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OBČINSKE NOVICE

Še ena rekordna 
turistična sezona
Po podatkih Statičnega ura-
da Slovenije je v lanskem 
letu Kamnik kot turistično 
destinacijo obiskalo 35.955 
gostov, ki so skupaj opravili 
97.230 nočitev, kar je že dru-
gič zapored rekordno leto.
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DOBRODELNOST

Odbojkarji imajo 
veliko srce
Odbojkarji Calcita Volleya so 
skupaj z navijači z donacijo 
podprli projekt Jadranje za 
jutri.
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ZANIMIVOSTI

Uredili bodo učni 
sadovnjak
Člani Sadjarsko-vrtnarskega 
društva Tunjice bodo sadov-
njak ob samostanu Mekinje 
pomladili in ga uredili kot 
učni mestni sadovnjak.
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MLADI

Bodoči dijaki na obisku
Za nami so informativni 
dnevi, ki so bili zelo dobro 
obiskani tudi na Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik. Razpisanih mest v 
prihodnjem šolskem letu 
imajo toliko kot lani.
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Jasna Paladin

Godič – Družba Palmieri, ki 
je zgradila turistično naselje 
v Godiču, bi morala, skla
dno s pravnomočno odloč
bo gradbenega inšpektorja, 
toplar, v katerem se opravlja 
gostinska dejavnost, sicer 
že odstraniti na svoje stro
ške, vendar je družba – z 
obrazložitvijo, da so na Ob
čino Kamnik vložili pobudo 
za spremembo in dopolni

tev občinskega prostorskega 
načrta, ki jo je občina v prvi 
fazi obravnave pobude po
gojno sprejela in vključila v 
nadaljnji postopek – vložila 
predlog za odlog izvršbe in
špekcijskih ukrepov oz. ru
šitve.
In inšpektor je tej pritožbi 
ugodil, zato si v Eco resortu 
vsaj za nekaj časa lahko od
dahnejo.

Drugi inšpekcijski 
postopki so še v teku

V odločbi, ki jo je gradbeni 
inšpektor Jože Hostnik pod
pisal 25. januarja, je zapisan 
sklep, da se izvršitev inšpek
cijskih ukrepov odloži do 
uveljavitve prostorskega 
akta, vendar za največ pet 
let. Iz odločbe je razvidno, 
da se sklep nanaša zgolj na 
toplar. V postopkih, ki se 
vlečejo že vse od leta 2015, 

pa ostajajo vse preostale 
stavbe (devetnajst lesenih 
hišic, v katerih lahko počit
nikuje pet oziroma dva gos
ta, lesena kapela, 17 metrov 
visoka 'lovska opazovalnica' 
in zunanji bazen), ki prav 
tako nimajo potrebnih dovo
ljenj, saj niso bile zgrajene v 
skladu z občinskim pro
storskim načrtom.

Toplar (za zdaj) 
ostaja
V Slovenia Eco resortu so pred dnevi prejeli 
odločbo, ki ukrep inšpekcije – torej rušitev – 
odlaga do uveljavitve prostorskega načrta, vendar 
največ za pet let.

Ministrstvo za okolje in prostor: »Vloga za odlog 
izvršbe je bila vložena v zadevi gradnje kozolca 
in trenutno je samo v tej zadevi o odlogu 
izvršitve inšpekcijskih ukrepov tudi odločeno.«
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KONTAKT IN REZERVACIJA
Gostišče GTC 902 Črnivec, Tirosek 73, 3342 Gornji Grad
T: 03 839 46 02, M: 041 689 865 
E: recepcija@902.si, gtc@902.si, W: http://www.gtc902.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek 10.00–22.00,
torek–nedelja 8.00–23.00

Naj vaše praznovanje 
vsem ostane v lepem 
spominu po dobri hrani, 
profesionalni postrežbi 
ter prijetnem vzdušju. 

NEPOZABNA  
POROČNA SLAVJA, 
PRAZNOVANJA, 
OBLETNICE,  
OBHAJILA, BIRME 

Nudimo vam pestro  
izbiro raznovrstne hrane 
po naročilu, tudi  
vegetarijanske, malice, 
sobotna, nedeljska in 
praznična kosila ...
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2. 3. 2019 
PUSTOVANJE

9. 3. 2019
PLES OB DNEVU ŽENA 
Za prešerno zabavo bo poskrbela
skupina JOKER!

Jasna Paladin

Kamnik – Skupno je bilo 
podeljenih 52 priznanj v 
več starostnih kategorijah, 
največ pozornosti pa sta 
bila razumljivo deležna 
najboljša dva v članski ka
tegoriji.
»Te nagrade sem zelo vese
la,« je po podelitvi dejala 
naj športnica leta 2018 Neja 
Kršinar in dodala: »Vsako 
leto dobim povabilo na to 
prireditev in vsako leto jo z 
veseljem obiščem, letos pa 
do zadnjega trenutka nisem 
vedela, da bom prejemnica 
te nagrade. Zato sem bila še 
toliko bolj presenečena in 
vesela.« Neja je odlična 
atletinja, tekačica v različ
nih disciplinah. Državna 
prvakinja je postala na 
5000 m, kjer je dosegla 
normo za balkansko prven
stvo, in tudi državna prvaki
nja na 3000 m, v krosu pa 
je osvojila naziv državne 
podprvakinje. Bila je tudi 
članica ženske štafete v gor
skih tekih, kjer so dosegle 
srebro, mešana ekipa pa 
zlato. Udeleževala se je 

mednarodnih tekem v pol
maratonu: v Nemčiji je 
zmagala, v Italiji je bila dru
ga in šesta, na Češkem pa 
sedma. Kot odlična polma
ratonka je na Ljubljanskem 
maratonu pometla z vso 
konkurenco in si med 2425 
tekačicami pritekla naslov 
državne prvakinje.
Odbojkar Sašo Štalekar je 
nagrado za naj športnika v 
občini Kamnik prejel že 
drugo leto zapored. »Vsaka 
nagrada, ki jo športnik 
dobi, pomeni posebno pri
znanje za njegov trud. 
Tako tudi meni ta nagrada 
pomeni, da sem na pravi 
poti, in je dodatna spodbu
da za moje nadaljnje delo,« 
je povedal po podelitvi. Na
darjeni bloker, odbojkar 
Calcita Volleyja, je s slo
vensko člansko reprezen
tanco na svetovnem prven
stvu v Bolgariji in Italiji 
osvojil 12. mesto. Bil je 
eden nosilcev uspehov, ki 
jo je ekipa Calcita Volleyja 
dosegla v letu 2018. Štale
kar je edini kamniški kate
goriziran športnik svetov
nega razreda.

Nagrade so bile vesele tudi 
odbojkarice Calcita Volleyja. 
»Naziv naj ekipa leta 2018 je 
potrditev, da se v našem klu
bu dobro dela. Zelo smo ve
sele, da to dobro delo opazi
jo tudi drugi, še posebej 
lepo pa je, ko vidiš, da to 
opazi tudi vodstvo občine in 
ti podeli to pomembno na
grado,« je njihove občutke 
povzela članica Calcita Vo
lleyja Nina Kotnik.
Podeljena pa so bila tudi 
priznanja Občine Kamnik 
za delo v športu. Srebrno 
priznanje sta prejela Franci 
Spruk iz Kegljaškega kluba 
Kamnik in Vladimir Stanič 
iz Karate kluba Virtus Du
plica, bronasto priznanje pa 
David Šućur iz Košarkarske
ga kluba Kamnik in Primož 
Romšak iz Vaterpolskega 
društva Kamnik (slednji se 
podelitve zaradi reprezen
tančnih priprav ni udeležil).
Da je na športnike zelo po
nosen, je na govorniškem 
odru poudaril župan Matej 
Slapar. »Zmagovati ne po
meni le, da prvi prečkaš cilj
no črto ali da premagaš 
nasprotnika. Pomeni, da se 

trudiš izboljšati vsak aspekt 
svojega življenja. Da se 
zmoreš, kljub padcem in 
porazom, vsakič znova po
brati in motivirati za nadalj
nje delo, pa najsi gre za 
olimpijske igre, vaške igre, 
vodenje podjetja ali diplomo 
na univerzi,« je tako med 
drugim dejal župan. Direk
tor Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik dr. To
maž Simetinger pa: »Smo v 
mestu, kjer vidimo športni
ke različnih starosti – od tis
tih najmlajših, ki šele vsto
pajo v svet športa, do tistih z 
vrhunskimi rezultati. Šport 
zahteva veliko, disciplino in 
potrpežljivost, samo tisti 
najboljši pa posežejo po sto
pničkah. Sporočilo športa 
pa je širše. Niso pomembne 
samo stopničke, ampak tisti 
dosežki, ki dajejo rezultate 
vse življenje. Verjamem, da 
s takšnimi prireditvami pri
pomoremo k zavedanju, da 
je šport pomemben za vse 
nas. Tako za vrhunske 
športnike kot za tiste, ki se z 
njim ukvarjamo samo re
kreativno.«

Praznik kamniških 
športnikov
Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sta na slavnostni podelitvi v torek 
zvečer nagradila najboljše športnike v minulem letu. Najboljša športnica je tekačica Neja Kršinar, 
najboljši športnik odbojkar Sašo Štalekar, najboljša športna ekipa pa odbojkarice Calcita Volleyja.

Skupinska fotografija letošnjih nagrajencev / Foto: Gorazd Kavčič
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www.visitkamnik.com

Torek, 5. marec

Povorka bo krenila ob 17.00
izpred rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šutni.

@visitkamnik #visitkamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Projekt, ki ga je 
odobrila Ameriška ambasa-
da v Ljubljani s ciljem pro-
mocije in povečanja razu-
mevanja ameriške kulture v 
Sloveniji ter kulturne izme-
njave med državama, Javni 
zavod Mekinjski samostan 
pripravlja skupaj z Občino 
Kamnik in ameriškim 
Kamničanom Noahom 
Charneyjem ter v sodelova-
nju z Zavodom za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in 

Knjižnico Franceta Balanti-
ča Kamnik.
Kot pravi direktorica Javne-
ga zavoda Mekinjski samo-
stan Saša Ceglar Vidmar, 
program ameriškega tedna 
obsega različne dogodke, 
med katerimi v ospredje 
postavlja uvodno odprtje 
fotografske razstave Jesse-
ja Burka v avli Občine Ka-
mnik v petek, 8. marca, ob 
11. uri. Manjši del fotogra-
fij bo razstavljen tudi v iz-
ložbi TIC-a v centru Ka-
mnika. Zvečer ob 18. uri bo 

v samostanu Mekinje pote-
kal intervju s fotogra-
fom,  ki ga bo vodil Noah 
Charney. 
V  soboto, 9. marca, ob 18. 
uri  bo v samostanu novi-
narska konferenca s 
predstavitvijo projekta in 
obeh sodelujočih umetni-
kov, ki jo bo popestrila de-
gustacija tipične ameriške 
hrane. Ob  19. uri  bo sledi-
lo javno branje in intervju s 
pisateljem Manuelom Gon-
zalesom, ki ga bo prav tako 
vodil Noah Charney. 

Od ponedeljka do srede bodo 
potekale delavnice, in sicer 
v  ponedeljek, 11. marca, ob 
18. uri v samostanu delavnica 
o kreativnem pisanju,  v to-
rek  ob 17. uri   v  Knjižnici 
Franceta Balantiča Ka-
mnik delavnica o kreativnem 
pisanju za mlade, ki jo bo iz-
vajal Manuel Gonzales, v sre-
do, 12. marca, ob 18. uri pa 
bo v samostanu Mekinje de-
lavnica o fotografiranju, ki jo 
bo vodil Jesse Burke. 
Vsi dogodki so odprti za jav-
nost in brezplačni.

Ameriški kulturni teden
Javni zavod Mekinjski samostan med 8. in 13. marcem pripravlja Ameriški kulturni teden, na katerem 
bodo gostili priznana ameriška umetnika, pisatelja Manuela Gonzalesa in fotografa Jesseja Burkea.

Seznam nagrajencev je tudi 
letos dolg. 
Z vidnimi športnimi dosež-
ki na državnih ali mednaro-
dnih tekmovanjih so nase 
lani opozorili: Eva Bende 
(plavanje), Živa Babnik 
(ples), Inti Maček (šah), Vita 
Škrjanc (triatlon), Hana Kra-
njec Žagar (gorsko kolesar-
stvo), Ana Lanišek (tenis), 
Anja Šarec (lokostrelstvo), 
Miha Okorn (odbojka), Gre-
ga Golob (ples), Aljaž Sladič 
(deskanje na snegu), Luka 
Jerman (športno plezanje), 
Nal Ilar (triatlon), ekipa deč-
kov in deklic Vaterpolskega 
društva Kamnik, ekipa v 
mali odbojki Odbojkarskega 
kluba Kamnik, Betka Debe-
vec (športno plezanje), Jer-
nej Prebil (plavanje), Jan 
Škrjanc (triatlon), Nejc Ur-
šič (gorski tek), Blaž Žle 
(gorsko kolesarstvo), Teja 
Habjan (lokostrelstvo), 
Miha Rožič (lokostrelstvo), 
Tea Repnik (kegljanje), Ma-
nja Jerala (odbojka), Živa 
Dobrovoljc (plavanje), Do-
men Obreza (triatlon), Tjaža 
Vrtačič (triatlon), Mihael 
Štajnar (gorsko kolesarstvo), 
Žiga Ravnikar (lokostrel-
stvo), mladinski ekipi Va-

terpolskega društva Kamnik 
in Odbojkarskega kluba Ka-
mnik, Zala Špoljarič in Lana 
Žužek (odbojka), Miro Kre-
gar (triatlon), Urška Trobec 
(gorski tek), Miran Cvet 
(gorski tek), Bojan Kemperl 
(gorsko kolesarstvo), Uroš 
Jereb (strelstvo), Franc Pin-
ter (strelstvo), Matevž Plan-
ko (triatlon), Timotej Bečan 

(gorski tek), Rok Naglič 
(gorsko kolesarstvo), Gašper 
Štrajhar (lokostrelstvo), Den 
Habjan (lokostrelstvo), Ire-
na Koprivc (kegljanje) ter 
članski ekipi Kegljaškega 
kluba Kamnik in Odbojkar-
skega kluba Kamnik.
Priznanja so dobitnikom 
podelili župan Matej Slapar, 
direktor Zavoda za turizem, 

šport in kulturo Kamnik dr. 
Tomaž Simetinger, predse-
dnik Športne zveze Kamnik 
Dušan Papež in vodja špor-
tnih programov na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik Franci Kramar. Do-
gajanje so s svojim nasto-
pom popestrili plesalci Ple-
salnega kluba Šinšin in glas-
bena skupina Before Time.

Praznik kamniških 
športnikov
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Neja Kršinar / Foto: Gorazd Kavčič Sašo Štalekar / Foto: Gorazd Kavčič

Prejemniki priznanj za delo v športu: Franci Spruk, Vladimir Stanič in David Šućur 
(na podelitvi je manjkal Primož Romšak) / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Prihodnji teden 
se zimske počitnice zače-
njajo tudi za učence tega 
dela Slovenije.
Šolarji se lahko veselijo 
pestrega dogajanja v občini 
Kamnik, saj bodo številni 
javni zavodi, krajevne skup-
nosti in tudi zasebniki poskr-
beli, da se otroci v času poči-
tnic ne bodo dolgočasili.
Različne delavnice tako med 
drugim pripravljajo v kam-
niški knjižnici, v nekdanjem 
samostanu Mekinje, Termah 
Snovik, v Mladinskem cen-
tru Kotlovnica in drugod, 
potrudili pa so se tudi v neka-
terih krajevnih skupnostih.
V Krajevni skupnosti Dupli-
ca bodo tako vse dni počitnic 

skrbeli, da bodo otroci lahko 
igrali nogomet in košarko, v 
petek, 1. marca, od 9. do 11. 
ure pa bodo lahko sodelovali 
na ustvarjalnih delavnicah 
in risali grafite.
Za podrobnejše informacije 
glede počitniških progra-
mov se obrnite na posame-
zne organizatorje.

Zadovoljni tudi turistični 
ponudniki
Zimskih počitnic pa se vese-
lijo tudi turistični ponudniki 
v občini, ki prihodnji teden 
pričakujejo visoko zasede-
nost svojih kapacitet. Ne na-
zadnje tudi statistični podat-
ki kažejo na to, da se Ka-
mnik kot turistična destina-
cija vedno bolj uveljavlja 
tudi v zimskem delu leta.

Začenjajo se 
zimske počitnice
Šolarji bodo doma od 25. februarja do 3. marca.



Občinske novice

3petek, 22. februarja 2019

OBČINA KAMNIK

obvešča o

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE  
V OBČINI KAMNIK

za šolsko leto 2019/2020

Vpis bo potekal v vrtcih v času uradnih ur, od 4. 3. do 15. 3. 
2019. Vlogo je treba oddati na sedežu vrtca prve izbire ali jo 
poslati po pošti. Poziv za vpis s podrobnejšimi informacijami 
bo objavljen na občinski spletni strani www.kamnik.si, na 
spletnih straneh vrtcev ter na oglasnih deskah. 

Dodatne informacije lahko prejmete v vrtcih ali na Občini  
Kamnik, pri vodji Oddelka za družbene dejavnosti  
ge. Tini Trček, tel. 01/8318 105, v času uradnih ur, ali po e-pošti: 
tina.trcek@kamnik.si.

 Matej Slapar
 ŽUPAN
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Vabilo k sodelovanju  
v Kamniškem zborniku 2020

Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete v Kamniškem 
zborniku 2020.

Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški 
odbor, ki ga sestavljajo: glavna urednica dr. Marjeta Humar, 
župan Matej Slapar, dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar, Anže 
Slana, Dušan Sterle, Milan Šuštar, prof., dr. Jože Urbanija, dr. 
Brane Vreš, mag. Zora Torkar, mag. Breda Vukmir Podbrežnik, 
Vlado Motnikar, prof., dr. Boris Kern, Marko Trobevšek, prof., in 
Lea Logar.

V Kamniškem zborniku objavljamo strokovne in znanstvene 
članke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik.

