. Moški 
svet je svoje dni ob večerih prip-
ravljal jaslice. Povsod se je našel 
preprost samouk - rezbar, ki je 
rezljal ovčice in pastirce. Pozne-
je je papir močno izpodrinil to 
ljudsko umetnost. V času med 
obema vojnama pa so možje na 
kmetih izdelovali figure jaslic iz 
gline in mavca, hlevček in hrib-
ček in vse kar zraven spada, je 
bilo treba popraviti in marsikdaj 
tudi kaj novega napraviti. Prikaz 
slovenskih hišnih jaslic v bogko-
vem kotu ne bi bil popoln, če ne 
bi bilo tipičnega prtička, pritrje-
nega na rob trikotne deščice. Po-
leg božičnega okrasja je božična 
peka med najstarejšimi znamenji 
božičnega praznika. Sveti večer 
je bilo treba že od nekdaj prebe-

Maksim Gaspari - Vaški koledniki
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deti. Ko se je naredil mrak in se je 
oglasil večerni zvon se je začelo 
obredno kajenje in kropljenje po 
hiši, okoli nje in po vseh gospo-
darskih poslopjih. Ta svojevrstni 
domači obred je še danes močno 
ohranjen, ne le na kmetih, ampak 
tudi v mestih. Hitro, prehitro so 
tekle ure do polnočnice. Po nava-
di je šla vsa družina k polnočnici, 
kmalu so se oglasili farni zvonovi 
in pokanje z možnarji.

Božični koledniki so imeli v 
starosvetnem redu važno vlogo, 
saj so prinašali k hiši blagoslov 
za letino, zdravje in srečo ljudem 
in živini. Svoj poseben pomen so 
imeli koledniki zato v kmečkem 
okolju. Božični koledniki so ne-
hali hoditi pri nas že v 19. stole-
tju, umaknili so se trikraljevskim. 
Na tri svete večere so otroci ko-
ledovali po hišah, da so dobili ja-
bolk in potice, okoli Homca pa so 
hodile tudi nekatere stare žene iz 
drugih krajev in so pele koledni-
ce. V Kamniku in okolici so voščili 
otroci s posebno pesmijo:

Mi voščimo vam novo leto,
Novo leto narpoprej,
Ker je Jezus v štalci rojen,
Ravn nocoj je rojstni dan.
Pastirci, kam tečete?
Jaz tudi z vami grem!
Jaz mislim, da rečete,
Da greste v mesto Betlehem.

Marsikdaj se blagrujemo, ker 
ne vemo, kaj nas čaka. In vendar 
tiči v vsakem človeku skrivna že-
lja, da bi pogledal v prihodnost. 
Ob svetem večeru je priložnost 
za to, zatrjuje staro izročilo...
Kmečkega človeka je zmerom 
najbolj skrbela letina. Kakšen bo 
pridelek v prihodnjem letu? Vrsta 
vremenskih pregovorov napove-
duje vreme: »Zelen božič, bela 
velika noč«. 

Na praznik sv. Štefana pisni 
viri pravijo, da so v Homcu in 
okolici kmetje pred cerkvijo ku-
povali lesene konjičke in jih v 
cerkvi darovali za »zdravje konj«. 

Tudi sodobne šege in nava-
de ne smejo zatoniti v pozabo, 
vse skupaj so dediščina različnih 
zgodovinskih obdobij na Sloven-
skem. Že stoletja usmerjajo živ-
ljenje skupnosti. Mnoge od njih 
imajo danes nove oblike in vse-

bine. In ne nazadnje, če rečemo 
izročilo, takoj označimo pojav s 
preteklostjo in gledamo nanj iz 
naše sodobne razdalje. Moralo 
pa bi biti ravno nasprotno, ved-
no bi morali iskati vez med pre-
teklostjo in sodobnostjo ter videti 
v tem tudi možnost za odkrivanje 
novih oblik za bodočnost.

Besedilo: Sabina Romšak  
(povzeto po knjigi  

Praznično leto Slovencev)
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Šmarski slikar Dušan Štrajhar 
je v mesecu oktobru v preddverju 
kamniške občinske stavbe odprl 
svojo prvo samostojno razstavo 
z naslovom »Krajinske podobe 
Dušana Štrajharja«.

Svoj poklic vodovodnega in-
štalaterja že štirideset let pove-
zuje z likovno ustvarjalnostjo. 
Samorastniške slikarske začetke 
je nadgrajeval z mentorji iz kam-
niškega akademskega oz. poklic-
no-umetniškega kroga ( Dušan 
Sterle, Dušan Lipovec, Alojz Ber-
lec), kar ga je spodbudilo, da je 
tovrstno ljubiteljsko ustvarjanje 
lahko dostopno čim širšemu kro-
gu likovnih zanesenjakov. 

 Umetnostna zgodovinar-
ka in kustosinja Saša Bučan je o 
razstavi likovnih del slikarja za-
pisala: »Tako kot mnogi kultur-
ni ustvarjalci, ki se za umetnost 
niso odločali v smislu svoje pro-
fesionalne poti, se je tudi Dušan 
Štrajhar začel lotevati iskanja to-
vrstnih možnosti šele vzporedno 
ob odločitvi za poklic tehnično-
-storitvene stroke. Od izteka svo-
jih najstniških let naprej se je v 

Krajinske podobe slikarja  
in sovaščana Dušana Štrajharja

rastoči ljubiteljski maniri vse bolj 
zavzeto usmerjal v likovno izraz-
nost, ki mu je preko »seznanja 
pogledov z zapisi občutij«, pre-
poznavanja specifične govori-
ce umetnosti, narekovala sprva 
obotavljivo zadržane, s časom 
pa vse bolj odločne ustvarjalne 
korake. Snovanje, skozi različne 
motive iščoče/razodevajoče po-
vezanost avtorja samega s seboj, 
umirjenje, razgovore tišine, vpra-
šanja, postavljena sebi in drugim 
– dobivajo odzi-
ve in odgovore 
v podobah, v 
Štrajharjevih vse 
bolj izpovedno 
zorečih likov-
nih stvaritvah. 
Tovrstno izra-
žanje mu obe-
nem pomeni 
tudi druženje z 
enako mislečimi 
in čutečimi, ki v 
(lastnih) krogo-
tokih likovnega 
iščejo nekaj no-
vega in se doti-
kajo tudi vedno 

novih problemskih izzivov. A to 
iskanje, nemir duha v človeku, je 
tudi pravi odgovor na tu–zem-
sko, na današnji čas, preobreme-
njen s skrbmi za jutri, prepoln, da 
bi mislili na danes, zdaj. Štrajhar-
ju sta krajina in urbana podoba, 
podoba mesta, vasi, naselja, tista, 
v katerem se likovno preizkuša 
– od popolnoma realističnega 

zajetja z ostro orisanimi linija-
mi do svobodnejšega nanašanja 
barvnih plasti. O slednjem velja 
predvsem večji poudarek kvalite-
tno zastavljenemu upodabljanju 
krajine, kjer največkrat ne operira 
s čistimi barvnimi ploskvami, am-
pak z udarnimi nanosi zelenih in 
modrih odtenkov, ki nas najpo-
gosteje vabijo v naravo pomladi 
in zgodnjega poletja. V teh delih 
se Dušan Štrajhar izkaže kot sli-
kar, ki zna in zmore: ne zgolj su-
hoparno beležiti izbrane motive 
pred seboj, ampak mestoma še 
zmeraj verne podobe avtorsko 
zaznamuje s koloritom osebnih 
(ob)čutenj.
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V Šmarco si prišel pred mnogimi 
leti …

Rodil sem se leta 1939 v Slo-
venj Gradcu. Mladost pa sem 
preživljal v sedemčlanski družini 
na Prevaljah, kjer sem obiskoval 
osnovno šolo in tedanjo nižjo gi-
mnazijo. Srednjo tehnično šolo 
sem opravil v Ljubljani, na kar 
sem takoj odslužil enoletni vo-
jaški rok. Šolanje sem nadaljeval 
na višji tehniški šoli v Maribo-
ru in nato na fakulteti za stroj-
ništvo v Ljubljani. Če odmislim 
enoletno službo med študijem, 
je bila moja prva redna zaposli-
tev na Prevaljah. Ker pa žena, ki 
je arhitektka, tam ni uspela dobi-
ti zaposlitve v svoji stroki, sva se 
odzvala na razpis tovarne Stol iz 
Kamnika. Iskali so inženirja stroj-
ništva in arhitekta. Oba sva bila 
sprejeta in tako sva se s tremi ot-
roki leta 1969 preselila v Kamnik. 
V tistem obdobju se je gradilo 
mnogo enodružinskih hiš, zato 
sva kar kmalu začela iskati par-
celo kje v bližini Stola. Kmalu 
sva jo našla in kupila v Šmarci. 
Žena je sprojektirala načrt hiše, 
počasi sva jo v samogradnji za-
čela graditi. Delno sva jo konča-
la leta 1973 in preselili smo se v 
Šmarco. Vseh sedem let, ko sem 
delal v tovarni Stol, sem deloval 

Znani Šmarčani - Ivan Sekavčnik

tudi na športnem področju kot 
prvi predsednik nogometnega 
društva Virtus. V tem času smo 
s pomočjo tovarne uredili nogo-
metno igrišče v sedanji velikosti 
in zgradili objekt za garderobe in 
prostore za delo društva. Z zag-
nanostjo smo veliko dela opravi-
li sami in tako je Virtus zrastel v 
spoštovanja vredno moštvo. Ko-
nec leta 1976 sem zapustil Stol in 
se zaposlil v Kemični tovarni He-
lios Domžale, kjer sem delal do 
upokojitve.

Kako gledaš na svoje dolgoletno 
predsedovanje svetu Krajevne 
skupnosti Šmarca?

Po daljšem obdobju mrtvila v 
naši krajevni skupnosti sem v vo-
lilnem letu 1996 stopil v lokalno 
politiko in bil izvoljen za predse-
dnika Sveta KS Šmarca. Takoj po 
formalni umestitvi je bil Svet KS 
postavljen pred eno najtežjih na-
log: treba je bilo zgraditi sekun-
darno kanalizacijsko omrežje in 
s tem povezane infrastrukturne 
objekte. Morali smo se dogovo-
riti z občinsko upravo o dinamiki 
izvajanja del, o nadzoru in načinu 
potrjevanja faktur izvršenih del. 
Na lokalni ravni pa se je bilo tre-
ba dogovoriti z več kot tristo go-
spodinjstvi o načinu financiranja. 
Predvideno je bilo, da krajani pri-
spevajo 30 % vrednosti projekta, 
ostalih 70 % pa zagotovi občinski 
proračun. Še danes sem vesel in 
ponosen na večino sokrajanov, ki 
so takrat uvideli nujnost ureditve 
našega naselja in so s svojim de-
ležem omogočili hiter pričetek 
ter zaključek vseh del. Od leta 
1996 do 2006 je bil zgrajen ka-
nalizacijski sistem v dolžini 7200 
m, razvod plinske inštalacije po 
vsem naselju, na določenih mes-
tih je bil rekonstruiran vodovod, 
urejena je bila javna razsvetlja-

va v dolžini 2300 m, asfaltirali in 
preplastili smo 3100 m cest, ure-
dili odvodnjavanje na vseh novih 
cestah, zgradili dodatne pločnike, 
uredili prehod za pešce in dvoje 
avtobusnih postajališč, pri žele-
zniški postaji in na Kamniški cesti 
blizu Zgornjega loga. Za farane z 
Duplice in iz Zgornjega loga smo 
uredili in asfaltirali pešpot od Ko-
roške ulice do farne cerkve, ki je 
danes tudi priljubljena sprehajal-
na pot. Z doslednim nadzorom 
gradbenega odbora KS med iz-
vajanjem in realnim obračunom 
izvedenih del smo uspeli prihra-
niti določena sredstva, s katerimi 
smo v letu 2001 dokončno uredili 
kulturno dvorano, v kateri je bila 
istega leta slavnostna seja Sveta 
občine Kamnik s kulturno prire-
ditvijo. Posebej poudarjam, da 
smo leta 2009 slovesno prazno-
vali 650. obletnico prve omembe 
naše vasi v pisnem dokumentu. 
O tem ter o zgodovinskem, kul-
turnem in gospodarskem razvoju 
Šmarce je bilo povzeto v tudi v 
takrat izdani publikaciji 650 LET 
ŠMARCE. Nova obletnica bo sko-
raj pred vrati.

