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Jasna Paladin

Kamnik – Območje nekdanje 
smodnišnice, ki se na kar 72 
hektarih razteza na sever-
nem delu Kamnika, je bilo v 
lansko leto sprejetem občin-
skem prostorskem načrtu 
(OPN) opredeljeno kot ob-
močje centralnih dejavnosti, 
ki omogoča najširši spekter 
prihodnjih namembnosti in 
rabe prostora. Občinska poli-
tika se je lansko jesen strinja-
la, da območje predstavlja 
največji potencial za strate-
ško širitev mesta in da bi ga 
bilo dolgoročno smiselno na-
meniti turistično-rekreativ-
nim dejavnostim, saj občina 
že vrsto let in vedno bolj stavi 
na turizem, prav tako prome-
tna ureditev na tem delu 
mesta večje obremenitve ne 
prenese. Prav zato je v OPN 
zapisana tudi določitev deset-
letnega obdobja, v katerem 
naj bi se podjetja, ki tam že 
zdaj zelo uspešno poslujejo 
(predvsem Iskra Mehanizmi 
in Kamnik Schlenk), posto-
poma povsem umaknila s 
tega območja.

Nespoštovanje naravne 
in kulturne dediščine
A vse od sprejetja OPN se 
stvari odvijajo v drugo smer, 
kot je večina občanov priča-
kovala. Obstoječa industrij-
ska zemljišča (ta so povsem 
v zasebni lasti) so na pro-
stem trgu dobila več deset 
novih lastnikov, ti pa naj bi 
se že pripravljali na gradnjo 
novih objektov. Posekanih je 
bilo tudi veliko starih dre-
ves, koliko hektarov na-
tančno, ni znano, saj nadzo-
ra nad tem ne izvaja nihče. 
Na kranjskem Zavodu za 
varstvo naravne dediščine so 

nam pojasnili, da s posekom 
niso seznanjeni, saj na ob-
močju ni naravovarstvenih 
statusov, zato izvajalcem ni 
treba zaprošati za soglasja, 
na kamniški enoti Zavoda 
za gozdove pa, da je površi-
na sicer (bila) poraščena z 
gozdnim drevjem večjih di-
menzij, a se ne pojmuje za 
gozdno površino, zato je ne 
zadeva Zakon o gozdovih in 
javna gozdarska služba ni 
pristojna za nadzor nad po-
sekom. »Posek so izvajali in 
ga še izvajajo bivši in sedanji 
lastniki, kakor se jim zaho-
če. Edina pristojnost, ki smo 
jo dolžni izvajati, je nadzor 
nad pojavom podlubnikov,« 
pojasni Miha Zabret.

So bili lastniki zavedeni?
O trenutni situaciji na ob-
močju smodnišnice je bilo 
govora tudi na oktobrski 

seji občinskega sveta, kjer 
je o problematiki govoril 
svetnik SMC Aleš Lipičnik. 
»Bojim se, da je s spretno 
podtaknjenim moratorijem 
in zameglitvijo pojma sa-
mega postala zelena cona 
na severu Kamnika samo 
še črka na papirju, saj bo 
območje v obdobju morato-
rija do konca industrializi-
rano. Ne vidim modela, po 
katerem bi Občina Kamnik 
po desetih letih območje 
spremenila v zeleno cono, 
in ne vem, ali se tisti, ki so 
moratorij v taki obliki pod-
taknili v OPN, zavedajo, 
kakšne posledice bo to ime-
lo za mesto, turizem v obči-
ni in promet. Prepričan 
sem, da zelo slabe. Edini, ki 
bodo imeli velike koristi v 
celi zgodbi, so industrijski 
lobiji. Vsi ostali občani smo 
s tem izigrani, saj s tem iz-

gubljamo pomemben del 
prostora, ki je Kamnik na 
neki način zelo identifici-
ral, obenem pa izgubljamo 
tudi obljubljeno zeleno 
cono in velik del perspekti-
ve za razvoj turizma v obči-
ni. V tem trenutku se na 
območju smodnišnice ruši 
tudi 110 let stara elektrarna 
še iz časov Avstro-Ogrske, 
ki ima zgodovinsko-tehno-
loško vrednost, potok, ki 
teče skozi območje, je za-
sut, skratka gre za izredno 
grob poseg v prostor, kjer 
dediščina ne šteje nič,« je 
med drugim poudaril in 
občinski upravi zastavil 
tudi vprašanje, ali so bili 
obstoječi novi lastniki 
indus trijskih objektov ob-
veščeni, da bodo morali te 
objekte po preteku devetih 
let odstraniti.

Kaj se dogaja v 
nekdanji smodnišnici?
Živahno dogajanje na območju nekdanje smodnišnice pri občanih sproža vse več vprašanj, predvsem 
pa skrbi, saj je za nekdanjim obzidjem zaznati vse več kamionov in gradbenih strojev, zemljišča se 
prodajajo, nekdaj mogočna drevesa so posekana … Lansko leto sprejeti občinski prostorski načrt na 
tem območju dolgoročno predvideva predvsem turistično-rekreacijske dejavnosti, a zdi se, da pred 
našimi očmi nastaja nova industrijska cona. Kaj se dogaja in kdo je za to odgovoren?

Posek dreves in gradbena dela so pogled na območje nekdanje smodnišnice v zadnjih 
mesecih močno spremenila. / Foto: Jasna Paladin

5. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Župani občin Ka-
mnik, Domžale, Mengeš, 
Moravče in Trzin so na novi-
narski konferenci pred dne-
vi predstavili potek del na 
projektu Oskrba s pitno 
vodo na območju Domžale 
- Kamnik. 
Med osrednjimi govorniki je 
bil tudi Marjan Šarec, župan 
vodilne občine v projektu, ki 
je imela pri tem tudi največ-
ji investicijski zalogaj. Dela 
v kamniški občini so razde-
ljena na dva sklopa – na juž-
nem delu občine je gradnja 
že končana, v Tuhinjski do-

lini pa je opravljena glavni-
na del, zaključek je predvi-
den do konca leta. Od štirih 
gradbišč sta aktivni le še 
dve, do sredine novembra 
bo v celoti asfaltiran tudi od-
sek skozi Sotesko. 
»Velika zahvala gre prebi-
valcem Tuhinjske doline, 
saj je bilo kljub veliki zah-
tevnosti samih del negodo-
vanj z njihove strani manj, 
kot smo pričakovali,« je 
med drugim povedal župan 
in se zahvalil tudi občinski 
ekipi, ki zdaj deluje pod vod-
stvom Viktorja Torkarja.

Manjka le še odsek 
pod Kavranom
Gradnja vodovoda v Tuhinjski dolini se bliža 
koncu, s tem pa tudi zapore za voznike.

