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iskreno čestitamo!
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Marjan Šarec,  
prvi Šmarčan, ki je postal predsednik vlade Republike Slovenije

Uredništvo Šmarčana iskreno čestita sokrajanu g. Marjanu Šarcu ob tako veliki stopnici v politični karieri.
Spoštovani g. predsednik vlade, ob začetkih tako pomembne in težke funkcije Vam iskreno  

čestitamo za pokončnost in pogum, s katerim stopate po parketu državne in mednarodne politike.
Dragi sosed, sovaščan Marjan, vemo, da Te v novi službi čakajo težki izzivi, in da so Tvoji vsakdanjiki  
polni raznih najtežjih problemov in težav, ki jih rešuješ z mislijo na malega človeka. Zato Ti želimo,  

da se vsaj v domači vasi spočiješ od dela in si nabereš elana za nadaljnje delo. 
Ko se srečujemo na cesti, poljskih poteh, pri gasilcih, pred mašo in po njej, pred domačo cerkvijo, Te ne želi-

mo dodatno obremenjevati s političnimi problemi, ampak v prijetnem in sproščenem  
vzdušju malce poklepetati o dogodkih iz našega vsakdana. 

Marjan, dobrodošel doma!

Z našim krajanom Marjanom 
Šarcem smo opravili ekskluziv-
ni intervju za glasilo Šmarčan. Ve-
čina krajanov je ponosna, da pred-
sednik Vlade Republike Slovenije 
prihaja prav iz našega kraja. Veseli 
nas, da se je Marjan Šarec odzval 
povabilu in predstavil svojo pot ter 
pogled na življenje in funkcijo, ki jo 
opravlja z vso odgovornostjo. 

Kako bi opisali svojo pot od 
izvolitve za župana pred osmimi 
leti do danes?

Pred osmimi leti sem bil izvo-
ljen za župana in to obdobje je bilo 

zame lepo, a zelo naporno. Občina 
Kamnik je velika tako po površini 
kot po številu prebivalcev. Delo 
terja celega človeka in pri 32 letih 
prevzeti tako odgovornost ni eno-
stavno. Poleg tega sta bili hčer-
ki takrat še zelo majhni, mlajša je 
imela komaj eno leto. Ker pa sem 
vedno spremljal širše dogajanje, 
sem se odločil, da poskusim tudi 
na državni ravni kaj spremeniti. 
Letos sem bil izvoljen za poslan-
ca v Državni zbor RS, po napornih 
pogajanjih pa mi je uspelo pos-
tati mandatar in sestaviti vlado. V 
enem letu sem bil župan, poslanec 
in predsednik vlade. Precej zanimi-
va izkušnja.

Kako se vam je spremenilo živ-
ljenje, odkar ste v vlogi predse-
dnika vlade, koliko svojih navad 
in hobijev ste lahko ohranili?

Moram reči, da je bila že funk-
cija župana precej zahtevna in že 
prej ni bilo veliko časa. Je pa res, 
da sem bil prej bolj neodvisen, 
sedel sem v avto in se kadar koli 
kamor koli odpeljal. Zdaj je to ne-
koliko drugače, a se da vse do-
govoriti. Seveda pa brez podpore 
družine ne bi mogel opravljati svo-
jega dela. Sicer pa doma živimo 
preprosto in se kaj bistvenega ni 
spremenilo.

Kaj vam pomeni velika pod-
pora krajanov in njihove iskrene 
želje za uspešno delo?

Zelo veliko. Šmarca je moj dom 
in moram iskreno povedati, da se 
mi je vedno, ko sem videl volilni 
rezultat, orosilo oko. Imam obču-
tek, da me ljudje cenijo. Seveda so 
tudi izjeme, vendar velikokrat slišim 
»naš Marjan«. Podpore domačega 
kraja ne more nadomestiti nobena 
druga stvar na svetu. Pomeni od-
govornost za še bolj zavzeto delo.

Kakšno bi bilo vaše sporočilo 
krajankam in krajanom ob bli-
žajočem se koncu leta?

Drage krajanke in krajani, leto 
se izteka in kmalu bomo zamenjali 
koledar. Čeprav velikokrat slišimo, 
kako je vse slabo, je marsikaj pre-
tirano. Veliko lahko naredimo s 
pozitivnim pogledom na življenje 
in zadovoljstvom nad vsakdanji-
mi stvarmi. Če bomo držali skupaj 
in ne nasedali tistim, ki nas želijo 
razdvajati okoli vsake stvari, bomo 
lahko veliko dosegli. V letu, ki pri-
haja, vam želim predvsem zdravja 
in poguma za premagovanje vsak-
danjih ovir. Naj bo vsaka težava 
izziv in spodbuda za iskanje reši-
tev, kako vsem zagotoviti, da bi se 
dobro počutili v svojem okolju.

Uredništvo glasila Šmarčan

Marjan Šarec: »Podpore domačega kraja ne more 
nadomestiti nobena druga stvar na svetu«

Predsednik vlade RS Marjan Šarec
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Besedilo: Matic Podržaj

Lokalne volitve 2018
V nedeljo, 18. 11. 2018, je vsak 

drugi Šmarčan, ki ima volilno 
pravico obiskal dvorano naše-
ga kulturnega doma, saj je bil ta 
dan praznik lokalne demokracije. 
Vsak volivec je prejel tri glasov-
nice, prva je bila namenjena izbi-
ri novega župana, z drugo smo 
izbirali naše zastopnike v občin-
skem svetu, tretja pa je bila na-
menjena za izvolitev članov sveta 
krajevne skupnosti Šmarca. 

Med kandidati za župana je 
največ glasov prejel Igor Žavbi 
(229), sledijo Matej Slapar (158), 
Aleksander (Sandi) Uršič (72), 
Matjaž Zorman (58), Duško Pa-
pež (49), Anton Tone Smolnikar 
(32) in Štefan Virjent (11). V drugi 
krog sta se prebila Matej Slapar 
in Igor Žavbi. V drugem krogu, ki 
se je odvijal v nedeljo, 2.12. 2018, 
pa je z dokaj prepričljivo večino, 
razmerje volilnih glasov 60,58 
% proti 39,44 %, zmagal Matej 
Slapar. Kot novi kamniški župan 
bo prisegel na prvi konstitutiv-
ni seji občinskega sveta, ki bo 
19.12.2018. Na začetku svojega 
mandata se bo spoprijel z načr-
tom obnove dotrajanih občinskih 

cest in spremlja-
joče infrastrukture 
ter izborom izva-
jalca del za grad-
njo osnovne šole 
Frana Albrehta. V 
njegovih planih 
je tudi področje 
športnih novogra-
denj, najprej bosta 
na vrsti nogome-
tno igrišče z ume-
tno travo in pokriti 
olimpijski bazen. 
Velik izziv bo uredi-
tev zanemarjenega 
območja nekdanje 
Smodnišnice in 
oživitev mestnega 
jedra ter dokonča-
nje rekreacijske in 
kolesarske poti ob 
Kamniški Bistrici.

Na listah različnih strank je za 
člane občinskega sveta občine 
Kamnik kandidiralo 20 Šmarča-
nov, vendar bo v mandatu 2018 – 
2022 v občinskem svetu le Mar-
ko Šarec, ki je bil izvoljen na Listi 
Marjana Šarca . 

Ostali občinski svetniki, ki za-
stopajo krajevne skupnosti Dup-
lica, Šmarca in Volčji Potok so 
Nives Matjan LMŠ, Natalija Ber-
lec SDS, Žaklina Zdravković LDP, 
Grega Zorman LDP, Robert Pro-
sen LSU, in Bogdan Pogačar NSi.

Svet krajevne skupnosti Šmar-
ca sestavlja 7 izvoljenih članov, 
letos je bilo kandidatov točno 
7, zato so bili vsi izvoljeni. Novi 
svet KS sestavljajo: Matjaž Špo-
rar, Mitja Šarec, Olga Tonin, Sabi-
na Romšak, Matija Podržaj, Anja 
Grašič in Gašper Pavlin. 

Vsem, ki so se podali na letoš-
nje lokalne volitve iskreno česti-
tamo in jim želimo, da v novem 
mandatu naredijo čim več dob-
rega na vseh področjih, še po-
sebno pa v dobrih medsosedskih 
odnosih, ki so temelj uspešne 
družbe, vasi. 

Matej Slapar, novi župan občine Kamnik Foto: Volilni štab Mateja Slaparja

Svet Krajevne skupnosti Šmarca za obdobje 2018-2022
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Prenova cestišča regionalne 
ceste Domžale – Kamnik skozi 
Šmarco

Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo je v letošnjem 
letu prenovila del regionalne 
ceste Domžale - Kamnik na od-
seku skozi Šmarco, od občinske 
meje do priključka na krožišče 
pri Qlandiji. Gradbena dela so 
potekala po odsekih, ves čas ob-
nove pa je bil promet omogočen 
izmenično po drugem delu vo-
zišča skladno s potrebami orga-

Besedilo in fotografije: Matjaž Šporar

Aktivnosti v Krajevni skupnosti Šmarca v letu 2018
nizacije gradbišča oziroma faza-
mi izvedbe del. Izjemoma je bila 
popolna zapora prometa samo 
ob polaganju zaključne plasti 
asfaltne prevleke. V delu celot-
nega odseka so obstoječi asfalt 
gradbinci porezkali v globino od 
štiri do deset centimetrov, nato 
pa celotno površino cestišča na 
novo preplastili. Zamenjane so 
bile tudi vse talne označbe, ki so 
pomembne za varnost udeležen-
cev v prometu. Gradbena dela je 
opravila družba KPL d.o.o. iz Lju-
bljane. Telekom je med obnovo 
poskrbel tudi za več kanalizacij-
skih prebojev za bodoče optično 
omrežje, ki se nam obeta v pri-
hodnjem letu.
Obnova odseka Bistriške ceste 
z zamenjavo komunalnih  
vodov 

Ob prenovi cestišča regional-
ne ceste skozi Šmarco se je poka-
zala tudi potreba po obnovi dela 
infrastrukture na Bistriški cesti v 
njenem južnem delu. Zamenja-
na je bila vodovodna napeljava z 
vgrajenim dodatnim hidrantnim 
priključkom za gasilske interven-
cije. Urejeno je tudi odvodnja-
vanje meteornih voda, vgrajeni 
cestni robniki, za bodoče optič-

no omrežje pa so bile namešče-
ne cevi. Z odstranitvijo obstoječe 
žive meje, za kar se lastniku zah-
valjujemo za razumevanje, je bil 
razširjen tudi uvoz na Bistriško 
cesto. Za uspešno koordinacijo 
med občino Kamnik, lastniki ze-
mljišč in izvajalci vseh del je učin-
kovito poskrbel Marko Šarec. 
Kulturne prireditve v  
Krajevnem domu Šmarca

Krajevna skupnost je prisluh-
nila tudi različnim pobudam in 
v Krajevnem domu omogočila 
nekaj kulturnih prireditev, ki so 
popestrile kulturno dogajanje v 
našem kraju. Marca je bilo or-
ganizirano predavanje dr. Marije 

Polaganje asfaltne prevleke v osrednjem delu Šmarce

Utrjevanje zgornjega sloja asfalta
Bistriška ulica med polaganjem 
asfaltne prevleke

Postavitev robnikov v Bistriški ulici
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Klobčar o nekdanjem kamniškem 
jezeru, ki je pogosto predmet 
različnih zgodovinskih pogovo-
rov. Zanimivo predavanje, ki je 
navdušilo tudi veliko Kamniča-
nov, ki so se množično udeležili 
obiska. 

V mesecu juniju nas je o svoji 
romarski poti v Nemčijo v mesto 
Köln seznanil znanec iz sosed-
njega Volčjega Potoka, neutrudni 
popotnik, Vido Kregar. Zanimiv 
romarski potopis, ki je bil obenem 
tudi promocija pešačenja, saj je 
bil na poti sedem tednov in 1500 
km, spotoma je prehodil še Tru-
barjevo pot od zibelke do groba 
in obiskal kraje, kjer je Jurij Vega 
napisal najbolj tiskano knjigo 
vseh časov – logaritemske tablice. 

Oktober je prinesel v izvedbi 
Športnega in kulturnega društva 
Sela zanimivo dramsko uprizoritev 
komedije Trije vaški svetniki. Zani-
miva vaška zgodba, aktualna tudi 
za današnji čas, je prinesla obilico 
komičnih situacij in 
smeha ni manjkalo.

Predvolilni čas 
v novembru nas je 
obogatil za politično 
nekorektno mono-
komedijo v izvedbi 
Damjana Stame-
novića – Enza. Kot 
predsedniški kandi-
dat »Kramp« nam 
je na satiričen način 
prikazal, kako se na-
bira volilne glasove.

Postavitev oglasno  
informativnih tabel 

Krajevna skupnost Šmar-
ca je omogočila postavitev treh 
oglasno informativnih mest, ki 
so namenjena obvestilom o do-
godkih v Šmarci in bližnji okolici. 
Izbrane točke so tri in sicer pred 
bistrojem Barob, ob križišču Ra-
domeljske in Bistriške ceste ter 
ob marketu Tuš. Slednja je pos-
tavljena na zasebnem zemljišču, 
za kar se lastniku, g. Alojzu Dor-
niku, zahvaljujemo.

Priprave na izdajo knjižne 
monografije Pod homškim 
hribom

V letošnjem letu se tudi na-
daljujejo aktivnosti in priprave 
na izdajo celovite monografije z 
naslovom Pod homškim hribom. 
Uredniški odbor pod vodstvom 
dr. Janeza Marolta skrbno zbira 
gradivo, za posredovanje podat-

Neznani Kamnik in njegovo jezero

Predavanje o romanju v Köln Vida 
Kregarja

Predsedniški kandidat Kramp

Postavitev treh tabel za informiranje krajanov

Prizor iz igre Trije vaški svetniki
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Kolesarjenje je v zadnjem času tako za posame-
znike kot družine vse bolj priljubljen način preživlja-
nja prostega časa in je doseglo silovit razmah. De-
lovni tempo zaposlenih kar kliče po gibanju v naravi 
za konec tedna, da si pridobijo nove energije. Po 
drugi strani pa se vedno več ljudi odpravi na izlet s 
kolesom po novih, še neodkritih delih naše lepe de-
želice. Na razpolago je vedno več urejenih in ozna-
čenih tras za kolesarjenje, ki so natančno obdelane 
v kolesarskih vodnikih. Vedno več kolesarjev si pri 
raziskovanju želi na poti ogledati tudi najrazličnejše 
naravne in kulturne znamenitosti krajev, skozi katere 
kolesarijo. Kamniška občina je bogato obdarjena s 
kolesarskimi tereni, ki pa v resnici še niso zadovo-
ljivo izkoriščeni in označeni. Tudi naravno okolje ob 
Kamniški Bistrici ima marsikaj ponuditi sodobnemu 
izletniku na kolesu. Ob zgornjem delu vodotoka so 
strmi zahtevni tereni. Bolj se pomikamo proti jugu in 
nižinskem delu proti izlivu Kamniške Bistrice v reko 
Savo, bolj se nam ponuja sproščeno in nezahtevno 
kolesarjenje. Zato bo v prihodnje zanimivo uresničiti 

idejo, kako zasnovati sistem kolesarskih in pešpoti 
ob Kamniški Bistrici, ki bodo med seboj povezovale 
zanimive naravne in zgodovinske danosti krajev ne 
samo ob reki, temveč bodo v enoten sistem poveza-
le tudi zanimive turistične točke v širši regiji. 

