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glasilo Krajevne skupnosti Šmarca

Resnično lepa si, domovina - hvaležno
in ponosno ti čestitamo za prvih

25 let!

leto 2, štev. 1, junij 2016

1

Šmarčan
Kovaštvo Stara Fužina, d. o. o.

Foto: Družinski arhiv

Ob misli na kovača se ponavadi spomnimo na močnega
možakarja, ki je včasih izdeloval
podkve in podkoval konje, popravil kaj na vozu ali izdelal kak
kos orodja. Kovači so bili nekdaj
tudi izdelovalci žebljev, ki je bila
pomembna dejavnost skoraj vsake kovačije. Zdi se, da je poklic
kovača danes že skorajda preživel in ga ne potrebujemo več. A
to se zdi le prvi hip. Okrog nas je
še vedno veliko predmetov, ki jih
je oblikovala roka kovača, njiho-

Stara Fužina v Šmarci že od leta 1728
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V Šmarci je kovaška tradicija stara že blizu 300 let. Pisni
viri Grašičevih omenjajo letnico
1728, ko so tedanji prebivalci
Šmarce prosili gospode z gradu
Križ, če smejo skopati kanal in
del vode Kamniške Bistrice speljati prek naselja, da bi tako pridobili pogonsko silo. Gospodje
so to dovolili in tako je nastala
Mlinščica, ki je poganjala kar nekaj mlinov, žag in dajala energijo
kovačiji, ki je stala na istem mestu, kjer je zdaj Grašičeva Stara
Fužina v Šmarci.
Mlinščice ni več, saj so jo pozneje zasuli in kovačija je za svoje
potrebe po energiji začela uporabljati elektriko. Ta tudi danes še
žene dva »norca«. To sta v resnici dve veliki kovaški kladivi, ki ju
imajo za kovanje. To pa je tudi vse,
kar imajo poleg orodja v kovačiji.
Še posebej velja omeniti, da
so vsi izdelki Stare Fužine izdelani ročno, saj tudi na tak način
ohranjajo dolgoletno kovaško
tradicijo v kraju blizu Kamnika.
Na sredi je še vedno ognjišče,
kjer razbelijo železo, preden ga s
kovanjem preoblikujejo v to, kar
stranke želijo oziroma naročijo.
In želja je vedno več.
V Stari Fužini izdelujejo namreč vse, kar se da narediti s kovanjem železa
in kar lahko prispeva k
lepšemu videzu našega
doma, pomembna pa
je tudi varnost našega
doma. To so luči, kljuke,
ograje, kovane mreže
za okna, ki jih je včasih imela vsaka kmečka
hiša, poleg tega pa so v
njihovi ponudbi še vrata vseh vrst, ute in celo
postelje. Izdelke obliku-

Foto: Peter Naglič

vo delo pa je spet vse bolj cenjeno in tudi spoštovano.

Obnova vodnega kolesa v Stari Fužini leta 193
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Foto: Janko Grašič

V Kovaštvu Stara Fužina, d.
o. o., so se v zadnjih dneh letošnjega maja nadvse razveselili
izjemnega priznanja, ki so ga na
gradu Bogenšperk prejeli za svoje prizadevno delo. Razvojni center Srca Slovenije jim je namreč
podelil certifikat kolektivne tržne
znamke Srce Slovenije za celotno ponudbo kovaških izdelkov.
Kovaštvo Stara Fužina iz Šmarce
je do zdaj edini prejemnik tovrstnega certifikata na območju
celotne Slovenije. Certifikat dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov.
Gre za posebno spoštovanje njihovega zavedanja, da vsak dobro
ocenjeni in tržno uspešni izdelek
krepi ne le ugled posameznih
proizvajalcev, temveč tudi prepoznavnost celotnega območja
Srca Slovenije.

Podelitev
certifikatov,
Bogenšperk

jejo po želji naročnika, lahko po
zgledu starih modelov, precej
novih pa nariše Janko Grašič sam.
Med izdelke, ki jih vsi dobro
poznamo, spadajo tudi tipični izveski nad lokali in trgovinami, ki
jih izdelujejo po načrtih strokovnjakov in arhitektov. Znane kamniške luči s kovanimi podstavki je
pred leti skoval Valentin Grašič,
oče zdajšnjega lastnika Stare Fužine Janka Grašiča.
Poleg kovanja novih izdelkov
se precej ukvarjajo tudi z restavratorstvom, saj obnavljajo številne kovaške izdelke iz preteklosti, ki jih je že načel zob časa.
Pred leti so preuredili in obnovili svojo delavnico v Šmarci,
pohvalijo pa se tudi s svojo galerijo, v kateri si obiskovalci lahko
ogledajo, kaj vse znajo narediti v
tej znameniti šmarski kovačiji.
Kovaštvo Stara Fužina, d. o. o.
Janko Grašič
Trata 3, 1241 Kamnik
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Domovina, rad te imam - ob 25 letnici
samostojne Slovenije
Veseli me, da vam lahko ob praznovanju 25. obletnice Dneva
državnosti naše mlade domovine iskreno čestitam in zaželim vsem
medsebojnega spoštovanja, razumevanja ter ponosnega pogleda v
prihodnost s polno mero prešernega optimizma. Veliki dogodki so se
razpletali pred četrt stoletja, procesa osamosvajanja ni mogla ustaviti nobena sila. Slovenski narod je dozorel in z zanosom izpeljal pot
v samostojno in neodvisno Slovenijo, o čemer so sanjale generacije.

Foto - Gorazd Kavčič

To naše mlado slovensko drevo, ki je začelo pred 25 leti samostojno poganjati, po vsej verjetnosti ne bo veliko po rasti, trdno pa
verjamem, da bo to, sicer še nežno drevo, v bodoče dehteče cvetelo in
bogato rodilo. Ne smemo se slepiti, da v naši deželi ni stvari, ki niso v
redu, zato pa negujmo vrednote, kot so poštenost, sočutje, ustvarjalnost, kreativnost, lahko tudi drznost, predvsem pa vztrajnost. S tem
bomo posadili seme, da dosežemo rast v spremembi, da se bo naše
drevo lepo razvijalo. V iskanju smisla življenja na našem zemeljskem
romanju običajno gledamo naprej v prihodnost, tako je tudi prav.
A vendar se je dobro kdaj pa kdaj ozreti tudi nazaj, v preteklost, k svojim koreninam. Zgodovina in tradicija
potrjujeta, da je to prava pot, ne samo v osebnem smislu, to lahko velja preneseno tudi širše na nacionalni
ravni. Naša prelepa slovenska narava nam vsakodnevno potrjuje, da je močna in zdrava korenina pogoj za
uspešno in kleno rast.

Razvoj človeka kot samostojne osebnosti nam priporoča, da si v življenju s svojimi odločitvami za doseganje ciljev nalagamo na svoja ramena tudi bremena, na nas pa je, da jih odgovorno nosimo. Pri iskanju smisla
življenja, ki ga zasledujemo skozi vso našo zemeljsko pot, je lahko izziv tudi delati dobro ljudem, delati dobro
tukaj ali kjerkoli, delati dobro sedaj ali kadarkoli, delati dobro tebi ali komurkoli, po svojih najboljših močeh.
Če lahko dodam, vse to lahko počnemo tudi naši domovini, da smo na njo ponosni, da smo z njo prizanesljivi, da jo spoštujemo in da ta naš odnos do domovine sprejmemo kot izziv za prihodnost, za mlade
generacije, ki prihajajo. Ne glede na dejstvo, da ni vse idealno, da je na marsikaterem področju še veliko
prostora za izboljšave, vendarle je to naša domovina. Sprehodimo, ne za dolgo, dovolj je le nekaj minut, naše
misli v čevljih ljudi, ki jih negotove življenjske razmere širom sveta silijo, da zapuščajo svoje lastne domove.
Ni namreč samoumevno, da lahko zvečer, v varnem in toplem domu položite svojega otročička k počitku,
ki ga seveda, še preden mu preberete zadnji stavek najljubše pravljice za lahko noč, premaga zaspanček in
z nasmeškom zapre svoje trudne očke. Zdi se, da vse težave tega dne kar na enkrat izginejo in nežen pogled
na vašega malčka vam zagotovo spusti toplino v srce. In tudi to je domovina.
Na predpraznični junijski večer, ko bomo praznovali 25 let samostojne države, naše lastne, zagotovo bo
dišalo po pokošenem senu, goreli bodo kresovi, in pot sonca, ki bo potonilo v daljavi za devetimi gorami, bo
že kazala pešanje dneva pred nočjo, in pšenična polja bodo valovala pod težo žitnih klasov, obesimo našo
trobojnico; morda pa le koga zanese in si poreče – domovina, rad te imam.
Matjaž Šporar
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Tek za življenje skozi Šmarco

8. maja 2016 se je na šestih
kontinentih, v 34 državah okrog
sveta, istočasno zbralo za dober
namen. To je zelo mlad dogodek
s svežim in unikatnim konceptom. Čudovita steza, brez v naprej zastavljenega cilja … Ni dogovorjene končne razdalje. Vse
je odvisno, kdaj te ulovi avto, ki
te zasleduje. Torej greš na progo
z mislijo »Obdržati svojo glavo
pred vozilom organizatorjev čim
dlje, kot je to mogoče«. Zastaviš
si svoj dosežek. Za svojo zmago.
Z največjim veseljem lahko izpostavim, da s(m)o na startu vsi –
z zdravimi nogami, na invalidskih
vozičkih, tako ali drugače handikapirani – brez razlik. Startnine
so v celoti namenjene raziskavam, ki pomagajo najti zdravilo
za poškodbo hrbtenjače.

Foto: Sabina Romšak

»Wings for Life World Run« je
prvi in edini tek, v katerem celoten svet teče skupaj. Simultano. Z
enim samim ciljem. Teči za tiste,
ki tega ne morejo.

Postojanka v Šmarci. Hvala vsem za navijanje!

Predsednik republike Slovenije gospod Borut Pahor se je
»Wings for Life World Run« letos
udeležil drugič zapored. Obakrat
je bil »ujet« z zasledovalnim vozilom v bližini Šmarce in vedno
doživel topel sprejem Šmarčanov
in Šmarčank. Tudi letos je bil častni pokrovitelj dogodka. Slovenci se lahko pohvalimo, da imamo
edini takšnega predsednika. Njegova utemeljitev: »Ni edini tek,
ki je organiziran v dobrodelne
namene, pa vendar se mi zdi, da
je eden najbolj pomembnih in da
dejansko pušča neko pozitivno
sled tudi med tistimi, ki se ga ne
udeležijo.«

Foto: Sabina Romšak

Moji osebni razlogi za tek

Letošnjega, sicer skupno tretjega,
dobrodelnega teka »Wings for Life
World Run« se je po svetu udeležilo
okoli 103.000 ljudi.
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Zame pravi namen teka ni
zmagati na tekmi, ampak testirati meje človeškega srca. Omejitve, kot je strah, so zgolj iluzija
in utvara v naši glavi. »Wings for
Life World Run« je lep dokaz.
Sama sem si izbrala tek, da
ne bi nikoli gledala nazaj. Ampak
najprej morate vedeti, da sem
potrebovala leta, da sem se tega
začela popolnoma zavedati. To je

zame predano dnevno delo na
sebi. Ste za to? Popolnoma? Veste, kako vam bom rekla: »Naredili boste spremembo, ki se vam
bo zdela manj boleča kot vaše
oklepanje svoje trenutne rutine.«
Sama sem se iskala leta. Tekla,
da zgubim težo. Tekla, da bom
zdrava. Tekla za energijo. Tekla,
da ostanem v formi. Enkrat na teden. Večkrat. Vsak dan. Ali pa določena obdobja sploh ne. In vse
to ponavljala v krogih. Po tem
sem postavila jasno odločitev:
»Tekla bom. Ker sem tekačica.«
Ampak to je bil samo prvi korak. Naslednji je bil premagati
ovire v moji glavi. Tisoč in en razlog, zakaj ne morem na progo.
Izgovori, zakaj ne smem izvesti
treninga, kot npr. ravno sem jedla, prehladno je ... Jih poznate?
Sem skoraj prepričana. Naučila
sem se, da te misli v možganih
utišam. Prvih nekaj minut, ko
vstanem, ne razmišljam, ampak
se samo premikam. Je lahko? Seveda ne.
Tretji korak: ne biti strogi do
sebe. Imejte vedno trezno glavo.
leto 2, štev. 1, junij 2016
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bili dve leti športno aktivni in ste
danes prehodili dva kilometra,
ste zame zmagovalec. Naredili
ste nekaj, kar mogoče tisti dan
večina tekačev ni naredila – šla
čez svoje meje. In to ni le ena
brezpredmetna floskula, ampak
resnica. Začetek je najtežji. In se
lahko s ponosom potrepljate po
rami.