Marjan Šarec pri predstavitvi poteka del v družbi 
mengeškega župana Franca Jeriča in župana Moravč 
Martina Rebolja / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik, najlepše 
srednje mesto
Turistično zvezo Slovenije 
so prepričali tradicionalne 
prireditve, uspešni projekti, 
urejenost in razvejana turi-
stična infrastruktura.
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IZ NAŠIH KRAJEV

Po Tuhinjski dolini  
s kolesom
Občina Kamnik je na pobu-
do članov TD Tuhinjska doli-
na in ob sodelovanju lastni-
kov zemljišč uredila 530 me-
trov dolg odsek kolesarske 
poti med Srednjo vasjo in 
Lokami.
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PODJETNIŠTVO

Tržno nišo našli  
v storitvah
Omisli.si je prvo podjetje iz 
KIKštarterja, ki je za svojo 
poslovno idejo prejelo inve-
sticijo. Iz razpisa Podjetni-
škega sklada Slovenije so 
prejeli 75 tisoč evrov.
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ZANIMIVOSTI

Koče v gorah že zaprte
V hribih je že zapadel sneg, 
ki se je ponekod tudi obdr-
žal. Močno se je ohladilo, 
zato se je treba o razmerah 
še bolj pozanimati in na ture 
še bolje pripraviti.
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    SALON POHIŠTVA, VGRADNE OMARE, KUHINJE  
OTROŠKE SOBE  trgovina z lesnim hobi  
programom za popravila doma ali za izdelavo 
novih pohištvenih elementov  priznano ročno 
in električno orodje za obdelavo lesa  izdelava 
pohištva po naročilu, razrez materiala raznih vrst,  
svetovanje in 3D-izris kuhinj ter ostalega 
pohištva  barve Helios 
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T: 01 8317 969  I E: mojsterjaka@siol.net 
www.mojster-jaka.net

PRENOVLJENA TRGOVINA IN SALON POHIŠTVA  
MOJSTER JAKA NA LJUBLJANSKI CESTI 3d  

SEDAJ VEČJA IN ŠE BOLJ ZALOŽENA
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Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
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Jasna Paladin

Duplica – Občina Kamnik je 
pred dnevi zaključila gradnjo 
280 metrov dolgega odseka 
pešpoti, ki poteka od javne 
poti Volčji Potok–Ceglar–Jer-
nač, pod brežino regionalne 
ceste, ter se pod mostom pre-
ko Kamniške Bistrice naveže 
na Radomeljsko cesto. S tem 

so sklenili manjkajočo pove-
zavo ob Kamniški Bistrici 
med Kamnikom in trgo-
vskim centrom na Duplici, 
hkrati pa odpravili nevarni 
odsek pri krožišču za Volčji 
Potok za pešce in kolesarje. 
»Pot je zgrajena v makadam-
ski izvedbi v  širini 2,4 me-

tra  in se prilagaja obstoječe-
mu terenu. Izveden je 
bil prehod pod mostom čez 
Kamniško Bistrico  in sani-
ran obstoječi meteorni jarek 
ob vznožju nasipa regional-
ne ceste. Meteorni jarek smo 
nadomestili z ureditvijo be-
tonskih koritnic in z ustrezni-
mi prepusti.  Na začetnem 
delu pešpoti je postavljena 

tudi  lesena ograja,« projekt 
opisujejo na občinski upra-
vi, kjer tudi opozarjajo, da je 
pot namenjena le pešcem in 
kolesarjem, zato so na kon-
cu in začetku poti namestili 
tudi kovinske stebričke, ki 
preprečujejo dostop motor-
nim vozilom.

Manjkajoča povezava je 
sklenjena

Nov odsek poti je dolg 280 metrov. / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Pri točki o volitvah 
in imenovanjih so svetniki 
za predstavnike ustanovite-
lja v Svet javnega zavoda Za-
voda za turizem in šport v 
občini Kamnik imenovali 
Jožeta Arka, Martino Jerše, 
Matijo Podržaja  in  Matjaža 
Šporarja, za  nadomestne 
predstavnike ustanovitelja v 
Svet OŠ Frana Albrehta Ka-
mnik pa za preostanek man-
datne dobe Nino Irt,  Boži-
darja Pileja  in Ivanko Uča-
kar. Pozitivno mnenje so 
podali  kandidatkam za rav-
nateljice osnovne in srednje 
šole ter Doma Cirius Isabel-
li Morel Bera,  Saši Marko-
vič in Ani Zadnik, imenovali 
pa so tudi novega člana Od-
bora za prostor in komunal-
no ureditev; to je postal sve-
tnik Matija Sitar Močnik.

Z rebalansom proračuna 
višji prihodki in odhodki
Brez razprave so v drugem 
branju soglasno potrdili 
spremembe in dopolnitve 
odloka o zazidalnem načrtu 
B8-Zgornje Perovo, ki so jih 
v prostorski akt umestili na 
osnovi pobude lastnikov ze-
mljišč. Kot je pojasnila vodja 
oddelka za urejanje prostora 
dr. Marija Tadeja Ježek, so 
spremembe manjše. Skupno 
je na tem območju predvide-
nih sedem novih enodružin-
skih objektov in dva dvojčka. 
Po skrajšanem postopku je 
bil sprejet že tretji rebalans 
proračuna za letošnje leto; le 
ta je bil sprejet že februarja 
lani, v tem času pa se je poja-
vilo več novih dejstev, ki jih je 
treba upoštevati; med dru-
gim je občina prejela več de-
narja iz naslova primerne 
porabe. Z rebalansom so 
skupni izdatki občine ocenje-
ni na dobrih 38 milijonov 
evrov in so za skoraj 141 tiso-
čakov višji kot v sprejetem 
proračunu. Svetniki, ki so se 
poglobili v številne spreme-
njene postavke, so opozorili 
predvsem na večje povišanje 
sredstev za plače v Glasbeni 
šoli Kamnik – s prvotno načr-
tovanih 49 tisoč na 106.700. 
Kot je bilo pojasnjeno, je do 
podražitve prišlo, ker so mo-
rali študentsko delo nadome-
stiti z rednimi zaposlitvami.

Strategija razvoja turizma 
deležna samih pohval
V prvi obravnavi so sprejeli 
predlog strategije razvoja in 
trženja turizma v občini za 

obdobje 2016–2025, ki ga je 
svetnikom predstavila direk-
torica Zavoda za turizem in 
šport v občini Kamnik Bože-
na Peterlin. »Prejšnja strate-
gija razvoja turizma v občini 
Kamnik je bila sprejeta leta 
2006 in se je nanašala na ob-
dobje do leta 2013. Potrebo 
po novem razvojnem in tr-
ženjskem konceptu nam na-
laga tako dejstvo, da je Ka-
mnik kot turistična destina-
cija že dve leti brez jasnih 
strateških smernic, kot dej-
stvo, da na trgu velja izredna 
dinamika, ki spreminja tako 
povpraševanje kot ponudbo. 
Osnutek strategije se je začel 
pripravljati marca lani, maja 
letos smo ga predstavili turi-
stičnim delavcem, junija pa 
še na javni obravnavi, kamor 
je bila povabljena širša jav-
nost,« je povedala Božena 
Peterlin in dodala, da strate-
giji, ki jo sama ocenjuje kot 
dobro in jasno, na zavodu, ki 
ga vodi, sledijo že sedaj.
Iz predloga strategije je mo-
goče razbrati, da se je število 
ležišč v zadnjem obdobju v 
občini povečalo, število noči-
tev pa temu ne sledi, zato 
bodo glavni poudarki name-
njeni izboljšanju zasede-
nosti tudi izven turistične 
sezone. Osredotočali se 
bodo na že obstoječe pro-
dukte, še bolj delali na pove-
zovanju, poudarjali bodo 
alpski karakter naše občine 
in možnosti aktivnega oddi-
ha, še več poudarka bo na 
trajnostnih načinih ter po-
nudbi za družine. Eden od 
ciljev strategije je do leta 
2020 število nočitev poveča-
ti za 20 tisoč, zasedenost pa 
dvigniti na 30 odstotkov. To 
bodo dosegli s krepitvijo šti-