Del obvodne trase ob Kamniški Bistrici, ki poteka 
skozi Šmarco, je bil v letošnjem letu že predan v 
uporabo v mesecu juniju, ko je tretjič potekal Po-
hod ob reki, ki povezuje. Iz leta v leto se povečuje 
zanimanje in tudi število udeležencev, tako da pri-
reditev že postaja tradicionalna. Kolesarska steza 
in pešpot poteka v tem delu ob teniškem parku in 
delno po obvodnem protipoplavnem nasipu. Za 
kvalitetno izvedbo celotnih del je bilo potrebno 
odstraniti sloj vrhnje zemljine ter vgraditi utrjen 
tamponski sloj z zaključno plastjo gramoza. 

Zasaditev tega odseka je bila prestavljena na je-
sen, ko so za ta poseg ustrezne temperature in vla-
ga, kar zagotavlja kvalitetno rast in primeren razvoj 
koreninskega sistema sadik. Zasajen je bil javorov 
drevored (7 javorjev), neposredno ob industrijskih 
objektih bo skupina 5 omorik, ki bodo čim bolj du-
šile hrup, posadili pa bomo tudi tulipanovec. Vsa 
drevesa bodo kar visoka, tako da bo manj možnosti, 
da jih kdo poškoduje, pa tudi učinek zasaditve bo 
takojšen. Pod tulipanovcem je predviden lesen podij 
oz. klop, ki pa bo nameščen spomladi prihodnje leto 
in bo namenjen počitku sprehajalcev in mimoidočih.

Za še preostali del predvidene poti, ki se nada-
ljuje proti jugu in medobčinski meji z občino Dom-
žale in ki še ni v uporabi, pa se trenutno ureja in 
projektno rešuje tudi poplavna varnost. Južni del 
Šmarce se umešča med poplavno občutljiva ob-
močja, zato se je občinska uprava po poplavah leta 

kov iz zgodovine našega kraja pa je vključena tudi 
naša župnija oziroma Krajevna skupnost Šmarca. 
Izdaja bodoče monografije je predvidena za jesen 
2019, uredništvo pa že zbira in sprejema morebitna 
prednaročila za knjigo. Cena publikacije se bo giba-
la med 25,00 do 30,00 €, odvisno od števila spon-
zorjev.
Informacije: gsm 041 414-000  
in po e-pošti ks@smarca.net 

Sestanek uredniškega odbora knjige Pod homškim hribom

Besedilo in fotografije: Matjaž Šporar

Kolesarska steza in pešpot ob Kamniški Bistrici v 
Šmarci

Pohod ob reki, ki povezuje junija 2018
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2014 odločila, da bo začela pripravljati projekte za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti tem delu občine 
(območji Šmarce in Volčjega Potoka). Leta 2015 je 
bila izdelana idejna zasnova, ki je med ukrepi za 
izboljšanje poplavne varnosti izpostavila tudi ob-
stoječi desnobrežni nasip ob reki Kamniški Bistrici 
na območju Šmarce, ki ne nudi ustrezne poplavne 
zaščite. Projekt predvideva izgradnjo novega viso-
kovodnega nasipa, ki bi ga pomaknili proti zahodu 
in tako pridobili večje površine v notranjem delu 
nasipa. Pridobljene površine pa se bodo uporablja-
le tudi za ureditev rekreacijske poti. Z združenjem 

obeh projektov se bo izvedba rekreacijske poti v 
Šmarci zamaknila, vendar pa bosta s tem rešeni dve 
problematični področji naenkrat. Časovna dinamika 
projekta predvideva, da bo tudi to območje s pri-
pravo ustrezne projektne dokumentacije izvedeno 
v tem programskem obdobju, torej do leta 2020. 

Bodoča »zelena rekreativna os « ob reki Kam-
niška Bistrica, ki bo nastala z dokončanjem celotne-
ga odseka, pa lahko v Šmarci obnovi tudi spomin 
na nekdanji vodni kanal Mlinščica. Nastal je koncem 
18. stoletja po zaslugi napredno mislečih gospodar-
jev, na višku konjunkture, v prvi polovici 20. stoletja 
pa je na tem kanalu delovalo tudi do 10 gospodar-
skih objektov. S postavitvijo tematskega parka, ki je 
v načrtu, je glavni namen torej ohranjanje kulturne 
in tehnične dediščine nekdanje Mlinščice. 

Namen kolesarskih in pešpoti z urejenimi poči-
vališči ni torej samo povezovanje med kraji v tem 
obvodnem svetu, temveč tudi urediti in osvetliti 
potenciale prostora in zgraditi njegovo specifično 
identiteto, ki jo je zaznamoval čas skozi zgodovino, 
samo območje pa približati obiskovalcem in pove-
zati z drugimi zanimivostmi v prostoru. Verjamemo, 
da bo za ta namen ob Kamniški Bistrici v prihodnje 
poskrbljeno tudi v Šmarci. 

Izvedba zemeljskih del

Utrjevanje tamponskega sloja

Trasa poteka ob protipoplavnem nasipu

Zasaditveni načrt novega odseka Vir-občina Kamnik

Tloris klopi Vir-občina Kamnik
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Krajevna knjižnica Šmarca tudi v letošnjem šol-
skem letu prijazno vabi na obisk dejavnosti, ki jih  
organiziramo za otroke in odrasle.

OTROCI
Vsak torek od oktobra 2018 do aprila 2019 se 

lahko otroci od 4. leta starosti dalje udeležujejo pra-
vljičnih uric, vodi jih pravljičarka Mirjam Slanovec. 

Potekajo od 17. do 18. ure v društveni sobi krajevne 
skupnosti, poleg knjižnice. Urice so brezplačne, ot-
roci pa naj s seboj prinesejo copate. Ob vpisu otroci 
prejmejo pravljične izkaznice, v katere pravljičarka 
vpisuje naslove pravljic, ki jim prisluhnejo. Na uricah 
tudi ustvarjajo, izdelke pa odnesejo domov za spo-
min na prijetna pravljična druženja. 

Besedilo: Tatjana Tratnik

Povabilo na dejavnosti v krajevno Knjižnico Šmarca

Prisluhnili smo pravljici Bi se gnetli na tej metli?

Veselo in zabavno ustvarjanje za spomin na oktobrski 
pravljični potep.

ODRASLI
Od oktobra 2018 do maja 2019 vsak prvi torek 

v mesecu od 18.15 dalje v društveni sobi krajevne 
skupnosti potekajo bralna srečanja za odrasle z 
naslovom Srečanja s knjigo. Vodita jih Barbara Bo-
žič in Mateja Keber. Bralna skupina se na srečanjih 
pogovarja o prebranih knjigah, ki jih ponuja vnaprej 
pripravljen seznam. Maja, ko se srečanja zaključijo, 
vsak udeleženec prejme priznanje in povabilo na 
zaključni izlet. 

Vestni udeleženci Srečanj prejmejo tudi enole-
tno brezplačno članstvo v knjižnici.

Na zadnjem srečanju, ki bo 7. 5. 2019, se bomo 
pogovarjali o svojih najljubših zgodbah in pesmih 
po izboru udeležencev Srečanj.
Prijazno vabljeni v Krajevno knjižnico Šmarca, ki je 
odprta:  
ponedeljek in torek od 14.00 do 19.00 
četrtek: od 9.00 do 15.00 
Telefonska številka: 01 839 43 11,  
elektronski naslov: smarca@kam.sik.si 

Oktobrsko Srečanje je pritegnilo stalne in nekaj novih 
udeleženk.

Lastno trpljenje je kakor zrcalo,  
v katerem spozna človek trpljenje drugih.  

Kdor ni trpel, ostane otrok  
in ni videl življenja.

Ivan Cankar
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Roman doživeto opisuje živ-
ljenje dvanajstletne deklice Can-
dice, sošolci jo kličejo Pepe. Je 
strastna bralka, ki tako ljubi red, 
da ima še v peresnici pisala lo-
čena od svinčnikov, vse konice 
svinčnikov pa obrnjene v isto 
smer. Njen najljubši šolski pred-
met je angleščina in zelo rada 
ima učiteljico angleščine gospo-
dično Bamford. Ta jim za doma-
čo nalogo naloži avtobiografsko 
pripoved po abecedi. Za vsako 
črko abecede naj bi učenci napi-
sali en odstavek o svojem življe-
nju, Candice pa se odloči, da za 
vsako črko abecede napiše eno 

poglavje. Med izlivanjem svo-
je življenjske zgodbe na papir 
spoznamo odraščajoče dekle, 
ki vsakomur privošči srečo, a na 
njeno žalost imajo vsi okoli nje 
same težave. Želi jih rešiti, ustva-
ri pa popolno zmešnjavo. Njen 
oče je računalniški strokovnjak, 
ki cele ure preživi pred računal-
niškim zaslonom, njena mama je 
zelo bolna in se nikakor ne more 
sprijazniti s smrtjo hčerke Fran-
ces, bogati stric Brian živi sam v 
veliki hiši z osmimi spalnicami, 
prijatelj Douglas Benson trdi, da 
je iz druge dimenzije ...

Odloči se, da naredi konec ne-
sreči, ki jo obkroža in osreči svoje 
najdražje. Pogumno se loti reše-
vanja problemov in ko pride do 
konca abecedne avtobiografije, 
ji na obrazu igra zasanjan na-
smešek. Izdajo knjige je podprla 
Vlada Avstralije preko finančne-
ga sklada za podporo umetnosti 
in svetovalnega telesa Australia 
Council for the Arts, prejela pa 
je tudi nekaj literarnih nagrad za 
mladinsko literaturo.

Ganljivo branje za vse gene-
racije, katerega toplo priporoča 
vaša knjižničarka.

Datum srečanj Avtor knjige Naslov knjige Voditeljica Srečanj
2. 10. 2018 Marjan Tomšič Grenko morje Barbara Božič
6. 11. 2018 Katerina Tučkova Žitkovske boginje Mateja Keber
4. 12. 2018 Anita Diamant Rdeči šotor Barbara Božič
8. 1. 2019 Ken Follet Mož iz Sankt Petersburga Barbara Božič
5. 2. 2019 Elizabeth Kolbert Šesto izumrtje Mateja Keber
5. 3. 2019 Tadej Golob Kot bi Luna padla na Zemljo Barbara Božič
2. 4. 2019 Sherman Alexie Absolutni resnični dnevnik Indijanca  

s polovičnim delovnim časom
Barbara Božič

Besedilo: Tatjana Tratnik

Barry Jonsberg:  
Moje življenje kot abeceda

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 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  

ŠMARČAN  
je glasilo krajevne skupnosti Šmarca.

Uredniški odbor: Andraž Dolar,  
Matic Podržaj, Sabina Romšak, 
Mitja Šarec, Matjaž Šporar,  
Tina Tonin, Simon Zorman

Lektoriranje: Ivanka Učakar

Fotografija na naslovnici: Sabina 
Romšak

Tehnična priprava in oblikovanje: 
Urška Sokler, Oblikovalnica Sokler

Tisk: Tiskarna Ravnikar,  
Marko Ravnikar s.p.

Naklada: 550 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.

Pot nastane tako, da greš.
Franz Kafka
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Mlada, zagnana in izvrstna 
skladateljica z ustvarjanjem le-
pih, poslušljivih ter čustvenih 
melodij bogati slovenski glas-
beni prostor. Čeprav že dolgo 
piše in ustvarja, jo je širša jav-
nost bolje spoznala v letu 2017. 
Med slovenske skladateljske 
zvezde sta jo v tem letu ponesli 
dve skladbi. Prva je Adrca, napi-
sana za ženski pevski zbor Car-
men manet, ki jo je izvajal na prvi 
zborovski evroviziji (Eurovision 
Choir of the Year)  v Rigi. Sklad-
ba je zboru in Sloveniji prinesla 
zmago – prvo nagrado. Druga je 
skladba Das Rufen der Seelen, 
na besedilo Alme Maksimilijane 
Karlin, slovenske pesnice, pisa-
teljice, popotnice in zbirateljica. 
V Stockholmu jo je decembra 
istega leta izvedel Švedski radij-
ski zbor; leta 2018 je bila izbra-
na na natečaju British Academy 
of Songwriters, Composers and 
Authors (BASCA) in septembra 
jo je v londonski cerkvi St. Paul‘s 
Knightsbridge izvedel BBC zbor.  
Prav tako v septembru je bila v 
Ravensbrücku v Nemčiji izvajana 
njena nova skladba z naslovom 
Meni se zdi, da prihaja pomlad. 
Katarina je naročeno delo, na-
pisano za ženski kvartet, citre in 
harmoniko, posvetila ženskemu 
pevskemu zboru Ravensbriške 
srake. Zbor je deloval v ženskem 
koncentracijskem taborišču med 
II. svetovno vojno. Prav tam so 
na spominski slovesnosti izvedli 
njeno skladbo.

Katarina se je po končani 
Srednji glasbeni šoli v Ljubljani 
vpisala na Akademijo za glasbo, 
kjer je leta 2003 diplomirala iz 
kompozicije in glasbene teorije. 
Študij je nadaljevala in leta 2016 
s tematiko Elementi improvizaci-
je pri pouku solfeggia na srednji 

stopnji glasbenega izobraževanja 
pridobila naziv magistrica zna-
nosti. Svoje znanje solopetja, 
zborovskega petja, solfeggia in 
kompozicije je nadgrajevala na 
seminarjih doma in v tujini. V 
rodnem kraju je vrsto let vodila 
Mešani pevski zbor Andraž nad 
Polzelo, bila članica Slovenskega 
komornega zbora, prav tako je 
aktivno sodelovala z najboljšimi 
slovenskimi zbori.

Z glasbenim znanjem sodelu-
je tudi v našem šmarskem kultur-
nem društvu. Kot zanimivost naj 
omenim, da je leta 2011 napisa-
la melodijo za pesem Mama, ki 
je bila prvič izvajana na Veselem 
toboganu. Pesem je na radijski 
oddaji v živo zapel takrat dva-
najstletni Šmarčan Matic Tonin. 
Pesem smo z otroškim pevskim 
zborom, ki ga vsa leta vodita Rok 
in Katarina, predstavili domače-
mu občinstvu na prireditvi ob 
materinskem dnevu. Prvič s solis-
tom Maticem, nekaj let kasneje je 
to vlogo prevzel Vid Rakar. 

S Katarino sva se srečali no-
vembrskega nedeljskega popol-
dneva in si ob čaju izmenjali ne-
kaj besed. 

Kdaj si se odločila za glasbe-
no kariero?

Po osnovni šoli sem precej 
razmišljala, na katero šolo bi se 
vpisala – veliko stvari me je za-
nimalo; poleg glasbe še litera-
tura in jeziki. Med drugim sem 
na prigovarjanje svojega učitelja 
klavirja šla na informativni dan v 
Ljubljano na Srednjo glasbeno in 
baletno šolo, se zaljubila v šolo 
in v učitelje, naredila sprejemne 
izpite in se vpisala na teoretski 
oddelek, oz. A-smer. Na ta odde-
lek sem si želela, ker me je teorija 
zanimala; nisem hotela postati 
pianistka, čeprav sem imela do-
volj znanja klavirja – igrala sem 
od petega leta in sem imela do 
srednje šole narejenih 9 let glas-
bene šole. Želela pa sem še nap-
rej igrati klavir in ga tudi sem, saj 
je na teoretski smeri klavir obve-

Besedilo: Tina Tonin 
Fotografije: Družinski arhiv 

Skladateljica Katarina Pustinek Rakar

Katarina Pustinek Rakar Foto: Jana Jocif
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zen predmet. Teoretski oddelek 
je dobra odskočna deska za vse 
glasbenike, ki potrebujejo širo-
ko znanje: skladatelji, dirigenti, 
profesorji glasbe idr. Nisem še 
prav dobro vedela, kaj od tega bi 
rada počela, najbolj pa me je za-
nimalo dirigiranje. Skladateljstvo 
kot svojo poklicno pot sem takoj 
izključila, govorila sem si nekako 
takole: Mozart je veliko del napi-
sal že kot otrok in če meni ni do 
sedaj uspelo nič skomponirati, 
gotovo nimam teh talentov. 