Predsednik države Borut Pahor je
pretekel 23,4 kilometra, ko ga je
ujelo zasledovalno vozilo.

»Wings for life« sem odtekla
trikrat, tolikokrat je v Sloveniji.
Mislim, da predstavlja vse, kar
sem prej razložila. Vsi smo zmagovalci. Mislim, da smo lahko
ponosni, da je trasa tako plemenita dogodka speljana skozi čudovito vasico – Šmarco. Saj veste:
»Dobre stvari – sodijo skupaj.«
Manca Zobavnik

Foto: Manca Zobavnik

Foto: Sabina Romšak

Tečem že osem let. Čisto po
vsakem treningu si dam mentalno petko. Ko končam, si vedno
vzamem nekaj minut, da cenim,
da sem nekaj dosegla. In se počutim odlično. Ter se motiviram,
da še naprej sklepam dobre odločitve. Ne pozabite se nagraditi – zame je to skodelica dobre
kave.

Tečem ne glede na vreme. Tudi toča
mi ne pride do živega.

Kot tekačica se zavedam: »Nima
veze ali tečem ali hodim. Ali pretečem dve hiši, dva kilometra ali
celoten maraton. Vse, kar je važno, je, da sem to storila JAZ.«
Ne primerjate se z nikomer kot
le svojim starim jazom. Če niste

anjem
Če človek z zaup
ih sanj
stopa po poti svoj
veti,
in si prizadeva ži
ljal,
kakor si je zamiš
l uspeh,
potem bo dožive
kakršnega sploh
ni pričakoval.
u)

(Henry D. Thorea
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BAR BAROB
Bernarda Jeran s.p.

Jeranova ulica 2, Šmarca
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Znani Šmarčani – Franc Pucelj

Na domačem vrtu

V Kamnik sem prišel iz Ribn'ce
Oba moja starša po starih
starših izhajata iz Ribnice. Potem
ko je oče dobil službo zdravnika
v Kamniku, mama je bila sicer
gospodinja, se je celotna družina
s tremi otroki leta 1939 v Kamnik
tudi preselila. Najprej smo stanovali na Šutni, kasneje pa je oče
od kamniških frančiškanov odkupil hišo na Glavnem trgu pred
frančiškansko cerkvijo. Osnovno
šolo sem obiskoval v Kamniku,
bila je v stavbi današnje pošte. V
pritličju stavbe je bila hranilnica,
v zgornjih nadstropjih pa so bili
razporejeni razredi. Tudi gimnazijo sem obiskoval v Kamniku
in leta 1956 sem tudi maturiral.
Povojno obdobje je bilo polno
zanosa, bil je čas udarniških delovnih brigad, prostovoljnega
dela, ki sem se ga aktivno udeleževal tudi sam. Tako smo na
pobudo občinskih oblasti v letih
1947–48 gradili kamniški bazen,
gradil se je stadion v Mekinjah,
razbremenilnik na Pšati, vodovod
in še marsikaj. S študijem sem
nadaljeval v Ljubljani, na takrat
novoustanovljeni tekstilni fakulteti. Takrat je bil to nov program,
skupaj s še enim sošolcem sva se
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odločila in rekla: »Pa dajmo poizkusiti nekaj novega.« Že v času
absolventskega staža je prišla
do izraza tudi moja ljubezen do
potovanj, saj sem imel pozitivno
izkušnjo že od svojih staršev, ko
smo tudi kot družina večkrat odhajali na izlete. Organiziral sem
dva absolventska izleta kot strokovni ekskurziji, in sicer enega po
tedanji domovini, drugega pa po
Evropi, kjer smo si ogledali več
tekstilnih in kemičnih tovarn. V
tedanjem obdobju je bila organizacija takih potovanj kar zalogaj,
saj so bile meje dokaj »priprte«,
vsi udeleženci smo imeli svoj
potni list in seveda tudi skupnega, ki ga je bilo treba po končanem potovanju vrniti. Študijske
obveznosti sem opravljal redno
in dokaj hitro sem po končanju
že dobil tudi resno ponudbo za
prvo službo, in sicer v takratnem
podjetju Jugotekstil. Po uspešno prestanem razgovoru so me
poklicali in mi sporočili, da se
lahko javim in pričnem z delom.
V podjetje sem se dnevno vozil
iz Kamnika, občasno pa sem za

krajša obdobja najemal stanovanje za bivanje v Ljubljani. Delovno
mesto je bilo dinamično, v delo
je bilo vključenih veliko službenih potovanj, kar mi je popestrilo vsakdanji delavnik. Po dobrih
desetih letih službovanja sem se
domislil, da odprem lastno kemično čistilnico. Lokacija v centru Kamnika, v domači hiši, je bila
primerna, kljub temu pa sem v
svojem začetnem delovanju v
zasebnem sektorju imel nemalo
težav, saj časi takrat temu niso
bili naklonjeni. Kljub začetnim
težavam se je izšlo, pred kratkim
smo praznovali štiridesetletnico
delovanja naše čistilnice, ki jo po
moji upokojitvi vodi sin.
V sedemdesetih letih sva z
ženo začela iskati primerno parcelo v okolici Kamnika in jo našla
prav v Šmarci. Bila je lepa lokacija
v mirnem okolju s prijetnimi sosedi in še danes sva zadovoljna z
izbiro. Po izdelavi načrtov in pridobitvi gradbenega dovoljenja
smo pričeli z gradnjo, značilno za
tiste čase, kar v lastni režiji, ki se
je končala leta 1979.

Izlet v Rogaško Slatino z gasilci
leto 2, štev. 1, junij 2016
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Aktivnosti v Krajevni skupnosti in Prostovoljnem gasilskem društvu Šmarca
Kamniška občinska oblast me
je spodbudila z idejo, če bi se
vključil v delo na lokalni ravni in
tako sem prevzel vodenje Sveta
KS Šmarca. Bilo je veliko načrtov
za razvoj kraja, vodovod je bil že
izpeljan, sledila bi kanalizacija,
prometna ureditev s pločniki in
še bi lahko našteval. Zagotovo pa
je bila na prvem mestu obnova
kulturnega doma, ki je bil v zelo
slabem stanju. Kako pristopiti in
začeti z obnovo večnamenskega krajevnega doma je postajalo
vprašanje, na katerega marsikdo
takrat ni imel odgovora kljub zavedanju, da je obnova nujna, da
je naročenih in narejenih že nekaj
načrtov, planov, premislekov. V
razpravah v vseh organizacijah takratnega časa se je porodila potreba in želja po ustanovitvi gasilskega društva. Ideja je dozorela
leta 1983, bila je podprta tudi s
strani KS, ki ji je predsedoval Edo
Skok, in po pospešenih pripravah
se je 31. maja istega leta sestal
iniciativni odbor. Ugotovljen je bil
vpis preko 130 članov, sklenjen je
bil tudi dogovor, da bo ustanovitveni občni zbor PGD Šmarca v
petek 3. junija 1983.

Stekla so tudi dela pri obnovi
doma, formiran je bil gradbeni
odbor pod vodstvom Ivana Dolenca, ki je operativno vodil vsa
potrebna dela pri obnovi. Opravljenih je bilo ogromno število
prostovoljnih ur krajanov (Rudolf
Trebušak, Karel Jegovnik, Štefan
Lukan, Lado Osolnik, Karel Vavpetič in še mnogi drugi). Beležile
so se različne faze dogodkov v
zvezi z obnovo, vse skupaj pa
je bilo v dnevniku, ki ga je vodil
Božo Kolenc, tudi vestno zabeleženo. Menim, da je potrebno
poudariti slogo pri obnovi oziroma gradnji krajevnega doma, saj
je bilo v sodelovanje vključenih
mnogo domačinov. Pri obnovi
smo pazili tudi na stavbno dediščino, ohranjen je bil lep kamnit
portal vhodnih vrat v izvedbi Metoda Humarja in Toneta Špenka,
zelo zahtevna pa je bila izdelava
ostrešja in prekritja celotnega
objekta; dela je vodil Tone Kosec.
To je bil zares projekt celotnega kraja, dom je bil na začetku
80. let v izredno slabem stanju, s
premišljenim pristopom pa smo
ga iztrgali zobu časa, rezultate pa
bodo žele še naslednje generacije. Tudi danes s ponosom gledam
na opravljeno delo, celoten objekt
je bil že v preteklosti središče kul-

Planinska duša

turnega in družabnega delovanja
v naši vasi in tako naj tudi ostane.
Naj dodam tudi postavitev
železniške postaje v Šmarci, ki je
postala zopet aktualna ob vnovični vzpostavitvi potniškega železniškega prometa proti Kamniku.
Imeli smo tudi idejo o postavitvi
brvi v Volčji potok čez reko Kamniško Bistrico, vendar bo to izziv
za bodoče generacije.

Avtor fotografije Janez Ravnikar

Prosti čas – ljubezen do planin, raziskovanje domovine

Med gasilci ob 30 letnici društva
leto 2, štev. 1, junij 2016

Ljubezen do aktivnega preživljanja prostega časa so mi že v
rani mladosti vcepili starši. Veliko
smo potovali in hodili na izlete
ter tako zadostili vedoželjnosti.
Zelo rad imam planine, ko se po
premaganem trudu na doseženem vrhu ozreš v dolino in zbistriš misli. Skozi celo dobo sem
imel tudi srečo, saj sem bil vedno
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obdan z dobro družbo, tako da
so bili moji planinski doživljaji še
pestrejši. Prehodil sem celotno
Slovenijo, v mlajših letih sem obšel tudi najvišje slovenske vršace,
kot sta Triglav, Škrlatica, še posebno pa mi je v spominu ostal Jalovec s svojim zahtevnim vzponom.
V zadnjem času pri lažjih planinskih poteh pa sem bil velikokrat v
družbi Draga Kralja, ki zelo dobro
pozna vse kotičke naše domovine. S svojim pristopom je dal vsakemu izletu smisel, znal je poiskati
značilnosti kraja, ki so bile vredne
ogleda, s tem pa smo začutili tudi
utrip življenja domačinov. Vse to
skušam prenesti tudi v naše domače gasilsko društvo in enkrat
letno organiziram izlet v različne
kraje. Najprej izpeljemo ogledno
turo, pripravimo program, po katerem si potem ogledamo kakšno
lokalno gasilsko društvo, potepanje pa izkoristimo tudi za ogled
različnih muzejev, lokalne cerkve
ali drugih ogleda vrednih znamenitosti. Moj namen vsakega
izleta je, da izletnikom ponudim,

8

GLASBENI SVET

Inštitut za zgodnjo glasbeno vzgojo
dr. Veronika Šarec
https://sl-si.facebook.com/GlasbeniSvet

Šmarca - Radomlje - Ljubljana
kaj je vse možno videti. Tako si
pridobijo osnovne informacije in
si kdaj kasneje lahko samostojno
podrobneje ogledajo značilnosti kraja, ki jih najbolj pritegnejo,

na prvem mestu pa sta vsekakor
dobro vzdušje in zadovoljstvo
vseh udeležencev izleta.
Pogovarjal se je Matjaž Šporar
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Čarobnost kresne noči...

