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Stvari se razvijajo  
v pravo smer
Z županom Matejem Slapar
jem smo se pogovarjali o 
prvem letu županskega 
mandata in predvsem o pro
jektih, ki jih namerava izpe
ljati v letošnjem letu.
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Jasna Paladin

Kamnik – Da je Kamnik ob
čina, polna odličnih športni
kov, je jasno že vrsto let in 
tudi lansko leto je minilo v 
znamenju odmevnih dosež
kov, s katerimi so športniki 
ime domačega mesta pone
sli daleč preko meja.
A njihovi uspehi niso samo
umevni, še posebej glede na 
to, da občinska športna in
frastruktura ni razvita, kot 
bi lahko bila, na kar je v svo
jem govoru opozoril tudi 
vršilec direktorja Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik Franci Kramar: 
»Kamniški športniki ste go
tovo svetovni prvaki s toliko 
odličnimi dosežki v različ
nih športnih panogah in s 
tako pomanjkljivo športno 
infrastrukturo, kot jo ima
mo v kamniški občini. Ne 

bom našteval vseh uspehov 
in pogojev, v katerih nastaja
jo, ampak sem prepričan, da 
ni športnega kluba, ki si ne 
bi želel boljših pogojev dela. 
In zaslužite si jih. V Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
v občini Kamnik se bomo 
trudili, da bomo še naprej 
pomagali društvom in špor
tnim delavcem. Ravno na 
slednje prevečkrat pozabi
mo, pa naj bo to zgolj s pre
dlogom za takšna priznanja, 
ki jih podeljujemo danes. Iz 
lastnih izkušenj vem, da 
nam to pomeni veliko,« je 
dejal, se zahvalil staršem, 
trenerjem in sponzorjem, 
športnikom pa zaželel leto z 
obilo uspehov in čim manj 
poškodb.
In kdo se je okitil z nazivom 
naj športnik in naj športnica 
minulega leta?

Odlični kljub 
slabšim pogojem
Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik sta na slavnostni podelitvi 
nagradila najboljše športnike v minulem letu. 
Priznanje za delo v športu je prejel Ciril Grkman.

19. stran

AKTUALNO

Zamenjajte vozniško 
dovoljenje
To občane opozarjajo na 
Upravni enoti Kamnik. Kar 
tretjina voznikov ima še ved
no stara vozniška dovolje
nja, ki jih bo treba ne glede 
na rok njihove veljavnosti 
zamenjati do 19. januarja 
2023. 

stran 5

ŠPORT

Dvoransko sezono 
sklenil z zlatom
Jure Grkman je atletsko dvo
ransko sezono sklenil z nazi
vom državnega prvaka na 
400 metrov, kar je odlična 
popotnica za poletno sezo
no, ki prinaša evropsko pr
venstvo in olimpijske igre.
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Jasna Paladin

Kamnik – Na pustni torek je 
bil Kamnik v znamenju 
pustnega rajanja kar dva
krat – Kamniški karneval je 
namreč letos prvič dobil 
tudi svojo dopoldansko raz
ličico, Mali karneval kam
niških šol.
Šolarji in učitelji so se v pust
ne šeme minula leta našemili 
na pustno soboto, ker pa teh 
v šolskem koledarju ni več, so 
se odločili v maskah po Ka
mniku sprehoditi na pustni 
torek dopoldne. Pisane po
vorke od Šutne do Glavnega 
trga so se udeležili učenci in 
učitelji Osnovne šole (OŠ) 
Marije Vere, OŠ Frana Al
brehta, OŠ Toma Brejca, OŠ 
27. julij ter Dnevnega centra 
gibalno oviranih. Vse šole so 
prejele posebno za hvalo za 
sodelovanje, najboljše sku
pinske maske pa so prejele 
celodnevne vstopnice za ba
zen Pod skalco, ki jim jih je 
podelil Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik.
Še bolj pestro je bilo popol
dne na Kamniškem pustnem 
karnevalu, ki ga Zavod za tu
rizem, šport in kulturo Ka
mnik organizira v sodelova
nju s Kulturnim društvom 

Priden Možic. »V popoldan
skem času so se maškare 
pred rojstno hišo Rudolfa 
Maistra prijavile na tekmova
nje za izbor najlepših in naj
izvirnejših mask. Posebna 
pustna komisija je prijavlje
ne maske vidno označila in si 
jih skrbno ogledala. Po 
prvem pregledu mask je 
sprevod ob 17. uri krenil pre
ko Šutne do Glavnega trga, 
kjer je potekalo pustno raja
nje vseh zbranih mask in nji
hovih navijačev. Na koncu 

povorke so udeleženci dobili 
krofe, najboljše maske pa so 
bile nagrajene, in sicer v ka
tegoriji posameznikov in 
skupinskih mask. Tako je 
tretje mesto med posamezni
mi maskami osvojil velik 
rdeč kamniški ligenj, drugo 
mesto je pripadalo kamni
škemu velikemu pisanemu 
papagaju, prvo mesto pa je 
osvojil pravi kamniški astro
navt. Med skupinskimi ma
skami so tretje mesto zavzele 
mutantske želve ninje, drugo 

mesto avtomobilčki in adre
nalinski vlakec iz lunaprka 
Motnikmobil, prvo mesto pa 
so osvojile izvirne in aktual
ne maske s pomenljivim 
skupinskim imenom Gripa 
na pohodu s spremstvom ho
dečih čajnih vrečk, vitaminč
kov in 'antigripinčkov',« je 
po karnevalu povedala Nina 
Irt z Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in 
dodala, da so na pustni torek 
v Kamniku našteli okoli tri 
tisoč pustnih mask.

Pustne šeme zime 
niso pregnale
Različne pustne prireditve so predvsem na pustno soboto potekale po vsej občini, največ maškar pa 
se je zbralo v Kamniku na pustni torek, 25. februarja. In čeprav smo lahko našteli kar okoli tri tisoč 
pustnih šem, jim – kar po tradiciji sicer počnejo – zime ni uspelo odgnati, saj je ohladitev s snegom v 
višjih delih prišla dan po njihovem rajanju.

Mali karneval kamniških šol na pustni torek dopoldne / Foto: Jasna Paladin

Najboljše tri maske med posamezniki / Foto: Klemen Brumec Zmagovalna Gripa na pohodu / Foto: Klemen Brumec

OBČINSKE NOVICE

Razvoj Velike planine 
bo treba usmeriti
Območje Velike planine jav
nega kanal izaci jskega 
omrežja nima urejenega in 
je glede na gostoto poselit
ve izven območij, na katerih 
je občina to zavezana zago
toviti. 
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TAXI KAMNIK

031 713 421
www.taxikamnik.si

info@taxikamnik.si

sedaj tudi za PREVOZ OSEB
                 na INVALIDSKEM VOZIČKU
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Jasna Paladin

Kamnik – Na izredni seji so 
se svetniki sestali zato, ker 
je občinska uprava do konca 
februarja morala oddati vlo-
go za sofinanciranje gradnje 
centra za ravnanje z odpad-
ki, za sklic redne seje pa 
časa ni bilo dovolj. A dnevni 
red je vseboval še nekaj vse-
binsko pomembnih točk.

Kaj je sprožilo plaz  
v Zgornjih Palovčah
Kar nekaj razprave smo lah-
ko slišali že pri prvi točki o 
porabi sredstev proračunske 
rezerve za letošnje leto. 
Sredstva proračunske rezer-
ve se uporabljajo za financi-
ranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih in drugih 
nesreč. Kot je svetnikom po-
jasnil vodja Oddelka za go-
spodarske dejavnosti, go-
spodarske javne službe in 
finance Aleš Škorjanc, na-
merava občina letos denar iz 
te postavke nameniti za sa-
nacijo plazu pod lokalno 
cesto v Zgornjih Palovčah 
(do 50 tisoč evrov) in uredi-
tev vodotoka Oševek (do 50 
tisoč evrov). Pri slednji na-
ložbi, ki bo v dolžini približ-
no 80 metrov zagotovila 
poplavno varnost tudi na 
spodnjem delu vodotoka 
Oševek, svetniki niso imeli 
pripomb, so pa zato izrazili 
kar nekaj pomislekov pri sa-
naciji plazu. Svetnik Igor 
Žavbi (LMŠ) je občinsko 
upravo opozoril, da je plaz v 
Zgornjih Palovčah najverje-
tneje povezan z gradbenim 
posegom ob zasebni hiši le 
nekaj metrov pod cesto in da 
ni zaveden med naravnimi 
nesrečami, zato ne bi smel 
biti financiran iz te postav-
ke. A na občinski upravi od-
govarjajo, da izvedenci ne-
posredne povezave niso po-
trdili, da je za plaz, ki se je 
sprožil lansko poletje, naj-
verjetneje krivih več dejavni-

kov in da ga je treba sanirati, 
saj ogroža občinsko cesto 
Kamnik–Vranja Peč.

Novi center mora biti 
zgrajen do konca leta
Sledila je obravnava in potr-
ditev Dokumenta identifika-
cije investicijskega projekta 
in Investicijskega programa 
Zbirni center za ravnanje z 
odpadki. Občini Kamnik in 
Komenda sta sporazum o 
ureditvi skupnega zbirnega 
centra, ki bo urejen na ob-
močju Centra za ravnanje z 
odpadki Suhadole, sklenili 
že leta 2018, kmalu za tem, 
ko jima je Inšpektorat RS za 
okolje in prostor določil, da 
sedanji zbirni center okolj-
sko ni primeren in da mora-
ta novega postaviti do konca 
letošnjega leta. Skupno in-
vesticijo jima omogoča dej-
stvo, da v obeh občinah jav-
no službo zbiranja komu-
nalnih odpadkov izvaja isti 
izvajalec javne službe, to je 
podjetje Publikus.
Celotna vrednost projekta je 
ocenjena na 750 tisoč evrov, 
občini pa si jo bosta razdelili 
glede na količino zbranih 
komunalnih odpadkov v 
letu 2018 – 79 odstotkov 
Občina Kamnik (592.500 
evrov) in 21 odstotkov Obči-
na Komenda (157.500 
evrov). Prav takšno je tudi 
razmerje lastništva zemljiš-
ča v velikosti slabih 3000 
kvadratnih metrov, na kate-
rem bo stal center. Zanj je 
Občina Kamnik plačala 129 
tisoč evrov, pri tem projektu 
pa računa na nepovratna 
sredstva, ki jih občinam 
omogoča država v skladu z 
Zakonom o financiranju ob-
čin. Vlogo za to so morali 
oddati do 28. februarja.
Projekt gradnje zajema pro-
jektiranje in gradnjo zbirne-
ga centra z zunanjo ureditvi-
jo pripadajočega funkcional-
nega zemljišča. Na območje 
v treh nivojih bosta umešče-

na dva pritlična objekta oz. 
dve nadstrešnici, pisarniški 
kontejner s sanitarijami in 
garderoba za enega zaposle-
nega. Območje bo s treh 
strani zaščiteno z žičnato 
ograjo, vse površine bodo 
asfaltirane, uredili pa bodo 
tudi novo vodovodno omrež-
je in kanalizacijski sistem, 
ločen za meteorno in odpad-
no vodo. Razpis za izvajalca 
je bil že objavljen, dela bi za-
čeli junija in jih dokončali 
oktobra. Obstoječi center bo 
tudi med gradnjo za občane 
deloval nemoteno.
Svetniki, nezadovoljni, da so 
morali tako pomemben pro-
jekt obravnavati pod časov-
nim pritiskom, so oba inve-
sticijska programa sicer so-
glasno podprli, a izrazili več 
pomislekov. Zdi se jim, da 
je občina zemljišče kupila 
predrago in da je investicija 
predraga, a se zavedajo, da 
občina druge izbire nima. V 
zadnjih petnajstih letih pri-
mernega (ali cenejšega) 
zemljišča na območju obči-
ne Kamnik namreč niso 
našli.

Milijonsko posojilo  
za nakup zemljišč
Sledila sta sprejem rebalan-
sa letošnjega proračuna in 
dopolnitev občinskega načr-

ta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem – oboje zara-
di dejstva, da se namerava 
občina zadolžiti v višini mi-
lijona evrov za nakup ze-
mljišč, ki so strateškega po-
mena za občino.
S tem denarjem namerava 
občina kupiti vsaj nekaj ze-
mljišč na območju nekdanje 
smodnišnice, čeprav je glav-
ne priložnosti, da pri razvo-
ju tega območja sodeluje kot 
aktivni igralec, v preteklosti 
že zamudila. Lokalna skup-
nost na kar 70 hektarih veli-
kem območju namreč ta hip 
nima v lasti niti kvadratnega 
metra, s tem pa tudi ne vpli-
va na razvoj območja.
Pred dnevi je bila izvedena 
še zadnja dražba zemljišč iz 
stečajne mase, tako da so la-
stniki vseh nepremičnin 
zdaj znani. Občina Kamnik 
se je doslej neuspešno ude-
ležila nekaj javnih dražb, pri 
nekaterih prodajah (denimo 
pri dvorcu Katzenberg) pa 
ni uveljavljala predkupne 
pravice. »Prostorska politika 
je edina možnost občine za 
razvoj in narekovanje tempa 
– za to pa je tej občini bolj 
malo mar,« je bil v razpravi 
oster svetnik Edis Rujovič 
(LDP), Sandi Uršič (LSU) pa 
je na drugi strani mnenja, 
da bo milijon evrov zadoščal 
za zemljišča, ki bodo verje-
tno na voljo, in da je ta hip 
najbolj pomembno, da obči-
na javno pokaže jasno na-
mero, da namerava postati 
igralec v igri. Je pa bilo iz 
razprave razbrati, da so se 
vodje svetniških skupin na 
enem od sestankov pred 
sejo dogovorili za še višji 
znesek, a so nato popustili 
na milijon evrov. Občina, 
kljub temu da (še) ni solas-
tnik območja, že pripravlja 
vse potrebno za občinski 
podrobni prostorski načrt 
na tem območju.

Prva izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Potrdili gradnjo 
centra za odpadke
Občinski svetniki so na svoji prvi izredni seji v tem mandatu potrdili investicijske dokumente za 
gradnjo novega centra za ravnanje z odpadki, ki ga bo občina skupaj z Občino Komenda do konca 
leta zgradila na območju Suhadol. Sprejeli pa so tudi prvi rebalans letošnjega proračuna in med 
drugim namenili dodaten milijon evrov za nakupe zemljišč na območju nekdanje smodnišnice.

»Sporen« zemeljski plaz, ki ogroža občinsko cesto Kamnik–
Vranja Peč, bo saniran v letošnjem letu. / Foto: Jasna Paladin

Nov center za ravnanje z odpadki bo zrasel tik ob sedanjem centru v t. i. suhadolski jami. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Visok jubilej svo-
jega društva bodo kamniški 
upokojenci počastili na več 
načinov. Med drugim bodo 
izdali bogat zbornik in prip-
ravili slavnostno prireditev, 

pred dnevi pa so v sklopu 
jubileja predstavili tudi pri-
dobitev, na katero so čakali 
dolgo časa. Temeljito so na-
mreč prenovili pisarne, ki 
so bile po besedah predse-
dnika društva Vinka Polaka 
že res dotrajane. Zamenjali 
so celotno pisarniško opre-
mo, stene na novo 
prepleskali, zamenjali so 
računalnike, kupili ognje-
varno omaro za dokumente 

in namestila nova senčila. 
Pri urejanju novih prosto-
rov so jim na različne nači-
ne pomagali Franc Žerak, 
Ciril Čoš, Lado Hočevar, 
Valerija Štupar, Marija 
Kemperle, Lojzka Vrankar 
in Julka Polak.

Investicijo v vrednosti šest 
tisoč evrov so v celoti finan-
cirali sami, nove prostore pa 
so s prerezom traku, kot se 
za takšne investicije spodo-
bi, svojemu namenu uradno 
predali v družbi župana Ma-
teja Slaparja. »Verjamem, 
da bo vaše delo zdaj dosti 
lažje in prijetnejše. Delovne 
vneme vam ne manjka in to 
je zares hvalevredno,« je de-
jal župan.

Upokojenci prenovili 
svoje pisarne
Društvo upokojencev Kamnik v letošnjem letu 
beleži sedemdeset let delovanja.

Prenovljene prostore so uradno odprli župan Matej Slapar, 
podpredsednica društva Marjana Berlec in predsednik 
Društva upokojencev Kamnik Vinko Polak. / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Občina Kamnik sodeluje v treh projektih, ki so bili 
preko LAS Srce Slovenija oddani na javni razpis Programa 
razvoja podeželja RS 2014-2020, za katerega je skupaj na 
voljo 3,1 milijona evrov. Kot so sporočili z občinskega Od-
delka za razvoj in investicije, so prijavili projekte Mreža vod-
nih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je nadgradnja us-
pešno izvedenega projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinj-
skih Alp in je zdaj že čezmejni projekt, saj v njem sodelujejo 
občine iz celotnega območja Kamniško Savinjskih Alp, tako 
iz slovenskega kot iz avstrijskega dela. Drugi projekt je Ko-
lesarska veriga na podeželju, ki združuje 12 lokalnih akcij-
skih skupin in 29 občin. Na območju LAS Srce Slovenije 
bodo kolesarske postaje postavljene v občinah Dol pri Lju-
bljani, Kamnik, Litija in Šmartno pri Litiji. Tretji prijavljeni 
projekt pa je Zeleni karavaning, ki bo nadgradil mrežo po-
stajališč za avtodome in ponudnike še bolj povezal. J. P. 

Za nepovratna sredstva prijavili tri projekte
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SPOŠTOVANI PACIENTI,
ČE SUMITE, DA STE ZBOLELI ZARADI OKUŽBE  

S KORONAVIRUSOM,  
VAS PO NAVODILIH MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE PROSIMO, DA

NE VSTOPATE  
V ZDRAVSTVENI DOM,

AMPAK POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA,
OB NJEGOVI ODSOTNOSTI PA 01 8318 600 ALI 

01 8318 715,

KJER BOSTE PREJELI NAVODILA.

V PRIMERU UPRAVIČENEGA SUMA BOSTE PREUSMERJENI 
V NAJBLIŽJO VSTOPNO TOČKO  

ZA POTENCIALNO OKUŽENE BOLNIKE.

Glede na izjemno medijsko odmevnost informacij v zvezi s po-
javnostjo obolelosti zaradi koronavirusa (SARS-CoV-2) v prede-
lih izven meja naše države Zdravstveni dom dr. Julija Polca 
Kamnik obvešča, da je bolezen po simptomih podobna gripi, 
prenaša se kapljično kot gripa in tudi nevarna je podobno kot 
gripa. Ukrepi, ki jih izvajamo v svetu in pri nas, so namenjeni 
preprečevanju širjenja okužbe in temu je namenjena tudi upo-
raba zaščitne opreme. Glede na navedeno torej ne pomeni, da 
gre za izredno hudo bolezen. Uporaba mask pri običajnih ak-
tivnostih ni niti potrebna niti učinkovita, zadoščajo enaki ukre-
pi, kot so in veljajo pri preprečevanju gripe (pravilno in dosle-
dno umivanje rok ter pravilna higiena v primeru kašljanja). 
Glede na omenjene preventivne ukrepe se je tudi vodstvo 
Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik na podlagi navo-
dil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje odloči-
lo za določene preventivne ukrepe, ki pa še zdaleč niso ukrepi, 
ki bi nakazovali na alarmantno stanje, temveč le na to, da je 
treba preprečevati nepotrebno širjenje okužb, med katerimi je 
tudi koronavirus (SARS-CoV-2). 

Direktor
Sašo Rebolj, dr. med., spec.
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Jasna Paladin

Velika planina – Velika pla-
nina se sooča z vedno ve-
čjim pritiskom na okolje in 
naravo, ki je posledica pove-
čanega obiska območja. To 
se odraža z večjo obreme-
njenostjo cest in poti, večji-
mi potrebami po parkira-
nju, kakor tudi z večjim šte-
vilom obiskovalcev, ki na 
območju prenočujejo in ko-
ristijo gostinsko ponudbo v 
gostiščih in planinskih do-
movih. To povzroča želje in 
potrebe po dopolnjevanju 
infrastrukture in opremlja-
nju objektov, kakor tudi po-
večuje potrebe po rabi na-
ravnih virov – predvsem 

vode. Velika planina sicer 
ostaja eden večjih turistič-
nih adutov občine, a vse več-
ji pritisk na planino postaja 
precej skrb vzbujajoč pred-
vsem zato, ker gre za kraško 
planoto. Kar se zgodi na pla-
nini, se namreč slej ko prej 
odraža v dolini, tik pod pla-
nino pa je zajetje pitne vode 
za več kot 30 tisoč občanov 
Kamnika in Komende.

V pripravi je Strategija 
razvoja Velike planine
Občino Kamnik, ki je v pre-
teklem letu pristopila k prip-
ravi možnih scenarijev ra-
zvoja Velike planine, ki 
bodo podlaga za pripravo 
Strategije razvoja Velike pla-
nine, smo povprašali, kako 
nameravajo urediti ravnanje 
z odpadnimi vodami na pla-
nini, da vodni viri ne bi bili 

onesnaženi. »Največji po-
rabniki vode na planini so 
koče in planinski domovi. 
Sama poraba vode vpliva na 
količino odpadnih voda na 
tem območju. Na visokogor-
skih in gorskih obmo-
čjih,   kamor spada tudi ob-
močje Velike planine, ni 
urejenega javnega kanaliza-
cijskega omrežja, zato so v 
uporabi večinoma greznice 
in/ali male komunalne čis-
tilne naprave. Ker se v Slove-
niji večina vodovodov napa-
ja iz podtalnice, se na Veliki 
planini, kot kraški planoti, 
izpust mikrobiološko neo-
čiščene odpadne vode lahko 
odraža tudi na mikrobiolo-
ški onesnaženosti vode v za-

jetju Iverje, zato ima vsako 
onesnaženje na prispevnem 
območju vodnega zajetja ve-
lik vpliv na kakovost vode v 
tem vodnem zajetju,« pojas-
ni Marjana Kadunc, višja 
svetovalka za gospodarske 
javne službe iz občinskega 
oddelka za izvedbo kohezij-
skih projektov. 

Vodovarstvena območja 
ureja država
Kot nam pojasni v nadalje-
vanju, je bil za zaščito vo-
dnega vira Iverje že v letu 
1986 sprejet odlok, ki je do-
ločal vodovarstvene pasove 
in ukrepe za zavarovanje 
pitne vode, vendar je od 
sprejema zakona in podza-
konskih aktov, ki urejajo 
področje voda, določitev vo-
dovarstvenih območij v pri-
stojnosti države. »Na občin-

ski ravni je bil leta 2001 
sprejet in leta 2006 spre-
menjen odlok, ki je določal, 
da morajo imeti vsi objekti 
na območju Velike planine 
nepropustne greznice, ven-
dar je bila kasneje sprejeta 
državna uredba, ki ureja od-
vajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda in ki 
določa posamezna območja 
gostote poselitve, način od-
vajanja odpadnih voda in 
časovne roke za ureditev 
odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda na posameznih 
območjih poselitve, kjer to 
še ni ustrezno urejeno, 
skladno z veljavnimi pred-
pisi. Uredba tudi določa, da 
mora lastnik obstoječega 

objekta, za katerega je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje 
pred 14. decembrom 2002 
ali pa je bil objekt v uporabi 
pred tem dnem, zagotoviti 
odvajanje in čiščenje v skla-
du z uredbo najpozneje ob 
prvi rekonstrukciji objekta. 
Nadalje uredba določa, da 
mora lastnik objekta, iz ka-
terega se komunalna odpa-
dna voda neposredno ali 
posredno odvaja v vode 
brez predhodnega čiščenja, 
zagotoviti odvajanje in či-
ščenje najpozneje do 31. de-
cembra 2021,« še pravi 
Marjana Kadunc in poudar-
ja, da vodovarstvena obmo-
čja ureja država, zato so na 
občini že stopili v stik z Mi-
nistrstvom za okolje in 
prostor, da bi pripravili 
uredbo, ki bi to področje, ki 
je za nadaljnje zagotavlja-

nje zdravega bivalnega oko-
lja bistvenega pomena, na-
tančneje določila vodo-
varstvene pasove ter med 
drugim vsebinsko bolj po-
drobno določila najprimer-
nejši način odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda na 
posameznih območjih. 
Lahko pa, kljub temu da raz-
mere še niso povsem ureje-
ne, lastniki objektov na Veli-
ki planini že zdaj  močno 
pripomorejo k čistejšemu 
okolju. Manj porabljene 
vode predstavlja manj odpa-
dnih voda, k čistejšim izvi-
rom pa pripomore tudi re-
dno odvažanje grezničnih 
gošč in muljev.

V vodnih virih so sledi 
človeškega delovanja
Časa pa žal nimamo prav ve-
liko, saj so vodni viri že one-
snaženi. 
V letih 2017 in 2018 je Ja-
marski klub Kamnik izvedel 
seriji meritev kemijskih, mi-
krobioloških in bioloških pa-
rametrov na virih pitne vode 
v Kamniku in Lučah – vode s 
planine se namreč iztekajo 
na obe strani. Večji del Veli-
ke in Male planine se odma-
ka v izvir Lučnice v Podvolov-
jeku. Območje Šimnovca se 
odteka proti Kamniški Bistri-
ci (izviri Konjski potok, Dol-
ski potok), območje južneje 
pa se steka v Konjsko in proti 
Črni (izviri Potok, Šunce in 
Krivčevo).
Kraški izviri so ogroženi za-
radi turistične in kmetijske 
dejavnosti. Zaščitna plast 
prsti in rastja je na kraškem 
območju namreč zelo tanka, 
zato voda ob prenikanju 
nima nobenega naravnega 
filtra, da bi se kemično, bio-
loško in fizikalno očistila. 
Rezultati analiz kažejo na 
antropogeno onesnaženje 
nekaterih vodnih virov s ko-
liformnimi bakterijami, 
E.coli, v nekaterih virih pa 
so prisotne tudi povišane 
vrednosti nitratov. Onesna-
ženje podzemnih voda in 
vodnih virov lahko povzroča 
tudi paša živali, ugotavljajo 
strokovnjaki, ki so za občino 
izdelali oceno tveganj za 
okolje in naravo zaradi ra-
zvojnih dejavnosti na Veliki 
planini. 
Kot je razvidno iz obsežnega 
gradiva, je edina prava smer 
za Veliko planino omejeni 
razvoj s poudarjenim 
varstvom, pri čemer se kot 
ključna omejitev kaže razpo-
ložljivost vode in pa ustre-
zen način odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda.

Razvoj Velike planine 
bo treba usmeriti
Območje Velike planine javnega kanalizacijskega omrežja nima urejenega in je glede na gostoto 
poselitve izven območij, znotraj katerih je občina to zavezana zagotoviti. Je pa del doline Kamniške 
Bistrice in del Velike planine na vodovarstvenem območju, kjer je kot skrajni rok za ustrezno ureditev 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda določen 31. december 2021. Težave povzročata zatečeno stanje 
in vedno večja obremenjenost planine. 

