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Umetno kovaštvo in trgovina d.o.o.

Bistriška cesta 33, Šmarca 
1241 Kamnik

Info: +386 41 674 552

Ročno izdelujemo naslednje kovane 
predmete:
• Vrtna vrata (možnost vgraditve avtomatskega 

mehanizma za odpiranje na daljavo)

• Ograje - vrtne, balkonske, stopniščne

• Zaščitne okonske mreže

• Luči - lestenci, stenske in vrtne luči

• Tečaje - za garažna vrata, staro pohištvo in skrinj, 
imitacija tečajev,...

• Kljuke in zapahe

• Svečnike

• Mize

• Postelje

• Darilni program

• Garniture za odprte kamine

Izdelujemo in opravljamo tudi druga kovaška  
in restavratorska dela po naročilu. 

Za vse izdelke, narejene v naši kovačnici, vam nudimo 
tudi temeljito zaščito (vroče cinkanje) in barvanje. 

Vse izdelke vam po želji tudi zmontiramo

E-mail: grasic.anja@gmail.com
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Vsem bralkam in bralcem našega glasila iskreno čestitamo
ob dnevu državnosti ter želimo prijetno praznovanje,

prihajajoči počitniški dnevi pa naj vas napolnijo 
s sproščenostjo in svežo energijo.

Uredništvo glasila Šmarčan
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Gasilska veselica v Šmarci
Tradicionalno smo tudi letos 

gasilke in gasilci organizirali ve-
selico, ki se je odvijala 26. maja na 
igrišču zraven gasilnega doma. 

Za najmlajše je poskrbel ča-
rodej Roman Frelih, ki je otroke 
navdušil za čarovnijo in jim na 
koncu tudi izdelal balone nena-
vadnih oblik. 

 Ob 19 .00 uri pa so oder še 
zadnjič prevzeli Ognjeni muzi-
kanti, ki letos zaključujejo svojo 
glasbeno pot. Poskrbeli so za od-
lično vzdušje in odbito zabavo, ki 
se je odvijala še pozno v noč. 

Gasilci smo poskrbeli za bogate 
dobitke kot tudi za odlično hrano 
in seveda pijačo. Veselica je bila 
nepozabna in gasilci PGD Šmarca 
že komaj čakamo drugo leto. In 
vam obljubimo, da bo še boljše!

Pionirji in mladinci vedo, 
kako se streže stvarem

Prvo soboto v juniju se je v 
Komendi odvijalo občinsko tek-
movanje, ki smo se ga udeležili 
z ekipami pionirk, pionirjev in 
mladincev. Bil je izredno vroč in 
uspešen dan za vse ekipe.

Ampak za dobre rezultate je 
bilo potrebno veliko dela in vaj  . . .

Pionirke in pionirji so vadili dva 
meseca kar dvakrat na teden in 
dodobra izpilili svojo vajo. Seve-
da pa so se med vajam tudi zelo 
zabavali in mogoče povzročili 
kakšen siv las svojim mentorjem . 
Na tekmovanje so prišli priprav-
ljeni in polni energije, da poka-
žejo svoje spretnosti. Pionirke so 
dosegle odlično 4. mesto, pionirji 
pa 7. mesto. To so super rezultati, 
saj so številne pionirke in pionirji 

Besedilo in fotografije: Tjaša Koželj

PGD Šmarca

Mentorji smo na vse pionirje in mladince  
izredno ponosni in hkrati tudi upamo,  

da se še kakšen nov pionir  
ali mladinec včlani. 

Vabljeni vsi, da se včlanite in preživite  
zabavne trenutke z nami!
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prvič tekmovali in že tako kmalu 
dosegli zavidljive rezultate.

Tekmovanja pa se je udeleži-
la tudi mešana ekipa mladink in 
mladincev, ki so vajo vadili že od 
marca naprej. Ista ekipa je lani 
dosegla 1 . mesto na regijskem 
tekmovanju in se je zato uvrstila 
na državno tekmovanje memori-
ala Matevža Haceta, ki bo pote-
kalo letos 22 . septembra v Gornji 
Radgoni. Občinsko tekmovanje 
je bilo za njih samo priprava na 
državno tekmovanje in zato so 
nekaj energije rajši pustili v re-
zervi za državno tekmovanje. 
Dosegli so 4. mesto in ugotovili, 
na katerih zadevah je potrebno 
še bolj vaditi, da bo vaja popolna.

Člani in članice  
PGD Šmarca vsako leto 
bolj presenečajo

Tudi članice in člani so se letos 
udeležili občinskega tekmovanja, 
prav tako v Komendi na nedeljo, 3. 
junija . Tekmovale se 4 moške eki-
pe: A1, A2, A3 in B1. Prvič po dese-
tih letih pa so PGD Šmarco na tek-
movanju zastopale tudi članice A1.

Dosegli so dobre rezultate, za 
največje veselje pa so poskrbeli 
člani A2, ki so dosegli 3. mesto 
in s tem tudi pokal. Pokazali so, 
da po nekaj letih PGD Šmarca 
končno prihaja v ospredje in nji-
hov trud je bil poplačan z zavi-
dljivim rezultatom.

Veselje ekipe A2  
z zmagovitim  

pokalom.

Člani B1 Člani A3

Člani A2
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Florjanova maša
5 . maja je bila na god svetega Florjana v šmarski 

cerkvi Sv. Mavricija maša za gasilke in gasilce. Poleg 
nas se je svete maše udeležilo tudi Prostovoljno ga-
silsko društvo Duplica .

Pred cerkvijo nas je pričakal domači župnik Janez 
Gerčar, ki nas je z dobrodošlico povabil v cerkev.

Po maši pa smo se posladkali z dobrotami, ki so 
jih spekle gasilke.

Članice A1
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Vsem vaščanom se
zahvaljujemo za podporo

pri delovanju društva. 

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

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca

PGD ŠMARCA

Mladinci PGD Šmarca
Liza Balantič:
»H gasilcem hodim, ker se 

tam zelo zabavamo. Poleg tega 
pa se naučimo še česa, kar nam 
lahko pride zelo prav v življenju. 
Zelo sem ponosna in vesela, da 
gremo septembra na držav-
no tekmovanje. Všeč so mi tudi 
mentorji, zaradi katerih je vse še 
boljše.«

Leja Budja:
»Sama h gasilcem hodim, ker 

me to veseli . Pripravljamo se na 
različna tekmovanja in to zna-
nje nam velikokrat pride v poštev 
v vsakdanjem življenju. Všeč mi 
je vzdušje in da se vsi med sabo 
dobro razumemo in dosegamo 
odlične rezultate, velika zasluga pa 
gre tudi fantastičnim mentorjem.«

Jerca Šarc:
»Jaz hodim h gasilcem, da 

imam eno dejavnost, pri tem pa 
se družim še s prijatelji. Za gasil-
stvo me je navdušil moj oči, tudi 
on je gasilec. Pri gasilcih sem se 
tudi iz raznih tekmovanj veliko 
naučila, kot je prva pomoč. Všeč 

so mi tudi super mentorice in 
odlične vaje, ki jih delamo sku-
paj z ekipo (»timskim duhom«). 
Pri tem pa se zabavamo in veliko 
nasmejimo.«

Saša Zabrič:
»Na gasilce zelo rada hodim 

zaradi druženja. Prav tako se zelo 
rada udeležujem gasilskih tekmo-
vanj, kot so občinsko tekmovanje, 
gasilski kviz in orientacija. Za to je 
potrebno tudi kar nekaj znanja, ki 
pride prav tudi v vsakdanjem živ-
ljenju. Udeležba na vajah pa je za 
telo tudi zelo koristna, se pri tem 
zelo dobro razmigamo.«

Eva Budja:
»Gasilstvo ni le eden mojih 

hobijev, temveč mi pomeni tudi 
zabavo, druženje in vir pridobi-
vanja znanja, ki nam koristi za 
nadaljnje življenje. Tu se učimo 
tudi poglavitnih vrednot, kot so 
pomoč sočloveku, tovarištvo, ne-
sebičnost, pravičnost, delavnost, 
pogum ... Zato sem zelo ponos-
na, da sem del društva in si želim 
v tej smeri tudi nadaljevati . Na 
pomoč!«

Azra Ćatić:
»Jaz hodim h gasilcem, ker mi 

je všeč, da se tudi zabavamo in 
ker se tudi veliko naučimo, kaj 
storiti, če imam kakšen primer v 
stiski doma ali v bližini.«

Leon Brojan:
»Zato, ker se zabavamo in se 

tudi kaj novega naučimo.«

Nace Balantič:
»Na gasilce hodim zaradi dob-

re družbe in tudi zaradi treninga. 
Pri gasilcih mi je zelo všeč, saj se 
lahko družimo s prijatelji in zma-
gujemo na tekmovanjih. Gasilsko 
znanje mi lahko pride v pomoč 
tudi v vsakdanjem življenju.«
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Besedilo: Namestnik poveljnika PGD Šmarca Marko Zorman 
Fotografije: Urška Rutar, Mitja Šarec

Meddruštvena gasilska vaja - Šmarca 2018
V soboto, 27. 1. 2018, je v 

Šmarci potekala Meddruštvena 
vaja na temo požar med lutkov-
no predstavo v Krajevnem domu 
v Šmarci . Glavni namen vaje je bil 
pregled usposobljenosti opera-
tivnih gasilcev in bolniške ekipe 
prve pomoči za posredovanje 
pri intervencijah, kjer je potreb-
no iz javnega prostora, ki ga je 
zajel požar, reševati ujete ose-
be. Hkrati vaja omogoča tudi 
preizkus delovanja komunikacij-
skih zvez, postopek aktiviranja 
in alarmiranja enot s pozivniki 
ZA-RE. Vaja je bila zasnovana 
tako, da zaradi popravil na lokal-
nem vodovodnem hidrantnem 
omrežju noben od hidrantov ni 
bil funkcionalno usposobljen . 
Zato je bilo potrebno vodo za 
gašenje požara speljati z bližnje 
reke Kamniške Bistrice . Alarmno 
sporočilo je vsebovalo tudi po-
datek, da je poškodovani objekt 
močno zadimljen, zaradi česar 
sta bili aktivirani še sosednji ga-
silski društvi in bolniška ekipa za 
reševanje morebitnih pogrešanih 
oseb. Po prihodu na kraj je bilo 
ugotovljeno, da je ostalo v domu 

ujetih kar nekaj otrok, tako da 
so ekipe gasilcev nemudoma 
pričele z evakuacijo ujetih oseb 
ter zdravniško oskrbo, za katero 
so poskrbeli prvi posredovalci iz 
homškega ter šmarskega gasil-
skega društva . 

Ob reševanju je bilo potrebno 
naloge operativnih enot razdeliti 
na dva sektorja, in sicer:

Mikrolokacija meddruštvene vaje

Namestitev dihalnih aparatov

Prva pomoč poškodovanim osebam

- odvzem vode z motorno briz-
galno iz vodnega vira ter do-
bava do napadalnih skupin;

- preiskava prostorov, iskanje 
žarišča požara, reševanje po-
grešanih oseb ter prezračeva-
nje zadimljenih prostorov.
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Razvod cevi Zahvala vodje intervencije vsem gasilcem

Po podatkih vodje intervenci-
je Marka Zormana ter njegovih 
pomočnikov Mitja Šarca, Borisa 
Gantarja ter Matica Podržaja je 
bila vaja več kot uspešno izve-
dena. Med izvajanjem postopka 
meddruštvene gasilske zaščitno 
reševalne vaje so nastopile manj-
še težave, ki pa bodo z naslednji-
mi skupnimi vajami odpravljene . 
Po veljavnih predpisih, ki jih je 
potrebno upoštevati pri organi-
zaciji podobnih vaj, sta bili ob-
veščeni tudi ReCo Ljubljana in PP 
Kamnik. Za izvedbo vaje je bila 
izdelan tudi elaborat, ki je vsebo-
val opis poteka vaje z dodanimi 
tehničnimi prilogami ter načrtom 
mikro in makro lokacije . 

Na vaji so poleg domačega 
društva PGD Šmarca sodelova-
la še sosednja gasilska društva 
iz Kamnika, Duplice in Homca. 
Skupno število sodelujočih gasilk 
ter gasilcev je bilo 64 . Da bi se 
večkrat srečavali na vajah kot na 
intervencijah pa smo se strinjali 
vsi sodelujoči, obenem pa je bila 
izrečena tudi zahvala vsem priso-
tnim gasilcem za požrtvovalnost 
in pripravljenost na sodelovanje .