Kaj pa tvoje delovanje v občin-
skem svetu občine Kamnik in 
gradbenem odboru KS?

V tretjem mandatnem obdob-
ju predsedovanja svetu KS Šmarca 
sem bil leta 2002 kot član stranke 
NSi izvoljen v občinski svet obči-
ne Kamnik, drugič pa leta 2010. 
Kot svetnik sem vseskozi podpiral 
projekte KS Šmarca. 

Po desetih letih predsedova-
nja svetu KS sem se tej funkciji 
odpovedal in jo prepustil spo-
sobnim mlajšim kolegom. Sam 
pa sem deloval še v gradbenem 
odboru KS, ki je gradil prizidek k 
domu krajanov, kjer smo uredili 
prostore za krajevno skupnost, 
posodobili sanitarije, tlakovali 
centralno dvorišče in dostope do 
knjižnice in stanovanjskega dela 
ter asfaltirali velik del za parki-
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rišča. Z gradnjo prizidka smo po-
večali prostore in s tem število 
oddelkov v vrtcu Sonček, uredili 
novo otroško igrišče in preseli-
li podružnico Mestne knjižnice 
v nove, večje prostore nad kul-
turno dvorano. S prostovoljnim 
gasilskim društvom smo izredno 
dobro in korektno sodelovali, saj 
smo bivali v istem objektu, v isti 
kulturni dvorani, na istem špor-
tnem igrišču. Tu je potrebno po-
udariti, da so kulturni in gasilski 
dom že v sedemdesetih in osem-
desetih letih prejšnjega stoletja 
največ s prostovoljnim delom 
zgradili prav gasilci, ki so bili v 
večini tudi krajevni funkcionarji.

Zdaj si predsednik Društva ge-
neral Maister …

V Društvo general Maister 
Kamnik sem se včlanil takoj po 
ustanovitvi leta 2005. Društvo je 
bilo na kamniškem področju zelo 
aktivno pri spodbujanju domo-
ljubnih vrednot znotraj članstva 
kot tudi med učenci in dijaki na 
osnovnih šolah v Kamniku in Ko-
mendi, na gimnaziji in srednji šoli 
Rudolfa Maistra v Kamniku. V letu 
2012 sem prevzel vodenje z ob-
vezo, da se bo društvo še naprej 
razvijalo in skupaj z drugimi do-
moljubnimi društvi krepilo domo-
vinsko zavest državljanov ter s po-

Častni govornik pred Maistrovim spomenikom 

močjo šol z natečaji o delovanju 
Rudolfa Maistra, o domovini Slo-
veniji pomagalo vzgajati mlade 
v aktivne in delovne sodržavlja-
ne. Z občinsko upravo Kamnik in 
Medobčinskim muzejem Kamnik 
smo sodelovali pri ureditvi in od-
prtju Maistrove spominske sobe v 
rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šu-
tni. V teh nekaj letih se je izkazalo, 
da so ti prostori premajhni. Glede 
na pogosta predavanja ali obisk 
večjih skupin bo potrebno pove-
čati spominsko sobo še v del pri-
tličja, ki še ni dokončno izdelano 
in je v lasti župnije Šutna. Društvo 
vsako leto izvede pohod v okoli-
co Kamnika, organizira in pripravi 
ekskurzijo za članstvo v kraje, kjer 
je bival in deloval general Rudolf 
Maister, kjer so potekali zgodo-
vinsko pomembni dogodki med 
prvo svetovno vojno in po njej. 
Društvo s praporščakom in član-
stvom sodeluje pri vseh občinskih 
in državnih proslavah ter raznih 
manifestacijah. Pri nadaljnjem ra-
zvoju in delovanju društva pa me 
skrbi predvsem to, da je članstvo 
relativno staro. Zato bo potrebno 
pritegniti mlajše aktivne ljudi, če 
hočemo, da društvo ne bo stagni-
ralo, ampak napredovalo.

Pogovarjal se je Matjaž Šporar

Vsem vaščanom se
zahvaljujemo za podporo

pri delovanju društva. 

Želimo vam 
vesele božične praznike ter 
srečno in varno novo leto.

Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik  •  info@pgd-smarca.si 
051 390 551 (predsednik) • 031 372 174 (poveljnik)

PGD ŠMARCA

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca
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V iskanju smisla življenja na 
našem zemeljskem romanju obi-
čajno gledamo naprej v priho-
dnost, in prav je tako. A vendar 
se je dobro kdaj pa kdaj ozreti 
tudi nazaj, v preteklost, k svo-
jim koreninam. Tako lahko naj-
deš potrditev, da si na pravi poti, 
ne samo v osebnem smislu, to 
lahko velja preneseno tudi širše 
na nacionalni ravni. Tudi narava 
nam vsakodnevno sporoča, da je 
močna in zdrava korenina pogoj 
za uspešno in kleno rast.

Zgodovina kot znanstvena 
veda raziskuje razvoj človeka in 
celotne družbe v prostoru in času 
vse od njenega nastanka naprej. 
Njena naloga je, da nam skuša 
dogodke iz preteklosti čim bolj 
ponazoriti oziroma prikazati, saj 
nam poznavanje zgodovine olaj-
ša razumevanje sedanjosti, isto-
časno pa nakazuje tudi smernice 
za nadaljnji razvoj v prihodnost. 
Žal pa praksa uči, da tudi dobro 
poznavanje zgodovine ne more 
preprečiti, da človek kot družbe-
no bitje ne bi ponavljalo napak.

Vrednote zgodovine se pre-
našajo na različne načine, kot so 
zapisi, ustno izročilo iz ene gene-
racije v drugo, zelo koristna v tej 
smeri pa je, za obdobje od sredine 
19. stoletja naprej, tudi fotografi-
ja. Prav slednja je pri pojasnjeva-
nju različnih dogodkov, odkriva-
nju osebnosti ali načina življenja, 
zelo hvaležna in nam lahko dokaj 
kritično in nepristransko rekon-
struira človekovo bivanje naših 
prednikov, njihovo ustvarjanje in 
ohranja zgodovinski spomin na 
dogodke iz preteklosti.

Vsaka fotografija v sebi nosi 
svojo zgodbo, če pa je opremlje-
na s ključnimi podatki, kot so čas, 
lokacija in motiv posnetka, pa ji 
sporočilnost še naraste. To velja 
še posebej za fotografije iz dobe, 

Odkrivanje naše zgodovine 

ko se je začela po izumu uveljav-
ljati tudi v širši javnosti. 

Med pomembne dokumentar-
ne fotografe na Slovenskem, šte-
jemo tudi našega krajana, Petra 
Nagliča (1883 – 1959). »Končkov 
Peter«, kot so ga v Šmarci klicali, 
je bil s svojim bratom Karlom v 
prvi polovici prejšnjega stoletja 
pomemben predstavnik ščetarske 
obrti na Kamniškem. Družinska 
obrt, ki jo je pred njim zastavil že 

njegov ded Egidij in kasneje na-
daljeval oče Jožef, je Petru Nagli-
ču omogočila, da je stopil na pot 
uspešnega podjetnika tiste dobe, 
obenem pa mu je ščetkarski posel 
nudil tudi dobro življenje. Doba, ki 
je bila bogata s tehničnimi izumi, 
ga je močno pritegnila, poleg šče-
tarstva seveda, ga je zanimalo vse 
novo v zvezi s tehniškimi vedami, 
zanesljivo pa je največ svojega 
prostega časa posvetil fotografi-
ji. Peter je s svojim fotoaparatom 

 V vrtu

Pred domačo hišo



17

ŠmarčanŠmarčan

leto I, štev. 1, december 2015

ustavil čas prve polovice dvajsete-
ga stoletja in nam dal vpogled v 
življenje tedanjega obdobja, s tem 
pa ustvaril neizbrisen spomin.

Dogodkom tistega časa, po-
membnim ali malo manj po-
membnim, je vdahnil trajnost in 
jih dosledno evidentiral in doku-
mentiral. Ne glede na to, da je 
njegova fotografska zapuščina 
zelo dobro ohranjena, vzorno 
datirana in popisana, pa obstaja 
tudi precej posnetkov, ki nimajo 
oznak oziroma opisa.

Zato smo se pri izdaji tega gla-
sila odločili, da bomo v bodoče 
objavljali njegove fotografije, ki 
nimajo natančnih podatkov, vas 
krajane, predvsem starejše, pa 
prosimo za sodelovanje in pomoč. 
V kolikor bi kdo prepoznal katero 
osebo ali kraj motiva, bomo hva-
ležni, če nam to sporočite.

Za sodelovanje se vam najlep-
še zahvaljujemo.

Matjaž Šporar Vaški godec 

 Storitve, ki vam jih nudimo: 
▪ Servis, diagnostika in popravilo računalnika
▪ Prodaja računalniške opreme
▪ Pogodbeno vzdrževanje 
▪ Svetovanje, projektiranje, namestitev, vzdrževanje omrežij ter strežnikov
▪ Montaža, servis in vzdrževanje video nadzornih sistemov

  041 752 221     info@unikom-mix.si     www.unikom-mix.si

Srečno in uspešno 2016!

Je Vaš računalnik potreben servisa?
V našem podjetju Vam nudimo učinkovit servis, hitro diagnostiko in 

celo dostavo vašega osebnega računalnika na dom.
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Z vsakim letom bolj jasno po-
staja, da se naše podnebje spre-
minja. Vse več je ekstremnih vre-
menskih pojavov, kot je suša, toča, 
žled, močan veter in ne nazadnje 
tudi preobilica padavin, ki prina-
šajo poplave. Bližina Kamniške 
Bistrice pomeni tudi vse večjo 
ogroženost prebivalcev naše vasi. 

Kamniška Bistrica je izrazito 
hudourniška reka, njen povpreč-
ni letni pretok znaša 7,5 m3/s 
(m.p. Kamnik). Najvišji pretok 
je bil izmerjen 1. 11. 1990 in je 
znašal 282 m3/s. Narasla voda 
je ob 33-kilometrskem vodoto-
ku poplavila kar 1100ha površin 
in 256 objektov. Na podlagi po-
datkov in izkušenj iz preteklosti 
ter ob predpostavki, da se rečno 
dno na območju Šmarce ni kaj 
dosti spremenilo, lahko ugoto-
vimo, da pretok pod 160 m3/s 
praviloma ne predstavlja resnej-
še ogroženosti našega kraja. A 
vseeno toplo priporočam izved-
bo nekaterih ukrepov, ki bodo 
koristni v primeru, da Kamniška 
Bistrica prestopi bregove.