Velika planina zaradi svojih lepot vsako leto privabi več obiskovalcev, a za zaščito 
naravnega okolja bo človeški vpliv treba omejiti. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Srednja vas – Občina Ka-
mnik z izbranimi izvajalci 
opravlja še zadnja dela v Tu-
hinjski dolini, povezana z 
gradnjo sekundarne kanali-
zacije.
Te dni se tako nadaljuje ob-
nova ceste skozi Srednjo vas 
ter montaža manjkajočih 
ograj na zaščitnih zidovih. 
Kot pravijo na občini, bodo v 

sklopu te obnove uredili od-
vajanje padavinskih voda, 
namestili bodo hitrostno 
oviro (grbino) na novem 
prehodu za pešce, vgradili 
dodatno cestno signalizacijo 
ter nekoliko prilagodili tako 
imenovani S-ovinek.
Zaradi omenjenih del na 
cesti velja polovična zapora, 
zato voznike prosijo, naj do-
sledno upoštevajo prometno 
signalizacijo.

Dela v Srednji vasi 
se nadaljujejo
Odsek ceste bo po obnovi bolj varen tako za 
voznike kot za pešce.

Na cesti skozi Srednjo vas velja polovična zapora.
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Mag. Urban Bergant, 
svetnik LMŠ

Kot prvi predsednik in dolgole-
tni aktivni član Podjetniškega 
kluba Kamnik sem vesel, da 
smo se v zadnjih šestih letih v 
skupni zavezi iskanja poti za 
uspeh gospodarstva in podje-
tništva v občini Kamnik isto-
misleči iz šestdesetih podjetij 
iz Kamnika in okolice poveza-
li. Kot večkrat poudarim, se 
vedno bolj zavedamo, da bodo 
lahko preživela in se razvijala 
le podjetja, ki bodo sodelovala 
na lokalnem nivoju in si med-
sebojno pomagala pri vstopih 
na tuje trge, pa naj si gre za 
evropski ali globalni trg.
Tako na spletni strani Podje-
tniškega kluba Kamnik v redni 
rubriki Ogledalo kamniškega 
gospodarstva, ki jo že šest let 
piše Jure Ugovšek, vidimo, da 
statistični podatki za leto 2018 
kažejo, da rast plač v kam-
niških podjetjih ostaja nadpov-
prečna. V isti rubriki so nani-
zana tudi največja kamniška 
podjetja po prihodkih, zaposle-
nih in dobičku v letu 2018. Vse 
to so spodbudni kazalci, ki ka-
žejo na ugoden razvoj kamni-
škega gospodarstva, katerega 
nosilci so ravno člani Podjetni-
škega kluba Kamnik. 
Vizija in dosedanje delovanje 
Podjetniškega kluba Kamnik 
vsebujeta tudi skrb za razvoj 
podjetniških idej in posluh za 
mlade generacije. Tako člani 
kluba nase prevzemajo odgo-
vornost za mlade ljudi v obliki 
mentorstva preko Zadruge 
KIKŠtarter, ki je kamniška 
»valilnica in spodbujevalni-
ca« idej in inovativnih poslov-
nih rešitev. Prav zato smo 
ustanovni člani Zadruge KIK-
štarter kupili in obnavljamo 
poslovno stavbo v velikosti 766 

kvadratnih metrov za potrebe 
razvoja mladih podjetij, ki v 
nadaljnji poslovni rasti podi-
rajo meje – kot so Addstar, 
Sleepy Bottle, Gaia Naturelle, 
BeLife Kombucha ...
Poudaril bi, da je Občina Ka-
mnik partner Poslovnega klu-
ba Kamnik že od ustanovitve 
kluba dalje. S ciljem pomoči 
za izvajanje uporabnega pod-
jetniškega izobraževanja, del 
občinskih sredstev občina pre-
ko razpisov namenja tudi za 
razvoj gospodarskih dejavnosti 
v občini ter tako prispeva za 
razvoj mladih podjetnikov. V 
okviru Zadruge KIKŠtarter je 
bilo v preteklem letu realizira-
nih več kot sedemdeset dogod-
kov.
Lani smo realizirali večino 
zadanih ciljev za pospeševaje 
gospodarstva in podjetništva v 
Kamniku. Organizirali smo 
več srečanj in izobraževanj za 
vodilne kadre Podjetniškega 
kluba Kamnik, sodelovali smo 
na Karierni tržnici, srečali 
smo se z ukrajinsko gospodar-
sko delegacijo, sodelovali smo 
na Kamniškem forumu, imeli 
dve strokovni predavanji za 
svoje člane …
Tako povezani in ciljno na-
ravnani skupaj lahko prema-
gamo še prenekateri izziv, ki 
je pred nami.

Mnenje občinskega svetnika

Podjetniki  
na skupni poti

Jasna Paladin

Duplica – Inšpektorji In-
špektorata RS za okolje in 
prostor so v lanskem letu v 
zvezi z domnevno onesna-
ženim zrakom na območju 
občine Kamnik opravili štiri 
inšpekcijske nadzore, in si-
cer v podjetjih Tisa, Livarna 
Titan, Prašno barvanje in 
eloksiranje – Martin Am-
brož, s. p., in družbi Eu-
ronep Eko iz Šmarce. Kot so 
nam pojasnili, nepravilnosti 
niso zaznali. 
»Inšpekcijski nadzor v zvezi 
z emisijami snovi v zrak v 
družbi Tisa ni pokazal pre-
seganj mejnih vrednosti, do-
ločenih z Uredbo o emisiji 

snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja. V po-
ostrenem inšpekcijskem 
nadzoru v družbi Livarna 
Titan, ki ima v upravljanju 
napravo za obratovanje, ki 
ima pridobljeno okolje-
varstveno dovoljenje, je bilo 
ugotovljeno, da naprava ne 
povzroča čezmerne obreme-
nitve okolja z emisijami 
snovi v zrak oziroma emisi-
je snovi v zrak iz naprave ne 
presegajo predpisanih mej-
nih vrednosti, določenih v 
okoljevarstvenem dovolje-
nju. Martin Ambrož ima na-
pravo za površinsko obdela-
vo kovin z uporabo elektro-
litskih ali kemičnih postop-
kov, za katero zagotavlja iz-

vajanje obratovalnega moni-
toringa emisij snovi v zrak 
na vseh izpustih odpadnih 
plinov iz naprave. Obrato-
valni monitoring ni kazal 
čezmerne obremenitve oko-
lja z emisijami snovi v zrak. 
Tudi emisijske koncentraci-
je merjenih parametrov v 
sklopu občasnih meritev ne 
presegajo mejnih emisijskih 

koncentracij. Na inšpekcij-
skem pregledu v Euronep 
Eko je inšpektor ugotovil, da 
so zavezancu potekle meri-
tve emisij snovi v zrak, zato 
mu je z odločbo odredil od-
pravo nepravilnosti. Sep-
tembra je zavezanec predlo-
žil meritve emisij snovi v 
zrak, ki so pokazale, da na-
prava ne presega dovoljenih 
vrednosti emisij snovi v 
zrak,« so na Inšpektoratu 
RS za okolje in prostor zapi-
sali v svojem odgovoru na 
vprašanja, kje vse so v zvezi 
z onesnaženostjo zraka na 
območju občine Kamnik v 
zadnjem letu opravili in-
špekcijski nadzor in kakšne 
so bile njihove ugotovitve.

Inšpektorji kršitev niso zaznali
Medtem ko občani južnega dela Kamnika tarnajo nad onesnaženim zrakom, Inšpektorat RS za okolje 
in prostor pri svojih nadzorih doslej ni zaznal nepravilnosti.

»Inšpekcijski nadzor v 
zvezi z emisijami 
snovi v zrak v družbi 
Tisa ni pokazal 
preseganj mejnih 
vrednosti.«

Žaklina Zdravkovič, 
svetnica LPD

Teče moj drugi mandat v 
kamniškem občinskem svetu. 
Kot občinska svetnica pri svo-
jem delovanju največ pozor-
nosti posvečam socialnim 
vprašanjem, vprašanjem, po-
vezanim z mladino in špor-
tom, ter prometni varnosti. V 
prejšnjem mandatu je bil, 
tudi z mojim prizadevanjem, 
postavljen krožni tok pri Lid-
lu, ki je olajšal prepustnost 
prometa in izboljšal prome-
tno varnost v tem delu mesta. 
Še vedno ostaja nerealiziran 
načrt pokritega bazena, ki ga 
občani Kamnika potrebuje-
mo, pa vendar je vedno znova 
odrinjen na stranski tir. 
Pokriti bazen bi bil v korist 
vsem občanom, klubi bi lahko 
trenirali na domačem terenu, 
šole, vrtci, upokojenci in vsi 
ostali bi lahko v centru mesta 
plavali tudi pozimi. Pred ča-
som sem se v sodelovanju s 
kamniškimi klubi, ki za tre-
ning potrebujejo bazen, lotila 
zbiranja podatkov in primer-
jav stroškov postavitve kon-

strukcije pokritega bazena z 
napihljivo membrano – balo-
nom in njegovega vzdrževa-
nja. To bi bila za občino fi-
nančno najugodnejša rešitev 
in podatke o tem imajo tudi 
na občini. Glede na primerja-
ve z bazenom iz Radovljice 
stroški ne bi bili pretirani in 
bi bili s soudeležbo klubov za 
občinski proračun sprejemlji-
vi. Trenutna občinska koali-
cija v pogovorih podpira po-
stavitev pokritega bazena, 
zato verjamem, da bomo vsi 
združili moči in tako že v pri-
hodnjem letu občanom Ka-
mnika omogočili plavanje v 
bazenu tudi pozimi.

Mnenje občinske svetnice

Pokriti bazen 
prihodnje leto?

Strategija, in ne stihija
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V prejšnjem mandatu, v času 
županovanja Marjana Šarca, so 
se projekti izvajali celostno. Ne-
kateri so bili dobro nastavljeni, 
četudi niso bili dokončno izve-
deni. Tu velja omeniti staro 
mestno jedro. To se je začelo 
po fazah prenavljati med letoma 
2015 in 2018, kar bi imelo za 
končni učinek tudi revitalizacijo 
Štune z okolico. Redka mesta 
imajo privilegij tako kulturno bo-
gatega mestnega jedra. Zdi se, 
da v tem trenutku ta danost ni 
prepoznana kot prioriteta, še 
manj pa kot priložnost. Tako je 
denimo tudi v primeru težko pri-
čakovanega mamutovega kipa. 
Občinski svet je s sprejemom 
proračuna namenil denarna 
sredstva, občinska uprava pa 
zanj še vedno ni našla zemljiš-
ča. Enako je v primeru novega 
nogometnega igrišča z umetno 
travo. Vse to so ukrepi, ki kaže-
jo na pomanjkanje vizije, odloč-
nosti in strategije. Tudi pri ce-
stah ni prave transparentnosti 
in občane tu razumemo, ko se 
sprašujejo kdaj bodo na vrsti 
ter zakaj njihova krajevna skup-

nost ni med prioritetami. Skraj-
ni čas je, da začnemo izzive 
reševati celostno, pri čemer 
svetniška skupina LMŠ 
zagotav lja svojo podporo. V tre-
nutni situaciji pa smo dolžni 
opozoriti na anomalije. 
Nenazad nje gre za poslanstvo 
in odgovornost do volilik in volil-
cev.

Marko Šarec,  
občinski svetnik LMŠ

V petek, 14. februarja, je v Kamniku 
potekal že 18. zbor članstva NSi Ka-
mnik. Skupaj se nas je zbralo več 
kot 30 članov, simpatizerjev in go-
stov. Med slednjimi sta bila tudi dva 
državnozborska poslanca: mag. 
Matej Tonin, ki je tudi naš član, in 
Tadeja Šuštar, ki je zastopala OO 
NSi Domžale. Še ena naša članica, 
ga. Ivanka Učakar, pa nas je hkrati 
pozdravila kot predsednica Regij-
skega odbora NSi Ljubljana – Vzhod 
in članica Zveze seniorjev NSi.
Poslanec Tonin je svoj nagovor 
zastavil kot poročilo o svojem delu 
in trenutnem političnem dogajanju 
na državni ravni, v katerem je sou-
deležen, saj je poslanec z obmo-
čja našega odbora. Govoril je o 
dogajanju, ki je vodilo k odstopu 
vlade, ter pogovorih o oblikovanju 
nove koalicije in s tem nove vlade, 
pa tudi o morebitnih predčasnih 

volitvah. Ob tej priložnosti smo 
mag. Mateja Tonina evidentirali kot 
kandidata na prihodnjih volitvah v 
državni zbor.
Na zboru smo se seznanili še s po-
ročili za preteklo leto, med njimi pa 
je bilo najpomembnejše in hkrati 
navdušujoče poročilo predsednika 
OO in kamniškega župana Mateja 
Slaparja. Po letu dni županovanja je 
lahko poročal o številnih razvojnih 
projektih občine, ki potekajo, o ure-
sničenih investicijah, načrtih, pa 
tudi izzivih, ki še čakajo občino v 
preostanku mandata.
Srečanje smo sklenili s prijetnim 
druženjem in pomenki ob pogostitvi.

Primož Zupan,  
tajnik OO NSi Kamnik
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Kamnik – Občanke in občani se z županom Matejem Sla-
parjem lahko sestanete in mu svoje težave predstavite vsak 
četrtek v mesecu med 12. in 15. uro, in sicer po predhodnem 
naročilu na telefonsko številko 01 831 81 17. J. P. 

Srečanja z županom Matejem Slaparjem

Jasna Paladin

Ljubljana – V sredo, 26. fe-
bruarja, je bila podpisana 
Dopolnitev št. 3 k dogovoru 
za razvoj Ljubljanske urba-
ne regije, na podlagi katere 
bo osrednjeslovenska regija, 
kamor sodi tudi občina Ka-
mnik, za projekte prejela 
sredstva v višini 45 milijo-
nov evrov. 

Dogovor za razvoj osre-
dnjeslovenske regije vklju-
čuje skupaj 21 projektov, pri 
čemer je šest projektov no-
vih. Med njimi je tudi pro-
jekt Kolesarska povezava 
Kamnik–Godič, katerega 
skupna ocenjena vrednost 
znaša 1,3 milijona evrov.
Med projekti jih je največ 
prav s področja spodbujanja 
urbane mobilnosti.

Za razvoj Ljubljanske 
urbane regije 45 milijonov

OO SDS KAMNIK VAM ŽELI LEPO  
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA.

OB MATERINSKEM DNEVU PA SE ŽELIMO  
VSEM MATERAM ZAHVALITI ZA NJIHOVO  

NENADOMESTLJIVO VLOGO  
NA TEM SVETU.
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Na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006,  
25/2009, 74/2015 in 51/2017) podajamo naslednje

 
POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2019

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., kot koncesionar opravlja gospodarsko javno službo oskrbe s 
pitno vodo na vodovodnih sistemih: Iverje Kamnik, Iverje Komenda, Kamniška Bistrica - Godič, Pore-
ber - Markovo, Pšajnovica, Palovče - Vranja Peč - Velika Lašna, Gozd in Črna. V skladu z zakonodajo 
je na omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor po načelih sistema HACCP. Nacionalni labo-
ratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), lokacija Kranj, opravlja strokovno pomoč in svetovanje pri 
izvajanju notranjega nadzora na vodovodih, ki so v upravljanju Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. 
V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitnih vod skupaj odvzetih 
sto štiriinsedemdeset (174) vzorcev pitne vode. Od tega je bilo sto petinštirideset (145) vzorcev 
odvzetih za mikrobiološke preiskave in devetindvajset (29) vzorcev za fizikalno-kemijske analize.

Tabela 1: Rezultati preskusov vzorcev pitne vode, pridobljenih v okviru izvajanja notranjega nadzora v letu 2019:

VODOVOD Mikrobiološke preiskave Fizikalno-kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 
zaradi  
E coli

Vzorci, 
odvzeti na 
omrežju

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci, 
odvzeti na 
omrežju

IVERJE KAMNIK 53 0 0 44 7 0 6

IVERJE KOMENDA 8 0 0 8 0 0 0

KAMNIŠKA   
BISTRICA - GODIČ

7 1 0 6 1 0 1

POREBER - MARKOVO 7 2 0 7 1 0 1

PŠAJNOVICA 5 0 0 5 2 0 2

PALOVČE - VRANJA 
PEČ - VELIKA LAŠNA

6 0 0 5 1 0 1

GOZD 6 1 0 6 2 0 2

ČRNA 6 1 1 5 2 0 2

V okviru internega nadzora se pitno vodo vzorči na zajetjih, vodohranih, primarnih cevovodih in iz 
internih (hišnih) vodovodnih omrežij pri končnih porabnikih. 

Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Iverje Kamnik, so bili skladni s pravilnikom. 

Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Iverje Komenda, so bili skladni s pravilnikom. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Kamniška Bistrica – Godič, po UV-dezinfek-
ciji, so bili skladni s pravilnikom. Neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju Slevo, surova voda pred 
UV-dezinfekcijo. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v dveh (2) primerih neskladnosti vzorcev 
pitne vode, odvzetih iz vodooskrbnega sistema Poreber - Markovo, najdene koliformne bakterije. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Pšajnovica, so bili skladni s pravilnikom. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna, so bili 
skladni s pravilnikom. 

Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v enem (1) primeru neskladnosti vzorca 
pitne vode, odvzetega iz vodooskrbnega sistema Gozd, najdene koliformne bakterije. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Črna, po dezinfekciji, so bili skladni s pravil-
nikom. Neskladen vzorec je bil odvzet v vodohranu, surova voda pred dezinfekcijo. 
Opomba: Koliformne bakterije so bakterije, ki jih najdemo v okolju. Ocenjujemo, da prisotnost koli-
formnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. 

Vsi odvzeti vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Tabela 2: Rezultati preskusov vzorcev pitne vode, pridobljenih v okviru izvajanja državnega monitoringa pitnih  
vod v letu 2019:

VODOVOD Mikrobiološke preiskave Fizikalno-kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 

zaradi E 
coli

Vzorci, 
odvzeti na 
omrežju

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci, 
odvzeti na 
omrežju

IVERJE KAMNIK 25 7 0 25 2 0 2

IVERJE KOMENDA 7 0 0 7 2 0 2

KAMNIŠKA
BISTRICA - GODIČ

5 1 0 5 1 0 1

POREBER - MARKOVO 2 1 0 2 2 0 2

PŠAJNOVICA 2 0 0 2 2 0 2

PALOVČE - VRANJA
PEČ - VELIKA LAŠNA

2 0 0 2 2 0 2

GOZD 2 1 0 2 1 0 1

ČRNA 2 1 0 2 1 0 1

V okviru državnega monitoringa se pitno vodo vzorči izključno samo iz internih (hišnih) vodovodnih 
omrežij, to je na pipah pri uporabnikih. 

V lanskem letu je bilo na vodovodnem sistemu Iverje Kamnik neskladnih sedem (7) vzorcev pitne 
vode. Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v vseh primerih najdene koliformne 
bakterije. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Iverje Komenda, so bili skladni s pravilnikom. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v enem (1) neskladnem vzorcu pitne vode, 
odvzetem iz vodooskrbnega sistema Kamniška Bistrica - Godič, najdene koliformne bakterije. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v enem (1) neskladnem vzorcu pitne vode, 
odvzetem iz vodooskrbnega sistema Poreber - Markovo, najdene koliformne bakterije. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Pšajnovica, so bili skladni s pravilnikom. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na vodooskrbnem sistemu Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna, so bili 
skladni s pravilnikom. 
Pri neskladnem vzorcu pitne vode, odvzetem iz vodooskrbnega sistema Gozd, so bile v enem (1) 
primeru najdene koliformne bakterije.
Pri neskladnem vzorcu pitne vode, odvzete iz vodooskrbnega sistema Črna, so bile v enem (1) pri-
meru najdene koliformne bakterije.

Vsi odvzeti vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

V primeru mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode, odvzetih v okviru državnega monitoringa,  
je upravljavec vsakokrat naročil ponovni odvzem vzorcev pitne vode na istem vzorčnem mestu in/ali 
na mestu pred vodovodnim priključkom lastnika objekta, v katerem je bil vzorec odvzet. Vsi ponovit-
veni vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Jasna Paladin

Kamnik – Na Upravni enoti 
Kamnik so nedavno pripra-
vili tradicionalno novinar-
sko konferenco, na kateri so 
predstavili vrsto zanimivih 
podatkov, pa tudi težave, s 
katerimi se soočajo. »Po 
skrbni analizi opravljenega 
dela z zadovoljstvom ugota-
vljamo, da je bil program 
dela upravne enote za leto 
2019 v celoti izveden, a soo-
čali smo se s precejšnjimi 
kadrovskimi težavami. Kar 
tri naše sodelavke so bile na 
bolniškem dopustu več kot 
dva meseca, ena kar celo 
leto. Tudi svetovalke na po-
rodniškem dopustu v drugi 
polovici leta nismo nadome-
ščali. Vse delo in zastavljene 
naloge smo sicer izvedli, a 

ob največjih obremenitvah 
že na robu zmogljivosti za-
poslenih. Trenutno je v 
upravni enoti trideset zapo-
slenih za nedoločen čas, 
pred leti pa smo jih imeli že 
38,« je v uvodu pojasnil na-
čelnik Upravne enote Ka-
mnik Mihael Novak in pou-
daril, da iščejo nove sodelav-
ce, ki pa jih je za to delo zelo 
težko dobiti. Nujno bo treba 
tudi pomladiti ekipo, saj je 
trenutno povprečna starost 
zaposlenih 48 let. Za plače, 
materialne stroške in male 
investicije so lani porabili 
952.414 evrov.
V lanskem letu so imeli v 
reševanju 16.244 upravnih 
zadev, kar je dobrih enajst 
odstotkov več kot v letu 
poprej. K povečanju zadev je 
pripomogla gospodarska 

rast in s tem več gradenj pa 
tudi priseljevanje. Konec 
leta je nerešenih ostalo 293 
zadev, kar je le 1,8 odstotka 
vseh. Delež nerešenih zadev 
se je kljub kadrovski pod-
hranjenosti v primerjavi s 
preteklim letom malce 
zmanjšal.
Poleg upravnih zadev so v 
lanskem letu imeli v reševa-
nju tudi 32.877 drugih 
upravnih in prekrškovnih 
nalog. 

Rojstev več kot smrti
V letu 2019 je na območju 
upravne enote živelo 38.391 
prebivalcev, od tega v občini 
Kamnik 31.679, kar je 237 
več kot leta 2018. Našteli so 
302 rojstvi in 276 smrti, 
Kamničani pa so živeli v 
11.388 gospodinjstvih.

Vedno več tujcev

Na območju UE Kamnik je 
stalno oziroma začasno pri-
javljenih 3018 tujcev, največ 
tujcev je državljanov Bosne 
in Hercegovine, sledijo pa 
državljani Kosova. Število 
zadev na področju tujcev se 
je v primerjavi z letom 2018 
povečalo za 36,7 odstotka. V 
reševanje so prejeli tudi 51 
vlog za sprejem v drža-
vljanstvo Republike Sloveni-
je; ugodili so 44 prošnjam.
Izvedli so tudi več postop-
kov preverjanja resničnosti 
prijave tujcev, saj na obmo-
čju UE Kamnik delujejo za-
poslitvene agencije, ki na-
stopajo kot posredniki tuje 
delovne sile. Večinoma gre 
za fiktivne prijave prebiva-
lišč, saj se v mnogih prime-

rih tujci nadalje zaposlujejo 
v tujini in jim naše ozemlje 
predstavlja zgolj tranzit do 
naslednje destinacije.
Lani so prejeli 4239 vlog za 
izdajo osebnih izkaznic in 
1714 vlog za izdajo potnih 
listin. Opravljenih je bilo 
166 poročnih obredov in 
dve partnerski zvezi. Vlože-
nih je bilo 43 vlog za spre-
membo osebnega imena. 
Na novo je bilo registriranih 
trinajst društev, izbrisanih 
pa osemnajst. »Na področju 
prometa je bilo izdanih ali 
zamenjanih 3304 vozniških 
dovoljenj. Število že zame-
njanih vozniških dovoljenj 
je sicer zadovoljivo, a oce-
njujemo, da ima vsaj še tre-
tjina voznikov stare obrazce, 
katerih veljavnost poteče 19. 
januarja 2023,« je opozorila 

vodja oddelka za upravne 
notranje zadeve Jana Grden 
Rutar.
Med izdanimi gradbenimi 
dovoljenji je največji delež 
predstavljala stanovanjska 
gradnja – približno 60 od-
stotkov.
V postopku reševanja so še 
vedno denacionalizacijski 
postopki za Plečnikov dvo-
rec v Kamniški Bistrici ter 
vrnitev občinske stavbe, 
pravnomočno pa je zaklju-
čen postopek v zadevi Kme-
tijska zadruga Kamnik.
Na UE Kamnik so lani pos-
krbeli za statuse vojnih inva-
lidov (40), vojnih veteranov 
(939) in žrtev vojnega nasi-
lja (502) ter njihove pravice. 
V letu 2019 je UE Kamnik 
izdala 33 EU-kartic ugodnos-
ti za invalide.

Zamenjajte vozniško dovoljenje
To občane občin Kamnik in Komenda opozarjajo na Upravni enoti Kamnik. Kar tretjina voznikov ima še vedno stara vozniška dovoljenja (rožnate 
izkaznice), ki jih bo treba ne glede na rok njihove veljavnosti za nova dovoljenja zamenjati do 19. januarja 2023. Da bi se izognili veliki gneči na okencih 
upravne enote, to zamenjavo opravite čim prej.
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Goran Završnik

Kamnik – O severnem delu 
Kamnika, ki ga že od sredi-
ne 19. stoletja blokira skriv-
nostna kemična tovarna, je 
bilo, predvsem zadnjih šest 
let, na tem mestu napisane-
ga že marsikaj. Od zaskr-
bljenih pisem bralcev in pri-
spevkov raznorodnih občin-
skih svetnikov do poročanja 
o različnih, večkrat tudi zelo 
uspelih podvigih muzejskih 
delavcev in nevladnega sek-
torja s področja industrijske 
dediščine in nje nadaljnje 
usode. Kam so šle vse fabri-
ke, Na sodu smodnika, Kul-
turni vrt Katzenberg, Črni 
mlinarji, MC Kotlovnica od-
prla KIKŠtarter, Escape Ho-
use v stari smodnišnici, 
Gunpowder City, Katzenka-
baret, Pot smodnika in tova-
rištva, StimulArt v Kamniku 
je nekaj glavnih naslovov, 
povezanih z različnimi lo-
kalnimi in mednarodnimi 
projekti in oživljanjem tega 

za Kamnik izjemno po-
membnega področja.