Območje sektorja 1 

Območje sektorja 2

www.smarcan.si»Ustvarjati,  

to pomeni dvakrat živeti.«

Albert Camus

»Sreča se pomnoži,  

če jo deliš, bolečina pa se 

zmanjša.«
Simon Gregorčič
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V letih 2017 in 2018 je kar 
nekaj okroglih obletnic, ki nas 
spominjajo na vojaško aktivnost 
v preteklosti, čeprav v mirno-
dobnih časih o vojaških zade-
vah neradi razmišljamo ali na 
njih celo pozabljamo. Omeniti 
velja 100-letnico konca 1 . sve-
tovne vojne, 70-letnico ustano-
vitve Zveze borcev NOV, nadalje 
50-letnico ustanovitve Terito-
rialne obrambe Slovenije in ne 
nazadnje 25-letnico ustanovitve 
Območnega združenja Sloven-
skih častnikov (OZSČ) Kamnik – 
Komenda. V tokratni predstavitvi 
se bom omejil na to združenje, 
saj je tudi v naši krajevni skup-
nosti Šmarca kar nekaj častni-
kov in podčastnikov Slovenske 
vojske ali pa bivših pripadnikov 
Teritorialne obrambe .

Besedilo in fotografije: Marjan Schnabl

Kratka predstavitev Območnega združenja slovenskih 
častnikov Kamnik – Komenda

OZSČ Kamnik – Komenda je 
domoljubna, prostovoljna, sa-
mostojna, neprofitna, nestran-
karska, stanovska in interesna 
organizacija, ki v svojih vrstah 
združuje častnike, podčastnike, 
vojake, vojaške uslužbence in 
druge osebe, katerih strokovna 
ali interesna dejavnost sovpada z 
dejavnostjo združenja. O nastan-
ku tega združenja oziroma orga-
nizacije bom iz društvenega bil-
tena, ki je bil izdan avgusta 1995, 
povzel navedbe Jožeta Arka, se-
danjega častnega predsednika 
OZSČ Kamnik – Komenda.

»Organizacija častnikov Ka-
mnik je bila ustanovljena na 
konferenci, katera je bila dne 17. 
12 . 1992 v Kamniku . Pred usta-
novitvijo smo sklicali iniciativni 

odbor, sestavljen iz častnikov in 
podčastnikov, ki so v preteklosti 
s svojimi dejanji in znanjem naj-
več naredili na področju obram-
be in zaščite. Organizacijo smo 
ustanovili po predhodnih posve-
tih s članstvom. Na posvete smo 
vabili vse častnike in podčastnike 
občine Kamnik, ki so bili po ve-
ljavnih predpisih vojaški obvezni-
ki. Teh je bilo 643. Ostale starejše 
smo vabili po javni objavi v časo-
pisu Kamniški občan, ki ga preje-
ma vsako gospodinjstvo v občini. 
Pristopne izjave je takrat podpi-
salo skupno 309 članov. Glavno 
delo je bilo zaupano Predsedstvu 
občinske konference zveze ča-
stnikov Slovenije Kamnik, v kateri 
so imeli odgovorne funkcije Jože 
Arko- predsednik, Marjan Križnik 
– podpredsednik, Igor Brozovič – 

Čini v slovenski vojski
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sekretar in še devet članov odbo-
ra.« Kasneje je funkcijo sekretarja 
prevzel Marjan Schnabl.

Po sprejemu vseh zakonskih 
aktov, ki jih narekujeta Zakon o 
društvih in Zakon o obrambi in 
zaščiti, naj bi organizacija častni-
kov skrbela predvsem za usposa-
bljanje svojih članov pri zaščitnih 
in samovarovalnih sposobnos-
tih, za usposabljanje prebivalstva 
s področja obrambe in zaščite, 
usmerjala mlade v vojaške in 
obrambno-zaščitne poklice, skr-
bela za razvijanje demokratičnih 
odnosov v družbi ter odpirala 
vprašanja s teh področij. Nadalje 
naj bi organizacija skrbela za do-
seganje čim večje prepoznavnosti 

združenja v občinah s sodelova-
njem na občinskih slovesnostih, 
javnih prireditvah in z objavami o 
aktivnostih združenja v sredstvih 
javnega obveščanja. Posebno skrb 
pa naj bi se namenjala sodelova-
nju s sorodnimi organizacijami na 
območju Republike Slovenije, kot 
so Združenje veteranov vojne za 
Slovenijo, Policijsko veteransko 
združenje Sever, Društvo general 
Maister in Zveza borcev za vred-
note NOB. V zadnjem času smo 
del članstva opremili s svečanimi 
in terenskimi uniformami z vsemi 
potrebnimi oznakami in pripada-
jočimi čini.

OZSČ Kamnik – Komenda je v 
petindvajsetih letih svojega de-

lovanja doseglo lepe uspehe pri 
uresničevanju svojih ciljev, ki so 
bili zastavljeni v letnih programih 
kljub minimalni finančni podpo-
ri tistih, ki so najbolj poklicani za 
financiranje tovrstnih združenj 
oziroma organizacij. Delo poteka 
naprej pod sedanjim vodstvom, 
ki ga sestavlja Predsedstvo pod 
vodstvom predsednika Marjana 
Schnabla, podpredsednika Jože-
ta Goltnika, sekretarja Bogomirja 
Bajca in še štirih članov predsed-
stva. Vsem, ki bi si želeli priključiti 
naši organizaciji iz Krajevne skup-
nosti Šmarca sporočamo, da pok-
ličete sekretarja Bogomirja Bajca 
na tel . št . 040-616-241 in se dogo-
vorite za podpis pristopne izjave.

Na letni skupščini Zveze Slovenskih častnikov so vedno tudi predstavniki OZSČ Kamnik – Komenda
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Besedilo: Ivan Sekavčnik

Rudolf Maister in Maistrova hiša
Mineva sto let, odkar smo se 

Slovenci v prevratnih dneh po 
vojaškem zlomu Avstro-Ogrske 
odločili za življenje v novo nastali 
državi SHS. Takrat je odločilno po-
segel v dogajanja slovenski gene-
ral, vojak in pesnik Rudolf Maister. 
Izkazal se je kot človek, sposoben 
odločnih dejanj, hitrega ukrepa-
nja in s pogledom uprtim v priho-
dnost. Z odločnostjo, ki je večkrat 
mejila na iracionalnost, porojeno 
iz narodnostnega čustvovanja, je 
takrat prevzel vojaško poveljstvo 
nad Mariborom in Spodnjo Šta-
jersko. Pozneje pa je s svojo skrb-
no sestavljeno vojsko razorožil in 
pregnal močno nemško Zeleno 
gardo, kar je zapečatilo in utrdilo 
severno slovensko mejo od Koro-
ške do Prekmurja .

Ta mož je bil rojen 29. marca 
1874 v Kamniku, v hiši na Šutni 
25, danes poimenovani Maistro-
va hiša. Mesto Kamnik je gene-
rala Rudolfa Maistra ob petde-
setletnici rojstva leta 1924 zaradi 
junaštev počastilo s proglasitvijo 

za prvega častnega občana mes-
ta Kamnik. Drugo visoko prizna-
nje je od mesta Kamnik prejel ob 
šestdesetletnici, vendar ga zaradi 
težke bolezni in smrti ni prejel 
osebno. Priznanje je ostalo na 
občini, tik pred drugo svetovno 
vojno je bilo najdeno in varno 
shranjeno.

Leta 1938 je mesto Kamnik 
ob veliki svečanosti v prisotno-
sti številnih Maistrovih borcev in 
slovenskih domoljubov vzidalo 
na pročelje Maistrove hiše, po 
načrtu arhitekta Jožeta Plečnika, 
spominsko ploščo. Tudi ta je bila 
v letu 1941 sneta ter skrita v vrtni 
uti dr . Nikolaja Sadnikarja . Po-
novno je bila vzidana v letu 1970 
sočasno s postavitvijo Maistro-
vega spomenika . 

Po drugi svetovni vojni je bil 
general Rudolf Maister iz ab-
surdnih razlogov zamolčan vse 
do konca šestdesetih let, ko je 
bil končno prepoznan kot ena 
največjih osebnosti v slovenski 

zgodovini. Takrat smo v Kamni-
ku v letu 1970 kot prvi v Sloveniji 
postavili in odkrili Maistrov kip 
ter poimenovali gimnazijo in eno 
od glavnih mestnih ulic z njego-
vim imenom .

Po osamosvojitvi Sloveni-
je leta 1996 je kamniški občin-
ski svet na predlog prof . Milana 
Šuštarja sprejel Maistrov rojstni 
dan, 29. Marec, kot kamniški ob-
činski praznik.

Društvo general Maister 
(DGM) Kamnik, ki je bilo usta-
novljeno kot samostojno dru-
štvo leta 2005, si je prizadevalo 
za prenovitev Maistrove rojstne 
hiše na Šutni. Občina Kamnik 
z županom Tonetom Antonom 
Smolnikarjem je leta 2004 s fi-
nanciranjem omogočila delno 
prenovo hiše. Tedaj so statično 
ojačali hišno konstrukcijo, obno-
vili temelje, streho in fasado. Na 
slovesnosti ob zaključku opisanih 
del 17 . aprila leta 2004 je govo-
ril tedanji minister za obrambo 
dr. Anton Grizold. V Kamniku je 
bila tedaj tudi osrednja državna 
proslava v počastitev 130-letnice 
Maistrovega rojstva . Slavnostni 
govornik je bil tedanji predse-
dnik Republike Slovenije dr. Ja-
nez Drnovšek.

Leta 1938 je bila ob 20 letnici SHS odkrita spominska plošča na Maistrovi 
rojstni hiši

Portret generala Rudolfa Maistra  
z voščilom  
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Vodstvo DGM Kamnik se je 
zavzemalo za nadaljnjo prenovo 
hiše oziroma za ureditev Maistro-
ve spominske sobe. Na skupščini 
društva v letu 2012, ki sta se je 
udeležila tudi župan Marjan Ša-
rec in podžupanja mag. Julijana 
Bizjak Mlakar, so pozdravili od-
ločitev župana, da občina odkupi 
del pritličja za ureditev Maistrove 
spominske sobe. Junija 2011 je 
bila sklenjena pogodba z župnijo 
Kamnik o odkupu, kar je omogo-
čilo vlaganje javnih sredstev v ta 
objekt. Na tej osnovi se je izvedla 
ureditev prve polovice pritličja v 
spominsko sobo . Slovesna otvori-
tev je bila na državni praznik, dan 
Rudolfa Maistra, 22. 11. 2013.

Kar kmalu se je pokazalo, da 
sta prostora ob številnih prire-
ditvah in predavanjih pretesna, 
zato sta Društvo general Maister 
Kamnik in Medobčinski muzej 
Kamnik podala ponovno pobu-
do občini in županu za odkup 
in ureditev še preostale polovice 
pritličja Maistrove hiše. Občina 
se je v letu 2015 odzvala, odkupi-
la prostore in v letu 2017 začela 
urejanje .

Na občinski praznik, 28. marca 
2018, je župan Marjan Šarec sku-
paj z direktorico Medobčinskega 
muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar 
in avtorico razstave Alenko Juvan 
odprl nove prostore . Tako je Ma-
istrova hiše dobila novih 60 m2 
lepo urejenih površin: razkošna 
veža, soba za občasne razstave 
in manjša pedagoška soba .

Da je občina Kamnik genera-
lovo rojstno hišo uredila in spre-
menila v muzejsko spominsko 
hišo, gre zahvala tudi nadško-
fiji Ljubljana, župniji Kamnik, še 
posebej župniku Luki Demšarju, 
ter Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Kranj. Posebej je pot-
rebno pozdraviti redne prireditve 
in predavanja v Maistrovi hiši, za 
kar pa gre zahvala vodstvu in za-
poslenim Medobčinskega muze-
ja Kamnik .

Predstavitev razstave Oj ta soldaški boben
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Besedilo: Matjaž Šporar 
Fotografije: Toni Iglič

Ob odprtju fotografske razstave »Poduku  
in razvedrilu«, Krajevni dom Šmarca, 18. 3. 2018

Razstava je prva v nizu od treh razstav, ki na-
stajajo v sodelovanju Kulturnega društva Jože 
Gostič iz Homca, Društva Peter Naglič, Kulturne-
ga društva Šmarca in  Krajevne skupnosti Šmarca . 
Vse tri razstave skupaj bodo tudi osnova za izdajo 
obsežne monografije Pod homškim hribom, ki bo 
izšla prihodnje leto in  katere glavni urednik je dr. 
Janez Marolt, ki je tudi predstavil nastajanje le te. 
Monografija bo smiselno nadaljevanje publikacije 
Homec iz leta 1925, za katero je zaslužen tedanji 
homški župnik Anton Mrkun. Ob zbiranju gradiva 
po zgodovinskih arhivih smo naleteli na nova zgo-
dovinska dejstva, ki so zanimiva tudi za Šmarco. 
Naša vasica ima novo najstarejšo pisno omembo v 
zgodovinskih virih in sega v leto 1343, kar pomeni, 
da letos praznujemo 675 let prve pisne omembe 
Šmarce. Krajevna skupnost Šmarca je za to prilož-
nost izdala pet ličnih razglednic, dve sta z motivi iz 
obdobja 110- letnice ustanovitve Katoliškega slo-
venskega izobraževalnega društva v Šmarci, ostale 
tri pa segajo v naš aktualni čas.