Ali nisi igrala tudi oboo?
V želji po dirigentski karie-

ri sem si želela razširiti obzorje 
orkestrske literature in zvoka z 
igranjem enega orkestrskega in-
štrumenta, zato sem se v kratkem 
času, manj kot letu dni, nauči-
la dovolj oboe, da sem naredila 
sprejemni izpit. Nadaljevala sem z 
izobraževanjem na srednji stopnji 
pri prof. Božu Rogelji, ki je izvrsten 
profesor in glasbenik. Igrala sem 
oboo v orkestru in pela v zboru, 
najljubši spomini na tiste dni pa 
so, ko sem še študentka stala na 
odru hkrati s svojimi profesorji 
in poustvarjala čudovito glasbo, 
npr. Bacha ob nedeljah dopol-
dne, ko so bile Bachove matineje 
in smo izvajali kakšno kantato ali 
koncert za dve oboi. Prof. Rogelja 
je vedno igral zraven, velikokrat 
je bil solist tudi Marjan Trček, ki 
je bil moj profesor solopetja. Ko 
sem bila sprejeta na Akademijo 
za glasbo, na oddelek za kom-
pozicijo in glasbeno teorijo, sem 
na SGBŠ namreč vpisala še tretjo 
smer – solopetje. Srednja glasbe-
na šola, ki se danes imenuje Kon-
servatorij za glasbo in balet, tak-
rat še ni bila umetniška gimnazija, 
urnik ni bil tako natrpan z gimna-
zijskimi predmeti, več je bilo stro-
kovnih predmetov in na koncu ni 
bilo mature temveč zaključni izpi-
ti. Zato sem z lahkoto delala več 
smeri hkrati in še pela v različnih 
zborih, poučevala ter vodila svoj 
zbor. 

Ali lahko kaj več poveš o 
svojem delu na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana?

Na KGBL se počutim že skoraj 
kot inventar, saj sem v isti vzgoj-
no-izobraževalni ustanovi nepre-
kinjeno že 26 let, ker so me po 
končani srednji šoli za solopetje 
in diplomi na kompoziciji takoj 
zaposlili kot profesorico solfeg-
gia, za kar gre zahvala prof. To-
mažu Habetu, ki me je spremljal 
na moji glasbeni poti in mi dal 
priložnost kot mladi profesorici.  
Učim teoretične predmete: t.j. vse 
letnike solfeggio ter 2. in 3. letnik 
glasbeno harmonijo oz. glasbe-
ni stavek. V 1. letniku imajo vsi 
dijaki poleg glavnega predme-
ta (glasbeni stavek, instrumenti, 
petje) še solfeggio, katerega cilj 
na začetku glasbenega izobra-
ževanja na srednji stopnji je, da 
poenoti znanja vseh dijakov, ki 
prihajajo z vseh vetrov in jih prip-
ravi za nadaljnje delo pri ostalih 
strokovno-teoretičnih predme-
tih. Moja naloga je, da dijakom 
nadoknadim manjkajoča znanja 
in da se naučimo glasbeno-te-
oretičnih prvin glasbe z osnov-
nim inštrumentom - glasom. Pri 
tem je zanimivo, da prav vsi di-
jaki sčasoma vzljubijo predmet; 
tudi tisti, katerih zmožnosti so 
malo nižje in ki do srednje šole 

niso veliko pel. Vsi opazijo, koli-
ko lepega lahko skupaj poustva-
rimo, hkrati pa nam kar nekako 
sproti uspe s skupnim trudom in 
pravim pristopom zelo napredo-
vati. Opazijo, da spodbujam vse 
enako k delu in dosežkom, da 
se z njimi veselim, kadar znajo 
ali jim dam še novih priložnosti, 
kadar ne znajo ter da so vsi moji 
najljubši dijaki. Ponosna sem, ko 
opazujem, kako dijaki napreduje-
jo na svoji poti in se zavedam, da 
sem jim pri tem tudi sama malo 
pomagala. Vesela sem tudi, da se 
radi vračajo in se družijo z mano 
tudi izven šolskih zidov. 

Ali dijaki kdaj pridejo po 
nasvet glede komponiranja?

Imamo ogromno zelo nadar-
jenih mladih glasbenikov, od ka-
terih se jih kar nekaj zanima tudi 
za skladanje. K meni pridejo po 
nasvet predvsem tisti, ki jih bolj 
zanima področje vokalne kom-
pozicije oz. zborovskega zvoka, 
ker vedo, da imam s tem veliko 
izkušenj. 

Je v Sloveniji dovolj podpo-
re za nove skladatelje in glas-
bene ustvarjalce?

Zdi se mi, da imajo mladi da-
nes veliko več podpore in mož-
nosti, če le obstaja dovolj spod-

Družina Rakar
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bude in interesa z njihove strani. 
Kolikor spremljam pedagoško 
delo na Akademiji za glasbo, 
se zelo trudijo, da bi omogočili 
mladim ustvarjalcem priložnosti 
za poustvarjanje njihove glasbe z 
vrhunskimi izvajalci. Zelo zanimi-
ve se mi zdijo koprodukcije več 
akademij, pri katerih vsaka pri-
speva na svojem področju: glas-
ba, režija, dramaturgija, scenog-
rafija itd. Na ta način so izvedli že 
kar nekaj oper mladih skladate-
ljev – študentov, kar je izvrstna 
priložnost za mladega ustvarjal-
ca in dobra odskočna deska za 
nadaljnjo kariero. Večji izziv za 
mladega ustvarjalca nastopi, ko 
konča izobraževanje in je primo-
ran sam delovati in se dokazati v 
slovenskem ali širšem področju. 

Kje najdeš navdih za svoje 
glasbeno ustvarjanje?

Navdih je zelo romantična 
stvar in nima veliko opraviti s 
skladanjem, ki je v bistvu trdo 
delo. Se mi pa veliko osnovnih 
idej porodi med običajnimi opra-
vili ali vožnjo z avtom. Temu po-
tem sledi zapis in razvijanje ideje 
na notnem papirju. Najbrž sem 
še ena redkih, ki skladam v notni 
zvezek in šele, ko je delo v celoti 
končano, prepišem note v raču-
nalniški zapis. Od tega načina iz-
stopajo le orkestrske skladbe, za 
katere si enako naredim izvleček 
na papir in potem zapišem – or-
kestriram (napišem parte za vse 
inštrumente) na računalnik. Ka-
dar imam opraviti z besedilom, 
vedno preučim avtorja besedila, 
poskušam ga začutiti in razume-
ti tok njegovih misli, ko je pisal 
besede. Všeč mi je, kadar pišem 
za znanega naročnika, ker lahko 
tako potem delo napišem tako, 
da ga bo naročnik najbolj opti-
malno izvedel, če ga ne poznam, 
se o njem pozanimam. 

Način skladanja se razlikuje 
od skladbe do skladbe in velikok-
rat sama sebe presenetim, kako 

skladbe nastajajo. Enkrat mi je 
bila zelo všeč pesem Po prečuti 
noči Mile Kačič, za katero sem ve-
dela, da jo bom enkrat uglasbila 
v samospev. Klavirski uvod mi je 
takoj zazvenel v glavi, ne pa še 
osnovna melodija. Ko je prišlo na-
ročilo za samospev, se je skladba 
hitro izoblikovala in dovršila sama 
od sebe v smiselno celoto. 

Za eno od nedavno napisa-
nih skladb, ki sem jo napisala po 
naročilu nemške kulturne orga-
nizacije v spomin internirankam 
taborišča Ravensbrück, bi mo-
rala napisati 50 minut glasbe in 
vključiti slovenske napeve, ki so 
se peli v takratnem času. Težko 
mi je bilo pristopiti k delu zara-
di narave naročila, sem pa med 
prebiranjem literature o sloven-
skih internirankah naletela na 
ime Vera Albreht, kupila njeno 
pesniško zbirko in se odločila, da 
me bo pri ustvarjanju vodila nje-
na pesem Meni se zdi, da prihaja 
pomlad. V njej izvrstno predsta-
vi občutke, ki so prevevali njo in 
njene sotrpinke, katerih glavni 
razlog, da so preživele, je bila 
vera v svetlo prihodnost. Zato 
sem najprej uglasbila to besedilo 
in ga v kompozicijo umestila kot 
zadnjega, potem sem se lotila 
začetka ter nato sestavljala celo-
to od konca in začetka proti sre-
dini, ki nastala zadnja. Skladba v 
bistvu deluje kot zgodba – glas-
bena drama, ki jo pripovedujejo 
ženske oz. dekleta, interniranke 
taborišča: od otroških pesmic k 
dekliškim, podoknicam, svato-
vskim, preko žalostink ob od-
hodu ljubega k vojakom (Oblaki 
so rudeči), do prihoda nacistov 
in internacije do prisilnega dela 
v taborišču, domotožja (Kje je 
moj mili dom), do osvoboditve 
in vere v lepši jutri (Meni se zdi, 
da prihaja pomlad). Pete odlom-
ke spremljata harmonika in citre, 
nekateri deli pa so samo inštru-
mentalni. 

 

Kakšni so bili prvi vtisi po tem, 
ko si slišala interpretacijo svoje 
skladbe?

Šlo je za posebno naročilo in 
poseben koncert. Ko sem na ge-
neralki prvič slišala delo v celoti, 
sem jokala. V posebnem razpo-
loženju sem bila že v dolgotraj-
ni pripravi za komponiranje, saj 
sem, preden sem se lotila dela, 
o taborišču in slovenskih zapor-
nicah prebrala vse, kar je bilo 
dostopnega v naši in v drugih 
literaturah. Še posebej se me je 
dotaknilo dejstvo, da je v tabo-
rišču ilegalno deloval slovenski 
pevski zbor Ravensbriške srake, ki 
je imel vaje ob redkih prostih tre-
nutkih, njegov namen pa je bil, 
velikokrat tudi sredi noči, dvigo-
vati moralo na smrt izmučenim 
sojetnicam in umirajočim. Njim 
je posvečena tudi moja skladba. 

Katera od ustvarjenih skladb 
ti je najljubša?

Čeprav večinoma pišem po 
naročilu, se pravi, da prihaja vzgib 
od zunaj, glasbo, ki nastane, vse-
eno že nosim v sebi. Kar pomeni, 
da vsako zapisano noto preveva-
jo občutki časa, v katerem je bila 
zapisana. Tako lahko ob poslu-
šanju svoje glasbe podoživljam 
trenutke, ko je bila ta ista glasba 
zapisana. Skozi glasbo projiciram 
svoje svetle in malo manj sve-
tle trenutke. Težko bi izpostavila 
najljubšo, med najbolj intimnimi 
izpovedmi so gotovo samospe-
vi, med najbolj zrele in dovršene 
pa lahko uvrstim Das Rufen der 
Seelen (Klic dušam) na besedilo 
Alme Karlin – naročilo Švedskega 
radijskega zbora, ki je bila izvede-
na v Stockholmu in Londonu. 

Mož Rok je prav tako glas-
benik, poje v Slovenskem ko-
mornem zboru. Vem, da ob 
različnih priložnostih skupaj 
zapojeta, morda kdaj tudi 
ustvarjata skupaj?

Mož je odličen glasbenik in 
res imam srečo, da se razumeva 
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in podpirava. Zelo ga cenim kot 
človeka in umetnika, dragoceno 
mi je njegovo mnenje. Včasih si 
ga želim slišati med procesom 
ustvarjanja, če sem negotova, 
včasih mu predstavim že končan 
izdelek, se je pa tudi že zgodilo, 
da je skladbo prvič slišal šele na 
koncertu. 

Vama na glasbeni poti sledi-
jo tudi vajini trije otroci – Mar-
jetka, Vid in Rozalija?

Želiva, da imajo otroci do 
glasbe lep odnos in spoštova-
nje kot midva. Ne želiva in sva 
jim to že velikokrat povedala, da 
postane glasba njihova življenj-
ska pot samo zato, ker je najina 
taka. Bolj pomembno nama je, 
da uživajo v različnih stvareh in si 
pridobijo čim širšo izobrazbo, saj 
so možnosti za izbiro življenjske 
poti potem veliko večje. Najlepši 
družinski trenutki pa so zagoto-
vo takrat, kadar skupaj spontano 
prepevamo ali igramo. Prav tako 
ni lepše uspavanke za lahko noč, 
kot je petglasno zapet Angelček, 
varuh moj.

 Kaj poleg glasbenega 
ustvarjanja še rada počneš v 
življenju?

Vsako jutro grem v park 
opazovat lepote narave, pos-
lušat tišino – tako naredim ne-
kaj koristnega za dušo in telo. 
Z možem zelo uživava doma in 
na vrtu, kjer sva naredila visoke 
gredice. Veseliva se in čudiva, ko 
posajeno zrase, s spoštovanjem 

pobirava pridelke. Zelo rada tudi 
berem, vendar se, ko imam veli-
ko dela s skladanjem, rajši knji-
žnici izogibam, ker me literatura 
tako posrka vase, da ne morem 
potem misliti na nič drugega. 

Hvala za pogovor.
Hvala tudi tebi za vprašanja in 

tvoj čas.

Glasba ne pozna meja 

STROJNI TLAKI - ESTRIHI • STROJNI OMETI

Tlaki Kos d.o.o.
Ljubljanska cesta 33
1241 Kamnik

www.tlaki-kos.si
Info: 031 689 832 (Boštjan)

• HITRO
• KVALITETNO
• UGODNO
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V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo orga-
nizirali dan odprtih vrat, kjer ste vaščani imeli mož-
nost spoznati naše delo in se v njem tudi preizkusiti. 
Tekom dneva je sledil prikaz gorečega olja v posodi 
in pravilno gašenje, prikazali smo gasilske tehnike, 
oživljanje in uporabo AED. Najmlajši pa so se lahko 
preizkusili v CICI fire combat in hitrostnem zvijanju 
cevi ter za uspešno opravljeno progo tudi dobili 
manjšo nagrado.

SEKTORSKA GASILSKA VAJA PGD HOMEC
Sektorsko gasilsko vajo so v mesecu oktobru 

pripravili gasilci PGD Homec. Gasilci so se spopadli 
s požarom, ki je zajel mizarsko delavnico Mizarstva 
Rode. Zaradi požara je nastala velika količina dima, 
v prostoru pa so ostale ujete tudi 3 osebe.

Z zunanjimi in notranjimi napadi je gasilcem us-
pelo kmalu ukrotiti požar in ga pogasiti. Prav tako 
so se gasilci takoj lotili iskanja 3 ujetih oseb, ki so 
jih kmalu našli in predali v oskrbo enotam prve po-
moči.

 Na vaji so sodelovale gasilske enote PGD Šmar-
ca, PGD Homec, PGD Radomlje, PGD Rova in poklic-
ni gasilci iz Centra za zaščito in reševanje Domžale. 
Skupaj je na vaji sodelovalo 45 gasilcev s sedmimi 
gasilskimi vozili.

Besedilo:Tjaša Koželj 
Foto: Tadej Zorman, Anja Šuštar

DAN ODPRTIH VRAT – gasilec bom!

Ko bom velik, bom gasilec

Trening mladih je tudi zanimiv

Prikaz gašenja

Sektorska vaja

Postavitev črpalke
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PREGLED HIDRANTOV PO ŠMARCI
Da zagotovimo brezhibnost opreme za gaše-

nje, kamor spadajo tudi hidranti in njihova oprema, 
le-tie stalno nadzorujemo. Zato smo jih tudi letos 
pregledali in preizkusili.