Zadnje pribežališče naše 
smodnišnice
Kljub več celostnim strate-
škim rešitvam in pobudam, 
ki so se na mizah občinske 
politike pojavljale vse od leta 
2009 dalje, je stanje tega 
območja danes, milo reče-
no, razdrobljeno. Številni 
zasebniki so izkoristili ob-
činsko odločevalsko neod-
ločnost, tudi številne fige v 
žepu in politično koristo-
ljubnost, in si kupili svoj 
prostor pod soncem. Ja, da 
so prišli do sonca, je bilo tre-
ba posekati večino dreves, ki 
so vsa leta od nastanka smo-
dnišnice tvorila zanimivo, 
od Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine (ZVKD) celo 
zavarovano vrtno krajino. Ja, 
zavarovano. A ker je ZVKD, 
kot sami rečejo, brezzobi ti-
ger, se ni zgodilo prav nič. 
Kakor se zelo verjetno ne bo 

zgodilo nič, ko bo čez nekaj 
let konec moratorija in bodo 
morali novi lastniki vrniti 
področje v prvotno stanje. 
Več kot sto stavb, nekatere 
so celo iz sredine 19. stole-
tja, je prepuščenih vesti no-
vih lastnikov in, da ne bo 
pomote, nekateri jo tudi 
imajo. A to pomeni zgolj to, 
da boste v prihodnje na ob-
močju, kjer bi lahko zgradili 
še en Kamnik, videli meša-
nico postapokaliptične de-
strukcije, makadamske puš-
čave, osamelih drevesnih 
srhljivcev in korporativnih 
zabaviščnih parkov. Vse to 
bo ostalo povezano z razpa-
dajočo betonsko tankovsko 
cesto, komunalne storitve 
pa odvisne od kreativnosti 
posameznika. A, pa še to. 
Ne, Kamničanke in Kamni-
čani, ne boste zares videli 
tega, ker je območje za jav-
nost že sedaj zaprto.
Zadnje pribežališče naše 
smodnišnice, območje, kjer 
lahko, z roko v roki, še dose-

žemo, da nam bogata zgo-
dovina in naš industrijski in 
civilizacijski temelj dokonč-
no ne izgineta pred našimi 
očmi, je nekaj sto metrov 
južnega dela smodnišnice, 
od Doma kulture Kamnik 
do Elektrarne in Katzenber-
ga na Mačjem hribu. Seveda 
je tudi to območje že zdav-
naj v rokah zasebnikov, a se 
prav v tem času nakazujejo 
možnosti, da bi Občina Ka-
mnik vendarle vzela vajeti v 
svoje roke.

Kamniška kreativna 
kulturna industrija
In ker je treba nekje začeti, 
bomo začeli pri kulturi. In 
kreativi. Dodali ščepec indu-
strije in jagodo industrijske 
dediščine. In bomo, tudi v 
Kamniku, vzeli besedno na-
kovalo in pred vašimi očmi 
skovali izraz Kamniška kre-
ativna kulturna industrija. 
Ja, izraz kreativna industrija 
je na pohodu tudi v naših 
krajih. Množica dizajnerjev, 

arhitektov, programerjev, 
oglaševalcev, producentov, 
podcasterjev in drugih no-
vih medijev bo končno našla 
svoj dom. In svoj razpis. In 
denar. Seveda kamniški 
nevladni sektor prakticira 
kreativno kulturno industri-
jo že od vstopa v 21. stoletje. 
Dom kulture Kamnik, MC 
Kotlovnica s KoTV, Kam-
fest, KIKŠtarter, Ir Image, 
Vemiz Media, Studio Data-
print, wFoil. Seveda našteti 
predstavljajo le ščepec ob-
stoječih in zagotovo sem ne-
hote izpustil tudi kaj večjega 
in pomembnejšega. Še po-
sebej v času delovanja KIK-
Štarterja se je število posa-
meznikov in malih podjetij 

iz tega naslova drastično 
povečalo.
Kamniška kreativna kultur-
na mladinska cona se bo 
razprostirala na območju že 
delujočih objektov: Dom 
kulture Kamnik, KIKŠtarter, 
Vratarnica in na novo prido-
bljenih objektov južnega 
dela smodnišnice z železni-
ško postajo. Do kam bo se-
gala? Glede na porast krea-
tivnih dejavnosti, kar gre z 
roko v roki z razvojem mo-
derne ustvarjalnosti, kam-
niške kulturne pomladi, z 
uspehi profesionalne kultu-
re na mednarodnem podro-

čju, vedno večjimi festivali 
in, pomembno, s trajnim 
povečevanjem publike in 
drugih odjemalcev, bi se 
cona najlepše zaključila z 
veličastnim Katzenbergom, 
ki je in bo še naprej igral vlo-
go v tej igri.
Za konec. O uspešni kreativ-
ni (kulturni) industriji lahko 
govorimo, ko pridejo njeni 
»proizvodi« do odjemalcev. 
V avstrijskem Linzu, eni od 
zibelk evropske kreativne 
industrije, se niso nikoli od-
rekli težki industriji, ki 
obkroža to mesto. In prav ta 
težka industrija je prva izra-
zila potrebo po kreativnih 
industrijah. V Kamniku 
smo v nekaterih tovarnah že 

imeli kreativne oddelke, ki 
so uspešno razvijali nove iz-
delke. Stole Rex, recimo. 
Smodnišnica je imela kar 
področje, ki so mu rekli Pro-
ba hodnik, kjer so, v sodelo-
vanju z Laboratorijem, pre-
izkušali nove proizvode. 
Težkih tovarn v Kamniku ni 
več, ostalo je nekaj manjših, 
nekaj se jih je na novo nare-
dilo, kar je spodbudno. Ob 
pravi politični volji bo Ka-
mnik zlahka držal korak z 
drugimi. In ne pozabimo, 
da je Kamnik marsikaj že 
imel in da to ni nujno izgub-
ljeno. Da vsaka prenagljena 

odločitev ni nujno usodna. 
A vedno, še posebej v divjih 
turbokapitalističnih časih, 
se zavedajmo modrih besed 
staroste kamniških influen-
cerjev Dušana Sterleta: Va-
žna je vsebina. Vsebina je 
važna.
Ravno ob zaključku pisanja 
je iz Ljubljane prišla novica, 
da se je Občina Ljubljana 
skupaj s celotno ljubljansko 
urbano regijo uvrstila v na-
daljevanje postopka za pri-
dobitev naslova evropske 
prestolnice kulture 2025. S 
tem sta v nadaljnji izbor 
prišla tudi dva kamniška 
projekta, vezana na samo-
stan v Mekinjah in pravkar 
opisano Barutano. Še je čas.

Kamniška kulturna Barutana
Množica kamniških dizajnerjev, arhitektov, programerjev, oglaševalcev, producentov, podcasterjev in drugih novih medijev bo končno našla svoj dom. 
Kamniška kreativna kulturna mladinska cona se bo razprostirala na območju že delujočih objektov – Dom kulture Kamnik, KIKŠtarter, Vratarnica –  
in na novo pridobljenih objektov južnega dela smodnišnice z železniško postajo.

T. i. Spodnja Šlosarna na območju smodnišnice bi se lahko postavila ob bok ljubljanskim 
kreativno kulturnim centrom, kot so Kino Šiška, Stara elektrarna ali prihajajoča Cukrarna. 

Ravno ob zaključku pisanja je iz Ljubljane prišla 
novica, da se je Občina Ljubljana skupaj s 
celotno ljubljansko urbano regijo uvrstila v 
nadaljevanje postopka za pridobitev naziva 
evropske prestolnice kulture 2025. S tem sta v 
nadaljnji izbor prišla tudi dva kamniška 
projekta, vezana na samostan v Mekinjah in 
pravkar opisano Barutano. Še je čas.
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LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO  
RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV
Zimski meseci se poslavljajo, z njimi pa tudi praznjenje 
rjavih posod enkrat na 14 dni. Od meseca aprila pa do kon-
ca meseca oktobra bomo rjave posode ponovno praznili na 
tedenski ravni.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10)  predpisuje obveznost ločenega 
zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od ostalih odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvu. Prednostno ravnanje s tovrstnimi odpadki je kom-
postiranje  z uporabo  hišnega kompostnika, posamezno gospodinjstvo pa 
ima tudi možnost ločenega zbiranja v  tipski posodi  in oddajanje izvajalcu 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Ločeno zbiranje predmetnih odpadkov v tipskih posodah je obvezno za go-
spodinjstva v večstanovanjskih objektih.

Če bi želeli ločeno zbirati biološko 
razgradljive odpadke v tipski rjavi 
posodi, vas prosimo, da nam to 
sporočite na telefonsko števil-
ko našega operativnega centra v 
Kamniku (01 723 82 42) ali pa iz-
polnite spletni obrazec »Naročilo 
rjave posode« na naši spletni stra-
ni (www.publikus.si). Na ta način 
vas bomo vključili v sistem redne-
ga odvoza in vam dostavili tipsko 
rjavo posodo.
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Jasna Paladin

Kamnik – Tradicionalno 
pevsko druženje je organizi-
rala kamniška območna iz-
postava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, na 
odru Doma kulture Kamnik 
pa se je s po dvema ali tremi 
pesmimi predstavilo enajst 
pevskih zasedb: Mešani 
pevski zbor Odmev Ka-
mnik, ki ga sicer vodi Ana 
Smrtnik, tokrat pa so pevci 
zapeli pod vodstvom Nastje 
Grad, Moški pevski zbor 
DKD Solidarnost Kamnik z 
zborovodjem Urošem Go-
rencem, Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ko-
menda z zborovodjem Igna-
cem Gorjancem, Ženski 
pevski zbor DKD Solidar-
nost pod vodstvom Marka 
Tirana, Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ka-
mnik z zborovodkinjo Karlo 
Urh, Komorni pevski zbor 

Šutna Kamnik, ki ga vodi 
Pia Brodnik, Ženski pevski 
zbor Trzinke pod vodstvom 
Primoža Leskovca, Moški 
pevski zbor PSPD Lira 
Kmanik z zborovodjem dr. 
Andrejem Missonom, Me-
šani pevski zbor Mavrica 
Srednja vas pod taktirko 
Primoža Leskovca, Ženski 
pevski zbor Vox Annae iz 
Tunjic z zborovodjem Ale-
šem Sedušakom in Mešani 
pevski zbor Cantemus Ka-
mnik, ki je zapel pod vod-
stvom Roka Rakarja.
Zbore in njihov repertoar je 
predstavil vodja kamniške 
izpostave JSKD Tone Ftičar, 
njihovemu petju pa je po-
zorno prisluhnil strokovni 
spremljevalec prireditve, 
ocenjevalec in selektor Pri-
mož Kerštanj, ki bo s svojo 
oceno odločil, kateri zbori se 
bodo predstavili na regijski 
(in v nadaljevanju morda 
tudi na državni) ravni.

Pevci zbrani  
na območni reviji
Pevski zbori iz občin Kamnik in Komenda so se v 
Domu kulture Kamnik zbrali na že 41. Območni 
reviji odraslih pevskih zborov iz obeh občin.

Bojana Klemenc

Kamnik – Agata Pavlovec 
pravi, da je pri slikarstvu naj-
bolj pomembno, da si iskren 
do sebe in do svojega dela. 
Da delaš to, kar čutiš, in iz 
tega črpaš energijo, ki jo po-
tem skozi sliko prenašaš na 
tistega, ki jo gleda. Na tokra-
tni razstavi se predstavlja s 

svojim najnovejšim ciklom 
Mimobežniki, kjer je znova v 
ospredju figura, a velja pou-
dariti, da ta ni pogosta Agati-
na spremljevalka. Agata Pav-
lovec je na Akademiji za li-
kovno umetnost diplomirala 
iz slikarstva, na Pedagoški 
fakulteti pa je zaključila pe-
dagoško-andragoško izobra-
ževanje. Imela je 26 sa-

mostojnih razstav in sodelo-
vala na več kot sto skupin-
skih razstavah, likovnih kolo-
nijah, ekstemporih in festi-
valih doma in v tujini. Poleg 
slikarstva se ukvarja z orga-
nizacijo razstav in prireditev, 
s pedagoško dejavnostjo, kot 
so likovni tečaji, delavnice in 
predavanja, pa tudi s scenog-
rafijo za različne prireditve. 

Agata Pavlovec se v slikar-
stvu giblje med barvo in ab-
strakcijo, linijo in figuraliko. 
Njen slikarski prostor je ilu-
zionističen, skoraj abstrak-
ten. Vanj slikarska večkrat 
efektno dodaja svojo pre-
poznavno figuraliko, včasih v 
kombinaciji s tehniko kola-
ža. Po vsebinski plati jo zani-
ma mitologija, različna vero-
vanja in pripovedke, pa tudi 
mnoga eksistencialna vpra-
šanja, ki se dotikajo današ-
njega človeka.
Na odprtju razstave je o delu 
Agate Pavlovec spregovorila 
kustosinja razstave Saša Bu-
čan, ki je med drugim dejala: 
»Mimobežnost je osrednja 
točka slikarkinih misli. Mi-
mobežniki so temne figure, 
grajene brez vseh osebnih 
značilnosti, silhuete, ki žarči-
jo neko trpkost, ki jo ekspre-
sivno močno obarvano ozra-
čje oz. ozadje pošilja v gledal-
ca. Mimobežniki niso le 
znanci, tj. tisti, ki so se pojav-
ljali in izginjali v avtoričinem 
življenju, ampak širša podo-
ba družbe, kjer mimohodni-
ki prihajajo od vsepovsod z 
najrazličnejšimi namerami 
in potrebami. So tisti, ki so 
nevidni, nezaznavni, nepo-
membni. Ubežniki, lovilci 
novih, lepših sanj zase.«
Dela Agate Pavlovec bodo 
na ogled do 3. aprila.

Mimobežniki v Pogledu
V Galerij Pogled je od četrtka, 27. februarja, na ogled razstava del slikarke 
Agate Pavlovec z naslovom Mimobežniki.

Avtorica razstave s kustosinjo Sašo Bučan / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Predstavo z naslo-
vom Banat Hewa bodo čla-
nice KOUD Bayani premier-
no uprizorile v soboto, 7. 
marca, na Dunaju, v Lalish 
Teatru, s katerim letos sode-
lujejo že četrtič. Doslej so na 
dunajskem odru uprizorile 
že predstave Hamsa, Hamsa 
Krog in Ankh, a vselej kot 
ponovitve, tokratna predsta-
va pa bo premierno predsta-
vljena prav pri njih, kar jim 
še posebej veliko pomeni. 
Gre namreč za izredno zau-
panje v njihovo delo, saj jih 
je gledališče, ki sodeluje s 
številnimi umetniki iz raz-
ličnih koncev sveta, uvrstilo 
v svoj letni program.
»Ideja za predstavo se je po-
rodila, ko smo bile povablje-
ne, da ustvarimo nekaj nove-
ga za gledališko sezono Lali-
sh Teatra z Dunaja. To je 
prvič, da smo se ustvarjanja 
predstave lotile tako rekoč 
po naročilu, in moram reči, 
da je bil občutek pri ustvarja-
nju koncepta pa tudi kasneje 
koreografij izjemno vzne-
mirljiv. Vsaka vaja posebej je 
bila nekakšen obred, iska-
nje, raziskovanje in povezo-
vanje. Osnovna ideja pred-

stave je ženska, razpeta med 
vzhodom iz zahodom. 
Kakšna je naša vloga, pozici-
ja, naš delež svobode, kaj je 
zares svoboda in kje nas, 
ženske, omejuje ali razbre-
menjuje globalizacija. Na-

slov predstave Banat Hewa 
je arabski in pomeni Evine 
hčere. Vse ženske, ne glede 
na to, kje živimo, kaj počne-
mo in kdo smo – vse smo – 
simbolično rečeno – potom-
ke prve ženske, Eve. Osnova 

plesnega giba je vsekakor 
orientalski ples in tribal, 
vendar pa smo šle tokrat 
malce izven okvirjev obeh. 
Spogledujemo se z izraznim 
plesom, burlesko in impro-
vizacijo, vse skupaj pa smo 
začinile s kančkom nadrea-
lizma,« nam je predstavo 
opisala gonilna sila oriental-
skih plesalk iz KOUD Baya-
ni Nataša Kočar, ki je pri 
tokratni predstavi zaslužna 
za osnovno idejo, koncept, 
umetniško vodenje, večino 
koreografij in režijo, njena 
sokoreografinja pa je tokrat 
Urša Perčič. »Rada pa bi po-
udarila, da je vsaka izmed 
plesalk našega društva pri-
spevala svoj delež ustvarjal-
nosti in kreativnosti k celot-
ni podobi, in zares hvaležna 
sem za tako predano in 
ustvarjalno ekipo čudovitih 
plesalk,« še pravi Nataša in 
poudarja, da tokratna 
predstava ni tipično oriental-
ska, kot so bile vse do sedaj.
Devet plesalk, ki sodeluje v 
predstavi Banat Hewa, se bo 
po dunajski premieri 
predstavilo tudi v domačem 
Domu kulture Kamnik, in 
sicer 15. marca in 18. febru-
arja, ponovitev pa si želijo 
tudi drugje po Sloveniji.

Evine hčere  
na plesnem odru
Članice KOUD Bayani bodo letošnjo sezono začele v velikem slogu, in sicer s premiero nove 
predstave, ki je nastala na pobudo dunajskega gledališča Lalish Teater. Dve ponovitvi bodo uprizorile 
tudi na odru Doma kulture Kamnik.

Tokratna plesna predstava KOUD Bayani ni takšna, kot 
smo jih bili vajeni do sedaj. / Foto: Aleš Sodja

Osnovna ideja predstave je ženska, razpeta med 
vzhodom iz zahodom. Kakšna je naša vloga, 
pozicija, naš delež svobode, kaj je zares svoboda 
in kje nas, ženske, omejuje ali razbremenjuje 
globalizacija.

Jasna Paladin

Kamnik – Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik ob leto-
šnjem že 9. Križnikovem 
pravljičnem festivalu, ki bo 
12. in 13. junija, znova prip-
ravlja likovni natečaj z nas-
lovom Jenkret je biv … 
2020, ki je namenjen učen-
cem osnovnih šol. Ti lahko 
sodelujejo v okviru šole ali 
kot posamezniki. 
Kot nam je povedala Milena 
Glušič iz kamniške knjižni-
ce, želijo z likovnim nateča-
jem krepiti zavest o kulturni 
in naravni dediščini, kamor 
spadajo tudi pravljice ter 
naše okolje in rastlinstvo. 
Letošnja tema natečaja je 
tako čarobni svet rastlin, 
mladi pa bodo ustvarjali na 
temo treh predlaganih pra-
vljic, in sicer Povedka o Zla-

torogu, Človek, ki je razu-
mel govorico rastlin in Prap-
rotni cvet.
Likovni natečaj se bo začel 
2. marca in zaključil 29. 
maja. Strokovna komisija 
(sestavljali jo bodo Alojz 
Berlec, Jože Kozjek in Miha 
Hančič) bo izbrala po tri naj-
boljše prispevke in prispev-
ke za razstavo za učence iz 
prvega, drugega in tretjega 
triletja osnovne šole. 
Likovni izdelki naj bodo na 
predlogi formata A3 (veli-
kost risalnega lista), upodo-
bitve pravljic pa v različnih 
tehnikah. Likovna dela poš-
ljite ali prinesite do petka, 
29. maja, v Knjižnico Fran-
ceta Balantiča Kamnik. Do-
datne informacije o natečaju 
dobite na e-naslovu: milena.
glusic@kam.sik.si ali na tel. 
01 320 55 80.

Likovni natečaj Jenkret 
je biv …

TC MALI GRAD-SPAR 1.NADSTROPJE
OPTIKA OCULOS
KONTROLA DIOPTRIJE
HOYA JAPONSKA STEKLA
KOREKCIJSKA SONČNA OČALA
VELIKA IZBIRA OKVIRJEV
KABLI, POLNILCI,ZAŠČITNA STEKLA
ŠPORTNE URE

USNJARSKA CESTA 8,1241 KAMNIK
TEL.: 051 443 553 ALI 01 831 49 51
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Le malo krajev na svetu premore toliko dobrodejnih naravnih 
danosti, kot jih lahko uživate v Strunjanu. Morska voda, morski 
aero soli, sol, solinsko blato, borovci in drugo rastlinje ter sredozem
ska prehrana so edinstvene prednosti zelenega zaliva. Narava 
ohranja tu svojo prvinskost, saj je območje zaščiteno kot krajinski 
park. Zaliv je stičišče mnogih pohodniških in kolesarskih poti, ki so 
obljudene vse leto, tudi pozimi. 

Zdravilna moč morja 
Na sončni strani zaliva leži Talaso Strunjan, počitniški resort in naravno 
klimatsko zdravilišče. Tu vam dragocenosti, ki jih ponuja narava, po
strežejo v kar najbolj neokrnjeni obliki – užijete jih na krožniku, deležni 
ste jih pri masažah in negi, med savnanjem, kopanjem, rekreacijo, pri 
odpravljanju zdravstvenih težav. Mediteranska prehrana, morska voda, 

sol, alge, fango in naravna eterična olja iz mediteranskega rastlinja so 
magnet, ki veže nase in zagotavlja dobro počutje, povečano odpor
nost, lepo kožo, sproščenost telesa in duha. 

V Talaso Strunjan po sprostitev in pomladitev 
Tu se lahko vse leto sproščate v velikem bazenu z ogrevano morsko 
vodo, imajo tudi velik svet savn s pogledom na oleandre in pinije. V 
velnesu Salia storitve temeljijo na talasoterapiji, zato vse diši po soli, 
sivki in rožmarinu. 
Poudarjajo, da gostje zelo pohvalijo dva 5dnevna programa: Obvla–
dajmo stres, živimo umirjeno, ki je namenjen vsem, ki so vsakodnevno 
podvrženi stresu in prevelikim obremenitvam, ter Healthy ageing – za 
daljše in boljše življenje, ki omogoča upočasnitev procesov staranja in 
vitalnejše počutje.

Najbolj zelen košček slovenske obale s tudi pozimi 
toplo morsko vodo

Alenka Brun

Ljubljana – Na letošnji Emi 
je slavila Gorenjka Ana Sok-
lič z avtorsko skladbo Voda. 
Smo pa na Emi prisluhnili 
še kakšni Gorenjki in med 
dvanajsterico se je za vozov-
nico za evrovizijski Rotter-
dam potegovala tudi Kamni-
čanka Manca Berlec s pe-

smijo Večnost. Manca je av-
torica besedila in glasbe 
omenjene pesmi, pri aranž-
maju pa ji je pomagal Patrik 
Šimenc, ki se podpisuje tudi 
pod glasbo.
Ana Soklič je bila Mančina 
favoritka, saj pravi, da ko jo 
je slišala prvič, so se ji »ko-
cine postavile pokonci«. 
Res jo je prepričala. Je pa 

bila tudi Mančina Večnost v 
zaodrju izbora Eme deležna 
odobravanj in pozitivnih 
komentarjev. In ko se je 
strokovna žirija odločila, da 
je prva superfinalistka Ana 
Soklič, so bili tudi taki, ki 
so pomislili, da druga bo pa 
Berlečeva. Pa je šlo potem 
drugo mesto v roke Lini Ku-
duzović.

Manca je lani izdala svoj 
prvi album, čez mesec dni 
načrtuje izid videospota za 
skladbo Gola, v marcu jo ča-
kajo koncerti, na Emi pa 
nam je še zaupala, da niti ni 
pričakovala preveč in je za-
dovoljna. Vse skupaj je 
odlična izkušnja, kjer spoz-
naš ljudi, se pokažeš širši 
publiki, je še dejala.

Mančina Večnost 
na Emi 2020

Manca Berlec (na sredini) v green roomu ali zeleni sobi 
letošnje Eme. Z njo sta na fotografiji spremljevalni 
vokalistki Klara Koprivec in Ana Štrajhar. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – »Prvi petek v me-
secu marcu je vsako leto 
Svetovni molitveni dan 
žensk, in to že od leta 1927, 
čeprav so bili njegovi za-
metki že več desetletij prej, 
ko so Severnoameričanke 
molile za misijone na do-
mači celini in v tujini ter 
pomagale misijonarjem. To 
je pravzaprav mednarodno 
gibanje kristjank, saj se na 
ta dan v molitvi združijo 
pripadnice različnih krščan-

skih cerkva in veroizpovedi 
ter skupaj molijo za državo, 
ki v določenem letu pripravi 
molitev. Geslo gibanja je 
Seznanjeno moliti – molit-
veno delovati. Letošnje eku-
mensko bogoslužje Svetov-
nega molitvenega dne so 
pripravile ženske iz Zim-
babveja, letošnje geslo pa se 
glasi: 'Vstani, vzemi svojo 
posteljo in hodi',« nam je 
pojasnila Marjeta Žebovec, 
ena od voditeljic slovenske-
ga odbora Svetovnega mo-
litvenega dne (SMD), ki so 

se na to bogoslužje priprav-
ljale več mesecev, vrhunec 
priprav pa je bilo zadnji ko-
nec tedna v januarju v Pla-
nini pri Rakeku, kjer so se 
jim pridružile tudi voditelji-
ce hrvaškega odbora SMD. 
Tam so se Slovenke odloči-
le, da končno po več kot 
dvajsetih letih svoje delova-
nje formalizirajo in ustano-
vijo društvo: Društvo za izo-
braževanje in ozaveščanje – 
Svetovni molitveni dan Slo-
venija, na kratko SMD Slo-
venija. V gibanje SMD je 

vključenih več kot 120 
držav. Prvi začnejo moliti 
na otočju Tonga, konča pa 
se na drugi strani datumske 
meje na Samoi.
Ekumenska bogoslužja ob 
Svetovnem molitvenem 
dnevu bodo danes, 6. mar-
ca, v osmih slovenskih kra-
jih, in sicer v Ljubljani, Mu-
rski Soboti, Rogaški Slatini, 
Markovcu pri Kopru, Veli-
kih Laščah, Svetem Duhu 
pri Škofji Loki in Kamniku 
– v Kino klubu Doma kultu-
re Kamnik ob 18. uri.

Svetovni molitveni dan
Vsak prvi petek v marcu po vsem svetu že od leta 1927 poteka Svetovni molitveni dan žensk.  
V Sloveniji bodo bogoslužja v osmih krajih, tudi v Kamniku, in sicer danes, 6. marca, ob 18. uri  
v Kino klubu v Domu kulture Kamnik.

Jasna Paladin

Ljubljana – Gospodarska 
zbornica Slovenije v okviru 
projekta SPOT svetovanje 
začenja brezplačno usposa-
bljanje ABC podjetništva. 
Usposabljanje, ki bo pote-
kalo v petih slovenskih regi-
jah, bo namenjeno vsem 

tistim, ki razmišljajo o vsto-
pu v podjetništvo, podjetni-
kom začetnikom ter tudi 
podjetnicam. Prav za podje-
tnice so pripravili posebno 
priložnost. Vsem tistim, ki 
so ustanovile podjetje v letu 
2019 ali pa ga bodo ustano-
vile v prvi polovici leta 2020 
in se bodo udeležile vseh 
petih modulov izobraževa-

nja, bo javna agencija SPI-
RIT omogočila možnost 
kandidiranja za finančne 
spodbude.
Izobraževanje bo zajemalo 
pet sklopov, in sicer Začetek 
podjetniške poti, Preverja-
nje poslovne ideje, Osnove 
trženja, Digitalizacija poslo-
vanja in Pravno formalni vi-

dik delovanja podjetja. Vsak 
sklop bo trajal deset šolskih 
ur in bo zajemal tako preda-
vanja in delo v skupinah kot 
tudi delo na terenu in doma. 
Za osrednjeslovensko regijo 
se bo usposabljanje v Lju-
bljani začelo 18. marca, a se 
podjetniki usposabljanj lah-
ko udeležijo kjerkoli, ne gle-
de na regijo.

Priložnost za 
podjetnike začetnike
Gospodarska zbornica Slovenije podjetnike vabi 
na brezplačno usposabljanje.

Na usposabljanje se lahko prijavite preko 
spletne prijave Gospodarske zbornice Slovenije. 
Prijave sprejemajo najkasneje do 16. marca 
oziroma do zapolnitve mest.