Medvejke

Kresna noč, noč na 24. junij,
god sv. Janeza Krstnika, nakazuje začetek obdobja pojemanja
sončne svetlobe. Za to noč je po
ljudskem izročilu značilno prižiganje kresov na hribih in vaseh.
Kresna noč je s svojimi stoterimi
čari najskrivnostnejša noč, v kateri je po ljudskem verovanju mogoče slišati govorico živali, možno najti zaklad, priklicati hudiča
ali pa izvedeti svojo prihodnost
(če imate seveda v žepu praprotno seme). Najpomembneje od
vsega pa je priklicati dobro letino na domača polja. Kolikor je

danes kresnih
šeg, povezanih z ognjem,
vse izhajajo iz
odnosa človeka do narave.
Ljudje imamo
kresni dan za
najdaljšega v
letu, čeprav je
najdaljši 21. junij. Kresne ognje so zato naši
predniki začeli
kuriti že na ivanovo, na šentjanževo in na predvečer praznika, ko goduje sv. Janez Krstnik. In
ponekod še danes zagorijo tako
imenovani Janezovi oziroma
šentjanževi kresovi, kar je nedvomno ostanek poganskih kresov in staroslovanskega Kresnikovega mitološkega cikla. Kresna
noč je po slovenskem ljudskem
izročilu tudi najprimernejši čas za
nabiranje magičnih rastlin, zelišč
in rož. Že staroslovensko ime za
mesec junij - rožnik, mesec cvetja - priča, da je v tem obdobju
narava v polnem razcvetu. Naši
predniki so verjeli, da imajo ra-

stline, nabrane v tej noči, prav
posebno moč. Ena izmed njih
še posebej simbolizira najdaljši
dan in je del slovenske literature,
saj o njej govori Ciril Kosmač v
svojem manj znanem literarnem
delu Medvejke. To je kresnica ali
medvejka. Največ magičnosti na
kresno noč pa gre vsekakor pripisati praproti. Ljudsko izročilo
pravi, da te magično seme naredi
nevidnega, pomagalo naj bi proti
urokom in zaščitilo pred strelami.
Praprotno seme so ljudje včasih
nosili po žepih, zašito v suknjah,
krilih, klobukih, rutah.
Na kresno noč pa se spomnite
tudi na kresničke, ki smo jih kot
otroci v večernih urah radi lovili
na sosedovem travniku.
Sabina Romšak

blago,
Zadovoljnost je drago
tom ne
zla
ki se ne da kupiti ne z
drostjo.
mo
s srebrom, ampak le z
)

(Anton Martin Slomšek

Na svojem profilu

na povezavi
https://www.facebook.com/PeterNagli%C4%8D1490396721257432/?ref=bookmarks

Foto galerija Šmarce
s širšo okolico iz prve
polovice 20. stoletja

Zelena praprot
leto 2, štev. 1, junij 2016
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PGD ŠMARCA

Mladi gasilci v PGD Šmarca
Vključevanje mladih v svoje vrste je ena od
osnovnih nalog vsakega prostovoljnega gasilskega
društva. Prostovoljno gasilsko društvo brez mladine nima prihodnosti, saj že star pregovor pravi, da
na »mladih svet stoji«. Zato v PGD Šmarca skrbimo
tudi za gasilski podmladek.
Vsi otroci, ki imajo željo po spoznavanju življenja
gasilca v vseh starostnih obdobjih, se lahko včlanijo v gasilske vrste, kjer lahko spoznajo, kaj gasilci
delajo, kakšno opremo in orodje uporabljajo, učijo
se orientacije v naravi, osnove prve pomoči, poleg
vsega pa se še zelo zabavajo.
PGD Šmarca ima zelo bogato tekmovalno tradicijo, saj se ekipe že od nekdaj udeležujejo gasilskih tekmovanj. Vrsto let se udeležujemo gasilskega
kviza, tekmovanja v orientaciji, malem nogometu,
pikadu, rolanju, namiznem tenisu in občinskega ga-
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silskega tekmovanja, kjer tekmujemo tudi v štafeti.
V letu 2016 imamo v našem gasilskem društvu kar
62 otrok, od tega je 30 pionirjev in 32 mladincev.
OBČINSKO TEKMOVANJE
V začetku meseca junija je potekalo občinsko
tekmovanje v Komendi, kamor smo imeli prijavljene
štiri ekipe – dve mladinski in dve pionirski. Pionirke
so dosegle 4. mesto, pionirji 6., mladinke 4. in mladinci 1. mesto, s čimer so se tudi uvrstili na regijsko
tekmovanje, kjer so dosegli 6. mesto.
Občinsko tekmovanje je sestavljeno iz 3 delov:
• vaja z vedrovko za pionirje in pionirke ter vaja z
ovirami na 400 metrov za mladince in mladinke,
• štafeta na 400 metrov z ovirami,
• vaja razvrščanja.

leto 2, štev. 1, junij 2016
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Vsako leto v poletnem času peljemo pionirje in
mladince na enotedensko letovanje v Savudrijo in
tudi leto 2015 ni bilo izjema. Preživeli smo nepozabne trenutke, ki smo jih izkoristili za razne dejavnosti
in tekmovanja v nogometu, odbojki, košarki… Večere smo preživeli ob igrah, glasbi in nikakor nismo
hoteli oditi spat. Domov smo prišli polni novih vtisov in v pričakovanju novega letovanja v Savudrijo.
GASILSKI KVIZ
Gasilski kviz je prvo tekmovanje, ki je potekalo v
letošnjem letu in je tudi eno izmed tekmovanj, ki so se
začela v zadnjih nekaj letih. Tekmovanje združuje tako
splošno kot tudi gasilsko znanje. Tekmovalci imajo
vsak v svoji kategoriji več različnih tem, na katere morajo odgovoriti čim bolje. Prav tako pa je prisotnega
tudi nekaj praktičnega dela, kot so vozli, spajanje cevi
na trojak, spoznavanje orodij, gasilni aparati …

leto 2, štev. 1, junij 2016

Letošnji kviz je bil za naše gasilsko društvo najboljši, saj smo s pionirji in pionirkami dosegli 2., 3.
in 13. mesto. Za dodatno slavje so poskrbele naše
mladinke in mladinci, ki so zavzeli prva tri mesta.
Domov smo odšli s širokimi nasmehi in izredno veseli, saj smo dobili predhodni pokal in se uvrstili na
regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Mengšu.

GASILSKO VPRAŠANJE:
Kdo je odgovorna oseba za požarno
varnost v lokalni skupnosti?
a) Župan.
b) Vodja intervencije.
c) Predsednik države.
Pravilni odgovor: župan

LETOVANJE V SAVUDRIJO
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GASILSKA ORIENTACIJA
Gasilsko tekmovanje v orientaciji je orientacijski
tek, kjer tekmovalne enote s pomočjo zemljevida,
kompasa in opisa najdejo pot od starta do cilja. Seveda pot ni lahka, saj so na njej postavljene mnoge

kontrolne točke, ki jih mora ekipa opraviti, da se
lahko uvrsti med najboljše.
Tekmovanje je potekalo v mesecu maju na Križu.
Naša mladina se je ponovno izkazala, saj smo dosegli zelo dobre rezultate.

1.

ZGRADBA

2.

STAN, KOLIBA

3.

CERKEV Z ENIM
ZVONIKOM

4.

KAPELA

5.

GRAD

6.

DALJNOVOD

7.

RAZGLEDNI STOLP

8.

SPOMENIK

9.

KOZOLEC

10.

KOLOVOZ

OZKA STEZA,
PEŠPOT

12.

UTRJENA CESTA

14.

POTOK OBČASNO
BREZ VODE,
HUDOURNIK

11.

13.

12

VRTAČA
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PRIDRUŽI SE NAM…

GASILSKA POBARVANKA ZA OTROKE

Želiš postati gasilka ali gasilec?
Želiš postati član PGD Šmarca?
Želiš sodelovati pri naši mladini?
Želiš spoznati gasilske veščine?
Želiš postati operativni gasilec
in pomagati ljudem?
Če si na vsaj kakšno zgornje vprašanje
odgovoril/a z DA se nam pridruži!
V društvo se lahko včlaniš že pri 6 letih starosti.
Od te starosti naprej sprejmemo vsakega, ki
bi se rad zabaval po gasilsko, osvajal gasilska
znanja in seveda pomagal ljudem.
Z veseljem te bomo sprejeli v naše društvo, te
ustrezno izobrazili in vodili na poti vzornega
gasilca!
Za vpis v PGD Šmarca mora vsak bodoči član
(do 15. leta s soglasjem staršev) naprej
izpolniti Pristopno izjavo in jo poslati
na naslov PGD Šmarce ali prinesti
v gasilski dom v času vaj.
Z vstopom v naše gasilsko društvo postaneš več
kot samo član društva – postaneš človek, ki je
vedno pripravljen pomagati in s svojimi plemenitimi, požrtvovalnimi in nesebičnimi dejanji
pripomore k boljšemu življenju v našem kraju,
postaneš GASILKA ali GASILEC.
Za vas bodo skrbeli najboljši mentorji:
Boštjan Šuštar, Anja Učakar Šuštar,
Matic Šuštar, Marko Zorman, Urška Rutar,
Tjaša Koželj
Avtor: Tjaša Koželj

leto 2, štev. 1, junij 2016
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Tudi v Šmarci je bilo praznično
za 1. maj – praznik dela
1. maj kot mednarodni praznik dela in delavske solidarnosti se obeležuje že več kot stoletje.
Ta dan predstavlja mednarodni simbol solidarnosti
vseh delavcev in je spomin na burne dogodke, ki
so se zgodili konec 19. stoletja v Chicagu. Delavci
so takrat postavili svoje zahteve po osemurnem delavniku, vendar so bile njihove demonstracije nasilno zadušene. Kasneje je bilo na prvem kongresu II.
internacionale v Parizu sklenjeno, da se vsako leto
v spomin na te dogodke 1. maja organizirajo množične demonstracije, stavke in proslave, ki so postale oblika delavskega boja. 1. maj se je kot delavski
praznik obdržal in utrdil ter je danes v večini držav
državni praznik. Prvomajsko jutro se prične praznično z budnico lokalne godbe, ki jo imajo vsa večja mestna središča. V preteklosti so budnici sledile
povorke delavcev, ki so se za tisti dan lepo oblekli
in v gumbnicah nosili rdeče nageljne. Skupaj s sorodniki so se nato odpravili na bližnji hrib ali v gozd,
kjer so se udeležili delavskih shodov in tam kurili
kresove in v sprevodih nosili zastave. Seveda je za
tem tudi sledila veselica s pijačo, jedačo in plesom.

Kljub zgodnji uri je bilo prijetno vzdušje

1. maj zaradi vseh svojih pomenov, zgodovine,
nosi v sebi precej simbolike tudi kot pomladni mesec. S tem dnem je razširjeno tudi negovanje različnih ljudskih običajev, kot je postavljanje prvomajskega mlaja, zagotovo pa je danes od vseh običajev
pri nas najbolj ohranjen običaj kurjenja kresov na
predvečer praznika.
Tako kot že v preteklih letih je tudi letos krajane v naši krajevni skupnosti tradicionalno obiskala
kamniška godba. Ob zvokih koračnice so glasbenike tokrat spremljale tudi mažoretke, ki so prikazale svoje spretnosti v vihtenju mažoretskih paličic.
Natančno po programu je sprevod z nastopajočimi krenil od avtobusne postaje do gostilne Barob.
V prijetnem vzdušju se je zbralo tudi lepo število
krajanov, s svojim obiskom pa nas je počastil tudi
župan Marjan Šarec. Za okrepčilo vseh, ki so si ob
zgodnji jutranji uri ogledali nastop kamniške god-

Budnico v Šmarci je pozdravil tudi župan
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Mažoretke med svojim nastopom
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Kamniška godba med igranjem budnice

be, je poskrbela KS Šmarca s prvomajskim golažem.
Za brezhibno organizacijo je v njenem imenu poskrbel Mitja Šarec, okusen golaž je pripravila Irena
Dolenc, jutranje druženje pa je v prijetnem ambien-
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tu omogočilo gostišče Barob. Vsem sodelujočim se
za lep dogodek zahvaljujemo, obenem pa vabimo k
obisku prvomajske budnice v prihodnjem letu 2017.
Krajevna skupnost Šmarca

15

Šmarčan
Ansambelska igra v cerkvi sv. Mavricija v Šmarci
»Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši, zahvaljuj Gospodu se, ker on ta plamen je.«
Pred slabima dvema letoma
je med mladimi župnije Šmarca-Duplica dozorela želja, da bi pri
župnijskem bogoslužju aktivno
sodelovali z igranjem različnih instrumentov. Po skromnih začetkih
igranja kitare in flavte sedaj v župnijskem ansamblu igra 13 mladih glasbenikov. Kitare najpogosteje ubirajo Janja Pančur, Neža
Ambrož, Tilen Kos, Polona Jerman, Matija Šarec in Martin Loboda, ki je zadolžen tudi za tolkala.
V sijoči flavti pihata Saša Zabrič
in Ana Marija Loboda, v zadnjih
tednih pa se jima je pridružila še
Živa Žagar. Zvok ansambla bogatijo še violinistka Marjana Pančur,
klarinetist Timotej Peršin, saksofonist Erik Peršin in organistki Pia
Žagar in Veronika Šarec.
Ansambel enkrat tedensko
spoznava in utrjuje različne ritmično duhovne pesmi na vajah, s
katerimi enkrat mesečno sodeluje
pri sobotni liturgiji, v mesecu maju
pa enkrat tedensko pri šmarnicah. V lanskem poletju smo se na
mladinskih duhovnih počitnicah v
Kranjski gori številčno močno okrepili, veliko vadili in se dodobra
spoznali, zato komaj čakamo na

Mladi glasbeniki v cerkvi med vadbo

letošnji julij, ko bomo z župnikom
Janezom Gerčarjem in ostalo župnijsko aktivno mladino ponovno preživeli nekaj dni v naravi in
sproščenem vzdušju.
Naša velika želja je, da bi se
nam pri muziciranju s petjem
pridružili prav vsi, ki pridejo v
cerkev. Ne pozabimo, kaj pravi
rek: Kdor poje, dvakrat moli. Mi
pa se bomo še naprej trudili, da
bi s svojim igranjem bogoslužja
dodatno ozaljšali z navdihujočimi melodijami.
Veronika Šarec