Prispevek bo treba oddati do 1. decembra 2019. 
Prijavite se glavni urednici na telefonsko številko 031/564 705 
ali na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si, 
in sicer do 15. aprila 2019.

Uredniški odbor
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Jasna Paladin

Kamnik – Na Statističnem 
uradu sicer opozarjajo, da 
zaradi spremembe metodo-
logije neposredna primerja-

va s prejšnjimi leti ni mo-
žna, a to ne izniči dejstva, da 
se Kamnik krepi kot privlač-
na turistična destinacija v 
osrednji Sloveniji.
Spodbudnih številk so veseli 
predvsem na Zavodu za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik, kjer se zavedajo, da gre 
za delo na dolgi rok. »To so 
podatki, ki so zadovoljivi in 
so plod trdega dela več delež-
nikov skozi vse leto. Ti podat-
ki so odraz dobrega dela turi-
stičnih ponudnikov v Kamni-
ku in okolici, ki se trudijo na 
tem področju, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem, hkrati 
pa so tudi kazalnik, da ekipa 

oddelka turizem na Zavodu 
deluje dobro na področju 
promocije celotne destinaci-
je,« pravi direktor Zavoda za 
turizem, šport in kulturo Ka-
mnik dr. Tomaž Simetinger 

in dodaja, da rezultate prina-
ša tudi tesno sodelovanje Ka-
mnika s Turizmom Ljublja-
na in s Slovensko turistično 
organizacijo.

Poletna sezona se 
podaljšuje v jesen
Iz statističnih podatkov je 
razbrati, da je povprečna 
doba bivanja v letu 2018 
znašala 2,7 dneva, če upo-
števamo samo tuje turiste, 
pa 3,1 dneva. Največ turistov 
je občino obiskalo julija in 
avgusta – 31 odstotkov (39 
odstotkov nočitev), a turi-
stični delavci opažajo podalj-
ševanje sezone v jesenske 

dni. »To je moč opaziti tudi 
pri obisku osrednje TIC-toč-
ke na Glavnem trgu, ki jo 
obiščejo tudi enodnevni go-
stje. Tu se je septembra šte-
vilo obiskovalcev dvignilo 

tudi za petdeset odstotkov in 
še jeseni so obiskovalci spra-
ševali po razpoložljivih ka-
pacitetah v kampih in penzi-
onih. Prvič se je tudi zgodi-
lo, da je Kamnik kot turistič-
na destinacija decembra do-
segel več prihodov in nočitev 
kot oktobra,« pojasnjuje 
Samo Trtnik, Nina Irt, vodja 
oddelka turizem na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik, pa dodaja, da je 
prav podaljševanje sezone iz 
poletnih mesecev v jesenske 
in krepitev zimske sezone 
eden pomembnejših ciljev, 
začrtanih v Strategiji za ra-
zvoj in trženje turizma v ob-

čini Kamnik, ki mu pri pro-
mociji destinacije sledijo.

Največ Italijanov
Lani so domači gostje 
predstavljali le 35 odstotkov 
vseh obiskovalcev občine. 
Med tujimi turisti jih je bilo 
največ iz Italije (3355), Hrva-
ške (2648) in Nemčije 
(1563). Slednji so na lestvici 
prehiteli Izraelce. Italijani so 
opravili tudi največ nočitev 
(8577), sledijo Hrvati (8074) 
in Nizozemci (7313). Nizo-
zemci v Kamniku preživijo 
tudi največ časa, saj je njiho-
va povprečna doba bivanja 
4,7 dneva. Relativno visok je 
tudi obisk Špancev, zato 
bodo na Zavodu v prihodnje 
okrepili digitalno promocijo 
na španskem, britanskem in 
nizozemskem trgu, privabiti 
pa si želijo tudi več domačih 
gostov.

Kako naprej?
»Kljub temu da smo že leta 
2018 dosegli številke iz Stra-
tegije razvoja in trženja tu-
rizma v Občini Kamnik, na 
tem področju v kamniškem 
turizmu vidim še veliko pri-
ložnosti,« pravi dr. Tomaž 
Simetinger in nadaljuje: 
»Predvsem mislim, da je 
čas, da se ne oziramo več 
samo na gole številke, am-
pak da celovito pogledamo 
ponudbo celotne destinaci-
je. Naš cilj ni, da bi Kamnik 
postal masovna turistična 
destinacija, ampak želimo 
še naprej staviti na zeleni 
aktivni turizem. Verjamem, 
da to lahko dosežemo, če 
bomo skupaj z vsemi ponu-
dniki še naprej korakali z 
roko v roki proti temu cilju.«

Še ena rekordna 
turistična sezona
Po podatkih Statičnega urada Slovenije je v lanskem letu Kamnik kot turistično destinacijo obiskalo 
35.955 gostov, ki so skupaj opravili 97.230 nočitev, kar je že drugič zapored rekordno leto.

V Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu se je število obiskovalcev septembra 
v primerjavi z letom poprej povečalo za petdeset odstotkov. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v sodelovanju z Razvojnim 
centrom Srca Slovenije in 
CIPRA Slovenija organizira-
la še eno delavnico, tokrat o 
strateških izhodiščih, ki 
bodo osnova za Strategijo 
hodljivosti. Zbrani so 
najprej prisluhnili rezulta-
tom analize pogojev za hojo 
v Kamniku. Kot smo lahko 
slišali, je v občini 62,7 od-
stotka zaposlenih dnevnih 
migrantov v druge občine, 
tudi v Kamniku je zaznati 
skokovit porast vozil na ele-
ktrični pogon, parkirnih 

mest v mestu je 954, od tega 
jih je le 23 odstotkov plačlji-
vih, zelenih površin je do-

volj, gostota cestnega 
omrežja v Kamniku je nižja 
od slovenskega povprečja, 

kolesarske in pešpoti so sla-
bo načrtovane in povezane 
… To je le nekaj podatkov, ki 
bodo snovalcem v pomoč 
pri pripravi strategije hodlji-
vosti, svoje pa so na delavni-
ci lahko prispevali tudi obča-
ni, ki so aktivno razmišljali 
o strateških izhodiščih.
Vse zbrano bo osnova za do-
kument, ki ga bodo ob kon-
cu projekta (ta se bo zaklju-
čil maja) obravnavali tudi 
občinski svetniki, od katerih 
bo v veliki meri odvisno, ali 
se bodo predlogi sčasoma 
prijeli v praksi in bodo pogo-
ji za pešačenje v mestu in 
okolici še boljši.

Strateška izhodišča za pešačenje
Projekt CityWalk, ki ga Občina Kamnik izvaja kot pilotna občina pri nas, se počasi bliža koncu. Analiza 
pogojev za hojo je narejena, a projekt bo zaživel le, če ga bo sprejela lokalna oblast in osvojili občani.

Sodelujoči na nedavni delavnici znotraj projekta CityWalk 
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Jasna Paladin

Kamnik – Vhod v Dom kul-
ture Kamnik je te dni dobil 
novo podobo. 
Po tem, ko je priznani kam-
niški umetnik Dušan Sterle 
lani izdelal in daroval grafi-
ko, ki je zaznamovala leto 
Ivana Cankarja, je zdaj Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, ki upravlja 
Dom kulture Kamnik, daro-
val grafiko, ki opozarja na 

leto Valentina Vodnika. Le-
tos namreč mineva dvesto 
let od njegove smrti.
»Dolgo sem iskal primeren 
citat in se na koncu odločil, 
da uporabim Vodnikovo pe-
sem Dramilo: 'našel jo boš, 
ak' nisi zaspan'. Moje sporo-
čilo je, da če želiš resnično 
videti in razumeti sporočilo 
kulture, moraš zgolj imeti 
vsa čutila odprta. Oči, da vi-
diš, ter ušesa, da slišiš,« po-
jasnjuje Dušan Sterle.

Vhod v znamenju 
Valentina Vodnika

Tudi grafiko, ki bo nad vhodom v Dom kulture Kamnik 
zaznamovala letošnje leto Valentina Vodnika, je izdelal 
Dušan Sterle. / Foto: Jasna Paladin
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Žan Potočnik, svetnik 
Liste Marjana Šarca 
(LMŠ)

Kamnik je mesto, ki ima og
romno potenciala na različ
nih področjih, tako v podje
tništvu kot turizmu, mladih 
in še in še bi lahko naštevali.
V svetniški skupini Liste 
Marjana Šarca so se in se 
vedno bomo zavzemali za vse 
generacije. 
Pomembno je, da se zaveda
mo, da postanemo občani od 
rojstva do smrti. V naši svetni
ški skupini zato zagovarjamo 
in tudi sam osebno zagovar
jam, da bi morala biti priori
teta trenutne sestave občinske
ga sveta izgradnja nove 
Osnovne šole Frana Albrehta. 
V teh dneh, ko sprejemamo 
proračun, pa je možno za
znati, da se šoli namenja pre
malo pozornosti oziroma se 
izgradnja nove šole prelaga. 
Moje sokrajanke in sokrajani 
me vedno znova zbadajo za
radi stanja občinskih cest, ki 
so v slabem stanju, zato se 
bom zavzemal tudi za uredi
tev dotrajanih cest ter uredi
tev varnih pešpoti v šolo in 
drugam. 
Izjemno ponosen sem na turi
stične danosti naše občine Ka
mnik. Menim, da bomo mora
li v prihodnosti poskrbeti, da 
bomo naše turistične bisere 
obvarovali pred masovnim tu
rizmom. Predvsem imam v 
mislih Veliko planino, ki je 
zadnje čase praktično poplav
ljena s turisti, ti pa so vse bolj 
zahtevni. Treba se bo odločiti, 
kaj si želimo. Poplavo turistov 
in s tem dobre poslovne rezul

tate ali pa manjši dobiček in 
čiste bisere za rodove, ki priha
jajo za nami. 
Prihajam iz površinsko naj
večje krajevne skupnosti Kam
niška Bistrica, v kateri je tudi 
veliko izzivov in priložnosti, 
ki jih bomo (upam, da) ures
ničili z novo, zagnano ekipo 
KS Kamniška Bistrica. 
Od vseh naštetih stvari pa 
me je v občinske vode naj
bolj gnalo dejstvo, da mla
dih na takšnih pozicijah 
skorajda ni. 
Ni naključje, da imamo v 
naši skupini najstarejšega in 
najmlajšega svetnika v tem 
mandatu. Mladim želim po
kazati in sporočiti, da če želiš 
nekaj dobrega narediti zase, 
za soseda, za skupnost, imaš 
to možnost, samo pogum mo
raš imeti. Zaradi proračuna 
je težko realizirati vse oblju
be, ki smo jih slišali v predvo
lilnem času, zato je včasih 
bolje manj obljubljati in se 
potem raje pohvaliti z uspehi. 
Drage Kamničanke, dragi 
Kamničani, želim vam vse 
dobro! Bodite ponosni na 
naš Kamnik, spoštujte ga, 
negujte ga.

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik, naše mesto – 
naš ponos!

Robert Prosen,  
svetnik Liste Sandija 
Uršiča (LSU)

Že v času pred volitvami je 
bila tema športnega igrišča 
Vila na Duplici pogosto ome
njena.
Polno obljub, le malo storjene
ga. Pokazale so se tudi težave z 
lastništvom, saj je bilo zemlji
šče vrnjeno lastnikom v denaci
onalizacijskem postopku.
Je pa res, da si eno najstarej
ših zunanjih športnih igrišč v 
Kamniku zasluži posebno 
obravnavo.
V začetku šestdesetih let prej
šnjega stoletja so nastali prvi 
obrisi pravega igrišča, nato pa 
so v začetku sedemdesetih že 
preplastili igrišče z asfaltom.
Na tem igrišču so se takrat od
vijali pravi košarkarski boji 
med Dupličani in fanti iz so
sednjih občin. Prav tako pa so 
gledalci lahko spremljali veliko 
turnirjev v malem nogometu.
V zadnjem času poleg redne 
rekreacije krajanov in krajank 
lahko omenimo vsakoletno 
prireditev Košarkarskega klu
ba Kamnik, to je košarkarski 
maraton, ter prireditve Kra
jevne skupnosti Duplica. Poleg 
njih so zelo aktivni tudi dup
liški upokojenci, ki na tem 
igrišču vsakodnevno izvajajo 
jutranjo telovadbo.
Treba je poudariti zgledno 
skrb krajevne skupnosti, ki re
dno skrbi za lepo vzdrževan 
objekt. Včasih jim pridejo na 
pomoč tudi nekateri posa
mezniki in klubi. Tako je eki
pa Liste Sandija Uršiča v je
senskem času osvežila barve 
na košarkarskem igrišču, letos 

spomladi pa jih čaka še osveži
tev črt za nogometno igrišče. Z 
dolgoletnim sodelovanjem gle
de urejanja igrišča se lahko 
pohvalita tudi KS Duplica in 
Košarkarski klub Kamnik.
V Listi Sandija Uršiča temati
ko igrišča pazljivo spremljamo 
tudi po volitvah, zato smo 
pred kratkim ugotovili, da se 
omenjena vila s pripadajočim 
zemljiščem prodaja na trgu.  
Tako smo še pred prvim bra
njem letošnjega proračuna 
predlagali občinski upravi, da 
rezervira sredstva za odkup 
tega zemljišča s pripadajočimi 
objekti. V Listi Sandija Uršiča 
smo predvsem zaskrbljeni za 
usodo športnega in otroškega 
igrišča. Skrbi nas, da se bo na
šel investitor, ki bo omenjeno 
zemljišče odkupil in nato spre
menil namembnost, občani pa 
bi lahko izgubili pomemben 
objekt za rekreacijo in sprosti
tev na Duplici.
Kljub temu verjamemo, da 
nam bo s skupnimi močmi KS 
Duplica, Občine Kamnik in 
drugih deležnikov uspelo za
gotoviti, da bo športno igrišče 
Vila na Duplici ostalo v korist 
krajanov tudi v prihodnje.

Mnenje občinskega svetnika

Kaj se dogaja z igriščem 
Vila na Duplici?

V družbi se vedno bolj utrjuje 
zavest o neprecenljivi vrednosti 
čiste pitne vode. V Sloveniji 
smo pravico do pitne vode pred 
nekaj leti celo zapisali v ustavo.
V občini Kamnik so bili v zadnjih 
letih s kohezijskim projektom 
izgradnje primarnega in zdaj še 
sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja ter s sočasno posodo-
bitvijo vodovoda storjeni po-
membni koraki v smeri prepre-
čevanja onesnaženja vodonos-
nikov, iz katerih se napajajo za-
jetja pitne vode. Toda za kako-
vostno in zdravstveno ustrezno 
oskrbo s pitno vodo so prav 
tako pomembna zajetja vodnih 
virov: grajeni objekti in naprave, 
ki omogočajo zajem in pripravo 

pitne vode na izvirih ter njen 
vstop v vodovodno omrežje. 
Stanje zajetij dejansko vpliva na 
to, kakšno vodo pijemo.
V naši občini je veliko zajetij pi-
tne vode, ki so po poldrugem 
desetletju brez večjih vlaganj 
večinoma že iztrošena in zahte-
vajo obsežno prenovo. Kam-
niški krščanski demokrati se 
zato zavzemamo, da občina 
nemudoma pristopi k sistema-
tičnemu in načrtovanemu ob-
navljanju ter posodabljanju vod-
nih zajetij. Predlagamo, da se 
polovico sredstev, zbranih z 
omrežnino, ki jo plačujejo po-
rabniki pitne vode, vsako leto 
namenja za obnovo vodnih za-
jetij. S takšnim pristopom bi v 
nekaj letih obnovili najbolj 
dotrajana zajetja vodnih virov.
Občankam in občanom mora-
mo zagotoviti, da lahko doma 
pijejo najboljšo vodo izpod Alp.

Bogdan Pogačar,  
vodja svetniške skupine  
NSi Kamnik
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Skrb za čisto pitno vodo

Že zadnjih nekaj let se v dolini 
Kamniške Bele dogaja napopi
sen genocid nad slovenskimi 
gozdovi. Dogajale so se sečnje 
vedno na "golo" stoletnih goz
dov.  Strojno se je zgradilo 
mnogo poti in vlak do stole
tnih gozdov. Za vandali pa 
ostajajo samo še goličave, ne
red in svinjarija. Že lanske je
seni se je znova podal v ta kraj 
in v posek še novi lastnik – 
Meščanska korporacija, ki čis
ti do kraja še vse, kar je ostalo 
za v prodajo. Za seboj zapuš
čajo samo še opustošenje, ha
varijo in narodno sramoto. 
Zaradi popolne goličave, ob
čutljivega okolja ter najmanj
šega vetra tako padajo vsepov
sod še preostale smreke s kore
ninami vred. Nihče tega ni 
preprečil.
Celo nasprotno. To je skrajno 
neodgovorno, negospodarno in 
sramotno za Slovenijo ter za 
tuje goste, ki tudi vedno več ho
dijo v ta kraj in bodo vso to sra
moto gledali še sto let. Skrivajo 
se pa vsi za neko sanitarno 
sečnjo, kar ne drži, ker obvla
duje vse le kapital. Kot dokaz 
temu velja samo pogled na os
tanke ničvrednega lesa ob poti, 
tudi lubadarice, še posebej pa 

na vse podrto, polomljeno in 
obešeno drevje še od žledu 
izpred šestih let, ki leži po vseh 
gozdovih in hudournikih. To 
bo pa ostalo kot naravno gnoji
lo kapitalistom, ker njim štejejo 
le tisoči "kubikov" prodaje sto
letnega lesa v Avstrijo.
Kaj pa je z nekdanjo parti
zansko bolnišnico pred slapom 
Orglice?  Ne vem. Kot sem vi
del zadnjič, so izvajalci že 
pred samo bolnišnico. Kar ni 
med vojno uspelo okupatorju, 
bodo to danes storili – novi 
oblastniki brez vesti. Vse bodo 
še tam požagali ter, kot kaže, 
še uničili in zasvinjali pri vle
ki vse informativne table naše 
polpretekle zgodovine. Od žle
du polomljeno drevje nad bol
nišnico in po grapah pa pusti
li za "naravno" gnojilo.
Kraj je zaščiten z zakonom 
kot kulturnozgodovinski spo
menik in v upravljanju ZB 
Kamnik. Že pred leti so van
dali ali naši neonacisti tudi 
tod že podirali table. Dogajalo 
se je vse nemogoče. 
Kot danes vem, je tam tudi 
učna naravoslovna in zgodo
vinska pot. Obenem pa bo to še 
pot sramote in hudega ne
gospodarnega upravljanja nad 
slovenskimi gozdovi. Tudi sam 
nimam več želje in namenov 
hoditi v ta oskrunjen in uničen 
kraj. Morda pa še celo naspro
tno. Da našim ljudem in tudi 
tujcem še povem, kdo je kdo, 
kdo je vse to storil in zakaj.