Jasna Paladin

Snovik – Iz Term Snovik so 
sporočili, da so izpolnili kri-
terije bonitetne odličnosti 
za leto 2019 in prejeli Certi-
fikat odličnosti AAA, ki ga 
podeljuje skupina Bisnode, 

s tem pa so se uvrstili med 
najbolj zanesljive slovenske 
poslovne subjekte, ki so 
upravičeni do uporabe sta-
tusa AAA kot simbola oce-
ne bonitetne odličnosti. 
»Prejeti certifikat je bil iz-
dan na osnovi sprotnih in-

formacij o poslovanju ter 
podatkov iz preteklih let za 
obdobje 12 mesecev od dne-
va izdaje. Več deset stati-
stično značilnih spremen-
ljivk, preverjenih formul na 
podlagi finančnih podat-
kov, blokad, plačilnih navad 

ter tožb dokazuje varnost, 
konkurenčnost, trajnost, 
stabilnost, vzornost in za-
nesljivost poslovnega su-
bjekta,« je v sporočilu za 
javnost med drugim zapisa-
la Stanka Parkelj Rozina iz 
Term Snovik.

Termam certifikat odličnosti

Talaso Strunjan
Sončen zaliv zdravja

Odpočijte si in spoznajte 
pomlajevalno moč morja. 
• Pohodniški teden (5 noči s 5 vodenimi pohodi, 15. 3. in 19. 4.): že od 308,25 EUR dalje.  
• Obvladajmo stres (5 noči s tretmaji): 637,00 EUR
• Healthy Ageing, za daljše in boljše življenje (5 noči s tretmaji): 596,00 EUR

08 20 50 300 | booking@terme-krka.eu | www.terme-krka.si

Svet savn s 7 savnami in 

velik bazen z ogrevano 
morsko vodo.
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Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Za vami je dobro leto dni županskega mandata. 
Katero opravljeno delo bi postavili v ospredje 
oz. na kaj ste najbolj ponosni?
Na Občini Kamnik vse od začetka mandata pre-
mikamo stvari naprej. Največji projekt je prav go-
tovo izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov 
v Tuhinjski dolini. Ta projekt je v celoti financiran 
iz občinskih sredstev, in sicer v skupni višini več kot 
tri milijone evrov. Hkrati s kanalizacijo smo na ne-
katerih mestih obnovili še vodovod, omogočili 
gradnjo optičnega omrežja, v Srednji vasi smo 
zgradili pločnik, v Markovem v celoti prenovili 
most. Med večje investicije štejem izgradnjo ka-
nalizacije, vodovoda in prenovo ceste v Bistričici v 
višini pol milijona evrov. V starem delu Novega 
trga smo v celoti obnovili ulico vključno z vso jav-
no infrastrukturo. Na področju odkupov zemljišč 
smo kupili zemljišče na Gozdu za potrebe špor-
tnega igrišča ter parkirišča pri gasilskem domu, 
prostore za Glasbeno šolo Kamnik v vrednosti 
približno 400 tisoč evrov ter športno igrišče Vila 
na Duplici. V sklepni fazi je projekt razsvetlitve 
nogometnega Stadiona prijateljstva v Mekinjah, 
urejena so odbojkarska igrišča Pod skalco. Na po-
dročju prenove cest smo nadaljevali prakso prete-
klih let, in sicer smo obnovili več krajših odsekov, a 
zato nič manj pomembnih za krajane, in sicer v 
Motniku, Špitaliču, Podgorju (proti cerkvi) in Kriv-
čevem. V Šmarci smo skupaj z izgradnjo optične-
ga omrežja na treh ulicah obnovili vodovodno 
omrežje ter na posameznih delih prenovili zgornji 
ustroj asfalta. V nekaj vaseh smo dogradili omrež-
je javne razsvetljave, in sicer v skupni višini približ-
no 80 tisoč evrov, ter nadaljevali prakso saniranja 
zemeljskih plazov v vrednosti več kot 100 tisoč 
evrov. Na področju investicij družbenih dejavnosti 
je bila izvedena preplastitev igrišča v Zgornjem 
Tuhinju ter zamenjana kritina na pomožnem 
objektu na gradu Zaprice. Zelo ponosen sem tudi 
na delovanje KIKštarterja, ki je eden najboljših 
sodelavnih oz. coworking prostorov v Sloveniji in 
iz katerega izhaja že vrsta uspešnih poslovnih 
zgodb ter več sto delovnih mest. Pa tudi sistem 
Kamkolo se je izkazal za zelo dobrodošel projekt, 
ki so ga občanke in občani vzeli za svojega. Sicer 
pa sem se v prvem letu mandata prepričal, da delo 
župana ni lahko, pred menoj je še nekaj kad-

rovskih sprememb – vse s ciljem, da postanemo 
domačinom in turistom prijazna, urejena in razvi-
ta občina z učinkovito in prijazno občinsko upra-
vo. A vedel sem, v kaj se podajam, in prepričan 
sem, da gredo stvari v pravo smer.

Proračun za leto 2020 je bil sicer sprejet soglas-
no, a številni svetniki vam očitajo, da postavke 
zgolj drobite in da letos ne bo nobenega velike-
ga projekta. Sami pravite, da je proračun za ob-
čane dober.
Kot župan Kamnika sem župan vseh občank in 
občanov. Tako mestnih, kot vaških predelov. Zato 
sem lani, s sodelavci obiskal predstavnike vseh 22 
krajevnih skupnosti in skupaj smo določili priori-
tete. Teh je res zelo veliko, a naš cilj je, da skušamo 
v vsaki krajevni skupnosti tem prioritetam slediti. 
Proračun za leto 2020 je zastavljen razvojno in 
smelo. Vsebuje veliko pozitivnih projektov. Priori-
teta proračuna je prav gotovo sklad za šole, v kate-
rem je trenutno 2.213.752 evrov. V letošnjem pro-
računu je za nakazilo v ta sklad predviden dodatni 
milijon evrov. Skupaj z Občino Komenda bomo 

zgradili Zbirni center za ravnanje z odpadki v Su-
hadolah. V proračunu je več kot deset investicij v 
ceste in javno infrastrukturo. Ne vem, od kod ide-
je, da večjih projektov v proračunu ni.

Katere investicije bodo torej zaznamovale le-
tošnje leto?
V načrtu je nadaljevanje urejanja kanalizacije v 
Stahovici, Črni, na Perovem, na Vrhpoljah in v 
Nevljah, pripravlja se tudi dokumentacija za ob-
močja (aglomeracije), kjer moramo v skladu s 

predpisi zgraditi javni kanalizacijski sistem. Tudi 
to je eden večjih projektov, ki nas čaka v letoš-
njem letu. Občanom je namreč treba zagotoviti 
ustrezno javno infrastrukturo, ki bo izboljšala 
kakovost njihovega življenjskega okolja. V načr-
tu je začetek urejanja okolice Starega gradu, ob-
nova stražnega stolpa na Malem gradu, postavi-
tev kipa mamuta. Za obnovo in vzdrževanje cest 
bomo letos namenili več kot milijon evrov. Kot 
sem omenil, bo eden večjih projektov izgradnja 
sodobnega zbirnega centra za ravnanje z odpad-
ki na območju Suhadol, ki ga bomo gradili sku-
paj z Občino Komenda in je vreden slab milijon 
evrov. 

Zaradi vseh obljub v preteklih letih v oči bode 
dejstvo, da se gradnja nove OŠ Frana Albrehta 
še kar odmika … Kako daleč je racionalizacija 
projekta in o kakšnih zneskih ter načinu finan-
ciranja že lahko govorimo?
Racionalizacija projekta je v teku, izvajalec ima 
rok za poročilo do konca marca in takrat bo jasno, 
ali je to šolo možno narediti za manj kot dvajset 

milijonov evrov. Na podlagi ugotovitev tega stro-
kovnega pregleda bomo pristopili k usklajevanju 
možne racionalizacije z arhitektom in nato spre-
menjeni projekt predlagali občinskemu svetu v 
sprejem. Pri šoli je največja težava ta, da je bilo v 
skladu ob mojem prihodu 1,7 milijona evrov, kar 
je pri tako veliki investiciji občutno premalo. Zdaj 
so v skladu približno trije milijoni, upamo tudi na 
pomoč države. Očitki o predimenzioniranosti pro-
jekta ne zdržijo več, saj demografske študije v naši 
občini kažejo na porast števila otrok. Ne nazadnje 
v novi šoli Toma Brejca, ki je stara le šest let, že pri-
manjkuje učilnic. Ko bo v skladu zbranih dovolj 
sredstev in bomo opravili racionalizacijo projekta, 
bomo pristopili k investiciji, potem lahko Občina 
vzame kredit in začne gradnjo. 
Prepričan sem, da postopke do izbire izvajalca 
lahko speljemo še letos.

Vedno večji problem občine Kamnik so tudi 
dotrajane ceste. Obnove določenih odsekov so 
prioritete v skorajda vseh krajevnih skupno-
stih. Občina je že pred leti določila seznam pri-
oritetnih odsekov – se ga držite?
Večinoma se ga držimo, vsega pa z razpoložljivim 
denarjem žal ne moremo obnoviti na enkrat, bo 
pa vse prišlo na vrsto. Na seznamu je obnova od-
sekov cest v skupni vrednosti 33 milijonov. Določe-
ni odseki se bodo obnavljali hkrati z gradnjo op-
tičnega omrežja in druge infrastrukture. Bistveni 
premik, ki ga bomo na tem področju naredili v le-
tošnjem letu, je, da bomo več pozornosti nameni-
li vzdrževanju odtočnih jarkov in odvodnjavanju. 
Voda namreč naredi največ škode in s tem bomo 
vsaj za nekaj let premaknili poškodbe cest. Ker je 
zima mila, smo se lotili sistematičnega urejanja 
tako imenovanih muld, jarkov, jaškov in prepustov 
za odvodnjavanje. Sicer pa nas v letošnjem letu 
čaka večji projekt v Stahovici, in sicer gradnja 
hodnika za pešce od križišča pri Calcitu proti Črni, 
hkrati s pločnikom pa bomo posodobili kanaliza-
cijski in vodovodni sistem. Zaključili bomo pro-
jekt semaforizacije križišča v Šmarci, zgradili ploč-
nik med Markovim in Virom, uredili varno pot ob 
Podružnični šoli Nevlje, zgradili javno razsvetljavo 

proti Snoviku. V proračunu za 2020 je predvidena 
izgradnja manjkajočega dela asfalta do Studenc. 
Ta investicija čaka že več kot deset let, vendar bo 
najprej treba urediti lastniška razmerja, ker cesta 
za zdaj še ni v občinski lasti. Potem je tu še cesta 
proti Brišam in od Briš nazaj proti Soteski, kjer se 
bo določen del asfaltiral, določen pa obnovil. Vse 
naenkrat ne gre, tako da bomo delali po sklopih. 
Trenutno pa smo med drugim tudi v zaključni fazi 
gradnje novega parkirišča po sistemu parkiraj in 
pelji (P+R). Dejstvo je, da je sredstev za obnovo 
cest glede na njihovo stanje že dolga leta prema-
lo, saj nekateri odseki čakajo na prenovo že tudi 
po 15 let. Če bi bilo sredstev dovolj, bi se jaz in 
moja predhodnika ukvarjali s tem, kako in na kak-
šen način Kamnik narediti gospodarsko in pred-
vsem turistično uspešno mesto.

Ali bo občina izkoristila možnost brezobrestne-
ga kredita, ki bi ga lahko namenili prav za ob-
novo cest?
Da. Na podlagi Zakona o financiranju občin nam 
pripada 521 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih 
bomo porabili za sofinanciranje zbirnega centra 
za ravnanje z odpadki, in 260 tisoč evrov povra-
tnih brezobrestnih sredstev, ki jih bomo namenili 

Stvari se razvijajo v pravo smer
Z županom Matejem Slaparjem smo se pogovarjali o prvem letu županskega mandata in predvsem o projektih,  
ki jih namerava izpeljati v letošnjem letu.

"Občina bo najela kredit v višini 
enega milijona evrov za nakupe 
strateških zemljišč – ta denar smo 
z rebalansom že umestili v 
proračun. S tem bo občina lahko 
ujela že zadnji vlak, da v 
smodnišnici postane lastnica vsaj 
kakšne nepremičnine – ta hip 
namreč na vseh 70 hektarih 
nimamo v lasti niti kvadratnega 
metra."

"Sicer pa sem se v prvem letu mandata prepričal, da delo župana ni 
lahko, pred menoj je še nekaj kadrovskih sprememb – vse s ciljem,  
da postanemo domačinom in turistom prijazna, urejena in razvita občina 
z učinkovito in prijazno občinsko upravo. A vedel sem, v kaj se podajam, 
in prepričan sem, da gredo stvari v pravo smer."
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za ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom, 
rekonstrukcijo ceste Nevlje–Oševek–Briše–Sote-
ska in pločnik Markovo–Vir pri Nevljah.

Marsikje so obljub in čakanja siti. Tako so ne-
davno z odstopom grozili člani Sveta KS Pod-
gorje. Kaj ste se dogovorili z njimi?
Zavedati se moramo, da je Podgorje le ena od 22 
krajevnih skupnosti v občini. Obljub za prihodnja 
leta ne moremo dajati, saj bodo projekti v prora-
čunu prihodnjega leta plod posvetovanj z vsemi 
svetniškimi skupinami, kot je bila to praksa v lan-
skem letu. Občinska uprava si bo skupaj z mano 
vsekakor prizadevala, da se ta investicija umesti 
tudi v proračun za leto 2021. Kot sem omenil, neka-
teri odseki cest čakajo na obnovo že vsaj 15 let, cesta 
skozi vas Podgorje je tudi ena izmed teh. Dejstvo je, 
da se je najprej obnovila lokalna cesta Podgorje–
Kamnik, in sicer v treh fazah v skupni vrednosti 
približno 900 tisoč evrov. Težko je pričakovati, da se 
bodo sredstva namenjala le v eno krajevno skup-
nost, če pa je kdo to občanom Podgorja obljubil, se 
morajo obrniti nanj. Jaz se bom zavzemal za čim 
hitrejšo realizacijo obnove predmetnega odseka, 
vendar ne na račun razvoja ostalih predelov občine 
Kamnik. V letošnjem letu bomo naredili vse, da se 
uredi prvih 300 metrov ceste. 

Kako je posledično s soglasji za gradnjo kole-
sarske povezave Kamnik–Ljubljana čez pod-
gorsko polje?
Gre za projekt, financiran s strani Evropske unije 
preko RRA Ljubljanske urbane regije. Njegova 
vrednost za vse štiri občine, torej tudi za Mengeš, 
Trzin in Ljubljano, znaša dobre tri milijone evrov, 
od tega je za kamniško namenjen dober milijon. 

Projekt je že potrjen, denar je zagotovljen, kole-
sarska steza mora biti zgrajena do leta 2022, in 
čeprav je bila potrjena tudi že trasa, smo morali to 
zaradi lastniških nesoglasij spremeniti in zdaj ko-
lesarska steza ne bo šla več čez celotno podgorsko 
polje, ampak mimo deponije na Duplici in čez 
Duplico.

Kako pa kaže z napovedano gradnjo kolesarske 
steze proti Godiču?
Tudi ta projekt je bil potrjen in sprejet na Razvoj-
nem svetu Ljubljanske urbane regije in bo v celoti 
financiran z nepovratnimi sredstvi. Projektna do-
kumentacija je v izdelavi, izdelati pa bo treba še 
nekatere študije, saj trasa poteka po levem bregu 
Kamniške Bistrice, deloma tudi v poplavnem ob-
močju. Zemljišča, ki jih še nimamo v lasti, mora-
mo pridobiti do septembra letos.

Kmalu se bo začela nova sezona sistema Kam-
kolo, ki je bil med občani res lepo sprejet. Ste 
kupili kaj novih koles? Kje vse boste še zgradili 
postaje za izposojo in kdaj?
Sistem Kamkolo so občani res dobro sprejeli, zato 
ga bomo letos še razširili. Kupili smo še deset ko-
les, tako da jih je zdaj na voljo že štirideset, posta-
vili pa bomo tudi dve novi postaji – eno pri zdra-
vstvenem domu, drugo pa v bližini trgovskega 
centra Mercator.

Postaja pri zdravstvenem domu bo zagotovo 
zelo dobrodošla, saj so na tem območju velike 
težave s parkiranjem. Kako jih še nameravate 
rešiti?
Moja vizija je, da na tem delu v prihodnosti zgradi-
mo parkirno hišo, ki jo bo treba najprej umestiti v 
prostor in pridobiti dovoljenja za gradnjo. Za način 
financiranja se bomo odločili po znani ocenjeni 
vrednosti projekta. Takrat bomo vedeli, ali za pro-
jekt potrebujemo partnerja ali ga lahko izpeljemo 
sami. Parkiranje pri zdravstvenem domu je že se-
daj omejeno na dve uri, nekaj podobnega bomo 
morali vpeljati tudi na makadamskem parkirišču, 
saj zdaj prostih mest primanjkuje za tiste, ki bi jih 
nujno potrebovali, torej paciente. Je pa problem 
parkiranja prisoten v celotnem mestnem jedru. S 

strokovnimi službami občinske uprave smo v ob-
stoječem stanju našli možnost za zaris dodatnih 
petdeset parkirnih mest, kar bo prvi korak naprej.

Letos je v načrtu postavitev kipa mamuta. Loka-
cijo oz. zemljišče že imate?
Dokončne lokacije še ni, lahko pa povem, da si že-
limo kip postaviti v bližini avtobusne postaje. V 
proračunu so zagotovljena sredstva v višini 60 ti-
soč evrov. Pogajanja z livarjem za odkup potekajo 
prav v teh dneh. 

Kaj se dogaja na območju nekdanje smodni-
šnice?
Občina Kamnik za to območje pripravlja OPPN. 
Nosilci urejanja prostora so v postopku  pridobi-
tve smernic zahtevali izdelavo šestih namenskih 
študij. Pet jih je že v pripravi, za izdelavo šeste, tj. 
študije onesnaženosti tal, pa v letošnjem letu ni 
denarja. Za financiranje te študije, ki bo stala 180 
tisoč evrov, bomo morali najti rešitev skupaj z la-
stniki zemljišč na tem območju. Dokler nimamo 
vseh študij, OPPN-ja ne moremo izdelati, do tak-
rat pa so posegi v prostor zelo omejeni.
So pa bile na tem območju v teh dneh izvedene še 
zadnje dražbe za odkup nepremičnin. Občina bo 
najela kredit v višini enega milijona evrov za na-
kupe strateških zemljišč – ta denar smo z rebalan-
som že umestili v proračun. S tem bo občina lahko 
ujela že zadnji vlak, da v smodnišnici postane 
lastnica vsaj kakšne nepremičnine – ta hip namreč 
na vseh 70 hektarih nimamo v lasti niti kvadratne-
ga metra. Šele kot lastniki bomo lahko aktivno 
sodelovali pri gradnji infrastrukture in urejanju 
tega območja.

V zadnjem letu v Kamniku spremljamo vsaj 
dva odmevna projekta (Eko resort v Godiču in 
razgledno ploščad na Starem gradu), ki sta od-
visna od sprejetja Občinskega prostorskega na-
črta. Kako kaže? 
To je res občinski dokument, a je v fazi pridobiva-
nja prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, in ker 
teh mnenj še nismo prejeli, je ta hip znanega bolj 
malo. V tem trenutku je še ogromno stvari nejas-
nih in je kakršno koli napovedovanje preuranjeno. 
Kako kaže in kaj bo sprejetje sprememb in dopol-
nitev OPN še prineslo, se bo pokazalo v naslednjih 
fazah postopka, ko bodo pridobljena vsa mnenja, 
ko bo Občina do njih zavzela stališča in se po pot-
rebi okoli določenih stvari tudi usklajevala in ko 
bo znano, ali je treba izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje. Za spremembe OPN je bilo podanih 
več kot dvesto pobud, ne le za eko resort in razgle-
dno ploščad. Nov OPN bo denimo prižgal tudi 
zeleno luč za nov most v Stranjah in še marsikaj 
drugega. Je pa to dolgotrajen postopek, odvisen 
od državnih institucij, ki sedaj zaradi odstopa vla-
de ne delujejo povsem operativno.

Kako potekajo pogovori z Meščansko korpora-
cijo Kamnik glede občinske stavbe?
Stališče Občine je, da občinske stavbe ne moremo 
prenesti na drugo lokacijo, zato vrnitev stavbe v 
naravi ni mogoča, Meščanska korporacija Kamnik 
pa vztraja prav pri tem, torej vrnitvi nepremičnine 
v naravi. Denacionalizacijski zahtevek je še v po-
stopku, pričakujemo, da bo Upravna enota Ka-
mnik prvostopenjsko odločbo izdala v prvi polovici 
letošnjega leta. Je pa postopek šele na prvi stopnji, 

gotovo bodo sledile pritožbe. Intenzivne pogovore 
bomo nadaljevali, saj si vsi želimo, da se postopek 
po več desetletjih vendarle zaključi. Ker postopek 
ni zaključen, v občinski stavbi namreč ne moremo 
urediti dvigala, prenoviti fasade in narediti mnogo 
drugega, kar pa gotovo ni v interesu nikogar.

V Termah Snovik imajo velike načrte, med dru-
gim so že večkrat najavili, da bodo gradili 
pokriti olimpijski bazen. Bo Občina denar iz 
sklada namenila tja ali imate za pokriti bazen 
svojo lokacijo?
Terme Snovik so največje kamniško turistično 
podjetje z velikim turističnim potencialom in z 
odlično vizijo širjenja svoje infrastrukture. Občina 
Kamnik prizadevanja razvoja Term podpira, saj z 
njihovim razvojem pridobiva vsa Tuhinjska doli-
na, posledično pa cela občina. Razvoj Term Snovik 
je zato v interesu celotne občine Kamnik, saj bodo 
s širjenjem svoje ponudbe Terme postale zanimi-
ve tudi za različne reprezentance in druga združe-
nja, ki bodo v naših koncih lahko opravljala 
priprave in treninge. Z vidika prisotnosti name-
stitvene infrastrukture so tako Terme Snovik ide-
alna lokacija za postavitev pokritega olimpijskega 
bazena.  
V občini Kamnik so že več kot 30 let prisotne želje 
po nadkritju bazena Pod skalco, ki bi preko zime 
omogočilo boljše pogoje našim športnikom. V ta 
namen je bil ustanovljen tudi sklad za pokriti ba-
zen, v katerega smo v zadnjih dveh letih namenili 
200 tisoč evrov, skupno pa bo ob koncu letošnjega 
leta v njem že slabih 300 tisoč evrov. Trenutno pre-
učujemo finančno konstrukcijo in izvedbo, kot 
tudi oceno prihodnjih letnih stroškov nadkritja 

tega bazena. Čez poletje bomo preučili različne 
možnosti, tudi letnega vzdrževanja oziroma obra-
tovanja in finančne učinke nadkritja ter kasnejše-
ga letnega obratovanja. S športnimi klubi, ki bodo 
največji uporabnik pokritega bazena, bomo opra-
vili razgovore in poskusili najti rešitve, ki bodo v 
največji možni meri zadovoljili čim širši krog po-
treb. Ne glede na vsa dejstva pa je popolnoma 
jasno, da pokriti bazen v Kamniku potrebujemo 
oziroma nanj čakamo že predolgo, vse pa je torej 
odvisno od finančne konstrukcije in proračunskih 
zmožnosti Občine Kamnik.

Vsi otroci v občini niso dobili mesta v vrtcih. 
Kako boste to rešili? 
Na občini se zavedamo problematike pomanjka-
nja prostih mest v vrtcih in ves čas intenzivno išče-
mo ustrezne rešitve za omilitev situacije. Še do 13. 
marca je odprt poziv k javnemu vpisu novincev v 
vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2020/2021. 
Vpis bo mogoč v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, 
Zasebnem vrtcu Peter Pan, Zasebnem vrtcu Zarja 
in Zasebnem vrtcu Sonček, in sicer na sedežih 
vrtcev v času njihovih uradnih ur. Poziv je objav-
ljen na uradni spletni strani Občine Kamnik in 
vseh vrtcev, kjer so na voljo tudi vloge za vpis.
Vodstvo Vrtca Antona Medveda Kamnik pripravlja 
projektno dokumentacijo z možnostjo odprtja 
dveh oddelkov za prvo starostno skupino v Samo-
stanu Mekinje. Gre za spomeniško zaščiten objekt, 
zato je treba pred začetkom ureditve prostorov 
skladno s kulturnovarstvenimi pogoji izvesti son-
diranje notranjih sten. Predvidevamo, da bodo 
prostori za namestitev otrok urejeni do začetka 
novega šolskega leta. Starši imajo možnost vpisa 
svojih otrok tudi pri varuhih predšolskih otrok, ki 
jih Občina Kamnik že sofinancira in jih bo tudi v 
prihodnje. Za blažitev stiske staršem, ki bodo po 
zaključku letošnjega javnega razpisa ostali brez 
prostega mesta v vrtcu ali pri varuhih predšolskih 
otrok, ima Občina v letošnjem proračunu zagoto-
vljena sredstva za subvencije otrok prve starostne 
skupine, in sicer bo višina subvencije znašala 20 
odstotkov ekonomske cene programov za pred-
šolsko vzgojo (trenutno približno 95 evrov). Sub-
vencije se bodo praviloma začele izplačevati z no-
vim šolskim letom.

Kaj sporočate občanom ob občinskem prazniku?
Občankam in občanom želim, da ob občinskem 
prazniku občutijo duh Rudolfa Maistra. Maister je 
simbol ponosa, ljubezni do domovine, maternega 
jezika in poguma. Občina Kamnik ponosno stopa 
po njegovi sledi. V občinski upravi se bomo trudili, 
da bomo kar najboljši javni servis našim občan-
kam in občanom. Obljubim, da bomo delali poš-
teno in razvojno s ciljem, da bo Kamnik prepoz-
nan kot turistična in gospodarska občina. Občina, 
na katero bi bil ponosen tudi Rudolf Maister.

"Za spremembe OPN je bilo podanih več kot dvesto pobud, ne le za eko 
resort in razgledno ploščad. Nov OPN bo denimo prižgal tudi zeleno luč 
za nov most v Stranjah in še marsikaj drugega. Je pa to dolgotrajen 
postopek, odvisen od državnih institucij, ki sedaj zaradi odstopa vlade ne 
delujejo povsem operativno."

"Ker denacionalizacijski postopek 
ni zaključen, v občinski stavbi 
namreč ne moremo urediti dvigala, 
prenoviti fasade in narediti mnogo 
drugega, kar pa gotovo ni v 
interesu nikogar."
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku  
svoje lokalne skupnosti, na številnih mestih spominjamo 
dediščine kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa 
Maistra - Vojanova. Ob praznovanju tako Občina Kamnik 
pripravlja pester program prireditev skupaj s krajevnimi 
skupnostmi, javnimi zavodi, kulturnimi društvi in številnimi 
drugimi posamezniki. Z raznovrstnimi dogodki in prireditvami 
pa se spominjamo Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki 
nam jo je zapustil kamniški rojak. Spominjamo se njegovega 
izjemnega prispevka k ohranitvi slovenskega ozemlja in 
severne meje. 