rih področij: trženje, pro-
dukti, podjetništvo in kako-
vost ter partnerstvo in orga-
niziranost.
Svetniki so strategijo opisali 
kot nujno in eno prvih, ki je 
dobra, kot se je izrazil naj-
večkrat kritičen Damjan 
Hribar (SDS).

Kultura si zasluži širšo 
razpravo
Pričakovano je največ pozor-
nosti svetnikov pritegnila 
točka o spremembah odloka 
Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik, h kateremu 
občina namerava priključiti 
tudi področje kulture. Že 
pred sprejetjem dnevnega 
reda je bilo slišati pobude, da 
se točka umakne, saj naj bi 
bilo gradivo preslabo prip-
ravljeno brez jasnih finanč-
nih posledic, a umik ni bil 
sprejet, saj se je večina stri-
njala, da razprava o tako po-
membni tematiki ne škodi.
Kot pravijo v občinski upra-
vi, želijo kulturo javnemu 
zavodu priključiti zgolj v ob-
segu, ki ga je do sedaj pokri-
val Dom kulture Kamnik, ki 
so ga vrsto let upravljali čla-
ni Kulturnega društva Pri-
den možic, za ostala kultur-
na področja bi še naprej skr-
beli na občinskem oddelku 
za družbene dejavnosti. 
»S  predlagano razširitvijo 
dejavnosti javnega zavoda 
na področje kulture obči-
na sledi načelu gospodarno-
sti in smotrnosti  pri ravna-
nju z omejenimi javnimi 
sredstvi, poleg tega pa 
tudi  načelu transparen-
tnosti.  Javni zavod bo na ta 
način lahko dopolnjeval svo-
je dejavnosti ter zaradi bolj-

še organiziranosti zagota-
vljal večjo dostopnost upo-
rabnikom do storitev javnih 
služb.  Osnovno poslanstvo 
in dejavnosti zavoda se v 
osnovi ne spreminjajo, tem-
več se zgolj razširjajo,« pravi 
vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Tina Trček, a ne-
kateri svetniki opozarjajo, da 
sprememba odloka močno 
posega v sam sistem na po-
dročju kulture v občini. 
Čeprav na občini menijo, da 
bodo denar, ki je bil do sedaj 
namenjen za Dom kulture 
Kamnik, le preusmerili v 
Zavod za turizem in šport v 
občini Kamnik, so številni 
mnenja, da to ne bo več za-
dostovalo, saj so dosedanji 
najemniki kulturnega hra-
ma vrsto del opravili tudi 
prostovoljno in s sodelova-
njem Mladinskega centra 
Kotlovnica. »Finančne po-
sledice zagotovo bodo, prav 
tako je vprašljiva kreativno-
st. Nihče nam ne zagotavlja, 
da bomo z javnim razpisom 
v kulturne vrste na javnem 
zavodu dobili isto ekipo, ki 
je program v Domu kulture 
Kamnik spravila na zavidljiv 
nivo,« opozarja svetnik Edis 
Rujović (LDP). Brane Golu-
bovič (LDP) pa, da ni vse v 
Domu kulture Kamnik in da 
bi občina v ta sistem morala 
zajeti tudi krajevne kulturne 
domove po občini, zato pod-
pira ureditev kulturne zveze. 
Pripombe bodo na občini 
upoštevali (ali pa ne) pri 
pripravi predloga odloka za 
drugo obravnavo. Pogodba s 
Kulturnim društvom Priden 
možic o upravljanju Doma 
kulture Kamnik je že po-
tekla, z aneksom pa so sode-
lovanje uredili do konca leta.

Šestnajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Pod javni zavod  
tudi kultura
Svetniki so se oktobra po treh mesecih znova zbrali v sejni dvorani, kjer so med drugim obravnavali 
strategijo razvoja turizma, rebalans proračuna in spremembe odloka javnega zavoda Zavod za 
turizem in šport v občini Kamnik, h kateremu naj bi priključili tudi področje kulture.

Upravljanje Doma kulture Kamnik se bo preneslo pod javni zavod Zavod za turizem in 
šport v občini Kamnik. / Foto: Jasna Paladin
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KAMNIK

Komemoracije ob 1. novembru – 
dnevu spomina na mrtve:

V PETEK, 28. 10. 2016:
Zgornje Stranje ob 10.30 pri spomeniku padlih v NOB, Črna ob 
11.30 pri spomeniku ustreljenih talcev, Sela ob 11. uri, Duplica 
ob 9. uri, Šmarca ob 10. uri,  Rudnik ob 11. uri, Moste ob 11. uri,  
Motnik ob 11.30, Špitalič ob 12. uri pri spomeniku padlih v 
NOB in Nevlje ob 11. uri pri Osnovni šoli ob spominski plošči 
NOB.

V NEDELJO, 30. 10. 2016:
Kamnik-Žale ob 16. uri pri spomeniku padlih v NOB in  
spomeniku padlih v 1. svetovni vojni.

V TOREK, 1. 11. 2016:
Tuhinj ob 9. uri pri spomeniku padlih v NOB – Prevoje v Tuhinju.

Nika Pirnar

Kamnik – V okviru že 25. 
vseslovenske akcije Turistič-
ne zveze Slovenije Moja de-
žela, lepa in gostoljubna, ki 
poteka pod pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja, je Ka-
mnik na slavnostni priredi-
tvi v sklopu Dnevov sloven-

skega turizma v torek, 11. 
oktobra, prejel prvo mesto v 
kategoriji Srednja mesta. 
Nagrado je izročil predse-
dnik Turistične zveze Slove-
nije Peter Misja, v imenu 
Kamnika pa jo je prevzel 
župan Marjan Šarec.
Turistična zveza Slovenije je 
v obrazložitvi podeljene na-
grade zapisala:  »Kamnik je 

mesto z bogato in lepo ohra-
njeno kulturno dediščino, 
nudi pestro kulinarično po-
nudbo in ima močan turi-
stični utrip. V urejenem 
mestnem jedru se nahajajo 
zanimive trgovine, tam se 
odvije tudi veliko dogodkov. 
Izredno pomemben dogo-
dek ne samo za Kamnik, 
temveč tudi Slovenijo, so 