10. POHOD ČLANIC GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
V soboto, 7.julija 2018, so se članice PGD Šmarca 

udeležile 10. zaključnega pohoda GZS v organizaciji 
GZ Kamnik. Start in cilj pohoda je bil v piknik centru 
Pri Jurju, kjer se je zbralo kar 250 pohodnic, kar je 
bilo tudi največ doslej.

Pred desetimi leti je bil 1.pohod, kjer so se gasil-
ke povzpele do Kamniškega sedla. Zato so se letos 
organizatorji odločili, da desetletno tradicijo skle-
nejo na istem vrhu. Vendar so kondicijske priprav-
ljenosti pohodnic različne, zato so imele članice na 
voljo dve poti: ena je vodila do slapa Orglice, druga 
pa do Kamniškega sedla.

Članica Milena Koželj se je udeležila vseh desetih 
pohodov in je od predsednice Komisije za članice 
dobila darilce.

Pregled hidrantov

Še eno dobro opravljeno delo, načelnik …

Počitek se prileže

Najmlajši so si privoščili tudi dudico

PGD ŠMARCA

PGD Šmarca
Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik
info@pgd-smarca.si

www.smarcan.si
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POČITNICE V SAVUDRIJI
Na začetku šolskih počitnic so se otroci odpravili 

v Savudrijo. Dneve so začenjali z jutranjimi spreho-
di ob morju, se kasneje družili na plaži, plavali in se 
potapljali. Zelo so se zabavali tudi med nočnim ko-
panjem in na napihljivih igralih, kjer so neizmerno 
uživali. Udeležili so se večernih iger, kjer so v igri med 
dvema ognjema priigrali 2. mesto in si za nagrado 
prislužili sladoled. Dodatno doživetje je bila tudi 
plovba z ladjico s prosojnim dnom, izpod palube so 
si ogledovali podvodni svet in morske živali. Za za-
ključek letovanja v Savudriji so odigrali tudi igre brez 
meja in v seštevku točk vseh iger zasedli 3. mesto.

Besedilo in fotografije: Tjaša Koželj

Mlajši gasilci od glave do nog

GASILSKE VODNE IGRE
Voda, igre, iskreni nasmehi, zabava in nepozabni 

trenutki. Vse to je zaznamovalo letošnje vodne igre. 
Za veselje otrok kot tudi odraslih pa je poskrbela še 
pena. Slabo vreme je vplivalo na zaključek vodnih 
iger - ob hrustljavih kokicah smo si ogledali animi-
rani film. 

TEČAJ IN TEKMOVANJE V ROLANJU
V avgustu smo organizirali tečaj rolanja za 

najmlajše, kjer so se otroci naučili te veščine in na 
koncu postali že pravi profesionalci. Svoje veščine 
in znanje v gasilstvu so nato prikazali na tekmova-
nju v Špitaliču, kjer so dosegli dve 2. mesti in eno 
3. mesto.
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TEMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
Predzadnje tekmovanje v letošnji sezoni se je 

odvijalo v Kulturnem domu Šmarca, kjer so se pio-
nirji in mladinci pomerili z ostalimi društvi iz GZ Ka-
mnik in GZ Komenda. Skupno so dosegli 5. mesto.

TEKMOVANJE V PIKADU
Konec novembra so pionirji in mladinci odšli v 

Moste na zadnje tekmovanje v letošnjem letu. Pre-
izkusili so se v pikadu. Najbolje se je odrezal mla-
dinec Leon Brojan, ki je zasedel 3. mesto. Sledila je 
razglasitev skupnih rezultatov za tekmovanja vsega 
leta - osvojili so odlično 2. mesto.

POT NA DRŽAVNO TEKMOVANJE MATEVŽA 
HACETA

Po enem letu je končno nastopilo Državno tek-
movanje za memorial Matevža Haceta v Gornji 
Radgoni, kjer je mladinska ekipa dosegla odlično 
18. mesto od 53 ekip in srebrno značko. 

Pot do tekmovanja je bila dolga in začela se je z 
zmago na regijskem tekmovanju v Kamniku, kjer so 
dobili direktno vstopnico za udeležbo na državnem 
tekmovanju. Več kot eno leto so večkrat na teden 
skupaj vadili ne glede na vremenske razmere. 

Vendar so skupno druženje z mentoricama Tjašo 
in Urško izkoristili tudi za zabavo. V poletnih mese-
cih so se ohladili v Kamniški Bistrici, večere po vajah 

so preživeli z gledanjem večernega neba ter peko 
penic. Izvedbo vaj so popestrili tudi z zamenjavo 
vlog, zavezanimi očmi in vse to je spremljalo og-
romno smeha.
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Septembra so se začeli zavedati, da bo državno 
tekmovanje kar zelo kmalu tukaj. V ta namen so se 
srečale ekipe mladincev in mladink iz PGD Šmarca, 
PGD Zgornji Tuhinj in PGD Križ, da so skupaj pova-
dili in se med seboj tudi pomerili. 

 Mladinska ekipa se je prav tako udeležila tekmo-
vanja v Gasilski zvezi Žalec, kjer so dosegli 5.mesto 
in dobili še večji zagon za državno tekmovanje. 

In nato je nastopilo državno tekmovanje, ki so 
ga tako dolgo čakali. Že navsezgodaj so se odpe-
ljali v Gornjo Radgono, se na tekmovalnem prosto-
ru ogreli in vajo izvedli brezhibno. Prisotne so bile 
manjše napake, vendar ekipa se je odrezala odlič-
no. Imeli so najboljše navijače, ki so jih podpirali iz-
pod tribun. V času tekmovanja pa se je odvijal tudi 
sejem SOBRA, kjer so si obiskovalci lahko ogledali 
dela tudi ostalih reševalnih služb, vojske in policije.

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 

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca

PGD ŠMARCA
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Člani društva so se letos opravili na izlet v zani-
mive kraje srednje Štajerske. Svojo pot so že nav-
sezgodaj začeli z vožnjo po Tuhinjski dolini, mimo 
Vranskega, Celja, Vojnika, Stranic in Stenice v Vitanje. 
V bližnjem gostišču so se podprli s pohorskim lon-
cem, nato pa obiskali KSEVT - Center vesoljskih teh-
nologij Vitanje. Center nosi ime po Hermanu Potoč-
niku Noordungu, ki je bil slovenski raketni inženir, 
častnik in pionir kozmonavtike (astronavtike). Sledil 
je ogled temeljne razstave, posvečene Hermanu 
Potočniku, v imenu katerega je ideja o KSEVT prav-
zaprav zrasla. Ogledali so si njegovo delo in njegov 
osrednji načrt 
Bivalno kolo, 
ki je načrt prve 
vesoljske po-
staje na svetu.

Po ogledu 
so se vrnili po 
isti poti nazaj 
do Slovenskih 
Konjic in na-
daljevali do Žič 
in od tam po 
Dolini svetega 
Janeza Krstni-
ka do Žičke 
kartuzije. V tej 

Besedilo in fotografije: Tjaša Koželj

Gasilski izlet na Štajersko

KSEVT - Center vesoljskih tehnologij

Ogled cerkve sv. Janeza Krstnika Ogled Žičke kartuzije

odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik 
posestva, štajerski mejni grof Otokar III. okrog leta 
1155 zadal nalogo, da ustanovi domovanje meni-
hov iz Velike kartuzije na Francoskem. Ti so priče-
li z gradnjo večine poslopij, sprva lesenih, kasneje 
pa povsem zidanih. Redovno življenje je zamrlo, ko 
je leta 1782 takratni cesar Jožef II. ukinil delovanje 
Žičke kartuzije. Izletniki so več informacij pridobili z 
ogledom štirih stalnih razstav o zgodovini kartuzije, 
mojster lončarjenja jim je prikazal svojo obrt, spre-
hodili so se po urejenih zeliščnih vrtovih in obiskali 
zeliščno lekarno. Za konec ogleda pa še poskusili 
penino konjiškega Zlatega griča.

Izlet so nato nadaljevali v Loče, kjer so obiskali 
tamkajšnje PGD. Po zaključku obiska so se odpelja-
li naravnost v Žalec do pivskega napajališča in po 
zaključku obreda na Vransko na kočerjo, t.i. pozno 
kosilo, ki še ni večerja.
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Gabrijela Šarec je učenka četrtega razreda OŠ Venclja Perka v Dom-
žalah. Je vesela in radoživa deklica, ki nadvse rada pleše. S soplesal-
cem plešeta v plesnem klubu Feniks-Ljubljana in sta trenutna trikratna 
državna prvaka v kategoriji mlajših pionirjev. Zlato sta osvojila v latin-
skoameriških, standardnih in tudi v kombinaciji latinskoameriških in 
standardnih plesov. 

Kdo te je navdušil nad plesom? Prijateljica Kaja, ki tudi pleše.
Koliko časa že treniraš? Treniram dve leti in pol. Prvo leto sem 

plesala sama, potem sem dobila soplesalca Oskarja Preložnika.
Koliko ur v tednu je namenjenih plesnim korakom? Plešem trik-

rat na teden, skupaj 10 ur na teden. 
Izbrala si latinskoameriške in standardne plese. Zakaj si se od-

ločila za to vrsto plesa in ne recimo za hip hop? Najprej sem plesala 
v plesnem klubu Šinšin. Ni mi bilo preveč všeč, saj nisem prišla do 
izraza. Bolj so mi všeč elegantni plesni gibi. Zato smo iskali klub in ga 
našli v Ljubljani. 

Kdo te trenira? Imam več trenerjev. Trenerja latinskoameriških ple-
sov sta Matej Krajcer in ruski trener Akim Pekunov, standardne plese 
pa trenirata Blaž Pocajt in Maša Kastelic.

Se s plesalcem Oskarjem kdaj skregata? Velikokrat. Nato se po-
botava in čez pet minut spet skregava. 

Si kdaj stopita na prste? Ja, večkrat pohodiva eden drugega. 
Kateri plesni nastop ti je najbolj ostal v spominu? Mednarodno 

prvenstvo v Zagrebu, ki je bilo 10. novembra. Bila sva prva med mlaj-
šimi pionirji. 

Imaš pred nastopom kaj treme? Niti ne. Na tekmovanju mislim 
samo na to, da bom dobro zaplesala in da se ne bom zmotila. Pred 
množico na kakšnem praznovanju rojstnega dne pa nočem nastopati. 
Največjo tremo sem imela, ko je imel ati 40 let in sem morala zaple-
sati pred družbo domačih in prijateljev. Na takih nastopih me vedno 
skrbi, ali je obleka predolga ali je prekratka, če se bodo odpeli če-

vlji … drugače pa večkrat plešem 
doma med kosilom, v trgovini ali 
na parkirišču.

Včasih nam česa ne uspe iz-
peljati popolno. Si se že kdaj 
zmotila pri plesnih korakih? 
Nekajkrat se mi je to že zgodilo. 
Če se v kaj drugega zatopiš, če je 
glasba prehitra in je nisi navajen, 
saj ne moreš tako hitro narediti 
obrata. Ravno tako, če je glasba 
prepočasna. 

Te te napake spravijo v sla-
bo voljo ali jih hitro pozabiš? 
Niti ne, hitro pozabim. Bolj me 
Oskar spravlja v slabo voljo. 

Kdo te spremlja in spodbuja 
na nastopih? Mami, sestra Vivi, 
včasih tudi babi in dedi. 

Latinskoameriški in standar-
dni plesi so nekaj posebnega 
tudi zaradi oblek. Veljajo pri 
oblekah kakšna določena pravi-
la? Ja, zelo stroga. Pri tej starostni 
skupini plesalcev mora biti obleka 
v eni barvi in brez bleščic. Imeti 
moramo navadne bele nogavice, 
obuti smo v plesne čeveljčke. 

Katera barva obleke je tebi 
najljubša? Rumena. 

Kdo ti ureja frizuro in koli-
ko časa traja urejanje pričeske? 
Sestrica Vivi. Traja pa kar pol ure 
do eno uro . 

Kateri ples pa ti je najbolj 
všeč in zakaj? Jive. Ker je najbolj 
energičen. 

Kaj te poleg plesa še razve-
seljuje? Rada berem, po navadi 
tiste knjige, ki jih prej prebere 
Vivi. Rada igram igrice na tele-
fonu, mami pa mi včasih vzame 
telefon, da ne bi predolgo igrala. 
Rada se igram z Vivi, a ima zdaj 
malo manj časa, ker se uči. 

Morda z Vivi kdaj zaplešeta? 
Ja. Hočem jo naučiti, pa me ne 
posluša in hoče narediti vse po 
svoje. 

Kaj pa mami in ati, tudi za-
plešeta? Ja, včasih pred televizi-
jo, ko je kakšna lepa glasba. 

Hvala za pogovor in še veliko 
uspehov na tekmovanjih.

Besedilo: Tina Tonin 
Foto: Družinski arhiv

Gabrijelini plesni koraki
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Tudi vam misli že uhajajo h ku-
hanemu vinu, ginu, vonju po piško-
tih in praznično okrašenim ulicam in 
trgom? December je mesec praznič-
nih nakupov, veselja, okraševanja, 
stresa in žalosti. Najbolj se ga ned-
vomno veselijo otroci, ki nestrpno 
odštevajo dneve do tako težko pri-
čakovanih daril, starši premišljujejo 
o darilih, najstniki se pripravljajo na 
nepozabno praznovanje zadnjega 
dne v letu … December je mesec, ki 
nam ponuja edinstveno priložnost 
za osebno bilanco in oblikovanje 
načrtov za prihodnje leto. Je seve-
da tudi mesec, ko so mize boga-
to obložene, ko se dobro in veliko 
je, ter pije. Razmišlja se o pomenu 
družine, osebnega napredovanja, 
obdarovanja ter načinu praznova-
nja božičnega in nekaj dni pozneje 
silvestrskega večera. Za nekatere je 
december mesec priložnosti za za-
dajanje novih ciljev, za nekatere pa 
le prehod v naslednje koledarsko 
leto in izgovor za potrošniško preti-
ravanje. Iskreno se morate vprašati, 
kaj »veseli« december pomeni vam. 

Počnimo stvari, ki nas veselijo, 
saj zaradi dodatnih aktivnosti po-
zabimo početi stvari, ki jih imamo 
radi in nas veselijo, naj bo to drsa-
nje, sankanje, ples, obisk kina ali pa 
ura dobre telovadbe, kar koli že, le 
da nam pričara nasmeh na obrazu. 
Lahko pomagamo drugim, saj smo 
ljudje bitja, ki se dobro počutimo, 
če razveseljujemo druge, lahko po-
magate kot prostovoljec ter si na ta 
način razširite poznanstva, ozdravi-
te dušo in odpravite stres. Ker ima 
vsakdo izmed nas kar nekaj nepre-
spanih noči za seboj v decembru, 
je zelo pomembno, da se čim bolj 
kvalitetno naspimo, saj neprespa-
ne noči povečujejo količino stresa 
in razdraženost. Bolj burno se od-
zivamo na reči, ki nas drugače ne 
bi spravile iz tira. S premalo spanja 
si zmanjšujemo imunsko odpor-
nost in s tem posledično smo bolj 
izpostavljeni številnim infekcijskim 
obolenjem. Počitek in dovolj spanja 
sta nujno potrebna. Prevelika priča-

kovanja o popolnih praznikih nas 
lahko spravijo v slabo voljo, saj se 
naši načrti lahko kaj hitro izjalovijo, 
zato je bolje, da se vnaprej ne načr-
tuje preveč, temveč se prepustimo 
prostemu teku dogodkov. Smeh je 
pol zdravja, smejte se čim več, saj je 
sam smeh poceni zdravilo.