Še posebej slovesno bo na prazniku naše občine, ki ga bomo 
obeležili v petek, 27. marca 2020, ko bodo na Glavnem trgu ob 
16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa 
Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo odvijala proslava s 
položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra, kjer bo že 
tradicionalno sodelovala Častna enota Slovenske vojske, v 
kulturnem programu bomo letos prisluhnili Mestni godbi 
Kamnik in Prvemu slovenskemu pevskemu društvu LIRA 
Kamnik. Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Občine 
Kamnik se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik, v 
kulturnem programu pa bosta nastopila Mešani pevski zbor 
Odmev Kamnik in Akademska folklorna skupina France 
Marolt. Ta dan bo svoja vrata odprla tudi Rojstna hiša 
Rudolfa Maistra na Šutni, kjer si boste lahko brezplačno 
ogledali občasno in stalno razstavo, ki sta posvečeni Rudolfu 
Maistru in njegovim borcem. 

Vesel bom vašega obiska na številnih slovesnostih in prireditvah, 
zato vljudno vabljeni v Kamnik – Maistrovo mesto.

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop. Več o praznovanju 
občinskega praznika najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si.

• 12. 3. ob 16. uri
ODPRTJE RAZSTAVE LITERARNIH IN  
LIKOVNIH DEL NA TEMO KAMNIK  
V OSAMOSVOJITVENI VOJNI
Dela učenk in učencev osnovnih šol sedmega nagradnega razpisa 
veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda

PREDDVERJE OBČINE KAMNIK

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, 
ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB 
Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor 
Kamnik, Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik - 
Komenda in Društvo general Maister Kamnik, skupaj z Dru-
štvom Dogodek Kamnik pripravlja razstavo likovnih ter lite-
rarnih del učenk in učencev druge in tretje triade kamniških 
osnovnih šol, ki so sodelovali na sedmem nagradnem razpisu 
koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organi-
zacij. Predstavili se bodo učenke in učenci Osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole 
Marije Vere, Osnovne šole Stranje in Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju. Do sredine meseca aprila bodo tako v prostorih ob-
činske stavbe na ogled likovna in literarna dela ter pogledi in 
razmišljanja mladih na temo Kamnik v osamosvojitveni vojni.

• 12. 3. ob 16.30
REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL 
MAISTER KAMNIK
SEJNA DVORANA OBČINE KAMNIK

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik 
bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in 
sprejeli program dela za leto 2020.

• 12. 3. ob 18. uri
MAISTROV VEČER: RUDOLF MAISTER –  
ZNAMENITI SLOVENEC 
Predavanje Aleša Ariha
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Medobčinski muzej Kamnik vas skupaj s soorganizatorji preda-
vanja Društvom general Rudolf Maister Kamnik vabi na Mais-
trov večer, na katerem bo zgodovinar in predsednik Domo-
vinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor Aleš Arih 
spregovoril o Rudolfu Maistru – znamenitem Slovencu. O te-
matiki, povezani z Maistrom, ve marsikaj, med drugim je leta 
2018 v obnovljeni Štupičevi vili na Zavrhu, kamor je Maister za-
hajal na počitnice, postavil tudi zbirko Maister po Maistru. 

• 13. 3. ob 16. uri
REZ KAMNIŠKE POTOMKE NAJSTAREJŠE  
VINSKE TRTE
KAMNIK, PARK EVROPA
Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela 
v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najzahtev-
nejše opravilo. Lanskega oktobra je kamniška potomka mari-
borske Stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, 
sorte modra kavčina ali žametovka, obrodila svoje žlahtne 
sadove. Da bomo lahko tudi letošnje leto deležni njenih plo-
dov, bo rez kamniške trte opravil kamniški viničar Miro Sana-
bor in razdelil nove cepljenke.

• 14. 3. ob 9. uri
NOGOMETNI TURNIR ZA POKAL RUDOLFA  
MAISTRA
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE MARIJE VERE
Krajevna skupnost Duplica vabi na ogled nogometnih tekem 
med veterani in Športnim društvom Policist Kamnik. Športniki 
bodo tekmovali za pokal Rudolfa Maistra.

• 17. 3. ob 17. uri
POJ Z MENOJ! 
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin  
Kamnik in Komenda – I. del
VEČNAMENSKI PROSTOR OSNOVNE ŠOLE TOMA BREJCA 

V okvir prireditev ob prazniku Občine Kamnik tudi letos ume-
ščamo predstavitvi najvidneje zastopanega deleža kulturnega 
snovanja mladih v tem prostoru, ki ju prinašata dve pregledni 
prireditvi v organizaciji kamniške območne izpostave Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po tradiciji in 
časovnem zaporedju gre najprej za območno revijo otroških in 
mladinskih pevskih zborov, kjer se bo na dveh zaporednih kon-
certih predstavilo predvidoma nad dvajset pevskih zasedb z več 
kot 800 nastopajočimi s kamiškega in komendskega območja, 
ki prihajajo iz osnovnih šol in njihovih podružnic s kamniškega 
območja. Nastopi sodelujočih na obeh preglednih revijalnih pri-
reditvah bodo ob spremljanju javnosti podvrženi tudi strokovni 
presoji, ki bo najkakovostnejše dosežke izbrala za zastopanje 
Kamnika na regijski in državni ravni, kamor se že vrsto let uvr-
ščajo tudi kamniški zbori.

• 18. 3. ob 17. uri
POJ Z MENOJ! 
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin  
Kamnik in Komenda – II. del
VEČNAMENSKI PROSTOR OSNOVNE ŠOLE TOMA BREJCA
Drugi del območne revije otroških in mladinskih pevskih  
zb orov

• 21. 3. ob 15. uri 
ODPRTJE MOSTU MARKOVO 
MARKOVO, PRI KAPELICI SV. MARKA 

V preteklem letu je bila uspešno zaključena izgradnja mostu v na-
selju Markovo. Gradbena dela, ki jih je izvajalo podjetje Euronep 
Ekologija, so zajemala rušitev obstoječega mostu, gradnjo nove-
ga mostu, ureditev struge in prestavitev komunalnih vodov. Prep-
lastitev ceste je bila izvedena sočasno v okviru projekta kohezije. 
Ob uradnem odprtju mostu bomo namenu predali defibrilator, ki 
ga je daroval občan Krajevne skupnosti Sela gospod Matjaž Rajter 
in bo na voljo občankam in občanom pri novem mostu. 

• 21. 3. ob 19. uri
SLAVNOSTNA AKADEMIJA 70: ŽE 70 LET  
KAMNIŠKI OBRAZI PRIHODNOSTI
AVLA GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA  
MAISTRA KAMNIK
Letos je za Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik 
pomembno leto, saj praznujejo visoko obletnico in izredno 
ponosni so, da so že 70 let kamniški obrazi prihodnosti. Jubilej 
bodo proslavili z več dogodki, vrhunec vseh pa bo predstavlja-
la Slavnostna akademija 70: Že 70 let kamniški obrazi prihodno-
sti. Akademija 70 bo potekala na prvi pomladni dan, in sicer v 
avli Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

• 24. 3. ob 10. uri 
DAN ODPRTIH VRAT CENTRA ZA SOCIALNO 
DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA 
KAMNIK
KAMNIK, CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA  
SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA KAMNIK
Na dnevu odprtih vrat vam bodo na Centru za socialno delo 
Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik, predstavili vlogo 
centrov za socialno delo v sistemu socialnega varstva, področja 
delovanja in izzive, s katerimi se soočajo. Strokovni delavci s 
posameznega področja vam bodo na razpolago za dodatna 
vprašanja. Predstavitev Centra za socialno delo Osrednja Slove-
nija – vzhod, Enota Kamnik, bo potekala v njihovih poslovnih 
prostorih na Usnjarski cesti 8. 

• 24. 3. ob 10.30
MISEL PESNIKA IN ODLOČNOST GENERALA
Prireditev učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca ter  
Glasbene šole Kamnik
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE TOMA BREJCA
Učenke in učenci Osnovne šole Toma Brejca bodo skupaj z glas-
benicami in glasbeniki iz Glasbene šole Kamnik potovali po po-

Program prireditev ob občinskem prazniku



membnih krajih, v katerih je svoj pečat pustil Rudolf Maister. 
Preko glasbenih, plesnih in dramskih vložkov se bomo seznani-
li z razsežnostjo njegovega značaja, in sicer na eni strani ljubite-
lja umetnosti in na drugi odločnega generala. 

• 24. 3. ob 17. uri 
POMLAD V KAMNIKU 
Prireditev učenk in učencev Osnovne šole Marije Vere
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE MARIJE VERE

Ob praznovanju občinskega praznika, rojstnem dnevu pesni-
ka, generala in borca za severno mejo Rudolfa Maistra, priho-
da pomladi in materinskega dneva na Osnovni šoli Marije Vere 
sedaj že tradicionalno organizirajo prireditev z naslovom Po-
mlad v Kamniku. V telovadnici šole se bodo z glasbenimi, 
dramskimi in plesnimi točkami predstavili učenke in učenci 
prve in druge triade. 

• 26. 3. ob 10. uri
S PESMIJO IN BESEDO V NOVO POMLAD
VEČNAMENSKA DVORANA DOMA STAREJŠIH  
OBČANOV KAMNIK
V prvih pomladnih dneh, ki jih stanovalke in stanovalci Doma 
starejših občanov Kamnik vsako leto nestrpno pričakujejo, in 
ob prazniku Občine Kamnik pripravljajo prireditev, ki bo v pisan 
šopek povezala literarna dela kamniških ustvarjalcev in sloven-
sko glasbeno izročilo. V večnamenski dvorani bodo s pesmijo in 
besedo zakorakali v novo pomlad. 

• 26. 3. ob 17. uri 

ODPRTJE RAZSTAVE VERONIKA NEKOČ IN DANES
Ilustracije in izbrana likovna dela z natečaja Podoba kamniške Ve-
ronike: likovni natečaj za osnovne in srednje šole 
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Razstava, v organizaciji Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, 
prikazuje znane in manj znane ilustracije uveljavljenih slikarjev 
in likovnikov, izbrana likovna dela z natečaja osnovnih in sre-
dnjih šol in likovna dela vrtcev v sklopu predšolske bralne znač-
ke Veronikin zaklad. Z razstavo bodo oživili podobo Veronike, ki 
je del kamniške kulturne dediščine in domuje na Malem gradu. 
Prikazali bodo, kako so jo videli uveljavljeni umetniki od Gaspa-
rija do Mitrevskega in kako jo vidijo današnje generacije. Vero-
nika je še danes neizpet motiv. V kulturnem programu bodo 
otroci Zasebnega vrtca Zarja uprizorili igro Kamniška Veronika 
pod mentorstvom Ljube Lajmiš in Katje Zarnik. Zbrane bo po 
razstavi popeljala Anamarija Stibilj Šajn, z glasbenim progra-
mom bo dogodek obogatila Manca Berlec, Anže Slana pa s pri-
povedovanjem. Ob tej priložnosti bo Špela Kaplja predstavila 
knjigo evropskih pravljic Here where I belong. 

• 27. 3. od 10. do 18. ure
DAN ODPRTIH VRAT ROJSTNE HIŠE  
RUDOLFA MAISTRA
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Rojstna hiša Rudolfa Maistra na praznik Občine Kamnik odpira 
svoja vrata in vljudno vabi k ogledu stalne razstave Rudolf Mais-
ter – general, domoljub, pesnik in bibliofil ter gostujoče razstave 
Naši mejniki. Boj za severno mejo in Maistrovi borci s kam-
niško-domžalskega območja. 

• 27. 3. ob 16.30
PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK
KAMNIK, GLAVNI TRG
Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik 
bodo naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.
 

• 27. 3. ob 17. uri
PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K SPOMENIKU 
RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE 
ENOTE SLOVENSKE VOJSKE, MESTNE GODBE  
KAMNIK IN PRVEGA SLOVENSKEGA PEVSKEGA 
DRUŠTVA LIRA KAMNIK
KAMNIK, TRG TALCEV

Položitev cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, slovenskega 
pesnika, generala in borca za severno mejo. V kulturnem pro-
gramu bodo nastopili Mestna godba Kamnik in Prvo sloven-
sko pevsko društvo LIRA Kamnik. 

• 27. 3. ob 18. uri
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU  
OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ  
OBČINE KAMNIK
DOM KULTURE KAMNIK
Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bodo po-
deljena štiri priznanja Občine Kamnik, bo župan Občine Ka-
mnik Matej Slapar. V kulturnem programu bosta nastopila 
Mešani pevski zbor Odmev Kamnik in Akademska folklorna 
skupina France Marolt. 

• 28. 3. ob 9. uri
ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO  
V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
ŠPITALIČ, LOVSKI DOM
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda v sodelovanju z Občino Kamnik v spomin na delovanje 
Manevrske strukture narodne zaščite in v čast občini Kamnik 
prireja 15. odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko pu-
ško za prehodni pokal ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim 
strelcem bodo podeljeni pokali in medalje, prvouvrščeni ekipi 
pa prehodni pokal Občine Kamnik.

• 28. 3. od 10. do 18. ure
DAN ODPRTIH VRAT ROJSTNE HIŠE  
RUDOLFA MAISTRA
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA

Rojstna hiša Rudolfa Maistra na praznik Občine Kamnik odpira 
svoja vrata in vljudno vabi k ogledu stalne razstave Rudolf Mais-
ter – general, domoljub, pesnik in bibliofil ter gostujoče razstave 
Naši mejniki. Boj za severno mejo in Maistrovi borci s kam-
niško-domžalskega območja. 

• 28. 3. ob 10. uri
MAISTROVO VODENJE 

GLAVNI TRG, TURISTIČNO-INFORMACIJSKI  
CENTER KAMNIK

Kamničan Rudolf Maister je bil prvi slovenski general, na kate-
rega smo ponosni tako v Kamniku kot v Sloveniji. Ustanovitelj 
prvega slovenskega bataljona je veljal za odličnega stratega, 
prav tako pa za nežno dušo, saj je izdal tudi lastno zbirko pesmi. 
Njegova rojstna hiša stoji na Šutni, kjer je Jože Plečnik oblikoval 
tudi Maistrovo spominsko ploščo. Ob prazniku Občine Kamnik 
vas Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vljudno vabi, da 
se jim pridružite na Maistrovem vodenju, kjer vas bo izkušeni vo-
dnik Miha Babnik popeljal po našem mestu in vam v treh urah 
povedal nekaj zanimivosti o znanem Kamničanu, ki jih morda 
še ne poznate, brezplačno si boste lahko ogledali tudi Rojstno 
hišo Rudolfa Maistra na Šutni. Zbirno mesto je na Glavnem trgu 
pred Turistično-informacijskim centrom, obvezna pa je prijava 
po elektronski pošti tic@visitkamnik.com ali na telefon 031/388-
324.

• 28. 3. ob 10. uri
25. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
STAHOVICA, DOM KRAJANOV NA VEGRADU

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 25. tradicionalni gor-
ski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje Tekaškega 
pokala Občine Kamnik in je tudi tekma za Pokal Slovenije v gor-
skih tekih oziroma državno prvenstvo za otroške kategorije. 
Razglasitev rezultatov bo ob 12. uri pri cerkvici sv. Primoža. 

• 28. 3. ob 10. uri
NA NAŠI ŠOLI POMLAD JE V ZRAKU!
OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK 
Zima se poslavlja in tudi veliko šolskega dela je za nami, zato 
učenke, učenci, učiteljice in učitelji Osnovne šole 27. julij Ka-
mnik kličejo pomlad, da nas osveži in nam da novih šolskih 
moči. V kratki dramski igrici vam bodo predstavili deklico Ve-
sno, ki je sinonim za »Pomlad«. Prav tako vam bodo z igrivimi 
pesmicami in plesnimi točkami dovolili sanjati, upati in segati 
do zvezd. Vljudno vabljeni, da se jim pridružite na spomladan-
ski prireditvi, ki se bo odvijala v šolski jedilnici, in skupaj z njimi 
prikličite pomlad.

• 28. 3. ob 11. uri
ZGODBE IZ ŠPITALIČA
Literarnozgodovinska transverzala
ŠPITALIČ, GASILSKI DOM   
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vas vljudno vabi na literar-
nozgodovinsko transverzalo, kjer boste v dobri uri lagodne hoje 
spoznavali pomembno preteklost o špitalu in gradu, slišali 
zgodbe o »dratcaponu« in drugih špitalskih posebnostih. Po 
poti vas bo vodila Marinka Mošnik.
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• 28. 3. ob 16. uri
NAŠI MEJNIKI. BOJ ZA SEVERNO MEJO IN  
MAISTROVI BORCI S KAMNIŠKO-DOMŽALSKEGA 
OBMOČJA 
Zadnje javno vodstvo po razstavi
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA

Medobčinski muzej Kamnik je razstavo postavil lani, in sicer ob 
stoletnici bojev za severno mejo (1919–2019) in borcih zanjo ozi-
roma Maistrovih borcih. V splošnem zgodovinskem okviru so 
poudarjeni Maistrovi borci s kamniško-domžalskega območja. 
Pomemben del razstave in zgodovinski dokument je video po-
snetek s pričevanji in spomini njihovih potomcev. Avtorici raz-
stave sta dr. Vlasta Stavbar iz Univerzitetne knjižnice Maribor in 
Alenka Juvan iz Rojstne hiše Rudolfa Maistra. Alenka Juvan vas 
bo tudi vodila po razstavi. 

• 28. 3. ob 17. uri
PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD  
SOLIDARNOST KAMNIK
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Tradicionalna Maistrova podoknica v organizaciji članov DKD 
Solidarnost Kamnik.

• 1. 4. ob 17.30
SPREHOD PO PLANINI SKOZI OTROŠKE OČI
VEČNAMENSKI PROSTOR ENOTE MARJETICA ZASEBNEGA 
VRTCA SONČEK 
Zasebni vrtec Sonček letošnjo prireditev ob prazniku Občine 
Kamnik namenja zaključku projekta, v katerega so bili vključeni 
v okviru Turistične zveze Slovenije in vseslovenskega gibanja 
Turizem in vrtec, na temo Z igro do prvih turističnih korakov, kjer je 
bila rdeča nit Festival naj bo. Otroci se bodo s petjem, predstavo 
Kravica Izza, katere avtorica je Miomira Šegina, z deklamacija-
mi in razstavo fotografij sprehodili po Veliki planini in se družili 
ob pastirskih dobrotah ter glasbi. 

• 2. 4. ob 17. uri 
ODPRTJE DELA OBNOVLJENEGA VODOVODNEGA 
OMREŽJA V ŠMARCI
ŠMARCA, HABJANOVA ULICA
Občina Kamnik je v drugi polovici leta 2019 vzporedno z izgra-
dnjo kabelske kanalizacije za optiko izvedla tudi obnovo vodo-
voda v Šmarci, in sicer na odsekih Habjanova ulica, Štajerska 
ulica in Livada. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. 
o. o., položenih pa je bilo 521 metrov vodovodnih cevi, postavlje-
nih pet nadzemnih hidrantov in obnovljenih 33 vodovodnih hi-
šnih priključkov. Cestišča na omenjenem območju so bila v ve-
čini tudi na novo asfaltirana.

• 3. 4. ob 18.30
SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, 
DIJAKE TER USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE 
ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
KAMNIK, CERKEV FRANČIŠKANSKEGA SAMOSTANA
Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja 
gonilo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo de-
javnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Ma-

istra Kamnik je kamniška srednja šola danes ena osrednjih iz-
obraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, pove-
zanih z njo, profesoric, profesorjev, nekdanjih dijakinj in dija-
kov ter sodelavk in sodelavcev je že odšlo. S spominsko mašo 
v cerkvi Frančiškanskega samostana se bomo spomnili prav 
njih. Maševanje bo vodil nekdanji dijak kamniške gimnazije in 
sedanji rektor romarskega svetišča Nova Štifta gospod Tadej 
Inglič. Sveto mašo bodo obogatili pevke in pevci Sv. Jakoba 
pod vodstvom profesorja Janeza Klobčarja. Po sveti maši bodo 
izvedli tudi krajši koncert. Vsi, ki se maše ne boste udeležili, pa 
ste po maši vljudno vabljeni na družabno srečanje, ki bo v 
frančiškanski dvorani v prvem nadstropju. Združimo svoje 
spomine, spoštovanje in ljubezen! Dogodek organizirata Tina 
Romšak in Frančiškanski samostan Kamnik.

• 4. 4. ob 10. uri
DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNE PISARNE  
ZA STAREJŠE 
Dan za spremembe 2020 – Dobro za ljudi in planet
KAMNIK, TOMŠIČEVA ULICA 23

Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše bo potekal v 
znamenju povezovanja prostovoljcev za namen pomoči starej-
šim in predstavitve aktivnosti Zavoda Oreli ob njihovi desetle-
tnici delovanja. Priključili se bodo tudi vseslovenski akciji Dan za 
spremembe in tako praznovali praznik Občine Kamnik. V sveto-
valni pisarni za starejše boste našli pozitivno in ustvarjalno oko-
lje za vse generacije občanov občine Kamnik. Pridruži se jim 
lahko vsak, ki želi v lokalno okolje vnesti pozitivne spremembe 
in si želi sodelovanja in soustvarjanja aktivnosti za zdravo sta-
rost. Program bo potekal od 9. do 12. ure, ko boste lahko pris-
luhnili predstavitvi kamniškega modela za pomoč starejšim, 
predstavitvi in novi možnosti sodelovanja posameznikov in 
skupin za samopomoč in prostovoljno delo, se vključili v različ-
ne delavnice, vpisali v nova izobraževanja/skupine (na primer 
za prostovoljno delo, pogovorne skupine), srednješolci in štu-
dentje – prostovoljci vam bodo postregli z vodo, kavo, čajem in 
piškoti, krajši kulturni program pa se bo začel ob 10. uri. 

• 4. 4. ob 10.15
POHOD PO POTI PO STOPINJAH PASTIRJEV  
Z LOKALNIM VODNIKOM
VELIKA PLANINA, ZGORNJA POSTAJA NIHALKE

Družba Velika planina, d. o. o., v okviru praznika Občine Kamnik 
pripravlja pohod po poti Po stopinjah pastirjev z lokalnim vodni-
kom. Učno pot so v letu 2019 skupaj postavili Občina Kamnik, 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter družba Velika pla-
nina, d. o. o., in v sodelovanju z akcijsko skupino LAS Srce Slove-
nije. Obiskovalci se bodo lahko na pohod z lokalnim vodnikom 
podali brezplačno in tako izvedeli marsikaj zanimivega. Pohod 
bo trajal do 13. ure, in sicer z zaključkom »na Traticah« (pri gostil-
ni Zeleni rob). Pohodniki morajo imeti ustrezno obutev in  
oblačila. Potrebna je prijava na elektronski naslov booking@ 
velikaplanina.si. 

• 7. 4. ob 11. uri
POMLAD + LJUBEZEN = ZDRAVJE
Glasbeni dogodek potnikov Štacjona
ŽELEZNIŠKA POSTAJA KAMNIK MESTO

V Dnevnem centru Štacjon bodo praznik Občine Kamnik in 
svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo ravno 7. aprila 2020, 
obeležili na prav poseben način. To je tudi obdobje, ko je nara-
va že v polni pripravljenosti, da vzbrsti, vzkali, zacveti, prodre 
iz zemlje in se v polnosti razmahne, dnevi se daljšajo in bliža se 
maj, mesec ljubezni. Njihova prireditev bo posvečena genera-
lu Rudolfu Maistru, ki je bil tudi sam pesnik ljubezni, in bo, kot 
so zapisali Štacjonci, zdravilni koktajl pomladansko-ljubezen-
ske poezije in glasbe. Preplet zdravja, pomladi in ljubezni v 
čast generalu, pesniku in domoljubu Rudolfu Maistru bodo 
pripravili in uprizorili uporabnice, uporabniki in zaposlene ter 
zaposleni Dnevnega centra Štacjon.

• 8. 4. ob 10. uri
Z ROKO V ROKI
150. obletnica rojstva Marie Montessori
ZASEBNI VRTEC PETER PAN
Letos obeležujemo 150. obletnico rojstva Marie Montessori, ki 
je bila zdravnica in pedagoginja. Že več kot 110 let njene social-
ne reforme in svojstven pedagoški pristop z motiviranjem 
vzgojiteljev in učiteljev vplivajo na življenje otrok po vsem sve-
tu. Ob jubilejni obletnici bo na vseh celinah vrsta praznovanj, 
njen prispevek družbi pa bodo obeležili tudi v Zasebnem vrtcu 
Peter Pan.  

• 8. 4. ob 18. uri
PREDSTAVITEV KAMNIŠKEGA ZBORNIKA  
ŠT. XXV/2020
GRAD ZAPRICE

Kamniški zbornik sodi med knjige, ki ne zastarajo. Namenjen je 
raziskovalcem kamniške preteklosti in je ena maloštevilnih 
knjig, v kateri so na voljo raznovrstni podatki o kamniški občini 
ter njenih občankah in občanih. Pri nastajanju zbornika sodelu-
jejo posamezniki različnih generacij. Člani uredniškega odbora 
Kamniškega zbornika pa so strokovnjaki z različnih področij, ki 
so skrbno prebrali prispevke, objavljene tudi v pričujoči številki.

• 9. 4. ob 10. uri 

MI SKAČEMO DO NEBA 
Predaja večnamenskega igrala v uporabo 

VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, ENOTA ROŽLE  
V enoti Rožle Vrtca Antona Medveda Kamnik so dosanjali svoje 
sanje, njihovo igrišče namreč krasi novo kombinirano igralo, ki 
je namenjeno otrokom od drugega leta dalje. Igralo ponuja ve-
liko možnosti raziskovanja, razvijanja gibalnih zmožnosti in 
medsebojnega druženja. Z veseljem vas vabijo na prireditev Mi 
skačemo do neba, ko bodo na igrišču vrtca skakali do neba in 
vzklikali: »Naj se naš glas sliši visoko, višje, vse tja do neba!«

• 11. 4. ob 8. uri
TRADICIONALNI 15. MAISTROV POHOD
KAMNIK, TRG TALCEV 

Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku orga-
nizira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik po-
vezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku 
generala Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove 
rojstne hiše, na Stari grad in nazaj v Kamnik, Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. 
Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki Planinskega društva 
Kamnik in člani Društva general Maister Kamnik.
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Vabilo na osrednjo slovesnost
praznika Občine Kamnik
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku naše lokalne skupnosti, 
na številnih mestih spominjamo dediščine kamniškega rojaka, kulturnika in gene-
rala Rudolfa Maistra - Vojanova. Ob praznovanju tako Občina Kamnik pripravlja 
pester program prireditev skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, kultur-
nimi društvi in številnimi drugimi posamezniki. Z raznovrstnimi dogodki in prire-
ditvami se spominjamo Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki nam jo je zapus-
til kamniški rojak. Spominjamo se njegovega izjemnega prispevka k ohranitvi slo-
venskega ozemlja in severne meje. 

Še posebej slovesno bo ob prazniku naše občine, ki ga bomo obeležili v petek, 27. 
marca 2020, ko bodo na Glavnem trgu ob 16.30 sprva zadoneli udarni zvoki pro-
menadnega nastopa Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo odvijala proslava s 
položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra, kjer bo že tradicionalno sodelo-
vala Častna enota Slovenske vojske, v kulturnem programu bomo letos prisluhnili 
Mestni godbi Kamnik in Prvemu slovenskemu pevskemu društvu LIRA Kamnik. 
Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Občine Kamnik se bo začela ob 18. 
uri v Domu kulture Kamnik, v kulturnem programu pa bosta nastopila Mešani 
pevski zbor Odmev Kamnik in Akademska folklorna skupina France Marolt. Ta dan 
bo svoja vrata odprla tudi Rojstna hiša Rudolfa Maistra na Šutni, kjer si boste lahko 
brezplačno ogledali občasno in stalno razstavo, ki sta posvečeni Rudolfu Maistru 
in njegovim borcem. 