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

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

S svojo učiteljico v veroučni učilnici
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www.smarcan.si
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Misijonar Janez Krmelj na obisku v Šmarci
V drugi polovici aprila nas je
obiskal misijonar Janez Krmelj iz
daljnega Madagaskarja in z nami
delil izkušnje, ki jih pridobiva na
tem čudovitem otoku, leži jugovzhodno od Afrike. Pri maši,
ki je bila v četrtek, 21. 4. 2016, v
Šmarci, je misijonar spregovoril o
svojem delu in navadah Malgašov, kot se imenujejo prebivalci Madagaskarja. Po maši pa se
je udeležil še rednega srečanja
Župnijskega pastoralnega sveta
(ŽPS), ki je potekalo ob 20. uri,
v prostorih župnišča. ŽPS v tem
pastoralnem letu premišljuje o
družini, o radostih in težavah, ki
so povezane z družinami. Zato
nas je še posebej zanimalo to
področje na Madagaskarju.
Misijonar Krmelj je predstavil kako pleme, kjer deluje, gleda
na družino. Družbena ureditev
je klanska oz. rodbinska, zato
ima veliko težo družina iz katere
nekdo izhaja. Zanimivo je, da je
žena po svoji smrti vedno pokopana v grobnici svojih prednikov
in ne poleg svojega moža. Glede
ločitve pa je tako, da lahko mož,
po poroki ženo odslovi, če z njo
ni zadovoljen, to pomeni, da jo
lahko vrne k njenim staršem na
njen prejšnji dom. Ona takrat
znova postane samska in se lah-

Janez Krmelj v pogovoru s člani župnijskega pastoralnega sveta

ko poroči z drugim. V zakonu je
tudi ničelna toleranca do nasilja,
saj če recimo mož udari ženo po
glavi jo s tem zelo poniža, sam pa
se s tem dejanjem izključi iz svoje
rodbine in postane zasramovan
od vseh članov obeh rodbin, torej
svoje in ženine. Da se odkupi za
svoje dejanje, obstaja prav poseben obred, pri katerem mora povabiti vse člane iz svoje rodbine
in rodbine svoje žene, obredno
zaklati vola ter po že vnaprej določenem načinu razdeliti meso
med njih. Hkrati pa mora vsak, ki
je jedel meso žrtvovanega vola,
možu takoj odpustiti to sramotno dejanje in ga sprejeti nazaj v
rodbino. Po tem spravnem deja-

nju pa ne sme nihče več omeniti
tega sramotnega dejanje tega
moža. Če bi nekdo to omenil, bi
tudi sam zapadel v izobčenje iz
rodbine in bi moral pripraviti isti
obred in povabiti vse, ki so bili
prisotni ter znova razdeliti volovsko meso med njih, da bi ga
lahko sprejeli nazaj v občestvo.
Misijonar Krmelj je hkrati potarnal, kako težko je prinašati
misel o nerazvezljivem zakonu
in zvestobi do smrti. Na to kaže
tudi malo število krščanskih porok v župniji kjer deluje.
S svojim pričevanjem nas je
misijonar spodbudil k boljšemu
življenju v svojih družinah, še posebno v tem, da ne držimo zamer, ampak da tako kot Malgaši,
hitro rešujemo spore in se iz njih
tudi kaj naučimo.
Matic Podržaj

šeno vajo
Šele s presku
emo do tišine,
življenja prid
esljivost
ki diha prizan
zornost
v besedi in po
v poslušanju.
jak)

(Anton Trsten

Pogovor o življenju in delu v misijonu
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Šmarco je obiskala fatimska Marija Romarica

Novo svetišče sv. Trojice v Fatimi

Portugalska Fatima sodi med najbolj obiskano svetišče kristjanov

Portugalsko Marijino svetišče
v Fatimi sodi med najbolj obiskana romarska središča kristjanov
na svetu. Prav dogodki pred stotimi leti v Fatimi, ko so trije pastirčki doživeli prikazovanje angela
in ko se jim je leto kasneje, od 13.
maja do 13. oktobra 1917, prikazovala Devica Marija, dajejo temu
svetišču skrivnostno moč. Še bolj
pa se ta misterij in pristnost fatimskih sporočil potrjujeta z dejstvom, da je tudi nadaljnji tok
zgodovine uresničil ta sporočila.
Originalni kip fatimske Marije
iz cedrovega lesa stoji v fatimski
kapelici na mestu, kjer se je Devica
Marija leta 1917 prikazovala trem
pastirčkom Luciji, Frančišku in Jacinti in je bil po podatkih vidkinje
Lucije izdelan leta 1920. Na željo
papeža Janeza Pavla II. je bil ta kip
tudi dvakrat prepeljan v Vatikan,
pred njim je posvetil svet Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Prav
tako je tudi sedanji papež Frančišek pred tem originalnim kipom
na Trgu sv. Petra v Vatikanu leta
18

2013 izvršil posvetitev Mariji, ko
so bila zbrana različna marijanska
gibanja in skupnosti z vsega sveta, tudi skupina iz Slovenije.
Fatimska Mati Božja je skozi
zgodovino pritegnila vedno večje množice ljudi, in da bi bilo mogoče ustreči vedno številnejšim
prošnjam, je bilo v zadnjem času

po originalnem kipu narejenih,
blagoslovljenih in okronanih še
nekaj kipov, da so na razpolago
posameznim deželam, škofijam
in tudi župnijam ter romarskim
središčem. Zlasti pred fatimsko
stoletnico je veliko povpraševanj.
Izdelanih je bilo že dvanajst kipov in prav zadnji, dvanajsti kip,
je bil narejen in blagoslovljen v
kapeli prikazovanj leta 2013 in je
takoj odpotoval v Brazilijo, ki bo
tako proslavila fatimsko stoletnico v prihodnjem letu.

Blagoslov ob prihodu v cerkev sv. Mavricija v Šmarci
leto 2, štev. 1, junij 2016
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Namestitev Marije Romarice pred oltarjem

Ena od treh skrivnosti Marijinega misterija iz Fatime pa je
prerokovala za nas dokaj sveže
dogodke polpretekle zgodovine:
poraz komunistične ideologije –
ateizma in žrtev, ki jih je v tem
boju pretrpela krščanska religija,
katere vrhunec je bil atentat na
papeža Janeza Pavla II. Svetovno
znano romarsko središče pa ni le
cilj božjepotnikov, temveč velike večine obiskovalcev osrednje
Portugalske.
S krščanskim svetiščem v
današnji Fatimi smo povezani
tudi Slovenci. Največjo in najpomembnejšo vlogo ima prav
gotovo priznani in cenjeni »mozaičar«, pater jezuit Marko Ivan
Rupnik. V moderni cerkvi svete
Trojice, ki je po površini četrta
največja katoliška cerkev na svetu in stoji na glavnem trgu Esplanade nasproti glavne fatimske
cerkve, je Marko Rupnik s sodelavci ustvaril eno svojih najmogočnejših del. Cerkev je snežno
belega zunanjega izgleda, brez
dekorativnih elementov in deluje
umirjeno, zato je zlati Rupnikov
mozaik z naslovom Odprtina v
nebeški Jeruzalem ter govori o
prikazovanjih v Fatimi in apokaliptičnem razodetju toliko bolj
veličastno delo.
leto 2, štev. 1, junij 2016

Veliko zanimanje in naklonjenost slovenskih vernikov do fatimske Marije sta pripomogla, da
je v lanskem letu tudi Slovenska
škofovska konferenca uradno
zaprosila rektorja svetišča v Fatimi na Portugalskem, da Cerkvi na
Slovenskem zagotovi kip fatimske Marije Romarice za čas od 13.
maja do 13. oktobra 2016, je pa
to sedaj v Sloveniji že tretji Marijin
obisk, odkar je fatimski Marijin kip
leta 1947 začel romati po svetu.
Tokratni obisk Marijinega kipa iz
Fatime se je pričel na Brezjah, kjer
ga je pričakalo skoraj tisoč vernikov. Kip Marije Romarice, ki ima
velik pomen za slovenske vernike,
se je iz svetišča Marije Pomagaj
podal na romarsko pot po slovenskih župnijah. Da je kip Marije
iz Fatime svojo romarsko pot po
Sloveniji začel prav na Brezjah,
seveda ni naključje, saj so Brezje
narodno romarsko središče.
Kamniški verniki so kip v nedeljo 15. maja pričakali v župnijski cerkvi na Šutni, v popoldanski procesiji pa so ga prenesli
in pospremili s Šutne v cerkev
frančiškanskega samostana, od
koder je fatimska Marija odpotovala v cerkev na Homcu. Kip
fatimske Marije Romarice pa je
iz Marijinega svetišča na Homcu
v jutranjih urah binkoštnega po-

Nagovor župnika Janeza Gerčarja

nedeljka priromal k nam v Šmarco, kjer ga je ob prihodu v našo
cerkev s kadilom počastil župnik
Janez Gerčar.
Ob številčni udeležbi faranov naše župnije se je župnik po
končani maši in molitvi v tišini z
ganljivimi besedami zahvalil za
ta obisk Marije in ji zaželel božje
milosti pri nadaljnjem romanju
po naši deželi, da bi se brezštevilne molitve in vse dobre misli
Marijinih častilcev uresničile.
Skratka, ostaja nam »Okno
upanja«, ki je tudi geslo letošnjega romanja Marije Romarice.
Svoje romarsko popotovanje je
kip nadaljeval prek Šmartnega v
Tuhinju in Vranje peči do Zgornjega Tuhinja, kjer bo ob celonočnem molitvenem programu
prenočil v tamkajšnji cerkvi.
Matjaž Šporar

Številni farani so se udeležili svete
maše in pozdravili Marijo Romarico
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Matjaž Zorman in ekološko-turistično naselje
Kaj imajo skupnega vino, olje
in etno vas?

Sprva ste sedež podjetja imeli
v Šmarci, sedaj v Trzinu. Zakaj?

»Matjaža Zormana« bi se glasil odgovor na zgornje vprašanje
direktorja uspešnega podjetja
Palmieri d. o. o., ki je sprva imelo
svoje poslovne prostore v Šmarci, kasneje pa so jih preselili v trzinsko obrtnoposlovno cono. Z
njim sem opravila kratek pogovor. Vprašala sem ga, čim se trenutno ukvarja in kako gleda na
svojo kariero. O vsem preberite v
nadaljevanju.

Drži, vendar pa je širitev v novi
produkt zahtevala proizvodnjo
linijo, za katero so bili potrebni novi večji prostori. Palmieri je
pričel s proizvodnjo specialnih
desertov, kar za seboj potegne
precej logistike.

Kakšna je bila tvoja pot pri
kreiranju blagovne znamke Palmieri? Te je navdušila žena Sabrina?
Palmieri je blagovna znamka
ženine družine in izhaja z juga
Italije, iz Lecce. Tradicija pridelave
oljčnega olja gre iz generacije v
generacijo in traja že 500 let. Moj
navdih je bil v tem, da to olje ponudimo tudi na slovenskem trgu.
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Kot sošolec si imel vedno
odlične ideje za posel, v marsikateri stvari si videl priložnost za
zaslužek ... Kaj te je vodilo? Kakšen vzgled so ti bili pri snovanju
poslovnih zgodb tvoji starši?
Dejstvo je, da sem odraščal
v obrtniški družini, kjer sem od
malega imel možnost opazovati
in se učiti od staršev, in to je gotovo najboljša popotnica za nadaljnjo pot.

V septembru bo zacvetel EKO
resort Velika planina, v katerega
zadnje čase vlagaš največ energije. Od kod ideja?
Predvidoma septembra 2016
bo v vasici Godič v neposredni
bližini Kamnika odprto novo
glamping ekološko turistično naselje Eko resort pod Veliko planino. Gre za turistično naselje, kjer
bodo gostom na voljo lesene
glamping hišice v stilu pastirskih
koč na Veliki planini. Ideja o etno
vasi je zorela pet let, po svetu sem
obiskal precej podobnih vasi, jih
proučil in zasnoval unikatni resort, kjer bo poleg ohranjanja in
prenosa kulturne dediščine Velike planine na mlajše generacije
možno druženje z vsemi domačimi in divjimi živalmi, tako da bo
za otroke skozi igro poskrbljeno,
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da jim ta domačnost ostane. Namen je predvsem otroke odvleči
od računalnikov v naravno okolje
in v stik z živalmi. Potekale bodo
delavnice za otroke, molža, izdelava sira, žgancev in vseh ostalih
dobrot, s katerimi smo nekako izgubili stik. Tako bo pastir glavna
atrakcija, za katero pa beležimo
številne prijave. V kratkem bomo
izdali, kdo od znanih Slovencev
se bo še oblekel v pastirja.