Dnevi narodnih noš in obla-
čilne dediščine, pa tudi Kam-
fest ter Mednarodna revija 
starodobnikov. Pohvale vre-
dna je razvejana turistična 
infrastruktura, TIC, ki se na-
haja na izredno dobri lokaciji 
in je zelo dobro založen z 
vsemi promocijskimi mate-
riali, projekt Okusi Kamnika 
ter istoimensko kulinarično 
vodenje, kjer lahko poskusite 
kloštrsko kremšnito, firštrov 
golaž ter najbolj erotičen sir 
trnič. Izredno urejeni so tudi 
lepo ocvetličeni krožni otoki 
in prostori ob cestah ter park 
ob Kamniški Bistrici. Poseb-
no pohvalo si Kamnik zaslu-
ži tudi zaradi povezovanja z 
okoliškimi turističnimi po-
nudniki – Velika planina, 
Snovik ter Kamniška Bistri-
ca. Čestitke!«
Na Zavodu za turizem in 
šport v Občini Kamnik smo 
ponosni, da Kamnik prepoz-
navajo kot prijazno, gosto-
ljubno, živahno in razvito 
turistično destinacijo – in to 
ne le tujci, ki jo vsako leto 
obiskujejo v večjem številu, 
temveč tudi domača stro-
kovna javnost.

Kamnik, najlepše 
srednje mesto
Turistično zvezo Slovenije so prepričali tradicionalne prireditve, uspešni projekti, urejenost in 
razvejana turistična infrastruktura.

Nagrado sta prevzela župan Marjan Šarec in direktorica Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik Božena Peterlin. / Foto: Sabina Romšak, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik

Na južnem delu občine je 
bilo zgrajenih dobrih pet ki-
lometrov vodovoda, ki že 
ima uporabno dovoljenje. 
Na tem delu je potekala ure-
ditev centralnega dela vodo-
vodnega omrežja, izgradnja 
vodovoda med vodohranom 
Perovo in obstoječim vodo-
vodom pri Veterini Kamnik 
ter nadgradnja južnega dela 
vodovoda v naseljih Šmarca, 
Volčji Potok ter Rudnik. 
Poskrbeli so tudi za novo hi-
drantno omrežje in s tem 
bistveno izboljšali požarno 
varnost. Občina Kamnik je 
za ta dela že prejela dobrih 
petsto tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev, čakajo še na 
tristo tisočakov.

Krajani Soteske bodo 
dobili tudi pločnik
V Tuhinjski dolini je zgraje-
nih že 10,5 kilometra vodo-
voda (od načrtovanih dobrih 
enajst km), manjka namreč 
le še odsek na območju 
Kavrana ter povezava do vo-
dohrana Soteska. 

Na črpališču v Šmartnem v 
Tuhinju se zaključujejo 
gradbena dela, potrebna so 
še strojna ter električna 
dela. V okviru projekta se je 

gradil tudi nov vodohran 
Šmartno s kapaciteto vode 
100 kubičnih metrov, letos 
pa je v načrtu tudi izgra-
dnja vodohrana Soteska s 

prostornino 400 kubičnih 
metrov. S tem bo na celot-
nem območju Tuhinjske 
doline urejen dotok za-
dostnih količin vode iz cen-
tralnega vodovodnega siste-
ma. Na območju Soteske in 
Vira pri Nevljah je bil polo-
žen že prvi del nosilne pla-
sti asfalta, asfaltiranje naj 
bi bilo končano do sredine 
novembra.
»V Tuhinjski dolini se še 
nikdar ni toliko gradilo in 
zaradi štirih gradbišč je do-
lina dobila ime Dolina se-
maforjev. Poleg vodovoda 
namreč gradimo tudi kana-
lizacijo, polagamo kable za 
optiko, v Soteski pa gradi-
mo tudi težko pričakovani 
pločnik in avtobusno posta-
jališče. Dela bodo predvido-
ma končana do konca leta, 
takrat pa pričakujemo tudi 
prvi priliv nepovratnih 
sredstev,« je povedal župan 
Marjan Šarec in znova do-
dal pikro na račun izvajal-
cev. Na občini si namreč 
želijo, da bi promet v koni-
cah usmerjali ročno, in ne s 
semaforji, ter s tem poveča-
li pretočnost prometa.
Skupno bo po zaključku 
projekta v občini Kamnik 
novih šestnajst kilometrov 
vodovodnih cevi, dva vodoh-
rana in eno črpališče, vred-
nost del pa je 4,2 milijona 
evrov, od tega bo 3,5 milijo-
na evrov nepovratnih 
sredstev.

Manjka le še odsek 
pod Kavranom

Za voznike skozi Tuhinjsko dolino je najhujše mimo. 
Kmalu bo ostal le še semafor pod Kavranom, pa še ta bo 
deloval na senzor. / Foto: Gorazd Kavčič

Skupno bo po zaključku projekta v občini 
Kamnik novih šestnajst kilometrov vodovodnih 
cevi, dva vodohrana in eno črpališče, vrednost 
del pa je 4,2 milijona evrov, od tega bo 3,5 
milijona evrov nepovratnih sredstev.
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Jasna Paladin

Kamnik – Različne delavnice 
in dogodke predvsem za 
najmlajše med jesenskimi 
počitnicami, ki so znane tudi 
kot krompirjeve, pripravljajo 
vsi večji turistični ponudniki 
v občini, priložnosti za nova 
spoznanja in aktivno pre-
življanje prostega časa zato 
res ne bo manjkalo.
»Na Zavodu za turizem in 
šport v občini Kamnik vas 
med prihajajočimi počitnica-
mi vabimo na raziskovanje 
srednjeveškega mesta. V Ka-
mniku in okolici idej za raz-
iskovanje ne zmanjka. Zato 
se podajte do izvira Kam-
niške Bistrice ali pa se spre-
hodite po mestnem jedru z 
očarljivo ulico Šutno, ki je 
bila nekoč srednjeveško ce-
hovsko središče. Povzpnite 
se na grad Zaprice ali na 
Mali Grad, prav tako pa ne 

pozabite na obisk Franči-
škanskega samostana s ka-
pelo božjega groba, ki je delo 
znamenitega arhitekta Jože-
ta Plečnika. Samostan se po-
leg tega ponaša tudi z bogato 
knjižnično zbirko, katere 
sloves sega izven meja. Ka-
mnik je tudi kulinarična de-
stinacija, saj se ponaša s šte-
vilnimi lokalnimi specialite-
tami, poimenovanimi Okusi 
Kamnika. Mednje sodijo tu-
hinjska fila, firštov golaž, 
kloštrska kremšnita, sir 
trnič, rušovc in še nekatere 
druge. Vsi ljubitelji čokolade 
pa lahko v TIC-u Kamnik 
okušate čokolado s trničem 
in jo podarite svojim najbliž-
jim,« pravijo na Zavodu za 
turizem in šport v občini Ka-
mnik, kjer občane skušajo 
opomniti, da je tudi v doma-
či okolici nič koliko zanimi-
vosti in priložnosti za aktiv-
no preživljanje oddiha.