Prazniki so predvsem namenjeni 
temu, da se sprostimo in brez slabe 
vesti pojemo tudi kaj bolj mastne-
ga, začinjenega, sladkarije in dru-
ge pregrehe. Ni se treba izogibati 
ničemur, če seveda zaradi diete ni 
predpisano drugače. V dveh ali treh 
dneh ne moremo pojesti toliko »sla-
be« hrane, da bi imela negativen 
vpliv na zdravje. Od preveč hrane 
in pijače se bomo počutili utrujeno, 
zaspano, lahko nas boli želodec, nas 
napenja ali peče zgaga, zato je pri-
poročljivo tudi v teh dneh malo po-
telovaditi. Plavanje, sobno kolo, tek, 
hoja, ura dobrega pilatesa … nam 
lahko pomagajo, da izpraznimo za-
logo energije v mišicah in poskrbi-
mo, da se bo manj 
energije od večerje 
shranilo v obliki ma-
ščobnih zalog. Re-
kreacija je pomemb-
na predvsem, da 
vzdržujemo zdrav 
srčno-žilni sistem in 
če se radi gibljemo, 
jemo zdravo … se 
lahko kdaj pa kdaj 
tudi pregrešimo. 
Od dvajset do tri-
deset odstotkov je 
šport, vse ostalo je 
prehrana. Le redko 
se tako dosledno in 
intenzivno gibljemo, 
da lahko jemo veli-
ko več, zato pregre-
he uravnotežimo 
z zdravo in nizko-
energijsko hrano. 
Med prazniki bomo 
večkrat v skušnjavi 
in spomnimo se, da 
vzdrževanje telesne 
teže ni le lepo ob-

Besedilo: Janja Baloh

V pričakovanju decembra

URNIK TELOVADNICE JANJA  
v dvorani Kulturnega doma Šmarca

Ponedeljek Fit senior od 8:30 do 9:30

Metabolic effect od 19:30 do 20:15

Pilates od 20:30 do 21:30

Torek Fit effect od 6.30 do 7.15

Step effect od 19.30 do 20.30

Fit pilates od 20.35 do 21.35

Sreda Fit senior od 8:30 do 9:30

Shape effect od 19.30 do 20.15

Pilates od 20:30 do 21:30

Četrtek Fit effect od 6.30 do 7.15

Step effect od 19.30 do 20.30

Fit pilates od 20.35 do 21.35

Prisrčno vabljeni v našo družbo!
FB – Telovadnica Janja
e-mail: jancifiteam@gmail.com
Janja Baloh s.p. TEMPO, fit z razlogom

likovano telo, pač pa tudi in pred-
vsem zdrav način življenja. Z vztraj-
nostjo in odrekanjem se naučimo 
prisluhniti telesu ter uživati v športni 
aktivnosti in vsakodnevnih izzivih. 
Zelo pomembno je, da zaupamo 
vase in na poti do zastavljenega cilja 
kar se da uživati. 

Ko je veseljačenja konec, pride 
pust in turoben januar ter ustaljene 
tirnice vsakdana. Zavedati se prič-
nemo, da se zaradi decembrske ev-
forije ni zgodilo popolnoma nič in 
da ni čisto nič drugače. Poln spisek 
obljub visi na naših hrbtih, prav pa 
je, da včasih potegnemo črto, da vi-
dimo, kje smo in kam plovemo, kaj 
smo naredili in česa nismo, pri čem 
smo grešili in ali smo morda koga 
prizadeli, je nas kdo prizadel, koga 
smo imeli radi in kdo je imel rad nas 
in koga imamo še vedno radi.

Leto 2019 naj bo leto zdravja, 
ljubezni, uspehov na vseh področ-
jih, upanja in iskrenega prijateljstva. 
Izkoristimo ponujene priložnos-
ti, nehajmo tarnati, saj je vsak sam 
svoje sreče kovač. Vedno, ampak res 
vedno sledimo svojim sanjam, s tru-
dom, vztrajnostjo in dobro voljo je 
vse mogoče.
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Gotovo ste nas že kdaj kje videli: otroci in voditelji 
s sivo-rumenimi rutkami za vratom, z oranžnimi kro-
ji in modrimi ali sivimi potiskanimi puloverji. Vsako 
leto delimo Luč miru iz Betlehema v okoliških župni-
jah, tudi v Šmarci. Morda ste nas videli, ko smo hodili 
po vasi in pobirali star papir za našo zbiralno akcijo. 
Velikokrat se tudi podimo med drevesi Homškega 
hriba. Mi smo skavti, natančneje, homški skavti.

Homški skavti obstajamo že skoraj 27 let. Ves čas 
se voditelji trudimo, da bi sledili namenu skavtstva. 
Ta je, po zapisu ustanovitelja Roberta Baden-Powella 
v knjigi Priročnik za skavtske voditelje, precej prep-
rost: »Dviganje državljanskih standardov na podro-
čju značaja in zdravja; da se zamenja sebičnost s 
služenjem.« Naše Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov (ZSKSS) to samo bolj definira, saj 
želi prispevati k razvoju mladih na vseh področjih: 
duhovnem, družbenem, telesnem in duševnem. 

Kaj to pomeni? To pomeni, da pripravimo vrsto 
različnih aktivnosti (dnevnih in nočnih iger, delavnic, 
taborov, učenja veščin, pogovorov, drugih projek-

Besedilo: Katja Černelič, skavtska voditeljica, Homec 1

Kaj pa ti misliš, kdo so skavti?
tov), ki otrokom na njihovi skavtski poti pomagajo 
odkrivati sebe, družbo, naravo in Boga. Spoznavajo 
svoje močne in šibke točke. Aktivnosti se dogaja-
jo tudi v manjših skupinah in čim več v naravi ob 
upoštevanju skavtskih zakonov in skavtske obljube. 
Učimo se tudi preživetja v naravi, kako jo varovati 
kot del Stvarstva, kako sodelovati v ekipi in sklepa-
ti dogovore. In nenazadnje - iščemo načine, kako 
pustiti svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli, 
saj nam je to naročil tudi Baden-Powell.

Skavti počnemo veliko različnih stvari, ki so dob-
re tako za naše otroke kot za širšo okolico. Ogrom-
no pa pridobimo tudi voditelji. Vložene ure in trud 
se nam povrnejo z nasmehi otrok, z njihovo nav-
dušenostjo, s podporo staršev in upanjem, da smo 
vsaki skavtinji in vsakemu skavtu pomagali razviti 
del njegove osebnosti.

Vprašala sem svoje šmarske sovoditelje, kako bi 
oni odgovorili na vprašanje, kdo so skavti. In njiho-
vim odgovorom se pridružujem tudi jaz.

Luka Marinko
Skupina mladih, ki se srečuje zato, da oseb-

no raste z delovanjem v skupnosti ter z željo za-
pustiti svet lepši v pogledu, kot nanj vsak gleda. 
Močno prisotna sta torej dobro delo in veselje do 
življenja, polnega izzivov. – Luka Marinko, vodja 
homških skavtov

Gašper Tonin
Skavti so šola življenja. So več kot le nek krožek, 

na katerem se tedensko dobivaš. Kot volčič spoz-
naš sovrstnike, odraščaš z njimi v četi, se podiš čez 
reke, gore in planine v klanu in deliš svoje znanje 
naprej kot voditelj. Učiš se, kako je, ko se lahko 
zaneseš na nekoga, in kako je, ko se on zanese 
nate. Učiš se, zakaj je pomembno varovati nara-
vo – vejo, na kateri sediš s preostankom človeštva. 
Naučiš se, da sta stiskanje ob ognju in njegova pe-
sem boljša od vsake nadaljevanke. Naučiš se, da je 
svet igrišče in življenje igra v njem. – Gašper Tonin, 
voditelj volčičev in volkuljic



25

ŠmarčanŠmarčan

leto 4, štev. 2, december 2018

»Bistvo dobrega skavta ni le v zabavi  

in pustolovščini, ampak v pomoči  

domovini in služenju ljudem v stiski.  

To je poslanstvo najboljših.« 

Baden-Powell

S skavti sem doživela toliko različnih dogodi-
vščin in izkušenj – od skoraj stereotipnega (ampak 
zabavnega) valjanja po blatu na poletnem taboru, 
hoje od Kranjske Gore do Trsta, potovanja ponoči 
po Poljski, prižiganja večernega ognja, do spozna-
vanja skavtov drugih evropskih držav in njihovega 
načina vzgajanja s skavtsko metodo. Hvaležna sem, 
da sem lahko del skavtskega gibanja že 15 let, saj 
so mi (in mi še vedno) pomagajo pri moji osebni 
rasti, pri skavtih sem našla prave prijatelje in ohra-
nila stik s Cerkvijo. 

Naj zaključim s skavtskim pozdravom:  
Bodite pripravljeni!

Anže Marinko
Skavtstvo mi je dalo neizmerno veliko prijate-

ljev, iznajdljivost, odgovornost, občutek za prilaga-
janje skupini pa hkrati pogum za izražanje lastne-
ga mnenja in oblikovanje družbe okrog sebe. 
Skavtstvo te navadi delati in te nauči pravočasno 
in premišljeno odgovarjati na svoje potrebe in na 
potrebe ljudi, ki te obkrožajo, predvsem mladih. 
– Anže Marinko, voditelj popotnikov in popotnic

Sara Marinko
Skavti niso le prostočasna dejavnost, ampak 

so edinstven način življenja. Skozi skavtsko vzgo-
jo se posameznik ne uči le, kako zakuriti ogenj ali 
se orientirati s kompasom in zemljevidom v roki, 
ampak se oblikuje v odgovornega državljana in 
aktivnega mladega človeka. Skozi leta si pridobi 
najrazličnejše kompetence (sodelovanja, vode-
nja), ki mu pridejo prav kasneje v življenju. – Sara 
Marinko, voditeljica izvidnikov in vodnic
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V sredo, 17. oktobra 2018, 
smo v okviru projekta LAS Srce 
Slovenije sodelovali v Festivalu 
pitne vode v Kamniški Bistrici.

Takoj po drugi šolski uri smo 
hitro pomalicali in se v spremstvu 
učiteljice Polone Mežnar odpe-
ljali do Kamniške Bistrice. Ko smo 
izstopili iz kombija, smo začutila 
spremembo temperature. Ozra-
čje je bilo namreč zaradi bližine 
reke bolj sveže. 

Sprejela sta nas dva vodiča, 
gospod Rajko Slapnik iz Jamar-
skega društva in gospa Barba-
ra Strajnar z Občine Kamnik. 
Predstavila sta nam pot, ki jo 
bomo prehodili in program naše-
ga obiska. Sprehodili smo se po 
gozdu do Kraljevega izvira, tako 
se imenuje, ker leži pod Kraljevim 
hribom. Tam je gospod Slapnik 

izmeril temperaturo in gostoto 
delcev v vodi. Nekaj vode smo 
natočili v steklenico in se napotili 
do Malega izvira. Tudi tam je g. 
Slapnik naredil enako kot pri Kra-
ljevem izviru. Povedal nam je o 
živalih, o izvirih in da lahko vodo 
iz vseh izvirov tudi pijemo. Gospa 
Barbara pa nam je povedala, da 
je Mali izvir eden najčistejših iz-
virov na svetu, na kar smo lahko 
tako Kamničani kot vsi Slovenci 
zelo ponosni. Tudi tu smo si na-
točili vodo in jo poskusili. Voda 
je imela drugačen okus, boljši od 
vode, ki teče po vodovodnih ce-
veh. Ko smo se odžejali, smo se 
sprehodili še do tretjega, Glav-
nega izvira in tudi tam izvedeli, 
kako veliko srečo imamo, da je 
prav v naši okolici voda tako čista 
in dobra, da jo lahko brezskrbno 
pijemo naravnost iz izvira. Zato 

Besedilo: Lana Vuga, Katja in Anja Šarec, 8. razred OŠ Marije Vere Kamnik 
Mentorica in fotografije: Polona Mežnar

Festival pitne vode
moramo na vodo kar se da paziti 
in jo ohraniti čisto.

Ko smo tudi vodo iz Glavne-
ga izvira natočili v steklenico, je 
bil čas za izpolnjevanje ankete in 
pokušanje. Poskusili smo šest vrst 
vod iz vodovodov, izvirov … Na 
koncu, ko so prešteli glasove, se je 
izkazalo, da se večini zdi najboljša 
voda iz Malega izvira, ki smo ga 
obiskali kot drugega. Po degusta-
ciji smo spremljali še številne dru-
ge meritve z vodo. Gospod Sla-
pnik nam je pokazal inštrument 
za merjenje soli, delcev in drugih 
snovi v vodi. Izvedeli smo tudi, da 
je g. Slapnik strokovnjak za vodo 
in živali, s partnerjem sta pregle-
dala že okoli 80 izvirov vode. 

Na koncu nas je čakalo oku-
sno kosilo, nato pa smo se vrnili 
domov.

Zajemanje vzorcev vode Pregled vzorcev
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Četrtek je bil super dan za gi-
banje v naravi, tek ali hojo. Uspel 
je že 2. tek in pohod, katerega 
glavni namen je dobrodelnost. 
Bilo nas je veliko, na koncu smo 
zmagali vsi.

Četrtek, 27. 9. 2018, je bil kra-
sen dan za druženje, tek, hojo, 
preživljanje časa v naravi. Jesen 
počasi, a zagotovo prihaja, gozd 
se barva v rumeno, poletna vroči-
na je popustila. Spet je tudi med 
športno aktivnostjo lažje zadiha-
ti in da bi najmlajši začeli, malo 
starejši vztrajali, odrasli pa se 
morda vrnili k redni telesni vadbi, 
smo se v osnovni šoli Marije Vere 
odločili ponovno pripraviti tek in 
pohod za vse.

Po lanskem spodbudnem za-
četku letos nadaljujemo, tokrat v 
sklopu Evropskega tedna špor-
ta. Proga je enaka, z začetkom v 
Šmarci ob nogometnem igrišču, 
vmes ob reki, cilj pa je na trav-
niku Kinološkega društva Dupli-
ca. Temperaturo smo začeli dvi-
govati s plesom in aerobiko, za 
kar sta poskrbeli naši učiteljici 
Tanja in Petra. Množica mladih in 
starejših je na progo krenila ob 
spodbudnih besedah gospe rav-
nateljice, v cilju pa so nas poleg 
vode pričakali zdravi prigrizki, ki 
smo jih pripravili v okviru Zdra-
ve šole, projekta s 25-letno zgo-
dovino. Predstavila so se nam 
društva, ki na naši šoli ponujajo 
športne interesne dejavnosti. 
Še posebej so navdušile učenke 
naše šole, ki so pripravile nastop 
v ritmični gimnastiki.

S kratkimi nagovori so nas 
pozdravili ga. Violeta Vodlan, rav-
nateljica naše šole, g. Igor Žav-
bi, podžupan občine Kamnik v 
začasnem opravljanju funkcije 
župana, in g. Bojan Dimic, pred-
stavnik staršev v Svetu šole. Vsi 

so bili navdušeni nad velikim šte-
vilom udeležencev in veseli, ker 
nas šport povezuje. Kot je dejal g. 
Igor Žavbi, se zaradi športa lažje 
učimo, naše vsakodnevne obve-
znosti pa nam gredo bolje od rok.

Pozabiti pa ne gre glavnega 
namena dogodka, to je dobro-
delnosti. Sredstva, zbrana na teku 
in pohodu s prostovoljnimi pri-
spevki, bodo porabljena za po-
moč socialno šibkejšim učencem. 

Besedilo: Tadej Trobevšek 

2. dobrodelni tek in pohod OŠ Marije Vere

Tako jim bomo nudili doživetja, 
za katera bi bili sicer prikrajšani, 
poleg tega pa bomo lahko kupili 
nadstandardne učne pripomočke 
in tako za vse izboljšali kvaliteto 
poučevanja in učenja.