Vesel bom vašega obiska na številnih slovesnostih in prireditvah, zato vljudno vabljeni 
v Kamnik – Maistrovo mesto.

Matej Slapar,
župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop. 

V času osrednje prireditve bo veljala sprememba prometnega režima starega 
mestnega jedra, ki bo objavljena na uradni spletni strani Občine Kamnik  
www.kamnik.si. 

V počastitev praznika Občine Kamnik vas v

petek, 27. marca 2020, 
vljudno vabim na

ob 16.30
PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK

Kamnik, Glavni trg
 

ob 17. uri
PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K SPOMENIKU 
RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE 

ENOTE SLOVENSKE VOJSKE
Kamnik, Trg talcev

V kulturnem programu bosta nastopila 
Mestna godba Kamnik in Prvo slovensko pevsko društva LIRA Kamnik.

ob 18. uri
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE 

KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
Dom kulture Kamnik

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, 
na kateri bodo podeljena štiri priznanja Občine Kamnik,

bo župan Občine Kamnik Matej Slapar. 

V kulturnem programu bosta nastopila
Mešani pevski zbor Odmev Kamnik in Akademska folklorna skupina France Marolt.

Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.

Matej Slapar,
župan 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da v Dom kulture Kamnik prispete vsaj 15 minut 
pred začetkom osrednje slovesnosti. 

Srebrno priznanje:
MARTA GRKMAN REPOLUSK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Marti Grkman Repo-
lusk srebrno priznanje Občine Kamnik za izjemno pedagoško 
delo na področju bralne kulture in pozitivno, ustvarjalno ter 
kakovostno sooblikovanje kamniške kulture. 

Marta Grkman Repolusk je knjižničarka na Osnovni šoli Toma 
Brejca, vsestransko kulturno dejavna in prejemnica nagrade 
sončnica na rami iz leta 2016, ki jo Kulturno umetniško društvo 
Sodobnost lnternational podeljuje za uspešno delo na področju 
spodbujanja branja. Izjemno pedagoško delo Marte Grkman 
Repolusk na področju bralne kulture se odraža v pedagoški ino-
vativnosti. Vzgajanje bralcev namreč vedno poveže z družinski-
mi dejavnostmi in s tem v knjižno kulturo vključuje starše. Ima 
visoko zavest o pomenu bralne kulture in pismenosti, zato učen-
ke in učence vključuje v krožke, dejavnosti, natečaje in tabore. 
Njeno delo je hkrati inovativno, saj oblikuje izvirne in samosvo-
je projekte, odmevno, saj v dejavnosti vključuje celo šolo, učite-
ljice, učitelje in starše, ter kakovostno, saj je zasnovano premi-
šljeno glede na ciljne skupine, motivacijske in doživljajske ele-
mente in usmerjeno k dobri literaturi. Šolsko knjižnico odpira 

navzven in jo povezuje z različnimi partnerstvi. S svojim delom 
je presegla zgolj službene obveznosti, saj učenke in učence ak-
tivno spodbuja k razvoju in ustvarjalnosti ter na ta način zazna-
muje tudi lokalno skupnost. Njeni inovativni šolski programi so 

Nagrajenci Občine 
Kamnik
Župan Matej Slapar bo na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku tudi letos 
podelil priznanja Občine Kamnik, in sicer tistim, ki so s svojim predanim delom še 
posebej pripomogli k razvoju, promociji in kakovosti življenja v občini Kamnik.

Marta Grkman Repolusk / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Juvan

Letos mineva sto let od uso-
dnega ljudskega glasovanja, 
ko je velik del Koroške, zibelke 
slovenstva, ostal na oni strani 
meje, v Avstriji. V Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra bomo konec 
maja pripravili občasno razsta-
vo o tem, kako je odmeval ple-
biscit takrat in še dolgo potem 
v literaturi in glasbi. Izbrali 
smo šest protagonistov, ki so 
se z dvema močnima orodje-
ma, z besedo in pesmijo, borili 
za svoj narod enako kot vojaki 
z bridko sabljo in puško na 
fronti. Nekateri so bili bližnji 
Maistrovi sodelavci v njego-
vem neumornem in pogum-
nem kulturno-propagandnem 
delovanju; drugi so svoje delo 
nadaljevali tudi, ko je po uso-
dni odločitvi 10. oktobra 1920 
del Koroške ostal v Avstriji. 
Eden velikih borcev za sloven-

ski narod na Koroškem Lovro 
Horvat, ki bo pomemben lik 
razstave, je postal Kamničan. 
Bil je nadučitelj, zbiralec ljud-
skih pesmi in zborovodja. Leta 
1922 je po krutem preganjanju 
pribežal v Kamnik.
Osrednji del razstave z naslo-
vom Tam pri Celovcu … bo 
uprizoritev igre Plebiscit dr. 
Izidorja Cankarja, ki so jo 8. 
septembra 1920 igrali v Logi 
vasi pri Vrbskem jezeru (da-
našnji Avstriji). Tokrat bo 
uprizorjena drugič, vendar 
prvič v Sloveniji. Gre za eno-
dejanko, v kateri si t. i. nem-
čurji s podkupovanjem, grož-
njami in lažno propagando 
prizadevajo za priključitev 
Koroške k Avstriji, glavni ju-
nak, zaveden Slovenec, pa bis-
tro in odločno za združitev z 
matičnim narodom. Epilog je 
napisan v duhu takratnega 
naivnega pričakovanja, da bo 
slovenska stran zmagala.

Enodejanka Plebiscit 
prvič v Sloveniji
V Rojstni hiši Rudolfa Maistra 
pripravljajo razstavo o koroškem 
plebiscitu leta 1920.
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Branje je potovanje, Rad imam knjižnico in Noč branja, prireja 
doživljajsko in ustvarjalno obarvane popoldanske prireditve za 
učenke in učence ter starše, pod njenim mentorstvom pa so 
učenke in učenci petkrat prejeli nagrado na natečaju Bralnice 
pod slamnikom. Marta Grkman Repolusk je znana tudi po sode-
lovanju v lokalni skupnosti. Skupaj s Knjižnico Franceta Balanti-
ča Kamnik je v preteklosti pripravila otroške delavnice, predsta-
vitve knjig, od leta 2018 pa je vključena v programski odbor Kri-
žnikovega pravljičnega festivala. Ustvarjalno žilico in smisel za 
povezovanje ljudi s kulturno dediščino je pokazala z organizaci-
jo Diversity sejmov, s katerimi je od leta 2013 sodelovala na osre-
dnjih kamniških prireditvah: Kamfest, Dnevi narodnih noš in 
oblačilne dediščine, Eko tržnica, Veronikin tek, novoletni Ka-
mnik in Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok. Poleg naštetega 
organizira predstavitev in prodajo rokodelskih in ročnih izdel-
kov, s čimer spodbuja oživljanje kulturne dediščine kot podje-
tniške dejavnosti, ter od leta 2014 ustvarjalne in literarne 
večdnevne tabore za otroke zadnje triade osnovne šole. 

Srebrno priznanje:
TEREZIJA MALI

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Tereziji Mali srebrno 
priznanje Občine Kamnik za izjemno poslanstvo in delo ter 
doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine Ka-
mnik. 

Terezija (Rezka) Mali je leta 1973 pri 45 letih začela pasti živino 
na Gojški planini, na Stolniškem stanu. Že po prvem letu planin-
skega življenja jo je Jožefa Humar, po domače Debevčeva Zefa, 
naučila izdelovati trniče in ji tudi izročila prvo pisavo. Debevčeva 
Zefa je bila v tistem času še edina, ki je znala izdelovati trdi sir – 
trnič, etnološko posebnost Velike planine. Rezka Mali se je tako 
že v prvih letih svojega življenja na planini naučila vsega o izde-
lavi trničev in je bila nato vrsto let edina, ki je ohranjala to etno-
loško izročilo. Je topla oseba, ki je trnič vedno delala s srcem – v 
vsako kepico trniča, ki je simbol ljubezni, je vnesla del svoje to-
pline. Le njej se lahko zahvalimo, da je ohranila tradicijo izdelo-
vanja te posebnosti kamniških planin in jo prenašala na mlajše 
generacije ter tako poskrbela, da ne gre v pozabo. Na pobudo 
Marte Kos, zaposlene na Kmetijski svetovalni službi Kamnik, se 
je Rezka Mali udeleževala razstav Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju in predstavljala Veliko planino in s tem občino Kamnik. Tu 
je prejela vrsto priznanj, med njimi osem zlatih in štiri srebrna. 
Na omenjeni razstavi je v letih 2002 in 2005 prejela tudi plaketo 
Znak kakovosti. Vedno se je odzvala na povabila različnih insti-
tucij, kjer je prikazovala izdelavo trničev. Nekajkrat je sodelovala 
na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, leta 
2006 pa je trniče skupaj s podjetjem Dednina Šubelj popeljala 
preko meje, saj so se v Torinu udeležili sejma Terra Madre, kjer 
so s svojo predstavitvijo navdušili takratnega predsednika Repu-
blike Italije Giorgia Napolitana in predsednika gibanja Slow 
Food Carla Petrinija. Njihovo predstavitev je pokrivala tudi itali-
janska nacionalna televizija RAl. Prepoznavnost Rezke Mali je 
šla v svet, saj jo vsako leto obiščejo številne skupine turistov tako 
iz Slovenije kot tudi iz sveta (iz Argentine, Kanade, Francije, Ja-
ponske, Kitajske in od drugod). Skoraj ne mine leto brez prispev-
ka o njenem življenju in izdelovanju trniča v kakšnem lokalnem 
ali nacionalnem časopisu oziroma brez oddaje tako v Sloveniji 
kot tudi v tujini. Njen trud je prepoznalo tudi Ministrstvo za kul-
turo, saj je izdelavo trničev in pisav leta 2014 s sklepom vpisalo v 
register žive dediščine. Istega leta sta ji župan Občine Kamnik in 
takratni Zavod za turizem in šport v občini Kamnik podelila zah-
valo za ohranjanje pastirske dediščine Velike planine. V zadnjih 
letih pa je opaziti večje zanimanje za to etnološko posebnost 
tudi pri mlajših generacijah, ki jim Rezka Mali z veseljem pokaže 
vse skrivnosti izdelave trničev. 

Srebrno priznanje: 
BORIS SELKO

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Borisu Selku srebrno 
priznanje Občine Kamnik za prispevek na področju godbeni-
štva na Kamniškem in v Sloveniji. 

Boris Selko je svoje življenjsko delo posvetil Mestni godbi Kamnik, 
v kateri kot član igra že 38. leto. V njej je opravljal naloge gospodar-
ja, tajnika, podpredsednika in do leta 2019 več mandatov predse-
dnika. V delovna telesa krovne in reprezentativne organizacije 
godbeništva na Slovenskem, Zveze slovenskih godb, pa je Borisa 
Selka zaradi spremljanja njegovega dela v Mestni godbi Kamnik 
povabil nekdanji predsednik Zveze slovenskih godb: najprej je 
postal član častnega razsodišča, zatem je bil leta 2015 izvoljen na 
mesto podpredsednika, leta 2018 pa za predsednika in je trenutno 
na polovici mandata. Z mesta predsednika kamniške mestne god-
be je Boris Selko odstopil zaradi predsedniškega položaja v Zvezi 
slovenskih godb in posledične moralne obveze do ostalih sloven-
skih godb, da ne bi bila privilegirana nobena izmed njih. Kljub 
temu pa pri svojem delovanju v Sloveniji, zamejstvu in pri medna-
rodnih partnerjih izkazuje kamniško identiteto in pripadnost Me-
stni godbi Kamnik kot njen redni član. Boris Selko se je vzporedno 
z godbeništvom uveljavil tudi kot ustanovitelj in pevec zelo znane 
pevske zasedbe Klapa Mali grad, ki pri nas in v tujini že od pomladi 
2003, torej skoraj 17 let, poje predvsem značilne dalmatinske pe-
smi. S tem je kamniški Mali grad zaslovel daleč onkraj meja naše 
občine, saj je ta klapa ena prvih zunaj Hrvaške, torej je orala ledino 
v tej glasbeni zvrsti pri nas. Boris Selko je tudi član predsedstva 
Zveze kulturnih društev Slovenije in član sveta kamniške Območne 
izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavno-
sti. Za delo v kulturi oziroma godbeništvu je doslej prejel naslednja 
priznanja: bronasto, srebrno, zlato in častno Gallusovo značko, zla-
to medaljo Zveze slovenskih godb, zlato medaljo Bojana Adamiča 
in medaljo za zasluge Mednarodne glasbene zveze CISM. Konec 
leta 2019 pa je ob 70-letnici Policijskega orkestra od Ministrstva za 
notranje zadeve Republike Slovenije in Generalne policijske upra-
ve Republike Slovenije prejel častni znak. V začetku 90. let 20. sto-
letja se je Boris Selko pridružil tudi ekipi CATV lmpulz, prvi kam-
niški kabelski televiziji, kjer je kmalu postal urednik. Žal pa je s 
propadom večjih podjetij v naši občini usahnilo tudi oglaševanje, s 
katerim se je ta komercialna televizijska postaja preživljala, zato je 
sprva obetavna dejavnost zamrla. Boris Selko s ponosom opravlja 
poslanstvo godbenika. V preteklih desetletjih se je pod njegovim 
predsedovanjem zasedba Mestne godbe Kamnik močno pomladi-
la in dobila jasno začrtano pot, ki ji sledi še danes. Kamniška me-
stna godba se je tako doslej proslavila s turnejami v Španijo in na 
dalmatinski otok Vis, vsako leto priredi več koncertov z različnim, 
novim programom, sodeluje z znanimi glasbeniki (vokalisti), veli-
ko pozornost pa namenja godbenikom, ki nadaljujejo študij in 
šolanje na višjih stopnjah. Koncerte pogosto izvaja v džezovskem 
oziroma big band slogu, veliko pa igra tudi skladbe slovenskih av-
torjev. Mestna godba Kamnik ima organizirano tudi godbeniško 
glasbeno šolo in zgledno sodeluje z Glasbeno šolo Kamnik. Za ob-
čino Kamnik je godbeni orkester nepogrešljiv, saj s svojimi nastopi 
zaznamuje vse večje protokolarne občinske in državne dogodke na 
njenem območju. Pod okriljem Borisa Selka so članice in člani 
Mestne godbe Kamnik postali ponosni na dolgoletno tradicijo 
kamniškega godbeništva in mesto Kamnik, lokalna skupnost pa je 
ponosna na raven godbeništva na Kamniškem kot zvrsti glasbene 
kulture. Kot dolgoletnega predsednika Mestne godbe Kamnik, 
podpredsednika in zdaj predsednika Zveze slovenskih godb sta 
Borisa Selka že od začetka nastopa teh funkcij zaznamovali pošte-
nost in dosledna nepristranskost. Pri svojem delu ne ustvarja kro-
ga privilegiranih in ne dopušča, da bi kdo skušal vplivati nanj v 
nasprotju s skupnim dobrim oziroma koristmi kamniške godbe in 
godbeništva na Slovenskem. 

Bronasto priznanje:
MARJAN SEMPRIMOŽNIK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Marjanu Semprimo-
žniku bronasto priznanje Občine Kamnik za življenjsko delo in 
vrhunske uspehe na področju vodenja krajevne skupnosti, lo-
kalne turistične organizacije, Gasilske zveze Kamnik in sodelo-
vanje pri delu občinskega sveta. S svojim delom je uspešno pri-
pomogel k razvoju kraja in občine ter gasilstva v občini Kamnik. 

Marjan Semprimožnik je primer zglednega aktivnega državlja-
na, ki prosti čas posveča skupnosti in pri tej drži vztraja že dolga 
leta: predsednik Krajevne skupnosti Motnik je že 16 let, predse-
dnik Turističnega društva Motnik 10 let, en mandat je predse-
dnik Prostovoljnega gasilskega društva Motnik, 13 let je bil pred-
sednik Gasilske zveze Kamnik (do 2018), od 1998 do 2014 pa je 
bil član Občinskega sveta Občine Kamnik in več odborov občin-
skega sveta. Ime občine Kamnik in svoje rojstne vasi je postavil 
na slovenski turistični zemljevid z inovativnimi in trajnostnimi 
projekti, pomembni pa so za kamniški turizem s poudarkom na 
podeželju. Mednje je mogoče šteti ureditev Motniške turistične 
poti, za katero mu je preko razpisov uspelo pridobiti sredstva iz 
projekta Celostni razvoj podeželja in obnova vasi, kolesarsko 
pot od Snovika do Motnika (prva urejena kolesarska pot v Ka-
mniku), organizacijo in sodelovanje pri prangerjadi, ki je vseslo-
venska dejavnost, obujanje nekdanje oblačilne dediščine v so-
delovanju s priznano etnologinjo dr. Marijo Makarovič in Andre-
jo Stržinar. Turistično društvo Motnik je dejavno tudi pri organi-
zaciji Križnikovega pravljičnega festivala, ki je postal prepozna-
ven po celi Sloveniji. Kot predsednik Krajevne skupnosti Motnik 
je Marjan Semprimožnik organiziral in vodil mnoge izboljšave v 
kraju, ki so pomembne za življenje na podeželju. V gasilski orga-
nizaciji Marjan Semprimožnik sodi med izkušenejše aktivne čla-
ne. V preteklosti je bil nosilec različnih funkcij, med drugim pod-
poveljnika društva, pomočnika poveljnika za radijske zveze, od 
2018 uspešno opravlja funkcijo predsednika motniškega 
društva, od 2005 do 2018 pa je bil predsednik Gasilske zveze Ka-
mnik in član Upravnega odbora Gasilske zveze Kamnik. Odločil-
no je pripomogel k temu, da je zveza ena najboljših v Sloveniji. 
Velik poudarek je namenjal enakomernemu razvoju vseh dru-
štev v občini, kar je bil eden izmed poglavitnih vzrokov za uved-
bo enotnega financiranja in podpis tripartitnih pogodb. To je 
povzročilo nesluten razvoj prostovoljnih gasilskih društev v ob-
čini in temu gre zahvala, da so društva v zadnjih desetih letih 
skoraj v celoti posodobila vozni park. Že vrsto let se udeležuje 
aktivnosti v društvu tako na operativnem kot organizacijskem 
področju, redno se udeležuje usposabljanj, vaj in intervencij ter 
z veseljem tudi gasilskih prireditev in tekmovanj kot sodnik. 
Vseskozi se trudi za uspešno delo na področju požarnega varstva 
ter delovanja in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Pri 
delu je v veliko pomoč poveljniku društva. Opravljen ima tečaj 
za čin gasilski častnik in je trenutno po činu gasilski častnik ll. 
stopnje. Z velikim veseljem se izobražuje na Igu, saj ima kar ne-
kaj specialnosti, ki so potrebne za operativnega gasilca, in sicer 
za strojnika, uporabnika dihalnega aparata, reševalca ob nesre-
čah z nevarnimi snovmi, uporabnika radijskih postaj, tehnične-
ga reševalca, inštruktorja, usposabljanje gasilcev za gašenje 
notranjih požarov modul A in modul B, usposabljanje gasilcev 
za posredovanje v dvocevnih predorih, vodjo čolna, bolničarja, 
sodnika gasilsko-športnih disciplin, poveljnika gasilskega 
društva in vodjo intervencij.

Marjan Semprimožnik / Foto: Gorazd Kavčič

Boris Selko / Foto: Gorazd Kavčič

Terezija (Rezka) Mali / Foto: Gorazd Kavčič
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V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA
Jasna Paladin

Kamnik – V sredo, 26. fe-
bruarja, so v Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik (GSŠRM) pripravili 
prvi dogodek v nizu prazno-
vanja sedemdesetletnice gi-
mnazije, ki bo vrhunec do-
seglo 21. marca s slavnostno 
akademijo. Za gimnazijce 
tretjih letnikov so pripravili 
okroglo mizo in v svoje pro-
store povabili tri nekdanje 
dijake, danes pa znane in 
uspešne voditelje v medij-
skem prostoru, ki so mla-
dim zaupali nekaj svojih 
spominov na gimnazijske 
dni in utrinkov iz svojega 
dela v medijih. 
»Lepo je priti nazaj, čeprav 
je šola povsem drugačna 
kot v naših časih – vse je 
novo, razen mostu, tam 
smo se radi družili že mi. 
Moji spomini na to šolo so 
večinoma res lepi,« je v uvo-
du v pogovoru z nekdanjo 
dijakinjo Špelo Rak poveda-
la Petra Kerčmar, voditelji-
ca informativnih oddaj na 
Pop TV. Kamniško gimna-
zijo je obiskoval tudi Miha 
Deželak, ki danes sicer živi 

v Ljubljani, prihaja pa iz 
Mekinj. »Prav zanimivo je 
spet priti v 'klas', kot smo 
radi rekli, pozdravite profe-
sorja Lojzeta Vrankarja,« je 
dejal radijski voditelj na Ra-
diu 1 in mlade nasmejal 
tudi z iskrenim prizna-
njem, da mu je fizika 
povzročala veliko težav in 
da je imel tudi popravni iz-
pit iz tega predmeta. Fizike 
se je bal tudi Robert Pečnik 

Pečo, dolgoletni radijski vo-
ditelj na Radiu Hit, zdaj pa 
zaposlen na Radiu 2, ki je 
bil – zanimivo – sošolec se-
danje ravnateljice GSŠRM 
Bernarde Trstenjak.
Vsi so priznali, da do zad-
njega niso vedeli, kaj si v 
življenju želijo početi in 
kam jih bo zapeljala poklic-
na pot, da so se v medijih 
znašli bolj kot ne po naklju-
čju, da pa to zdaj počnejo 

nadvse radi. »Pomembno je, 
da se potrudite po najboljših 
močeh, da ste tudi zahtevni 
do sebe, da ves čas napredu-
jete, da se zavedate svoje od-
govornosti do drugih in da 
se znate tudi opravičiti, ko 
naredite napako,« so v spro-
ščenem pogovoru med dru-
gim povedali mladim in jim 
zaupali tudi nekaj zanimivo-
sti iz zakulisja medijev, v 
katerih delajo.

Znani obrazi iz 
kamniške gimnazije
Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik so pred dnevi gostili okroglo mizo z naslovom 
Mediji nekoč in danes, katere gostje so bili nekdanji dijaki, danes pa znani radijski in televizijski 
voditelji Petra Kerčmar, Miha Deželak in Robert Pečnik.

Petra Kerčmar, Miha Deželak in Robert Pečnik z ravnateljico Bernardo Trstenjak in 
učiteljicama Suzano Andoljšek in Marino Trampuš, ki sta dogodek organizirali 

Bojana Klemenc

Oševek – Med 15. in 21. fe-
bruarjem je na Otočcu pote-
kalo 27. mladinsko državno 
prvenstvo v standardnem in 
21. posamično državno pr-
venstvo mladih v pospeše-
nem šahu do 18 let. Na leto-
šnjem prvenstvu se je v po-
časnem tempu pomerilo 175 
igralk in igralcev, v pospeše-
nem pa 232 mladih šahistov 
in šahistk iz vse Slovenije. 
Mladinsko državno prven-
stvo velja za najmnožičnejše 
šahovsko tekmovanje pri 
nas, devetletna Inti Maček z 
Oševka pa se ga je letos v 
skupini deklic od osem do 
deset let udeležila petič. 
Kako velik talent je mlada 
šahistka, dokazuje dejstvo, 
da se je še z vseh prvenstev 
domov vrnila z medaljo.
Inti je v standardnem šahu, 
ko je v sedmih dneh odigra-
la devet kol po 90 + 30 mi-
nut, v svoji kategoriji osvoji-
la šest točk in za las zgrešila 
stopničke ter se uvrstila na 
četrto mesto. Še bolje se je 

odrezala v pospešenem 
šahu, kjer je igrala devet kol 
po 10 + 5 minut, pri čemer ji 
je uspelo nanizati osem 
zmag ter si prislužiti že četr-
ti zaporedni naslov državne 
prvakinje v kategoriji deklic 
od osem do deset let.
Glavna razlika v igranju stan-
dardnega in pospešenega 
šaha je čas, ki ga ima šahist 
na voljo za odigranje partije. 
V standardnem šahu je igral-
ni čas 60 minut plus 30 se-
kund na potezo, kar pomeni, 

da lahko ena partija traja od 
dve do tri ure. V pospešenem 
šahu pa je igralni čas 10 mi-
nut plus 5 sekund na potezo.
Po še enem uspešnem pr-
venstvu Inti potrjuje, da tek-
muje vedno raje. Obe šaho-
vski igri, tako pospešeni kot 
standardni šah, sta ji zelo pri 
srcu. »Pospešeni šah igram 
za odtenek rajši, ker je dina-
mičen in hiter,« pojasnjuje 
mlada šahistka, njen trener 
Franc Poglajen iz Šahovske-
ga kluba Komenda pa doda-

ja, da Inti pri pospešenem 
šahu uspešno uporablja svo-
jo šahovsko intuicijo. V zad-
njih štirih letih se je njena 
igra spremenila, saj je bolj 
počasna in premišljena. 
Tudi Inti Maček potrjuje, da 
tekmuje z manj treme, sama 
igra na tekmovanju pa je na 
višjem nivoju ter bolj premi-
šljena, taktična. »Z uspehi in 
osvojenimi nagradami se ne 
obremenjujem. Šah je zame 
'otroška' igra, telovadba mo-
žganov, v kateri zelo uživam. 
V zadnjem času zelo rada 
odigram kakšno šahovsko 
partijo kar preko računalni-
ka,« pojasnjuje devetletna 
Inti. Njeni šahovski treningi 
so v zadnjem leti postali zah-
tevnejši. Sedaj trenira trikrat 
na teden, po od dve do tri 
ure. »Šahiranje imam še raje 
kot na začetku, saj se mi zdi 
šah zelo zanimiv in dinami-
čen, ker kombinacij, igralnih 
možnosti, pozicij pri šahu 
nikoli ne zmanjka,« zaključi 
letošnja državna prvakinja, 
ki se že veseli novih izzivov 
in šahovskih naslovov.

Mlada šahistka spet najboljša
Devetletna Inti Maček je že četrtič zapored osvojila naslov državne prvakinje v pospešenem šahu.