Življenje ob muhasti Kamniški Bistrici

Še preden reke začnejo naraš-
čati, se moramo lotiti naslednjih 
ukrepov:
- Nakup baterijskega radijske-

ga sprejemnika in svetilke z 
rezervnimi baterijskimi vložki 
(v primeru izpada električne 
energije bomo še vedno na 
tekočem z informacijami).

- Prostore, katere nam lahko 
poplavi ustrezno uredimo 
(dvignemo pohištvo, električ-
ne vtičnice, pod in stene naj 
bodo iz materialov kateri se 
hitro očistijo in posušijo).

- Na odtoke in cevi namestimo 
nepovratne ventile in tako 
preprečimo vdor podtalnice.

- Zdravju škodljive ali lahko 
vnetljive snovi hranimo v za-
prti embalaži skladno z navo-
dili proizvajalca.

- Ustrezno zavarujemo in pritr-
dimo cisterno za kurilno olje.

- Razmislimo o zavarovanju ne-
premičnine v primeru narav-
nih nesreč.

- Krajevno skupnost ali gasilce 
obvestimo o nabranem plavju 
na naravnih zožitvah in infra-
strukturnih objektih.

Ob napovedi poplave nas čaka-
jo naslednja opravila:
- Če lahko, iz kleti in nižjih pro-

storov umaknemo premično 
premoženje.

- V okolici hiše zavarujemo 
predmete, ki jih voda lahko 
odplavi.

- Namažemo strojno opremo, ki 
je ne moremo umakniti pred 
vodo.

- Živino umaknemo na višje le-
žeča področja.

- S protipoplavnimi vrečami lah-
ko preprečimo vdor vode v 
stavbo – vrata, okna, svetlobni 
jaški, talni sifoni. Več informacij 
najdete na www.poplavljen.si

- Vozilo umaknemo iz podze-
mnih garaž in ga parkiramo 
na območje, ki ga voda ne bo 
poplavila.

- Zapremo ventil vodovodnega 
omrežja, glavni ventil plino-
vodne napeljave in izklopimo 
glavno električno stikalo.

Ukrepi med poplavo:
- Če smo ostali ujeti v stavbi 

na poplavljenem območju, se 
umaknemo v višje nadstropje. 
Pri sebi imamo predmet, ki 
dobro plava (avtomobilska 
zračnica, plastična posoda s 
čepom, večji stiropor). Pokliče-
mo na pomoč reševalce (112).

- Ne poskušamo prečkati vo-
dnega toka, tudi če nam voda 
sega le do kolen. Tok nas lah-
ko spodnese, lahko pa tudi 
spregledamo odprt pokrov 
kanalizacije.

- Upoštevamo zapore cest in 
podvozov. Z vozilom ne preč-Erozija obalnega zemljišča Kamniške Bistrice za časa visoke vode, leta 1940
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kamo poplavljenih cest, saj lah-
ko ostanemo ujeti v vodni pasti.

- Ne približujemo se rečnim 
brežinam, saj so te lahko 
spodjedene in niso trdne.

- Opazujemo naraščanje vode 
in spremljamo informacije, ki 
jih preko medijev posredujejo 
pristojne službe.
Naša družba je v preteklosti 

z regulacijo reke ukalupljala v 
jarke, ki so omogočili, da voda 
skozi pokrajino potuje hitro in 
brez prostorsko potratnih okljuk. 
Nove smernice upravljanja z vo-
dotoki pa želijo rekam vrniti nji-
hov prostor. Žal je ta velikokrat 
že poseljen, česar šolski primer 
sta tako severni kot tudi južni del 
Šmarce. Država pripravlja načrt 
celostne ureditve vodotokov v 
skladu z novimi smernicami. Kjer 
so področja poseljena, bomo re-
kam vrnili njihov prostor z raz-
bremenilnimi področji, kamor bo 
ob konicah odtekal višek vode. 
A do izvedbe bo preteklo še kar 
nekaj kubičnih metrov sveže le-
potice izpod kamniških Alp, zato 
najbolje, da vsak začne tam kjer 
lahko – v svojem domu.

Žiga Humar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Na svojem profilu 

 

 
 

na povezavi 
 

https://www.facebook.com/Peter-
Nagli%C4%8D-

1490396721257432/?ref=bookmarks 
 

Foto galerija Šmarce  
s širšo okolico iz prve 
polovice 20. stoletja 
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Kako te je pot zanesla v Šmarco?
Po rodu sem Mekinjčan in tam 

sem preživel 44 let svojega življe-
nja. Tudi moji podjetniški začetki 
sodijo v ta konec. Moj oče me je 
v svoji mizarski delavnici vpeljal 
v lep poklic in me predvsem z 
lastnim zgledom naučil delav-
nosti, vztrajnosti in spoštovanja 
do soljudi. 

Pred leti so mi znanci poveda-
li, da je v Šmarci naprodaj hiša z 
velikim in lepo urejenim vrtom. 
Ko sva si z ženo ogledala loka-
cijo, sva bila takoj navdušena in 
se odločila, da si tukaj ustvariva 
nov dom. Tako sem že šest let va-
ščan Šmarce, imam zelo prijazne 
sosede in se nasploh v tej sredini 
dobro počutim. 

Prosti čas namenjam goram, 
dobrim knjigam ter prijateljem. 
Nenazadnje svoj prosti čas rad 
preživljam tudi na domačem vrtu, 
ki ga z veseljem skušam tudi sam 
urejati. Za popestritev dogajanja 
poskrbita tudi naši dve mali pasji 
zverinici, ki svojo majhnost kom-
penzirata z glasnostjo in vsej oko-
lici naznanjata svojo prisotnost

Podjetniške novice – Marko Vrhovnik, Lestor d.o.o., 
predsednik Območne obrtne zbornice Kamnik

Razvoj ideje o podjetništvu
Predhodnica mojega podjetja 

je bila očetova mizarska delavni-
ca v Mekinjah. To je bil poleg šole 
moj glavni učni poligon in seveda 
dobra osnova za mojo nadaljnjo 
poklicno pot. Z rastjo obsega de-
javnosti in števila zaposlenih so 
se večale potrebe po prostorskih 
in strojnih kapacitetah. Zato sem 
dejavnost iz domačih Mekinj pre-
selil na Bakovnik, kjer mi dovolj 
veliki prostori omogočajo opti-

malno postavitev strojne opreme 
in proizvodnega procesa. 

Letos mineva 25 let od vpisa 
podjetja Lestor d.o.o. v sodni re-
gister. Sodimo v kategorijo mi-
kro podjetij in imamo sedem za-
poslenih. Naša glavna dejavnost 
je izdelava opreme za poslovne 
in trgovinske prostore. Sodobna 
tehnološka oprema nam omo-
goča izvedbo najzahtevnejših 
naročil in optimalno prilagajanje 
zahtevam naročnikov. 

 
Nadaljnja vizija podjetja 

V svoji dejavnosti naše pod-
jetje sodi med uspešnejše v zad-
njih letih. To je rezultat stalnega 
vlaganja v tehnološko posoda-
bljanje strojne in programske 
opreme, sledenja novostim v ob-
delavah, predvsem pa prilagaja-
nja konkurenčnim razmeram na 
trgu. Pretekli dve leti sta bili za 
lesno dejavnost kar težki in boj 
za posel neizprosen. Upam, da 
bo nakazana gospodarska rast 
zagotovila izboljšanje stanja tudi 
v lesni dejavnosti. 

Vizija našega podjetja je pro-
izvodnja visoko kvalitetne lesene 

Pogled v proizvodne prostore
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opreme za znanega naročnika z zagotavljanjem 
najzahtevnejših obdelav končnih izdelkov. To 
bomo lahko zagotovili le z nadaljnjim vlaga-
njem v najsodobnejšo tehnološko opremo ter 
seveda tudi ustreznim izobraževanjem zapo-
slenih, ki so prav tako ključ vsakega uspeha. 

Del dobrih poslovnih rezultatov pa podjetje 
s sponzorskimi sredstvi in donacijami vsako leto 
namenja tudi podpori kulturnih in športnih pri-
reditev v občini Kamnik in širše. S tem prispeva-
mo svoj delež k ohranitvi tovrstnih aktivnosti ter 
nenazadnje širše prepoznavnosti našega kraja.

Območna obrtna zbornica Kamnik
Kamniška obrtna zbornica letos praznuje 40 

letnico delovanja, ki jo bomo v decembru tudi 
posebej obeležili. Ves čas moje podjetniške poti 
sem njen član, aktivno sem vključen v delova-
nje organov zbornice, peto leto zapored pa sem 
tudi v vlogi predsednika območne zbornice. 
Prav ta zadnja leta so bila za OZS najbolj »tur-
bulentna«. Ukinitev obveznega članstva je pus-
tila močne sledi v delovanju zbornice in seveda 
pomembno zmanjšala število članov. 

Osebno menim, da je zbornica (območna in 
vseslovenska) imela in ima pomembno vlogo 
pri razvoju obrtnih dejavnosti in malega pod-
jetništva, saj je z zastopanjem njihovih intere-
sov zaščitila in stanovsko okrepila najšibkejše 
gospodarske subjekte. Ta vloga je tudi sedaj 
še vedno enako pomembna, saj se povečuje 
obseg samozaposlenih, ki na zbornici lahko 
uredijo vse začetne aktivnosti in pridobijo pot-
rebne informacije.

Iskreno želim in upam, da bodo vsi obrtniki 
in podjetniki prepoznali koristi delovanja zbor-
nice, jih tudi v čim večji meri izrabili ter s tem v 
prihodnje prispevali k njeni ponovni okrepitvi 
in pomenu v slovenskem in širšem gospodar-
skem prostoru.

 Pogovarjal se je Matjaž Šporar

Zahvala
V imenu Krajevne skupnosti Šmarca  

se gospodu Marku Vrhovniku iskreno  
zahvaljujem za darovano garderobno steno,  

ki jo je izdelalo njegovo podjetje  
Lestor d.o.o.  

pri obnovitvenih delih  
v Krajevnem domu Šmarca.

Predsednik Sveta KS Šmarca Matjaž Šporar Pohištvena oprema trgovine z igračami in knjigami

Oprema lokala v tekstilni dejavnosti

Oprema prodajnega lokala
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Glasbena skupina THE ECCENTRICS

15. decembra 2015 mineva 
enoletno glasbeno ustvarjanje 
skupine mladih nadobudnežev 
z imenom The Eccentrics. Vsako 
leto v Krajevnem domu Šmarca 
tradicionalno poteka DOBRO-
DELNI KONCERT in letos je bil 
že šesti. Ker sem želel združiti 
na odru več generacij, sem mi 
je nekako porodila misel, da bi 
Ela, Miha in Tadej na tem do-
brodelnem koncertu URESNIČI-
MO SANJE tudi zapeli. Z vese-
ljem so pristali na mojo zamisel 
in po samem koncertu, ko so jih 
ljudje zelo bučno sprejeli, so se 
odločili, da bodo ostali skupaj 
in pomagali potrebnim pomoči. 
Naj omenim, da smo vedno na 
dobrodelnih koncertih pomagali 
otrokom s posebnimi potrebami. 