Bližajo se  
krompirjeve počitnice
Na šolske počitnice, ki bodo med 31. oktobrom in 
4. novembrom, so pripravljeni tudi na Zavodu za 
turizem in šport v občini Kamnik.

Laze v Tuhinju – Pripravljavci Celostne prometne strategije za 
občino Kamnik so pred dnevi pripravili drugo javno razpravo, 
tokrat tudi za krajane s podeželja, a občani Tuhinjske doline 
so možnost sodelovanja slabo izkoristili, saj so se srečanja v 
dvorani Kulturnega doma Tuhinj udeležili le trije. Dan prej so 
podobno razpravo znova pripravili tudi v Domu kulture Ka-
mnik; udeležilo se je je enajst občanov. Tokratna razprava je 
bila namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilno-
sti v občini, obstoječih trendov in različnih poti razvoja mobil-
nosti v prihodnosti. Javna razprava v Kamniku se je zaključila 
z žrebanjem nagrade za sodelovanje v anketi o mobilnosti v 
občini.  Listek z imenom nagrajenca je izžrebal naključno 
izbrani udeleženec dogodka, oznanil pa podžupan Matej Sla-
par. Ker nagrajenca na dogodku ni bilo, je bil o nagradi – 
bonu v vrednosti 200 evrov za vozovnico integriranega javne-
ga potniškega prometa – obveščen naknadno. Tretja javna 
razprava bo v Kamniku znova novembra. J. P.

O prometni strategiji tudi na podeželju

Domžale – Zahtevna in dolgotrajna, a nujno potrebna nad-
gradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik je kon-
čana. Župani vseh občin solastnic (Domžale, Kamnik, Men-
geš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem) jo bodo 
slovesno odprli v sredo, 26. oktobra. Slavnostna govornica 
bo Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. Program 
bodo obogatili s kulturno-umetniškim nastopom, po sloves-
nem odprtju pa bodo sledili še vodeni ogledi novih zmoglji-
vosti. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovo-
sti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja 
odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih trideset let. J. P.

Nadgradnja centralne čistilne naprave končana
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V teh dneh v parlamentu po raz-
ličnih odborih in komisijah po-
spešeno obravnavamo proračun 
za leti 2017 in 2018. Proračuni 
vedno odsevajo vizijo in usmeri-
tev vsakokratne vlade. Temeljno 
opažanje pri proračunih za pri-
hodnji dve leti je, da je gospo-
darska rast prinesla nekoliko 
višje proračunske prihodke, ki 
pa bodo nemudoma porabljeni 
za dodatno javno potrošnjo.
V predlogu proračuna za leto 
2018 je predvidenih 9.267 mio 
EUR prihodkov. Odhodki so na-
črtovani v višini 9.572 mio EUR. 
Vlada tako načrtuje proračunski 
primanjkljaj za leto 2018 v višini 

305 mio EUR oz. 0,7 odstotka 
BDP. Medtem ko večina članic 
EU v času boljše gospodarske 
situacije počasi zmanjšuje svoj 
javni dolg, slovenska vlada temu 
vprašanju praktično ne posveča 
pozornosti, saj gredo dodatni 
prihodki za večjo javno porabo, 
in ne za zmanjševanje dolga. Ne 
pozabimo, da smo v času krize 
pridelali za 22 milijard EUR dol-
ga oz. je naš dolg v deležu BDP 
iz 23 odstotkov poskočil na pre-
ko 80 odstotkov.
Danes bi bil čas, da bi naše dol-
gove začeli zmanjševati in tako 
predvsem zmanjšali stroške 
obresti. Vlada se je odločila za 
drugo smer. Povečujejo se za-
poslovanje v javnem sektorju in 
subvencije v gospodarstvu, 
čeprav se je že velikokrat izkaza-
lo, da so neučinkovite. To odpira 
vprašanje smiselnosti subvencij 
nasploh. Nedvomno so mnogo 
boljše davčne olajšave.

MATEJ TONIN, poslanec
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Zamujena priložnost

Prepričana sem, da ljudje na 
različne načine občutijo odtu-
jenost večjega dela politične, 
gospodarske, univerzitetne in 
drugih elit. Vrednote elit se od-
ražajo v vsebini zakonov, ti pa 
vplivajo na življenje prebival-
cev posamezne države. 
Poslanci DeSUS pogosto us-
pešno popravljamo sporne za-
kone, žal pa nam to ni uspelo 
pri zakonu, ki ureja pogrebno 
in pokopališko dejavnost. Za-
kon prepušča pogrebno dejav-
nost prostemu trgu. Čeprav so 
zakonu nasprotovale občine, 
ZDUS in najširša javnost, je 
zmagal zasebni interes. 
Upam, da bo o zakonu preso-
jalo še Ustavno sodišče RS, ki 
se je že enkrat izreklo proti is-
kanju dobičkov na umrlih.
Pohlep po denarju pogosto po-
koplje etiko, solidarnost, naro-
dno zavest in druge vrednote. 
Koristi multinacionalk vplivajo 
na vsebine trgovinskih sporazu-
mov. Vprašanje je, kaj bo lju-
dem prinesel sporazum CETA, 
saj posledice podpisa sporazu-
ma, ki obsega okoli 1600 strani, 
še niso dovolj proučene. 
Ministrica za šolstvo skupaj z 
rektorji visokošolskih ustanov 
brezsramno načrtuje odpravo 
slovenskega jezika na univerzi, 
saj naj bi predavanja v angleš-
čini prinesla visokošolskim 
ustanovam večji zaslužek. 
Obstajajo pa tudi neustrašni 
zagovorniki slovenščine, ki so 
ministrici, rektorjem in ostalim 
iskalcem zasebnih koristi na 
javni predstavitvi mnenj o 

Predlogu zakona o visokem šol-
stvu, ki je potekala v Državnem 
zboru RS, nastavili ogledalo. 
Nosilci zasebnih interesov sku-
šajo vplivati na zakonske pre-
dloge na področju zdravstva, 
socialnega varstva in drugje.
Upanje v bolj solidarno priho-
dnost prinaša raziskava o 
vrednotah Slovencev, ki jo je 
poslanski skupini DeSUS 
predstavil dr. Niko Toš. Njego-
va raziskava javnega mnenja 
potrjuje, da med Slovenci pre-
vladuje in se z leti še krepi 
vrednota solidarnosti. Bolj kot 
pred leti je tudi poudarjena 
zahteva ljudi po nizkih razli-
kah v plačah. Ljudje si želijo 
in zahtevajo bolj pravičen 
družbeni sistem.   
Pravi balzam za dušo je bilo 
srečanje ljudskih pevcev in 
godcev, ki je 14. oktobra letos 
potekalo v Domu kulture Ka-
mnik. Godec Jože Jagodic, 
ljudske pevke Predice, moška 
vokalna skupina Šmartinci, 
izvrstni Trio Plahutnik iz 
Stranj in drugi nastopajoči so 
pripravili zanimiv večer. Slo-
venska ljudska pesem je na ta 
večer spet polno zaživela. Sli-
šali smo izvirna in zanimiva 
besedila, nekatera stara več 
stoletij. Skrb za ohranitev slo-
venske ljudske pesmi in s tem 
naše kulturne dediščine je med 
ljudmi še kako prisotna.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Odtujene elite – 
slovenska 
ljudska pesem 
živi

Iz poslanskih klopi

Jasna Paladin

Kamnik – Svetniki so soglas-
no odločili, da se Občina Ka-
mnik pridruži vseevropski 
pobudi lokalnih skupnos-
ti  ter  razglasili občino Ka-
mnik kot območje brez spo-
razumov TTIP in CETA. 
Predlog je podal svetnik 
Brane Golubović iz Liste 
Dušana Papeža. 