Zanimiva fotografska razstava nam je približa-
la društveno življenje, prizadevanja posameznikov 
in njihove uspehe, ki so zaznamovali utrip krajev v 
Šmarci in na Homcu na začetku 20. stoletja. Gradivo 
nam govori o nastanku prvih zadrug in društev, ki 
so nastala na pobudo dr. Janeza Evangelista Kre-
ka, čigar stoletnico smrti smo obeležili v letu 2017. 
Veliki socialni delavec, zadružni organizator in ljud-
ski vzgojitelj se je zavzemal za slovenskega kmeta 
in delavca ter si prizadeval predvsem za to, da bi 
slovenski narod postal srečen v duhovnem in ma-
terialnem oziru. Celoten povzetek razstave je tudi 
zajet v oblikovno bogatem razstavnem katalogu, ki 
ga je predstavil soavtor, Borut Jenko, in prikazuje 
delo, kulturno ustvarjalnost in družabno življenje 
naših babic in dedkov, ki so nekoč živeli ob zeleni 
strugi Kamniške Bistrice, ki še danes daje poseben 
pečat življenju v naši okolici. Pisanje o naših predni-
kih je na nek način intimna zgodba o čustvih; domu, Pred začetkom prireditve

Ogled razstave v preddverju dvorane 
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družini, mladosti, domačem ognjišču, rodbinskih 
koreninah, domovini, vse to je del vsakega posa-
meznika, del pripadnosti, zato so te vrste spomini 
vedno prežeti s toplimi čustvi. Negovanje rodbin-
skih ali narodovih korenin je dobra osnova za rast, 
ponos, samozavest in preživetje, tako posameznika 
kot gledano širše celotnega naroda. Vsaka zgodo-
vina naroda je kot mavrični mozaik sestavljena iz 
drobcev najrazličnejših usod posameznih ljudi. 

Ena od nadvse zanimivih in bogatih usod je ži-
vljenjska zgodba in dediščina fotografa, ščetarske-
ga mojstra in podjetnika iz Šmarce, Petra Nagliča. 
Nagličev osnovni poklic je bil sicer ščetarski mojster 
in je bil ujet v družinsko tradicijo ščetarske obrti. 
Zdi se, da ga je to dejstvo po eni strani oddaljilo 
od njegove velike ljubezni, fotografije, a le na videz, 
vendarle je treba priznati, da mu je bila s tem zago-
tovljena zelo solidna eksistenca, kar mu je omogo-
čalo, da si je po drugi strani v tedanjem času lahko 
privoščil ta razmeroma drag konjiček. Predvsem pa 
mu je ta neodvisnost omogočila, da je lahko fo-
tografiral dejansko za svojo dušo in dokumentiral 
dogodke tudi iz povsem vsakdanjega življenja. Da-
nes, ko se ozremo na to njegovo zapuščino, pa se 
zdi, kot da je preroško vedel, da bo to njegovo delo 
daleč v prihodnosti znova zaživelo in njegovim za-
namcem služilo pri vpogledu v življenje ljudi teda-
njega časa in spremljanju njihovih delovnih navad, 
kulturnih aktivnosti, duhovnih spoznanj in še kaj. 
Njegov prispevek postaja vedno bolj dragocen tudi 
zato, ker so njegove fotografije zgledno dokumen-
tirane in urejene ter opremljene s podatki o kraju, 
času in vsebini posnetkov.

Razstava je bila uvrščena v program letošnjih 
praznovanj občinskega praznika in jo je odprl župan 
Občine Kamnik, gospod Marjan Šarec. Ob tej priliki 
je bila organizirana tudi kulturna prireditev z glas-
beno spremljavo v sodelovanju Kulturnega društva 
Šmarca. Mladi člani društva pod vodstvom Tine To-
nin in Roka Rakarja so izvedli domiselne glasbene 
točke, ki so popestrile celoten kulturni večer. 

Na ogled so bili tudi razstavni eksponati

Med spremljanjem kulturnega programa 

Del uredniškega odbora nastajajoče knjige Pod homškim 
hribom z županom in župnikom
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Besedilo: Jerca Pirš Škoberne in Kristina Koncilja, 9.a 
Fotografija: Polona Mežnar

Raziskovalna dejavnost v  
Osnovni šoli Marije Vere Kamnik

V sredo, 28. marca 2018, je pet 
devetošolcev naše šole svoje raz-
iskovalne naloge, ki so jih izdelali 
pod mentorstvom mag . Polone 
Mežnar, predstavilo na Srečanju 
mladih raziskovalcev v OŠ Vodice. 
Tri raziskovalne naloge s področja 
arhitekture in gradbeništva so se 
uvrstile na državno tekmovanje, ki 
je potekalo 14 . maja 2018 v Mur-
ski Soboti. Vse tri naloge so preje-
le bronasto priznanje.

Najprej predstavljava razisko-
valno nalogo Preureditev naselja 
Šmarca, katere avtorica je doma-
činka Liza Balantič. Že iz naslova 
je razvidno, da gre za nalogo iz 
področja arhitekture in gradbe-
ništva. Liza je v domačem naselju, 
v Šmarci, želela izboljšati čistočo 
s povečanjem števila smetnja-
kov. Raziskala je, ali bi v obsto-
ječe stanje naselja lahko umestili 
kolesarsko pot, ki bi prišla zelo 
prav . Poleg tega je preverila tudi 
to, ali je cesta zgrajena v skladu 
s pravili. Raziskave se je lotila 
tako, da je šla na kratek sprehod 
in preverila, kakšno je stanje. Do-
ločila je lokacije, kje vse bi lahko 
postavili smetnjake, kje se mere 
površin za pešce ne ujemajo s 
pravilnikom in ugotovila je, da v 
obstoječe stanje kolesarske poti 
ne moremo umestiti .

Jerca Pirš Škoberne in Kristi-
na Koncilja bi na obrobju Šutne 
postavili park. V tej raziskovalni 
nalogi z naslovom Park na Šutni 
s področja arhitekture in grad-
beništva predstavljata rešitev za 
boljšo izkoriščenost prostora. Ko 
sta se sprehajali po Kamniku, sta 
opazili, da na nekem mestu stoji 
zanemarjena stavba in okolica, ki 
je zelo zaraščena. Pomislili sta, da 
bi ta prostor lahko bolje upora-

bili. Na tem mestu sta si zamislili 
park, ki bi bil večnamenski. Upo-
rabljali bi ga lahko vsi, del parka 
pa bi bil namenjen posebej za 
pse, tam bi stala pasja šola. Že-
leli sta, da bi se park lepo skla-
dal z okolico, saj je v bližini staro 
mestno jedro Kamnika . Še lepše 
pa bi park izgledal, če bi bil zgra-
jen iz naravnih materialov. Trudili 
sta se, da bi slabosti parka čim 
zmanjšali. Okoliške stanovalce 
sta povprašali, kaj menijo o njuni 
ideji. Vsem je bila zelo všeč.

Predstavljena je bila tudi raz-
iskovalna naloga iz arhitekture 
in gradbeništva Muzej na Jamci 
avtorja Jake Haceta. Njegova raz-
iskovalna naloga govori o ideji 
za postavitev muzeja na ume-
tnem griču Jamca na Duplici pri 
Kamniku. Zamislil si je izjemno 
moderen in tematsko vsesplošen 
muzej. Po svoji zgradbi in opremi 
ter tudi vsebini bi sodil med naj-
bolj osupljive v Evropi . Njegova 
posebnost bi bila nenavadna in 
moderna zgradba. Muzej bi bil 
prepoznaven predvsem zaradi 
izjemnega zunanjega videza in 
številnih predorov, ki bi jih skri-

val pod zemljo. Kljub temu bi bil 
naravovarstven in okolju prijazen, 
ne bi porabil veliko električne 
energije, prav tako pa ne bi odda-
jal nevarnih snovi in hrupa. S tem 
bi bili prebivalci zelo zadovoljni. 
Posebnost muzeja bi bili torej šte-
vilni predori in sistem podzemnih 
povezav, v katerih bi si obiskoval-
ci lahko ogledali najrazličnejše ar-
heološke najdbe in razstave.

Urh Prosen pa je izdelal nalo-
go s področja geografije Evropski 
prekop. V raziskovalni nalogi je 
raziskal možnosti postavitve pre-
kopa v Evropi, ki bi skrajšal pot 
med določenimi pristanišči. Prav 
tako je raziskal njegove posledice 
na okolje in ljudi, na katere bi pre-
kop vplival. S pomočjo zemljevida 
rek je v Evropi določil tri možne 
lokacije, kjer bi bilo logično vzpo-
staviti povezave med njimi. Nato 
je raziskal geografske značilnosti 
porečij, področja, ki bi jih s preko-
pi povezal in predvidel prednos-
ti ter slabosti po njegovi zamisli 
postavljenih prekopov. Pri prvi 
možnosti, ki jo je našel, je ugoto-
vil, da je prekop že postavljen. Pri 
drugi možnosti je ugotovil, da je 
povsem možno zgraditi prekop. S 
pomočjo prosto dostopnega stre-
žnika z geografskimi podatki in 
zemljevidi Google Maps je izsle-
dil tudi pritoke, ki so reki še bolj 
približali. Pri tretji možnosti je po-
dobno kot pri drugi ugotovil, da je 
možno vzpostaviti povezavo.

Ekipa mladih raziskovalcev
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Besedilo:Tevž Kruhar, 9. B (mentor: Maja Drolec)

Slovenija je postala samostojna …
Za Slovence je 26 . december 

eden najpomembnejših zgodo-
vinskih dni. Na ta dan je namreč 
leta 1990 želja po osamosvojitvi 
postala tudi »uradna«.

Prav enotnost je bila tista, ki je 
zaznamovala plebiscit o samos-
tojni Sloveniji. Na volišča je šlo 
kar 93,2 odstotka volilnih upravi-
čencev in skoraj vsi so glasovali, 
naj Slovenija postane samostoj-
na in neodvisna . 26 . junija 1991 
je bila slovesna razglasitev sa-
mostojne in neodvisne Republi-
ke Slovenije, na kateri se je zbra-
lo mnogo Slovencev . Proslava se 
je končala z ognjemetom, s pri-
trkavanjem cerkvenih zvonov, na 
bližnjih hribih je zagorelo mnogo 
kresov . Prireditve so potekale po 
vsej Sloveniji, a nizki preleti ju-
goslovanskih letal niso napove-
dovali nič dobrega. V četrtek, 27. 
junija, se je začela desetdnevna 
vojna . En dan po osamosvojitvi 
je jugoslovanska armada na-
padla Slovenijo. Kolone oklepnih 
vozil so bile raztresene po vseh 
mejah Slovenije in začele so pro-
dirati proti notranjosti, na kar je 
slovenska vojska odgovorila s 
prepričljivim: »Ne!«

V vojno je bilo vpoklicanih ve-
liko prostovoljnih vojakov, med 

katerimi je bil tudi moj dedi . 
Orožje ni bilo velikokrat upora-
bljeno, ker je bil večji poudarek 
na zadrževanju nasprotnikove 
vojske . Za barikade so uporabili 
betonske ovire in motorna vozi-
la, kot so avtobusi in tovornjaki. 
Ker je imel moj dedi doma tovor-
no vozilo, ga je moral odpeljati s 
sabo v vojno, za potrebe barikad 
in prevoza. Med vojno je vladal 
strah tudi pred lakoto. Ljudje z 
izkušnjami so svetovali, da si je 
treba ustvariti zaloge vode, hra-
ne, sploh tiste, ki ima daljši rok 
uporabe . Marsikatera trgovina s 
hrano je bila izpraznjena. Jugo-
slavija je z zračnimi napadi uničila 
radijske in televizijske oddajnike 
ter barikade. Doma ni nihče ve-
del, kam so poslali dedija. Takrat 
so po radiju poročali o letalskih 
napadih JLA na barikade tovor-
nih vozil. Ker babi in moji mami, 
ki je bila v času vojne stara pet-
najst let, nista vedeli, kje je dedi, 
je doma vladal strah, tesnoba in 
panika. Vsa ta neprijetna občutja 
so se stopnjevala z vsako sireno, 
ki je označevala letalski napad. 
Mami in ati se najbolj spominja-
ta napada na oddajnike na Boču 
… Spominjata se, da so bile vse 
glavne ceste zaprte s prepreka-
mi, da nihče ni mogel voziti po 

Tevž Kruhar

njih, ker so se bali sovražnika. 
Povsod so bile vojaške enote, ki 
so te barikade čuvale. Med letal-
skimi napadi so se ljudje skrivali v 
kleteh, ki so služile kot zaklonišča 
ali pa so se umaknili v javna zak-
lonišča. Prav gotovo se vsi spo-
minjamo uspešnega slovenskega 
košarkarja Jureta Zdovca, ki je bil 
član jugoslovanske reprezentan-
ce na evropskem prvenstvu z Ita-
lijo. Jure je čutil veliko pripadnost 
Sloveniji, zato je jugoslovansko 
reprezentanco sredi prvenstva 
zapustil in se s tem odpovedal 
medalji. Veliko je bilo junaštev, ki 
se jih spominjajo predvsem naši 
starši in tudi za nas ne smejo iti 
v pozabo.