Kaj vse bo Eko resort nudil
gostu?
V bistvu bo resort gostu nudil mir. Otroci bodo lahko nekaj
ur dnevno preživeli v poučnih
delavnicah, starši pa namenili čas športu, branju ali počitku.
Ko bodo otroci s solzami zapuščali Eko resort, bom zadovoljen.
Nekako s postavitvijo Eko resorta pod Veliko planino bežim od
tega ponorelega sveta v svet, ki
mi je blizu.
Besedilo in fotografija:
Sabina Romšak

Matjaž Zorman s planšarjem
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Prometne novosti – predavanje v Krajevnem domu
Šmarca
Prometni znaki, ki se morajo zamenjati do 05.07.2016
Dosedanji prometni znaki

Novi prometni znaki

Hitra cesta

Hitra cesta

Konec hitre cesta

Konec hitre cesta

Predavanje v Krajevnem domu Šmarca

Mobilnost predstavlja izredno pomemben vidik
aktivnega in uravnovešenega življenja. Odraslim ljudem omogoča vzdrževanje svojih vsakodnevnih praks, preko katerih se vključujejo v družbo. V prometni
ureditvi zasedajo različne vloge, lahko so pešci, vozniki ali pa uporabniki javno prometnih storitev.
Ker se v tem času spreminja tudi prometna zakonodaja, ki vpeljuje nova pravila, smo se odločili in
v sodelovanju s KS Šmarca priredili dogodek z naslovom PROMETNE NOVOSTI V KAMNIKU IN ŠIRŠI
OKOLICI.

Prometni znaki, ki se morajo zamenjati do januarja 2017
Dosedanji prometni znaki

Novi prometni znaki

Omejitev največje dovoljene hitrosti
na cestah v Republiki Sloveniji

Omejitve in obveznosti
na cestah

Dogodek je bil namenjen vsem imetnikom vozniških dovoljenj, še posebej pa tistim z daljšim stažem, ki so se v desetletjih samostojne vožnje navadili prometne situacije odpeljati malce po svoje.
Na predavanju se je skušalo na odprt in nevsiljiv način slušateljem dati napotke za varnejše vključevanje v
prometnih situacijah, s katerimi se vozniki vsakodnevno srečujejo na področju Kamnika in v širši okolici.

Borut Žagar med predavanjem
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V nasprotju s pogostim prepričanjem, da je potrebno voznikom v tretjem življenjskem obdobju zaradi njihove varnosti in varnosti drugih omejevati
mobilnost, si moramo prizadevati, da bi bili ti čim
dlje samostojni, mobilni ter obenem tudi varni. Po
podatkih je v Sloveniji več kot 195.000 imetnikov
vozniških dovoljenj, starejših od 64 let, kar predstavlja 14 % vseh imetnikov vozniških dovoljenj.
V prihodnjih letih se bo populacija še starala in na
cestah bo čedalje večji delež voznikov in voznic v
tretjem življenjskem obdobju.
leto 2, štev. 1, junij 2016
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Nekateri pomembnejši novi prometni znaki

Prehod neprednostne ceste čez
železniško progo

Prehod neprednostne ceste čez
železniško progo

Naproti vozeče vozilo

Prehod za pešce in kolesarje

Območje s pogostim
pojavom megle

Območje s pogostim
pojavom megle

Grbina ali ploščad
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Vožnja desno ob rdeči luči
na semaforju

Prometni zanki, ki se ukinjajo in se morajo odstraniti v roku 1 leta

Od letošnjega julija dalje nas bo na določenih
cestah pričakala spremenjena prometna signalizacija. Novih je približno 30 znakov, nekaj je spremenjenih, nekateri so črtani, pri nekaterih so malce
spremenjeni oziroma poenostavljeni naslovi znakov
ipd. V prispevku so ti znaki slikovno tudi prikazani.
Borut Žagar
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Pogovor čez »lužo«
Andrej Gorjup,

San Antonio, Teksas ZDA
Nekaj osnovnih podatkov o
svoji mladosti v Šmarci, življenje z vrstniki
Na mladost in odraščanje v
Šmarci imam res lepe spomine.
Že tolikokrat sem se preselil, pa
še zdaj pogosto pomislim na
dom. S svojimi prijatelji iz otroštva še vedno ohranjam stik in
se trudim, da se čim večkrat slišimo. Priznam pa, da je temu
slediti kar težko, tu je razdalja, ki
naredi svoje, in seveda časovne
razlike ter natrpan delovni urnik
v podjetju. Včasih sem prišel domov vsako leto, zdaj z družino
bo to malce težje in zagotovo bo
preteklo nekaj let, da se zopet
vrnem k svojim bližnjim na obisk
v domači kraj.
Izbira poklicne poti, izobraževanje in odločitev za odhod
od doma
Odhod v tujino v naši družini
ne predstavlja nobene novosti, to
imam v krvi kar po obeh straneh
svojih staršev. Zgodb o Ameriki in
Clevelandu, kamor so se po drugi
svetovni vojni preselili moji stari
starši skupaj z mojo mami, sem
kot otrok slišal res veliko, tako
da je bil to prav gotovo zametek
prve ideje o odselitvi in življenju
v tujini. Moj oče Roman je odpotoval v Kanado v prvi polovici 60tih let, kamor je sledil svojemu
bratu Jožetu in bratrancu Vinku
po boljšem življenju. Takrat je bila
meja z Avstrijo še strogo varovana in je imel res srečo, da se mu
ni kaj zgodilo. Šel je na »šverc«
čez zeleno mejo v Avstrijo brez
vsega, samo z roko v žepu in je
potem nekako srečno končal na
drugi strani Atlantika. Po vsem
pripovedovanju o ZDA in Kanadi
se mi je ustvarila neka predsta24

va življenja v
tujini, čemur
sem potem
tudi sam sledil. Vsi v naši
družini so tja
odšli praktično
brez Z ženo Holly in sinom Jackom v parku
vsega in so
s trdim delom in odrekanjem usZačetek v puškarski šoli, kapeli ustvariti svoje novo življenje.
mor sem bil sprejet, je bil brez
Ta ideja o uspehu in o deželi, kjer
znanja nemščine res težak in še
je mogoče s trdim delom postadanes sem zelo hvaležen učiteti uspešen, se mi je vedno zdela
ljem in tudi vsem sošolcem, ki
občudovanja vredna.
so mi takrat veliko pomagali, da
sem to premostil. Z njimi še danV Domžalah sem najprej zakdanes vzdržujem stike in smo osljučil šolanje kot kovinar – putali zelo dobri prijatelji.
škar. Ta program je bil osnovne
in teoretične narave, saj s pravim
strelnim orožjem v šoli nismo
smeli delati. Za nadaljnjo specializacijo in praktično delo sem se
zato odločil za avstrijske Borovlje, od koder je bil moj ded Ivan.
To majhno mesto na avstrijskem
Koroškem je svetovno znano po
visoko kvalitetnem in ročno izdelanem lovskem orožju, tako da
sem dobro vedel, da se bom učil
od najboljših.

Vajeništvo v podjetju Fanzoj

Po opravljenem šolanju sem v
tamkajšnjem podjetju Fanzoj opravil tudi vajeništvo, ponudba za
delo je pa prišla kmalu zatem iz
podjetja Blaser iz Nemčije.
Trenutna zaposlitev v podjetju mi zagotavlja iskanje novih izzivov

Pri podjetju Blaser Jagdwaffen
v Nemčiji so me zaposlili z namenom 2-letne specializacije za
potrebe ameriškega trga, kjer je
bilo takrat naše hčerinsko podjetje (Blaser USA) pravkar na novo
ustanovljeno. Razgovor za delo
pri Blaserju sem imel v Nürenbergu na sejmu lovskega orožja in
opreme IWA. Spomnim se, kako
sem se na razgovor dobro pripravil ustno, pisno in seveda z novo
obleko in kravato, na črne čevlje
sem pa pozabil, ko sem doma pakiral. Zdaj se mi zdi smešno, takrat mi pa res ni bilo, ker sem imel
s seboj samo superge. V Nemčiji
so že pregovorno uradni, tako da
je obleka na razgovoru pričakovana in brez tega bi bilo bolje, da
se sploh ne prikažem. Na koncu
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sem krepko zamudil in to samo
zato, ker sem po Nürenbergu
iskal nove čevlje. Službo sem potem po vsem hitenju in stresu zasluženo tudi dobil. »Konec dober,
vse dobro,« pravijo. Ti črni čevlji
so ostali v posebnem spominu in
jih hranim še danes. V njih mi je
uspelo dobiti prvo službo, v njih
sem krstil svojega sina Jacka in
se tudi navsezadnje lani 12. septembra v domači Šmarci poročil
s svojo Holly. Ta poroka nam je
res ostala v najlepšem spominu;
z ženo sva bila zelo vesela, da
nama je ta mednarodna poroka
na koncu lepo uspela s pomočjo
družine, prijateljev in šmarskega
župnika g. Gerčarja. Upam, da se
mi v življenju zgodi še več lepih
stvari, tako da bom te čevlje res
obdržal za vedno, saj ne verjamem v naključja, temveč je dejstvo, da se vse dogaja s posebnim namenom.
Danes sem pri Blaserju USA
»Servicemanager«, kar je po naše
vodja delavnice. Delo in izzivi me
v podjetju res veselijo, poleg dela
sem v delavnici zadolžen tudi za
vso tehnično stran naših produktov, kot so predlogi za izboljšave
in delo z našimi kolegi in inženirji
v Nemčiji. Servis našega orožja
opravljamo tudi po celotni Ameriki z mobilno delavnico, ko sodelujemo pri večjih tekmovanjih
streljanja glinastih golobov, kot
so Skeet, Trap in Parcours (Sporting Clays); tam smo tudi prisotni
z vsemi prodajnimi artikli svojega
podjetja. Veseli me tudi, da imam
možnost v delo z orožjem vključiti tudi svoj hobi – lov.
Delovni urnik je v ZDA drugačen kot v Sloveniji: navajeni smo
delati od 8. ure zjutraj pa do 5.
ure popoldne, vmes je ena ura
za odmor in malico. Dopusta je
običajno v ZDA prvo leto 5 delovnih dni, v nadaljevanju pa se
dvigne na 10 dni. Število bolniških dni se povprečno giblje okoli
3 dni na leto. Socialnega vidika je
v ZDA malo, tako da porodniškeleto 2, štev. 1, junij 2016

mladih ljudi z velikimi dolgovi.
Doktorji in drugi visoko izobraženi kadri dolgujejo veliko več,
zagotovo kar okrog 250.000 $,
odvisno od specializacij in vrste
študija oziroma izobrazbe. Težko
je začeti odraslo življenje z velikim dolgom, še posebno danes v
počasi rastoči ekonomiji.
Dom sem si ustvaril v kraju
San Antonio, v zvezni državi
Teksas

Na lovski konvenciji SCI - Las Vegas

ga dopusta in subvencij npr. za
otroški vrtec ne poznamo. Davki
so po drugi strani res veliko nižji, DDV je recimo 8,25 %, razlika
med bruto in neto plačo pa je
nekje okrog 30 %; to razmerje pa
je odvisno od statusa in tudi zvezne države, v kateri prebiva delavec. Za izobraženega Evropejca,
ki pride živet in delat v ZDA, je
življenje tu zagotovo boljše, veliko težje pa se godi tistim, ki so tu
rojeni. Povprečen dolg študenta
za kolidž je zdaj v ZDA že 30.000
$. To je samo za šolo, brez prehrane in sobe, torej je tu veliko

V Ameriki sem najprej živel v
Kaliforniji severno od San Diega,
potem smo pa podjetje preselili v
Teksas. Potreboval sem nekaj let,
da sem se privadil na visoke temperature in vlažnost, pa tudi navsezadnje na drugačen življenjski
stil. Svojo ženo Holly sem spoznal v San Antoniu, kjer se nama
je rodil sin Jack Alexander. Zdaj
je star že dve leti in pol in je res
živahen otrok ter se veseliva vsake njegove pogruntavščine. Tu
sem si uspel ustvariti družino, v
svoji poslovni karieri pa vidim kar
nekaj izzivov in upam, da se mi
bo vse načrtovano v prihodnosti
tudi uresničilo. Ta moja poslovna
pot je trenutno vsekakor vezana
na podjetje v ZDA, tako da se za
enkrat še ne nameravam vrniti v
Slovenijo. Mogoče kdaj pozneje,
na svoja stara leta.
Pogovarjal se je Matjaž Šporar.