Ne gre le za trgovinski 
sporazum
»Vrh Evropske unije name-
rava konec oktobra podpisa-
ti trgovinski sporazum s Ka-
nado, imenovan CETA (Ce-
lovit gospodarski in trgo-
vinski sporazum). Gre za 
enega od treh trgovinskih in 
investicijskih sporazumov, 
o katerih se je oziroma se še 

pogaja Evropska komisija. 
Poleg CETA sta tu še njen 
'močnejši brat' TTIP in pa 
TISA. Pri sporazumih TTIP 
in CETA naj bi šlo za trgo-

vinska sporazuma, a je v nji-
ju glede na dostopne podat-
ke le malo govora o kvotah 
in carinah, saj so te že sedaj 
na zelo nizkem nivoju in ne 
predstavljajo resne ovire v 
medsebojnem trgovanju. 
Glavni cilj čezatlantskih 
sporazumov je širši. Gre za 
poizkus vzpostavitve novega 
družbenega modela, v kate-
rem želijo korporacije aktiv-
no sodelovati pri pripravi 
zakonodaje na obeh straneh 
Atlantika. Gre za željo po 
odpravi regulatornih ovir, ki 
so se oblikovale desetletja, 
kar pomeni odpravo social-
nih standardov in okoljskih 
predpisov kot na primer do-
ločene delavske pravice, pre-
hranska varnost, uporaba 
kemikalij, digitalna varnost 
ipd. z enim samim ciljem: 
odpraviti ovire za poslovanje 

in posledično večanje dobič-
ka transnacionalnih korpo-
racij,« je med drugim 
predstavil Golubović. Pobu-
do za območja brez sporazu-
mov TTIP in CETA je pod-
prlo že več kot dva tisoč ob-
čin in regij po Evropi, s pod-
pisom peticije pa že več kot 
3,5 milijona Evropejcev.

Proti so številne 
slovenske občine
Na škodljive posledice taj-
nih sporazumov je pred 
dnevi predsednika vlade 
Mira Cerarja z dopisom 
opozorilo tudi 105 županov, 
ki pričakujejo, da naša drža-
va sporazumov ne bo podpr-
la, saj naj bi bil glas občanov 
več kot jasen, a vlada je že 
sporočila, da sporazum 
CETA podpira.

Svetniki proti sporazumom 
TTIP in CETA
Na pobudo Liste Dušana Papeža in njihovega svetnika Braneta Golubovića so svetniki na zadnji seji 
obravnavali tudi predlog, da se občina Kamnik razglasi kot območje brez sporazumov TTIP in CETA. 
Svetniki so predlog soglasno podprli, a zdi se, da zaman, saj vlada sporazuma podpira.

Pobudnik sprejetega sklepa 
proti obema sporazumoma 
je svetnik Brane Golubovič. 

Jasna Paladin

Kamnik – Pobudnika projek-
ta sta predsednik SMC mla-
di Rok Novak iz Kamnika in 
Aljaž Žumer iz Motnika, ki 
sta projekt najprej predstavi-
la v domačem kraju, v nas-
lednjih dneh pa še po dru-
gih krajih Slovenije.
»Poškodbe in smrti, ki so 
posledica slabe vidljivosti 
pešcev ob cestah, so še ved-
no velik problem. S pomoč-
jo rekreativnih tekačev 
bomo poskušali povečati vi-
dnost pešcev ob cesti. Nati-

sniti smo dali odsevne tra-
kove, ki jih bomo tekači deli-
li manj opaznim pešcem in 
s tem prispevali k varnosti 
pešcev,« je povedal Rok in 
dodal, da je odsevne trakove 
mogoče dobiti tudi v njihovi 
pisarni na Šutni. Predstavi-
tve projekta se je udeležil 
tudi triatlonec Miro Kregar, 
ki je pohvalil pobudo in 
obljubil, da bo tudi sam po-
zoren na manj vidne tekače 
in sprehajalce jim z vese-
ljem poklonil odsevni trak, 
da bodo v teh krajših dneh v 
prometu bolj vidni.

Tekači za vidnost v prometu
Člani SMC mladi so v Domu kulture Kamnik predstavili projekt Tekači – ambasadorji vidnosti v 
prometu, v sklopu katerega delijo tudi odsevne trakove.

SMC mladi opozarjajo na pomen dobre vidljivosti pešcev 
in tekačev v prometu. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Prvi dan izleta so 
namenili obisku Luksem-
burga, ki jim ga je predstavil 
tamkaj živeči Slovenec Aljaž 
Pengov Bitenc, sledil je 
ogled znamenitosti Bruslja, 
naslednji dan pa še podeže-
lja, znamenitosti mesta 
Brugge in obmorskega me-
steca Oostende. »Še posebej 
razburljiv in poučen je bil 
tretji dan izleta, ki je bil na-

menjen raziskovanju Bru-
slja in obisku Evropskega 
parlamenta. Izletniki so se 
udeležili predavanja o delo-
vanju EU, se srečali in pogo-
varjali z našim poslancem 
Ivom Vajglom ter sodelovali 
na mednarodni konferenci 
o prostovoljstvu, ki je bila 
organizirana ob Tednu pro-
stovoljstva,« nam je poveda-
la predsednica DeSUS OO 
Kamnik mag. Julijana Biz-
jak Mlakar.

Kamniški DeSUS v Bruslju
Devet članov DeSUS OO Kamnik se je odzvalo vabilu evropskega poslanca Iva Vajgla in se pridružilo 
avtobusu izletnikov v Bruselj. Vodila jih je odlična poznavalka evropske prestolnice, tudi njihova 
članica Nina Stankovič.