Mogoče koga zanima, zakaj 
prirejam te koncerte. Pred dese-
timi leti sem bil sam deležen po-
moči za svojega sina Anžeta. Ker 
so nam takrat dobrotniki poma-
gali, sem se odločil, da bom ne-
kako tudi sam, v zahvalo za vse, 
kar so drugi storili za nas, sedaj 
jaz pomagal po svojih zmožno-
stih. Odraz tega so tradicionalne 
prireditve v šmarskem KRAJEV-
NEM DOMU. Naj izkoristim to 
priložnost in se zahvalim svetu 
KS ŠMARCA, ker mi je vsako leto 
priskočil na pomoč in mi odstopil 
dvorano za koncerte: iz srca vam 
hvala.

Sedaj mi dovolite še nekaj be-
sed o sami zasedbi teh mladih 
glasbenikov. Njihova zasedba 
nosi posebno sporočilo, saj pri-
hajajo iz štirih različnih družin. 
Vokalistka Ela Zupin je doma iz 
Križa pri Komendi in je iz pov-
sem običajne družine. Vokalist 
Miha Šoštar prihaja iz Ljubljane 
in je oseba s posebnimi potreba-
mi. Rodil se je v sedmem mesecu 
nosečnosti, in ker je prišlo do po-

manjkanja kisika v možganih, je 
utrpel poškodbo. Posledica tega 
je cerebralna paraliza, tako da 
Miha slabo vidi in ima zelo ome-
jeno orientacijo v prostoru. V sku-
pino je pred dobrima dvema me-
secema prišel tudi Uroš Koščak, 
ki igra klaviaturo v skupini. Tudi 
Uroš ima cerebralno paralizo in 
zaradi drugačnosti so se mu star-
ši odpovedali, ker se niso mogli 
soočiti z njo. Tako je Uroš pri šes-
tih letih prišel v Kamnik, kjer ga je 

prijazno sprejela rejniška družina. 
Ker brez kitare v takšni zasedbi ne 
gre, je tu še Tadej Zorman, ki je 
v skupini The Eccentrics vokalist 
in kitarist. Tadej pa je domačin, ki 
ima bratca Anžeta, ki je invalid in 
je priklenjen na električni invalid-
ski voziček.

Te mlade glasbenike je zdru-
žila dobrodelnost, zato so se od-
ločili, da bodo tudi sami dobro-
delni. Tako imajo za sabo že kar 
nekaj odmevnih nastopov. Zelo 

Glasbena skupina The Eccentrics - člani zasedbe
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so jih veseli v CIRIUSU v Kamniku, 
kamor so jih že nekajkrat povabi-
li (popestrili so jim zadnji dan v 
šolskem letu 2014/2015, igrali so 
jim tudi, ko so imeli mladostniki 
iz Ciriusa taborjenje ob ognju do-
živetij, predstavili so se tudi naj-
mlajšim ...). Sodelovali so na dne-
vu odprtih vrat zavoda Gradimo 
prijateljstvo v Trzinu in ponosni 
so tudi na svoj nastop v Moste-
cu v Ljubljani na tradicionalnem 
20. srečanju nedonošenčkov Slo-
venije. Zapeli so za rojstnodnev-
na presenečenja, njihov največji 
koncert do sedaj pa so imeli 24. 
oktobra 2015 v Krajevnem domu 
Šmarca. Na tem koncertu so se 
želeli pokazati malo širši javno-

sti. Nekako je bil to tudi koncert 
enoletnega delovanja, zato so 
povabili v goste tudi KPZ Šutna 
iz Kamnika. Člani The Eccentrics 
so se odločili, da bo tudi ta kon-
cert imel dobrodelno noto, saj 
so namesto denarnih sredstev 
za vstopnino pobirali suho hra-
no z daljšim rokom uporabe. Vso 
darovano hrano so nato izročili 
dobrodelni organizaciji ANINI 
ZVEZDICI. Ta koncert je bil zabe-
ležen na RTV Slovenija, saj je bila 
reportaža o tem dogodku obja-
vljena 28. oktobra 2015 pri poro-
čilih ob petih (ogled prispevka je 
možen na tej povezavi od 11.01 
minute dalje http://4d.rtvslo.si/
arhiv/porocila/174367926 ).

Naj omenim, da imajo v tem 
letu kar nekaj nastopov. Povabil 
jih je tudi TIC Kamnik, poznani 
pa so tudi v domžalski občini in 
v Trzinu. 

Zelo radi se torej odzovejo na 
vsako povabilo za nastop na raz-
ličnih prireditvah, kjer lahko za-
pojejo in se predstavijo ljudem. 
Naj še omenim, da bodo tudi v 
letu 2016 priredili dobrodelni 
koncert, kjer bodo nastopili tudi 
sami. Spremljate jih lahko na in-
ternetni strani FACEBOOKA, kjer 
lahko vidite utrinke iz njihovih 
nastopov, vaj in raznih priredi-
tev, in sicer na povezavi: https://
www.facebook.c/omThe-Eccen-
trics-420807274776196/?ref= 
aymt_homepage_panel.

Če pripravljate kakšno priredi-
tev ali če želite koga presenetiti z 
glasbenim programom za rojstni 
dan ali ob kaki drugi priložnosti, 
se bodo z veseljem odzvali. Prila-
gamo njihov elektronski naslov, 
na katerem se lahko z njimi pove-
žete: theeccentrics15@gmail.com

Za konec vam ob iztekajočem 
letu 2015 člani The Eccentrics 
želimo veliko zdravja in osebne 
sreče. Naj bodo vaše poti polne 
petja in veselja in naj ne bo pre-
padov. Naj se vam zgodi v letu 
2016 veliko lepega in nepozab-
nega in upamo, da se vidimo na 
kakšnem našem nastopu. 

Glasbena skupina The Eccentrics - Nastop v Krajevnem domu Šmarca

Glasbena skupina The Eccentrics - Zbrana podarjena hrana, ki je bila  
posredovana dobrodelni organizaciji

SREČNO, ZDRAVO  
IN ZADOVOLJNO  

LETO 2016  
VAM ŽELIMO  

ČLANI SKUPINE 

THE ECCENTRICS!
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Je že osmo sezono zadovolj-
na uporabnica dvorane Krajevne 
skupnosti Šmarca, dvorano upo-
rablja za namene skupinske telo-
vadbe. Za športno aktivnost vam 
bo telo izjemno hvaležno, zato je 
lahko vadba v družbi somišljeni-
kov ne samo koristna, pač pa tudi 
zanimiva in zabavna.

Telovadnica Janja vam ponuja 
več vrst vodenih vadb:
• FIT SENIOR vsak ponedeljek 

in sredo od 8:30 do 9:30, kjer 
je telovadba prilagojena le-
tom in fizični pripravljenosti 
posameznika in morebitnim 
zdravstvenim težavam. Z vad-
bo ohranjamo mišično maso, 
kostno gostoto, vzdržuje se 
telesna kondicija in vse to pri-
pomore k dobremu počutju in 
preventivi pred boleznimi.

• FIT MIT (metabolični trening) 
vsak ponedeljek od 19:30 do 
20:15, je 45 minutni visoko 

Telovadnica Janja

intenzivni trening, ki dvigne 
nivo metabolizma, omogoča 
veliko porabo maščobe med 
samim treningom in še nekaj 
časa po njem. Trening se izvaja 
intervalno, krožno, med samo 
izvedbo vaj je malo počitka, saj 
želimo doseči maksimalno po-
rabo kalorij.

• FIT EXSPRESS vsak ponede-
ljek od 20:30 do 21:15, je 45 
minutni trening, ki poskrbi za 
dobro počutje, oblikovano 
telo, krepi aerobno vzdržlji-
vost, izboljšuje splošno fizično 
počutje, oblikuje postavo, pri-
dobi se mišični tonus. Vadba 
se izvaja brez zapletenih kore-
ografij in steperja, učinek vad-
be je viden na postavi in tele-
sni pripravljenosti.

• FIT SHAPE vsako sredo od 
19:30 do 20:15, je 45 minutni 
trening visoko in nizko inten-
zivnih krepilnih vaj brez koreo-
grafskega dela, za vse mišične 
skupine s poudarkom na jedru 

telesa (core). Bistvo jedra je 
stabilizacija trupa, ki omogoča 
prenos energije iz centra tele-
sa na vse njegove dele, seveda 
poskrbimo tudi za najbolj kri-
tične dele telesa.

• FIT TELOVADBA vsak torek in 
četrtek od 19:30 do 20:30, je 
60 minutna vadba, ki se izvaja 
ob prijetnih ritmih glasbe in je 
sestavljena iz aerobnega dela 
na steperju, kjer korake pove-
žemo v zanimivo koreografijo, 
v drugem delu pa je pouda-
rek na oblikovanju mišic nog, 
trebuha, zadnjice, rok…Vadba 
spodbuja kurjenje maščob, 
krepi aerobno vzdržljivost in 
poskrbi za dobro počutje.

Skupina Fitsenior za malo manj mlade
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Pri vseh zgoraj opisanih vad-
bah uporabljamo pripomočke 
(elastični trakovi, uteži, kolebnice, 
ravnotežne blazine…), določene 
vaje pa izvajamo z lastno težo.

Ob lepem vremenu se poda-
mo tudi na kakšen lažje dosto-
pen hrib, nekateri se srečujemo 
in tečemo za dušo in telo, poleti 
telovadimo zunaj pred dvorano in 
v naravi, ob koncu leta se druži-
mo na prednovoletni zabavi, po-
zno spomladi gremo na izlet….., v 
glavnem poskrbimo, da se poleg 
telovadbe v dvorani, družimo tudi 
izven nje.

Vsak ima na izbiro, da se odloči 
za trdo delo in neha iskati bližnji-
ce. Z vztrajnostjo, predanostjo, 
potrpežljivostjo, dobro voljo in 
ščepcem trme, lahko postane 
vaše telo funkcionalno in nadvse 
uporabno pri premagovanju 
dnevnih opravil.