Ta vojna je bila pomembna za 
zgodovino Slovenije.
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Besedilo: Helena Brezar 
Fotografije: Arhiv Anje Šarec

V sredino tarče

Šmarčanka Anja Šarec je 
sedmošolka OŠ Marije Vere in 
nadarjena lokostrelka. Njene 
uspehe so opazili tudi na Ob-
čini Kamnik in v Zavodu za tu-
rizem, šport in kulturo Kamnik 
in jo uvrstili med letošnje do-
bitnike nagrad za najuspešnej-
še kamniške športnike.

Kako bi nam na kratko 
predstavila lokostrelstvo? 
Kakšna so pravila?

Je šport, v katerem streljamo 
z lokom in puščicami na tarčo: 
na zunanjem strelišču z različnih 
razdalj od 30 do 70 metrov,v dvo-
ranah pa na 18 metrov. Imamo 
pa različne velikosti lic (tarč), te 
so odvisne od kategorije. Loko-
strelstvo ima več disciplin, moja 
je streljanje z ukrivljenim lokom, 
ki je edina olimpijska disciplina .

Na tekmi so zelo stroga pra-
vila . Sodniki naprej pregledajo 
našo opremo in naša oblačila. Ko 
smo na liniji, ne govorimo, prav 
tako se ne obračamo s puščico 
na loku . Naša oprema ne sme 
biti maskirnih barv (ročaj, peresa, 
nahrbtnik, stojalo, stol za sede-
nje, dežnik). Tudi glede oblačil 
imamo pravila, in sicer ne smejo 
biti maskirnih barv, kratke hlače 
morajo biti dolge dolžino tvo-
je roke in enobarvne . Tekmovati 
moraš v klubski majici oziroma 
v beli, če je nimaš. Obut moraš 
biti obvezno v športne copate, 
čeprav je zunaj zelo vroče. Maji-
ca brez rokavov je prepovedana. 
Tudi spremljevalci ne smejo biti 
na tekmi v kavbojkah, ker jih sod-
nik lahko odstrani s prizorišča.

Kdo te je navdušil za ta šport? 
Kakšni so bili tvoji začetki?

Ko smo v 2. razredu obiskali 
tabor v Kočevju, smo tam pred-

zadnji dan streljali z loki. Zdelo 
se mi je zanimivo, s pripovedo-
vanjem sem navdušila tudi se-
strico, ki je zaradi bolezni takrat 
na taboru manjkala . Tudi ona je 
želela poskusiti, zato sva skupaj 
odšli na tečaj, kjer sva se naučili 
osnov lokostrelstva .

Moji začetki so bili še posebej 
težki, ker sem bila najmlajša v 
skupini . Morala sem veliko delati 
na moči, da sem lahko napenjala 
lok. Jedla sem hrano, ki pomaga 
pri mišični masi, veliko telovadila, 
da sem si okrepila vse mišice .

Kako izgleda trening?
Najprej sestavim lok, potem 

se malo pogovorim s trenerjem, 
kakšen bo današnji trening . Sku-
paj z ostalimi člani odtečem en 
krog po stadionu v Mekinjah. 
Nato se ogrejemo (delamo po-
sebne vaje za lokostrelce) in nare-
dimo nekaj sklec . Zatem naredim 
20 strelov z elastiko. Ko smo tako 
vsi pripravljeni, gremo skupinsko 
streljat najprej na 5 metrov, kjer 
popravljamo tehniko strela. Tam 
naredim 50 strelov, nato pa gre 
vsak na svojo tekmovalno razda-

ljo. Jaz sodim v kategorijo deklic 
in sedaj streljam na 40 metrov . 
Najprej imam 2 poskusni seriji, 
odstrelim 18 puščic. Naslednjih 
12 puščic si pa rezultate beležim 
in potem pokažem trenerju. Tre-
ner me med treningom spremlja, 
včasih tudi snema, popravlja na-
pake in mi daje nasvete . Trener 
vedno pregleda rezultate. To po-
novimo še enkrat in nato sledijo 
vaje za moč. Naredimo še razte-
zne vaje in lahko pospravimo in 
odidemo domov .

Kako usklajuješ treninge s šol-
skimi obveznostmi?

Ne prav lahko, ampak se tru-
dim. Takoj naredim nalogo za 

Anja s svojim lokom

Podelitev priznanj Dvoranski pokal 2018
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Besedilo: Liza Balantič 9.a 
Fotografija: Polona Mežnar

Vikend šola 2017/18  
na OŠ Marije Vere

V okviru dela z nadarjenimi 
učenci je v organizaciji učiteljice 
mag. Polone Mežnar na Osnov-
ni šoli Marije Vere že šesto leto 
zapored od petka, 9. 3. 2018, do 
sobote, 10. 3. 2018 potekala tako 
imenovana Vikend šola, ki je po-
nudila različne delavnice z zani-
mivo vsebino . 

Sodelovalo je 12 osmošolcev 
in devetošolcev. Posebnost Vi-
kend šole je, da delavnice vodijo 
bivši učenci OŠ Marije Vere, ki se 
lahko pohvalijo z znanjem z raz-

ličnih področij. Letos pa je imela 
svojo delavnico celo mama naše-
ga sošolca Tima Berleca .

Ko smo se vsi zbrali v šoli, 
smo se razdelili v dve skupini. 
Prva skupina se je najprej udele-
žila delavnice s kemijsko vsebino 
s Tjašo Koželj, druga pa biološke 
delavnice pod vodstvom Andra-
ža Dolarja. Kasneje sta se skupini 
zamenjali. Pri kemiji smo izvedli 
različne poskuse. Pri biologiji pa 
smo izolirali DNA kivija. Na obeh 
delavnicah smo se zabavali in 
tudi nekaj novega naučili.

Takoj po tem smo imeli večer-
jo in nato predstavitev učitelja 
Tadeja Trobevška o delu in po-
menu Gorske reševalne službe. 
Tudi tukaj smo se naučili nekaj 
novega. Ker je bilo potem že pre-
cej pozno, smo se odpravili spat. 
In to kar po tleh šolske knjižnice.

Naslednje jutro smo po zaj-
trku spoznavali osnove šivanja. 
Delavnico je vodila gospa Zden-
ka Berlec. Z njeno pomočjo smo 
si izdelali preproste, a zelo mo-
dne nahrbtnike.

Za zaključek pa so prišli tabor-
niki in nam organizirali orienta-
cijski tek po Duplici . Glavna sod-
nika pri tem sta bila Luka Drolc in 
Martin Juvan.

Na Vikend šoli smo se vsi za-
bavali, se naučili nekaj novega in 
spoznali nove prijatelje.Med vikend šolo je bilo zabavno
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Foto galerija Šmarce  
s širšo okolico iz prve 
polovice 20. stoletja 

 

šolo in se pripravim za naslednji 
dan pouka. Ker pa poznam da-
tume tekem in testov, se sama 
temu tudi prilagodim .

Na katere dosežke si najbolj 
ponosna?

Najbolj sem ponosna, da sem 
zmagala slovenski Dvoranski po-
kal 2018 (od šestih tekem sem 
kar petkrat stala na prvem mes-
tu), kot mladinke in kadetinje 
smo pa tudi postavile nov dvo-
ranski državni rekord.

Kakšni so tvoji načrti za priho-
dnost?

Moji načrti za prihodnost: da 
bi z normo dosegla rezultate, ki 
bi me popeljali na mednarodne 
tekme in najprej na olimpijado .

Kaj rada počneš v prostem času?
V prostem času rada tečem, 

kolesarim, rolam in se vozim z ro-
lko . Zelo rada pa tudi plavam in se 
potapljam, poletje je moj najljubši 
letni čas. Vendar tudi moj prosti 
čas predstavljajo treningi, še po-
sebej pa med poletnimi počitni-
cami . Takrat treniram vsak dan .

METULJ

Tihi par je kril 
metulja zaplahutal - 

šel je moj nemir . 
Gašper Tonin

PLAŽA

Plaža je raj za kamne,  
je raj za palme,  

za morja svetle barve, 
ljudi zažgane. 

Gašper Tonin
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Besedilo in fotografije: Tina Tonin

Praznovanje materinskega dne
V sušcu po zimskem mirova-

nju vse vzbrsti, narava se obarva 
v živahne odtenke zelene. Ljud-
je pokukamo iz toplih stanovanj 
kot bilke iz zemlje, po dolgem 
času se spet srečamo sosedje 
na vrtu . Naši vsakdani postanejo 
bolj živahni, srečujemo se na ra-
znih prireditvah, ki jih v mesecu 
marcu ne manjka . 

V domačem Kulturnem dru-
štvu smo na zadnjo marčevsko 
nedeljo pripravili lepo prireditev 
ob materinskem dnevu ter mami-
cam in babicam polepšali praznik. 

Praznovanje materinskega 
dne izvira iz ZDA, v Evropo je na-
vada prišla po prvi svetovni voj-
ni. Sprva je bilo praznovanje 15. 
maja, kasneje so ga prestavili na 
25. marec. Pri nas, v Sloveniji, se 
je po drugi svetovni vojni praznik 
umaknil mednarodnemu dnevu 
žena, 8. marcu, danes pa je po-
novno v veljavi in ga praznujemo 
na dan Marijinega oznanjenja. 
Praznik je posvečen pozornos-
ti in hvaležnosti ter je priznanje 
materam za njihovo poslanstvo. 

Na prireditvi, ki sta jo spretno 
povezovala Katja in Gašper, so se 

Marjetka, Veronika in Kristina so nas s plesom popeljale na divji zahod.

V zborčku prepevajo fantje in dekleta. 

Gaber s »frajtonarico«

otroci predstavili s plesom, reci-
tacijami, igranjem na inštrumen-
te, zapeli pa so tudi v zborčku. 
Pevce sta na nastop pripravljala 
Katarina in Rok Rakar, ki se vsako 
leto potrudita z izborom lepih in 
spevnih melodij. 

Med nastopajočimi je veliko 
otrok, ki igrajo na inštrumente. 
Predstavili so se s skladbami na 
violini, klavirju, citrah, kljunasti 
flavti, ksilofonu in diatonični har-
moniki. Uživali smo v domačih 

melodijah na »frajtonarici«, katere 
meh so vlekli kar trije nadobudni 
fantiči. Dekleta so zaplesala v paru 
in večjih skupinah. Plesne vaje so 
bile precej zabavne, saj so največ-
krat potekale v majhni društveni 
sobi zadaj za odrom. Čeprav nas 
je bilo včasih v sobi poleg plesalk 
še dvajset gledalcev, je dekletom 
uspelo sestaviti plesno točko na 
slabih treh kvadratnih metrih. Ko-
raki so morali biti majhni in gibi z 
rokami zelo previdni. 
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Dekleta s čebelicami so poplesavala na Slakovo melodijo Čebelarja, ki jo je 
zaigral Ažbe. 

Plesna točka »Havana« nas je ponesla na tople Karibe.

Zborček nas je s pesmico o snežakih popeljal na severni tečaj. 

Val s »frajtonarico«

Otroci so pripravili tudi sceno 
za prireditev. Roke so spretno 
izrezovale snežake iz papirja, na-
tančne so bile tudi pri lepljenju in 
barvanju živali, ki smo jih izrezali 
iz kartona. 

Dan smo zaključili z nasmehi 
na obrazih, s slaščico in sokom 
v roki, s prijetnim druženjem in 
z upanjem, da se naslednje leto 
spet srečamo v takem številu. 

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: 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

Navedbe in podatki v objavljenih  
prispevkih ne izražajo vedno tudi mnenja 
uredniškega odbora, za njihovo vsebino 
odgovarjajo avtorji prispevkov .
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Besedilo in fotografije: dipl. vzg. predšolskih otrok Ksenija Novak 

Prosta igra
Igra je osrednjega pomena 

za razvoj otroka. Je nekaj, v kar 
se otrok spusti sam. Da lahko 
taki igri rečemo prosta, mora biti 
otrok pri igranju svoboden . Ne 
poteka po zunanjih pravilih in je 
notranje motivirana, od otroka 
zahteva aktivno udeležbo. Velik 
del igre prepustimo otroku, mi pa 
jo spremljamo le zaradi varnosti. 
Usmerjati jo mora otrok, ne od-
rasel . Otrokom ni tako pomem-
ben cilj, temveč sama dejavnost 
igranja, njihovo vedenje v igri je 
spontano. Opažamo, da se otrok 
brez animatorjev sploh ne zna 
več igrati. Seveda lahko k temu 
prištejemo tudi sebe, kajti ved-
no mislimo, da je svobodna oz. 
prosta igra zapravljanje prostega 
časa. Mislimo, da je potrebno ot-
roke skoraj vedno motivirati .