Hvala vsem, ki ste prišli in pre-
magali progo za dober namen, 
hvala tudi vsem, ki ste nam po-
magali pri organizaciji. Naslednje 
leto se ponovno vidimo.

Množična udeležba na startu

Proti cilju
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Vsak otrok si v otroštvu slika življenje najprej z do-
mišljijsko igro, potem pa že kmalu spozna, da življe-
nje ni pravljica. O starih časih izveš od staršev, starih 
staršev, sosedov ali pa v zgodovinskih učbenikih.

Tako sem izvedel, da otroštvo mojega očeta, 
deda in pradeda ni bilo niti malo podobno mojemu. 
Vedno sem mislil, da je mir, da ni vojne, samoumev-
na stvar. Nato pa mi je ata povedal, da moram biti 
srečen, da ne živim v vojni, saj na svetu ni trenutka, 
da nekje ne bi bila vojna. »Vedno se kakšna najde,« 
je rekel vedno, ko mi je želel govoriti o starih časih. 
Tudi te njegove misli sprva nisem razumel, a zdaj, 
pri trinajstih, vem, kaj pomeni vojna. To so: lakota, 
smrt, ujetništvo, mučenje, sirote brez staršev, pre-
seljevanja, beg. Beg od doma, beg iz kraja, kjer si 
se rodil, kjer si izgovoril prve besede, proč od svoje 
družine. Toda kam? Kako? Me bodo sprejeli? Zad-
nje čase je veliko takih vprašanj v naših medijih, ko 
se trume ljudi selijo proti severu, za zaslužkom, pro-
ti novemu domu, stran od sovraštva, stran od vojne. 

Ponosen sem na desetdnevno bitko za Slovenijo, 
s čimer smo Slovenci dokazali, da smo trpežen na-
rod. Verjetno, če ne bi zmagali že v 1. in 2. svetovni 
vojni, leta 1945, danes ne bi živeli v Sloveniji. Moj 
ata mi je govoril, da je bil njegov oče, moj prade-
dek, Maistrov vojak in da je bil ranjen. Odpeljali so 
ga v bolnišnico, kjer bi moral okrevati. Toda prav 
tisti čas je njihov general Rudolf Maister sklical svo-
jo vojsko … in moj praded je rekel: »Kaj pa morem 
…« in še ranjen šel z njimi branit severno mejo. 

Letos je sto let, kar se je v Kamniku rodil ta ge-
neral, pesnik, slikar, odločen mož, Rudolf Maister, ki 
je rešil tretjino Slovenije izpod grabežljivih avstrij-
skih rok. Bil je dober človek. V časniku Delo piše: 
V noči na 23. november 1918 je general Maister s 
svojimi borci razorožil zaščitno stražo oziroma tako 
imenovano zeleno gardo mariborskih Nemcev in 
prevzel vojaško oblast v Mariboru. S tem so se odprle 
možnosti za zavarovanje severne meje, za pridobitev 
dela Koroške in za združitev Prekmurja z matično 
domovino. 

Težko si predstavljam, koliko poguma in odloč-
nosti je bilo v tem možu. V mojem pradedu in nje-
govih sovojakih pa tudi. Doma so jih čakali otroci, 
žena, majhna njivica, kakšna krava v »štali«, če so 
imeli srečo, oni pa v blato, v boj, prezebli in lačni … 
za domovino ... in osvobodili so Štajersko.

Moj dedek, naš ata, je preživel konec druge sve-
tovne vojne. On je zakladnica zgodb o trpljenju in 
odrekanju, a za skupne cilje so bili tedaj pripravljeni 
na vse. Majhni dečki, kurirčki, so se podajali po ne-
varnih poteh, ponoči ali podnevi, da so predali po-
membno pismo za partizane. Dedkov brat je imel 
v vojni četrti najvišji čin; torej bi bil lahko dobil čin 
generala. Imel je odlikovanje za narodnega heroja 
in še pet drugih odlikovanj. Toda ni bil pomemben 
človek, ni bil izobražen, saj je bil po poklicu mesar, 
doma pa so bili preprosti kmečki ljudje, zato ni bil 
deležen prestižnih odlikovanj, a pokopali so ga pa 
le z vsemi vojaškimi častmi.

Večina ljudi si zaradi vseh teh vojnih grozot, o 
katerih vedo starejši ljudje povedati zelo veliko, 
želi mir na svetu. Jaz pa si želim, da se pohlep po 
vojnem dobičku ne bi prebujal v posameznikih, ki 
služijo denar s preprodajo orožja, z goljufanjem in 
nemoralnim vedenjem do sočloveka, do naroda. Da 
bi bilo med nami več Maistrov in bi si upali narediti 
pogumno dejanje za dobro vseh.

Besedilo: Nejc Jerman, 8. r. OŠ Marije Vere  
Mentorica: Maja Drolec 

Dan Rudolfa Maistra ali Maistrovo leto 
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Učenci klekljarskega 
krožka smo 8. in 9. sep-
tembra 2018 sodelovali na 
mednarodni prireditvi Dnevi 
narodnih noš v Kamniku.

Veliko obiskovalcev se je 
ustavilo pri stojnici, saj so le 
na naši lahko videli pridne 
otroške prste. Ponosno smo 
jim pokazali in razložili, kako 
znamo klekljati. Med udele-
ženci so tudi pridni učenci iz 
Šmarce. Za nagrado pa smo 
bili deležni veliko pohval za 
potrpežljivost in vztrajnost.

Na OŠ Marije Vere smo tako 
kot vsako leto obeležili tradicio-
nalni slovenski zajtrk, ki je potekal 
po vseh vrtcih in šolah v Sloveniji.

V 1. b razredu smo pred tra-
dicionalnem zajtrkom ustvarja-
li ČEBELICE. Svoje izdelke smo 
ponosno razstavili. Seveda ni šlo 
brez petja, plesa in gibanja. Za-
peli smo ob Slakovi pesmi ČE-
BELAR. Ogledali pa smo si tudi 
film o kranjski čebeli ter šolsko 
TV-oddajo ter se naučili veli-
ko novega. Nato pa smo sedli k 
okusnemu zajtrku. Pričakalo nas 
je slastno JABOLKO, kos ČRNEGA 
KRUHA, MED, MASLO in MLEKO.

Besedilo in fotografije: Klavdija Krevs, prof. RP, Sandra Jemec, prof. RP

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Marije Vere

Besedilo in fotografije: mentorica Sabina Arbi

Klekljarski krožek na dnevih narodnih noš v Kamniku

Veseli pozdrav iz 1.b razreda

Zajtrk je bil okusen in zdrav

Naučili smo se še preprosto pesmico:

TUKAJ JE PANJ, A KJE SO ČEBELE?
SKRILE SO SE, DOMOV ODLETELE. 
PREŠTEJ DO 10, PA PRIDEJO SPET.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Kleklanje zahteva veliko spretnosti

Kreativnost pri izbiri vzorcev 
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Vrtec. Kaj je vrtec? Lahko reče-
mo, da je vrtec ustanova, kamor 
starši pripeljemo svoje otroke za 
čas naše službe. Pa vendar upam, 
da vsi skupaj vemo, da je več kot le 
ustanova. Zavedamo se, da je biti 
vzgojiteljica zelo pomemben pok-
lic, saj otroci večinobudnega časa 
preživijo v vrtcu. Veliko pozornos-
ti namenimo preživljanju časa na 
prostem in da se otrok spoznava z 
okoljem, v katerem živi.

Otroci preživijo v vrtcih vsaj 
polovico dneva. Za njihovo dob-
ro počutje skrbi veliko ljudi od 
ravnateljice do vodje prehrane, 
vodje higienskega režima, kuha-
rice, čistilke, hišniki … in seveda 
osebe, ki so v oddelkih (vzgo-
jiteljice, pomočnice vzgojiteljic, 
spremljevalke, vzgojiteljice za 
DSP …). Vsi smo povezani, da 
otrokom lahko nudimo varno 
«mrežo«. Vseeno pa je otrokom 
najpomembnejša ožja vez, ki jo 
tkemo strokovni delavci v oddel-
ku, vrtcu in s starši. Zato, da smo 
in ostajamo povezani, pa žal ni 
kakšnega posebnega lepila ozi-
roma snovi. Vsak mora prispevati 
svoj delež k tej celoti.

V enoti Sonček sem že 4 leta.  
V teh letih sem spoznala in do-

živela mar-
sikaj lepe-
ga, zato v 
službo pri-
hajam z ve-
seljem. Kot 
je za otroke 
p o m e m b -
na »varna 
mreža«, je 
zame oziroma za nas odrasle 
pomembna klima v službi. Lah-
ko rečem, da je služba moj drugi 
dom, to je nekaj, kar želim tudi 
nuditi našim otrokom. Zelo sem 
hvaležna sodelavkam za podpo-
ro, sočutje, dobro voljo, ki mi jo 
vsakodnevno darujejo. Tudi star-
ši ogromno pripomorejo s svojim 
zaupanjem, ko nam vsakodnevno 
pripeljejo otroka v varstvo. Ceni-
mo njihovo odkrito komunikaci-
jo, pohvalo, tudi težavo, za katero 
je pomembno, da jo sproti reši-
mo. Svoje zadovoljstvo pokažejo, 
ko z nami sodelujejo in se udele-
žujejo skupnih izletov, obiskov v 
skupini ter se odzovejo povabilu 
na razne prireditve, ki jih organi-
ziramo. Vse to je pomembno, da 
zagotovimo učinkovito delovanje 
celotnega procesa in potrditev 
našega dela z otroki. 

Poleg povezovanja s starši pa 
se povezujemo tudi z našo oko-
lico. Vsakoletno izvedemo eva-
kuacijsko vajo in gasilci so vedno 
pripravljeni, da si vzamejo čas 
tudi za naše otroke. Razkažejo 
jim gasilska vozila, opremo, kaj 
povprašajo in izvedejo praktič-
ni prikaz brizganja vode s cev-
jo, pri katerem lahko sodelujejo 
tudi otroci. Zadnja leta se nam 
na teh vajah pridruži tudi ekipa 
reševalcev, ki ravno tako poskrbi, 
da poteši otroško radovednost. 
Tekom celega leta aktivno sode-
lujemo z našo knjižnico, v katero 
z otroki radi zahajamo. Tam nas 
vedno pričaka nasmejana gospa 
knjižničarka, ki nam pomaga pri 
iskanju knjig, pripravlja tematske 
urice in se z veseljem pogovori 
z otroki o njenem delu, zanimi-
vih knjigah itd. Veseli smo, da 
lahko obiščemo bližnjo kmetijo, 
kjer si ogledamo domače živali, 
traktorje in da za živali prinese-
mo star posušen kruh, ki nam je 
ostal. Na sprehodih nas prijazno 
pozdravljajo in ogovarjajo starej-
ša generacija in z nami podelijo 
kakšne zanimive informacije o 
»starih« časih. Občasno otroke 
presenetijo s sladkim preseneče-
njem. Otrokom želimo predvsem 
pokazati, kako je pomembno in 
lepo, da smo solidarni in da živi-
mo v sožitju. Zato bi se zahvalila 
vsem, ki si vzamete svoj čas še za 
nas. Vsi skupaj nudimo otrokom 
dober zgled.

Besedilo in fotografije: Barbara Stražar

Skupaj za dober vzgled

Narava nas je obdarila z lepim vremenom

Jesenski pohod na homški hrib, kjer smo poleg sproščenega druženja nabrali 
še kostanj, katerega smo naslednji dan skuhali v vrtcu.
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Letos smo v naši fari člani pastoralnega sveta in 
Karitas tretjič pripravili srečanje za starejše, bolne, 
invalide in njihove spremljevalce. Prvič je bilo 2016. 
leta srečanje v veroučni učilnici v župnišču. Izkazalo 
se je, da je bil prostor premajhen. Zato smo 2017. 
leta prosili za dvorano v Krajevnem domu, prav tako 
smo storili tudi letos.

V nedeljo, 28. oktobra, je bila v cerkvi sv. Mavri-
cija najprej sveta maša, ki jo je vodil gospod Miro 
Šlibar z našim župnikom Janezom Gerčarjem. Gos-
pod Miro Šlibar ima po toliko letih služenja bol-
nikom veliko zgodb, doživetij in izkušenj, zato so 

Besedilo: Marinka Juteršek 
Fotografije: Simon Zorman

Dan služenja v fari Šmarca – Duplica
njegove besede v nagovoru močno vstopile v srca 
in duše prisotnih, jim dale nov pogum ter zaupanje 
v molitev in božje usmiljenje. Podelil je tudi sveto 
maziljenje vsem, ki so ga hoteli prejeti. Sveto mašo 
je na orglah spremljal gospod Rok Rakar, pel pa je 
kvartet Fantov treh vasi.

To popoldne je močno deževalo, zato nismo pri-
čakovali velikega obiska. Kljub temu se je cerkev na-
polnila, ljudi je bilo veliko več kot prejšnje leto. Po 
koncu bogoslužja smo skupaj s spremljevalci poskr-
beli za prevoz v Krajevni dom. Bilo je nekaj kulturne-
ga programa, Fantje treh vasi, Dragica Požek in slepo 
dekle Anja Pustak Lajovic so s svojim petjem dvignili 
razpoloženje. Pevci so ves čas druženja ostali z nami, 
zato so šli večkrat na oder in ponovno zapeli, tako da 
so tudi ljudje v dvorani veselo pritegnili.

Ob sklepu mojih besed se moram posebej zah-
valiti gospodu Miru Šlibarju in našemu župniku, 
gospodu Janezu Gerčarju, ki sta uskladila svoj čas in 
ga darovala ljudem, potrebnim duhovne in telesne 
podpore. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste prisluh-
nili klicu Karitas Šmarca –Duplica in s svojim časom, 
darovi in veliko mero potrpežljivosti kakorkoli po-
magali pri organizaciji dogodka, ki bo vsem udele-
žencem ostal v prijetnem spominu.

Prijetno vzdušje v dvorani

Poskrbljeno je bilo tudi za glasboOba duhovnika v pogovoru z udeleženci

Med bogoslužjem

Dobrodošla pomoč pri organizaciji
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Bolečina je bolj ali manj loka-
liziran neprijeten občutek nela-
godja ali stiske, ki nastane zaradi 
vzdraženja bolečinskih receptor-
jev in predstavlja zaščitni meha-
nizem, opozorilo organizmu, da 
se izogne škodljivim dejavnikom, 
se zmanjša telesna dejavnost 
ali dejavnost prizadetega dela 
telesa. Je eden najpogostejših 
simptomov, zaradi katerih bol-
niki iščejo pomoč pri zdravniku 
v osnovni zdravstveni dejavnosti 
(Slovenski medicinski slovar).

Bolečina je neprijetna čutna 
in čustvena zaznava, povezana z 
dejansko ali potencialno poškod-
bo tkiva (Požlep, 2009). Če oseba 
svojo izkušnjo dojema kot boleči-
no in o njej na tak način tudi po-
roča, jo je treba tako tudi obrav-
navati. Pomembno je tudi, da 
nezmožnost verbalnega komu-
niciranja ne pomeni, da posame-
znik ne čuti bolečine (Toni, 2012).