Radi smo  

fit  

 
Telovadnica Janja
e-mail: jancifiteam@gmail.com 

Skupina Fitekspres za bolj vzdržljive

Nizko intenzivne vaje

Vzdrževanje telesne kondicije za boljše počutje

z razlogom
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Igralni dan – VIRTUS 2015
NK Virtus je na izredno lepo četrtkovo popoldne 

16. aprila 2015 v Športnem parku Virtus priredil za 
vse nogometne nadobudneže, lep nogometni do-
godek IGRALNI DAN – VIRTUS 2015. V NK Virtus 
smo se odločili da organiziramo zaključni dogodek 
za vse otroke, ki so preko celotnega šolskega leta 
pridno vadili v okviru Otroške Nogometne Šole Vir-
tus. Otroci so od meseca oktobra vestno obiskovali 
vadbo, ki je enkrat tedensko potekala na OŠ Marije 
Vera in OŠ Toma Brejca. Na Igralnem dnevu, so lah-
ko svojim najzvestejšim navijačem – staršem, babi-

V športnem parku Virtus je nogomet ponovno oživel

V Šmarci v Športnem parku 
Virtus je nogomet ponovno oži-
vel. V letu 2014 je na novo usta-
novljen NK Virtus Kamnik pričel 
z aktivnostmi in z nogometnimi 
vsebinami za najmlajše nogome-
tne nadobudneže. Lahko reče-
mo da je klub štartal iz točke 0. 
S pomočjo nekaj zanesenjakov, ki 
smo začeli z mislijo da otrokom 
ponudimo v ustreznem okolju 
dober program vadbe, ki bo ot-
rokom omogočal dobro osno-
vo in pripravo za svoje nadaljnje 
podvige in hkrati obuditi bogato 
nogometno tradicijo v tem kon-
cu Kamnika. V drugi sezoni de-
lovanja pod okriljem kluba sedaj 
v petih skupinah skupno vadi že 
preko 60 otrok 2 - 4 tedensko od-
visno od starostne skupine. Lepo 
je videti vse tisto veselje otrok, ki 
ga sprošča tekanje za žogami ter 
predvsem da otroci uživajo v igri 
in se z veseljem vračajo v Špor-
tni park Virtus. Z nogometnimi 
aktivnostmi delujemo tudi šir-
še saj smo aktivni v nogometnih 
krožkih na OŠ Marije Vera in OŠ 
Toma Brejca, kjer vključujemo v 
vadbo preko 100 otrok in za njih 
prirejamo igralne dneve ter špor-
tne dneve za predšolske otroke v 
vrtcih. V šport in nogomet želimo 
vključiti čim več otrok iz okolice, 
tako iz Šmarce, Duplice, Bakov-
nika, Podgorja in širše. Za enkrat 

smo zadovoljni z opravljenim in v 
Šmarci se zopet prebuja strast za 
nogometno igro!

Spodaj si lahko več preberete 
o zanimivih aktivnostih, ki smo jih 
v klubu pripravili v letu 2015. 
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cam in dedkom prikazali vse svoje 
nogometne veščine, ki so jih pilili 
preko celotnega šolskega leta. Za 
uspeh si štejemo, da so vadbo v 
šolah vadeči dobro sprejeli in so 
se iz tedna v teden vračali z vese-
ljem po novih izzivih, katere smo 
jim jih postavljali na nogometni 
vadbi. Zlasti lepo je videti, da je 
preko šolskega leta število vade-
čih naraščalo. Vadba jim je bila 
zanimiva, a hkrati jim je pomenila 
tudi svojevrsten dražljaj po napre-
dovanju in osvajanju vedno novih 

elementov nogometne igre. Bilo 
je veselje pogledati kako je okoli 
70 otrok od 1. – 3. razreda, uživalo 
v nogometnem dogajanju in igri z 
žogo ter opazovati njihove starše 
kako so jih spodbujali z glasnim 
navijanjem. Da je bil Igralni dan 
v Športnem parku Virtus še bolj 
atraktiven smo za njih napihnili 
»Žogo Velikanko« oz. Zoorbing 
žogo v kateri so se z užitkom v 
njej kotalili in uživali, kot hrčki v 
svojem kolescu. Za zaključek pa 
smo jim pripravili manjše prese-

nečenje, saj je vsak udeleženec 
bil nagrajen s spominsko medaljo 
»IGRALNI DAN – VIRTUS 2015«. 
Medalja s katere jih pozdravlja 
in bodri naš Levček, ki je klubski 
simbol ter krasi Virtusov grb. In še 
za konec, če je merilo veselje in 
nasmeh otrok, ki so prisostvovali, 
potem je IGRALNI DAN – VIRTUS 
2015 ODLIČNO USPEL! Priredili 
smo jim lep dan in izkušnjo, ki jim 
bo ostala v spominu. Hvala vsem 
trenerjem in staršem ki, so poma-
gali, da so otroci ta dan uživali!

Počitniške dogodivščine na Virtus Campu 2015
V prvem tednu šolskih počitnic smo v NK Virtus za zaključek naše 

prve sezone, organizirali še zelo aktivne nogometne počitnice – Virtus 
Camp 2015!

V Športnem parku Virtus so bili na enotedenskem druženju mali 
Levčki, ki so se preko zanimivih aktivnosti in nogometnih vsebin po-
vezali med seboj in sklenili nova prijateljstva. Spoznali so “driblinge” 
ter nekatere finte največjih mojstrov nogometne igre. Odigrali vrsto 
napetih tekem na in ob igrišču. Sproščali svoje veselje ob čofotanju 
v mestnem bazenu in se predajali izzivom skakanja po trampolinu. 
Za nas v klubu pa je bilo najpomembneje, ko na kupu vidiš veliko 
nasmejanih Levčkov in obilo dobre volje na letošnjem Virtus Campu. 
S pričaranimi lepimi spomini na poletne nogometne dogodivščine v 
NK Virtus obljubljamo da se bomo tudi v prihajajoči sezoni 2015/16 
potrudili za naše Levčke, da jim ne bo dolgčas!
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Cici vadba  
(l. 2009 do 2011)

To so naši najmlajši Levčki v 
klubu!

Za najmlajše od 4. do 6. leta 
starosti imamov NK Virtus pro-
gram Cici vadbe. Program vad-
be je prilagojen njihovi starosti. 
V osnovi program vadbe bazira 
na igri in cilja na splošen razvoj 
otroka z razvijanjem motorike 
za kontrolo žoge, tako z nogo, 
kakor tudi z roko. Najmlajšim se 
nogometni koraki podajajo pre-
ko različnih igric, lovljenj ter zah-
tev brez in z žogo. Vadba poteka 
enkrat do dvakrat tedensko in 
traja okoli 60 min.

Športni dan  
za predšolske  
otroke v športnem 
parku Virtus

V mesecu oktobru se je v 
dveh terminih in štirih skupinah 
športnega dne udeležilo okoli 80 
predšolskih otrok iz kamniškega 
vrtca Antona Medveda iz enote 
Tinkara in Oblaček, kjer smo jim 
v Športnem parku Virtus pripra-
vili zanimive igre z žogami in jim 
popestrili »delovni dan«

Lep športni pozdrav  
Dušan Balutto
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Aktivnosti v Športnem društvu Šmarca

Športno društvo Šmarca je 
bilo ustanovljeno v letu 2010 z 
namenom, da bi združili krajan-
ke in krajane Šmarce ter jim čim 
bolje pripomogli k športnemu 
udejstvovanju. 

Naj vam navedemo nekaj ci-
ljev, ki so pred nami in bi jih že-
leli uresničiti v bližnji prihodnosti. 
Na prvem mestu je vsekakor čim 
prejšnja zasnova in tudi izvedba 
Športno-rekreacijskega centra – 
ŠRC Šmarca, ki bo predvidoma 
lociran za tovarno Menina. V več-
jem delu tega območja je tam že 
lastnik zemljišč Občina Kamnik, 
kar bi lahko olajšalo pot do konč-
ne realizacije tega centra. Naše 
želje so tudi omogočiti krajankam 
in krajanom ukvarjati se z njiho-
vim priljubljenim športom, orga-
nizirati različna športna tekmova-
nja ter s tem slediti motu »Zdrav 
duh v zdravem telesu«. Današnji 
življenjski tempo je dinamičen in 
stresen, zato je potrebno skrbeti 
tudi za zdravo gibanje.

Ena izmed glavnih panog, ki je 
vključena v naše športno društvo 
in je tudi že zelo dejavna, je sek-
cija za namizni tenis. Tekmovalni 

del ekipe je vključen v igranje v 
IV. ljubljanski rekreativni namiz-
noteniški ligi. Ekipo sestavlja pet 
igralcev: Jože Rutar, Jani Brino-
vec, Mitja Pibernik, Tone Starc ter 
njihov vodja Gregor Svetec. 

Na tem tekmovanju iz na-
miznega tenisa, ki ga organizira 
Namiznoteniška zveza Slovenije, 
je naša ekipa sodelovanje priče-
la v najnižji stopnji, in sicer v 5. 
ljubljanski rekreacijski namizno-
teniški ligi. Igralci so se s svojo 
borbenostjo in požrtvovalnostjo 
uspeli uvrstiti v višjo ligo – 4. ligo, 
kjer trenutno zasedajo odlično 1. 
mesto.

Iz namiznoteniškega biltena  
št. 1, ki je izšel v mesecu sep-
tembru, je razvidno, da je zani-
manje za to obliko rekreacije pre-
cejšnje, saj se je v letošnjem letu 
prijavilo 45 ekip. V biltenu prav 
tako opozarjajo na morebitne ne-
dovoljene obloge loparjev ali celo 
spremenjene oblike loparjev. To-
vrstna uporaba nedovoljenih ma-
terialov bo strogo sankcionirana.

Pri delovanju Športnega 
društva Šmarca pa seveda ne bi šlo 
brez pomoči Krajevne skupnosti 
Šmarca, ki nam omogoča trenirati 
in igrati tekme v dvorani krajevne-
ga doma v Šmarci, kjer se odvijajo 
tudi tekme omenjene rekreativne 
lige. Finančno pa nam ob strani 
stoji podjetje INTERBLOCK d. d. 
iz Mengša, ki nam vsakoletno po-
maga z denarno donacijo pri na-
kupu športne opreme. 

Športno društvo Šmarca tre-
nutno razpolaga s tremi namiz-
noteniškimi mizami, ki so na voljo 
tudi ostalim vaščanom za rekrea-
cijo, in sicer vsak torek med 17.00 
in 19.00 uro. Lepo vas vabimo, da 
se nam pridružite.

Želimo si, da bi se v naslednjih 
letih število naših članov povečalo 
in da bi se naše poslanstvo razširi-
lo tudi na dodatne dejavnosti. 

Predsednik ŠD Šmarca Gašper 
PavlinNamizno teniška ekipa ŠD Šmarca 

Trenutna lestvica v IV. ljubljanski rekreativni namiznoteniški ligi
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Kako je bilo, ko smo mahali v svet

Otroci iz Vrtca Antona Medve-
da Kamnik – enota Sonček smo 
v preteklem šolskem letu maha-
li v svet. Pravzaprav smo mahali 
v Zagreb. H komu? K našim vr-
stnikom iz vrtca Grigora Viteza, 
natančneje k otrokom iz skupine 
Lastavice.

Vključeni smo bili v mednaro-
dni projekt »Pomahajmo v svet«, 
preko katerega otroke v vrtcih 
in šolah med seboj povezujejo 
z video omrežjem, kjer se lahko 
v živo vidijo, si pomahajo in se 
naučijo prvih tujih besed. Velik 
poudarek smo namenili pred-
vsem spoznavanju kultur, običa-
jev in načina življenja. Otroci so 
si lahko pokazali, kako se igrajo, 
kakšne pesmi pojejo, v kakšnem 
okolju živijo, kakšno hrano jedo, 
kakšen jezik govorijo itd.

Namen projekta je bil, da smo 
otroke preko različnih, njim zani-
mivih, dejavnosti motivirali in jih 
tako navajali na rahljanje stere-
otipov, predsodkov, nestrpnosti 
do drugače mislečih, do tujcev, 
do ljudi s posebnimi potrebami, 
do starejših itd. S tem smo pri-
pomogli h kakovostnejšemu živ-
ljenju, večji solidarnosti in spo-
štovanju, še posebno sedaj, ko 
postaja svet vedno bolj odprt in 
dostopen, a hkrati nestrpen.

Preko video klicev (bilo jih je 
10 ali 11) in »petih prstov« (pet 
tem) smo torej spoznavali tako 
sebe kot nove prijatelje, svoje in 
njihove družine, oba vrtca, obe 
mesti in obe državi.