V vrtcu lahko otrok sam pros-
to izbira, kje, kaj, kako in s čim se 
bo igral, deloval in eksperimenti-
ral, lahko tudi odnehal. Različne 
igre lahko vadijo dnevno, celo 
tedne dolgo . Ponudba iger v vrt-
cu je raznolika in ustrezna. Zelo 
pomembne so tudi igre na pros-
tem, tam otrokom ne nudimo 
kupljenih igrač, ampak se igrajo 
z nestrukturiranimi materiali. Ob 

povezovanju s področji kurikulu-
ma je potrebno pripraviti pros-
tor in pripomočke za otrokovo 
igro ter zagotoviti dovolj časa 
za prosto igro v rutini vrtca, ki se 
lahko povezuje s temo učnega 
načrta.

V prosti igri je veliko dogovar-
janja, sodelovanja, vzpostavljanja 
socialnih interakcij. Veliko je so-
delovalne oz. kooperativne igre, 
ki ji pripisujemo razvoj socialnih 
spretnosti . Prosta igra je po-
membna za zdrav razvoj možga-

nov. Otrok se tako uči samokon-
trole in zadrževanja impulzov. V 
igri s sovrstnikom se bo tega hit-
reje naučil, kot če mu to večkrat 
povemo . Neusmerjena prosta 
igra pomaga ugotoviti, kako po-
samezni otroci delujejo v skupini, 
kako v skupini deliti, kako se po-
gajati, kako reševati spore, učijo 
pa se tudi govorniških spretnos-
ti. V zgodnjem otroštvu je prosta 
igra zelo pomembna za otrokov 
razvoj, saj otroci tako pridobi-
vajo lastne izkušnje, obenem 
pa se učijo idejne in ustvarjalne 
spretnosti ter povečujejo znanje 
in razumevanje sveta. Največ za-
nimanja kažejo za igro z vrstniki. 
Obnašanje otrok v igri je odvisno 

Prevozna sredstva Konstrukcijski leseni gradniki

Obešanje perila
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Naravno okolje, nestrukturiran material

od poznavanja soigralca in njegovega spola. Dečki 
se najraje igrajo z dečki, deklice pa z deklicami.

Otrokom je potrebno dovoliti, da raziskujejo 
različne interese. Pomembno je, da se zavemo, da 
je včasih najboljša stvar za otroke, da ne naredimo 
ničesar, da jih pustimo pri miru, da se prosto igra-
jo in razvijajo kognitivne, emocionalne, socialne ter 
gibalne sposobnosti. Veščine, naučene preko igre v 
zgodnjem otroštvu, predstavljajo steber za prihod-
nje učenje in uspešnost v življenju.

Razvijanje prstnih spretnosti s papirnatim trakom

Povzeto po:

• Nemec, B. in Kranjc, M. (2011). Razvoj in učenje predšolskega otroka. Učbenik 
za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja. 
Ljubljana: Grafenauer.

• Bodrova, E. in Leong, D. J. (2010). Curriculum and Play in Early child Deve-
lopment. Pridobljeno 23. 4. 2018 iz http://www.child-encyclopedia.com/play/
according-experts/curriculum-and-play-early-child-development http://www.
child-encyclopedia.com/sites/default/textes-experts/en774/curriculum-and-
-play-in-early-child-developmet.pdf tega vira ni mogoče najti, našla pa sem 
označenega, je pravi? Prosim za potrditev

• de Lench, B. (2016). Zakaj je prosta, nestrukturirana igra tako pomembna? 
Otok peska. Pridobljeno 23. 4. 2018 iz www.otokpeska.si/zakaj-je-prosta-ne-
strukturirana-igra-tako-pomembna/ avtorica se piše de Lench, ime ji je Broo-
ke, zato sem popravila citiranje

Gostilna Špajza
Ala Cart - Pizze - Hišne sladice

Radomeljska cesta 18 
Šmarca pri Kamniku

01 729 11 11 

051 373 100

Odprto: od pon. do petka med 9. in 16. uro 
 sobota in nedelja po dogovoru

Če nočeš lačen bit, gor v Špajzo prit!
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Besedilo in fotografije: Mitja Šarec – KS Šmarca

Čistilna akcija v Šmarci
V soboto, 7. Aprila, je v sklo-

pu spomladanskih čistilnih akcij 
v občini Kamnik tudi Krajevna 
skupnost Šmarca organizirala či-
stilno akcijo na območju Šmarce, 
ki so se je udeležili krajani. Med 
udeleženci je bilo še veliko mla-
dine, kar nas še posebej veseli.

Ob 8:00 uri smo se zbrali pred 
gasilskim domom v Šmarci, kjer 
smo prejeli zaščitne rokavice in 
vreče za smeti ter se v skupinah 
razporedili po različnih območjih 
Šmarce. Vsi udeleženci, med ka-
terimi so bile tudi cele družine z 
otroki, so vestno opravili svoje 
naloge, tako da se je ob zaključ-
ku akcije na ekološkem otoku 
nabralo veliko vreč odpadkov. Za 
nje pa je nato v popoldanskem 
času poskrbelo podjetje Publicus 
in jih prevzelo. Po končani akciji 
je sledila manjša pogostitev so-
delujočih, najmlajši pa so kljub 
napornemu dopoldnevu imeli 
še dovolj energije za dodatno 
zabavo ob igranju nogometa na 
igrišču ob domu. Tudi tokratna 
akcija je lepo uspela, a v prihod-

njem letu želimo spodbuditi še 
več krajanov. Nas pa zelo veseli, 
da število mladih udeležencev na 
teh akcijah z leti narašča.

Vsem sodelujočim lepa hva-
la za sodelovanje, ostali pa lepo 
vabljeni na čistilno akcijo v letu 
2019!

Po delu pride na vrsto tudi igra

Med udeleženci so bili tudi najmlajši

Poskrbljeno je bilo tudi za malico
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KAPLJANJE

Kapljice vode 
kapljajo in štejejo 

moje življenje. 
Gašper Tonin
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Besedilo: Dr. Janez Marolt, glavni urednik  

Vabilo k prednaročilu knjige Pod homškim hribom
Knjiga bo predvidoma izšla 

jeseni 2019, imela bo okrog 
400 strani, cena pa bo od 25-30 
evrov, odvisno od števila spon-
zorjev.

Ob snovanju knjige smo 
prepletli zgodovinski spomin in 
sodobne trende, da bi čim bo-
lje predstavili prostor in čas ob 
Kamniški Bistrici med Kamnikom 
in Domžalami. 

Tod so živeli aktivni in pridni 
ljudje, polni idej, odprti v svet 
in drug k drugemu s socialnimi 
krepostmi in naprednimi idejami . 
Vodilo knjige je napisati arheo-
loško, zgodovinsko, družbeno, 
socialno, gospodarsko, versko, 
politično, upravno in literarno 
berljivo zgodbo o teh krajih. Ne 
preobširno! Prispevki bodo te-
meljili na dokumentarnem gradi-
vu ter bodo opremljeni z znan-
stvenim aparatom in bogato 
ilustrirani, tudi z dokumentarnimi 
fotografijami Petra Nagliča. Knji-
ga bo zajemala kraje na desnem 
bregu Kamniške Bistrice: Duplico, 
Šmarco, Nožice, Homec, Preser-
je in etnografske značilnosti teh 
krajev. KS Šmarca, KS Homec-
-Nožice, KS Preserje so sedanje 

politično organizacijske struktu-
re; prostor pa si delita kamniška 
in domžalska občina. Zelena os 
povezovanja je reka Kamniška 
Bistrica .

Organizacijski nosilec projek-
ta je KD Jože Gostič Homec ob 
sodelovanju Društva Peter Nag-
lič Šmarca. Uredniški odbor v 
sestavi: glavni urednik dr. Janez 
Marolt, člani Borut Jenko, Ma-
tjaž Šporar, Toni Iglič, Andreja 
Šuštar, Jan Bernot. Pritegnili smo 

tudi (žal že pokojnega) g. Lojze-
ta Hostnika in g. Janeza Gerčar-
ja, župnika dekana iz Šmarce. K 
sodelovanju smo povabili tudi 
strokovnjake za posamezna pod-
ročja - arheologe in gospodarske 
zgodovinarje, arhitekte, slaviste, 
sociologe (dr. Marjanco Klob-
čar, dr. Marjeto Humar, dr. Ano 
Lavrič, dr. Blaža Resmana, dr. Bar-
baro Balantič, dr. Marka Marinči-
ča in dr. Katarino Marinčič) 

Gradiva imamo že precej zbra-
nega . Knjiga bo dober kulturno 
zgodovinski vodič, saj bodo v 
njej tudi podatki o pomembnej-
ših osebnostih teh krajev, o do-
godkih, ki so slovenskega in ne 
samo lokalnega pomena .

Uredniški odbor je odprt za 
koristne sugestije, predloge, česa 
ne smemo izpustiti. To bo knjiga 
za vse, ki imamo radi te kraje in 
v njih živimo. Podprite nas s pre-
dnaročilom, da bomo vedeli za 
naklado in normirali stroške . Na-
slov naročanja KD Jože Gostič, 
Homec ali Društvo Peter Naglič, 
Šmarca .

Panoramski pogled na Homec, Nožice in Šmarco aprila 2018

Sestanek uredniškega odbora septembra 2017
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Besedilo: Simon Zorman 
Fotografije: Arhiv Simon Zorman

Rekreacijski dobrodelni turnir trojk v košarki

V mesecu aprilu smo bili zo-
pet dobrodelni, saj je 14. aprila 
potekal že 9. tradicionalni do-
brodelni koncert za otroke s po-
sebnimi potrebami z naslovom 
URESNIČIMO SANJE. Tokrat sem 
skušal nadgraditi ta dogodek in 
sem ga skupaj z Anjo Pustak La-
jovic ter člani skupine The Eccen-
trics organiziral v dveh delih: 
prvi del je bil glasbeno obarvan 
večer 14. aprila v Kamniku, drugi 
del pa smo izpeljali 21. aprila na 
košarkarskem igrišču v Šmarci, 
pri gasilnem domu, ko smo pri-
redili 1 . rekreacijski dobrodelni 
turnir trojk v košarki. Izkupiček 
od prijavnin ekip in prostovoljni 
prispevki pa so bili ravno tako 
namenjeni otrokom s posebnimi 
potrebami ter 17-letnemu dekle-
tu, ki se bori z zahrbtno boleznijo 
levkemijo . Kljub temu da nas je 
bilo strah, saj smo ta športni do-
godek organizirali prvič in nismo 
vedeli, ali se bodo ekipe sploh 
prijavile, naj omenim, da je do-
godek zelo lepo uspel, saj se je 
prijavilo 8 ekip in bližnje in daljne 
okolice .

Zbrana sredstva s koncerta in 
dobrodelnega turnirja so bila v 
celoti namenjena tridnevnemu 
taboru sedmih otrok s posebnimi 
potrebami v Izoli. Ta tabor je bil 
še posebno nekaj lepega za pet 
od teh sedmih otrok, saj zaklju-
čujejo osnovno šolo in je bil to 
zanje neke vrste končni izlet, ki 
ga brez vaše pomoč, obiskovalci 
obeh dogodkov, ne bi imeli. Zato 
vam ti otroci iz vsega srca kliče-
jo HVALA, prav tako pa se vam 
zahvaljuje tudi družina dekleta, 
ki smo ji vsaj malo pomagali pri 
vsakodnevnih stroških za nakup 
prepotrebnih posebnih vitami-
nov, ki jih mora dekle zaužiti med 

zdravljenjem. Kot vam lahko iz 
prve roke povem, so to kar veliki 
stroški .

Na sončno soboto zjutraj so 
se ekipe pomerile med seboj . 
Tekme so bile izredno zanimive 
in res je bilo čutiti pravi športni 
duh. Moto turnirja je bil: VAŽNO 
JE SODELOVATI IN POMAGA-

TI, NE PA ZMAGATI. Kljub temu 
pa so za najboljše ekipe otroci z 
veliko vnemo, s svojimi učitelji-
cami vred, izdelali lesene kolaj-
ne, Steklarna Rogaška pa nam je 
podarila zelo lepe pokale. Iskre-
na hvala vsem! Zahvala gre tudi 
PGD Šmarca, KS Šmarca in vsem 
prostovoljcem, ki so pomaga-

Igra se je razživela

Pogled na semafor
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Najstarejši udeleženec turnirja, Borut Rozman

Prvo mesto je pripadlo ekipi BM2D

Nagrade za prve tri ekipe

li izpeljati ta dogodek ter vsem 
donatorjem in pa Zlati kaplji, ki 
nam je odstopila vodo za tek-
movalce . Hvala tudi sodnikoma 
Anžetu Novaku ter Benjaminu 
Steinerju, brez katerih tekme ne 
bi potekale nemoteno . Hvala pa 
tudi Tadeju Zormanu ki je poskr-
bel za ozvočenje in vodil tehnični 
del prireditve .