Predstavitev nove šibrovke F16
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Legalna opojna substanca
Zame soteskanje ni zgolj na
športna aktivnost, temveč tudi
duhovna. V ozkih, milijone let starih kanjonih se hitro zaveš svoje
minljivosti. V globini mogočnih
razpok si odvisen od sebe in svojih prijateljev, ki jim 100 % zaupaš. Z eno napako lahko ogroziš
sebe, njih in njihove najbližje. Da
bi zmanjšal to tveganje, sem opravil usposabljanje in postal vodnik soteskanja z mednarodno
licenco CIC. In zakaj sprejemamo
takšno tveganje? Enostavno: odtehta ga lepota narave, v kateri
človek še ni pustil svojega odtisa.
Raziskovanje sotesk postane
droga, svoj “fiks” pa dobimo z
vsakim odkritim delom. Ko pridemo do posameznega slapu,
je čas, da vključimo svoje analitično mišljenje. “Na uč” ocenimo
višino slapu, preverimo tolmun
in naklon. Če slap ni previsok,
voda pa dovolj globoka, se odločamo med skokom in drsenjem
po zadnji plati. V nasprotnem
primeru pa skozi sidrišče nape26

Vodeno soteskanje v Jerečici

ljemo vrv in se po njej spustimo. Varnost je torej na prvem mestu. Ne
seznam aktivnosti dodamo še plezanje, plavanje in hojo. Plezamo običajno po poti skozi sotesko navzdol. Za razliko od večine športov, kjer
navkreber sopihamo dlje časa kot navzdol, je tukaj razmerje praviloma
obratno. Po eni uri hoje nas čaka nekaj ur soteskanja.
Soteskanje z naravo
V zadnjih 7 letih, odkar se resneje ukvarjam s soteskanjem, sem
obiskal vsaj 80 sotesk. Vsaka ima svoje značilnosti in za vsako lahko
rečem, da je po svoje lepa. Ocena lepote je precej subjektivna, a načeloma smo si soteskarji edini, da mora imeti lepa soteska kristalno

Foto: Žiga Humar

Soteskanje (ang. canyoning)
je aktivnost, kjer s pomočjo vrvi,
neoprenske obleke in varovalne opreme spoznavamo lepote
narave v globokih soteskah. Saj
še sam ne znam točno s prstom
pokazati na zlomka, ki me je zavedel v soteskarske vode. Mogoče je bilo krivo, da sem nekaj
let opravljal dokaj stresno delo
razvijalca in produktnega vodja v
majhnem podjetju, ki je razvijalo
programsko opremo za slovenske zavarovalnice in banke. Potreboval sem »odklop« in tu sem
ga našel. Zagotovo pa je imela
prste pri tem tudi družina, ki me
je že od malih nog spoznavala z
lepotami, ki jih skrivajo gore. Jabolko pač ne pade daleč od drevesa.

Foto: Žiga Humar

Soteskanje

Soteska Fratarica
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profesionalni vodniki soteskanja
z mednarodno licenco CIC. To
je najvišja stopnja usposobljenosti za vodenje, ki je priznana
v Sloveniji. Da lahko v soteske
popeljemo goste, imamo za seboj najmanj 46 dni zahtevnega
usposabljanja v različnih državah
in v vseh mogočih pogojih. Vodimo vsakogar, ki je dopolnil 15
let in je v solidni fizični kondiciji.
Sam najraje vodim manjše skupine – do 5 gostov, ker je takšno
doživetje pristnejše, vsakemu
gostu se lahko bolje posvetim.
Prvič vas na soteskanje popeljem
v manj zahtevno sotesko (Sušec,
Jerečica, Grmečica, Fratarica),
kasneje pa lahko obiščemo tudi
kaj zahtevnejšega (Rio Simon,
Predelica, Globoški Potok). Če
bi radi spoznali lepote narave in
pri tem doživeli še adrenalinski
»šus«, vas vabim, da me kontaktirate in dogovorili se bomo za
termin. Zdaj je pravi čas!

Doživite soteskanje tudi vi

Orehova ulica 3, Šmarca

V Sloveniji se z ljubiteljskim
soteskanjem ukvarja približno 20
navdušencev. Med njimi smo tudi

E-mail: ziga@alter.si

Žiga Humar

Kontakt:
Žiga Humar – vodnik soteskanja

Telefon: 051 354 500

Foto: Andrej Hliš

Vožnja po zadnji plati v Fratarici

čisto vodo in globoke tolmune,
kamor lahko skačemo. Dodatne
točke pri oceni dobijo soteske, ki
so vklesane globoko v gore, obdane z mogočnimi stenami. V radiu 150 km od Šmarce najdemo
približno 100 sotesk, primernih
za soteskanje. A določene lahko
obiskujemo le v sušnem obdobju
zaradi nižjega vodostaja, spet v
druge pa se je smiselno spustiti
le po močnejšem deževju. Narava in vreme sta najpomembnejši
faktor. Zato ju je treba spoštovati. Soteskarji smo običajno nekoliko »mahnjeni« na poznavanje
meteorologije, takšno znanje se
še kako obrestuje, ko se kumulonimbusi začnejo poditi po nebu
in počasi rasti. Tudi letni časi
imajo svoj vpliv. Določene soteske lahko obiskujemo le pozno
jeseni. Zaradi lokacije pod ledeniki imajo poleti prevelik pretok
– posledica taljenja snega. Ob
pričetku zime pa se taljenje ustavi, hkrati pa voda v soteski še ni
zmrznjena. Bisere med takšnimi
soteskami najdemo v Bernskih
Alpah. Ob takih avanturah smo
dobro premraženi, a doživetje in lepote narave odtehtajo to
nevšečnost.

Foto: Klemen Humar

Foto: Žiga Humar

Šmarčan

Soteskarska odprava v Bernske alpe
v Švici
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Richiusa na Korziki
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Vizija Karitas

Foto: Tina Tonin

Večkrat srečam ljudi, ki imajo različna vprašanja o delovanju
Karitas in drugih dobrodelnih organizacij. Glede na to, da v župniji
Šmarca-Duplica deluje Župnijska
Karitas, sem se pozanimal o viziji
in delu Karitas.
Kateri so ključni poudarki v
viziji Karitas?
Ključni poudarki v viziji Karitas
so trije, in sicer: »Karitas – ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski«,
»glas revnih v družbi« ter »v službi človekovega dostojanstva.«
Kar pomeni, da si Karitas prizadeva, da bi odgovarjala na dejanske
potrebe ljudi v stiski, ohranjala
njihovo dostojanstvo, z njimi tesno sodelovala, jih pooblaščeno
zastopala in jim z vsakovrstno
pomočjo omogočila, da se osamosvojijo in v čim večji meri sami
prevzamejo odgovornost za svoje
življenje.

Dostava hrane v skladišče v Šmarci

Vse osebe, potrebne materialne,
duhovne ali duševne pomoči,
sprejemajo takšne, kot so, in se
pri delu z njimi opirajo na pozitivne strani njihovega življenja.

prto in pregledno poslovanje ter
se zavezujejo k brezpogojnemu
poštenju, doslednemu upoštevanju namena prejetih sredstev in
delu v korist ljudi v stiski.
Matic Podržaj

Ali Karitas pomaga tudi nevernim, istospolnim, muslimanom, beguncem …?

Hkrati pa sodelavci Karitas ob
nudenju pomoči ljudem v stiski,
medsebojnem sodelovanju ali ob
sodelovanju s sodelavci drugih
organizacij varujejo dostojanstvo,
zasebnost, osebno, psihofizično
in duhovno celovitost in individualnost posameznika ter upoštevajo njegovo kulturo in vrednote.

Sodelavci Karitas pomagajo
posamezniku, družini, skupini ne
glede na biološke, osebnostne,
statusne, nacionalne, verske, ideološke, politične in druge razlike.

Dejavnost ustanov Karitas je
nepridobitna. Sodelavci in ustanove Karitas si prizadevajo za od-

Foto: Tina Tonin

Ali je dejavnost Karitas pridobitna?

Foto: Matjaž Šporar

Pomoč članov pri dostavi hrane

Občni zbor Župnijske Karitas
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Predsednik: Janez Gerčar, župnik
Tajnica: Marinka Juteršek
Župnijska Karitas Šmarca–Duplica
Pot iz vasi 12
1241 Kamnik
TRR: SI56 0230 1025 8908 195
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Odkrivanje naše
zgodovine
V prvi številki glasila Šmarčan smo
objavili tri različne fotografske motive
iz Šmarce, ki jih je posnel fotograf, Peter
Naglič iz Šmarce. Kot je znano, je ustvarjal
v prvi polovici 20. stoletja. Fotografije so
iz njegovega fotografskega arhiva, vendar
pa niso bile opremljene z opisom lokacije
niti niso bile časovno opredeljene. Vendar
smo kmalu po izidu že dobili prve odzive od več krajanov, za kar se jim najlepše
zahvaljujemo. V svojih mnenjih so si si bili
enotni, tako, da nam je s skupnimi močmi
uspelo potegniti iz pozabe vse tri fotografije, saj so bile razkrite stavbe, ki jih danes
ni več ali so prenovljene v taki obliki, da
jih ni več moč prepoznati. Prav tako je bilo
prepoznanih tudi nekaj oseb.

Gruča otrok na Nagličevem dvorišču leta 1934

V tokratni številki objavljamo dve
prisrčni Nagličevi fotografiji z otroškim motivom, ki skozi igro z vozičkom prikazujeta
sila preprosto a vendar veselo in simpatično otroško dogodivščino za tisti čas. Tokrat sta obe fotografiji časovno definirani,
posneti sta bili namreč leta 1934 v Šmarci.
Verjamem, da je mogoče kdo od otrok, ki
se na obeh fotografijah igrajo vaški »avtobus«, še danes med nami. V kolikor se kdo
prepozna oziroma mu je kateri od otroških
obrazkov znan, vas prosimo za sodelovanje,
da se nam javite in sporočite njihova imena.
Za pomoč pri odkrivanju neznanega se
vam tudi tokrat najlepše zahvaljujemo.
Matjaž Šporar

Otroška igra z vozičkom

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca
Srčni fantje in dekleta,
ki že od leta 1983 radi priskočimo
na pomoč ob požarih in naravnih
nesrečah.
PGD ŠMARCA

Če zagori, naj se ti ven mudi!

112

Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik • info@pgd-smarca.si
051 390 551 (predsednik) • 031 372 174 (poveljnik)
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Sveta dežela na fotografijah Petra Nagliča
V življenju človeka spremljajo številne zamujene priložnosti,
ki so pogosto povezane s trenutkom, ko se pred nami pojavi
vprašanje, ali stopimo v neznani
svet ali ostanemo tu kjer smo.
Če vstopimo vanj, lahko izjemno
tvegamo; če se mu odpovemo,
ne bomo nikoli zvedeli, kaj smo
zamudili. Takšno vprašanje se je
zagotovo za nekaj časa pojavljajo po kmečkih domačijah in meščanskih stanovanjih slovenskega
življa v začetku leta 1910. Kaj se
je zgodilo? Na prvi pogled nič
dramatičnega, saj je šlo samo za
oglas objavljen v katoliški reviji
Bogoljub. Toda kdor ga je bral,
se je nenadoma znašel pred veliko odločitvijo. Oglas je vabil na
romanje v Sveto deželo, podpisal
pa ga je sam ljubljanski knezoškof
Anton Bonaventura Jeglič. V zapisu sta bila prisotna dva močna elementa, ki sta ljudi vodila v
smeri lažje odločitve. Prvi je bil
cilj romanja, drugega pa je predstavljal knezoškof kot glavni duhovni vodja celotne poti. Čeprav
je obisk Svete dežele velika želja
slehernega vernika, je po mojem
mnenju knezoškofova prisotnost
največ prispevala k številnemu
odzivu na romanje. Knezoškof
Jeglič je med ljudmi užival veliko
zaupanje, hkrati pa je bil s svojo
avtoriteto nekakšno jamstvo, da
se ne more na poti nič zgoditi in
se bo vse dobro končalo.
Verjetno je tako razmišljal tudi
mladi romar Peter Naglič, ki je
do knezoškofa gojil veliko mero
spoštovanja in zaupanja, saj se
je z njim že udeležil romanja v
Lurd. Menim, da Nagličev avanturistični duh, ki je neprestano
hrepenel po iskanju novih izkušenj ni veliko okleval, ko se je bilo
treba odločiti za pot v Jeruzalem.
V vsem skupaj je videl še en izziv: fotografiranje svetih krajev.
30

Slovenska romarska procesija pod mestnim obzidjem v sredo 7. septembra 1910.