V okviru prvega prsta – TO 
SEM JAZ smo pričeli razmišljati 
o sebi. Z različnimi tehnikami in 
materiali smo risali sebe in pri-
jatelje (portret, figura), pisali in 
prerisovali smo črke, jih šteli in 
poimenovali, sestavljali smo ra-
zumljive in smešne besede, zapi-
sovali svoje ime, se igrali igre za 

poglobitev prijateljskih 
odnosov, igre zaupa-
nja, igre za spodbuja-
nje razvoja naših gi-
balnih sposobnosti in 
spretnosti. Spoznavali 
smo dele telesa v slo-
venskem, angleškem in 
hrvaškem jeziku. Učili 
smo se znakovne go-
vorice …, ob tem smo 
spoznali prve tuje be-
sede: pozdrava v an-
gleškem in hrvaškem 
jeziku. Ker novih prija-
teljev nismo mogli zares objeti, 
smo jim po pošti poslali »obje-
me« iz blaga – obris telesa, na 
katerem je vsak odtisnil svoje 
dlani, narisal srce in svoje ime. 
Tudi nam je poštar prinesel pis-
mo – v njem so bile spete risbe 
avtoportretov, da smo si lažje 
predstavljali svoje prijatelje.

 Ob tej temi smo jih tudi prvič 
zares videli in slišali – preko sky-
pa. Predstavili smo se drug dru-
gemu in jim zapeli pesem z našo 
Mici Znakec, ki obvlada znakov-
no govorico. 

JAZ IN MOJA DRUŽINA je bila 
druga tema (drugi prst), ki smo se 
je lotili in pri kateri so nam veli-
ko pomagali starši. Vsaka družina 
je doma pripravila plakat o sebi, 
ki ga je vsak malček predstavil 
prijateljem v vrtcu, ter družinsko 
zastavo, s katero smo na drugem 
video javljanju pomahali prijate-
ljem. Novim prijateljem smo pos-
lali Knjigo družin, v kateri so bile 
risbe naših družin. Zanje smo se 
naučili pesmico v angleškem je-
ziku – Fingerfamily.

Predstavitev moje družine

Ustvarjalna delavnica
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V nadaljevanju so otroci pri-
jateljem iz Zagreba predstavili 
naš vrtec (tretji prst, tretja tema): 
JAZ IN MOJ VRTEC. Nastale so 
čudovite risbe hiše, v kateri do-
muje vrtec, kartonska maketa 
vrtca, plakat vseh naših enot in 
knjiga o Vrtcu Antona Medveda 
Kamnik, ki jo je Mici Znakec (ma-
skota skupine) odnesla s seboj, 
ko se je odpravila na krajše po-
čitnice k zagrebškim prijateljem. 
Na izmenjavo pa je iz Zagreba k 
nam prišel Frogi. On je najboljši 
prijatelj otrok iz skupine Lastavi-
ce, obiskal je vse njihove družine 
in si ogledal veliko sveta. Prišel je 
v enoto Sonček, da bi spoznal še 
nas in naš vrtec.

Za video javljanje smo se na-
učili himno našega vrtca, skupaj 
smo prebrali slikanico Zrcalce (mi 
v slovenskem, oni v hrvaškem je-
ziku), prijatelji pa so nam prip-
ravili še dramatizacijo pravljice 
Zrcalce (avtor G.Vitez, po kate-
rem se imenuje njihov vrtec).

Nadaljevali smo s četrto temo 
JAZ IN MOJE MESTO. Odkriva-
li smo znamenitosti in običaje 
našega mesta. Zdaj poznamo 
kamniški grb in zastavo. Spoznali 
smo legendo o kamniški Veroni-
ki, ki je otroke najbolj pritegnila, 
zato smo pripravili še drama-
tizacijo in si odšli ogledat njen 
grad. Ogledali smo si Glavni trg, 
občinsko stavbo, kip R. Maistra, 

Trg talcev in 
samostan ter 
se odpravili 
še v galerijo 
M. Maleša. 

Prijateljem 
smo preko 
video javlja-
nja predsta-
vili ljudski 
ples Ob bi-
strem po-
toku je mlin 
ter jim poka-
zali, kako se 
izdela trnič. 

V ta namen nas je v času video, 
javljanja obiskala prijazna gospo-
dična in pred kamero prikazala 
postopek izdelave, ki je bil, žal, 
tudi nam neznan. Enega smo, po 
pošti, poslali tudi v Zagreb, da so 
ga prijatelji lahko tudi okusili.

Peta tema oz. peti prst je bila 
naša država – JAZ IN MOJA DR-
ŽAVA. Otroci so spoznavali in raz-
iskovali znamenitosti Slovenije, 
značilne športe, jedi (mimogrede, 
pripravili smo si slastne kremne 
rezine – boljše kot blejske), sloven-
sko zastavo, grb, himno, ki smo jo 
zapeli tudi svojim prijateljem ob 
video klicu, obenem pa spoznali 
zastavo in himno Hrvaške.

Zadnja tema je bila DLAN. Ot-
roci so »evalvirali« vse pretekle 
teme in se naučili himno Poma-
hajmo v svet, ki so jo ob video 
javljanju zapeli skupaj s svojimi 
novimi prijatelji.

Leto je bilo delavno, a zelo za-
nimivo in poučno.

Kot vsaka šola ali vrtec, ki so-
deluje v projektu »Pomahajmo 
v svet« in uspešno sledi progra-
mu, smo si pridobili časten na-
ziv »Strpen vrtec«, kar je lahko 
otrokom, staršem in celotnemu 
strokovnemu timu v velik ponos. 
S tem smo pokazali, da otroke 
učimo strpnosti in razumevanja 
drugačnosti v vseh oblikah. Zna-
nje, ki smo ga majhni in veliki v 
projektu »Pomahajmo v svet« 
pridobili, nas vodi k razumeva-
nju, razumevanje pa nas vodi k 
sprejemanju.

Z mednarodnim sodelova-
njem in povezovanjem MAJHNI 
in VELIKI, TAKŠNI in DRUGAČNI 
GRADIMO MOSTOVE PRIJATELJ-
STVA MED VSEMI LJUDMI, NACI-
JAMI, VERAMI …

Vanda Levar

Na obisku pri kamniški Veroniki

Njam - delavnica za sladkorčke
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Župnija Šmarca Duplica v letu 2015

Župnija Šmarca Duplica je bila 
ustanovljena 15. avgusta 1980 iz 
naselij Šmarca, ki je s podružnič-
no cerkvijo sv. Mavricija do takrat 
spadala pod župnijo Homec in 
iz Duplice, ki je bila do takrat del 
kamniške župnije. Za kratek čas je 
v novo župnijo spadal tudi Volčji 
potok s podružnično cerkvijo.

Dotedanja homška podružni-
ca, sedaj pa naša farna cerkev, je 
posvečena mučencu sv. Mavri-
ciju, poveljniku slavne tebajske 
legije, ki je bil zaradi svoje kr-
ščanske vere mučen in usmrčen 
v soteski, kjer je danes mesto 
Saint Maurice (St. Moritz). Po 
tem svetniku je tudi Šmarca do-
bila svoje ime. Na njegov god 
(22. septembra) je vezan naš 
župnijski praznik celodnevnega 
češčenja. Letos so naše prazno-
vanje počastili duhovniki g. Luka 
Demšar (kamniški župnik), g. Edi 
Strouhal (novi tunjiški župnik),  
g. Lojze Hostnik (homški župnik) in  
g. Jure Ferlež (župnik iz Doba), ki 
je vodil zaključno slovesnost.

Drugi župnijski praznik za 
vsako cerkev je dan posvetit-
ve ali vsaj blagoslovitve cerkve, 
tako imenovano »farno žegna-
nje«. Naša župnija ga obhaja na 
Jernejevo nedeljo, letos smo ga 
slovesno obhajali 30. avgusta. Za 
takšna praznovanja in za druge 
velike cerkvene praznike se po-
sebej potrudijo naši pevci meša-
nega zbora (vodi jih Ivi Ropas) in 
pevci otroško mladinskega zbora 
(vodi jih Rok Rakar). Posebna zah-
vala jim gre, ker se vse nedelje in 
praznike potrudijo, da s petjem 
polepšajo naša bogoslužja.

Ob sobotah in večinoma ob 
četrtkih pa za glasbeno sprem-
ljavo ljudskemu petju poskrbijo 
mladi organisti (Žiga, Janja, Ari-
ana …), ki jih je začela pripravljati 
pred leti že moja, sedaj že po-

kojna sestra Frančiška, ob nje-
ni bolezni pa je ponudila svoje 
sodelovanje ga. dr. Veri Šarec, ki 
počasi pripravlja tudi že cerkveni 
ansambel. S člani otroškega pev-
skega zbora, člani nastajajočega 
ansambla in ministranti, smo le-
tos poleti preživeli prav prijeten 
počitniški teden v Kranjski gori.

Hrbtenico našemu pastoral-
nemu delu dajejo različne skupi-
ne: letos smo izvolili nov Župnij-
ski pastoralni svet (staremu je 
potekel mandat). Farno občestvo 
je izvolilo 13 članov. Septembra 
smo se sestali prvič, za Miklavža 
začenjamo s prvimi načrtovanji.

Za duhovno podporo župnije 
skrbi molitvena skupina, ki se v 
cerkvi pred izpostavljenim Najsve-
tejšim zbira vsak torek po maši. 
Enkrat na mesec se srečuje tudi 
svetopisemska skupina, ki delu-
je po metodi Lectio divina. Z vso 
zavzetostjo jo vodi Jožica Tonin.

Da se naše besede spreminja-
jo v dejanja, skrbi Karitas pred-
vsem po zaslugi tajnice dr. Ma-
rinke Juteršek in njenih najbližjih 
sodelavcev in skritih darovalcev, 
ki skrbijo, da lahko plačamo vsaj 
kakšno položnico tistim, ki so v 
največji stiski.

Kot skavti nekateri sodeluje-
mo v stegu na Homcu, tudi jaz 
sem tam duhovni asistent za 
najmlajše (Balu).

Ministranti se dobivajo na 
skupnih srečanjih in vajah ob so-
botah, sodelujejo pri četrtkovih, 
sobotnih in nedeljskih mašah, z 
malo spodbude upam, da bom 
spet lahko imel vsak dan vsaj ka-
kšnega pomočnika.

Nekaj novega je v naši župniji 
tudi uvajanje v potrkavanje. Od-
rasli to nalogo ob večjih prazni-
kih odlično opravljajo: Marjan 
Jerman, Janez Kunc … Ko se je v 

župnijo priženil še Matic Podr-
žaj, pa je začel uvajati v to vrsto 
glasbe tudi mladi rod in naši na-
dobudneži so iz nastopov že pri-
nesli dvoje priznanj.

Zelo rad bi k sodelovanju po-
vabil tudi mladino. Mladinskih 
srečanj v klasičnem smislu že 
drugo leto nimamo več (pravijo, 
da imajo v šoli preveč učenja), 
letos smo na njihovo pobudo 
skušali uvesti debatni krožek, pa 
še čakam in vabim, da to pobudo 
uresničimo. Pridite ob sobotah 
zvečer po maši! Po drugi strani 
pa moram priznati, da nekateri 
mladi vendarle delujejo na dru-
gih področjih: kot pevci, orga-
nisti, skavti, animatorji poletnih 
srečanj … Nekateri sodelujejo 
tudi v drugih župnijah v njihovih 
mladinskih skupinah.