»Šah je zame le 'otroška' igra, telovadba možganov, v 
kateri zelo uživam,« pravi Inti Maček. / Foto: Nina Maček
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Štefan Flerin

Kamnik – Prvo tekmo sta od-
igrali ekipi ŠD Soteska in 
DU Kamnik. Dvoboj je bil 
ves čas zelo izenačen. V 
prvem delu sta pri DU Ka-
mnik zelo dobro odigrala Pa-
vle Serša s 558 in Miro Ho-
mar s 549 podrtimi keglji ter 
prinesla vodstvo svoji ekipi z 
2 : 1 in razliko 24 kegljev. V 
drugem delu je kazalo na 
preobrat, toda odlično je odi-
gral Brane Potočnik s 567 
podrtimi keglji in s pomočjo 
Rudija Vidica (538) so »upo-
kojenci« uspeli obdržati 
prednost in bilo je 6 : 2 za 
DU Kamnik. Pri poražencih 
so bili najboljši Marjan Do-
linšek (573), Lidija Pirman 
(545) in Klara Koprivec s 544 
podrtimi keglji.
V drugi tekmi so se pomeri-
li Mesi Sports in Ambrož 
Team. Kazalo je na lahko 
zmago Ambrožev, a so se 
morali kar močno potruditi, 
saj je set pred koncem razli-
ka padla le na šest kegljev. V 
zaključku tekme pa so le 
strli odpor mladih in simpa-
tičnih Mesijev. Končalo se je 
s 6 : 2 za Ambrož Team, pri 
katerih sta se izkazala Boris 

Benedik s 592 in Mirjan 
Mlinarič s 579 podrtimi 
keglji. Pri Mesi Sports je 
zelo dobro igrala Tamara 
Pevec (563), pa tudi Jakob 
Jančar (552) in Andraž Bab-
nik (542) nista bistveno za-
ostajala.
V zadnji tekmi smo videli še 
en razburljiv dvoboj. Calcit, 
ki v zadnjih krogih igra od-
lično, je dosegel že tretjo za-
poredno zmago. Čeprav je 
pri ŠD Policist zaradi po-
škodb zasedba precej osla-
bljena, to njihovega uspeha 
ne zmanjšuje, saj so podrli 
zelo solidnih 3246 kegljev. 
Tekma je bila zelo zanimiva. 
Prvi del so sicer dobili Poli-
cisti z 2 : 1, a kaj ko je Calcit 
imel prednost 76 kegljev. V 
drugem delu je bilo še nekaj 
negotovosti, a na koncu je le 
slavil Calcit s 5 : 3 in ušel z 
dna lestvice. Spet je bil naj-
boljši Matej Turk (581), po-
magali so še Peter Hafner 
(556), Branko Progar (538), 
Andrej Rutar (527), Klemen 
Končnik (524) in Samo Pod-
jed s 520 podrtimi keglji. Pri 
ŠD Policist sta bila najboljša 
Damjan Hafnar (574) in 
Igor Alpner (558), ostali niso 
bili razpoloženi.

Občinska liga  
v kegljanju
Zaradi zimskih počitnic je bil tokrat odigran le 15. 
krog občinske lige. Je pa zato prinesel dve 
presenečenji, saj sta obe vodilni ekipi izgubili, 
Calcit pa se je z novo zmago trenutno rešil 
zadnjega mesta. 

1. ŠD Policist 15 11 1 3 70 : 50 20 23 točk
2. Ambrož Team 15 10 0 5 71 : 49 22 20 točk
3. ŠD Soteska 15 8 2 5 70 : 50 20 18 točk
4. DU Kamnik 15 7 1 7 60 : 60 0 15 točk
5. Calcit 15 4 0 11 43:77 -34 8 točk
6. Mesi Sports 15 3 0 12 46 : 74 -28 6 točk

Lestvica po 15 krogih

Kristijan Erjavec

Debeli rtič – »Priprave so le-
tos potekale od srede do ne-
delje in teden dni prej kot 
po navadi. Kljub malo ža-
lostni vremenski napovedi 
tik pred pripravami nam je 
vreme odlično služilo in ne-
kaj treningov smo opravili 
kar v kratkih rokavih,« je za-
čel trener Simon Erjavec.
»Imeli smo pester program, 
tako s kolesom kot brez. 
Dneve smo začenjali z jutra-
njo telovadbo ob morju, sle-
dil je zajtrk in kmalu zatem 
smo se odpravili na trening. 
Trenerji smo za vsako sku-
pino prilagodili dopoldan-
ske treninge – mlajši so ko-
lesarili v okolici Debelega 
rtiča, tisti malo starejši pa 
po bližnjih in daljnih vzpeti-
nah. Precej treningov smo 
opravili na državni meji pod 
gradom Socerb in na na-
sprotnem hribu Tinjan. Po 
dopoldanskih treningih je 
sledilo zasluženo kosilo, 
nato pa počitek. Popoldneve 
smo izkoristili za dodatne 

treninge tehnike in kondi-
cijske treninge. Imeli smo 
tudi večerni program. Prvi 
večer je Matjaž predstavil 
najnovejše smernice prve 
pomoči, ki je še kako po-
membna tudi za mlade. Sle-
dil je tradicionalni krst, ki 
sta ga pripravili Ana in Ka-
tja. Ostale večere smo izko-
ristili za tradicionalno tek-
movanje v metanju papirna-
tih aviončkov, pa za družab-
ne igre in zaključno zabavo 
za najmlajše,« je šaljivo na-
daljeval in sklenil: »S pripra-
vami smo tako trenerji kot 
kolesarji zelo zadovoljni, vse 
je šlo kot po maslu. Vreme 
in terene smo izkoristili po 
svojih najboljših močeh in 
naredili odlično osnovo za 
nadaljnje treninge pred pri-
hajajočo sezono, ki se je že 
neizmerno veselimo.«

Pričakovanja pred 
začetkom sezone
V sezoni 2020 je kamniški 
gorskokolesarski klub neko-
liko prevetril ekipo A v olim-

pijskem krosu, v njej bodo 
najboljši in najbolj obetavni 
trije kolesarji. To so Rok 
Naglič, Blaž Žle in Matic 
Kranjec Žagar. Trojica ima 
visoke cilje, prav tako pa 
preostali člani, ki se bodo z 
njimi udeleževali nekaterih 
mednarodnih dirk, a bodo 
več časa posvečali družini, 
službi in prenašanju znanja 
na mlajše.
Tako se bosta med veterani 
letos preizkušala Boštjan 
Hribovšek in Jure Belak, 
Gregor Krajnc bo dirkal, ko-
likor mu bo to dopuščal čas, 
a ima še vedno jasne cilje. 
Mihael Štajnar, ki je bil v 
zadnji sezoni med vidnejši-
mi člani Calcit Bike Teama, 
se bo preizkušal na cesti. 
Korak naprej v svoji karieri 
je odločena narediti Maruša 
Knap, ki želi v ženski član-
ski konkurenci še naprej na-
birati izkušnje in se čim bolj 
približati tekmicam.
Rok Naglič je bil v lanski se-
zoni najboljši Slovenec na 
lestvici Mednarodne kolesar-
ske zveze in najboljši Slove-

nec na mednarodnih ter do-
mačih dirkah. Visoko cilja 
tudi letos. »Glavni cilj sezone 
je evropsko prvenstvo v Grad-
cu. Zelo veliko željo imam 
poseči po zmagi na dirki C1 
ter se uvrstiti na svetovno pr-
venstvo v Albstadtu, kjer že-
lim pokazati najboljše. Seve-
da se bom potrudil, da ubra-
nim naslov državnega prva-
ka. Cilji so realni, vem, da 
sem sposoben dobrih rezul-
tatov. V sezono grem zelo 
skoncentriran ter s kar nekaj 
novostmi pri treningu ter 
pripravi na dirke,« so želje in 
pričakovanja Nagliča. 
Žle in Kranjec sta se v ekipo 
A prebila z dobrimi rezultati 
in trudom na treningih ter 
tekmah, predstavljata pa 
mladi val v Calcit Bike Tea-
mu.
Večina članov Calcit Bike 
Teama je upala, da bo sezo-
no odprla 1. marca na Kras 
kros maratonu, ki pa so ga 
prireditelji odpovedali zara-
di zdravstvenih in etičnih 
razlogov ob pojavu korona-
virusa.

Trenirali in se zabavali
Člani gorskokolesarskega kluba Calcit Bike Team so med zimskimi počitnicami trenirali na Debelem 
rtiču. V tamkajšnjem mladinskem zdravilišču in letovišču so izkoristili vrhunske razmere.

Člani kamniškega gorskokolesarskega kluba Calcit Bike Team na zimskih pripravah / Foto: arhiv kluba

Aleš Senožetnik

Polzela – V soboto, 22. febru-
arja, je pod okriljem Karate 
zveze Slovenije na Polzeli 
potekalo državno prvenstvo v 
karateju za člane in veterane 
ter tekmovanje v para-karate-
ju. Kamniške barve so zasto-
pali člani Karate kluba Virtus 
Duplica Drago Jeglič, Blaž 
Ogrinc, Blaž Antonin in Žan 
Ticijan Dolar.
Najprej je na tatami stopil 
Drago Jeglič. V kategoriji ve-

terani, kate +50 let je na 
koncu osvojil tretje mesto. V 
članski kategoriji pa so se 
ostali trije tekmovalci pome-
rili v borbah. 

Srčne borbe kljub porazu
Blaž Antonin je žal izgubil 
borbo že v prvem kolu, Blaž 
Ogrinc pa se je v repasažu 
boril za tretje mesto, a borbo 
izgubil in je na koncu zase-
del peto do osmo mesto. 
Kljub temu so v klubu z nje-
govim nastopom zadovoljni, 

saj se je, kot pravijo, na svo-
jem prvem tekmovanju po-
kazal v dobri luči in se srčno 
boril, a mu je zmanjkalo 
tudi nekaj izkušenj.
Kot zadnji izmed kamniških 
karateistov je na tatami sto-
pil Žan Ticijan Dolar in v 
kategoriji članov do 84 kilo-
gramov osvojil odlično tretje 
mesto. 
Prihodnji mesec se bodo na 
tekmovanju pomerili še 
mlajši člani kluba, ki nasto-
pe že nestrpno pričakujejo.

Bron z državnega prvenstva
Žan Ticijan Dolar iz Karate kluba Virtus Duplica je na državnem prvenstvu 
v karateju osvojil tretje mesto.

Žan Ticijan Dolar
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Skupno je bilo podeljenih 
45 priznanj v več starostnih 
kategorijah, največ pozor-
nosti pa sta bila razumljivo 
deležna najboljša dva v član-
ski kategoriji – gorska teka-
čica Mojca Koligar, Dolenj-
ka, ki živi v Kranju, a je čla-
nica Kluba gorskih tekačev 
Papež, in lokostrelec Gašper 
Štrajhar iz Kamnika.
»Te nagrade sem zelo vese-
la,« je priznala Mojca Koli-
gar, lani najboljša slovenska 
gorska tekačica, in Kamni-

čane pozvala, naj vendarle 
najdejo organizatorja za gor-
ski tek na Grintovec. »De-
jansko se moje noge najbo-
lje počutijo nad 1500 metri 
nadmorske višine, na kam-
nitem in strmem klancu. 
Upam, da bomo našli orga-
nizatorja, ki bo še naprej s 
srcem organiziral tek na 
Grintovec, saj mi to tekmo-
vanje veliko pomeni. Glavni 
izzivi in glavni cilj za le-
tošnjo sezono pa sta zame 
evropsko in svetovno prven-
stvo v gorskem teku.« Mojca 
Koligar je bila lani zmago-
valka treh tekem v Pokalu 
Slovenije v gorskih tekih 
med članicami, državna pr-

vakinja navkreber, kraljica 
Grintovca 2019. Na bal-
kanskem prvenstvu v Ro-
muniji je dosegla naslov bal-
kanske prvakinje, z ekipo pa 
je osvojila srebro. Na evrop-
skem prvenstvu je dosegla 
20. mesto, na svetovnem pa 
24. mesto.
Visoke športne cilje v tem 
letu ima tudi Gašper Štraj-
har, ki se odkrito spogleduje 
z olimpijskimi igrami. »Na-
stop na olimpijskih igrah v 
Tokiu se zdi povsem realen, 
zato z ekipo za ta cilj res 
trdo treniramo,« je dejal 

Gašper, kategoriziran špor-
tnik mednarodnega razreda, 
ki je bil lani razglašen tudi 
za najboljšega slovenskega 
lokostrelca.
Najboljša kamniška ekipa 
minulega leta je moška 
članska ekipa Odbojkarske-
ga kluba Calcit Volley Ka-
mnik, ki že vrsto let kroji 
sam vrh slovenske odbojke. 
Državni in pokalni podpr-
vaki so sezono zaokrožili s 
tretjim mestom v srednjee-
vopski ligi Mevza in uvrsti-
tvijo v četrtfinale evropske-
ga pokala Challenge. Od-
bojkarji so z mislimi te dni 
že pri zaključku letošnje 
srednjeevropske lige Mev-

za, kjer želijo zaigrati v fi-
nalu.
Uspešnih športnikov ne bi 
bilo brez predanih športnih 
delavcev, zato vsako leto po-
delijo tudi priznanja za delo 
v športu. Bronasto priznanje 
Občine Kamnik je prejel Ci-
ril Grkman, ki že dvajset let 
vodi Kolesarsko društvo Cal-
cit Kamnik. Vedno skromni 
Cufi, kot mu pravijo prijate-
lji, je odličen organizator, ki 
vselej tudi sam rad poprime 
za lopato in grablje, najbolj 
ponosen pa je na mlade ko-
lesarje, ki jih v klubu res ne 
manjka.
Seznam nagrajencev je tudi 
letos dolg. Z vidnimi špor-
tnimi dosežki na državnih 
ali mednarodnih tekmova-
njih so nase lani opozorili: 
Anja Šarec (lokostrelstvo), 
Živa Andrič (smučarski 
skoki), Viktorija Dolinšek 
(gorski teki), Izza Videc 
(plavanje), Hana Kranjec 
Žagar (gorsko kolesarstvo), 
Aljaž Sladič (deskanje na 
snegu), Grega Golob (ples), 
Timi Žagar (lokostrelstvo), 
Žiga Pahor (judo), Aleksan-
dar Bojić (boks), Igor Teo-
dor Herbstritt (smučarski 
skoki), Timotej Romšak 
(športno plezanje), Jakob 
Prebil (plavanje), Ambrož 
Vovk (gorsko kolesarjenje), 
ekipa dečkov vaterpolskega 
društva Kamnik, Miha 
Okorn (odbojka), Tea Rep-
nik (kegljanje), Miha Uršič 
(kegljanje), Timej Jeras (lo-
kostrelstvo), Jan Emberšič 
(atletika), Eva Bende (plava-
nje), Marja Maček Sitar 
(plavanje), Klara Koprivec 
(kegljanje), Žiga Ravnikar 
(lokostrelstvo), Nejc Uršič 
(gorski teki), Jernej Prebil 
(plavanje), Blaž Žle (gorsko 
kolesarjenje), Lovro Planko 
(biatlon), mladinke odboj-
karskega kluba Calcit Ka-
mnik, Majda Lužar (keglja-
nje), Lidija Pirman (keglja-
nje), Miran Cvet (gorski 
teki), Urška trobec (gorski 

teki), Uroš Jereb (strelstvo), 
Jure Starman (kegljanje), 
Den Habjan Malavašič (lo-
kostrelstvo), Timotej Bečan 
(gorski teki), Milan Preskar 
(športno plezanje), Rok 
Naglič (gorsko kolesarstvo), 
članice Odbojkarskega klu-
ba Calcit Kamnik in članska 
ekipa Kegljaškega kluba Ka-
mnik.
Sicer zelo prijeten športni 
dogodek pušča tudi nekaj 
grenkega priokusa in raz-
mislek odgovornim, ali je 
način podeljevanja priznanj 
najboljšim pravi. »Nagrado 
si zaslužite vsi, tudi tisti, ki 
je danes fizično ne boste 
prejeli, med drugim tudi 
zaradi tega, ker so vas v va-
šem klubu na žalost eno-
stavno pozabili prijaviti. Ta-
kih uspešnih kamniških 
športnikov je kar nekaj. Že-
lim si, da se te napake v pri-
hodnosti ne bodo ponavlja-
le. A vaš trud in vaša vztraj-
nost sta opažena, zato naj 
vam bo to samo še dodatna 
spodbuda za vaše uspehe,« 
je opozoril Franci Kramar. 
Med takšnimi, ki smo jih 
na podelitvi močno pogre-
šali in bi si zagotovo zaslu-
žili glasno priznanje, so de-
nimo odlični triatlonec Ma-
tevž Planko, atlet Jure 
Grkman, atletinja Nuša 
Mali in nekateri drugi.

Odlični kljub slabšim 
pogojem

Skupinska fotografija letošnjih nagrajencev / Foto: Gorazd Kavčič
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Najboljši športnik leta 2019 
Gašper Štrajhar 
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Ciril Grkman 
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Jasna Paladin

Perovo – Jure Grkman s Pe-
rovega atletiko pod vod-
stvom trenerja in nekdanje-
ga kamniškega olimpijca 
Damjana Zlatnarja trenira v 
Atletskem društvu Kamnik 
in mekinjski stadion, kjer 
sva se dobila za tale pogo-
vor, je njegov drugi dom, 
čeprav je tudi letošnjo zimo 
večino treningov opravil v 
atletski dvorani v Ljubljani. 
A nad pogoji v Kamniku se 
ne pritožuje – stadion ima 
umetno podlago, kmalu bo 
tudi osvetljen, prav tako pa 
si je – kot veliko slovenskih 
atletov – letos prihranil mar-
sikatero uro vožnje na tre-
ninge in tekme v tujino, saj 
imajo od lanskega leta v No-
vem mestu tudi slovenski 
atleti pokrito krožno dvora-
no. 

Po poškodbi še močnejši
Dvajsetletnik je zadnji dve 
leti, po maturi, ki jo je opra-
vil na ekonomski šoli Gim-
nazije in srednje šole Rudol-
fa Maistra Kamnik, povsem 

osredotočen na svoj najljub-
ši šport, kar se odraža tudi v 
rezultatih. 
A tudi na njegovi športni 
poti ni šlo brez težav in po-
škodb. »Lanska sezona je 
bila zame zelo težka, popra-
vil nisem niti enega osebne-
ga rekorda, na začetku zime 
me je zdelala bolezen, kar se 
mi je poznalo celo sezono. 
Izgubil sem zaupanje vase, 
imel sem težave sam s sabo, 
nato pa je sledila še poškod-
ba mišice, tako da sem 
priprave na letošnjo sezono 
začel šele pozno jeseni. A 
videti je, da je imelo vse sku-
paj tudi dobro plat,« smeje 
začne Jure, ki že drugo leto 
nastopa v kategoriji mlajših 
članov. 
V zimski sezoni, ki za veči-
no atletov poteka v dvoranah 
in se je začela januarja, kon-
čala pa pred nekaj dnevi, je 

namreč nanizal vrsto odlič-
nih rezultatov. 
Najbolj sta odmevala dva. 
Kot član slovenske štafete 4 
x 400 metrov je na bal-
kanskem dvoranskem pr-
venstvu v Istanbulu osvojil 
naslov balkanskih dvoran-
skih prvakov in s fanti posta-
vil nov državni rekord in 
tudi rekord prvenstev. Od-
lično pa je nekaj dni za tem 
nastopil tudi na državnem 
dvoranskem prvenstvu v 
Novem mestu in postal ab-
solutni dvoranski državni 
prvak na 400 metrov, v di-
sciplini, ki je njegova naj-
ljubša. 

Olimpijada je realen cilj
»Moja primarna disciplina 
ostaja 400 metrov, poleti 
bom tekmoval tudi na 200 
metrov, na 100 metrov pa le 
občasno,« pove in doda, da 
si želi postati stalni član slo-
venske štafete, s katero si 
želi nastopiti na letošnjem 
evropskem prvenstvu. Kaj 
pa olimpijske igre? »Ko 
enkrat dosežeš takšne uspe-
he in se redno uvrščaš na 

mednarodna tekmovanja, so 
seveda olimpijske igre real-
na želja. Možnosti za nastop 
štafete seveda so, a konku-
renca je huda, že pri nas je 
vsaj šest atletov, ki se bomo 
potegovali za četverico v šta-
feti, nato pa moramo doseči 
še ostro mednarodno nor-
mo. A za to treniramo,« pra-
vi Jure.
Dvoranska sezona je konča-
na in sledijo priprave na po-
letno. »Kot vsako leto konec 
marca načrtujemo dvote-
denske priprave, kam točno 
pa bomo šli, pa bo odvisno 
tudi od koronavirusa. Moji 
dnevi so zdaj povsem posve-
čeni atletiki, za kaj drugega 
niti nimam energije,« za-
ključi Jure Grkman, hvale-
žen staršema, ki ga finanč-
no podpirata na njegovi 
športni poti, saj drugih 
sponzorjev nima.

Dvoransko sezono 
sklenil z zlatom
Jure Grkman je atletsko dvoransko sezono sklenil 
z nazivom državnega prvaka na 400 metrov, kar 
je odlična popotnica za poletno sezono, ki 
prinaša evropsko prvenstvo in olimpijske igre.

Jure Grkman sodi med najboljše slovenske atlete na krajših 
razdaljah, zato ima v tem športu upravičeno visoke cilje.  
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Marjan Schnabl

Kamnik – Pomanjkanje sne-
ga je v smučarski sezoni 
2019/2020 odneslo že mar-
sikatero napovedano tekmo-
vanje v alpskih disciplinah, 
tekih ali skokih. Nekaterim 
smučarskim centrom le 
uspe umetno zasnežiti vsaj 
nekaj površin, na katerih se 
da smučati in celo prirediti 
razna tekmovanja, da pride-

jo na svoj račun rekreativci 
in tisti najbolj vneti tekmo-
valci, ki se za svoje nastope 
pripravljajo vse leto.
V januarju je bila večina te-
kem odpovedanih, februarja 
pa smo se Kamničani udele-

žili najprej Državnega pr-
venstva strokovnih kadrov 
Združenja učiteljev in tre-
nerjev smučanja Slovenije v 
veleslalomu na nočni tekmi 
na Rogli. Nastopilo je več 
kot 200 učiteljev in trener-
jev smučanja, med katerimi 
je Kamničanka Ada Humar 
v svoji kategoriji ugnala vso 
konkurenco in osvojila prvo 
mesto. V moški konkurenci 
Kamničani nismo bili tako 

uspešni, saj v tej kategoriji 
nastopa legenda alpskega 
smučanja Bojan Križaj, ki že 
vrsto let zaseda prvo mesto. 
Za potrditev mednarodne 
licence ISIA je nastop na tej 
tekmi obvezen.

Dva dni po tekmovanju na 
Rogli je sledilo odprto 
Masters državno prvenstvo 
Slovenije v Cerknem, na ka-
terem nastopijo vsi najboljši 
rekreativni smučarji s FIS-
-kodo ali brez nje. Nekateri 
izmed njih nastopajo na sve-
tovnih prvenstvih, najbolj 
uspešna med njimi je zago-
tovo Slovenka Boža Torkar z 
Bleda, ki je že večkrat osvoji-
la mali in veliki kristalni glo-
bus. V Cerknem sta se na 
tem tekmovanju odlično 
znašla vsak v svoji kategoriji 
Ada Humar in Marjan Sch-
nabl (zanimivo, oba iz 
Šmarce), ki sta si priborila 
zlati medalji. Tekmovanja 
so se izven konkurence ude-
ležili tudi hrvaški smučarji, 
ki so na dokaj zahtevni pro-
gi dosegli zelo dobre čase.
Ljubitelji smučanja po sta-
rem pa smo se v Škofji Loki 
zbrali na jubilejnem, 20. 
mednarodnem tekmovanju 

v smučanju, ki ga vsako leto 
organizira društvo Rovtarji. 
Pr izadevnim č lanom 
društva je uspelo pod škofje-
loškim gradom pripraviti 
umetno zasneženo progo in 
v splošno zadovoljstvo tek-
movalcev in gledalcev izpe-
ljati tekmovanje. Kamničani 
so tudi na tem tekmovanju 
posegli po visokih uvrsti-
tvah, in sicer v kategoriji 
gozdarji, lovci, vojaki je član 
ekipe Kamniške grče David 
Švagelj zasedel prvo mesto, 
prav tako tudi Franc Er-
javšek v kategoriji super ve-
terani nad 70 let brez robni-
kov, medtem ko je Marjan 
Schnabl v kategoriji super 
veterani nad 70 let z robniki 
zasedel drugo mesto. Do 
konca sezone je na razpore-
du še nekaj tekmovanj v tu-
jini, na domačih smučiščih 
pa se bomo srečali in pome-
rili še v Cerknem, na Kopah, 
Golteh in na Kaninu.

Smučarji uspešni  
na belih strminah
Kamničani smo se udeležili državnega prvenstva strokovnih kadrov Združenja učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije v veleslalomu na Rogli in odprtega Masters državnega prvenstva v Cerknem, pa 
tudi smučanja po starem v Škofji Loki.

Dobitniki medalj na Masters prvenstvu

Nastopilo je več kot dvesto učiteljev in trenerjev 
smučanja, med katerimi je Kamničanka Ada 
Humar v svoji kategoriji ugnala vso konkurenco 
in osvojila prvo mesto.

Tatvina denarnice
Neznani storilec je v Kamniku izkoristil nepazljivost lastnika 
in vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil 
denarnico z vsebino in denar. Sledi zbiranje obvestil in ka-
zenska ovadba na pristojno tožilstvo. 

Družinsko nasilje   
Občanka se je zglasila na policijski postaji in naznanila na-
silje s strani partnerja, ki je v Bosni in Hercegovini grdo 
ravnal in se vedel nasilno do nje in njunih treh otrok. Sledi 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.  

Nesporazum med zakoncema 
Policisti so obravnavali intervencijo, kjer je prišlo do neso-
glasja med zakoncema zaradi motenja spanca s strani prija-
viteljice. Kršitev javnega reda in miru ni bila ugotovljena in 
bo o zadevi napisan uradni zaznamek o neuvedbi postopka.

Tatvina odrezkov iz medenine 
Dva neznana storilca sta pred podjetjem na Ljubljanski ces-
ti na vozilo z rdečim kesonom naložila zaboj z odrezki me-
denine in se s kraja odpeljala neznano kam in s tem oško-
dovala podjetje. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Nedostojno vedenje na javnem kraju   
Policisti so pred trgovino Hofer obravnavali intervencijo, 
kjer se je občan nedostojno vedel, kazal sredinec, si slačil 
hlače, se prijemal za spodnji del in odganjal izpred trgovine 
prijaviteljico, zaradi česar se je počutila užaljeno in ustraho-
vano. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po zakonu 
o javnem redu in miru. 

Požar na koči Zlatica na Veliki planini 
Policisti so bili obveščeni o požaru na koči Zlatica na Veliki 
Planini, kjer je bilo ugotovljeno, da je zagorelo zaradi poče-
ne dimniške tuljave, zaradi česar se je lesena stena ob di-
mniku začela segrevati in je posledično zagorela. Požar so 
pogasili gasilci PGD Kamnik in Kamniška Bistrica. Sledi po-
ročilo na okrožno državno tožilstvo. 

Preglasni v stanovanju      
Policisti so na Ljubljanski cesti zaradi vpitja in glasnega go-
vorjenja obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Spor med bivšima zakoncema
Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer sta se 
med seboj sprla bivša zakonca in se oba nedostojno vedla 
drug do drugega. Obema kršiteljema je bil izdan plačilni 
nalog po zakonu o javnem redu in miru. 

Spor med sosedoma 
Policisti so obravnavali intervencijo zaradi večletnega spora 
med sosedoma zaradi vinske trte, kjer je občan kršil javni 
red in mir s tem, da se ni hotel pogovoriti glede te proble-
matike in soseda pozval k pretepu in mu pokazal nož. Krši-
telju je bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona 
o javnem redu in miru. 

Zloraba Mercatorjeve pika kartice
Občan je v Hipermarketu Mercator pozabil Mercatorjevo 
pika kartico, ki jo je nato neznanec uporabil, opravil dva 
nakupa in ga oškodoval. Sledi pregled video posnetkov, zbi-
ranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno to-
žilstvo.