Miroslav Potočnik, 
Kamnik

Dogajanje  
v dolini 
Kamniške Bele

V Kamničanki bomo začeli objavljati mnenja občinskih sve-
tnikov. Izvedli smo javni žreb vrstnega reda, v vsaki številki 
pa bomo objavili po dve mnenji. Svetniki, ki svojega mnenja 
ne bodo poslali ali ga ne bodo poslali pravočasno, bodo iz-
gubili pravico do objave do naslednjega kroga objav. Svetni-
ki bodo tako lahko s svojimi besedami poročali o svojem 
delu ter pogledu na aktualne občinske dogodke. J. P. 

Mnenja občinskih svetnikov

Prejeli smo

Anamarija Kamin

Kamnik – Podporni ekosis-
temi za podjetništvo so 
ključni gradniki uspešnega 
ustvarjanja novih delovnih 
mest, ustanavljanja podjetij, 
gospodarske rasti in inova-
cij. Omenjeno Razvojni cen-
ter Srca Slovenije naslavlja 
skupaj s šestimi evropskimi 
partnerji v okviru TRINNO 
projekta. Prvi rezultati naše-
ga zavzemanja in aktivne 
vloge pri izboljšanju instru-
mentov politik na tem po-
dročju so privedli do po-
membnih rezultatov v regiji 
Srca Slovenije in na nacio-
nalni ravni. Omenjeno se na 
nacionalni ravni izraža pri 
našem aktivnem sodelova-
nju z Ministrstvom za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo ter ključnimi koraki za 
izboljšan status in položaj 
rokodelcev v Sloveniji.
Razvojni center Srca Slove-
nije je bil pomemben sogo-
vornik pri oblikovanju vav-
čerskega sistema v Sloveniji, 

ki ga je uvedlo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. Enostavne spodbu-
de malih vrednosti v obliki 
vavčerjev so bile predstavlje-
ne s strani Irskega partnerja 
TRINNO projekta, njihova 
dobra praksa pa je ključno 
pripomogla tudi v zadnji fazi 
oblikovanja sistema v Slove-
niji. Vavčerski sistem od ja-
nuarja 2019 v Sloveniji že 
bistveno poenostavlja dostop 
do sofinanciranja posame-
znih storitev, s pomočjo ka-
terih bodo podjetja krepila 
svojo konkurenčnost in 
kompetence. V okviru siste-
ma sta že objavljena dva po-
ziva s področja zaščite inte-
lektualne lastnine ter certifi-
kati kakovosti. Ostali bodo 
postopoma objavljeni v letu 
2019 s področja poslovne 
odličnosti, internacionaliza-
cije, prenosa lastništva in 
statusno preoblikovanje 
podjetij, digitalizacija in 
omogočitvena tehnologija ... 
Pomemben mejnik pa je 
predstavljala tudi konferen-

ca za urejen status rokodel-
cev ter kreativno družbeno 
okolje za ohranjanje kultur-
ne dediščine. V okviru 
TRINNO projekta je Razvoj-
ni center Srca Slovenije s 
predstavniki ministrstev več 
mesecev usklajeval doku-
ment Nacionalnega zavez-
ništva za rokodelstvo. Sku-
paj z rokodelskimi centri, 
povezanimi v Konzorcij ro-
kodelskih centrov, smo do-
segli konkreten korak v sme-
ri celovite ureditve vprašanja 
in statusa rokodelcev. Števil-
na dejanja, pogajanja in so-
delovanje različnih deležni-
kov so odločilno vplivali, da 
je do danes Nacionalnemu 
zavezništvu za rokodelstvo 
izkazalo podporo že 25 insti-
tucij in akterjev. Status roko-
delcev in pomen njihovega 
delovanja ostaja pomemben 
gradnik TRINNO projekta 
tudi v prihajajoči drugi fazi 
projekta. Razvojni center 
Srca Slovenije v tem sklopu 
vzpostavlja izobraževanja za 
rokodelce na temo promoci-

je in uporabe digitalnih oro-
dij za povečanje prodaje. 
Omenjeno želimo razviti v 
letu 2019 in 2020.
V dveletnem obdobju je Ra-
zvojni center Srca Slovenije 
večkrat združil številne ak-
terje, ki skupaj tvorijo po-
memben ekostistem pod-
pornega podjetniškega oko-
lja. S tem smo vključevali 
vseh pet občin Razvojnega 
partnerstva, Zadrugo Kik-
štarter, organizacije iz širše-
ga okolja ter druge, ki pre-
poznavajo pomen rasti in 
nadgradnje podpornih oko-
lij. Skupaj smo prepoznali 
ključne pomanjkljivosti na-
cionalnega sistema in obli-
kovali pobude za delo nap-
rej. Z izobraževalnimi delav-
nicami in obiski dobrih pra-
ks v tujini pa je Razvojni 
center Srca Slovenije svojim 
deležnikom omogoči l 
dostop do novih znanj in 
primerov nadgradnje ter 
vključevanje le-teh v medna-
rodna partnerstva evropske-
ga prostora.

Projekt TRINNO kaže prve dosežke
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Ena izmed takih so gotovo najsodobnejše plačilne kartice. 
Debele denarnice s svežnjem bankovcev in kovancev so na-
mreč preteklost. Ni nam več treba skrbeti za to, da imamo pri 
sebi dovolj gotovine za plačevanje obveznosti. S pojavom 
plačilnih kartic je namreč tudi  plačevanje doživelo pravo 
revolucijo  – od plačilnih kartic z magnetnimi trakovi, prek 
kartic s čipom do brezstičnih kartic. »Plačevanje z brezstični-
mi karticami je postalo samoumevno, z njimi pa lahko pla-
čujemo skoraj povsod – hitro, preprosto in varno – kartico 
le prislonimo k plačilnemu terminalu in pri večjih nakupih 
plačilo potrdimo z vnosom številke PIN,« pojasnjuje Irenka 
Štritof. 

Gotovine tako praktično skoraj ne potrebujemo več, ko pa 
jo, je ta zaradi široke mreže bankomatov vedno na dosegu 
roke. Tudi bankomati se posodabljajo in postajajo prijaznej-
ši. »Najsodobnejši brezstični bankomati omogočajo dvige z 
brezstičnimi karticami. So hitri, priročni in varnejši, saj karti-
co k bankomatu le prislonimo, zato smo lahko brez strahu 

pred t. i. skimmingom kot tudi brez strahu pred tem, da bi 
nam bankomat 'požrl' kartico,« še zaključuje sogovornica in 
vas vabi v NLB Poslovalnico Kamnik.     

Kako si s sodobnimi storitvami  
olajšamo vsakdan
Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem pustila velik pečat na vsakodnevnem 
življenju, večini od nas verjetno prve na misel pridejo telekomunikacije. Morda se nam  
tudi zdi, da se v bankah ni kaj dosti spremenilo. Vendar pa sta tehnologija in posluh  
za potrebe strank botrovala številnim izboljšavam in današnja izkušnja poslovanja z banko  
je popolnoma drugačna kot pred leti. 

Irenka Štritof, vodja NLB Poslovalnice Kamnik
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Jasna Paladin

Snovik – Po tem, ko je Za-
vod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik s koncem 
januarja pospravil drsališče 
v Keršmančevem parku, so 
ga ob pomoči zavoda, obči-
ne in Term Snovik v nepo-
sredni bližini term minuli 
petek postavili člani Turi-
stičnega društva Tuhinjska 
dolina. Drsališče na ledeni 
ploskvi pod večnamenskim 
šotorom je brezplačno, za 
izposojo drsalk pa bo treba 

odšteti dva evra. Drsališče 
je odprto vsak delovnik od 
16. do 19. ure, ob koncih te-
dna, med šolskimi počitni-
cami in prazniki pa od 11. do 
19. ure. V tem tednu so že 
izvedli tečaj drsanja za otro-
ke. Še posebej pester pro-
gram v društvu obljubljajo 
med zimskimi počitnicami. 
Da bo tudi pot do drsališča 
ekološka in v znamenju traj-
nosti, bodo imeli učenci 
kamniških osnovnih šol za-
gotovljen brezplačni prevoz 
do drsališča.

Na drsanje v Snovik

Drsališče so postavili pod večnamenskim šotorom pred 
Termami Snovik. / Foto: Jasna Paladin

Zadnji večer v januarju so streho stanovanjske hiše zajeli 
ognjeni zublji. Požar ste nam z bliskovitim odzivom poma-
gali pogasiti številni gasilci PGD Šmartno v Tuhinju, PGD 
Srednja vas, PGD Sela pri Kamniku, PGD Zgornji Tuhinj in 
PGD Kamnik. Na pomoč ste prihiteli tudi številni sosedje, 
sorodniki in prijatelji tako tisti večer kot tudi v prihodnjih 
dneh pri sanaciji strehe. Vsem se iskreno zahvaljujemo za 
vso pomoč in spodbudne besede. Hvala vam za vašo srč-
nost in dobroto. Hvala, ker ste pokazali, da v nesreči ne 
ostaneš sam. Globoko hvaležna 
družina Drolc, Ravne pri Šmartnem

Zahvala

»Vloga za odlog izvršbe je 
bila vložena v zadevi gradnje 
kozolca in trenutno je samo 
v tej zadevi o odlogu izvršit-
ve inšpekcijskih ukrepov 
tudi odločeno. Podatkov o 
vsebini odločitve vam do 
vročitve sklepa ne moremo 
posredovati. V zadevi grad-
nje 19 hišic, lesene kapelice 
in zunanjega bazena je bila 
v ponovljenem postopku iz-
dana odločba, ki še ni iz-
vršljiva, niti pravnomočna, 
saj je bila vložena pritožba, 
ki je še v reševanju pri dru-
gostopnem organu – Mini-
strstvu za okolje in prostor. 
V zadevi gradnje devetih 
manjših lesenih objektov na 
kmetijskem zemljišču je 
bila izdana odločba zaradi 
nelegalne gradnje, s katero 
je bila investitorju odrejena 
odstranitev objektov, v zvezi 
z objekti pa so bile izrečene 
tudi prepovedi izvedbe ko-
munalnih priključkov, upo-
rabe oziroma opravljanja 
dejavnosti, prometa z njimi 
in sklepanja drugih pravnih 
poslov. Zoper odločbo je in-
špekcijski zavezanec vložil 
pritožbo, ki je bila odstoplje-
na drugostopnemu organu. 
O pritožbi še ni bilo odloče-
no. V zadevi gradnje opazo-
valnice je gradbeni inšpek-
tor po zaključenem ugoto-
vitvenem postopku 8. 10. 
2018 izdal odločbo, s katero 
je odredil, da mora inšpek-
cijski zavezanec ustaviti 
gradnjo lesene opazovalnice 
trikotne oblike, locirane 
vzhodno od ribnika, ter da 

mora predmetni objekt v 
roku šestdeset dni po vročit-
vi odločbe odstraniti. Zoper 
odločbo je inšpekcijski zave-
zanec vložil pritožbo, ki je 
bila odstopljena drugostop-
nemu organu. O pritožbi še 
ni bilo odločeno. Inšpekcij-
ski postopki v navedenih za-
devah se  torej nadaljujejo,« 
so nam odgovorili na mini-
strstvu za okolje in prostor.

Zmaga zdrave pameti?
A čeprav gre zgolj za eno od-
ločbo, v Eco resortu že slavi-
jo zmago.
»Veseli smo, da je prevlada-
la zdrava pamet in da dober 
projekt ostaja v Sloveniji. 
Država in Občina Kamnik, 
kot tudi Slovenia Eco Resort 
in gostje smo tako vsi posta-

li zmagovalci, saj bo resort 
služil svojemu namenu tudi 
v prihodnje. Saga o inšpek-
cijskih postopkih z nenehno 
grožnjo po rušenju se tako 
zaključuje, hkrati pa nas ve-
seli, da lahko končamo tudi 
z rezervnim scenarijem, se-
litvijo resorta v tujino. Zdra-
va pamet je nadvladala šte-
vilnim nerazumnim postop-
kom, ugnala zavistne ško-
dljivce ter ohranila dober 
projekt na domačih tleh. S 
tem so odpravljene vse bo-
jazni, da v resortu ne bi 

mogli izpeljati katerega od 
napovedanih projektov in 
dogodkov, kot je denimo 
evropsko srečanje moto-
ristov Gold Wing,« pravi 
Matjaž Zorman, direktor 
družbe Palmieri, in dodaja, 
da so doslej od inšpektorjev 
prejeli že enajst odločb o ru-
šenju, od tega jih je bilo de-
vet razveljavljenih, zato je 
prepričan, da bodo nedavni 
odločbi, ki se nanaša na to-
plar, v kratkem sledile še od-
ločbe za odlog rušenja preo-
stalih objektov.

Toplar (za zdaj) ostaja

Slovenia Eco resort v Godiču / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Matjaž Zorman zagotavlja, da bo v času 
petletnega odloga uredil dokumentacijo, ki po 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu ni 
skladna z namembnostjo zemljišč.
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Jasna Paladin

Mekinje – Člani Sadjarsko-
-vrtnarskega društva Tunji-
ce so tradicionalni spomla-
danski prikaz obrezovanja 
sadnega drevja, ki so ga 
doslej izvajali v Tunjicah, 
minulo soboto prvič pripra-
vili ob nekdanjem mekinj-
skem samostanu, kjer imajo 
velike načrte. 
Skupaj z Javnim zavodom 
Mekinjski samostan, ki 
upravlja stavbo in pripadajo-
če površine (velik sadovnjak 
in tudi vrt), so se namreč od-
ločili, da sadovnjak, ki je si-
cer verjetno star toliko kot 
sam samostan, a je bil v pre-
teklosti bolj slabo negovan, 
pomladijo in uredijo kot uč-
nega. »Zdaj je pravi čas, da 
začnemo s sadovnjakom 
ravnati popolnoma na novo, 
da ga najprej uredimo sani-
tarno, ga pomladimo in nato 
obogatimo z novimi vsebi-
nami, in ta prostor izkoristi-
mo kot mestni učni sadov-
njak. Sadovnjak je namreč 
javno dostopen, lahko dosto-

pen in dovolj velik, da prika-
žemo vse potrebno,« nam je 
načrte razkril predsednik 
S a d j a r s k o - v r t n a r s k e g a 
društva Tunjice Valentin 
Zabavnik.
Sadjarje sicer čaka veliko 
dela. Kot nam je povedal dr. 
Jan Bizjak, ki je vodil prikaz 
obrezovanja, je sadno drevje 
– največ je jablan, hrušk in 
sliv, pa tudi kivi – v precej 
slabem stanju. 

»Veliko je starikavih dreves, 
ki jih bo treba nadomestiti z 
novimi sadikami, precej 
škode pa je naredil tudi vo-
luhar, zato bo nasad v pri-
hodnje treba zaščititi z mre-
žami. Ima pa sadovnjak zelo 
velik potencial, saj gre za 
odlično sončno in zavetrno 
lego in dobro zemljo, zato 
prizadevanja tunjiških sad-
jarjev v polnem podpiram,« 
nam je povedal Bizjak.

Pomlajevanja sadovnjaka se 
bo treba lotiti postopoma in 
premišljeno, da posegi za 
drevesa ne bodo prevelik 
šok. Nasadu sadnih dreves 
bodo dodali tudi jagodičevje, 
ki ga zdaj ni, cilj vseh vplete-
nih pa je, da bi uporabili 
tudi nekdanjo samostansko 
klet in sadje predelali sami 
ter ga vključili v ponudbo 
načrtovane samostanske tr-
govinice.

Uredili bodo učni sadovnjak
Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice bodo sadovnjak ob samostanu Mekinje pomladili in ga 
uredili kot učni mestni sadovnjak.

Prikaz obrezovanja sadnega drevja, ki ga je letos prvič ob mekinjskem samostanu vodil 
dr. Jan Bizjak, je bil znova zelo dobro obiskan. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Zavarovalnica Tri-
glav je ena od tistih organi-
zacij, ki zvesto podpira gasil-
ce in tako skrbi za preventi-
vo. Tako so pred kratkim 
znova podelili donacije pro-
stovoljnim gasilskim dru-
štvom po Sloveniji. Vsaki 
dve leti je na vrsti tudi eno 
od gasilskih društev na 
Kamniškem in po tem, ko 
so nazadnje podprli PGD 
Gozd, so letos bon v vred-
nosti 3600 evrov podarili 
članom PGD Šmartno v Tu-
hinju. »Za šmarske gasilce 
smo se odločili po tem, ko 
so nam natanko predstavili, 
za kaj bodo denar porabili. 
Naše donacije so namreč 
namenske in gasilci jih po-
rabijo za nakup nujne gasil-
ske opreme, kot je specialna 
gasilska oprema, termo ka-
mere ipd.,« nam je povedal 
vodja predstavništva Zavaro-
valnice Triglav Kamnik Ivan 
Sušnik, ki je najbolj zaslu-

žen za to, da je bila donacija 
podeljena PGD Šmartno v 
Tuhinju. 
Gasilci so mu, kot nam je 
zatrdil Marko Resnik, zelo 
hvaležni, prav tako za denar, 
ki ga Zavarovalnica Triglav 
prispeva gasilcem iz naslova 
po zakonu predpisane po-
žarne takse.

Letos pomagali 
gasilcem iz Šmartna
Zavarovalnica Triglav je PGD Šmartno v Tuhinju 
podarila 3600 evrov.

Vodja predstavništva 
Zavarovalnice Triglav 
Kamnik Ivan Sušnik 
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KOMPOSTIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV V LASTNEM VRTU
Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kamnik imate možnost ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov v tipskih rjavih posodah. Prioritetni način pa je kompostiranje v lastnem vrtu ob uporabi kompostnika.