Tudi brez gospodarskih zadev 
v župniji ne gre. Predniki so nam 
izročili sicer majhno, skromno, 
pa vendarle lepo cerkvico. Vzdr-
ževati jo je treba, jo posodoblja-
ti. Največja posodobitev so sicer 
živa občestva, pa tudi brez ma-
terialnih osnov ne gre. Upam si 
trditi, da smo s skromnimi sred-
stvi uspeli našo cerkev v preteklih 
letih narediti lepo, čeprav nas več 
stvari še čaka.

Letos smo posebej ponosni na 
nove orgle, ki so sicer elektronske, 
pa vendar odlično služijo svojemu 
namenu. Posebna zahvala gre tu-
kaj našim faranom, ki ste darovali 
za ta inštrument, velik delež pa 
smo letos dobili na osnovi javne-
ga razpisa občine Kamnik za so-
financiranja sakralnih objektov, za 
kar se občini in vsem darovalcem 
najlepše zahvaljujem.

V letošnjem letu smo bogatej-
ši tudi za sliko prve postaje Križe-
vega pota, ki nam je bila pred leti 
pri v vlomu v cerkev ukradena. 
Po študiji ostalih Layerjevih slik 
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Župnijska Karitas Šmarca–Duplica

Župnijska Karitas Šmarca–
Duplica deluje od leta 2009. Pred 
tem smo nekatere prostovoljke 
iz Šmarce pomagale pri kamniški 
Karitas, pri kateri so bili obreme-
njeni z velikim številom prosilcev 
in majhnim prostorom, zato smo 
se odločili, da se delo razdeli po 
župnijah. 

Problem je nastal, ker nismo 
imeli nobenega prostora za skla-
diščenje. Za prvo silo smo dobi-
li lepo, suho klet v privatni hiši. 
Nato smo dobili kontrolo s kme-
tijskega ministrstva, od koder so 
nam vljudno pojasnili, da skladi-
šče ne more biti v privatni hiši.

 Obrnili smo se na Krajevno 
skupnost Šmarca, kjer se je na-
šel mali kletni prostor. Tega smo 
sodelavke izpraznile in pobelile, 
s pomočjo sorodnikov pa smo 
položili novi pod, postavili police 
in malo pisalno mizo. Tu skladi-
ščimo hrano, ki nam jo nabavlja 
Škofijska Karitas Ljubljana ali pa 
jo dobimo iz evropske pomoči. 
Kombi jo pripelje iz Ljubljane, do-
stikrat pa jo pripeljemo tudi sami. 

jo je naslikal ruski slikar in kipar 
Nikolaj Mašukov. Hvaležnost ve-
lja dvema plačnicama.

Zadnja večja pridobitev je tudi 
zemljišče, s katerim bomo v pri-
hodnje dobili vsaj nekaj parkirnih 
mest severno od cerkve. Tukaj 
gre posebna zahvala g. Francu 
Schnablu, ki je uresničil obljubo 
svojega očeta, sosedu Šuštarju, ki 
je bil pripravljen zemljo zamenja-
ti in g. Mitju Šarcu, ki je poskrbel, 
da se je vse uradno izpeljalo sko-
zi nekatere zapletene postopke.

Omenjene prenove so samo 
večji uresničeni projekti letoš-
njega leta. Za naprej je v načrtu 
nadaljevanje prenovitve kora, 
ureditev parkirnih mest, večji iz-
datek pa bodo predstavljala tudi 
nova cerkvena vrata …

Verjetno čutimo, da je vzdrže-
vanje cerkve naš dolg do pred-
nikov, skrb za duhovno poglo-
bitev pa naš dolg do zanamcev. 
Zato naj velja vabilo: pridružite 
se nam, vključujte se v različne 
skupine, dobrohotno sprejmite 
naša dobrohotna prizadevanja, 
Bog pa naj spremlja in vodi vse 
naše korake.

Sodelujemo s patronažno 
službo. Stranke hodijo po pake-
te hrane enkrat na osem tednov. 
Tistim, ki so ostareli ali bolni, hra-
no pripeljemo na dom. Obiskuje-
mo starostnike, tudi tiste, ki so v 
domovih počitka. 

Letos je bilo organizirano roma-
nje starostnikov kamniške dekani-
je na Brezje. Sodelavke se udele-
žujemo seminarjev, ki jih pripravlja 
Škofijska Karitas Ljubljana. 

V oktobru smo kupili krompir 
za ozimnico, iz ŠKL smo dobi-
li jabolka in jih tudi razdelili. Za 
1. november smo imeli akcijo 
z malimi svečami. Pomagamo 
predvsem družinam z otroki, 
upokojencem z nizkimi pokojni-
nami, brezposelnim ... Občasno 
jim poskušamo plačati kakšno 
položnico (dodatno zavarovanje, 
ogrevanje, elektrika ...). Oblek ne 
moremo sprejemati, ker za to ni-
mamo potrebnega prostora. Po-
nje lahko oblačil potrebni hodijo 
v Župnijsko Karitas Kamnik. 

Imamo pet stalnih sodelavcev 
in še nekaj občasnih. Trudimo se, 
da bi v svoji okolici osveščali lju-
di, da bi prepoznavali stisko in ne 
zapirali oči pred njo. 

Zahvaljujemo se KS Šmarca in 
Občini Kamnik, ki nas finančno 
podpirata, pa tudi vsem drugim 
darovalcem – le s skupnim sode-
lovanjem lahko zmoremo.

 
Predsednik: Janez Gerčar, župnik
Tajnica: Marinka Juteršek

Župnijska Karitas Šmarca–Duplica 
Pot iz vasi 12 
1241 Kamnik
TRR: SI56 0230 1025 8908 195 Karitas - del članstva župnijske Karitas
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Prva pomoč pri možganski kapi

Akutna možganska kap je ne-
naden dogodek v osrednjem živ-
čevju, ki hudo prizadene del mo-
žganov. Vodi v nastanek značilnih 
simptomov, ki jih opazi bolnik ali 
nekdo, ki se nahaja zraven. Po-
gosteje prizadene starejše ljudi, 
ni pa tako zelo redek pojav tudi 
med mlajšimi.

Sicer pa je možganska kap na 
tretjem mestu med najpogostej-
šimi vzroki smrti in najpogostejši 
vzrok invalidnosti pri odraslih v 
razvitem svetu. 
Vzroki možganske kapi: 
• razpoka možganske žile in po-

sledično krvavitev v možgane,
• zamašitev ene od možganskih 

žil in
• krvavitev v možganske ovoj-

nice, ki se najpogosteje poja-
vi zaradi razpoke bolezensko 
razširjene žile (anevrizme). 

Dejavniki tveganja za nastanek 
možganske kapi:
• slabe prehranjevalne navade,
• kajenje,
• povišan indeks telesne mase 

in debelost,
• sladkorna bolezen tipa 2,
• povišan krvi tlak (najpo-

membnejši dejavnik tveganja),
• pomanjkanje telesne aktivnosti,
• kronični alkoholizem,
• kronični stres,
• zloraba drog.
Znaki in simptomi možganske 
kapi zaradi zapore žile: 
• asimetrija obraznih potez  

s spuščenim ustnim kotom, 
nezmožnost zapiranja veke, 
asimetrija pri nasmehu,

• negibnost udov,
• mravljinčenje,
• motnje govora,
• motnje pisanja in računanja,
• motnje vida,
• motnje gibanja,
• težave pri požiranju,
• zmedenost, omotica,

• težave pri zadrževanju vode in 
blata.
Znaki in simptomi možganske 

kapi zaradi krvavitve v možgane 
so običajno podobni tistim pri 
zamašitvi možganske žile, vendar 
ob krvavitvi simptomi zelo hitro 
napredujejo. Bolnik ima pogo-
steje, kot pri zapori žile tudi gla-
vobol in občuti slabost, bruha in 
ima motnje zavesti.

Znaki in simptomi možganske 
kapi zaradi krvavitve v mož-
ganske ovojnice:
• Nenaden, močan glavobol, 

kakršnega bolnik še nikoli ni 
imel, ima občutek kot bi ga nek-
do z vso močjo udaril v zatilje,

• otrpel vrat,
• slabost, huda prizadetost, ut-

rujenost, vrtoglavica, bolnika 
moti svetloba,

• bruhanje,
• ohromelost po eni polovici te-

lesa,
• povešena veka in omejen pog-

led z enim očesom v več smeri,
• zmedenost, nemir,
• motnje zavesti,
• krči.
Ukrepi prve pomoči:
1. Možganska kap je nujno sta-

nje, zato pokličemo reševalce 
na številko 112.

2. Prizadetega položimo na 
posteljo, odpnemo mu sraj-
co, razrahljamo vratnik in od-
stranimo vse, kar bi ga lahko 
utesnjevalo.

3. Rahlo podložimo vzglavje z 
blazino.

4. Prizadetemu ne damo ničesar 
jesti ali piti.

5. Odstranimo morebitno zobno 
protezo.

6. Vzdržujemo prosto dihalno 
pot.

7. Nezavestnega bolnika na-
mestimo v stabilni bočni po-
ložaj, zlasti, če bruha.

8. Do prihoda reševalcev ga ne-
nehno opazujemo.

9. Pripravimo zdravstveno iz-
kaznico in vso medicinsko 
dokumentacijo, ki je na voljo, 
ter seznam zdravil, ki jih jemlje 
bolnik.
Za lažje prepoznavanje mo-

žganske kapi se lahko orientira-
mo tudi po kratici GROM (govor, 
roka, obraz, minuta). Pri govoru 
ugotavljamo, če oseba govori jas-
no in razumljivo, pri roki, osebo 
prosimo da dvigne roko in jo za-
drži, pri obrazu pa osebo prosimo, 
da se nasmehne in opazujemo, če 
ima povešen ustni kot. V kolikor 
opazite kateregakoli od teh zna-
kov, nemudoma pokličite 112!

Za konec: Uspešnost zdravlje-
nja možganske kapi je odvisna 
od hitrega ukrepanja, zato ukre-
pajte prvi in preprečite najhujše! 