Ekipe, ki so tekmovale, so bile 
sestavljene iz treh igralcev, ki so si 
nadeli zanimiva imena. Tako so se 
na igrišču pod koši znojile ekipe:
- KUJOTI
- ŠMARSKI BOJSI
- MALI LETEČI MEDVEDKI
- HRIBOVSKA MORNARICA
- VATIKAN
- DAJMOS
- BM2D
- SVINJARIJA V POPKU

Kot sem že omenil, so bile tek-
me zelo napete, a nekdo mora 
zmagati. Tako je na 1. rekreacij-
skem dobrodelnem turnirju trojk 
v košarki največ zmag dosegla 
ekipa BM2D, si so jo sestavljali 
Blaž Pirnat, Mario Bijelić, Dalibor 
Crnoja ter Dejan Knježevič (ta 
ekipa se je prijavila s štirimi, imeli 
so še rezervnega igralca). Drugo 
mesto je osvojila ekipa MALI LE-
TEČI MEDVEDKI, ki so jo sestav-
ljali Alen Šišić, Anel Šunje, Gašper 
Podobnik ter Domen Ulčar, tudi 
oni so se prijavili z rezervo. Tretjo 
mesto pa so zasedli Enes Gutić, 
Žiga Lah ter Aleksander Dejano-
vić, ki so si nadeli ime SVINJARIJA 
V POPKU. Omeniti pa moram tudi 
to, da se je po šmarskem igrišču 
pod košem boril tudi najstarejši 
igralec, ki je bil član ekipe ŠMAR-
SKI BOJSI in sicer Borut Rozman. 
Ob tej priliki mu še posebej iz 
srca čestitam.

Vsem nam je poznan rek 
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELE-
SU, če pa še pomagamo sočlo-
veku v stiski, pa je to še večja 
zmaga. Kljub manjšim težavam je 

dogodek dosegel svoj cilj in na-
men . Tako kot je postal koncert 
za otroke s posebnimi potrebami 
že tradicionalen, sem se odločil, 
da drugo leto ponovimo tudi ta 
športni dogodek in z vašo po-
močjo, dragi prebivalci Šmarce 
in okoliških krajev, bo tudi re-
kreacijsko dobrodelni turnir trojk 
postal tradicionalen . 

Šmarčani, velikokrat ste že do-
kazali, da znate(mo) stopiti sku-
paj, naredimo vse, kar je v naši 
moči, da nas bodo poznali tud po 
športnem duhu in dobroti.

Hvala vsem in se vidimo 
prihodnje leto.
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Besedilo: Janja Baloh

Vadba na prostem
Telovadba zunaj dokazano 

izboljša splošno počutje in tudi 
samozavest – lahko že po nekaj 
minutah! Ena ura bo odlična, če 
imate več časa in volje, toliko bo-
lje. Čeprav imate ogromno dela 
in obveznosti, verjetno veste, da 
je odmor potreben. Veliko hit-
reje in bolje boste nato opravili, 
kar morate. Svež zrak in vonj vas 
bosta sprostila in vaše misli bodo 
spet bolj jasne . Narava vam bo 
ponudila trenutke, ko boste os-
tali brez besed in se počutili za-
res žive. Naj bo to zaradi najlep-
šega sončnega zahoda, razgleda 
ali drugih magičnih prizorov. 

Telovadba na prostem ima 
zelo pozitiven učinek na kogni-
tivne sposobnosti posameznika. 
Omogoča namreč boljšo spo-
sobnost koncentracije pri delu 
in večjo zbranost nasploh. Vra-
ča pa nam tudi energijo. Kratek 
sprehod pred službo zato ne bo 
škodil, saj vas lahko poživi ena-
ko kot ena skodelica kave . Kadar 
govorimo o treningu na pros-
tem, večina najprej pomisli na 

tek, plavanje ali kolesarjenje. No, 
temu ni tako, saj lahko v kratkem 
času okrepimo telo in izgubimo 
kak odvečni kilogram, če izvaja-
mo vaje z lastno težo, vzamemo 
s seboj kakšno elastiko ali koleb-
nico in lahko naredimo odličen 
trening na prostem .

Zakaj se odločiti za vadbo 
zunaj?
• Pri hoji ali teku zunaj se sreču-

jete z različnimi ovirami: kam-
ni, korenine, pločnik, gozdne 
poti, vzponi, spusti … zato je 
pri gibanju dejavnih več mišic.

• Stabilnost in ravnotežje pride-
ta zelo do izraza.

• Narava, tišina v gozdu in svež 
zrak bodo na vas delovali zelo 
sprostilno in pomirjujoče.

• Izgovora za dolgčas ni, na 
prostem se lahko telovadi tudi 
v slabšem vremenu, seveda 
sta takrat še bolj pomembna 
dobra obutev in oblačila, saj 
lahko izbirate med različnimi 
tereni .

• Hodite, tečete, kolesarite ali 
telovadite sami, v paru ali sku-
pini – slednje so zabavne, saj 
se med seboj spodbujate .
S tempom življenja, ki prevla-

duje dandanes, smo sami sebi 
postali največji sovražnik, iščemo 
se in iščemo pot nazaj do vital-
nosti in zdravja. Večina bi rada 
izklesala telo brez najmanjšega 
napora z magičnimi tabletkami 
in napitki. Žal to ne gre, zato je 
potrebno aktivno, uravnoteženo 
življenje in zmernost ter zdrava 
pamet na vseh področjih.

Svoje vadeče dobro opazu-
jem in ni najbolj pomembno to, 
koliko kg so izgubili, kako so si 
izklesali telo, kakšno mišično 
maso imajo, ampak je zame zelo 
pomembno, da treninge zapusti-
jo z nasmehom na obrazu, prido-
bljeno samozavestjo, zaupanjem 
vase in svoje telo . Pomembna je 
pot, ki jo vsak prehodi do cilja, ki 
si ga zada, zato je toliko bolj dra-
gocena in zdrava pot, ki zahteva 
več časa in zdravega odrekanja. 
Prepustiti se je potrebno trenut-
ku, stopiti iz cone udobja in uži-
vati v lepotah, ki nam jih ponuja 
gibanje .

Pripomočki za vadbo na prostem
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Ni lepšega, kot gibanje v takšnem okolju

Pozitivna energija

Ponedeljek in sreda 19.30h ob lepem vremenu trenig 
opravimo zunaj

URNIK TELOVADNICE JANJA  
v dvorani Kulturnega doma Šmarca – junij 2018

Ponedeljek Metabolic effect od 19.30 do 20.15

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 Shape effect od 19.30 do 20.15

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

»A jutri pojdem na goro, naj se mi oči napijó

višin, daljin – da z bleskom tem 

nasproti pojdem hudim dnem.«

Oton Župančič
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Besedilo: Ema Jenko

Nova tisočmetrska  
jamska odkritja

Konec lanskega poletja so 
mediji poročali o novih po-
membnih odkritjih v jamarstvu v 
visokogorju .

Kot jamarka sem bila ponosna 
na to, saj so bila plod večletnega 
težaškega raziskovalnega dela v 
ekstremnih pogojih. Obenem pa 
sem v pogovorih z veseljem po-
udarila, da je bila v prvopristopni 
raziskovalni ekipi tudi moja kole-
gica jamarka, s čimer je dokazala, 
da smo tudi ženske kos ekstrem-
nim podvigom .

Leto 2017 je bilo v jamarski 
srenji prav posebno leto, lahko 
rečemo, da je bilo to leto odkritja 
novih tisočmetric.

Vsako leto, večinoma v pole-
tnem času, na Kaninsko-Rom-
bonskem pogorju potekajo 
večtedenski raziskovalni tabori, 
katerih namen je odkriti nove še 
ne raziskovane predele podze-
meljskih rovov. Kaninsko-Rom-
bonski gorski masiv v Julijskih 

Alpah nad Bovcem in dolino reke 
Soče je namreč eno redkih obmo-
čij na zemeljski obli, kjer debeli-
na skladov karbonatnih kamnin 
omogoča nastanek jam in brezen 
globine tudi 2000 metrov. Na za-
hodnem delu masiva se razteza-
jo Kaninski podi, na vzhodnem 
pa Rombonski podi. Jamarji tu 
raziskujejo že od šestdesetih let 
prejšnjega stoletja . S ponovnim 
obratovanjem kaninske žičnice 
pa je pogorje spet laže dostopno 
tudi njim .

Da jamar s svojim raziskova-
njem doseže globino -1000 m, 
je občudovanja vreden nepo-
pisen občutek. V lanskem letu 
se je to zgodilo kar dvakrat. Po 
dolgoletnih raziskavah so se v 
letu 2017 do sedaj v globini nad 
tisoč metrov ustavile raziskave v 
jamah Macola-Jarak-Huevos in 
Hudi Vršič. Zakaj do sedaj? Jami 
se verjetno še nadaljujeta, jamar-
ji pa so nadaljevanje raziskovanja 
prestavili na letošnje poletje .

Jama Macola-Jarak-Huevos, 
globina 1002 m in dolžina 2232 
m na zahodni strani Kaninskih 
podov, je zanimiva predvsem za-
radi 500 metrov globoke enotne 
vertikale. Jama je bila odkrita leta 
2012, poimenovana pa je po ma-
coli, ki so jo jamarji uporabili, da 
so razširili vhodno odprtino, veli-
ko kot jajce (huevos po špansko 
pomeni jajce). Vsako leto se je 
jama raziskala (poglobila) v pov-
prečju 100 m. Težave so predsta-
vljale predvsem ožine. Prelom pa 
se je zgodil v lanskem letu, ko 
se je po raziskani veliki dvorani 
na globini -520 m prikazal rob 
brezna, ki mu ni in ni bilo konca. 
Odkrito brezno meri 500 m in je 
v svetovnem merilu posebno, saj 
je tudi tretja oz. četrta najglob-
lja vertikala na svetu. Eden izmed 
glavnih raziskovalcev je svoje 
navdušenje nad odkritjem pona-
zoril z naslednjimi besedami: »To 
pomeni, če vržeš kamen na vrhu 
brezna, da bo padel 480 metrov 
globlje. To je tudi veličastno, ker 
je premer 30, 40 metrov in z dob-
ro lučjo vidiš na drugo stran.«

Brezno Hudi Vršič so do glo-
bine - 620 m v devetdesetih le-
tih prejšnjega stoletja raziskovali 
italijanski jamarji. Z letom 2003 
pa so s ponovnimi raziskavami 
začeli slovenski jamarji, ki so v 
globini - 200 m našli nov prehod, 
ki jih je v 14 letih raziskovanja in 
z okrog 60 odpravami v brezno 
pripeljal do današnjih -1026 m in 
s prvotnih 737 m dolžine do da-
našnjih 4525 m. Njihov dosežek 
predstavlja izjemno spodbudo za 
nadaljnje raziskave in velik korak 
k uresničitvi končnega cilja, for-
miranja Rombonskega jamskega 
sistema z okrog 1700 metri glo-
bine in več deset kilometrov dol-
žine rovov. Po nedavnih odkritjih 
slovenskih najglobljih jam v tem 
območju se je namreč izobliko-
val večletni projekt povezave 
treh velikih jam Rombonskih po-
dov v enovit visokogorski jamski Priprave na vhod v jamo Hudi Vršič (november 2016)
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Literatura in viri:
- Na Kaninu so odkrili pol kilometra globoko nav-

pično brezno. https://www.rtvslo.si/lokalne-novi-
ce/na-kaninu-so-odkrili-pol-kilometra-globoko-
-navpicno-brezno/429630. <25.5.2018>.

- Slovenija z borovniškimi jamarji do nove več kot 
tisočmetrske jame. https://krog.sta.si/2446078/
slovenija-z-borovniskimi-jamarji-do-nove-vec-
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- Operacija Čuk - prva ajdovska tisočmetrca. https://
www.mojaobcina.si/ajdovscina/novice/obvestila/
drustva/operacija-cuk---prva-ajdovska-tisocmetr-
ca.html. <24.5.2018>.

- Remškar B (2018). Kaninsko podzemlje – leto pre-
sežkov. Jamar 10 (1): 22-4.

- Mršek M (2018). Brezno Hudi Vršič – nova sloven-
ska tisočmetrca. Jamar 10 (1): 25-7.

Robert, Jerica in Andrej na dnu jame Macola (Huevos-Jarak)

sistem, poimenovan Slovenian 
Deepest Cave - Rombon Cave 
System. Ideja in želja tega pro-
jekta je, da se dve dolgi in globo-
ki jami, to sta Čehi 2 in Črnelski 
jamski sistem, poveže s tretjo 
večjo jamo na tem območju, ki 
pa ima višji vhod, to je brezno 
Hudi vršič. S tem bi izkoristili glo-
binski potencial Rombonskega 
masiva, ki znaša približno 1700 
metrov globine .

Zakaj so opisane raziskave 
vredne omembe?

Raziskovanje visokogorskih 
jam je ekstremna športna dejav-
nost, ki zahteva vrhunsko telesno 
in psihično pripravljenost jamar-
jev ter obvladovanje tehnik gor-
ništva, alpinizma in klasičnega 
jamarstva .