Zakaj kompostirati?
Kompostiranje je okolju prijazna predelava organskih od
padkov. Primerjamo ga lahko z nastajanjem humusa v na
ravi, ki je rezultat razkrajanja odmrlih rastlin in živali ter 
njihovih odpadkov pod vplivom delovanja mikroorganiz
mov. Približno 30 % vseh komunalnih odpadkov iz gospo
dinjstev predstavljajo biološko razgradljivi kuhinjski od
padki, ki jih je mogoče kompostirati in kot take na prime
ren način ponovno vrniti v naravni snovni krog, na primer 
kot naravno gnojilo v kmetijstvu in vrtnarstvu. 

Postavitev kompostnika
Hišni kompostnik je lahko zgrajen iz različnih materialov. 
Zaželeno je, da je pokrit, njegova struktura pa mora biti 
taka, da zagotavlja ustrezno zračnost (npr. reže). Pri lese
nem kompostniku je pomembno, da ni impregniran z eko
loško neprimernimi zaščitnimi sredstvi, ki bi se izluževala v 
kompost. Kompostnik je treba postaviti na tako lokacijo, da 
ni moteč za okolico in sosede. Zadostuje že prostor v veli
kosti 2–3 m3, ki je večji del dneva v senci, da ne prihaja do 
problema z izsuševanjem. Položimo ga neposredno na 

zemljo, tako da lahko vanj neovirano prehajajo mikroorga
nizmi.

Kako uporabiti pridelan kompost?
Zrel kompost presejemo skozi fino sito in ga uporabimo za 
pognojitev lončnic ali gredic. Večje dele, ki še niso predelani, 
vrnemo v kompostnik, saj nam bodo služili kot osnova za na
slednji kompost. Nepresejan kompost lahko uporabimo tudi 
za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin. Kompost lahko 
raztresemo po površini ali pa plitvo zamešamo v zemljo.

Sestava kompostnega kupa 

FAZA 4: 
izmenično odlaganje plasti  
organskih odpadkov in vrtne zemlje 
do zapolnitve kompostnika

FAZA 3: 
plast vrtne zemlje
debelina cca 2,5 cm

 
FAZA 2: 
plast organskih odpadkov
debelina cca 15 cm

FAZA 1: 
dno kompostnika
grob material (narezane veje, les, 
listje)
debelina cca 15 cm

Proces zorenja
Pri sestavljanju kompostnega kupa prihaja do tako imenovanega zorenja komposta. Proces zorenja 
predstavlja trohnenje biološko razgradljivega materiala, ki močno poveča temperaturo samega kom
postnika. Vrši se pospešena rast bakterij in posledično aktivno razgrajevanje. Proces zorenja komposta 
lahko pospešimo na različne načine, velja pa predvsem poudariti dodajanje deževnikov ter redno 
mešanje na 2 do 3 tedne (kompostnik odstranimo ter kompost z lopato preložimo na kup ter nato 
zopet nazaj v kompostnik). Kompost dozori v 6 do 12 mesecih, kar lahko vidimo po tem, da se mate
rial posede in je po videzu podoben rjavi prsti.

Ohranjanje zadostne vlažnosti
Vzdrževanje zadostne vlažnosti v kom
postu je odločilnega pomena, saj le v 
vlažnih pogojih mikroorganizmi, bak
terije in glive razkrajajo biološko 
razgrad ljiv material v humus in ostale 
hranilne snovi (50–60 stopinj Celzija). V 
primeru, da je vlažnost v kompostniku 
prevelika, kompost zgnije, v obratnem 
primeru pa ne pride do procesa razkra
janja. V sušnih obdobjih je tako treba 
kompostnik dodatno zalivati, v času 
obilnega deževja pa mu je treba dodaja
ti žaganje oziroma koščke časopisne-
ga papirja in kartona.
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Majda Zupančič 

Motnik – V letu 2012 se je v 
okviru Društva upokojencev 
Motnik - Špitalič oblikovala 
Kulturna sekcija. Že v prvem 
letu je bil del programa na-
menjen tudi širši javnosti. 
Pred šestimi leti smo prvič 
pripravili proslavo ob sloven-
skem kulturnem prazniku.
Letošnja počastitev praznika 
je potekala na predvečer le-
-tega v dvorani kulturnega 
doma v Motniku. Želja 
ustvarjalcev dogodka je, da v 
programu sodelujejo ljudje 
različnih generacij. V prete-
klosti smo k sodelovanju po-
vabili skupine pevcev, ple-
salcev ali glasbenikov iz dru-
gih krajev. Letošnji nastopa-
joči so bili v večini z motni-
škega in špitališkega konca. 
Nastopali so učenci in učen-
ke Podružnične šole Mot-
nik, Pevski zbor DU Motnik 
Špitalič, harmonikar Ivo 

Urankar in recitatorji Špela 
Regulj, Klavdija Štrajhar, 
Darja Zajec, Mirjam Zakon-
šek, Marija Mošnik, Matej 
Slapnik ter Božo Zupančič.
Šolarji so zapeli dve pesmi 
in zaplesali ob pesmih Ob 
bistrem potoku je mlin, Si-
jaj, sijaj sončece ter Bela lili-
ja (izvaja skupina Katalena). 
Prav prijeten je bil pogled 
na skupino, ki je ubrano za-
pela in dovršeno opravila 
plesno nalogo. Motniški 
polžki se vedno zelo izkaže-
jo. Njihovega sodelovanja 
smo zelo veseli, ker nas na-
polnijo z otroško igrivostjo. 
Ponosni smo, ker je lansko 
jesen z vajami začel novou-
stanovljeni pevski zbor DU 
Motnik Špitalič. To je prva 
pevska skupina v več kot 
60-letnem obstoju društva. 
Skupina pevcev in pevk se 
pod vodstvom zborovodkinje 
Marinke Golob srečuje 
enkrat tedensko. Nastop na 

prireditvi je bil njihova prva 
javna predstavitev in opravili 
so jo z odliko. Njihov prispe-
vek v programu je bila himna 
in štiri ljudske pesmi. V zad-
nji »Al' me boš kaj rada ime-
la« je za spremljavo poskrbel 
harmonikar Ivo Urankar.
V recitatorskem delu smo sli-
šali romantično pesnitev 
Franceta Prešerna Turjaška 
Rozamunda in odlomek iz 
starodavne pripovedke Ivana 
Cankarja Kurent. Lepo je zve-
nela predstavitev zgodbe o 
ošabni Rozamundi, neustraš-
nem Ostrovrharju in lepi 
muslimanki Leili. Z odlom-
kom iz Kurenta smo se pok-
lonili še enemu velikanu slo-
venske besede, ob 100. oble-
tnici njegove smrti, Ivanu 
Cankarju. To je tisti del zgod-
be, ki govori »o nebesih pod 
Triglavom« in slovenski jezik 
povzdiguje v »besedo prazni-
ka, petja in vriskanja«. Velik 
poklon domovini in jeziku.

Dvorano so obiskovalci na-
polnili do zadnjega kotička. 
Veseli in ponosni smo, da 
nam je to uspelo. Zavedamo 
se, da ljudje že poznajo naše 
delo in vedo, da se vedno 
zelo potrudimo. Sledili so 
pestremu in zanimivemu 
programu. Nastopajoči od 
šolarjev do upokojencev pa 
smo zelo zadovoljni, da goji-
mo kulturno dejavnost v kra-
ju in prispevamo svoj delež k 
ohranjanju ljudskih pesmi 
in plesov ter pozitivnega od-
nosa do literarnih del.
Po prireditvi smo se družili 
ob sladkih in slanih dobro-
tah, ki so jih spekle upoko-
jenke. Tako smo večer prijet-
no zaokrožili. Lepo je ustvar-
jati in sodelovati z ljudmi, ki 
radi nastopajo in so se prip-
ravljeni odreči delu prostega 
časa, da nekaj dobrega nare-
dijo za skupnost. Skupaj 
smo dobri in zmoremo veli-
ko. Hvala vsem.

Nastopili stari in mladi
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je napolnila dvorano kulturnega doma v Motniku. 
Medgeneracijsko sodelovanje je zopet obrodilo sadove, na oder so se podali nastopajoči od 
osnovnošolcev do upokojencev. To je bila prva prireditev po dolgem času, na kateri so sodelovali le 
krajani Krajevne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič.

Jasna Paladin

Kamnik – Zamisel za pevsko 
revijo odraslih zborov se je v 
Kamniku porodila leta 1979 
ob praznovanju 750-letnice 
mesta in že naslednje leto 
so pobudo uresničili. »Siste-
matično ukvarjanje z zbo-
rovsko glasbo kot najbolj 
razširjeno obliko ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Slove-
niji, v katero je vključenih 
več kot 60 tisoč pevcev, iz-
haja iz dolgoletne tradicije 
in tudi v našem prostoru več 
kot odstotek prebivalstva v 
obeh občinah aktivno deluje 
v pevskih zborih. Na javnem 
skladu RS za kulturne dejav-
nosti območno revijo orga-
niziramo že od leta 1998 in 
vseskozi spodbujamo zbore, 
vrednotimo njihove dosežke 
in pripravljamo kakovostne 
izobraževalne programe,« je 
zbrane v Domu kulture Ka-

mnik, dan za slovenskim 
praznikom kulture, nagovo-
ril povezovalec programa in 
vodja kamniške izpostave 
JSKD Tone Ftičar.
Na kamniškem odru se je 
zvrstilo več kot tristo pevcev 
iz dvanajstih zborovskih za-
sedb: mešani pevski zbor 
Mavrica Srednja vas (zboro-

vodja Primož Leskovec), me-
šani pevski zbor Društva 
upokojencev Kamnik (zboro-
vodkinja Karla Urh), Ženski 
komorni zbor Vox Annae iz 
Tunjic (zborovodja Aleš Se-
dušak), mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ko-
menda (zborovodja Ignac 
Gorjanc), Kvartet Krt (vodja 

Dominik Krt), Ženski pevski 
zbor DKD Solidarnost Ka-
mnik (zborovodja Marko Ti-
ran), Moški pevski zbor DKD 
Solidarnost (zborovodja 
Uroš Gorenc), Cerkveni me-
šani pevski zbor France Gač-
nik Stranje (zborovodja Do-
minik Krt), Mešani pevski 
zbor Cantemus Kamnik 
(zborovodja Aleš Sedušak), 
Moški pevski zbor PSPD 
Lira Kamnik (zborovodja dr. 
Andrej Misson), Komorni 
pevski zbor Šutna Kamnik 
(zborovodkinja Mateja Kali-
šnik) in Mešani pevski zbor 
Odmev Kamnik (zborovodki-
nja Ana Smrtnik).
Strokovni spremljevalec pri-
reditve in ocenjevalec je bil 
Primož Malavašič, najbolje 
ocenjeni zbori pa se bodo 
predstavili na regijski (in v 
nadaljevanju morda tudi na 
državni) ravni.

Jubilejna revija zborov
Pevski zbori iz občin Kamnik in Komenda so se v Domu kulture Kamnik zbrali na že 40. območni 
reviji odraslih pevskih zborov iz obeh občin.

Čeprav jih je zdesetkala bolezen, so se predstavili tudi pevci Mešanega pevskega zbora 
DU Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Mešani pevski zbor Mavrica Srednja vas / Foto: Jasna Paladin Snovik – V termah Snovik so ob slovenskem kulturnem pra-
zniku pripravili prireditev z razglasitvijo 11. literarnega nate-
čaja, na katerem je sodelovalo 26 odraslih in 38 otrok, sku-
paj pa so poslali 64 pesmi na temo, ki je bila letos narava. 
Med prispelimi pesmimi sta bili izbrani za najboljšo v kate-
goriji odraslih pesem Lekarna v Zelenem, ki jo je napisala 
Marta Merkač, v kategoriji otroških pa pesem Reset, ki jo je 
napisal Arne Susman. J. P.

Literarni večer v Termah Snovik
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VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI V SPOMIN NA
OPERNEGA PEVCA JOŽETA GOSTIČA

Sobota, 2. marec, ob 18.00
Opera HNK v Zagrebu

G. Verdi: TRUBADUR 
Solisti, zbor in orkester Opere HNK Zagreb

Avtobusni prevoz s Homca ob 14.30.
Prijave: gosticevi-dnevi@gmail.com, 051 319 675

Nedelja, 3. marec, ob 11.00
Cerkev Marijinega rojstva na Homcu

SPOMINSKA SVETA MAŠA
Upokojeni koprski škof msgr. mag. Metod Pirih

Zbor Cantores sancti Marci Zagreb

Nedelja, 3. marec, ob 17.00
Kulturni dom Franca Bernika v Domžalah

SLAVNOSTNI KONCERT 
Solisti Opere HNK Zagreb ter SNG Opera in balet Ljubljana 

Nakup vstopnic: mojekarte.si

Petek, 15 marec, ob 19.30
SNG Opera in balet v Ljubljani

J. Offenbach: HOFFMANNOVE PRIPOVEDKE
Solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Nakup vstopnic: opera.mojekarte.si

www.gosticevi-dnevi.net, 051 319 675
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Jasna Paladin

Kamnik – Februarski Mais-
trov večer v Rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra tokrat ni bil 
posvečen vojaškim in poli-
tičnim temam, ampak naj-
pomembnejši ženski v ge-
neralovem življenju – njego-
vi ženi Mariji Maister, ki je 
bila znana kot Marica.
Marijo, rojeno Stegnar, in 
njen vpliv na Rudolfa Ma-
istra ter njeno bogato 
udejstvovanje v javnem živ-
ljenju sta predstavili dr. 
Vlasta Stavbar iz Univerzi-
tetne knjižnice Maribor in 
mag. Majda Potrata. Kot 
smo lahko izvedeli, je ar-
hivskih virov o njej malo, 

čeprav je bila Marija Mais-
ter, rojena v Trstu, zelo za-
vedna ženska, ki je povezo-
vala številna humanitarna 
in izobraževalna društva v 
Mariboru. Z odličnim zna-
njem francoščine je bila v 
veliko pomoč svojemu 
možu v času pogovorov z 
antantnimi oficirji po 
prevratu 1918. Bila pa je 
tudi generalova umetniška 
muza, saj ji je posvetil več 
svojih pesmi. »Marica, mo-
jega srca carica!« je zapisal 
Rudolf Maister.
Marija Maister, ki je bila 
enajst let mlajša od svojega 
moža, je umrla septembra 
leta 1938, štiri leta za Rudol-
fom Maistrom.

Maistrov večer tokrat 
o Mariji Maister
Generalova žena je imela v njegovem življenju 
zelo pomembno, a pogosto prezrto vlogo.

Marijo Maister sta predstavili dr. Vlasta Stavbar in mag. 
Majda Potrata. / Foto: Jasna Paladin
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Četrt leta zastonj –25 %
Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Irena Milivojevič 
Kotnik, OŠ Frana 
Albrehta Kamnik

Kamnik – Za mnoge je bra-
nje samoumevno in ti ne 
potrebujejo prav nobene 
spodbude. Med raznolikimi, 
zelo privlačnimi možnostmi 
za preživljanje prostih uric 
izberejo tudi obisk knjižnice 
in branje. Po dolgem dnevu, 
natrpanem s šolskimi in ob-
šolskimi dejavnostmi, pa je 
velikokrat lažje kot po knjigi 
poseči po kateri od elektron-
skih naprav, ki od nas zahte-
vajo manj pozornosti in ak-
tivnosti. Drsanje s prstom 
po ekranu pa je vendarle 
precej samotno početje. Če 
ga starši zamenjamo za li-
stanje po knjigi, bomo veli-
ko dobrega naredili zase, za 
svoje možgane in duha, 
predvsem pa za svoje otro-
ke, ki po nas povzemajo na-
vade in se od nas učijo.
Izkaznica, ki jo družina prej-
me ob vključitvi v projekt, 
skozi vse šolsko leto otroke 
in starše povezuje tudi kot 
bralce. Družinski člani v raz-
predelnico vpisujejo naslove 
prebranih knjig, otrok pa iz-
kaznico prinese v šolsko ali 
splošno knjižnico, kjer knji-
žničarke prebrano potrdimo 
z žigom. In veste, kako so 
otroci ponosni na starše! 
Branje pa je samo ena od 
»nalog«, ki jo morajo opra-
viti družine, ki želijo ob kon-
cu šolskega leta prejeti pri-
znanje. Podati se morajo na 

izbrano izletniško točko v 
kamniški ali komendski ob-
čini, kjer na njihovo izkazni-
co čaka žig, in obiskati kate-
ro od kulturnih prireditev, 
ki jih v okviru projekta Bra-
nje je iskanje organiziramo 
na naših osnovnih šolah ali 
v Knjižnici Franceta Balanti-
ča. Po opravljenih obvezno-
stih starši radi ugotovijo, da 
jim sodelovanje v projektu 
pravzaprav ni vzelo preveč 
časa, saj bi vse to počeli tudi 
sicer. Seveda pa je lepo ob 
zaključku v rokah držati pri-
znanje, na katerem črno na 
belem piše, da smo v naši 
družini brali, in to skupaj.
V šolskem letu 2018/19 po-
teka že druga sezona projek-

ta. V osnovnih šolah in v 
splošni knjižnici se je letos 
zvrstilo že lepo število raz-
nolikih in zelo obiskanih 
kulturnih dogodkov.
Eden teh je potekal v sredo, 
6. februarja, v Osnovni šoli 
Frana Albrehta. Organizirali 
smo kulturno prireditev 
pred slovenskim kulturnim 
praznikom, s katero smo se 
poklonili pesniku Francetu 
Prešernu. Z deklamacijami 
Prešernovih pesmi, plesom 
in glasbenimi točkami so se 
predstavili učenci razredne 
in predmetne stopnje pod 
mentorstvom učiteljic Maje 
Škrjanc, Barbare Spruk Go-
lob in Nataše Zor. Posebej 
velja omeniti nastop mlade 

glasbenice, devetošolke Naje 
Lipičnik, ki je ob spremljavi 
kitare zapela svojo avtorko 
pesem. Večer je bil navdihu-
joč in aplavz obiskovalcev bo 
še dolgo odmeval in bodril 
naše učence. 
Šolsko leto se je prevesilo v 
drugo polovico, pa vendar 
nas čaka še veliko prigod. 
Družine se še vedno lahko 
vključite v projekt Branje je 
iskanje, zamujeno boste z 
lahkoto nadoknadili v po-
mladnih mesecih. V splošni 
in šolskih knjižnicah ima-
mo na voljo še nekaj iz-
kaznic in bralna priporočila, 
torej vso opremo, ki jo boste 
potrebovali za družinske 
bralne podvige.