Kamničani v Evropskem parlamentu s poslancem Ivom Vajglom

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



Aktualno

5petek, 21. oktobra 2016

Poslovili smo se od mlade, življenja polne in 
dejavne, sposobne in lepe ženske, ki je dolga 
leta sooblikovala naše mesto in informacije o 
njem. Saša Mejač je polovico svojega življe-
nja posvetila lokalnemu časopisu Kamniški 
občan. Bila je njegova dolgoletna izdajatelji-
ca in urednica. Njeni novinarski začetki se-
gajo v čas, ko je bila učenka Osnovne šole 
Toma Brejca, kot dijakinja Srednješolskega 
centra Rudolfa Maistra pa je postala uredni-
ca šolskega radia in glasila. Zdi se, da ji je 
bilo to položeno v zibko, in zdelo se je, da bo 
trajalo in trajalo. 
S Sašo sva se spoznali pri Kamniškem obča-
nu, kjer sem sodelovala v različnih vlogah. 
Najino sodelovanje se ni nikoli prekinilo, saj 
me je kot urednica pogosto povabila k pisa-
nju o knjižnici in spodbujala k obveščanju. 
Tako kot mnoge druge, saj je svoje medijsko 
poslanstvo živela s srcem. Delu je bila res 
predana. Kadar koli smo jo klicali, je odgo-
vorila. Ko smo zamujali, jo spraševali, poši-
ljali prispevke, slabe fotografije, pomanjkljive 
podatke ali članke, je bila vedno tukaj in 
zdaj ne glede na uro ali slabo kakovost foto-
grafije, in ne samo to, vedno je skušala ustre-
či in ponuditi roko. Vedno je poiskala rešit-
ve, kadar je šlo za to, da občani prejmejo 
dobre in pomembne informacije. Bila je za-
nesljiva, kar smo se dogovorili, je vedno 
držalo. Bila je zavzeta, redna, iznajdljiva, 
pozorna, predvsem pa objektivna, kar v 
majhnem kraju ni lahko, kajti majhnost se 
pogosto kaže tudi v majhnosti duha in ozkih 
interesih posameznikov ali skupin. Omogo-
čala je odprt prostor, kjer so se mnenja vča-
sih kresala, predvsem pa je s svojim delom in 
držo oblikovala medijski prostor, ki ni nikoli 
podlegel rumenemu tisku in je bil dostojen 
do posameznikov ali ustanov. 
Kdor ni nikoli delal časopisa, si težko pred-
stavlja, koliko dela je vloženega v vsak izid. 
Saša je sama skrbela skoraj za vse. Videli 
smo jo tudi, ko je sveže natisnjen časopis po-
nosno prinašala na pošto ali k posamezni-
kom in bila zadovoljna, da je pod streho še 
ena od mnogih številk.
Rada je imela Kamnik. Ljudi, kulturo, kraje, 
posebnosti. Kamniško zgodovino, preteklost, 
spremembe, vse, kar se je dogajalo. Mnoge je 
nagovorila k sodelovanju, sama opozorila na 
posameznike in njihove dosežke, trudila se je 
pokrivati skoraj vse dogodke enakovredno in s 
pozornostjo. Ne morem mimo vprašanja, ko-
liko te predanosti in zavzetosti smo ji kdaj 
vrnili z zahvalo ali pohvalo. Njena predanost 
in zavzetost sta vrlini, ki ju redko srečamo. 
Ob slovesu od Saše se lahko v svojih srcih 
vprašamo, koliko takšnih vrlih ljudi srečuje-
mo sleherni dan in koliko jih s svojimi bese-
dami in dejanji potrjujemo, se jim zahvali-
mo, pokažemo, da jih cenimo. Danes Saši 
ne moremo več povedati, kako smo jo cenili. 
Prepozno je. 
Najina srečanja so bila zaznamovana tudi 
z njeno prijaznostjo. Vedno se je pozanima-
la, kako mi gre, kako gre moji družini, am-
pak to niso bile vljudnostne fraze, to je bila 
res srčna Saša, ki sem jo cenila. Naj bo slovo 
od nje prežeto tudi z veseljem, da smo jo poz-
nali. Pogrešali jo bomo, pravijo tudi njeni 
kolesarski prijatelji, ki so ji v slovo zapisali: 
»Sašino veselje v prostem času je bila druga 
zgodba.  Kolesarjenje. In če se je le dalo, je 
vsak torek ob 5-ih popoldan "prišibala" na 

obvoznico, ker je bilo takrat na vrsti skupin-
sko kolesarjenje, tako imenovana "naša run-
da". Prav Saša je bila skupaj z nekaj prija-
telji pobudnica za srečanja, ki so prerasla v 
veliko več –  prijetna druženja,  stkala so se 
prava prijateljstva. Vedno nasmejana in 
sproščena, hkrati skrbna za ekipo okoli nje. 
Na kolesu je uživala, se maksimalno trudi-
la, še posebej, ko je vozila v zavetrju svoje 
Anite, svoje vzornice, mentorice na kolesu. 
Prav takšna je bila Saša do svojih prijate-
ljev. Pozorna. Skrbna. Srčna. Razvajala jih 
je s kozarčkom domače marmelade ali sveže 
nabranim čajem, ker jim je preprosto želela le 
najbolje. Tudi zato jo bomo tako zelo pogre-
šali. Pa to sedaj ni tako pomembno kot to, da 
»Sašica« počiva v miru. Da kolesari po novih 
stezicah, kjer se ji enkrat pridružimo.«

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

Poučevati sem začela še kot študentka v šol-
skem letu 1986/87 na Srednji in naravoslov-
ni šoli Rudolfa Maistra v Kamniku. Ko sem 
se z drugim polletjem takoj po diplomi redno 
zaposlila, mi je kolegica Magda Petelin, zna-
menita Maca, plemenito odstopila enega svo-
jih najboljših oddelkov, 2. c ekonomske smeri. 
Še po treh desetletjih se jih spominjam, 
vestnih, bistrih in sposobnih deklet, ki so us-
pešno stopale vštric z mojo začetniško zagna-
nostjo. Ena od teh deklet je bila Saša Mejač. 
Okretnega uma in zrelega izražanja, delav-
na, ambiciozna. Še zdaj  mi je živo pred 
očmi slap njenih dolgih svetlih las pred tem-
no zeleno tablo, na katero gladko rešuje za-
pleteno nalogo in ob tem postopek tekoče ko-
mentira. Da bo to dekle uspešno tudi na fa-
kulteti, že takrat ni bilo dvoma.
Komaj štiri leta kasneje mi je Saša, uspešna 
študentka ekonomske fakultete, zaželela do-
ber dan kot kolegica v zbornici, kjer sva se 
srečevali nadaljnja tri leta. Kljub mladosti je 
dijake brez težav pritegnila s sistematič-
nostjo, urejenostjo in suverenim nastopom. 
Poklicna pot jo je odpeljala proč od učilne zi-
dane njene mladosti. Saša je vanjo še zahaja-
la – kot novinarka in urednica Kamniškega 
občana. Občinsko glasilo je poskrbelo, da sva 
redno sodelovali. Naj je šlo za reportaže iz 
zborovskega dogajanja, vrvenje na najinem 
Perovem ali dogajanje na Šolskem centru Ru-
dolfa Maistra, kasneje preimenovanem v Gi-
mnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra: 
Saša je bila poleg. Zahtevnosti njenega ure-
dniškega dela sem se zavedla šele pred nedav-
nim, ko sem sama stopila v mini-uredniške 
škornje pri pripravi drobnega biltena, ki ga je 
po obsegu in vsebini prekašala vsaka, še tako 
"navadna" številka Kamniškega občana.
V zadnjih dveh letih sva se s Sašo srečevali 
skoraj le še na perovski pešpoti. Bolezen je 
zamenjala slap njenih dolgih svetlih las z 
rutico ali kapo. Sašin glas, čeprav utrujen, je 
razodeval njen trden namen, da se postavi 
po robu vsiljivcu v svoji glavi. Zven Sašinega 
glasu in ritem njenega govora, moja znanca 
iz mladosti, sta vsakič znova narisala Sašo 
iz mojega prvega 2. c.
Sašino telo je leglo k počitku. V moji glavi pa 
ostaja Sašin glas, ki hiti naprej in naprej čez 
miselne brzice, se odloča in načrtuje. Naj ti 
bo svetlo in lahko tam onkraj, glavna in od-
govorna urednica Nebeškega občana ...