Viri: Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije, Švi-
gelj V.: Nujna stanja v nevrologiji

Marija-Lara Schnabl
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Nove pridobitve v Krajevnem domu Šmarca v letu 2015

Namestitev projektorja in plat-
na za projekcije 

V letošnjem letu je bila v naši 
dvorani za prireditve nameščena 
oprema za računalniške projek-
cije, ki so lahko v veliko pomoč 
pri raznih predstavitvah, preda-
vanjih, ponuja pa tudi možnost 
ogledov raznih filmov. Celot-
na dobavljena oprema vključu-
je elektromotorno projekcijsko 
platno z daljinskim upravljanjem 
širine 3,5 m, projektor Hitachi 
s svetilnostjo 4000 lumnov in 
možnostjo brezžične komunika-
cije, daljinske upravljalnike, na-
dometni priklop HDMI in VGA 
ter vso potrebno ožičenje in pri-
padajoči drobni material. Ome-
njena oprema sedaj omogoča s 
pomočjo računalniške projekcije 
lažje in kvalitetnejše predstavitve 
raznih predavanj, letnih konfe-
renc ali tudi občnih zborov, ki so 
se v dvorani odvijali že do sedaj, 
obenem pa nudi opcije tudi za 
kakšne nove dejavnosti. 
Zamenjava vrat na prehodu v 
Gasilski dom PGD Šmarca

V skladu z našimi plani delo-
vanja smo v poletnem času, ko 
je v dvorani Krajevnega doma 
Šmarca zmanjšana dejavnost, 
pristopili k manjšim obnovitve-
nim delom. Tako smo zaradi iz-

boljšane zvočne zaščite in bolj-
šega tesnjenja zamenjali vrata na 
prehodu v dežurno operativno 
sobo gasilnega doma. Enokrilna 
vrata velikosti 800 x 2000 mm so 
izdelana iz alu profilov s preki-
njenim toplotnim mostom, pra-
šno barvana v standardni barvi 
in zastekljena s prozornim izo-
lacijskim steklom, na katero je 
dodatno prilepljena še Alu plo-
čevina.
Ureditev pomožnega prostora

Zaradi lažjega dostopa v po-
možni prostor in dvorano skozi 
zadnji vhod smo prestavili opre-
mo in jo namestili v bolj odmak-
njen del prostora. Zaradi lažjega 
prižiganja in ugašanja luči smo 
dodatno namestili novi stikali in 
vtičnici. Stena, ki se je sprostila, 
pa je opremljena z daljšo garde-

Izvedba garderobne stenePrestavitev stikal

Izdelava ožičenja naprav Namestitev projekcijskega platna

robno oblogo s kljukami za obe-
šanje in odlagalno polico.

Predsednik  
Sveta Krajevne skupnosti Šmarca

Matjaž Šporar

Vrata na prehodu v Gasilski dom
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Romanje na sv. Višarje:  
Fotopis Petra Nagliča iz leta 1933

Poleti leta 1933 je amaterski 
fotograf Peter Naglič s fotoapara-
tom zabeležil veliko slovensko ro-
manje na sv. Višarje. Fotografiral 
je romarje med vzponom na goro, 
cerkev z župniščem in gostišča na 
vrhu, romarje med počitkom in na 
razgledni točki, na koncu pa še 
panoramske poglede na bližnje 
hribe. Nastala je serija 32 fotogra-
fij, ki jih je Naglič uredil v fotograf-
skem albumu. V uvodu je napisal 
krajši dnevnik, v katerem je opisal 
potovanje in bogoslužje, temu pa 
dodal še svoje vtise. Fotografije je 
razvrstil po časovnem zaporedju, 
na koncu pa jim je dodal še opi-
se, tako da celota tvori krajši foto-
grafski potopis – fotopis.

Peter Naglič (1883 - 1959) iz 
Šmarce pri Kamniku se je preži-
vljal s ščetarstvom, njegov naj-
ljubši hobi pa je nedvomno bila 
fotografija, ki ji je posvečal največ 
prostega časa. Med letoma 1899 
in 1959 je posnel preko 10.000 
posnetkov s portretno, krajinsko, 
arhitekturno in dokumentarno 
vsebino, ki so ohranjeni na ste-
klenih in poliestrskih negativih ter 
pozitivih. Celotno zapuščino Petra 
Nagliča, ki jo hrani njegov vnuk 
Matjaž Šporar, je digitaliziral Slo-
venski etnografski muzej.

Na romanja se je Naglič večkrat 
odpravil skupaj s svojo družino, 
tako se je tudi na Višarje odpravil 
skupaj s svojo ženo Marijo in nje-
nimi nečaki Stankom, Matevžem 
ter Alojzijo Švigelj. Romanje na 
Višarje je poleti leta 1933 organi-
zirala Katoliška akcija v sklopu pri-
reditev obeleževanja 1900 letnice 
Kristusove smrti in vstajenja ter 
biserne maše škofa Antona Bona-
venture Jegliča. Poseben vlak z 20 
vagoni je odpeljal 800 romarjev 
iz celotne Slovenije z ljubljanske-
ga kolodvora 31.7.1933 ob 7:30 
proti Žabnicam. Na postajah so 

vstopali novi in novi romarji. Po 
Nagličevih besedah je med nji-
mi vladalo veselo razpoloženje 
in razlegala se je pesem. Žanjice 
in kosci po njivah in travnikih so 
za hip obstali in jim pomahali v 
pozdrav. Da je bilo romarjev res 
veliko, se je zares pokazalo šele 
v Žabnicah, kamor so prispeli ob 
12.00. »Ko so se romarji vsuli iz 

vlaka in se zgrnili izpred postaje 
po cesti, ob kateri se na obeh stra-
neh košatijo tepke, so šele videli, 
koliko jih je. Zadnji pri postaji, prvi 
pa so že zavili mimo Ehrlichovih – 
restavracija »Pri pošti« – in krenili 
s ceste na stezo preko polja./.../ ro-
marske vrste so se ožile in daljšale, 
daljšale ter se vzpenjale »Za mli-
ni« in preko Longove senožeti ob 
Višarskem potoku skozi Podrtje po 
zložni kolovozni poti. Potok je v re-
gulirani strugi šumel in v slapovih 
hitel v dolino, romarji pa z glasno 
molitvijo navkreber. Ta in oni stari 
romar pa se je spominjal, kako so 
stale nekoč ob tej poti skladovni-
ce drv, ki so jih jemali in nosili na 
Višarje« (Ponedeljski Slovenec, 
14.8.1933).

Po dveh urah so prispeli na Vi-
šarsko planino, kjer so imeli krajši 
postanek, potem pa nadaljevali 
pot mimo kapelice nad planino. 
Ko so prispeli na vrh, so si privo-
ščili počitek in malico, Naglič pa 
je naredil nekaj panoramskih po-
snetkov bližnjih hribov. Povzpe-
li so se tudi na razgledno točko 
na Beračnem kuglu nad cerkvijo. 
Potem so se romarji pripravili na 
najpomembnejši del potova-
nja – rimsko procesijo in mašo. 
Kot je zapisal v svojem dnevniku:  

Peter Naglič s fotografsko opremo 
okoli leta 1903

Svete Višarje leta 1933
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»Ob 19:30 je bil krasen govor, nato rimska procesija s 
svečicami in petjem, vmes zvanredno so se v mraku lepo 
lučice blestele in melodija petja v gorovju razlegala.« V 
časopisu Slovenec pa so zapisali: »Ob osmih po pridi-
gi procesija s svečkami okoli gore, Litanije, naša pesem, 
nad vsem mesečina in v ozračju veselo pritrkavanje zvo-
nov. Sveta poezija božje poti!«

Naglič nadaljuje: »Nato so pozno v noč spovedovali, 
prihodno jutro so se sv. Maše pričele že ob 3 uri, sta le 
2 oltarja, mašnikov pa je bilo 24, določen čas smo pa 
imeli le do 8 ure. Skupno sv. obhajilo je bilo ob 5 uri, ob 
8 je bil poslovilen zelo ganliv govor, ki ga je imel C.g. Dr. 
Klinar, kanonik iz Ljubljane. Z ljudskim petjem smo se 
poslovili od naše duhovne matere z vprašanjem, če se še 
kedaj na tem svetem kraju vidimo, ako pa ne pa vsaj v 

nebesih.« Kot so še zapisali v Slo-
vencu, so se romarjem »rosile oči 
in težko, težko so se ločili.«

Po povratku z gore so si romar-
ji ogledali še Žabnice in obiskali 
župno cerkev sv. Egidija. Ob 13. 
uri so se z vlakom odpravili pro-
ti domu, ob 17 uri pa so po dveh 
dneh srečno prispeli v Ljubljano.

Miha Špiček
višji kustos, Slovenski  

etnografski muzej Ljubljana

Del Nagličevega zapisa o romanju

Romarji na romarski poti na Svete Višarje

Skupina romarjev gre proti cerkvi

SPLETNI PORTAL
smarcan.si

• Novice iz Šmarce
• Napoved dogodkov v Šmarci
• Podatki iz šmarske vremenske  
 postaje
•	Oznanila	naše	župnije
•	In	še	veliko	več	…

Veseli bomo vaših prispevkov 
iz dogodkov in ostalih novic 
ter vabil, ki so v povezavi  
s Šmarco – z veseljem  
jih bomo objavili!

www.smarcan.si
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RAZKUŽEVANJE
NEKDANJI 
ANGLEŠKI 

ZDRAVNIK (JAMES)

RAZSEŽNOST 
TELESA

VILIČASTA RIBJA 
KOŠČICA

RUMENA KITAJSKA 
VRTNICA Z 

VONJEM PO ČAJU
ZGODNJA HRUŠKA OLIVER JAMES

MUSLIMANSKO 
MOŠKO 

POKRIVALO

UPADANJE 
MORSKE GLADINE

NEKDANJI 
JAPONSKI DROBIŽ

DIR, KAS NOBELIJ
NAJSTAREJŠI 

LATINSKI PREVOD 
BIBLIJE

CERKOVNIK EKSCELENCA

GRAFIČNO 
ZNAMENJE 
OPUŠČAJ

4 2
KRAJ J/Z OD 

PODČETRTKA

SIROTEC

ENOROČNA 
TESARSKA SEKIRA

PRIZOR UMETNOST

SPOJINA KOVINE Z 
DUŠIKOM

STRUPENA SEVERNO 
AMERIŠKA KAČA

AMERIŠKA IGRALKA 
(SHERIDAN)

AMERIŠKA IGRALKA 
(NICOLE)

EGIPT. BOMBAŽ

DUNAJSKI 
ZABAVIŠČNI PARK 

RADIJSKA SPIKERKA 
KOROŠEC

RJAVA KOBILA

ANDREJ ROZMAN

PREBIVALCI 
SOMALIJE

12
ŽUŽELKA, KI ŽIVI 

NA TRAVNIKU 
(MUREN)

14

KOVINSKI 
BAROMETER

1
TVORKA, 

USTVARJALKA

G E S L O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ENAKA VOKALA

NAZIV

7

58

AKT, DEJANJE

1110

PASJE MESO

ŽGALEC APNA

MINERALNA 
OBORINA

AMERIŠKI 
GENERAL 

EISENHOWER

S TRSI PORASEL 
SVET

13

OZE, KONOPEC

PREKRŠEK PRI 
HOKEJU

OBALA OBREŽJE

CHARLES IVES

3

ŽENSKE BELE RASE
IRENA KOHONT

JAPONSKA 
NABIRALKA BISEROV

PLUG, ORALO

EMIL NOLDE

6

PRITOK DONAVE V 
NEMČIJI

Geslo KRIŽANKE pošljite na naslov KS Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik ali na naslov 
elektronske pošte ks@smarca.net najkasneje do 31. 01. 2016 s pripisom »NAGRADNA KRŽANKA 2015«.  
Obvezno pripišite tudi vaše ime in priimek, naslov in številko telefona.

Križanko pripravila: Sabina Romšak
Nagrade:

1. Nagrada – kosilo za dve osebi podari gostilna Pri Planinskem orlu
2. Nagrada – kosilo za dve osebi podari gostilna Pri Planinskem orlu
3. Nagrada – trnič in predpasnik podari kmetija Pr' Gabršk 
4. Nagrada – trnič in predpasnik podari kmetija Pr' Gabršk 
5. Nagrada – trnič in predpasnik podari kmetija Pr' Gabršk

NAGRADNA KRIŽANKA

Šmarca iz zvonika šmarske cerkve okoli leta 1925 – avtor: Peter Naglič
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prva pisna omemba kraja leta 1359

ŠmarčanŠmarčan