Zahteva več ur trajajoč vzpon 
na več kot 2000 metrov viso-
ko goro s težkimi nahrbtniki 
opreme, nato spust v brezno, 
večdnevno raziskovanje in geo-
detske meritve podzemeljskega 
sveta v stoodstotni vlagi, tempe-
raturah okrog ledišča in popolni 

temi, popolni tišini ali pa oglušu-
jočem bobnenju slapov v podze-
meljskih kanjonih.

Visokogorski jamarji se mora-
jo nato ob koncu dela v podze-
mlju po vrveh povzpeti tisoč in 
več metrov nazaj na površje, za 
zaključek pa še varno sestopiti 
z gore v vsakršnih vremenskih 
razmerah. Običajna ekspedicija 
v visokogorsko jamo, odvisno od 
globine, tako zahteva tri do pet 
dni aktivnosti .
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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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Besedilo: Katja Černelič

Vedno pripravljen! Nikoli zapravljen!
Na veliko noč sva šli s sestro z 

našo psičko na sprehod, čez No-
žice, okrog Homškega hriba in 
nazaj. Ko sva bili pri cesti, ki pelje 
do kapele in župnišča, se je pri-
peljal g. župnik Lojze, mi poma-
hal, jaz pa sem mu nazaj zavpila: 
»Vesele praznike!«. In skoraj isti 
trenutek obžalovala, ker on me 
slišal ni, le trapasto sem se zadrla 
sredi Homca . Se mi pa te besede 
čez dva dni niso zdele več tako 
trapaste …

G. župnik je prišel na Homec 
pred 7 leti in od vsega začetka 
podpiral mlade pri njihovih ide-
jah in projektih: skupina mladih je 
začela z vajami mladinskega pev-
skega zbora, ki je v kratkem času 
pridobil veliko število članov; 
podpiral je oratorijske animatorje 
in vedno odstopil prostore žu-
pnišča za potrebe oratorija; začeli 
smo se srečevati na mladinskem 
in kasneje študentskem verouku; 
dejaven je bil pri homških skavtih; 
vodil je zakonske skupine; hom-
ške otroke je vsako leto peljal na 
počitnice v Bohinj; bil je župnik 

Lojze Hostnik ob 18. Gostičevih dnevih na Homcu leta 2017 

S kardinalom Rodetom pri darovanju svete maše na Homcu leta 2013
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in spovednik otrok s posebnimi 
potrebami, ki so se pripravljali na 
prejeme zakramentov, z njimi je 
hodil tudi na romanja in srečanja 
… In vse to je počel poleg svojih 
župnijskih dolžnosti. 

Težko je razumeti, kakšno od-
govornost je nosil na svojih rame-
nih. Vendar je s svojim pristopom 
in gorečnostjo nagovoril vsakega, 
ki ga je želel slišati. Na mladih je 
pustil velik vtis, saj smo se z njim 
lahko pogovarjali o najrazličnejših 

temah, se hecali in skoraj vedno 
pojedli kaj dobrega . Dal nam je 
možnost, da sprejmemo odgo-
vornost in na svoj način slavimo 
Boga in delamo dobro drugim . 

Velikokrat je na skavtski poz-
drav Bodi pripravljen! Vedno 
pripravljen! odgovoril še Nikoli 
zapravljen! In ko sedaj gledamo 
nazaj, se je resnično trudil, da 
sam in nihče od ljudi, mladih in 
starejših, ki so mu zaupani, ne bi 
bil zapravljen. Da ne bi kdo pre-
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več zašel s prave poti. In temu je 
posvečal toliko svoje energije in 
časa, da njegovo srce tega neke-
ga dne ni več zdržalo … 

Zelo rad je hodil v hribe, ljubi 
so mu bili sprehodi ob Kamniški 
Bistrici. In prav tam je tistega tor-
kovega popoldneva zaspal. Kot 
je rekel ljubljanski nadškof me-
tropolit g . Stanislav Zore v pridigi 
na pogrebni maši v Šmartnem pri 
Litiji: »Šel je na sprehod in prišel 
pred Gospodovo obličje.« 

Trudimo se, da bi bili vedno 
pripravljeni videti sočloveka in 
mu pomagati ali pa le polepšati 
dan z nasmehom. In da ne bi bili 
nikoli zapravljeni. 

G. Lojze, hvala Vam. 

Župnik Lojze med preživljanjem otroškega letnega tabora v Bohinjski Bistrici 
leta 2017

Besedilo: Tatjana Tratnik

Angeli na zemlji

Laura Schroff 
Angeli na zemlji 
Navdihujoče zgodbe o usodi, 
prijateljstvu in moči povezanosti.
Tržič: Učila International, 2017

Vse od takrat, ko je avtorica La-
ura Schroff izdala knjigo Nevidna 
nit, v kateri opisuje zgodbo, kako 
so se stkale niti prijateljstva med 
enajstletnim dečkom Mauricem in 
njo, ji je nešteto ljudi posredovalo 
zgodbe o tem, kako so jim popol-
ni neznanci pomagali v najtežjih 
življenjskih situacijah. Zbirala jih 
je in izdala v knjigi Angeli na zem-

lji: navdihujoče zgodbe o usodi, 
prijateljstvu in moči povezanosti. 
Bralcu ob prebiranju zgodb ni vse-
eno za trpeče ljudi. Nemalokrat se 
orosi oko, ko jim prijazni angeli v 
človeški podobi pomagajo, pa če-
tudi so popolni neznanci. Hvale-
žna sem avtorici za lepo, ganljivo 
in nežno knjigo, ki kar vabi bralca k 
temu, da sočloveku z dobrimi de-
janji polepša dan . Toplo mi je pri 
srcu ob misli, da imamo na tej na-
šem ljubem planetu angele v člo-
veški podobi! Prijazne, dobrosrčne 
angele, ki jim je mar za sočloveka.

Avtorica niza zgodbe:
Zgodba o lačnem in obupanem 

mladem očetu s triletno hčerko je 
nepozabna. Oče Rick nima denar-
ja, ker mu banka ni vknjižila plače 
ter obupano išče prenočišče. V ka-
varniški knjigarnici za njegovo sti-
sko slučajno sliši Jim. Okleva, ker 
ne ve, ali je to past. A prisluhne 
notranjemu glasu, pokliče obupa-
nega očeta k sebi in mu ponudi 
pomoč. Ko mu izroča denar, Ricka 
zaskrbi, kako mu ga bo lahko vrnil. 
A angel Jim mu odvrne, naj ga to 
ne skrbi . Rajši naj pomaga nekomu 
drugemu, ko bo potreben pomoči. 
Obadva zajočeta ... Med njima se 
je spletla nevidna nit medsebojne 
povezanosti, ki jo oba začutita.

Zgodba mladih staršev, ki zara-
di zdravniške napake izgubita sina 
Sebastiana, je pretresljiva. Po izgu-
bi sta želela, da bi prisotnost nju-
nega sina živela še naprej. Trud sta 
usmerila v gradnjo Univerzitetne 
pediatrične bolnišnice Shands na 
Floridi, prijazne do otrok in staršev. 
Na kliniki sredi atrija stoji kip deč-
ka, ki steguje roko proti metulju v 
obliki srca. Slavi zdravje in srečo 
otrok. Sebastian in otroci od zdaj 
naprej tkejo medsebojne nevidne 
nitke  . . .

V eni izmed zgodb nam avto-
rica opisuje obisk na šoli . Z otroki 
se je pogovarjala o prijaznosti in 
medsebojni povezanosti. Med od-
morom je šla v jedilnico na kosilo 
in slišala, kako se je kuharica čudila 
nad prijaznostjo otrok, ki je do se-
daj v jedilnici ni zaznala.

Vse zgodbe, mnogo jih je, so 
ganljive ter napolnjene z altrui-
stičnimi čustvi. Za današnji svet, ki 
je poln žalosti in sovražnosti, je ta 
knjiga kot svetel žarek.

Toplo jo priporočam v branje. 
Želim, da bi vsak izmed vas ob sebi 
imel prijaznega in dobrosrčnega 
angela, s katerim bi tkal nevidne 
niti ljubezni in prijateljstva. Obe sta 
človeški čustvi, ki nas osrečujeta. 
Srečni in ljubljeni pa smo radi vsi!
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Besedilo: Jan Bernot

K zgodovini izseljevanja iz Šmarce in ostalih krajev 
v župniji Homec med prelomom stoletja  
in prvo svetovno vojno 

K zgodovini izseljevanja iz Šmarce in ostalih 
krajev v župniji Homec med prelomom stoletja 
in prvo svetovno vojno1

1. oktobra 1910 sta se v angleškem Southamp-
tonu na S. S. Saint Paul vkrcala 39-letni Leopold Je-
ran in njegov 17-letni nečak Janez Jeran. Tako kot 
množica drugih sta bila na poti v Združene države 
Amerike. Leopoldov brat in Janezov oče (prav tako 
Janez) je v Novi svet prišel leto poprej. Leopoldov 
svak Jožef Frangeš, prav tako Šmarčan, pa pet let 
pred omenjenima. Leta 1911 sta Leopoldu v novi 
svet sledili še žena Marija in hči Amalija. Eksodus 
družine Jeran se je končal šele leta 1920, ko sta se 
21. 10. 1920 v Trstu, vsak s po 10 $ v žepu, na ladjo 
President Grant vkrcala Leopoldova sinova: 15-letni 
Leopold in leto mlajši Dominik. Stroške potovanja 
je kril njun oče. Na ameriška tla sta prvič stopila 14. 
novembra istega leta na Ellis Islandu. Tako kot mili-
joni drugih (med katerimi so bili tudi vsi prej ome-
njeni), ki so se med leti 1892 in 1954 zvrstili v imi-
grantskem centru, delujočem na otoku Ellis, sta bila 
deležna zdravniškega pregleda (oba sta bila zdrava 
– v nasprotnem primeru bi jima grozila deportaci-
ja), ki sta mu sledila kratko zaslišanje in registracij-
ski postopek . Šele potem sta nadaljevala pot proti 
končnemu cilju - mestu Davis v Zahodni Virginiji, 
kjer so prebivali njuna starša in sestra . Ni povsem 
jasno, zakaj je do ponovne združitve družine Jeran 

1  Pričujoči prispevek je predelana različica besedila »K zgodovini izse-
ljevanja iz krajev v župniji Homec med prelomom stoletja in prvo sve-
tovno vojno«, ki je bilo izvorno objavljeno v glasilu Vaščan: krajevno 
glasilo vasi Homec, Nožice in Preserje 24, 2017, št. 2, str. 52-56.

prišlo tako pozno, vendar pa verjetno ne bi preveč 
zgrešili, če bi vzrok iskali v slabem gmotnem po-
ložaju in prvi svetovni vojni. Primer družine Jeran 
nam tako na eni strani ponuja dober vpogled v raz-
sežnosti izseljevanja v ZDA na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje, na drugi strani pa nas opominja na razbit-
je družin in stiske posameznikov na obeh straneh 
Atlantika .

Omenjeni še zdaleč niso bili edini Šmarčani, ki 
so srečo iskali v novem svetu. Po deležu izseljencev 
glede na celokupno število prebivalcev je bila hom-
ška župnija (h kateri je sodila tudi Šmarca s podru-
žnično cerkvijo sv. Mavricija) v primerjavi z ostalimi 
v kamniški dekaniji leta 1913 nekako na sredini.2  
V Ameriki je tedaj prebivalo 36 oseb iz župnije Ho-
mec – približno 4 % faranov. Delež izseljencev je 
bil, kot rečeno, marsikje precej višji – 267 izseljen-
cev iz župnije Domžale nanese približno 10,4 % žu-
pljanov. Odstotek izseljencev je visok tudi na Vranji 
Peči – kar 6,9 % župljanov (ali 33 oseb). Precej več, 
kot iz župnije Rova, kjer imamo opraviti le z dvema 
izseljencema (0,5 % župljanov). Nekoliko manj je 
bilo izseljevanja v Nemčijo. Procentualno največ v 

2  Ker podatki v poročilih o številu izseljencev, ki jih je moč najti v Nad-
škofijskem arhivu v Ljubljani, vsebujejo podatke za posamezne žu-
pnije, pri čemer ne razlikujejo med posameznimi kraji znotraj župnij, 
pri statistični analizi ne moremo postaviti razločka med izseljenci 
iz Šmarce, Homca, Nožic ali Preserij. Ker so se izseljenci po nekaj 
letih na tujem pogosto vračali, hkrati pa razpolagamo le s podatki 
o prihodih, ne pa tudi o odhodih iz ZDA, nam tudi tamkajšnje evi-
dence niso v veliko pomoč. Tako se moramo zadovoljiti z na župnijo 
omejenim pogledom, pri čemer pa vendarle lahko trdimo, da stopnja 
izseljevanja iz Šmarce ne odstopa bistveno od trendov, ki veljajo za 
ostale kraje v župniji Homec.Ellis Island.