Kultura in branje
Predlansko leto smo svoje moči združile osnovnošolske knjižničarke iz občin Kamnik in Komenda ter 
knjižničarke iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in zasnovale projekt Branje je iskanje. Z njim smo 
želele motivirati naše učence in njihove starše za prebiranje knjig v prostem času.

Z deklamacijami Prešernovih pesmi, plesom in glasbenimi točkami so se predstavili 
učenci razredne in predmetne stopnje.

Mira Papež

Stahovica – Nedavna zim-
ska liga k Sv. Primožu je 
bila prijetno druženje kultu-
re in športa. Tekači, poho-
dniki, ljubitelji kulture in 

bralci, vsi so se ustavili ob 
mizi, obloženi s figami dr. 
Franceta Prešerna in z raz-
ličnimi knjigami. Ob prijet-
nem gretju sončnih žarkov 
je skoraj zadišalo po pomla-
di, resnično pa je dišalo po 

kulturi. Mladi in stari smo 
recitirali Prešernove pesmi 
in uživali v melodičnosti 
Pavčkove poezije. Špela je 
spesnila pesem za vse teka-
če lige. Vsak si je izbral knji-
go po lastni želji, iz rok Ma-
tjaža Šerkezija sta jo prejela 
v dar tudi Dušan in Mira 
Papež. Ljubezen do lepe slo-
venske besede še živi.

Na ligo po knjigo

Darja Klopčič Lisičić

Nevlje – V četrtek, 7. febru-
arja, se je na podružnični 
šoli v Nevljah odvijala prire-
ditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Udeležili so 
se je starši in stari starši na-
ših učencev. Vsi učenci od 1. 
do 5. razreda so izvedli zani-
miv in pester kulturni pro-
gram. Ker je na šoli množi-
ca učencev z neverjetnim 
talentom in željo po ustvar-
janju, smo pripravili razsta-
vo različnih likovnih del. 
Prireditev sta povezovali 'Ju-
lija in Urška' (četrtošolki Ela 
in Eva), v vlogi Franceta Pre-

šerna se je predstavil petošo-
lec Luka.
Uvod v prireditev je nazna-
nila himna, ki so jo zapeli 
vsi učenci podružnične šole 
Nevlje. Nato so se s posame-
znimi točkami predstavili 
razredi. Drugošolci so raz-
mišljali o kulturi, kaj pome-
ni biti kulturen, prvošolci pa 
doživeto deklamirali pesem 
Lipica. Tretješolci so zapeli 
nikoli pozabljeno pesem V 
dolinci prijetni je ljubi moj 
dom. Četrtošolci so prikaza-
li delček pesmi o povodnem 
možu. Ob tem so se nekate-
ri petošolci ob zvokih prele-
pega valčka zavrteli po šol-

skem plesišču. Petošolci so 
se izkazali v pisanju pesmic 
in zgodbic. Napisali so ak-
rostih na besedi France Pre-
šeren. Njihove zgodbe so 
dokazovale, da imajo bujno 
domišljijo in veliko idej. 
Celoten program so pope-
strile melodije, ki so jih iz 
inštrumentov izvabili naši 
učenci. Dramski krožek ter 
ljudski plesi in igre sta upri-
zorila vsem znano igro Kdo 
je napravil Vidku srajčico.  
Prireditev smo zaključili 
polni vtisov in prijetnih do-
živetij ter se poslovili z željo, 
da se vidimo prihodnje leto 
osorej.

Počastili kulturni praznik

Matjaž Šporar

Šmarca – Veličina ali srce 
naroda se kaže tudi v odno-
su do kulture, do kulturne 
dediščine naših prednikov, 
umetnosti in skratka vsega, 
kar je povezanega s kulturo. 
Vse to pa se začne doma, v 
lokalnem okolju, iz katere-
ga izhajamo, in veseli smo, 
da se kultura dogaja tudi v 
naši lepi vasici, Šmarci. S 
podobnimi dogodki se 
ustvarja tudi spodbuda za 
kreativnost in zanos mlaj-
ših rodov, ki prihajajo za 
nami.
V krajšem kulturnem pro-
gramu so se z glasbenimi 
nastopi in recitali predstavili 
člani Kulturnega društva 
Šmarca. V nadaljevanju je v 
prijetnem vzdušju sledil pri-

kaz različnih prostočasnih 
dejavnosti in ročnih spret-
nosti krajanov in krajank. 
Vtisi in odzivi vseh obisko-
valcev so bili pohvalni, ob 
domačih dobrotah, kar gre 
zahvala tudi vedno darežlji-
vim gospodinjam, in dobri 
kapljici pa se je razvilo pri-
jetno druženje. 
Ideja za dogodek se je poro-
dila v krogu ustvarjalnih čla-
nic PGD Šmarca, ki se v 
prostem času pod mentor-
stvom Milene Koželj ukvar-
jajo z različnimi ročnimi 
spretnostmi. Vsem nastopa-
jočim in ustvarjalcem se 
zahvaljujemo za trud, prav 
tako pa tudi Kulturnemu 
društvu Šmarca, ki je pod 
vodstvom Tine Tonin poskr-
belo za organizacijo in izpe-
ljavo celotnega praznovanja.

Proslava ob 
Prešernovem dnevu
Tudi v Šmarci smo praznovali kulturni praznik in 
v dvorani Krajevnega doma pripravili zanimivo 
prireditev, ki je pritegnila veliko število 
obiskovalcev.

Kulturna prireditev je pritegnila veliko krajanov. 

Fo
to

: K
ra

je
vn

a 
sk

u
pn

o
st

 Š
m

ar
ca



Mladi

9petek, 22. februarja 2019

Mira Papež

Zgornje Stranje – Na Osnov
ni šoli Stranje so osmošolci 
za domače branje brali knji
go Janeza Mušiča Zgodbe o 
Prešernu. Z medpredmet
nim povezovanjem sloven
ščine, zgodovine, etike in 
državljanske vzgoje ter li
kovnega pouka so izdelali 
odlične plakate. V počastitev 
kulturnega praznika so jih 
predstavili na prireditvi z 
naslovom Osmošolec plakat 
na ogled postavi. S pomočjo 
plakatov so pred nami oživi
li Prešernovo rojstvo, roj
stno vas, šolanje in službo
vanje, pesnikovo podobo in 
odnos do otrok, njegova pri

jatelja Čopa in Smoleta ter 
nasprotnika Kopitarja, Pre
šernove ženske in pomen 
njegovega pesništva za Slo
vence. Najmlajše pa je sam 
Prešeren razveselil s figami.
Predstavitev so prepletali z 
glasbo in deklamacijami pe
smi O, Vrba, Apel in čevljar, 
Povodni mož, Zdravljica. V 
glavah osmošolcev pa je za
živela tudi Urška sodobnega 
časa, ki so jo predstavili na 
televiziji kot napeto krimi
nalno zgodbo o skriv

nostnem moškem, ki v vodo 
zvablja vsa prevzetna dekle
ta z imenom Urška. Nasto
pe je prekinila tudi reklama 
o nakupu novejših Prešer
novih Poezij s priloženimi 
Prešernovimi kroglicami za 
posladek.
Prireditev smo slovesno 
zaključili s himno.
Na prireditvi so sodelovali: 
Teja Ribič Arnež, Žan 
Gams, Justin Repinc, Ajla 
Foštagič, Lara Potokar, Lan 
Kališnik, Tjaša Pavlič, Hana 
Perko, Lovro Golob, Zala 
Novak Sitar, Žiga Sušnik, 
Sara Dobovšek, Nina Spruk, 
Gašper Babnik, Tija Vido
vič, Sara Kregar, Eva Hrovat, 
Laura Uršič in Pia Mavec.

Osmošolci izdelali plakate
Z medpredmetnim povezovanjem slovenščine, zgodovine, etike in 
državljanske vzgoje ter likovnega pouka so osmošolci Osnovne šole Stranje 
v počastitev kulturnega praznika izdelali odlične plakate.

Sodelujoči na šolski prireditvi ob kulturnem prazniku / Foto: Mira Papež

Osmošolci so življenje 
Franceta Prešerna 
predstavili s plakati.

Jasna Paladin

Kamnik – V petek in v sobo
to, 15. in 16. februarja, so 
svoja vrata na široko odprle 
srednje šole, ki so bodočim 
dijakom in njihovim star
šem predstavile svoje pro
grame in jim tako olajšale 
odločitev o nadaljnjem šola
nju. Tako je bilo tudi na Gi
mnaziji in srednji šoli Ru
dolfa Maistra Kamnik, ki 
smo jo obiskali v petek do
poldne.

»Na naši šoli v slogi biva 
skoraj tisoč ljudi – okoli de
vetsto dijakov in sto zaposle
nih, ki skrbimo, da vsi pro
cesi potekajo nemoteno. 
Tudi za prihodnje šolsko 
leto smo razpisali toliko vpi
snih mest kot lani, in sicer 
štiri oddelke gimnazije ter 
po dva oddelka predšolske 
vzgoje in programa eko
nomski tehnik. Obisk infor
mativnega dneva je bil do
ber, v skladu s pričakova
nim, morda celo nekoliko 

boljši,« je povedala ravnate
ljica Bernarda Trstenjak.
Na informativnem dnevu so 
v vseh treh terminih sodelo
vali dijaki drugih in tretjih 
letnikov, ki so skupaj s pro
fesorji obiskovalcem šole 
skušali kar najbolje predsta
viti utrip šole in vse, kar se v 
njej učijo. Poudarili so, da 
šolo odlikujejo inovativno 
učno okolje, pester nabor 
učnih programov, vrhunski 
dosežki dijakov, številne ob
šolske dejavnosti, prijazno 

šolsko okolje in strokovnost 
zaposlenih. Šola vztrajno 
stopa korak s časom, kar se 
tiče novih tehnologij, v njej 
pa se šolajo dijaki iz širše 
okolice, ne le Kamnika, celo 
iz Gornjega Grada in števil
nih drugih krajev.
Osnovno šolo v letošnjem 
šolskem letu po podatkih 
minis trs tva  za  izo
braževanje, znanost in šport 
zaključuje 17.684 učencev 
(lani 17.085), ki bodo lahko 
kandidirali na skupno 

23.702 (lani 23.644) vpisni 
mesti v sred njih šolah. Zad
nji rok za oddajo prijavnice 

za vpis v prvi letnik srednjih 
šol za šolsko leto 2019/2020 
je 2. april.

Bodoči dijaki na obisku
Za nami so informativni dnevi, ki so bili zelo dobro obiskani tudi na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa 
Maistra Kamnik. Razpisanih mest v prihodnjem šolskem letu imajo toliko kot lani.

Dijaki prvih letnikov so za dobrodošlico obiskovalcem 
informativnega dneva zapeli šolsko himno. / Foto: Jasna Paladin

Ravnateljica šole Bernarda Trstenjak / Foto: Jasna Paladin

Bodočim dijakom so skušali prikazati, da je učenje kemije 
lahko tudi zelo zabavno. / Foto: Jasna Paladin

Zanimivo in zabavno je bilo tudi v fizikalni učilnici. 
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10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu staršev 
ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019.
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veselih
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Helena Končar

Kamnik – V Mariboru je od 
petka, 1. februarja, do nede-
lje, 3. februarja, potekalo mo-
štveno in posamično prven-
stvo Slovenije za dečke in 
deklice 2019 v 25-metrskem 
bazenu. Kamniški plavalci 
so nas vse tri dni navduševali 
z odličnimi rezultati in pos-
krbeli za veliko veselja med 
navijači in ljubitelji plavanja. 
Že leta kamniški plavalci 
niso imeli tako odmevnih 
uspehov na državnem prven-
stvu, za kar gre zasluga dob-
remu delu trenerja Mihe Po-
točnika, ki je svoje varovance 
odlično pripravil na najpo-
membnejše tekmovanje 
zimske sezone.
Moštveno in posamično pr-
venstvo Slovenije za dečke 
in deklice poteka tako, da se 
v dopoldanskem delu pode-
ljujejo diplome v mlajšem 
letniku, v popoldanskem 
delu pa so finala, kamor se 
lahko uvrsti šestnajst naj-
boljših plavalcev, ne glede 
na letnik.
Na državnem prvenstvu je 
Plavalni klub Kamnik zasto-
palo šest plavalcev: Taja Vej-
novič (2006), Iza Videc 
(2007), Nik Peterlin (2006), 
Jaka Varga (2006), Jakob 
Prebil (2005) in Bor Slana 
(2005). Prvenstva se je ude-
ležil tudi plavalec Patrik Ja-
godic (2002), varovanec 
Emila Tahirovića, ki se je 
tekmovanja udeležil v kate-
goriji invalidov. 
Naši junaki so se izjemno 
izkazali, saj so domov pri-
nesli kar dvanajst diplom in 

skupno štirinajst medalj, od 
tega štiri naslove državnih 
prvakov. Vsi pa so se uvršča-
li tudi v popoldanska finala. 
V konkurenci mlajšega le-
tnika so si diplome priplava-
li Iza Videc, Nik Peterlin in 
Jaka Varga, v popoldanskih 
finalih pa so se Kamničani 
uvrščali tudi na zmagovalne 
stopničke. Iza Videc je pos-
tala državna prvakinja na 50 
m hrbtno, osvojila pa je še 
eno drugo in eno tretje mes-
to, Taja Vejnovič je prejela 
dve bronasti medalji, Bor 
Slana je bil enkrat tretji, Ja-
kob Prebil pa je kar dvakrat 
stopil na najvišjo stopničko 
in osvojil naslov državnega 
prvaka na 50 m delfin in 

200 metrov delfin. Naslov 
državnih prvakov je osvojila 
tudi štafeta 4 x 200 m pros-
to v postavi: Jaka Varga, Nik 
Peterlin, Jakob Prebil in Bor 
Slana. Štafeta 4 x 100 m 
prosto je bila druga, štafeta 
4 x 50 m prosto mix pa tre-
tja.
Dečki so se v ekipnem točk-
ovanju zavihteli na izjemno 
drugo mesto, skupno pa se 
je kamniška ekipa s 476 toč-
kami uvrstila na odlično 6. 
mesto med dvajsetimi klubi. 
Uspehi kamniških plavalcev 
so se nadaljevali tudi na dr-
žavnem prvenstvu v plava-
nju v kategoriji mlajši dečki 
in mlajše deklice. V Maribo-
ru je od sobote, 9. februarja, 

do nedelje, 10. februarja, po-
tekalo moštveno in posa-
mično prvenstvo Slovenije 
za mlajše dečke (letnik 2007 
in mlajši) in mlajše deklice 
(letnik 2008 in mlajše) v 
25-metrskem bazenu. Pr-
venstva se je udeležilo 257 
tekmovalcev iz 26 sloven-
skih klubov. To je bilo še 
zadnje državno prvenstvo, s 
katerim se je zaključila zim-
ska plavalna sezona. 
Mala ekipa petih kamniških 
plavalcev: Ivana Lukan 
(2008), Marko Gabriel Kon-
čar (2007), Mark Anej La-
puh (2007), Rok Vejnovič 
(2008) in Miha Justin 
(2007), pod vodstvom tre-
nerja Mihe Potočnika se je 
odlično kosala z najboljšimi 
in se borila za dobre rezulta-
te. 
Osvojili so šest medalj in 
šest diplom v konkurenci 
mlajšega letnika. Medalje so 
osvojili: Marko Gabriel Kon-
čar, Rok Vejnovič in Ivana 
Lukan.
Kamniški plavalci tudi v šta-
fetnih preizkušnjah niso po-
puščali. Med 25 štafetami na 
4 x 50 m prosto so v postavi 
Marko Gabriel Končar, Mark 
Anej Lapuh, Rok Vejnovič in 
Miha Justin zasedli 9. mes-
to. Tudi ostali plavalci so vsi 
izboljšali svoje osebne rezul-
tate in pripomogli, da se je 
Plavalni klub Kamnik z eki-
po petih plavalcev v ekipnem 
točkovanju uvrstil na 14. 
mesto med 26 klubi. Marko, 
Rok in Ivana pa so zaslužni, 
da se je kamniški klub po 
številu medalj zavihtel na od-
lično šesto mesto.

Blestijo tudi najmlajši
Uspehi kamniških plavalcev so se februarja nadaljevali tudi na državnih prvenstvih v najmlajših 
kategorijah, poskrbeli so za najodmevnejše rezultate v zadnjih letih.

Mladi kamniški plavalci s svojim trenerjem Miho 
Potočnikom / Foto: Miha Potočnik

Leon Pirman

Kamnik – Vlogo favorita so 
zopet opravičili igralci Am-
brož Teama, saj imajo v eki-
pi podprvaka na pravkar od-
igranem svetovnem prven-
stvu Uroša Stoklasa. Na Če-
škem se je nedavno končalo 
svetovno prvenstvo med po-
samezniki in Uroša Stokla-
sa je v finalu za vsega tri-
najst kegljev premagal naj-
boljši kegljač na svetu Srb 
Vilmoš Zavarko. Ambrož 
Team je zmagal s 5:3 in s 
3476 podrtimi keglji. Uroš 
Stoklas (635), Boris Benedik 
(607), Štefan Flerin (573) in 
Slavko Zorman (567) so bili 
najboljši v ekipi Ambroža. V 
ekipi ŠD Soteska pa so bili 
najboljši Grega Bajželj 
(601), Gašper Burkeljca 
(594), Lidija Pirman (575) 
ter Peter Jantol (561 podrtih 
kegljev).
V drugem derbiju so igralci 
DU Kamnik presenetili ŠD 
Policist in jih premagali s 
5:3. Potem pa so še mladinci 
pripravili presenečenje in 
premagali ekipo Calcita s 
6:2, Najboljši pri mladincih 

so bili Matic Babnik (559), 
Andraž Babnik (536) in 
Miha Uršič (527).
V 14. kolu smo bili priča pri-
čakovanim rezultatom; ŠD 
Soteska je odpravila DU Ka-
mnik s 7:1, ŠD Policist s 6:2 
Calcit in Ambrož Team Mla-
dince s 7:1. V ekipi ŠD Sote-
ska je izstopal Peter Jantol s 
587 podrtimi keglji, med-
tem ko je bil v ekipi DU zo-
pet najboljši Rudi Vidic - Ka-
sai s 561 podrtimi keglji. V 
ŠD Policist so poleg prvoli-
gaških igralcev tokrat odi-
grali zelo dobro tudi Igor 
Alpner (533), Brane Hribar 
(529) in Matej Kern (527). V 
ekipi Calcita sta izstopala 
Samo Podjed (573) in Aleš 
Prosen (555 podrtih kegljev). 
V ekipi Ambož Teama so se 
dogovorili, da tekmo odigra-
jo vsi in tudi obe rezervi sta 
odmetali 60 metov. V ekipi 
mladincev pa je izstopal Rok 
Jantol s 560 podrtimi keglji.
Po 14 kolih je suvereno na 
prvem mestu ekipa Ambrož 
Teama in tako pred osvoji-
tvijo že kar serijskega občin-
skega prvaka. V 14 kolih še 
niso bili poraženi.