Kadar bolečina nastane hitro 
in traja kratek čas, govorimo o 
akutni bolečini, ki ima svoj bi-
ološki smisel. Prizadeto osebo 
opozori na škodljivo dogajanje 
v organizmu ali njeni neposredni 
okolici in ima varovalni učinek 
(Požlep, 2009). Kronična boleči-
na pa je bolečina, ki ostaja tudi 
po tem, ko osnovni vzrok bolez-
ni ali poškodbe izgine, ali kadar 
vzroka ni mogoče odstraniti. Tra-
ja več kot tri do šest mesecev in 
se lahko nadaljuje neomejeno 
dolgo. Kronična bolečina izgubi 
svoj biološki smisel. Je patolo-
ška bolečina, ki ne pomeni samo 
ponavljajoče se ali dalj časa tra-
jajoče akutne bolečine kot simp-
toma, temveč je sama po sebi 
bolezen (Krčevski-Skvarč, 2007).

Kronična bolečina zmanj-
ša kakovost življenja bolnika in 
njegove družine. Pomeni trplje-

nje, invalidnost, nezmožnost 
opravljanja dela, izgubo do-
hodka in skrb zaradi negotove 
prihodnosti. Bolniki se pogosto 
osamijo od družine in prijateljev, 
zapirajo se vase, temu pa sledi-
jo depresija, razočaranje, zagre-
njenost in samomorilne misli. 
Bolečina povzroča nespečnost, 
utrujenost, zmanjšano telesno 
dejavnost, slabše prehranjevanje 
in slabšanje imunskega sistema. 
Zaradi stalnih težav so bolniki 
odvisni od zdravstvene službe. 
Takšna kronična bolečina nima 
več biološke funkcije opozarjanja 
na bolezen in telesno spremem-
bo. Predstavlja bolezen, ki jo mo-
ramo obravnavati kot vsa druga 
bolezenska stanja. Kronična bo-
lečina je ekonomski, socialni in 
družbeni problem. Po podatkih iz 
literature je bilo ugotovljeno, da 
je splošna prevalenca kronične 
bolečine v Evropi 35 % (Krčevski-
-Skvarč, 2007).

Cilji zdravljenja kronične bo-
lečine, ki ni posledica rakave 
bolezni, so zmanjšanje trpljenja, 
dostojno in celovitejše dejav-
no življenje. Tak bolnik ima pred 
seboj normalno pričakovano ži-
vljenjsko dobo, zato sta potreb-
na multidisciplinarni pristop k 
obravnavi bolečine in odgovorna 
ter strokovna odločitev o izbi-
ri zdravljenja kronične bolečine 
(Krčevski-Skvarč, 2007).

VREDNOTENJE BOLEČINE
Bolečino se do neke mere da 

izmeriti, seveda pa so rezultati 
vedno subjektivni in odvisni od 
sodelovanja bolnika. Prizade-
vamo si, da bi bolečino danes 
poleg srčnega utripa, dihanja, 
krvnega tlaka in telesne tempe-
rature vrednotili kot peti vitalni 

znak. Za ocenjevanje akutne bo-
lečine je primerna vizualno ana-
logna lestvica (VAL) (slika 1). Le-
stvica je 11 stopenjska, položena 
vodoravno, na levi strani se prič-
ne z ničlo, ki pomeni stanje brez 
bolečine, desno se konča z deset, 
ki predstavlja najhujšo možno 
bolečino, ki si jo ocenjevalec lah-
ko zamišlja. Bolnik pri VAL-u bo-
lečine ne ocenjuje s številko. Na 
hrbtni strani merilca je narisana 
daljica brez numerične lestvice, 
kjer bolnik pokaže točko, za ka-
tero meni, da ustreza njegovi tre-
nutni bolečini. Merilec obrnemo 
in odčitamo številko, ki ustreza 
bolnikovi bolečini Obstajajo tudi 
numerične lestvice, pri katerih se 
bolnik odloča med nič in sto, pa 
tudi različne opisne lestvice (Po-
žlep, 2009).

ZDRAVLJENJE BOLEČINE
Bolečino lajšamo, dokler je bol-

nik ne oceni s tri ali manj po VAL. 
Ko ocenjujemo bolečino, moramo 
to storiti tako v mirovanju kot tudi 
pri različnih aktivnostih. Pot vno-
sa zdravila v organizem je lahko 
različna. Pri zdravljenju bolečine 
se najpogosteje bolniku predpi-
še analgetik v obliki tablet, kadar 
pa ga zaradi kakršnegakoli raz-
loga ne more zaužiti peroralno, 
mu zdravilo lahko damo rektal-
no, podkožno, intramuskularno, 
intravensko, pred večjimi ope-
racijami pa tudi po epiduralnem 
katetru. V zadnjem času se upo-
rablja tudi dajanje lokalnih anes-
tetikov neposredno v področje, 
kjer je bil narejen operativni po-
seg, preko katetrov, ki jih kirurg 
vstavi med operativnim posegom 
(Požlep, 2009).

Besedilo: Ema Jenko 

Bolečina
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Akutno bolečino največkrat 
lajšamo z zdravili, ne smemo pa 
oazabiti tudi na druge nefar-
makološke načine lajšanja, kot 
so masaža, segrevanje, hlajenje, 
transkutana elektrostimulacija 
(TENS), akupunktura, magne-
toterapija, aromaterapija itd., 
končni cilj je jakost bolečine, ki 
ne presega vrednosti 3 po VAL 
(Požlep, 2009).

Zdravljenje kronične boleči-
ne je kompleksnejše, pri čemer 
zdravljenje delimo v šest glavnih 
kategorij: farmakološko zdravlje-
nje, fizikalna medicina, vedenj-
ska medicina, nevromodulaci-
ja, interventni pristopi, kirurški 
pristopi. Optimalni rezultati so 
pogosto posledica kombinaci-
je različnih pristopov, predvsem 
usklajene multidisciplinarne sku-
pine strokovnjakov, ki sodelujejo 
pri zdravljenju bolečine. Zdravilo 
ne sme biti edini cilj zdravljenja, 
vendar pa ga je potrebno ustre-
zno uporabiti v povezavi z dru-
gimi načini zdravljenja za dose-
ganje ciljev zdravljenja. Bolniki 
s kronično bolečino zahtevajo 
sprotno vrednotenje bolečine 
in izobraževanje. Popolna od-
sotnost bolečine po zdravljenju 
je redka, vendar tudi delni odgo-
vor (npr. 30 % zmanjšanje bole-
čine) lahko klinično pomembno 
izboljša kakovost bolnikovega 
življenja (Premuš Marušič, 2012).

ZAKLJUČEK
Bolečina vključuje različne 

vidike (socialne, kulturne, de-
mografske itd.), pri čemer je po-
membno, da se lajšanje tako aku-
tne kot kronične bolečine prične 
zgodaj, ko se še ni “razbolela po 
telesu”. Le z zgodnim lajšanjem 
težav in z ustrezno strokovno 
pomočjo lahko omogočimo več-
jo kakovost življenja.

Slika 1: Vizualna analogna lestvica – Arhiv Lek d.d.
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Onesnaženost okolja s plastiko je globalni pro-
blem, ki se ga ob samem začetku množične pro-
izvodnje plastičnih materialov nismo zavedali, 
danes pa ugotavljamo vse več negativnih vplivov 
na kopenske, morske in sladkovodne organizme. 

Živimo v »dobi plastike«, katere letna proizvodnja 
presega 335 milijonov ton (Plastics – the facts 2017). 
Odrabljena plastika se kopiči v okolju in razpada na 
manjše delce; vlakna (slika 1, 2) ali granule različnih 
velikosti (mega- > makro- > mezo- > mikro- > na-
noplastika). Delce velikosti od 100 nanometrov pa 
vse do 5 milimetrov imenujemo mikroplastika. V 
zadnjem času se odpira mnogo problemov v pove-
zavi z mikroplastiko, ki je splošno razširjena in dovolj 
majhna, da jo lahko organizmi zaužijejo in se kopiči v 
prehranjevalnih verigah na različnih trofičnih nivojih, 
dodatno pa se nanjo lahko vežejo različna onesna-
žila in tako služi kot vektor prenosa (Rillig, 2012). V 
procesu proizvodnje in obdelave plastičnih materi-
alov, tudi v tekstilni industriji, ki izdeluje sintetična 
oblačila, se uporabljajo najrazličnejše kemikalije, ki bi 
se lahko iz plastičnih materialov sproščale v okolje in 
potencialno vplivale na organizme.

Viri mikroplastike so številčni in raznoliki, kot so 
raznoliki pripravki, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 
življenju. Pomemben vir plastičnih onesnažil so go-
spodinjske odplake, med katerimi je potrebno iz-
postaviti tekstilna plastična mikrovlakna (slika 1), ki 
se sproščajo v okolje z odpadnimi vodami iz pralnih 
strojev, ko peremo oblačila iz sintetičnih materialov.

Ocenjuje se, da se lahko pri enem samem pranju 
(~ 6 kg oblačil) v okolje sprosti neverjetnih 700.000 
vlaken (Napper and Thompson, 2016). Podobno 
tudi nepogrešljivi pripomočki za osebno nego in 
kozmetični izdelki vsebujejo kroglice mikroplastike. 

Velik vir onesnažil so avtomobilske pnevmatike, ki 
se obrabljajo in drobijo na grobi asfaltni cesti. Mi-
kroplastika je praktično vsepovsod okoli nas, v jeze-
rih in rekah, morju, zraku in tudi v zemlji. Ker je tako 
drobna in jo z lastnimi očmi izredno težko opazimo, 
se tega problema slabo ali pa sploh ne zavedamo. 

Znanstveniki raziskujemo onesnaženosti oko-
lja z najrazličnejšimi onesnažili, med drugim tudi z 
mikroplastiko in njenimi potencialnimi strupenimi 
učinki na organizme. Večina raziskav je narejenih 
na sladkovodnih in morskih organizmih, nekatere 
izmed njih so pokazale direktne ali indirektne ško-
dljive vplive mikroplastike na organizme (Lusher in 
sod., 2017). Kopenski ekosistem, ki pa je zaradi člo-
veških aktivnosti najbolj na udaru, je zapostavljen, 
zaradi česar tudi primanjkuje podatkov o vplivu mi-
kroplastike na kopenske organizme. 

Spremljanje stanja v naravnem okolju in labora-
torijski testi na modelnih organizmih pri določenih 
pogojih nam omogočajo vpogled v vedenjske, fizi-
ološke in druge odzive mikroplastiki izpostavljenih 
organizmov in tudi napovedovanje potencialnih 
kvarnih učinkov za ljudi. Zato ker ljudje živimo na 
kopnem je toliko bolj pomembno raziskovanje in 
spremljanje kopičenja, razpadanja plastičnih delcev 
v okolju in morebitnih vplivov na kopenske orga-
nizme. Čistilne naprave ne odstranijo mikroplastike 
iz odpadnih voda, dodatno tudi nimamo ustrezne 
metode ali presejalne naprave za odstranjevanje 
mikroskopskih delcev plastike iz zemlje. In vendar 
se mikroplastika v zemlji od začetka proizvodnje v 
50-tih letih 20. stoletja le še kopiči. 

Govorimo torej o delcu (mikroplastika), za ka-
terega pa je že bilo ugotovljeno kvarno delovanje 
na nekatere morske, sladkovodne in kopenske or-

Besedilo: Andraž Dolar

MIKROPLASTIKA: sovražnik ali prijatelj?

Slika 1: Tekstilna plastična mikrovlakna v zemlji. Fotogra-
fija posneta s stereolupo Leica MZ FLIII (Dolar A., 2018).

Slika 2: Tekstilna plastična mezovlakna v zemlji. Fotografi-
ja posneta s stereolupo Leica MZ FLIII (Dolar A., 2018).
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ganizme pri določenih pogojih. Raziskovalci so v 
želodcu in črevesju številnih organizmov (školjke, 
kopenski in vodni raki, deževniki, ribe, ptice, itd.) 
našli velike količine akumulirane (mikro)plastike. 
Že samo izpostavljenost mikroplastiki in kopičenje 
le-te v prebavilu lahko vpliva na zmanjšano pre-
hranjevanje, privzem hrane iz črevesja, upad ener-
getskih rezerv, mehanske poškodbe stene črevesja, 
višjo smrtnost ter spremenjeno vedenje živali (De 
Witte, 2014; Watts in sod., 2015; Jemec Kokalj in 
sod., 2016; Rodriguez-Seijo in sod., 2017).

Kopenski raki enakonožci vrste Porcellio scaber 
ali drugače navadni prašiček (slika 4, 5), so najbolj 
razširjena vrsta kopenskih rakov, ki naseljuje goz-
dove zahodne in centralne Evrope kot tudi vrtove in 
kleti v človeških habitatih. Kot modelni organizem, 
katerega biologija je dobro raziskana, je hvaležen 
objekt preučevanja odzivov na onesnažila v okolju, 
kar je mogoče zaznati v zvišani stopnji smrtnosti, 
izgubi biomase in zmanjšani stopnji prehranjevanja 
(Hopkin in Jones, 1998).

Vpliv mikroplastike, pridobljene iz plastičnih vrečk 
in čistilcev obraza (»piling«), na kopenske rake ena-
konožce vrste Porcellio scaber so preverjali Jemec Ko-
kalj A. in sodelavci (2018) z Biotehniške fakultete Uni-
verze v Ljubljani. S štirinajstdnevnim prehranjevalnim 
testom so ugotovili, da mikroplastika nima kvarnih 
učinkov na testni organizem pri danih testnih pogo-

jih. Tudi raziskava 
kronične izpostavi-
tve istih poskusnih 
živali v zemlji s tek-
stilnimi plastičnimi 
mikrovlakni ni po-
kazala konkretnih 
kvarnih učinkov za 
živali, se pa kažejo 
statistično neznačil-

ni trendi zmanjševanja prehranjevanja poskusnih ži-
vali, izpostavljenih plastičnim mikrovlaknom v zemlji 
(Dolar A., 2018). Znano je, da se mikrovlakna, ki so 
prisotna v zemlji, kopičijo v črevesju kopenskih rakov 
enakonožcev (slika 3). Trenutno ni znanih podatkov 
o tem, kako nakopičena mikrovlakna v črevesju vpli-
vajo na organizem, če sploh in ali pri tem poškoduje-
jo steno črevesja ter prožijo odzive na drugih organ-
skih nivojih (imunski, živčni, prebavni sistem). Glede 
na to, da je plastika prisotna v črevesju, bi lahko skle-
pali tudi na posledično spremenjeno združbo čreve-
snih bakterij, ki lahko znatno vpliva na organizem in 
povzroča številna obolenja.

Na podlagi do sedaj zbranih dokazov je ne-
mogoče podati zaključke o škodi, ki jo ali pa je ne 
povzroča mikroplastika v okolju. Vsekakor je še 
mnogo odprtih vprašanj, na katera nimamo odgo-
vora, slednja pa so motivacija in razlog za nadaljnje 
raziskave, sploh pa dolžnost do vseh nas, ki živimo 
obdani z s plastičnimi materiali.
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Slika 3: Črevo (modra puščica) kopenskega raka enakonož-
ca vrste Porcellio scaber (t.i. mokrica ali navadni prašiček) 
zapolnjeno s plastičnimi mikrovlakni (črna puščica). Foto-
grafija posneta s stereolupo Leica MZ FLIII (Dolar A., 2018)

Slika 4: Kopenski rak enakono-
žec vrste Porcellio scaber Latre-
ille (Foto: Jemec K. A., 2018)

Slika 5: Poskusni organizmi kopenski raki enakonožci 
vrste Porcellio scaber v poskusnem lončku z zemljo z 
mikrovlakni (Foto: Dolar A., 2018).
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»Hvala Bogu, konec je. Vojne je konec. Domov 
gremo!« Te besede so verjetno najbolj intimna želja 
vsakega vojaka, ki preživlja vojno in z njo vse te-
gobe, kot so lakota, umiranje soborcev, psihološke 
travme in vsesplošno pomanjkanje. Letos mineva 
100 let od konca prve svetovne vojne. Velika vojna, 
kot se jo pogosto tudi omenja, je sprožila razpad 
velikih cesarstev, v Rusiji boljševiško (oktobrsko) re-
volucijo, ustvarili pa so se tudi temelji, ki so pripelja-
li do druge svetovne vojne. Destabilizacija evropske 
družbe je obenem povzročila, da je Amerika začela 
pridobivati vse večji vpliv pri svetovnem odločanju. 
Kot je znano, je bil glavni povod za vojno atentat na 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo 
ženo Sofijo v Sarajevu.