Tatvina vozila 
Neznani storilec je preko noči s parkirišča na Zikovi ulici 
odtujil osebni avtomobil znamke Renault Clio, rdeče barve, 
letnik 2013, ga spravil v pogon in se odpeljal neznano kam. 
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno dr-
žavno tožilstvo. 

Prepoved približevanja 
Policisti so bili s strani občanke obveščeni o nasilju v druži-
ni, kjer je kršitelj že dlje časa izvajal fizično in psihično nasi-
lje, ji večkrat grozil z nožem, jo stiskal za dele telesa, jo 
ustrahoval in zasledoval. Ker gre za ponavljajoča se dejanja 
z elementi prekrška in možnosti ponovitve le-teh, mu je bil 
izrečen ukrep prepovedi približevanja. Na kraju je bil kršite-
lju izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Policijska kronika

Informacije 08 08 123 ǀ 01 83 44 100 ǀ info@terme-snovik.si ǀ www.terme-snovik.si   termesnovik

Posebna ponudba vstopnic za kopanje: PONEDELJEK - PETEK od 13. do 16. ure 
- 20 % popust na redne cene 2-urnih in 4-urnih vstopnic za kopanje   

VESELE 
URICE 

2. 3. - 31. 3. 
2020

Terme Snovik

Popusti se med seboj ne seštevajo.
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BELA IN CAROBNI GOZD ( . del)
v

Se nadaljuje.

Le kaj se skriva v grmovju, da se 
je lisjak tako ustrašil in jo takoj 

pocvirnal? 

Je to gozdar, ki vžiga svojo 
motorno žago? 

Ali lovec, ki je zaspal na preži? 

Morda pohodnika, ki sta si 
zaželela malo samote?

Če bi rada bila priljubljena, 
ti svetujem, da postaneš 
veganka, tako kot jaz. 

v

@volkuljaBelaBela

Kaj za ... Bah, smrdi huje od 
medvedjega prdca.

Hja ... rjava priteče že 
pri izviru. Ni bil medo. 

Torej se je nekaj 
zgodilo na planini.

Par skokov pa 
bom na vrhu. Puf, pant. Se samo meni zdi 

ali pa je planina res vsako leto 
višja, pobočje pa bolj strmo. 

Par skokov kasneje. Še malo pa 
bom na vrhu. 

Čiv čiv!*

*Kva bulš, bizgec?!   **Zase se brigi, lolek! 

Čiv čiv!**

KAJ?!

EXTREME EKO LETOVIŠČE

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_20_05
NALOGA

7 8 5
9 8 2

6 7 5
5 7 3

4 3
2 6 9
1 4 6

7 3 9
2 8

sudoku_TEZJI_kam_20_05

REŠITEV

7 8 2 6 4 5 3 9 1
9 5 1 3 8 7 2 4 6
4 3 6 1 9 2 7 5 8
6 4 5 9 7 8 1 3 2
1 7 9 4 2 3 8 6 5
3 2 8 5 6 1 9 7 4
8 1 4 7 5 9 6 2 3
2 6 7 8 3 4 5 1 9
5 9 3 2 1 6 4 8 7

sudoku_TEZJI_kam_20_05
NALOGA

785
982

675
573

43
269
146

739
28

sudoku_TEZJI_kam_20_05

REŠITEV

782645391
951387246
436192758
645978132
179423865
328561974
814759623
267834519
593216487

sudoku_LAZJI_kam_20_05
NALOGA

639
27698

46
1847

2518
8962

62
71859

48

sudoku_LAZJI_kam_20_05

REŠITEV

683142957
127695384
495837261
516284739
239571648
748963125
861359472
372418596
954726813

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_LAZJI_kam_20_05
NALOGA

6 3 9
2 7 6 9 8

4 6
1 8 4 7

2 5 1 8
8 9 6 2

6 2
7 1 8 5 9

4 8

sudoku_LAZJI_kam_20_05

REŠITEV

6 8 3 1 4 2 9 5 7
1 2 7 6 9 5 3 8 4
4 9 5 8 3 7 2 6 1
5 1 6 2 8 4 7 3 9
2 3 9 5 7 1 6 4 8
7 4 8 9 6 3 1 2 5
8 6 1 3 5 9 4 7 2
3 7 2 4 1 8 5 9 6
9 5 4 7 2 6 8 1 3

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

IZLET // 13. marca 2020

Cena izleta je  
34 evrov
in vključuje: ogled Slatinskih 
vrelcev, ogled Benedikta z lokalnim 
vodnikom, degustacijo vina in 
kruha, ogled cerkve,  
ogled farme polžev, prevoz,  
kosilo, vodenje in DDV.

BENEDIKT IN FARMA POLŽEV
Vabimo vas na izlet v občino Benedikt, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije 
in se razprostira po osrednjem delu Slovenskih goric med Pesnico in Ščavnico, 
vzdolž ceste med Lenartom in Gornjo Radgono. Ogledali si bomo Slatinske 
vrelce z izvirom mineralne vode, cerkev Svetih treh kraljev v Slovenskih go ricah, 
nato bomo v vinski kleti degustirali vino in domači sadni kruh „klecnprot“, po 
kosilu pa si bomo ogledali še farmo polžev, s pomočjo katerih izdelujejo kremo 
Noela. Vabljeni.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka  7.45.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PONOVITEV  

IZLETA

Kranjska Gora – Kranjskogorski igralniško-zabaviščni center 
Korona je pred časom gostil predizbor za najlepšega Slo-
venca za leto 2020. Gorenjske barve so med šestnajstimi 
zastopali trije tekmovalci in vsi trije nadaljujejo pot v polfi-
nale, ki ga bo ravno tako gostil oder Koronine dvorane Tea-
ter že jutri, 7. marca, zvečer. Med Gorenjci, ki so šli naprej, 
najdemo tudi 27- letnega Domna Dobravca iz Kamnika, ki 
mu sicer modni odri niso ravno neznanka. Druga dva pa 
prihajata iz Tupalič pri Preddvoru in Medvod: Urban Krč 
ima 21 let, Matevž Gortnar je leto dni starejši. Izbor za naj-
lepšega Slovenca poteka že dvanajsto leto in jutri se bo na 
polfinalnem izboru ob bogatem spremljevalnem programu 
v treh izhodih sedaj predstavilo štirinajst kandidatov, ki so 
dobili vstopnico za polfinalni del in se bodo potegovali za 
vstopnico v finalnega. Zmagovalec lepotnega izbora bo Slo-
venijo zastopal na mednarodnem izboru Mister Internatio-
nal v Aziji, eden izmed tekmovalcev pa bo ta večer postal 
tudi mister Korona 2020. A. B.

V polfinale za najlepšega Slovenca tudi Kamničan

Alenka Brun

Ljubljana – Prihaja šesta se-
zona priljubljenega kulina-
ričnega šova MasterChef 
Slovenija. Žirija ostaja ista: 
Luka Jezeršek, Karim 
Merdjadi in Bine Volčič. V 
oddajo vstopa šestnajst tek-
movalcev, med njimi tudi 
Gorenjci. Kristina Jakopič je 
28-letna Žirovničanka, sicer 
cvetličarka in organizatorka 
porok, ki si želi z nastopom 
v oddaji svojo poročno po-
nudbo razširiti tudi na kuli-
narično področje. Iz Med-
vod je 21-letna Eva Kastelic, 
ki trenutno študira v Veliki 
Britaniji. Njen največji ku-
harski navdih je njena 
mama. Sandi Komlanc je 
57-letni Domžalčan. Njegovi 
prvi kuharski spomini seže-
jo v vojsko, kjer je bil sprva 

ostrostrelec, potem pa je za 
vojake kuhal kavo. Svojih 
prvih jedi se zelo dobro 
spomni, saj je, ker so bili vo-
jaki zelo lačni, piščanca raz-
kosal na trideset delov in ga 

kuhal v veliki količini masla. 
Jed, ki so jo poimenovali pa-
pi-koko, je bila odlična. Da-
nes najraje kuha morske 
jedi. Tanja Pirc prihaja iz 
Kamnika. Ima petdeset let 

in pravi, da ko so bili otroci 
majhni, ji je kuhanje pome-
nilo nujno zlo, sedaj pa v 
njem uživa. Sodelovanje v 
domačem MasterChefu si je 
podarila za abrahama. Za 
svoj največji eksperiment 
navede čokolado z neobičaj-
nimi sestavinami, kot so 
smrekovi vršički in ruševje; 
je pa zanjo največja nagra-
da, ko prijatelji želijo še. V 
kuhinji, kjer na dan preživi 
dve do tri ure, najraje prip-
ravlja kremne juhe, najbolj 
pa se brani lupljenja granat-
nega jabolka. Ali je bilo 
lastno darilo dobra odločitev 
in kako bo šlo Tanji pri vih-
tenju kuhalnice, bomo vide-
li kmalu. MasterChef Slove-
nija namreč na zaslone Pop 
TV prihaja 19. marca, na 
sporedu bo ob četrtkih in 
petkih zvečer.

Tanja Pirc v novem MasterChefu

Tanja Pirc / Foto: Pop TV / Tomo Jeseničnik
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Prireditve, zahvale
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Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
marcu? ter tudi v elektronskem mesečniku, 
ki vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš 
elektronski predal. Prijave preko obrazca 
Ostanimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/Vpis-
Dogodka.

DOM KULTURE KAMNIK

Sreda, 11. marec, ob 18. uri, Galerija DKK
Zvoki tradicije

Odprtje razstave izbranih otroških likovnih del Zasebnega vrtca Zarja

Vstop prost!

Četrtek, 12. marec, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Slovensko mladinsko gledališče: Baal (drama)

Maistrov abonma, za izven 
Cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov

Sobota, 14. marec, ob 9. uri, DKK
Dobrodelni marec Študentskega kluba Kamnik: Garažna 
razprodaja

Nedelja, 15. marec, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
KUOD Bayani: Banat Hewa – Evine hčere

Cena vstopnice: 15 evrov 

Torek, 17. marec, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Drama Ljubljana: Razbiti vrč (veseloigra)

Abonma Kam'na'smeh, za izven 
Cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov

Petek, 20. marec, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Letni nastop učencev plesa in baleta Glasbene šole Kamnik 
– Biserni zaliv

PREMIERA, plesno-baletna predstava z gosti – dijaki KGB Ljubljana

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Ponovitev v soboto, 21. marca, ob 16.30 in 18. uri

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 19. marec, ob 18. uri, grad Zaprice 
Muzejski večer: Marija in Andrej Štremfelj, Najina pot

Znana slovenska alpinista – prva zakonca na Everestu – bosta 
predstavila svojo bogato alpinistično zgodbo. 

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 11. marec, ob 17. uri, Mekinjski samostan 
O tatovih in krajah umetnin

Vse o drznih tatovih in kako poteka odkrivanje le-teh, kje končajo 
ukradeni kosi in kako pogosto se vrnejo k lastnikom, nam bo pojasnil 
Noah Charney. Predavanje bo potekalo večinoma v angleščini. 

Sreda, 18. marec, ob 19. uri, Mekinjski samostan 
Kako nastane vrhunski domači liker? 

Tanja Rebolj bo z Noahom Charneyem delila svoje znanje, kako se 
naredi dobro žganje in kaj vse je treba narediti in znati, da nastane 
odličen liker.  

Četrtek, 19. marec, ob 18. uri, Mekinjski samostan 
Težave z medeničnim dnom in strategije pomoči

Predavala bo Anna Bogacz - Udovč, diplomirana fizioterapevtka.

Petek, 20. marec, 19. uri, Mekinjski samostan 
Zvočno potovanje 

Na tokratnem zvočnem potovanju se bomo obdali s čistimi zvoki in 
poskrbeli, da njihovo valovanje temeljito prodre v telo in poišče blo-
kade, jih postopoma predela in poskrbi za nemoten pretok energije. 
S seboj prinesite toplo odejo in vodo. Priporočeni prispevek: 10 evrov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 17. marec, ob 18. uri, dvorana knjižnice
Predstavitev knjige in predavanje: Post – seme zdravja

Avtorica knjige Bilka Baloh je svobodna raziskovalka, mentorica in 
svetovalka na področju zdrave prehrane, v katero vpleta doktrino 
Ayurvede. Že dvajset let se aktivno ukvarja s problematiko živilske 
industrije in procesirane hrane, ki v telesu povzroča nered in bolezni.

Sreda, 18. marec, ob 18. uri, Krajevna knjižnica Komenda 
Potopisno predavanje: Z avtom po Škotski in Irski

Matjaž Corel, fotograf in popotnik, bo v tokratnem potopisnem pre-
davanju predstavil družinsko jesensko potepanje po pravljični Škotski 
in Irski. 

Prireditve v marcu
ARBORETUM VOLČJI POTOK

Četrtek, 12. marec, ob 16. uri, učilnica pristave
Ptički na veji

Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava 
na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 14. marec, ob 11. uri, Arboretum Volčji Potok 
Kaligrafija – 1. del

Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Namenjena je 
odraslim in starejšim otrokom. Obvezna prijava na prireditve@arbo-
retum.si. Drugi del delavnice bo 18. aprila, tretji del pa 16. maja.

Nedelja, 15. marec, ob 8.30, Arboretum Volčji Potok 
Ornitološki sprehod

Plača se vstopnina v park. Vodenje sprehoda je brezplačno. Prijave 
niso potrebne.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 6. marec, ob 21. uri, MC Kotlovnica 
Koncert: Čao Portorož in China traffic

Petkova alter indie pop rock pokušina. Vstopnina: 5 evrov 

Četrtek, 12. marec, ob 17. uri, MC Kotlovnica 
VGC Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino poteka v prostorih društva 
Makadam v Alpremu. Udeležba je brezplačna. Projekt VGC podpira 
tudi Občina Kamnik.

Četrtek, 12. marec, ob 18. uri, MC Kotlovnica 
Delavnica izdelovanja makrame zapestnic

Petek, 13. marec, ob 20. uri, MC Kotlovnica 
Večer improvizacijskega gledališča

Sreda, 18. marec, ob 18. uri, MC Kotlovnica 
Ping pong sreda

Četrtek, 19. marec, ob 17. uri, MC Kotlovnica 
VGC Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino poteka v prostorih društva 
Makadam v Alpremu. Udeležba je brezplačna. 

Petek, 20. marec, ob 21. uri, MC Kotlovnica 
Koncert: Echoes

Koncert mlade kamniške zasedbe Echoes. Vstopnina 5 evrov.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN'K

Nedelja, 8. marec, ob 14. uri, Budnarjeva domačija
Gregorčki in tulipani – nosilci pomladi

Zgodbe o pticah in deklicah pa uganke, izštevanke ter delavnica izde-
lave tulipanov in gregorčkov. Vodita Emi Gregorčič in Ivanka Učakar.  

TOČILNICA MALI GRAD

Petek, 20. marec, ob 21. uri, Točilnica Mali grad
Praznovanje st. Patrick's day s skupino Bog Bards

PUB POD SKALO

Sobota, 7. marec, ob 20.30, Pub Pod Skalo 
Disco za punce

Sobota, 14. marec, Pub Pod Skalo 
Praznujemo St. Patricks s skupino Noreia

DRUŠTVO SVETEGA JAKOBA

Petek, 13. marec, ob 19. uri, Dvorana Frančiškanskega 
samostana
Mag. Janko Rožič: Kamnik v luči prostorskih principov in 
prostosti prostora

Predavatelj bo z besedo in sliko predstavil negativne in pozitivne pro-
storske ureditve Kamnika.

ŠOLA IDEJ

Petek, 13. marec, ob 19. uri
Stane Balantič – Ekologija v času

Umetnikovo likovno ustvarjanje bo predstavil dr. Noah Charney, sli-
karjeve pesmi bo prebral Tone Ftičar, večer pa bo glasbeno obogatil 
kitarist Matic Smolnikar. Razstava bo na ogled do 11. maja 2020. 

HIŠA KERAMIKE

Četrtek, 5. marec, in vsak naslednji četrtek v marcu 
od 9. do 12. ure, Hiša keramike
Brezplačne delavnice z glino za brezposelne in ženske

Vse delavnice z glino so Projekt LAS Srce Slovenije Od tradicionalnih 
spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov in jih sofinanci-
rata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja in Republika Slovenija v okviru programa Razvoja podeželja RS 
2014–2020. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Vse informacije 
dobite na telefonu 031 667 179 (Irena Radej) ali na: kud.hisakerami-
ke@gmail.com

Petek, 6. marec, in vsak naslednji petek v marcu od 9. 

do 11.30, Hiša keramike
Brezplačne delavnice z glino za starejše, upokojence in 
invalide

Sobota 7. marec, in vsako naslednjo soboto v marcu 

od 9. ure do 10.30 in od 14. ure do 16.30, Hiša 

keramike
Brezplačne delavnice z glino za otroke in mlade

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Petek, 6. marec, od 16. ure, Sveti Primož nad 

Kamnikom 
Dobrodelni marec Študentskega kluba Kamnik: Pohodi na 
svetega Primoža

Pohodi bodo trajali do nedelje, 8. marca. Na vrhu bodo zbirali podpi-
se, poleg podpisov pa tudi prostovoljne prispevke. Letos bodo zbrani 
denar namenili Društvu Gorska reševalna služba Kamnik. 

KIKŠTARTER

Četrtek, 12. marec, ob 18. uri, KIKštarter
Fuckup Night: Tudi najboljši grešijo

Naši gostje bodo zaupali nekaj napak, ki so jih naredili na svoji pod-
jetniški poti. Vstopnina: 10 evrov ali 15 evrov za celoletno vstopnino 

Četrtek, 19. marec, ob 18. uri, KIKštarter 
Prihodnost mobilnosti v svetu in v Kamniku

V odprti debati bomo govorili o glavnih trendih na tem področju ter o 
priložnostih, ki jih tovrstna transformacija nudi naši regiji. Vstopnina: 
10 evrov ali 15 evrov za celoletno vstopnino 

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA 

Torek, 10. in 17. marec, ob 17. uri, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik 
Kolo ustvarjalnosti – ustvarjalna delavnica za mlade

Vodi: Rosana Kleindienst. Potrebne so predhodne prijave na rosa-
naart@yahoo.com. Vstopnina: 12 evrov

ZAHVALA

V 90. letu se je za vedno od nas 
poslovila naša draga mama, 
babica in prababica

Angelca Uršič
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh 
težkih trenutkih izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
darove za svete maše. Hvala gospodu župniku Antonu 
Prijatelju, pevcem kvarteta Grm in trobentaču za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Februar 2020

ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

V stotem letu je ugasnila luč življenja naši dragi mami, 
babici, prababici, praprababici in teti 

Ceciliji Bergant 
roj. Kern, iz Podgorja 41

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi župni-
ku za lepo opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki ste 
našo mamo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni



Zahvale
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ZAHVALA

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.
(T. Pavček)

V 93. letu življenja je tiho zaspala mama,  
babica in prababica

Marija Šalamun
Zahvaljujeva se vsem sorodnikom, prijateljem in sose
dom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in da
rove v njen spomin. Posebna zahvala zaposlenim v DSO 
Kamnik za skrb in nego, Društvu izgnancev Slovenije 
– Združenju Kamnik za vsakoletne obiske, pevcem in 
citrarju za zapete oz. zaigrane pesmi ter g. župniku za 
lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

 
Hčeri Nada in Silva z družinama

ZAHVALA

Po isti poti, 
koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj med svoje,
ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.
(T. Kuntner)

V 93. letu se je za vedno poslovil ata, dedi, pradedi,  
tast, brat in stric

Božidar Grabnar
z Brezij nad Kamnikom 25

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Zahva
la celotnemu osebju DSO Kamnik, združenju borcev, 
g. župniku Danielu Kaštrunu, praporščakom, pevcem, 
trobentaču, KPK Kamnik ter vsem ostalim, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Kamnik, februar 2020

ZAHVALA

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …
(Pavček)

V 92. letu starosti nas je zapustil ata

Lado - Slavko Pogačar
iz Kamnika

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Posebna hvala DSO Mengeš, sosedom iz Zu
pančičeve 6, Gradnja Dolinšek, gospodu župniku, pev
cem Krt ter Mateju in Martinu za zaigrani melodiji. Še 
enkrat hvala vsem, ki ste ga obiskovali in ga spoštovali.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

Svojo življenjsko pot je v 76. letu starosti sklenil  
naš dragi mož, oče, ata, brat in stric

Anton Hrastovec
iz Šmarce

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in 
sv. maše. Hvala gospodu župniku Janezu Gerčarju, pev
cem ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Februar 2020

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

V 91. letu starosti se je poslovila draga mami, babica, 
prababica, tašča in teta

Dika Berlec
iz Ulice Toma Brejca 19, Kamnik

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Hvala zaposlenim DSO Kamnik, ki ste v času njenega 
bivanja v domu lepo skrbeli zanjo.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina je v nas. 

V 93. letu je od nas odšla draga mama

Marija Prašnikar
rojena Sušnik iz Šmartna v Tuhinju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečena sožalja, besede podpore, 
sveče in cvetje, darove za maše in cerkev. Posebna za
hvala gre dr. Jermanovi in urgentni službi Zdravstvene
ga doma dr. Julija Polca Kamnik, zlasti dr. Hajdinjakovi. 
Hvala župniku Ediju Strouhalu za opravljen pogrebni 
obred in hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Kamnik – Pevci PSPD Lira Kamnik v okviru praznovanja ob-
čine Kamnik in prihoda pomladi v nedeljo, 22. marca, ob 16. 
uri vabijo na Glavni trg na tradicionalno pevsko prireditev 
Pozdrav pomladi, ki jo bodo letos skupaj z zanimivimi gosti 
pripravili že osemnajstič. J. P.

Lirin Pozdrav pomladi
JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

www.pogrebnik.si ZAHVALA

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi srečnih dni spomine.
(Dante)

V 72. letu se je od nas poslovil naš dragi  
oče, dedi, brat in stric

Vojko Poljanšek
1. 6. 1948–7. 2. 2020

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in sodelavcem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti. Iskrena hvala za besede sožalja, tople stiske rok, 
podarjeno cvetje in sveče.

 
Vsi njegovi

ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen 
ostajata za vedno z nami …

V 94. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga

Marija Humar
p. d. Kocjanova Minka

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti, darovali za sv. maše in sveče. Posebej 
se zahvaljujemo zdravstvenemu in negovalnemu osebju 
Doma starejših občanov Kamnik za nesebično pomoč in 
skrbno pozornost v času njenega bivanja v Domu. Hvala 
g. župniku Pavlu Piberniku za obiske v Domu in lepo 
opravljen poslovilni obred, kakor tudi pogrebni službi, 
pevcem in trobentaču. 
Hvala vsem za vse, kar ste dobrega storili zanjo.

Vsi njeni!

ZAHVALA

Pride čas, ko bolečina 
v blaženost se spremeni, 
a telo je le lupina, 
ko jo duša zapusti.

V 98. letu je življenjsko pot sklenila naša draga mama, 
stara mama, prababica in praprababica

Antonija Učakar
po domače Boštjenkova Tončka iz Špitaliča

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sovaščanom, sorodni
kom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podar
jeno cvetje, sveče ter darove za maše in cerkev. Hvala g. 
župniku Nikolaju Štolcarju za lep pogrebni obred, pev
cem Kvarteta Krt in pogrebni službi Ropotar. Posebej se 
zahvaljujemo ge. Marinki Mošnik za ganljive besede slo
vesa in vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Februar 2020
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Vladimir Korošec

Mala planina – Pustnega 
smuka v bližini Domžalske-
ga doma na Mali planini se 
je udeležilo več kot dvajset 
pustnih šem. Vsi tekmovalci 
v pustnih maskah so opravi-
li dva teka med količki, pro-
ga pa je zaradi pomanjkanja 
snega potekala kar po travi. 
Strokovna žirija društva je 
poleg doseženega časa oce-
njevala tudi umetniški vtis 
pustnih mask in predvsem 

izvirnost mask. Vzdušje je 
bilo zelo prijetno in vsi ude-
leženci so neizmerno uživa-
li ob spremljanju predstav 
posameznih pustnih šem. 
Po končanem tekmovanju 
so bila najboljšim tekmoval-
cem podeljena priznanja in 
nagrade, za vse maske pa je 
poskrbelo osebje Domžal-
skega doma, saj je vsaka 
pustna maska dobila pustni 
krof in čaj, ki je predvsem 
zaradi občasnega mrzlega 
vetra vsem zelo prijal.

Pustni smuk 
Člani Planinskega društva Bajtar Velika planina 
smo na pustno soboto organizirali tradicionalni 
pustni smuk na Mali planini.

Pustni smuk je uspel tudi brez snega. / Foto: Vladimir Korošec

Aleš Senožetnik

Kamnik – Minulo soboto je v 
Kamniku tretjič potekal po-
hod z rdečimi baloni, s kate-
rimi udeleženci po vsem 
svetu izražajo podporo in 
ozaveščajo o redkih bole-
znih. Prvič je pohod v Ka-
mniku organizirala Mateja 
Mlinarič, zadnji dve leti pa 
ga pripravljajo pod vod-
stvom Kartini Djalil v dru-
štvu Makadam. 
Letošnji pohod je zaradi 
prestopnega leta ponovno 
potekal 29. februarja, na 
dan, ko obeležujemo dan 
redkih bolezni. Udeleženci 

so se zbrali pred gostiščem 
Korobač in se sprehodili do 
Glavnega trga. Rdeče »ba-
lone« pa so izdelali iz lese-
nih paličic in papirja ter na 
ta način hkrati opozorili tudi 
na pomen ohranjanja okolja. 
Redke bolezni so kronične, 
napredujoče in povzročajo 
okvare, ki so pogosto ži-
vljenjsko ogrožajoče. V Slo-
veniji živi okoli 120 tisoč 

ljudi s katero od tovrstnih 
bolezni, od tega pa tri četrti-
ne bolnikov predstavljajo ot-
roci. Tudi zato so letos orga-
nizatorji še posebej poudari-
li pomen psihološke pomoči 
za matere teh otrok.
S pohodom so se Kamničani 
pridružili trinajstim sloven-
skim mestom, v katerih so 
opozorili na problematiko 
redkih bolezni.

Dan redkih bolezni
S pohodom z rdečimi baloni so tudi v Kamniku počastili mednarodni dan redkih bolezni.

»Balone« so izdelali sami. / Foto: Aleš Senožetnik

Udeleženci pohoda v Kamniku / Foto: Aleš Senožetnik

Dinamika

Vi se podate na cesto. Mi vas spremljamo in varujemo.

Pri nas združujemo vrhunski inženiring izdelave pnevmatik in strokovno znanje o avtomobilih, 
zato ste lahko pomirjeni, da ste se pravilno odločili.

Za varno vožnjo potrebuje vozilo poleg vrhunskih pnevmatik tudi vrhunsko montažo in  
centriranje, ter pravilno nastavitev podvozja.

www.continental.si

OBOGATENA Z NEMŠKO TEHNOLOGIJO

OB NAKUPU 4 NOVIH PNEVMATIK CONTINENTAL V MARCU IN 
APRILU NASTAVITEV PODVOZJA ZA 1 EUR+ PRAKTIČNA NAGRADA.

• mehanična popravila za vsa vozila

• kleparska in ličarska popravila

• cenitev vozil za zavarovalnico

   Triglav in Zavarovalnico Sava

• vulkanizerstvo

• avtovleka osebnih vozil

• izposoja vozil

• pranje in čiščenje vozil

AVTO CERAR
telefon: 01/839-50-40

e naslov: info@avtocerar.si
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