Ambrož Team 
trdno v vodstvu
V 13. kolu občinske kegljaške lige sta se pomerili 
vodilni ekipi v ligi – Ambrož Team in ŠD Soteska. 

Ekipa ŠD Policist

Tjaša Žibert

Duplica – Prvenstvo je pote-
kalo na osmih mizah v telo-
vadnici Osnovne šole Marije 
Vere v sredo, 13. februarja.
Tekmovali so v petih posa-
meznih in v ekipni kategori-
ji. Videni so bili kvalitetni in 
borbeni dvoboji. Za zeleni-
mi mizami so se odvijale 
drame in preobrati, uspehi 
in porazi, vse to, na kar mo-
rajo biti naši otroci priprav-
ljeni v življenju. Bilo je sme-
ha in solz, veselja in razoča-
ranj. Največ je bilo zado-
voljstva ob spoznanju, da so 
vsi prisotni, najboljši igralci, 
kar jih premoreta Kamnik 
in Komenda, in da je viden 
velik napredek v znanju od 
preteklega leta. Posebno pri-
znanje in nagrado je prejel 
učenec OŠ Marije Vere Luka 
Jokić za svoj prvi nastop za 

kadetsko reprezentanco Slo-
venije in za osvojeno drugo 
mesto v Lignanu v Italiji ja-
nuarja 2019.
Dobitniki kolajn na občin-
skem prvenstvu so: učenke 
od 2. do 5. razreda: 1. Sara 
Malkoč Korez, 2. Hajdi Tre-
bušak in 3. Aleksandra Štra-
us; učenci od 2. do 5. razre-
da: 1. Andraž Malkoč Korez, 
2. Tim Berk Skok in 3. Jaka 
Rutar; učenke od 6. do 9. ra-
zreda: 1. Tea Brletič, 2. Maja 
Rems in 3. Maša Vrtačnik; 
učenci od 6. do 9. razreda: 1. 
Gašper Rifel, 2. Matej Moč-
nik in 3. Andraž Škrlj; učen-
ci – registrirani igralci: 1. 
Dejan Jokić, 2. Luka Jokić, in 
3. Jan Šobar. Vrstni res ekip: 
1. OŠ Marije Vere, 2. OŠ 
Šmartno, 3–4. OŠ Frana Al-
brehta in OŠ Komenda, 5.–
6. OŠ Toma Brejca in OŠ 
Cirius Kamnik. 

Marljivi športni delavci iz 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in iz Na-

miznoteniškega kluba Ka-
mnik so odlično izpeljali 
zahtevno tekmovanje.

Prvaki za zelenimi mizami
Na prvenstvu osnovnih šol Kamnika in Komende v namiznem tenisu kar enainosemdeset temovalcev

Zmagovalna ekipa Osnovne šole Marije Vere (Luka, Sara, 
Tea in Dejan) na občinskem šolskem prvenstvu v 
namiznem tenisu

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

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

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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Miha Štamcar

Kamnik – Podobno kot pred 
petimi leti so odbojkarice in 
odbojkarji Calcita Volleyja v 
pokalu Challenge nastope 
končali v četrtfinalu. Glede 
na to, da so jim na drugi 
strani mreže stali ekipi iz 
Monze, je bilo slovo pričako-
vano, vendar sta obe ekipi 
potrdili, da se v Kamniku 
igra vrhunska odbojka. Ak-
tualne slovenske pokalne 
zmagovalke so na prvi tekmi 
v Monzi ostale brez osvoje-
nega niza, zato pa so v svoji 
dvorani Italijankam, ki so 
četrte v najmočnejši ligi na 
svetu, odvzele niz in bile na 
pragu tega, da bi celo poved-
le z 2:1.
»Za morebitno preseneče-
nje bi morali biti boljši v 
ključnih trenutkih, morda je 
bila tista žoga v končnici 
tretjega niza celo v avtu, 
vendar je to težko ocenjeva-
ti. Ne glede na vse smo iz-
polnili cilj, ki smo si za za-
dali pred tekmo. Veseli me, 
da smo dokazali, da znamo 
tudi mi igrati dobro odboj-
ko, kar je nadvse pomembno 
pred nadaljevanjem sezo-
ne,« je bil z igro svojih varo-
vank proti ekipi Saugella 
Monza zadovoljen Gregor 
Rozman, trener prve ženske 
kamniške ekipe.
Pred Kamničankam, ki jim 
do konca sezone ostaja le še 
tekmovanje v državnem pr-
venstvu, sta v prihodnjih 
dneh dveh zelo pomembni 
preizkušnji. Pomembni 
zato, ker bosta odločali o 
tem, s katerega mesta se 
bodo v končnici podale v boj 
za naslov državnih prvakinj. 
Že jutri bodo v kamniški 
športni dvorani gostile ne-
ugodno Formulo Formis, 
prihodnjo soboto pa jih čaka 
še obračun s trenutno vodil-
nim GEN-I Volleyjem v 

Novi Gorici. »Dejstvo je, da 
počasi prihajamo v najbolj 
pomembno obdobje letoš-
nje sezone. Po zmagi v po-
kalnem tekmovanju smo 
vso pozornost namenili dr-
žavnemu prvenstvu in tudi 
formo načrtujemo tako, da 
bi bili v končnici v najboljši. 
Naredili bomo vse, da se v 
končnici izognemo četrtfi-
nalu, verjamem, da smo 
tega sposobni,« napoveduje 
Rozman.

Odločala bo tekma  
z Mariborom
Tudi moška ekipa Calcita 
Volleyja je Vero Volley Mon-
zi nudila več kot dostojen 
odpor na obeh četrtfinalnih 
tekmah. V Monzi je celo 
osvojila niz, v Kamniku je 
bila dvakrat blizu, obakrat 
jim je v končnici nekoliko 
popustila zbranost. 
Vendar tudi za Kamničane 
velja, da so vso pozornost že 
preusmerili v državno pr-
venstvo, kjer si predvsem 
želijo, da bi vsaj končnico 
odigrali v polni zasedbi. Pro-
ti Monzi tako niso igrali 

Maxson Pereira, Miha Bre-
gar in Sašo Štalekar, ki so 
poškodovani, ter obolela 
Dmitrij Babkov in Timotej 
Ratek. 
»Pred nami je najbolj po-
membno poglavje v letošnji 
sezoni. Res je, da imamo 
težave s poškodbami in bo-
leznimi, vendar se na to ne 
oziramo več. Popolnoma 
zaupam tistim, ki so zdravi, 
in verjamem, da smo tudi v 
tej zasedbi sposobni redni 
del prvenstva končati na 
drugem mestu. Za zdaj 
smo drugi in naredili bomo 
vse, da tu tudi ostanemo. V 
soboto moramo premagati 
Sobočane, ki v letošnji sezo-
ni resda ne blestijo, vendar 
moramo v tekmo iti z vso 
resnostjo. Če bo vse po na-
povedih, bo o drugem mes-
tu odločala tekma v Maribo-
ru. Mariborčani so v naletu, 
toda tudi mi imamo svoje 
adute,« pred odločilnima 
tekmama v boju za drugo 
mesto po rednem delu dr-
žavnega prvenstva razmi-
šlja Aleš Hribar, trener 
kamniške prve moške eki-
pe.

V igri še šest točk
Druga ženska ekipa v letu 
2019 v 1A. DOL za ženske 
še ni okusila slasti zmage. 
Delno zato, ker je svojo po-
zornost usmerila v finale 
mladinskega državnega pr-
venstva, ki ga je končala na 
drugem mestu, nekoliko pa 
jim je popustila tudi zbra-
nost. Do konca rednega dela 
prvenstva sta še dve tekmi, 
ki ju kamniške princeske 
skorajda morajo dobiti, da bi 
zeleno skupino lahko začele 
celo z devetimi točkami. V 
prvem delu sezone so pre-
magale tako Ljutomer, s ka-
terim bodo igrale jutri, kot 
Roto-Kema Puconce, s kate-
rim se bodo pomerile pri-
hodnjo soboto. »Veliko bo 
odvisno od tega, kako bomo 
delovali kot ekipa. Na zad-
njih nekaj tekmah ni bilo 
tistega žara z začetka sezo-
ne, veseli me, da so se dekle-
ta minulo soboto v Hočah 
spet borila za vsako žogo, in 
če bo tako, lahko dobimo 
obe preostali tekmi,« napo-
veduje Franci Obolnar, tre-
ner druge ženske ekipe Cal-
cita Volleyja.

V boj za polfinale 
končnice
Minulo sredo je bil Kamnik spet v znamenju odbojkarskega spektakla, saj sta obe prvi članski ekipi 
Calcita Volleyja na povratnih tekmah četrtfinala pokala Challenge gostili ekipi iz Monze. Čeprav sta se 
obe ekipi od letošnjega nastopa v Evropi poslovili, je bilo slovo častno. V nadaljevanju sezone se 
bodo kamniške odbojkarice in odbojkarji podali v boj za najmanj drugo mesto po rednem delu 
državnega prvenstva, ki že prinaša uvrstitev v polfinale končnice.

Obe prvi članski ekipi Calcita Volleyja sta na povratnih tekmah četrtfinala pokala Challenge 
gostili ekipi iz Monze. / Foto: Klemen Brumec

Katarina Kumer

Komenda – V nedeljo, 3. fe-
bruarja, so se judoisti Judo 
kluba Komenda udeležili 
množičnega turnirja v Ho-
čah – Apolon Open 2019. 
Skupno so se uvrstili na vi-
soko drugo mesto izmed 56 
sodelujočih klubov, takoj za 
domačim organizatorjem 
Judo klubom Apolon Hoče. 
Poleg te zmage je predse-
dnik kluba in glavni tre-
ner Boštjan Veinhandl pre-
jel pokal za najboljšega tre-
nerja turnirja.  Tekma Apo-
lon open je ena izmed naj-
bolje organiziranih judo 
tekmovanj v Sloveniji in tu-

jini, saj kljub množični 
udeležbi in velikim števi-
lom gledalcev vse poteka 
tekoče in brez zapletov. 
Tekmovanja se je udeležilo 
31 naših tekmovalcev, ki so 
se odlično borili na težki 
mednarodni tekmi. Tekmo-
valo je kar 510 tekmovalcev 
iz 54 klubov in desetih 
držav. Skupno drugo mesto 
nam je prineslo pet zlatih, 
štiri srebrne, pet bronastih 
kolajn in ostale dobre uvr-
stitve v kategorijah U10, 
U12, U14 in U16. Prva mes-
ta so osvojili: Leon Andro-
vić, Vid Romšak, Haya Ve-
inhandl Obaid, Žiga Pahor 
in Luka Lukšič.

Judoisti drugi na 
mednarodnem turnirju

Komendski judoisti z medaljami / Foto: Katarina Kumer

Kamnik – Med 10. in 15. februarjem so v Sarajevu gostili 
olimpijski festival evropske mladine, na katerem je odlično 
nastopil tudi kamniški biatlonec Lovro Planko. Z izvrstnim 
tekom je kljub nekoliko slabšemu streljanju že na prvi tekmi 
osvojil drugo mesto, dan kasneje pa je bil peti. Ker je Lovro 
na nedavnem svetovnem mladinskem prvenstvu v biatlonu 
osvojil dve srebrni kolajni, so se na Olimpijskem komiteju 
Slovenije odločili, da bo tudi zastavonoša. J. P.

Zastavonoša je bil Lovro Planko

Kamnik – Plezalni klub Kamnik vabi na začetni tečaj skalne-
ga plezanja. Uvodna sestanka, kjer bodo zainteresirani do-
bili vse informacije, bosta v ponedeljek, 4. marca, in torek, 
5. marca, ob 19.30, sam tečaj pa se bo začel 8. marca. Več 
informacij: plezalni.klub.kamnik@gmail.com. J. P. 

Začetni tečaj skalnega plezanja

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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.

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

Jože Arko

Laze v Tuhinju – Teodor 
Igor Herbstritt je v nedeljo, 
17. februarja, v Planici pos-
tal državni prvak v smučar-
skih skokih za dečke do 14 
let. Teo, ki zastopa barve 
Sam Ihana, je skočil 62,5 
m in 62 m in v povprečju 
za slog prejel 18,5 točke, 
kar je bilo dovolj za zmago 
s prednostjo 6,2 točke. Na 

tekmi je nastopilo kar 52 
tekmovalcev iz 16 klubov. 
Teo se s skoki ukvarja od 
drugega razreda. Obiskuje 
osmi razred OŠ Šmartno v 
Tuhinju, živi pa na Lazah v 
Tuhinju. Treninge obisku-
je dnevno, in to z velikim 
veseljem in zanosom. Do 
sedaj je njegova najdaljša 
znamka devetdeset metrov, 
ki pa jo bo kmalu premak-
nil. Ne ustraši se novih iz-

zivov, velikih skakalnic, na-
pornih treningov in odre-
kanj. Je vztrajen, želi si 
uspehov in že danes ima za 
cilj olimpijske igre. Tako je 
tudi prav. Naslova državne-
ga prvaka je zelo vesel, saj 
je bil že velikokrat v ospred-
ju, nikoli pa čisto na vrhu, 
zato je takoj po tekmi dejal 
– končno. Nastopil je že 
tudi na tekmah v tujini, na-
zadnje v Nemčiji in Švici.

Teo se zaveda, da je uspeh 
odvisen tudi od drugih. 
Zato se zahvaljuje vodstvu 
OŠ Šmartno in učiteljem, 
ki razumejo njegovo špor-
tno udejstvovanje. Posebej 
je hvaležen staršem, ki ga 
dnevno vozijo na treninge 
in tekme, ter SSK Sam 
Ihan, predvsem pa trenerju 
Davidu Krapežu, ki ga je 
vodil do trenutno največje-
ga uspeha.

Državni prvak v smučarskih skokih
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški odboj-
karji so konec minulega leta 
izdali koledar, celoten izku-
piček od prodaje pa nameni-
li Športnemu društvu Sap-
pa, ki bo konec maja v okvi-
ru projekta Jadranje za jutri 
na jadranje popeljal kopico 
otrok z motnjami v teles-
nem in duševnem razvoju. 
»Kamniški odbojkarji se 
dobro zavedamo, da ima 
šport moč, ki združuje in 
navdihuje. Zato nismo okle-
vali pri podpori projekta,« 
so sporočili iz kluba.
Zbrana sredstva so odbojka-
rji članom ŠD Sappa predali 
prejšnji teden, ko sta v Ka-
mniku v četrtfinalu pokala 
CEV Challenge gostovali 
ekipi Monze iz slovite itali-
janske Serie A. »V velik po-
nos nam je, da lahko na da-
našnji dan, ko v Kamniku 
gostimo velika imena evrop-
ske odbojke, nasmeh na ob-
raz narišemo tudi našim 
posebnim navijačem, ki 
bodo zaradi vas, ki ste z na-

kupom koledarja podprli 
projekt, odšli na terapevtsko 
jadranje. Če stopimo sku-
paj, lahko storimo veliko,« 
se je napolnjeni športni dvo-
rani zahvalil Gregor Hribar, 
predsednik Odbojkarskega 
kluba Calcit Volley. Bon v 
vrednosti 1720 evrov je pre-
dal predsedniku ŠD Sappa 
Darku Maležu. »Letos bomo 
že desetič izvedli projekt Ja-
dranje za jutri. Vsa dela v 
društvu opravimo člani brez 
plačila. Udeležili se ga bodo 
otroci iz osmih zavodov, 
skupaj 84 ljudi. Projekt traja 
štiri dni. Za izvedbo potre-
bujemo precej denarja. Del 
tega prispevajo udeleženci, 
del pa jih zberemo s pomoč-
jo donatorjev in sponzorjev. 
Vaša gesta, da nam letos fi-
nančno pomagate, je zelo 
plemenita,« je ob prejetju 
donacije povedal Malež. 
Organizatorjem projekta in 
donatorjem se je zahvalila 
tudi Jasna Lampe, ravnate-
ljica OŠ 27. julij Kamnik, 
katere otroci se bodo maja 
prelevili v pomorščake.

Odbojkarji imajo 
veliko srce
Odbojkarji Calcita Volleya so skupaj z navijači z 
donacijo podprli projekt Jadranje za jutri.