Kakor ostali narodi v tem delu Evrope, je bil tudi 
naš narod prizadet, vojaki so umirali na frontah, še 
posebno krvava je bila soška fronta, ki je za seboj 
pustila pravo opustošenje. Ljubljana je v tem času 
postala največja vojaška postojanka v zaledju, na-
polnila se je z vojaki, ranjenci in številnimi ujetniki. 

Besedilo: Matjaž Šporar 
Fotografije: Peter Naglič

Ob 100-letnici konca I. svetovne vojne

Potrjeni fantje iz Šmarce in Homca, ki so se živi vrnili iz 
vojne

V vročih poletnih dneh leta 1914 so, potem ko je 
diplomacija odpovedala, in kljub temu da se v očeh 
človeštva vsaka vojna zdi nesmiselna, politični kon-
flikti privedli do vojne. Prve napovedi, da bo šlo le 
za kratkoročen spopad, so se izkazale za demago-
ške. Razmere so privedle do oboroženega spopada 
svetovnih razsežnosti, ki je trajal cela štiri leta in do-
dobra izčrpal vse udeležence. Uradni konec 1. sve-
tovne vojne, se je zgodil »ob enajsti uri na enajsti 
dan enajstega meseca« leta 1918. Razplet pravkar 
končane vojne pa pravzaprav ni bil spodbuden, saj 
so nerazumne zahteve mirovnih pogodb pripeljale 
do še večjih nasprotij in trenj med narodi. S tem pa 
je bil mir zopet na preizkušnji, val nezadovoljstva 
je med ljudmi povzročil, da so zrasli komunizem, 
nacizem ter fašizem in povzročili velike družbeno-
-politične spremembe, ki so vodile v največjo vojno 
v zgodovini človeštva. 

Peter Naglič z vojaškim tovarišem v svoji sobi  
na ljubljanskem gradu

Nagličev koledarček za slovenske vojake za leto 1917, v 
katerega je pisal svoj dnevnik

Peter Naglič, doma iz Šmarce, se je poklicno 
ukvarjal s ščetarstvom. Po očetovi smrti leta 1922 
sta z bratom Karlom ustanovila podjetje, kar mu je 
omogočilo dobro življenje ter možnost, da se je v 
prostem času lahko posvetil svojemu konjičku, fo-
tografiji. V svojem ustvarjalnem življenju je zapustil 
preko 10.000 fotografskih posnetkov dokumentar-
ne vrednosti ter nekaj zvezkov in dnevnikov. Tako je 
svoj čas, ki ga je preživel kot vojak v 1. svetovni voj-
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ni, popisal v kombinaciji dnevniških in spominskih 
zapisov, poleg tega pa je življenje v tem medvojnem 
času na ljubljanskem gradu obeležil s svojim foto-
grafskim aparatom. Na steklenih negativih je pri-
kazan vpogled v vojaški vsakdan, kako so potekale 
različne vojaške dejavnosti v karantenski postaji, ki 
je sprejemala italijanske vojne ujetnike. Mobilizacija 
je Nagliča doletela že prvo leto, na nabor v Kamnik 
se je odpravil 12. decembra leta 1914. Na pustni 
ponedeljek, 15. februarja 1915 pa je s kamničanom 
odrinil proti Ljubljani. Prvih odhodov na fronto ga 
je obvarovalo slabo zdravje, ki se mu je ob slabem 
in zimskem vojaškem življenju še skrhalo. S tem je 
bila njegova vojaška služba omejena na opravljanje 
nalog v zaledju, daleč od front in težkih preizkušenj. 
Med drugim je stražil tudi most čez Savo v Črnu-
čah, januarja 1916 pa se je znašel v karantenski po-
staji na Ljubljanskem gradu. Vzrok, da se je znašel 
v karantenski postaji, je bila tudi njegova poklicna 
usmerjenost, oziroma poznavanje ščetarske stroke. 
Opravljal je različne zadolžitve, med drugim je voj-
ne ujetnike usposabljal pri izdelavi ščetk in metel. S 
karantensko postajo je Peter vzpostavil tudi gospo-
darsko vez, saj jim je očetovo podjetje za izdelavo 
krtač dobavljalo lesene deščice. 

Njegova fotografska dejavnost v vojaški suknji je 
nenavadna. Glede na dejstvo, da so bili v bližini vo-
jaški objekti, se postavlja zanimivo vprašanje dovo-
ljenja za fotografiranje. Uradno navodilo vojaškega 
poveljstva naj ne bi dovoljevalo fotografiranja, ker 
pa je iz obstoječih fotografij razvidno, da je na njih 
zabeležen tudi komandant karantenske postaje ma-
jor Kern, je jasno, da je bil z Nagličevo dejavnostjo 
seznanjen. Nagličeve fotografije iz obdobja, ki ga je 
preživel na ljubljanskem gradu, ne prikazujejo dra-
matičnih okoliščin, ki jih je predstavljalo ujetništvo 
tisočev, ki so se znašli tu. Med njegovo zapuščino je 
tudi precej posnetkov italijanskih ujetnikov, njihovi 
obrazi pravzaprav ne kažejo bremen ujetništva. Ce-
loten izbor motivov priča o izjemni dokumentarni 
naravnanosti Nagličevega početja, izbor motivov in 

Avstrijski vojaki pri gradnji novega jezu na Kamniški 
Bistrici na Duplici leta 1916

Ruski ujetniki med vojno v Souvanovem parku

kompozicija posameznih posnetkov pa izražata tudi 
profesionalen odnos in dober občutek za fotografijo.

V svojem bistvu je bila prva svetovna vojna to-
talna vojna, saj je poleg strašnih posledic življenja 
vojakov na bojiščih spremenila tudi vsakdanje živ-
ljenje civilnega prebivalstva. S svojim strahom in 
nepredvidljivostjo je posegla tudi v zaledje daleč 
od front, v navade in običaje ljudi. Velika vojna je za 
slovenski narod pomenila zgodovinsko prelomni-
co. Tako, kot so se meje med deželami spreminjale 
drugod po Evropi, je tudi upanje o Zedinjeni Slove-
niji hitro ugasnilo. Zgodovina naj bi bila učiteljica 
vsem rodovom, ki prihajajo, a zdi se, da mnogokrat 
ni tako. Nauki preteklosti se velikokrat izmuznejo in 
človeštvo ponavlja usodne napake, ki vodijo v gro-
zodejstva, kakršne je prinesla prva svetovna vojna. 
Dogodki, ki so sledili, so dokazali, da mir ni samou-
mevna stvar, zanj se je potrebno vsakodnevno tru-
diti in ga ohranjati. Naj v zvezi z vojno ostane zgolj 
spomin in opomin, da se ne sme ponoviti.

Literatura: 
Peter Naglič, Moje življenje v svetovni vojni – Fotodnevnik vojaka, 
Založba Modrijan, Mestni muzej Ljubljana - 2007

Spomenik padlim v letih 1914 -1918 je bil v Kamniku 
odkrit 10. septembra 1939
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Pridobivanje sadnih žganj je 
že zelo staro. Pred mnogimi de-
setletji se je za kuhanje žganja 
uporabljalo le odpadno in izloče-
no sadje. Delno je bilo to pogoje-
no s slabo gospodarsko situacijo 
po prvi svetovni vojni in s stisko z 
živili med drugo svetovno vojno 
in po njej .

Moji spomini segajo v otro-
štvo. Začelo se je z obiranjem in 
pobiranjem sadja. Pobirali smo 
zdrave, najbolje že umedene sa-
deže, zraven so šli tudi taki, ki se 
jih je narahlo že lotevala gniloba, 
ampak samo do meje, ko še niso 
kazali znakov plesni. Pazili smo, 
da je bilo pobiranje čimbolj čisto, 
brez primesi. Če se je sadja prije-
la zemlja ali preveč drugih nečis-
toč, smo ga oprali. 

Debelejše sadje smo še stolkli 
z velikim lesenim kladivom, nakar 
je šlo vse skupaj v velike sode. Kaj 
se je tam dogajalo, ne vem, vide-
la sem, da je oče hodil maso me-
šat in da je zrelost preverjal tako 
s poskušanjem, kot prižiganjem 
vžigalic. Najvažnejša naprava za 
kuhanje žganja je bil poseben 
bakren kotel, ki se pokrije s kapo, 
iz katere držita dve bakreni cevi. 

Kotel za žganjekuho smo postavi-
li na posebno ognjišče, odprtina 
je bila prirejena obliki kotla. Kuri-
ti je bilo treba zelo zelo previdno. 
Sprva, da se masa ni prismodila, 
kasneje, da ni prekipela. Če je 
prekipela, je skozi cevke names-
to tankega curka žganja pritekla 
gosta tekočina. Oče je rekel, da 
kotel bruha. Nujno je bilo treba 
skrbeti za čimbolj enakomeren in 
čist curek. Naša napeljava je bila 
taka, da sta iz kape na kotlu tekli 
dve cevi, speljani poševno skozi 
sod, poln hladne vode. Na iztoku 
je bil v cevi trak, izrezan v obliki 
črke V, ki je dajal en sam skupen 
curek.

Besedilo: Sabina Romšak 
Fotografije: Peter Naglič 

Ko smo žganje kuhali …

To je bila šele prva faza izloča-
nja alkohola direktno iz »goše«, 
kakor smo pri nas to imenovali. 
Kar smo dobili v tem prvem po-
stopku, smo shranili v velike ste-
klene posode in ponovno preku-
hali (destilirali) kasneje. O ostalih 
podrobnostih ne vem veliko. Le 
toliko, da je bilo treba prve cur-
ke ujeti posebej, ker so ime-
li preveč alkohola. To tekočino 
smo imenovali »cvet« in je bila 
namenjena za zunanjo uporabo 
in namakanje zelišč. Tudi proti 
koncu se je ponavadi podstavilo 
novo posodo in preverilo, ali je 
tekočina še primerna za nadalj-
ne prekuhavanje. Če ni bila, se 
jo je zavrglo. Določanje stopnje 
alkohola mi je bilo vedno špan-
ska vas. Občudujoče sem gledala 
stekleno cevčico z okroglim tre-
buščkom nekje proti spodnjemu 
koncu. Kaj in kako je povedala o 
lastnostnih pridobljenega žganja, 
se nisem nikoli poglabljala. Če je 
imelo žganje preveč alkohola, so 
ga redčili s prekuhano vodo. Je 
pa bilo sedenje ob kotlu in čaka-
nje, da bodo pritekle prve kaplji-
ce novega žganja tudi priložnost 
za klepet in prijetno druženje. 

Vendar previdno! Saj “žganje 
zna dobro plezati, iz želodca v 
glavo in celo v lase ti zleze”, je še 
pred stoletji zapisal staro ljudsko 
modrost pisatelj iz sosednjega 
Mengša, Janez Trdina.

Kaj neki se skriva v sodu

Moštvo za kuhanje žganja leta 1934 
v Šmarci

Z žganjekuho so se ukvarjale tri generacije
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Sprejemaj, kar da življenje.  
Ne jezi se. Če ne, se boš moral vedno jeziti.«

Srečko Kosovel

Ne begaj pred svojo usodo.  
Vztrajaj!  

Ne vprašuj vedno,  
zakaj in čemu.

Romano Guardini

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  
z Šmarco - z veseljem  
jih bomo objavili!

www.smarcan.si
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                                                                                                                                                                Material:  
                                                                                                                             - bel in oranžen filc 
                                                                                                                                                                - črn in rdeč sukanec 

                                                                                                                                                                - dva ožja trakova 

                                                                                                                                                                - šivanka 
                                                                                                                                                                - škarje 

                                                                                                                                                                - svinčnik 

                                                                                                                                                                - papir 

                                                                                                                                                                - lepilo  
                                                                                                                                                                - kovinski obroček 
 

 

 

  

 

 

� 

� 

� 

� 
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1. Pripravimo material. Model 
narišemo iz dveh različnih  
krogov (premer 3,5 in 4,5 cm).

4. S svinčnikom narišemo oči  
in usta .

7. Iz oranžnega filca izrežemo 
majhen trikotnik, ki ga na 
koncu prilepimo na obraz.

10. Malo pred koncem pustimo 
odprtino, skozi katero  
napolnimo snežaka.

2. Na bel filc položimo model 
snežaka, ga obrišemo  
in izrežemo.

5. S črnim sukancem šivamo  
po zarisani črti. Uporabimo  
navaden šiv.

8. S črnim sukancem oblikujemo 
gumbe na spodnjem delu. 
Nato z rdečim sukancem z 
nekaj šivi pripnemo trakec.

11. Za polnilo lahko uporabimo 
termoflis, navadno sanitetno 
vato ali pa volne svetle  
barve.

3. Ponovimo postopek, da  
dobimo sprednji in zadnji  
del snežaka.

6. Pripravili smo zadnji in  
sprednji del snežaka.

9. Združimo oba dela in ju  
sešijemo z navadnim šivom.

12. Snežaku okoli vratu ovijemo 
rdeč trakec – šal. Na zgornji  
trakec obesimo kovinsko 
rinko s ključem.
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Nagradna križanka

Sporočam
o vam

, da so srečni izžrebanci nagradne  
križanke, ki je bila objavljena v pretekli številki glasila 
Šm

arčan in prejm
ejo nagrade, sledeči: Jože Slatnar – 

Šm
arca, Luka Zorm

an - Šm
arca, M

arija Škofic – Kam
nik

Čestitke vsem
 nagrajencem

!

N
agrade: tri nagrade podarja Radio Sora

Geslo pošljite do 15. januarja 2019 na naslov: KS Šm
arca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kam

nik ali na 
naslov e-pošte: ks@

sm
arca.net

G
ESLO
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Vljudno Vas vabimo na 

PROSLAVO  
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI,

ki bo

v petek, 28. decembra 2018, ob 18. uri 
v dvorani Krajevnega doma v Šmarci.

Pokrovitelj in slavnostni govornik bo 
MATEJ SLAPAR, 

župan občine Kamnik.
Prisrčno vabljeni, da skupaj počastimo spomin na  

prelomne dni nastanka naše države,  
ob prigrizku in kozarčku dobre kapljice  

pa si bomo nazdravili na poti  
novih iskanj v letu 2019.

DOBRODOŠLI!

Občina Kamnik 
 

Krajevna skupnost 
Šmarca 

Društvo general 
Maister Kamnik  

Društvo sv. Jakob, 
Kamnik 

Društvo Demos 
na Kamniškem

Š M A R C A
K   R   A   J   E   V   N   A        S   K   U   P   N   O   S   T

Š M A R C A
K   R   A   J   E   V   N   A        S   K   U   P   N   O   S   T

OBČINA 
KAMNIK
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prva pisna omemba kraja leta 1343

ŠmarčanŠmarčan

KD ŠMARCA

OB 19 URI

ZA NAKUP NUJNO POTREBNE OPREME 
                PRVE POMOCI IN AED

VSTOP JE S PROSTOVOLJNIMI PRISPEVKI, KI
            SMO SE JIH ODLOCILI PODARITI 

Z gostoma Anjo Pustak Lajovic in Roman JERRY Zelič

DEC
15.

S
O

B
O

T
A

4. rojstni dan skupine

THE ECCENTRICS

VLJUDNO VABLJENI!