Ljubezen do fotografije ga je namreč zaznamovala za večji del
življenja, čeprav je bila ves čas v
senci njegovega vestnega dela v
ščetkarski delavnici. Toda obrtniške delavnice že davno ni več,
njegove fotografije pa dobivajo
iz leta v leto vse večji pomen za
zgodovino slovenskega naroda. Kaj takšnega si on nikoli ni
predstavljal in tudi ko je konec
avgusta 1910 pripravljal prtljago
in v kovček skrbno zlagal stekle-

ne fotografske plošče, si ni mislil,
da je edini med 540 romarji, ki na
pot jemlje fotoaparat. To je bila
izjemna poteza Petra Nagliča! Za
to dejanje smo mu Slovenci, še
predvsem slovenska rimskokatoliška cerkev, lahko zelo hvaležni.
Brez njegovega fotoaparata bi
spomin na veliko romanje ostal
omejen na različne časopisne
objave in redke fotografije, ki so
jih posamezniki kot spominek
prinesli iz Svete dežele.

Jeruzalem : Damaščanska vrata mestnega obzidja.
leto 2, štev. 1, junij 2016
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Jaz bom ostal Nagliču hvaležen do konca mojih dni, saj sem
po njegovi 'zaslugi' videl Sveto
deželo. Začelo se je z novinarjem
Andrejem Praznikom, ki je leta
2012 objavil v časopisu Družina članek o Nagliču in njegovih
fotografijah iz Svete dežele. Preko uredništva sem prišel v stik z
avtorjem prispevka in že čez nekaj dni sem se znašel pred vrati
družine Šporar v Šmarci. Z lepim
sprejemom me je Nagličev vnuk
Matjaž Šporar prijazno seznanil
z bogato fotografsko zapuščino,
ki vsebuje okoli 10.000 fotografij
in negativov. Najbolj podrobno
sem si ogledal gradivo iz Svete dežele: v celotnem arhivu je
ohranjenih 195 posnetkov, ki načrtno beležijo celotno potovanje
od vkrcanja na ladjo »Tirol« v Trstu, do plovbe proti Jafi, potem
sledi pot do Jeruzalema, do Ain
Karema, vse do Mrtvega morja in nato še nazaj do Ljubljane.
Naglič je naredil veliko portretov
romarjev in romaric ter preslikav
skupinskih slik, da jih je v domovini lahko prodajal in si z zaslužkom povrnil stroške potovanja.
V Nagličevem fotografskem
opusu iz Svete dežele so še posebej dragoceni posnetki iz cerkve
Božjega groba, ki jih je naredil v četrtek 8. septembra 1910,
na praznik Marijinega rojstva. V
cerkvi so vsi romarji prisostvovali
pri slovesni zahvalni maši. Obred
je vodil knezoškof Jeglič in vsi
prisotni so od njega prejeli tudi
sveto obhajilo. Po maši je sledil
ogled najsvetejših kotičkov znotraj ogromne cerkve, ki je pod
eno streho zajela zadnje trenutke
Jezusovega življenja. Peter Naglič je vse točke, ki so povezane
s svetopisemskim izročilom natančno fotografiral in ko sem leta
2013 z Nagličevimi fotografijami
hodil med množico vernikov po
temačni, od sveč zakajeni cerkvi,
sem se lahko samo čudil, kako
so mu posnetki vrhunsko uspeli
in se vse bolj zavedal, kako poleto 2, štev. 1, junij 2016

Jeruzalem: V cerkvi Božjega groba masivna plošča označuje kraj, kjer so mazilili Jezusovo truplo.

membno je njegovo slikovno gradivo.
Med raziskovanjem
romanj v Sveto deželo pred prvo svetovno
vojno, sem zasledil veliko zapisov, ki so bili
zelo redko ilustrirani.
Vseslovensko romanje
leta 1910 je predvsem
po zaslugi številnih duhovnikov zelo dobro
literarno obdelano, po
Nagličevi zaslugi pa še
izvrstno
fotografsko
dokumentirano. To je
za zgodovino romanj v
Sveto deželo zelo pomembno
spoznanje,
ker imamo pred seboj
pregledno sliko o velikem dogodku, ki je 283
žensk in 258 moških spremljal do
konca življenja. Tudi Petra Nagliča in podobno lahko trdim za
sebe.
Ko sem se po vrnitvi iz Izraela
lotil pisanja knjige »Terra Sancta
1910: Največje slovensko romanje v Sveto deželo« (izdal Muzej
krščanstva na Slovenskem, Stična
2013), sem za sklepno misel zapisal, da potovanje po Sveti de-

Jeruzalem: Peter Naglič pred
avstrijskim hospicem, v katerem je
prenočevalo nekaj romarjev.

želi ni običajna pot, ker nobeno
romanje ni nekaj običajnega – to
je sveto potovanje!
Dr. Marko Frelih
Muzejski svetnik, Kustos za afriške
in ameriške zbirke v Slovenskem
etnografskem muzeju
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Lea in Albert Mrgole:
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo
šna komunikacija z najstniki. Tam
izhajamo iz dela na konkretnih
primerih in vsi po vrsti občudujejo najine preproste praktične
rešitve, način komunikacije, ki
povezuje, učenje empatije… pri
starših se dogajajo velike spremembe in vedno jih zelo navdušijo. Začeli so naju spodbujati, naj
napiševa knjigo in sva se lotila.
Vsebina knjige verjetno temelji na resničnih primerih
Osebna predstavitev avtorjev
Lea: Še vedno se počutim, kot
da sem iz Šmarce, tu sem odraščala, imela družino, prijatelje, počela lumparije F. Ko sem spoznala Alberta, sem imela 19 let.
Ko sem bila stara 20, sva se poročila. Za tiste čase je bilo to zelo
nenavadno. Niso nama napovedali prav dolgega zakona. Mislili
so, da so to neke najstniške norčije. No, mislim, da je že takrat
začela nastajati knjiga. Haha…
Albert je prišel z drugih koncev, malo je odraščal v Nemčiji,
potem v Mariboru. Spoznala sva
se na faksu.

Vsebina knjige temelji na znanju in resničnih zgodbah. Te so
se zgodile pri nas doma ali pa pri
družinah, s katerimi sva delala.
V knjigi je preko 200 resničnih
zgodb. Vsaka zgodba ima potem razlago in primer, kako bi jo
lahko razumeli drugače in seveda dobre rešitve. Te so napisane tako, da starše spodbujajo k
ustvarjalnosti pri vzgoji.
Knjiga govori predvsem o odnosu iz perspektive staršev. Želiva povedati, da je to knjiga za
starše. Vsebina nas sooči tudi s
samorefleksijo, s tem, da vidimo,

se zavedamo tudi svojih reakcij, vedenj in odzivov do otroka.
Tako tudi lažje razumemo, zakaj
se on odziva, kot se. Govoriva
o potrebah najstnikov. Kar pa je
za veliko staršev morda najbolj
pomembno je, da dobijo nek
zemljevid, kaj je 'normalno' najstniško vedenje. Velikokrat starši
samo vprašajo: 'Povejte mi, ali je
z mojim otrokom kaj narobe, poponoma je nesrečen in ne pove
mi nič?'
Knjiga ima 416 strani, lahko si
predstavljate, da je vsebina zelo
bogata. Kar nekaj staršev je reklo,
da niso mogli nehati brati, ko so
začeli. Večina pa jih vpraša: ' Ali
sta živela pri nas doma?' Po tem
vprašanju si lahko predstavljate,
da se nam dogajajo zelo podobne zgodbe.
Odzivi bralcev, mnenja, kako
je bila sprejeta med bralci
Največja potrditev sta dve
razprodani izdaji v dveh letih.
Knjiga je uspešnica, kljub temu,
da ni na voljo v knjigarnah. Rav-

Poročena sva 31 let in imava
štiri odrasle otroke, ki so v odhajanju od doma. Veseliva se tega.
Jaz se predvsem veselim, ko
bodo na svoje in bom šla lahko k
njim na kavo. Veselim se teh trenutkov.

Foto Klemen Brumec

Kot družina smo povezani in
vsi naravnani k temu, da napetosti, ki nastanejo rešimo. Na to sva
zelo ponosna.
Od kod ideja za knjigo?
Ideja za knjigo je prišla precej
spontano. Že vrsto let izvajava
zelo učinkovito delavnico Uspe32

Lea in Albert Mrgole
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Foto Janez Kotar
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no te dni sva dobila v roke tretjo izdajo. Veselje je nepopisno.
Poleg tega nama starši dnevno
pišejo o spremembah, ki so jih
uspeli narediti samo s pomočjo
knjige. Ne vem, če se da opisati
ta občutek… Lahko bi rekla hvaležnost. Hvaležnost, da sva znala
nekaj tako pomembnega ubesediti. Hvaležnost, da to ni samo
'kr ena' knjiga…. Hvaležnost tudi
najinim otrokom, ker naju podpirajo v najinem delu.
Kako pa lahko pridemo do
knjige?
Z naročilom prek spleta:
www.vezal.si ali z osebnim prevzemom v Kamniku, kjer sedaj živimo.

Avtorja knjige na predstavitvi

Foto: družinski arhiv

Mogoče povabilo k predavanju v Krajevnem domu Šmarca v
jeseni 2016

Mi smo carji

Z veseljem prideva. Sva domačina in najino okolje je sigurno najpomembnejše za naju.
Najino poslanstvo je, da širiva
razumevanje in povezanost. Na
nek način imava oba korenine v
Šmarci. Tam sva preživela prva
leta najinega zakona.
Pogovarjal se je Matjaž Šporar

smarcan.si

SPLETNI
PORTAL
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Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
(avtomatskega eksternega defibrilatorja) pri odraslem
Oživljanje je zaporedje postopkov, ki vzdržujejo življenje pri
nenadno obolelih, poškodovanih
in zastrupljenih osebah, ki ne kažejo znakov življenja in so navidezno mrtvi. Navidezna smrt je
stanje, pri katerem se nam človek
zdi mrtev, a mu še lahko povrnemo življenjske funkcije. Človekovo življenje je lahko ogroženo
zaradi različnih dejavnikov: srčni
napad, poškodbe, zastrupitve,
zadušitve, piki žuželk, hude alergijske reakcije, utopitve, ...
Vrstni red oživljanja:
1. Poskrbimo za svojo varnost in
za varnost poškodovanca.
2. Preverimo, če se prizadeti odziva: Do obolele osebe pristopimo s sprednje strani, tako
da nas oseba vidi, nežno jo
stresemo za ramena in vprašamo: Ali ste vredu?
Če se nezavestni ne odzove
in če smo na kraju dogodka
sami z nezavestnim, glasno
zakličemo: »Na pomoč!« v
upanju, da se v bližini nahaja
kdo, ki nam bo pri oživljanju
pomagal.
Običajno pokleknemo na desno stran nezavestnega. Nezavestnemu moramo najprej
sprostiti dihalno pot s tem, da
mu previdno vzvrnemo glavo
vznak in dvignemo spodnjo
čeljust, s čimer dvignemo ohlapen jezik stran od stene žrela in omogočimo zraku prost
vhod v grlo in spodnja dihala.

b.) istočasno nad njegovimi
usti in nosom (s svojim
levim ušesom) POSLUŠAMO, če slišimo dihalne
šume pri vdihu in izdihu;
c.) ob tem lahko tudi ČUTIMO njegovo morebitno
izdihano sapo na svojem
(levem) licu.
Znake spontanega dihanja
iščemo največ 10 sekund.
3. V primeru, da oboleli diha, ga
damo v položaj za nezavestnega (stabilni bočni položaj)
in pokličemo na urgentno številko 112.
4. Če znakov samostojnega dihanja ni moč zaznati, laiki ne
tipajo pulza, ker je preveč zamudno in za laika težko ugotovljivo, pač pa:
- pokličete reševalce na telefonsko številko 112 (če ste
sami in če tega ni storil že
kdo, ki je bil prav tako očividec dogodka);
- poveste KDO ste, KJE ste
(oziroma od kod kličete), in
KAJ se je zgodilo; poveste,
da imate ob sebi nezavestnega človeka brez znakov
življenja in da mu boste nudili prvo pomoč s kardio-pulmonalnim oživljanjem.
- Če je na kraju dogodka še kak
očividec, naj steče po AED.