Darko Malež, Gregor Hribar in Jasna Lampe / Foto: Calcit Volley

Jasna Paladin

Kamnik – Dobrodelni marec 
bodo mladi iz Študentskega 
kluba Kamnik letos pripravi-
li že sedmo leto zapored.
»Naše delovanje je tesno po-
vezano z lokalnim okoljem, 
saj v prvi vrsti nudimo pro-
jekte in ugodnosti za štu-
dente in dijake iz občin Ka-
mnik in Komenda. Ker nas 
lokalna skupnost pri tem 
podpira in z nami sodeluje, 
se ji želimo na neki način 
zahvaliti in pokazati, da ce-
nimo njihovo pomoč. Z ak-
cijo spodbujamo filantropi-

jo, zato je ključnega pome-
na, da vključimo študente in 
tako spodbujamo pomoč 
med vrstniki. Vsak izmed 
nas se lahko nepričakovano 
znajde v težki situaciji, ko bi 
si želel oz. potreboval po-
moč prijateljev, vrstnikov in 
skupnosti, zato ozaveščamo 
dijake in študente o po-
membnosti solidarnosti. 
Kljub temu da je poudarek 
akcije na dobrodelnosti, pa 
ima Dobrodelni marec tudi 
drug namen. Z raznovrstni-
mi projekti želimo privabiti 
čim več ljudi, da se udeležijo 
naših dogodkov, kjer se lah-

ko zabavajo, spoznajo, dru-
žijo in tako utrdijo medse-
bojne odnose. Pri vsem tem 
pa dogodki predstavljajo 
tudi priložnost za rekreacijo 
in športno udejstvovanje, ki 
ga kot klub močno podpira-
mo ter z njimi ozaveščamo 
mlade o pomembnosti zdra-
vega načina življenja. Veči-
na projektov znotraj Dobro-
delnega marca mladim 
predstavlja alternativo dru-
ženju na zabavah ali preko 
družbenih omrežij,« pravi 
vodja projekta in predsedni-
ca Študentskega kluba Ka-
mnik Anamarija Dolenc.

In kaj so pripravili ob letoš-
njem Dobrodelnem marcu? 
V soboto, 9. marca, bo tur-
nir v odbojki v Športni dvo-
rani Kamnik, 10. marca bo 
turnir v nogometu v Osnov-
ni šoli Komenda Moste, 
med 15. in 17. marcem bodo 
dobrodelni pohodi na Sv. 
Primoža, 23. marca bo na 
kamniški in komendski tr-
žnici Tržnica slaščic, 31. 
marca bo v Osnovni šoli Ko-
menda Moste turnir v košar-
ki, zaključni koncert z Vla-
dom Kreslinom pa bo v 
Domu kulture Kamnik 2. 
aprila.

Bliža se dobrodelni marec
Ekipa Študentskega kluba Kamnik se intenzivno pripravlja na Dobrodelni marec, tradicionalni projekt, 
ki prinaša vrsto prireditev, na katerih bodo zbirali denar za socialno ogrožene dijake in študente.

Jasna Paladin

Kamnik – Pevca Nina Uršič 
in Matej Omovšek, harmoni-
kar Matic Mohorič, basist 
Matjaž Vojsk in kitarist Jan-
ko Kokalj so člani Ansambla 
Galop, ki s svojo glasbo raz-
veseljujejo že deset let. Kot se 
za prvo okroglo obletnico 
spodobi, so jubilej praznovali 
z velikim koncertom v Špor-
tni dvorani Kamnik, ki so mu 
dodali tudi dobrodelno noto.
Kako pomemben je čut do 
sočloveka, so dokazali z do-
nacijo, ki so jo namenili va-
rovancem  Društva Sožitje 
Kamnik. »Eden od naših so-
vaščanov iz Tunjic je varova-
nec Društva Sožitje in naš 
zvesti poslušalec, zato smo 
se odločili donirati njim in 
naša desetletnica bo tako še 
lepši dogodek za vse nas,« 
nam je o razlogih za dobro-
delnost povedal vodja An-
sambla Galop Matej Omov-
šek. Društvu Sožitje so daro-
vali tisoč evrov.
Koncerta se je udeležil tudi 
župan Matej Slapar, ki je go-
stiteljem namenil te besede: 
»Iskrena hvala Ansamblu 
Galop, da ste zbrali vso to 
druščino super muzikantov. 

Muzikantov, ki igrajo lepo, 
domačo glasbo, ki jo na ža-
lost slišimo le na redkih glas-
benih postajah. Med nami je 
ogromno mladih in menim, 
da bo ta glasba živela še nap-
rej. Iskrene čestitke galopov-
cem, da ste držali skupaj, da 
združujete glasbenike, pred-
vsem pa hvala, da ste dobro-
delni. Želim vam veliko lepe-

ga ustvarjanja tudi v prihod-
nje in verjamem, da boste 
takšen koncert, ki ste nam ga 
pripravili danes, ponovili 
prej kot čez deset let.«
Obiskovalci so imeli kaj sli-
šati in videti; na odru so se 
namreč zvrstili Uroš in Tja-
ša, Jodel Express, Klemen 
Torkar, Ansambel Domači-
ni, Ansambel Šus, Veseli 

svatje, Ansambel Viharnik, 
Veseli muzikantje, Tina De-
bevec, MJAV, Mladi Godci, 
Folklorna skupina Kamnik 
ter Harmonikarski orkester 
Janka Kokalja in Martina 
Vodlana.
Koncertu, ki ga je povezova-
la Maja Oderlap, pa je sledi-
la zabava s plesom do po-
znih nočnih ur.

Od ljudi za ljudi
Člani Ansambla Galop iz Tunjic so desetletnico delovanja praznovali z velikim dobrodelnim 
koncertom in izidom nove zgoščenke z naslovom Od ljudi do ljudi.

Člani Ansambla Galop (na fotografiji z voditeljico Majo Oderlap) ustvarjajo že deset let. 

Ob poskočnih vižah so zaplesali člani Folklorne skupine 
Kamnik, ki smo jih takole ujeli pri zadnjih pripravah na 
nastop. / Foto: Jasna Paladin

Vabilu organizatorjev za nastop na koncertu so se odzvali 
tudi mladi iz Ansambla Šus, ki povečini prihajajo iz 
Tuhinjske doline. / Foto: Jasna Paladin
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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
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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
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_Kam_04
NALOGA

2 6 9 1 3
4 3 8 7 1

3 4
7 1 2 8

9 4 7 1
3 6 5 7

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

sudoku_LAZJI_19_Kam_04

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_Kam_04
NALOGA

2 9
3 4 8

1 6 2 7 4
3 7 5

7 8
5 2 8

3 6 9 5 2
2 7 4

1

sudoku_TEZJI_19_Kam_04

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        
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Kamniški sudoku

NI VASICE BREZ VODICE
Voda pod Kamniškimi planinami že stoletja 
omogoča življenje in preživetje.

Ljudje so se nekdaj ustalili le tam, kjer je bila pitna voda, 
zato so ob vodnih virih rasle kmetije in vasi. Visokogorske 
pašne planine pa so bile največkrat brez površinske vode. 
Ko je poleti na planinah nastopila suša, so jo pastirji našli v 
podzemnih kraških jamah – vetrnicah, v katerih se zadržujeta 
»večni« sneg in led. Z »golcarskimi« sanmi so vozili velike, 
težke kose ledu iz vetrnic v pastirske bajte in jih stalili. 
Med pastirji je bil tudi Bosov Tine, ki je že kot devetletni 
fantič pasel drobnico in oblezel vse strmine pod Mokrico – 
kasneje je postal poznan gorski vodnik, reševalec in lovec. 
Tine se je kmalu pridružil drvarjem in plavcem v Bistrici. 
Plavčevo glavno orodje je bil kavelj – »ak«, nasajen na 
dolgem ročaju. Najbolj težavno je bilo plavljenje skozi ozko 
globoko sotesko v Malem in Velikem Predaslju. Kadar so se 
hlodi med plavljenjem zagozdili v soteski, so lahkega in 
spretnega plavca, kakršen je bil tudi Tine, navezali na vrv in 
ga spustili nad reko. To je bilo smrtno nevarno početje. Ko je 
z »akom« sprostil zagozden les, so ga morali hitro dvigniti, 
da ga ne bi poškodovali težki hlodi, ki so imeli v deroči vodi 
soteske veliko moč. 
Usodna povezanost ljudi z gorami in vodo že stoletja 
omogoča življenje in preživetje pod kamniškimi planinami. 
Z močjo vode so nekdaj mleli žito, spravljali in žagali les, še 
danes je voda vir električne energije. Tam v povirju Kamniške 
Bistrice še tečejo potoki čiste pitne vode, ki bo tudi v 
prihodnje tesno povezana z usodami ljudi in drugih živih 
bitij. Biološke analize malih jamskih vodnih polžev pričajo o 
konstantno kvalitetni čisti vodi. Nam bo uspelo tâko ohraniti 
tudi v prihodnje?

Marko Slapnik in Nejc Slapnik

Vodne zgodbe Kamniško-
Savinjskih Alp

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK IN KD PRIDEN  
MOŽIC

Torek, 5. marca, ob 17. uri, Šutna
Kamniški Karneval

Zbor maškar bo pred rojstno hišo Rudolfa Maistra, sprevod pa bo 
potekal po Šutni do Glavnega trga, kjer bo krajše druženje zbranih 
mask. Najboljše maske bodo na koncu sprevoda tudi nagrajene.

DOM KULTURE KAMNIK 

Petek, 22. februarja, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina Rudolfi: Alpska idila

Komedija, cena vstopnice: 5 evrov

Sobota, 23. februarja, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Adi Smolar – DODATNI KONCERT

Cena vstopnice: 13 evrov/16 evrov na dan dogodka

Četrtek, 7. marca, ob 17. uri in 18.30, Velika dvorana DKK
ŠKD Štumf: Gledališke iz kovčka

Interaktivna otroška predstava, za Abonma Kam'nček in izven, cena 
vstopnice: 5 evrov

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 27. februarja, od 10. do 12. ure, samostan
Kulinarična delavnica za otroke Kruhovi ptički in čokoladne 
pogačice

Četrtek, 28, februarja, od 18. do 20. ure, samostan
Kulinarični večer z Noahom Charneyjem – Rami Murad, 
restavracija Tsnim 

Sreda, 6. marca, od 18. ure do 19.30, samostan Mekinje
Predavanja o znanih Kamničanih – Največji umi na 
Kamniškem v 18. stoletju (predava mag. Vanda Rebolj)

 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 1. marca, od 10. do 13. ure, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik
LEGO delavnica – robotika za otroke

Prijave: http://www.maliustvarjalci.si/p/test.html

 

Torek, 5. marca, ob 19. uri, dvorana knjižnice 
Enajsta šola o antiki: Mit o Amazonkah in njihove 
arheološke sledi – konj, bojni voz in konjenik

Predavanje Verene Perko bo dopolnila Breda Podbrežnik Vukmir s 
kamniško pravljico Kako so Tuhinjke Turke pregnale in makedonsko 
pravljico Deklica, preoblečena v mladeniča.

 

Sreda, 6. marca, ob 18. uri, dvorana knjižnice 
Potopisno predavanje: Z avtodomom po Španiji

Predaval bo Brane Ternovšek. 

Obiskovalce obveščamo, da je od marca dalje začetek potopisnih pre-
davanj prestavljen na 18. uro!

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 28. februarja, ob 18. uri, Galerija Pogled
Kiparska razstava Tamare Bregar

Odprtje razstave mlade slovenske kiparke Tamare Bregar. Umetnico 
bo predstavila kustosinja Saša Bučan.    
    

Četrtek, 7. marca, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Predstavitev nove knjige Miha Maleš – Obrazi iz sanj

Knjigo bosta predstavila Breda Ilich Klančnik in Miklavž Komelj.

   

MC KOTLOVNICA

Sobota, 23. februarja, od 10. do 12. ure, Kotlovnica
Izmenjevalnica oblačil | Exchanging Clothes 

Ponedeljek, 25. februarja, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na Kofce

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si. 

Prireditve v februarju in marcu

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v fe-
bruarju? 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.

Ponedeljek, 25. februarja, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih 
(zaključena skupina) – Meditacija

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si. Udeležba je 
brezplačna.

Četrtek, 28. februarja, ob 17. uri, Makadam – Dnevna 

soba, Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.

Petek, 1. marca, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Haiku Garden in Lynch

Noise rokerji Lynch in predstavitev prvenca Where If Not Now 
popshoenoisegaze-erjev Haiku Garden. Vstopnina 3 evre.

Torek, 5, marca, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica gojenja čilija in izmenjava semen 

 

Četrtek, 7. marca, ob 17. uri, Makadam – Dnevna soba
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.

      

Četrtek, 7. marca, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Popoldne družabnih iger – Watson&Holmes in Bang!

Vabljeni k preizkušanju novih sodobnih družabnih iger. Vstop prost.

Petek, 8, marca, ob 19.30, MC Kotlovnica
Kickoff Varieté

Predstavlja se kamniška ustvarjalna mladina. Vstop prost.

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Od ponedeljka, 25. februarja, do petka, 1. marca, vsak 

dan od 10. do 12. uro, Atelje Narobe svet
Ustvarjalne počitnice z glino, papirjem, filcem

Delavnice so primerne za vse šolarje (od 6. leta starosti dalje).  
Prijave: mojca.zalik@gmail.com: 041 540 342 ali osebno v ateljeju na 
Šutni. 

      

Ponedeljek, 25. februarja, in torek, 26. februarja, od 

17. do 20. ure, Atelje Narobe svet
Delavnica z Lučko Šičarov, priznano keramičarko

Lučka Šičarov je za svoje keramične izdelke prejela vrsto domačih in 
mednarodnih nagrad in priznanj. Svoje mesto rezervirajte čim prej!

PUB POD SKALO

Sobota, 23. februarja, od 20.30 do 00.00
Koncert skupine Lusterdam

Vabljeni na odličen koncert v sproščenem pubovskem društvu. 

Sobota, 2. marca, ob 20.30
Pustno rajanje

Tradicionalno pustno rajanje s podelitvijo nagrad za najbolj izvirne 
maske. Vstop prost!  

TERME SNOVIK

Sobota, 23. februarja, ob 11. uri, Terme Snovik
Peka krofov

Drobne skrivnosti peke pustnih dobrot bo v živo prikazala mojstrica 
peke in direktorica Term Snovik Petra Zlatoper. 

Sobota, 2. marca, od 16. do 23. ure, Terme Snovik
Pustovanje v Termah Snovik

Program: ob 16.00 otroško pustno rajanje, ob 20.00 pustovanje s 
skupino Špica

Najboljše maske bodo nagrajene.

GRAJSKA TERASA – STARI GRAD NAD KAMNIKOM

Sobota, 2. marca, od 20. do 22. ure,  
Grajski glasbeni večer: Oto Pestner

Predprodaja vstopnic na Grajski terasi, 18 evrov   

      

KULTURNO DRUŠTVO TUHINJ

Nedelja, 3. marca, od 15. ure do 16.30, Dvorana Laze
Komedija Toc Toc 

Torek, 5. marca, od 16. do 18. ure, Dvorana Laze
Otroško pustovanje

  

Petek, 8. marca, od 19.30 do 21. ure, Dvorana Laze
Koncert ob dnevu žena – Kvatropirci

Predprodaja vstopnic 031/270 308
www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

petek, 22. februarja 2019

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2019

SOBOTA, 9. 3. 2019
 8.00 KRIŽ, pri Čubru
 9.00 KOMENDA, pri KK Komenda
 10.30 MOSTE, pri zbiralnici mleka
 7.00–11.00 Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20

PONEDELJEK, 11. 3. 2019
 8.00 MOTNIK, pri Flegarju
 9.00 ŠPITALIČ, pri trgovini
 10.00 ZGORNJI TUHINJ, pri Kavsarju
 11.00 LAZE, pri pošti
 11.30 ŠMARTNO, pri Hvaletu
 12.15 PŠAJNOVICA, pri Pestotniku
 12.30 GABROVNICA
 13.00 VELIKI RAKITOVEC, pri Žibertu

TOREK, 12. 3. 2019
 8.00 SOTESKA, pri Zlati kaplji
 8.45 SELA, pri Spruku
 9.15 SREDNJA VAS, pri Ostanku
 10.15 VASENO, pri Berlec 
 10.30 VELIKA LAŠNA, pri Zalazniku
 11.00 VRANJA PEČ, pri šoli
 11.30 SPODNJE PALOVČE, pri Kladniku
 11.45 ZGORNJE PALOVČE, pri Remsu

SREDA, 13. 3. 2019
 8.00 ŠMARCA, pri Jeraj
 8.30 VOLČJI POTOK, pri Frontiniju 
 9.00 PODGORJE, pri Rožmanu
 10.00 TUNJICE, pri Jamovcu
 10.30 TUNJICE, pri Slanovcu
 11.00 GODIČ, pri Hribarju
 11.30 NEVLJE, pri Novaku
 16.30 BISTRIČICA 30, pri Rošu
 17.15 BREZJE, pri Blažk 

ČETRTEK, 14. 3. 2019
 8.00 SPODNJE STRANJE, pri Hromcu
 8.30 ZAGORICA, pri Kočarju (nova hiša)
 9.00 ČRNA, avtobusna postaja
 9.15 PODSTUDENEC, avtobusna postaja
 9.30 KRIVČEVO, pri Jurčku
 10.00 GOZD, pri Mlakarju
 11.00 ČERNIVEC, pri Mejašu
 11.30 PODLOM, pri Romšaku

PETEK, 15. 3. 2019      
 8.00 MOTNIK, pri Flegarju
 9.00 LAZE, pri pošti
 9.30 SREDNJA VAS, pri Ustanku
 10.30 KOMENDA, pri KK Komenda
 11.30 ŠMARCA, pri Jeranu
 12.00 ZAGORICA, pri Kočarju (nova hiša)

Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan, od 
ponedeljka do petka, med 7. in 18. uro ter v soboto 
med 7. in 11. uro, v ambulanti za male živali 
Veterine Kamnik, Perovo 20. Tel. 830 9 577 ali  
e-pošta: info@veterina-kamnik.si. Obiščete pa nas 
lahko tudi na www.veterina-kamnik.si ali .

Cepljenje, dehelmentizacija  
in vpis cepljenja v Centralni register  
psov: 31,42 EUR.

Na cepljenje prinesite potni list psa  
in svoj osebni dokument.

ZAHVALA

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin je za vedno ostal.

Ob boleči izgubi drage žene, 
mame, stare mame, prababice, 
tete in tašče

Marije Suhadolc 
(1930–2019)

se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem in prijateljem za izrečene besede sožalja, po-
darjeno cvetje in sveče. Zahvala pogrebni službi KPK, 
hvala negovalkam in medicinskim sestram v Domu sta-
rejših občanov Kamnik in pevskemu zboru KS Duplica. 
Zahvala vsem, ki ste ji stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Kar je zapisano
globoko v srcu,
se nikoli ne more pozabiti.