Zadnji trenutki na Ellis Islandu pred odhodom v notra-
njost ZDA.
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župniji Motnik. Leta 1913 je tam bivalo 24 oseb (4,3 
% prebivalstva). Ko gre za izseljevanje v Nemčijo, je 
župnija Homec razmeroma visoko – istega leta je 
tam živelo 18 župljanov (2 % prebivalstva). Ko gre 
za izseljevanje v »razne kraje« - pri čemer gre mar-
sikdaj le za notranje migracije, ko ljudje določen čas 
bivajo zunaj domačega kraja, a še vedno v isti deželi 
ali vsaj državi – moremo ugotoviti, da je takšnega 
izseljevanja na Homcu v primerjavi z ostalimi župni-
jami kamniške dekanije procentualno razmeroma 
malo – 24 oseb ali 2,7 % prebivalstva. Bistveno manj 
kot v Zgornjem Tuhinju, kjer je takšnih kar 130 ali 
11,1 % prebivalstva župnije.

Gornje številke so kajpak le odraz trenutnega 
stanja. Opraviti imamo z nestalnim procesom. Seli-
tev je bila redko dokončna. Če bi bila, bi bilo število 
izseljencev bistveno višje. V Ameriko se je, sodeč 
po poročilu homškega župnika Antona Mrkuna na 
predvečer prve svetovne vojne, letno praviloma 
izselilo »kakih 7 oseb«, približno trije vsako leto v 
Nemčijo in okrog šest »v Ljubljano in druge kraje«. 
Poleg tega so tri dekleta vsako leto za šest mesecev 
odhajala šivat slamnike v takrat še nemški Vroclav. 
Selitve, zlasti tiste v Ameriko, so se običajno zgodile 
zaradi želje po večjem zaslužku ali odplačilu dol-
gov, mestoma pa tudi zaradi večje svobode. Tako 
Mrkun: »Večinoma se izselijo, da bi poplačali dol-
gove. Mladi fantje gredo tudi, da bi zase kaj več 
zaslužili in da bi bili bolj prosti. Posamezni slučaji 
so, da gresta fant in dekle v Ameriko, da se tamkaj 
poročita, ker jima doma razmere tega ne dopušča-
jo.« Ni slučaj, da smo imeli zgoraj v treh od štirih 
primerov opraviti z najstniki.

Dokončne selitve so bile manj pogoste, čeprav 
ne posebej redke. Omenjeni Leopold Jeran je, de-
nimo, v Ameriko skupaj z ženo prvič odšel že leta 
1901 in tam ostal tri leta . Zgoraj opisana druga se-
litev, ki je postopoma zajela vso družino, je bila oči-
tno dokončna. Ali, kot zapiše Mrkun: »Le par družin 

se je izselilo /…/ sicer gredo le posamezni fantje, 
pod 20 leti gre le eden ali 2 na leto.« 

Z izseljevanjem se je agrarna skupnost znebila 
viškov, ki bi ob odsotnosti tega ventila še poslabšali 
gmotno stanje preostalega prebivalstva. Industria-
lizacija je na Kranjsko prodirala počasi. Še leta 1910 
se je na Kranjskem s kmetijstvom in gozdarstvom 
preživljalo okrog 64 % prebivalstva (za primerjavo: 
leta 1890 približno 75 %). 

Ampak Mrkun, in nikakor ni bil edini, izseljevanje 
vseeno dojema kot problem. Vendar njegovi pozivi 
k zajezitvi izseljevanja v obravnavanem obdobju ni-
majo ekonomske podstati, dandanašnji tako priso-
tne v luči diskurza o »begu možganov«. Izseljevanje 
ima za prvenstveno moralen in političen problem: 
»Amerikancev, ki so se vrnili domov, je malo dobrih 
katoličanov, večinoma so versko mlačni, par se jih 
je vrnilo tudi moralno pokvarjenih. /…/ Večina naših 
ljudi v Ameriki pade v roke socialistom . Pristopijo 
v socialistična podporna društva in so naročeni na 
veri nasprotne liste. To je tudi vzrok, da jih toliko 
pozabi na Boga in na svojce. Tu je pač treba nekaj 
storiti, pri nas v Evropi kakor tudi v Ameriki.« 

Prihod na Ellis Island.

Ellis Island in Kip svobode.

S. S. Adriatic: na njej sta iz Cherbourga v Franciji v ZDA 
9.3.1911 pripluli Marija in Amalija Jeran, žena in hči 
Leopolda Jerana
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št. % št. % št. % št. %
Kamnik 44 1,00% 52 1,20% 164 3,80% 260 6,00% 4326
Dob 100 3,90% 28 1,10% 80 3,10% 208 8,00% 2590
Domžale 267 10,40% 36 1,40% 97 3,80% 400 15,60% 2565
 Gozd 28 4,50% 12 1,90% 16 2,60% 56 9,00% 620
Homec 36 4,00% 18 2,00% 24 2,70% 78 8,60% 902
Komenda 100 3,70% 20 0,70% 60 2,20% 180 6,70% 2700
Mekinje 34 4,00% 8 0,90% 30 3,50% 72 8,50% 849
Mengeš 187 4,50% 68 1,60% 273 6,50% 528 12,60% 4200
Motnik 4 0,70% 24 4,30% 26 4,60% 54 9,60% 562
Nevlje 40 5,20% 25 3,30% 29 3,80% 94 12,30% 765
Rova 2 0,50% 4 1,00% 16 4,00% 22 5,50% 400
Sela 11 1,60% 2 0,30% 12 1,80% 25 3,70% 684
Spodnji Tuhinj 48 3,80% 16 1,30% 39 3,10% 103 8,20% 1260
Stranje 78 5,80% 24 1,80% 98 7,20% 200 14,70% 1356
Špitalič 12 1,60% 18 2,50% 16 2,20% 46 6,30% 730
Tunice 14 2,80% 3 0,60% 24 4,80% 41 8,30% 496
Vodice 54 2,20% 8 0,30% 118 4,90% 180 7,40% 2420
Vranja Peč 33 6,90% 3 0,60% 26 5,40% 62 13,00% 478
Zgornji Tuhinj 30 2,60% 40 3,40% 130 11,10% 200 17,10% 1170
Skupaj 1122 3,90% 409 1,40% 1278 4,40% 2809 9,70% 29073

Župnija
Amerika Nemčija Razni kraji Skupno

Prebivalcev

Tabela: Število in 
delež izseljencev 
glede na celotno  
populacijo za 
župnije dekanije 
Kamnik leta 1913.

S. S. Saint Paul: na kateri sta v Združene države Amerike 
9.10.1910 priplula Leopold Jeran in njegov nečak Janez

 S. S. President Grant (v tekstu)

Viri:

- NŠAL 99, ŠAL RAZNO 23 VIII., Škofijske ankete oz. poročila župnij, dopis An-
tona Mrkuna dekanijskemu uradu Kamnik vsled poziva k odgovorom na vpra-
šalno polo o izseljencih, ki je bila objavljena v Ljubljanskem škofijskem listu z 
dne 20. marca 1913.

- NŠAL 99, ŠAL RAZNO 23 VIII. Škofijske ankete oz. poročila župnij, Izkaz izse-
ljencev v dekaniji Kamnik, 1913.

- Jeglič, Anton B. »Skrb za izseljence.« v: Ljubljanski škofijski list 1913 št. III., 64-
66 .

- »Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 
1910 in Österreich.« v: Österreichische Statistik. Neue Folge, III./1916 zv. 1, 16.

- List or Manifest of Alien Passengers for the U. S. Immigration Officer at Port of 
Arrival, dostopno na: https://www.libertyellisfoundation.org/passenger

 Opomba: Spletna stran omogoča iskanje posameznikov po imenu in priimku. 
Oblika imena in priimka v evidenci je bila odvisna od vpisovalca in se zato 
spreminja. Za iskanje oseb, ki so omenjene v prispevku, sem v iskalniku upo-
rabil zapise: Leopold Yeran [Leopold Jeran st.]; Johann Yeran [Janez Jeran ml.]; 
Johann Jeran [Janez Jeran st.]; Franges Jos [Jožef Frangeš]; Manja Jeran [Marija 
Jeran]; Amalya Jeran [Amalija Jeran]; Leopold Jeran [ml.]; Dominik Jeran.

Ellis Island – Zgodovina ameriške imigracije (1890-1920). dostopno na: http://
zgodovina.si/ellis-island-zgodovina-ameriske-imigracije-1890-1920/ 

Tolić, Sandra: Obrazi Ellis Islanda. Dostopno na: http://zgodovina.si/obrazi-ellis-
-islanda/

Nadaljnje branje:

- Zwitter, Fran. Prebivalstvo na slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni. 
Ljubljana, Znanstveno društvo, 1936.

- Drnovšek, Marjan. »Prispevek k zgodovini izseljevanja iz Gorenjske pred prvo 
svetovno vojno - s posebnim poudarkom na Škofji Loki.« v: Kronika: časopis za 
slovensko krajevno zgodovino 37, 1989, št. 3, 203-218.

Vir: Library of congress (digitalna zbirka) dostopno na http://www.loc.gov/pictu-
res/search/?q=ellis%20island
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V torek, 1. maja, je v Šmarci na 
parkirišču pred picerijo Taberna 
potekala tradicionalna budnica 
mestne godbe Kamnik, ki so jo 
spremljale tudi Kamniške mažo-
retke. Kljub zgodnji uri (4:30) in 
tokrat na srečo prijaznemu vre-
menu se je na prizorišču zbralo 
lepo število krajanov, ki so jih 
prišli pozdravit. Po krajšem na-
stopu so se godbeniki in mažo-
retke okrepčali s sokom, čajem, 
kavo ... Za pogostitev je brez-
plačno poskrbel Uroš Jereb, za 
kar se mu iskreno zahvaljujemo. 
Za vse krajane,  ki so se udeležili 
budnice pa sta KS Šmarca in la-
stnik picerije Taberna, Uroš Jereb, 
poskrbela za golaž. Zahvala gre 
tudi Marku Šarcu za pomoč pri 
organizaciji dogodka.

Tako je v prijetnem vzdušju 
lepo uspela še ena budnica, ka-
tere se je udeležil tudi župan ob-
čine Kamnik g. Marjan Šarec.

Hvala lepa tudi vsem osta-
lim, ki ste kakorkoli prispevali pri 
pripravi tega dogodka .

Se vidimo na budnici 2019!

Besedilo: Mitja Šarec – KS Šmarca

Tradicionalna prvomajska budnica v Šmarci 

Vabilo na prvomajski golaž 

Av
to

r J
an

ez
 R

av
ni

ka
r

Priprava golaža

Kamniške mažoretke

Godba med izvajanjem koračnice 
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Nagradna križanka

Sporočamo vam, da so srečni izžrebanci nagradne križan-
ke, ki je bila objavljena v pretekli številki glasila Šmarčan 
in prejmejo nagrade, sledeči: Barbara Bobek - Šmarca, 

Marija Škofic – Kamnik,  
Maša Korač – Šmarca 

Čestitke vsem nagrajencem!

Nagrade: 1 x zastava KS Šmarca,  
2 x razstavni katalog »Poduku in razvedrilu«
Geslo pošljite do 15 . julija na naslov:  
KS Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik  
ali na naslov e-pošte: ks@smarca.net
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HONŠU

DOMOVINSKA 
PESEM

JED IZ DUŠENIH 
KOSOV MESA 

IN RIŽA 5

JUNAK  
VERGILOVE 

ENEIDE 9

SLADEK JUŽNI 
SADEŽ

SESTAVINA 
BENCINA 8

KOS CELOTE
13

OMAR NABER
ZAČIMBA IZ 

MORJA 2

ROWAN
ATKINSON

KRATICA 
MOČNEGA 

EKSPLOZIVA

MESTO IN  SRDIŠČE OBČINE  
NA NAŠI OBALI

SAKSOFONIST 
LAZNIK

DRUŽINA 
GORIŠKIH 

TENORISTOV 3

ILUSTRATOR 
MAVEC

19

IVAN
ČARGA

DIVJA RACA
LAHEK  

INDIJANSKI ČOLN

NAPUŠČ
KLARINETIST

BEKAVEC

VEČJA KOLIČINA 
SKRITIH  

DRAGOCENOSTI 18

MARTINA ERTL
PRAMEN

SNOP 11

NAŠ  
LUTNJIST
ZUBLJAN

NEKDANJI  
TURŠKI  

BOGATAŠ

PESEM 
HVALNICA

14

TRŽNA 
PRILOŽNOST
TANJA RIBIČ 17

BEN AFFLEK
DONALD  
TRAMP 6

LETNI FESTIVAL 
MARIBOR

4

VROČA 
HRENOVKA V 

ŠTRUČKI 10

OKRAS NA 
PERILU

IGRALKA 
CASERMAN

15 12

GESLO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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• IZVAJANJE GRADBENIH DEL

• MONTAŽNI BETONSKI IZDELKI

• MONTAŽNI OBJEKTI ZA KMETIJSTVO

• PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV

• RUŠENJE

• PREVOZI

• OPORNI ZIDOVI

• LETNE KUHINJE

WWW.ZURBITEAM.COM

Betonske stopnice
in tribuna -NZS Brdo

Rušenje - Luka Koper
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