Ko smo sprostili dihalno pot
preverimo, ali nezavestni
spontano diha; to storimo s
pomočjo treh čutil:

- Če je ob nezavestnem ostalo več očividcev z znanjem
oživljanja, naj se izmenjujejo, ker je pravilno oživljanje
izredno naporno in od reševalca zahteva zelo veliko
fizične energije.

a.) OPAZUJEMO prsni koš
nezavestnega, če se dviga
in spušča v ritmu dihanja;

Po opravljenem klicu na telefonsko številko 112 TAKOJ
pričnemo z oživljanjem.
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Oživljanje pri odrasli osebi začnemo z zunanjo masažo
srca (izjema so utopljenci, kjer
damo najprej 5 umetnih vpihov
ter pred klicem na številko 112
izvajamo 1 minuto temeljne postopke oživljanja (v primeru, da
je reševalec en sam)):
Oživljamo tako, da pokleknemo ob prsni koš obolele osebe. Peto dlani dominantne roke
položimo na sredino prsnega
koša, vzporedno s prsnico, na
dlan dominantne roke položimo
drugo dlan in sklenemo prste
ter pritiskamo na prsnico, tako
da se nagibamo nad obolelega
z iztegnjenimi rokami. Pritiskamo približno za 1/3 prsnega
koša ali 4-5 cm, v frekvenci
približno 100 pritiskov/min.
Izvedemo 30 pritiskov, nato
damo 2 vpiha. Vpihe izvedemo
tako, da zvrnemo glavo nazaj in
dvignemo spodnjo čeljust (kot
pri preverjanju, če oboleli diha),
s palcem in kazalcem stisnemo
mehki del nosu, da je med vpihovanjem zaprt. Globoko vdahnemo in položimo ustnice na
ustnice prizadetega, tako da je
dobro zatesnjeno med vpihovanjem. Naredimo enakomeren
vpih, ki traja 1 sekundo, pri tem
pa opazujemo dvigovanje prsnega koša. Po vpihu se odmaknemo od ust obolelega, vendar še
vedno imamo zvrnjeno glavo in
leto 2, štev. 1, junij 2016
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Pri umetnem dihanju je priporočljiva uporaba posebne maske,
ki preprečuje morebitno okužbo
reševalca s strani nezavestnega,
saj ima poseben filter in enostranski ventil, ki omogoča prehod zraka le v eni smeri. V kolikor
zaradi kakršnih koli zadržkov ne
želimo dati vpihov, le to izpustimo in samo masiramo srce.

AED

(avtomatski eksterni defibrilator)

Ko nam oseba, katero smo
jasno določili, prinese AED, pričnemo z njegovo uporabo (do namestitve AED-ja izvajamo oživljanje po predhodno opisanemu
postopku). Žal v Šmarci naprave
še nimamo javno dostopne.
Naprava deluje na zelo preprost način: odpremo pokrov, ven
vzamemo dve elektrodi, na katerih je narisano, kam jih prilepimo
in iz njih odlepimo zaščitno folijo. Eno elektrodo prilepimo pod
desno ključnico, drugo pa na
spodnjo levo stran prsnega koša.
Ko imamo nameščeni elektrodi,
AED začne analizirati srčni ritem
(pozorno poslušamo navodila, ki
nam jih daje naprava in se ravnamo po njih). V kolikor zazna, da
je potreben električni sunek nas
na to opozori. Preden pritisnemo
na osvetljen gumb, da AED izvede šok, preverimo da se nihče ne
dotika obolelega. Če ritem srca
ne ustreza takemu, ki bi ga AED
lahko preobrnil v normalnega,
ali po dovedenem šoku s strani
naprave, nadaljujemo z izmeničnimi masažami srca in umetnim
dihanjem v razmerju 30:2 še nadaljnji 2 minuti (pet ciklusov), ko
zopet analiziramo srčni ritem s
pomočjo AED. Kadar električni

sunek ni potreben, mi bi pa vseeno po pomoti pritisnili na gumb,
se le-ta ne bo sprožil, ker ima
AED varovalo.
Z oživljanjem prenehamo v
treh primerih in sicer:
- če oseba prične normalno
spontano dihati (oživimo navidezno mrtvega človeka),
- če pride nujna medicinska pomoč
- ali če smo resnično povsem
izčrpani.
Ne oklevajte, rešite življenje!
Vir: Povzeto po Smernicah za
oživljanje 2015 evropskega reanimacijskega sveta in spletni strani
www.pomagamprvi.si
Marija – Lara Schnabl
Vir slik: https://blog.physical-sports.co.uk/2014/09/19/the-recovery-position/

dvignjeno spodnjo čeljust, da se
lahko prsni koš zopet spusti in
iztisne zrak iz pljuč. Vse skupaj še
enkrat ponovimo in takoj nadaljujemo z masažo srca.

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna zaznati
zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce
ponovno požene in s tem reši
življenje. Sestavljen je iz ohišja z
baterijo, iz katerega izhajata dve
nalepki – elektrodi. Odvisno od
modela lahko na ohišju najdemo
največ 2 gumba (za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik
(preko katerega nam aparat daje
glasovna navodila v slovenskem
jeziku) ter pri nekaterih ekran,
kjer se navodila tudi izpišejo.
Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko
prav vsak.
leto 2, štev. 1, junij 2016

Stabilni bočni položaj
35

Šmarčan

16. Studenec 2016
Kulturni poletni festival

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC
Domača gledališka predstava – komedija

ŠMARČAN

je glasilo krajevne skupnosti Šmarca.
Uredniški odbor: Matic Podržaj, Sabina Romšak,
Marija Schnabl, Mitja Šarec, Matjaž Šporar
Lektoriranje: Mojca Kolenik, Barbara Šarec
Fotografija na naslovnici: Matjaž Šporar
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

Dve uri smeha in zabave

Komedija Charleyeva teta bo v poletnem gledališču na Studencu doživela že drugo premiero, ki ji bo sledilo še enajst
ponovitev.
V predstavi ne manjka situacijsko komičnih zapletov med
faliranima študentoma, Charleyem Wykehanom in Jackom
Chesneyem, v pomoč jima je tudi gledališki igralec Babbo
in mičnima gospodičnama ter njihovimi starši, stricem, teto
in varuhom svojih varovank. Navihana študenta na plesu v
ritmu charlestona v Kabaretu spoznata dve mladi in prikupni
dami, miss Kitty Verdun in miss Any Spiettique. Ob obisku
Charleyeve tete iz Brazilije ju povabita k sebi na kosilo z namenom, da bi se z dekletoma pobliže spoznala in jima izpovedala svojo ljubezen.
Komedija se zaplete, ko Charleyeva teta odloži svoj prihod,
onadva pa jo nujno potrebujeta. Rešitev zagate vidita v prijatelju Babboju, gledališkem igralcu, ki mu ni težko zaigrati
lik postarane Charleyeve tete, dame Donne Lucije D'Alvadorez iz Brazilije.
Komedija se seveda še bolj zaplete in razvije. Ob prihodu
prave tete Donne Lucie D'Alvadorez in njene varovanke Ely
Delahey se komedija v zadovoljstvo občinstva tudi razplete,
kot se za odličnega avtorja, Thomasa Brandona tudi spodobi.

Premiera: petek,
četrtek

28. julij

petek

15. julij, ob 21. uri
sobota

nedelja

15. julij

16. julij

22. julij

23. julij

24. julij

29. julij

30. julij

31. julij

12. avgust

13. avgust

14. avgust

Vse predstave ob 21. uri

Informacije in rezervacije vstopnic

051 / 61 61 51 (Marjana)
051 / 61 41 41 (Urša)
www.studenec.net
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Navedbe in podatki v objavljenih prispevkih ne izražajo vedno tudi
mnenja uredniškega odbora, za njihovo vsebino odgovarjajo avtorji
prispevkov.

KAZALO:
Kovaštvo Stara Fužina, d. o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Domovina, rad te imam - ob 25 letnici
samostojne Slovenije  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tek za življenje skozi Šmarco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Mladi gasilci v PGD Šmarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Tudi v Šmarci je bilo praznično za 1. maj – praznik dela  . . .  14
Ansambelska igra v cerkvi sv. Mavricija v Šmarci  . . . . . . . . .  16
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Šmarco je obiskala fatimska Marija Romarica  . . . . . . . . . . . .  18
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Prometne novosti – predavanje
v Krajevnem domu Šmarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
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Soteskanje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vizija Karitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Odkrivanje naše zgodovine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Sveta dežela na fotografijah Petra Nagliča  . . . . . . . . . . . . . . .  30
Lea in Albert Mrgole:
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
(avtomatskega eksternega defibrilatorja) pri odraslem  . . . .  34
Nagradna križanka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
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Vsem krajankam in krajanom Šmarce
ter bralcem Šmarčana
želimo ob Dnevu državnosti
ponosen pogled v prihodnost naše domovine,
ki naj bo izpolnjena
z upanjem in veseljem.

Uredniški odbor glasila Šmarčan
Krajevna skupnost Šmarca

Z vami že 22let!
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NAGRADNA KRIŽANKA

ŠMARČAN

NASELJE PRI
TRSTU

POKRAJINA V
ZAHODNI
SLOVENIJI

IGRA NA
SREČO

NASPROTJE
PLIME

OGENJ KI
POVZROČA
ŠKODO

OKLEP

1

KULTURNA
RASTLINA

GESLO KRIŽANKE

KOVINSKA
POSODA
_____________
KRAJ PRI
TREBNJEM

7

1

2

SABINA
ROMŠAK

GIB Z RAMENI

ZAVITEK GAZE
ZA VPIJANJE
KRVI
ŽENSKA
OBLIKA IMENA
EDO
TREBUH
PREŽVEKOVALCEV
LETALEC
____________
DEDNA
ZASNOVA

ODLOČITEV
SODIŠČA
JAVEN POZIV
____________
MERSKA
ENOTA

3

Izžrebane nagrade iz pretekle številke glasila Šmarčan
Uredniški odbor glasila Šmarčan je opravil žrebanje nagrad za
poslane pravilne rešitve križanke iz pretekle številke Šmarčana.

ŽENSKA KI
SBRBI ZA
POTNIKE NA
LETALU

12

16

SKOBLJIČ ZA
VREZOVANJE
UTOROV

DEL MINUTE
4

TRUPLO
MRTVE ŽIVALI

VSA DELA
KAKEGA
AVTORJA

8

5

KAR
POVZROČA
OMAMO

OTROK

2

5

6

MARKO
PREGELJ

HOTELSKI
DELAVEC
_____________
STAROGRŠKI
BOG

MAJHNA
KOLIČINA SOLI
SKALA V MORJU
_____________
STANOVANJSKA
STAVBA

7

GRŠKI OTOK
SEVERNO OD
KRETE

ŽENSKO IME
____________
TASTOVA
ŽENA

TELICA
____________
RUTENIJ

8

PROSTOR ZA
ODLAGANJE
GNOJA

9

11

10

9

IVAN PREGELJ
____________
REKA V
AVSTRIJI

Nagrade so bile podeljene v naslednjem vrstnem redu:
1. Nagrada – Majda Sivec
2. Nagrada – Hribar Bernarda

GASILCI

OBČUTEK
TELESNEGA
LAGODJA
UGLED
_____________
SREDSTVO ZA
UNIČENJE
BAKTERIJ

15

14

10

3.
4.
5.

LJUBLJANSKI
NADŠKOF
ALOJZIJ

6

OBRI
____________
ELA
PEROCI

REKA KI TEČE
SKOZI VELENJE

11

NAPRAVA ZA
DVIGOVANJE
BREMEN

STARI DEL
MARIBORA

SLOVENSKI
APLINIST
MAHKOTA

ISAAC
NEWTON

REKA V EGIPTU
_____________
MESTO V
ŠPANIJI

BARVNI
ODTENEK

4

GIUSEPE
TARTINI
_____________
MOŠKO IME
ALAN

3

13

IZSELJENEC

NAGRADNA KRIŽANKA

PRAZGO.
INDOEV.
LJUDSTVO

TELUR

______________________________________
Nagrade:

12

13

15

Vsem nagrajencem
iskreno čestitamo.

14

16

1. Sezonska karta za mestno kamniško kopališče Pod
Skalco, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
2. Sezonska karta za mestno kamniško kopališče Pod Skalco,
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
3. Torta po izbiri v Hiši slaščic Tarangela, Radomeljska cesta
18, 1241 Kamnik
_____________________________________________
Geslo nagradne križanke pošljite do 15.7.2016 na KS Šmarca,
Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik ali na naslov elektronske
pošte ks@smarca.net

Nagrada – Jure Urankar
Nagrada – Slavka Slatnar
Nagrada – Karel Podbelšek
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Družba za proizvodnjo plastike in storitve

1241 KAMNIK, Kamniška cesta 19, SI - SLOVENIJA

d.o.o.

Agro folije in vreče za gospodinjstvo in vrtnarjenje.
Folije in vreče za pakiranje peletov, praškastih
materialov in kemikalij.
Vrečke za industrijsko pakiranje in vrečke z vrvico.
Zaščitni program za avtomobilsko industrijo.

www.primaplast.si
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Tel.: +386(0) 1 830-39-72

info@primaplast.si
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Šmarčan
prva pisna omemba kraja leta 1359
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