V 89. letu starosti se je poslovil 
od nas oče in ata 

Lojze Humar
Kocjanov Lojze iz Godiča 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete 
maše. Hvala medicinskim sestram in negovalkam v Domu 
starejših občanov Kamnik za nego in skrb. Lepo se zahva-
ljujemo Janji in konjenikom Kocjanovega hleva ter gospo-
du župniku za lepo opravljen obred. Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

Bojan Pollak

Kamnik – Alpinistični odsek 
(AO) Planinskega društva 
Kamnik šteje 156 članov, od 
katerih je aktivnih (ki so v 
preteklem letu opravili vsaj 
deset alpinističnih tur) 62.

Poročilo načelnika
Da je bilo preteklo leto us-
pešno, je razvidno iz poroči-
la načelnika Jureta Prezlja: 
»V letu 2018 je člane alpini-
stičnega odseka Kamnik 
brez dvoma najbolj zazna-
movala smrt alpinističnega 
pripravnika Klemena Pavli-
ča. Ponesrečil se je junija v 
smeri Sandija Wisiaka v se-
verni steni Triglava. Alpini-
stično se je leto začelo s ple-
zanjem zaledenelih slapov, 
grap in kombiniranih sme-
ri, pa tudi s turnosmučarski-
mi in alpinističnimi spusti. 
Marca je Alja Markič organi-
zirala dobro obiskan turnos-
mučarski tabor na Komni. V 
marcu se je začela tudi nova 
alpinistična šola, ki sta jo vo-
dila Ambrož Bajde in Matej 
Mučič. Vanjo se je vpisalo 
petnajst tečajnic oz. tečajni-
kov. Spomladi se je veliko 
plezalo v plezališčih in juž-
nih stenah (tabora v Rovinju 
– organizator Blaž Primc in 
Paklenici – Florjan Lajmiš). 
Maja je bil pod vodstvom 
Mateja Bizjaka izpeljan le-
deniški tečaj – Gran Paradi-
so. Udeležilo se ga je veliko 
pripravnikov, ki so poleg no-
vih znanj tudi osvojili sam 
vrh štiritisočaka. Žiga Ora-
žem se je udeležil tabora 
SMAR (slovenska mladin-
ska alpinistična reprezen-
tanca) v Dolomitih, kjer je 
preplezal med drugim tudi 
smer Buhl-Erwing, Cima 

Canali, Pala di san Martino 
VI, 400 m. Konec junija je 
bila skupaj s športno-plezal-
nim odsekom izvedena tek-
ma v hitrostnem plezanju 
na Perovem. Poletje so tra-
dicionalno odprli s taborom 
Pipa miru, ki ga je organizi-
ral Žiga Oražem. V začetku 
julija je trinajst članov AO 
odšlo na alpinistično-plezal-
ni tabor v Francijo – Daup-
hineja. Opravljenih je bilo 
več kot štirideset vzponov, 
med katerimi izstopa smer 
Pillar sud de Ecrin Noire 
6+/4-5, 700 m (Simon Ku-
rinčič, Klemen Romšak, Bo-
ris Bodlaj in Jure Prezelj). 
Andrej Rezar in Matic Groj-
zdek sta julija obiskala Dolo-
mite (Ultima Tule, Sass de 
Stria/Hexenstein, Dolomiti, 
VIII-, 200 m). Žiga Oražem 
je v okviru SMAR-a plezal 
na Norveškem (Ingolfs rute, 
Geitadalstind, Uskedalen 
area, VII, 700 m; Saujekten, 
Oktertind, Uskedalen area, 
VII+/VIII-, 330 m). Na Nor-
veškem – Lofoti sta plezala 
tudi Špela Ozimek in Kri-
štof Rener. Žiga Oražem in 
Marko Prezelj sta v okviru 
akcije SMAR plezala v Gru-
ziji. Sredi septembra je Flor-
jan Lajmiš organiziral tabor 
na Klemenči peči. Plezalo se 
je v Krofički in Ojstrici. Na 
splošno se je letos veliko 
plezalo tako v slovenskih 
stenah kot tudi v Dolomitih. 
Boljši vzponi poleti in jese-
ni: Florjan Lajmiš: L`Nein, 
Meisules dla Biesces, Dolo-
miti, VI, 250 m, Matic Groj-
zdek: Helba, Triglav, VII+ / 
V-VI, 350 m; Matic Grojz-
dek: Stopnice v nebo, Tri-
glav, VII- / V-VI, 500 m. 
Oktobra pa je bila tradicio-
nalna nogometna tekma na 
najvišji ravni ... Marko Pre-

zelj in Urban Novak sta ime-
la v pogorju Minya Konka, 
Sicuhan, Kitajska cilj v alp-
skem slogu preplezati novo 
smer na goro Jiazi Feng, a je 
slabo vreme onemogočilo 
vzpon. Dejan Kuserbanj in 
Alen Voljkar sta imela za cilj 
vzpon na goro Alpamayo. 
Glavni cilj odprave zaradi 
zdravstvenih težav ni bil do-
sežen. Sta se pa v okviru ak-
limatizacije povzpela na štiri 
vrhove: Ishinca, Urus, Val-
lunaraju, Yanapacha in Pi-
sco. S preplezanimi vzponi 
so pri Olimpijskem komite-
ju Slovenije izpolnili pogoje 
za kategorizacijo: Marko 
Prezelj, Urban Novak in 
Žiga Oražem – vsi medna-
rodni razred. Član SMAR-a 
je Žiga Oražem. SMAR je 
kot njegov vodja zapustil 
Marko Prezelj.«

Načelnik AO ostaja Jure 
Prezelj
Letošnji občni zbor je bil 
tudi volilni. Načelnik je ostal 
Jure Prezelj, njegov name-
stnik je Florjan Lajmiš. Taj-
nik je Jaka Capuder, ki bo 
skupaj s Simonom Kurinči-
čem skrbel tudi za spletno 
stran. Blagajnik je Primož 
Narobe, knjižničar Brane 
Malus, gospodar opreme 
Boris Bodljaj, vodja sveta al-
pinističnih inštruktorjev 
Matej Bizjak, v upravnem 
odboru pa so poleg njih še 
Matej Kladnik, Marjan Kre-
gar, Urban Novak, Žiga Ora-
žem in Marko Prezelj.

Odprave v letošnjem letu
V letu 2019 so načrtovane 
odprave v Gruzijo, v Zan-
skar (Indija) v okviru SMAR 
in v Bolivijo; alpinistični ta-

bori v dolini Cogne (Italija), 
na Komni, na Petkovih nji-
vah, v Valli Orco, pod Ci-
vetto, v Centralnih Alpah, 
na planini Zapotok, na Kle-
menči jami in v dolini Bele-
ga potoka. Organizirana bo 
alpinistična šola, predviden 
je interni seminar odseka iz 
kopne in snežne tehnike, za 
usposabljanje pripravnikov 
bo skrbel Marko Prezelj. Na-
ziv alpinista naj bi dosegli 
trije člani, eden pa naj bi 
postal AI, drugi AI pa naj bi 
obnovili licenco. Izvedle se 
bodo tudi tradicionalne akci-
je (Speed Perovo, nogomet, 
sprejem med kamniške alpi-
niste). Vsak tretji četrtek v 
mesecu pa je predvideno 
predavanje s slikami.

Licenčni seminar za 
vodnike PZS
Prvi konec tedna v februarju 
je bil v Domžalskem domu 
na Mali planini tečaj za vod-
nike PZS za podaljšanje li-
cence za vodenje snežnih oz. 
zimskih tur. Potekal je v 
dveh skupinah – prva v pe-
tek in soboto, druga pa v so-
boto in nedeljo. Zvečer so 
bila teoretična predavanja, 
dopoldne pa praktične vaje: 
razved, tehnika, pomoč za-
sutemu v plazu. Prva skupi-
na je imela precej slabo vre-
me – dež, veter in meglo, a 
je vseeno izvedla tudi orien-
tacijski pohod. Druga skupi-
na je imela boljše vreme, 
samo veter in meglo, kar je 
bilo »idealno« za orientacijo. 
Iz kamniškega planinskega 
društva so se tečaja udeležili 
dva inštruktorja (Frane 
Kemperle, Bojan Pollak) in 
štirje vodniki: Vlasta Bizjak, 
Saša Lindič, Katja Tabernik 
in Andrej Slak.

Uspešno delo 
alpinističnega odseka
Letošnji občni zbor AO Kamnik je bil nekoliko prej kot običajno, že 7. februarja.
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ZAHVALA

V 92. letu življenja nas je po krat-
ki bolezni zapustil naš dragi mož, 
dedek in tast

Franc Oražem
(1927–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, 
ki ste nam ob tem težkem trenutku stali ob strani in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečena so-
žalja, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše.
Zahvaljujemo se sosedu Feliksu Brnotu in Mariji Slapar 
za nesebično pomoč ob zadnji uri. Iskrena zahvala tudi 
g. župniku Gašperju Mauku za lepo opravljen pogrebni 
obred, krajanu Mihu Brlecu za ganljive besede slovesa,  
cerkvenim pevcem iz Vranje Peči in organistu. Hvala 
tudi praporščakom in Komunalnemu podjetju Kamnik.

Žalujoči vsi njegovi
Februar 2019

ZAHVALA

Kje tihi si mi dom,
ti sreča moja prava?
(J. M. Aleksandrov)

V 59. letu nas je nepričakovano 
zapustila naša

Marina Hribar
Srčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, njenim in 
našim prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem, 
ki ste nam stali ob strani in nam izrekli besede tolažbe. 
Hvala za vsak stisk rok, za sveče, cvetje in darove. Poseb-
na zahvala patru Bogdanu, pevcem, trobentaču in vam, 
ki ste se od nje poslovili in jo tako številno pospremili na 
njeni zadnji poti, ter vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal 
in nate spomin 
bo večen ostal.

V 87. letu starosti se je od nas poslovila naša draga 

Ivanka Uršič
rojena Kosmač

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, za darovane maše, sveče in 
darove. Posebna zahvala gre dr. Janji Plavec iz ZD Ka-
mnik, oddelku za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana 
ter Bolnišnici Golnik. Hvala gospodu župniku Antonu 
Prijatelju in Janezu Juhantu za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem Grm, citrarju Tomažu Plahutniku ter 
mešanemu pevskemu zboru Župnije Stranje, ki ste jo s 
petjem in zvokom citer spremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti živiš.

V 91. letu se je poslovila naša draga 

Pavla Stanjko
 roj. Pogačar, iz Laz v Tuhinju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Zahvala 
dr. Ahlinu, sestri Lojzki in Ivanki ter Fani iz zavoda 
Pristan. Posebna zahvala župniku Nikolaju Stolcarju 
za lepo opravljen obred z mašo, kvartetu Grm za zapete 
pesmi, trobentaču in Ivici za vse ganljive poslovilne be-
sede. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Darko in hči Sonja z družinami

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

V 72. letu starosti nas je  
prezgodaj zapustil naš dragi 

Ivan Kosirnik
iz Stolnika pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste se prišli poslovit od nje-
ga. Hvala g. župniku Antonu Prijatelju za lepo opravljen 
cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi 
KPK Kamnik, Simonu Urhu za pogrebne storitve, tro-
bentaču, pevcem za zapete pesmi, Valentinu Zobavniku 
za tople besede in osebju Zdravstvenega doma Kamnik.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Stolnik pri Kamniku, februar 2019

ZAHVALA

Razum mi pravi, da je odrešitev,
srce pa ne razume in boli.

V 93. letu je tiho odšla naša draga 
mama, babica, prababica, tašča 
in sestra

Fanika Orehovec
rojena Slapnik iz Motnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče ter darove za cerkev. Iskrena 
zahvala gospodu župniku za lepo opravljeno sveto mašo 
in pogrebni obred. Posebna zahvala Marinki Mošnik za 
pomirjujoče besede slovesa ter pevkam M.J.A.V. za lepo 
odpete pesmi. Zahvala tudi osebju Doma sv. Katarine v 
Mengšu, kjer je bila njihova varovanka.
Hvala vsem, ki ste bili z nami, ko smo našo mamo 
pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Motnik, januar 2019

www.pogrebnik.si DEŽURNE SLUŽBE:
JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 948
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D., CANKARJEVA CESTA 11, KAMNIK ZAHVALA

Ne bomo tožili, 
ker si odšla, 
hvaležni smo, 
ker si bila.

Od nas se je v 94. letu tiho poslovila draga 

Terezija Peterlin
rojena Škerbinc iz Stranj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sve-
te maše in sveče. Posebna zahvala župniku Antonu Pri-
jatelju za opravljen pogrebni obred in govor pri pogrebni 
maši. Hvala dr. Jermanovi, sestri Mateji in patronažni 
sestri Cvetki za vso skrb in nego v času njene bolezni. 
Hvala pevcem kvarteta Krt in trobentaču za zaigrano 
melodijo. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Februar 2019

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti živiš.

Ob smrti

Janeza Goloba
(1941–2019)

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
prav vsem, ki ste nam izrekli besede sožalja, darovali 
sveče, vse molitve ter poklonili dar za svete maše.
Hvala osebju ZD Kamnik, župniku, pogrebni službi 
KPK, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V dopolnjenem 93. letu se je poslovila moja ljuba mama

Božena Marija  
Možina

iz Kamnika, Maistrova 4
(1926–2019)

Iskreno sem hvaležna osebju Univerzitetnega klinič-
nega centra v Ljubljani, ki ji je lajšalo zadnje ure življe-
nja, in družini Novak, ki mi je nesebično pomagala pri 
pripravah na slovo.
Obenem se zahvaljujem Komunalnemu podjetju Ka-
mnik za organizacijo pogreba, predstavnikoma Meščan-
ske korporacije Kamnik in Društva računovodij, finanč-
nikov in revizorjev Domžale - Kamnik za spregovorjene 
besede, g. župniku za opravljen obred ter pevcem za ob-
čuteno zapete pesmi. Hvala neveljskim telovadkam za 
pomoč in hvala tudi vsem sorodnikom ter njenim prija-
teljem in znancem, ki ste izrekli sožalje ob njeni smrti in 
jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoča hči Alenka
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*Sistem Grip control ni del oglaševane ponudbe in je na voljo opcijsko, za doplačilo.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR 
popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 13.290 EUR; mesečni obrok je 144 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja 
je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05.10.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.303 EUR; skupni znesek za plačilo 15.719 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 30. 4. 2019.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024 
g/km. Število delcev: od 0,24 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

SUV PEUGEOT 2008
DODATNI BONUS

1.000 €
GRIP CONTROL*
BLUETOOTH
ZASLON NA DOTIK

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

Jasna Paladin

Kamnik – Telovadnica Ciriu-
sa je bila v soboto, 9. februar-
ja, skorajda premajhna za 
vse, ki so prišli na koncert 
Uresničimo sanje, a z dobro-
delnostjo v srcu nihče ni ner-
gal nad pomanjkanjem stolov 
in klopi. Letos so s prostovolj-
nimi prispevki pomagali kar 
osemnajstim mladostnikom 
s posebnimi potrebami, ki se 
šolajo v Ciriusu in so vključe-
ni v program PRP (Post reha-
bilitacijski practikum). Zbrali 
so 3650 evrov.
»Program je namenjen dija-
kom s posebnimi potreba-

mi, ki zaradi narave bolezni, 
poškodbe ali drugih razlogov 
ne morejo biti uspešni v re-
dnih srednješolskih progra-
mih. V osnovi ni časovno 
omejen, vendar napredek 
pri posamezniku in njihovih 
dosežkih spremlja tim stro-
kovnih delavcev. Je pa pro-
gram prilagojen za vsakega 
dijaka posebej. V njem se 
razvijajo socialne veščine za 
čim bolj samostojno in ne-
odvisno življenje posame-
znika. Vsak posameznik obi-
skuje tiste predmete, ki jih 
izbere. Poudarek je na vsebi-
nah, ki imajo zlasti praktični 
pomen in uporabno vred-

nost v vsakdanjem življenju. 
Otroci in mladi v sklopu pro-
grama razvijajo tudi ročne 
spretnosti. Gre torej za ce-
lostni razvoj otroka s poseb-
nimi potrebami,« nam je 
povedal organizator Simon 
Rozman, oče enega od otrok 
s posebnimi potrebami, ki ni 
mogel skriti presenečenja 
nad tolikšno udeležbo, prav 
tako nad velikim odzivom 
nastopajočih, tudi znanih 
glasbenikov. Dogodek je 
skupaj s svojimi prijatelji 
pripravljal več kot pol leta. 
»Resnično sem presunjen, 
ko vidim vse te naše otroke, 
kako se z očmi zahvaljujejo 

za dogodek, za vso pomoč, ki 
smo jim jo namenili.«
Udeleženci koncerta, ki ga je 
že deseto leto povezoval Ko-
nrad Kondi Pižorn, so lahko 
prisluhnili številnim glasbe-
nikom, med drugim Nataliji 
Verboten, Eldi Viler in Deja-
nu Vunjaku, prav poseben 
pečat pa je dal predsednik 
države Borut Pahor. »Kon-
cert je ilustracija dobrote, ki 
jo lahko vidim povsod po de-
želi. Dokler bo toliko dobrote 
med nami, nas ne bo ničesar 
strah v naši prihodnosti,«  je 
dejal predsednik in se Simo-
nu Zormanu zahvalil za nje-
govo srčnost.

Sanje uresničeval tudi 
predsednik države
Simon Zorman je organiziral že deseti dobrodelni koncert za otroke s posebnimi potrebami z 
naslovom Uresničimo sanje, ki je bil letos v Ciriusu. Poleg množice obiskovalcev si je pester glasbeni 
program ogledal tudi častni pokrovitelj dogodka, predsednik države Borut Pahor.

S svojim obiskom je mladostnike iz Ciriusa razveselil 
predvsem predsednik Borut Pahor. / Foto: Jasna Paladin

Predsedniškemu paru se je na koncertu pridružil tudi župan Matej Slapar z ženo Simono. / Foto: Jasna Paladin Simon Zorman in pevka Natalija Verboten / Foto: Jasna Paladin

Zbrane na koncertu je nagovoril tudi župan Matej Slapar. 
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

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.