Marta Zabret

V spomin  
Saši Mejač

Na občinski upravi pojasnju-
jejo, da je OPN jasen, da je 
krivda za nastalo stanje iz-
ključno na strani lastnikov, 
ki prostorskih aktov ne spoš-
tujejo, in da so v pripravi 
strokovne podlage in občin-
ski podrobni prostorski načrt 
(OPPN), ki bo nadaljnje po-
sege v prostor podrobneje 
opredelil.
Kot nam je povedal župan 
Marjan Šarec, bi kupci odgo-
vorneje morali razmisliti o 
tem, kakšna zemljišča so ku-
pili in kaj je na njih mogoče 
graditi, saj je resnično videti, 
da so bili ob nakupu zavede-
ni. Občinska uprava je z nji-
mi sicer že pred poletjem iz-
vedla sestanek, na katerem 
so jim pojasnili, da do spreje-
tja OPPN na tem območju 
večji posegi oziroma novo-
gradnje niso možni, da so 
dovoljena zgolj vzdrževalna 
dela, da je uporaba obstoječih 
stavb možna brez gradbenih 
posegov, ki bi spreminjali 
njihovo zasnovo, prav tako je 
dovoljena le uporaba obstoje-
čih proizvodnih objektov. Za 
vse posege, ureditve in 
vzdrževalna dela na zunanjih 
površinah ob objektih, ki 
niso proizvodne površine, je 
treba pridobiti kulturno-
varstvene pogoje in kulturno-
varstveno soglasje. (Na ob-
močnem Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine so nam 

odgovorili, da za omenjeno 
območje niso izdali nobene-
ga soglasja ali pogojev, saj v 
zadnjem letu in pol tudi niso 
prejeli nobene vloge).

Strokovne podlage so v 
pripravi
»Za grobe kršitve na posa-
meznih zemljiščih so krivi 
zgolj lastniki nepremičnin, 
ki ne upoštevajo usmeritev iz 
OPN,« pravi vodja občinske-
ga oddelka za okolje in pros-
tor dr. Marija Tadeja Ježek in 
dodaja, da so v pripravi stro-
kovne podlage, ki bodo osno-
va za OPPN. Vsebina stro-
kovnih podlag bo znana v 
prihodnjih dneh.
»Glede na razvoj dogodkov 
(prodaje zemljišč in s tem 
povezano drobljenje lastni-

štva, preplet interesov, raz-
nolike investicijske namere 
ipd.) bo treba analizirati tudi 
ta nova dejstva in natančneje 
opredeliti cilje ter podrobne 
usmeritve za razvoj smodni-
šnice. Občina Kamnik je bila 
seznanjena z začetkom stro-
kovnih podlag, ki so predpi-
sane z OPN Kamnik. OPN 
namreč predpisuje, da brez 
skupnih in usklajenih stro-
kovnih podlag ni mogoče na-
daljevati prostorskega načr-
tovanja z izdelavo občinskih 
podrobnih prostorskih načr-
tov. Vsi posegi v prostor na 
tem območju pa so do spre-
jema podrobnih prostorskih 
načrtov neskladni s pro-
storskimi akti občine,« še 
poudarja dr. Marija Tadeja 
Ježek.

Kaj se dogaja v nekdanji 
smodnišnici?

Nadaljnje posege v prostor bo podrobneje opredelil OPPN, 
ki je v pripravi, do takrat gradnje na območju nekdanje 
smodnišnice niso dovoljene. / Foto: Jasna Paladin

1. stran

Nedavno sem na avtomatu v 
Radomljah dvigovala denar. 
Kako neljubo sem bila prese-
nečena pozneje, ko sem ugoto-
vila, da imam v denarnici 
samo kartico, ne pa tudi de-
narja. Očitno sem ga pustila v 
avtomatu. Jezila sem se na 

svojo pozabljivost in vihravost, 
a se počasi sprijaznila z izgu-
bo. Čez nekaj časa me je poli-
cistka s postaje v Domžalah 
obvestila, da je srčen gospod 
prinesel k njim na postajo vso-
to denarja, ki ga je našel v ra-
domeljskem avtomatu, ko je 
dvigoval denar za menoj. To 
je bilo drugo presenečenje, tok-
rat zelo veselo. Prizadevni po-
licisti so s pomočjo banke ugo-
tovili, čigava je bila kartica 
pozabljivke. Denar sem dobila 
na policijski postaji nazaj. S 

privoljenjem najditelja mi je 
prijazna policistka povedala 
tudi njegovo ime, da sem se 
mu šla lahko osebno zahvalit 
in povedat, kako cenim njego-
vo poštenost. Skromni najdi-
telj gospod Jani Golob iz 
Šmarce je šele po mojem prigo-
varjanju dovolil, da izdam 
njegovo ime in se mu javno 
zahvalim. Dejanje, vredno po-
snemanja.

Monika Klemenc, 
Radomlje

Presenečenje

Prejeli smo
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Jasna Paladin

Srednja vas – Prvi del kole-
sarske poti so krajani slove-
sno odprli 12. oktobra pri 
Urhovčevem kozolcu, kjer 
so se zahvalili predvsem 
osmim lastnikom, ki so 
prisluhnili projektu, šli k 
notarju in podpisali služ-
nost ter tako poskrbeli za 
potrebna zemljišča.

Zahvala lastnikom 
zemljišč
»Gre za projekt, ki je za 
našo dolino izjemnega po-
mena. Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina si 

že vrsto let prizadevamo za 
čim večjo kakovost življenja 
Tuhinjcev in med takšne 
projekte zagotovo sodi tudi 
kolesarska povezava od Mot-
nika do Kamnika in naprej 

do Ljubljane. Gre za pot, ki 
je namenjena kolesarjem in 
pohodnikom pa tudi lastni-
kom zemljišč za lažji dostop 
do parcel, in prav takšno so-
delovanje je ključ do uspe-

ha. V tej prvi fazi nam je to 
lepo uspelo in imamo lepo 
popotnico za naprej,« je 
zbrane nagovoril Ivan Hri-
bar, predsednik Turistične-
ga društva Tuhinjska dolina.
Vizijo občinske uprave, da 
Tuhinjsko dolino po vsej 
dolžini povežejo s kolesar-
sko potjo, je predstavil tudi 
podžupan Matej Slapar. 
»Takšna pot bo prinesla 
boljšo kakovost bivanja vam 
domačinom, kaj več pa 
bomo imeli za ponuditi tudi 
turistom, ki jih je iz leta v 
leto več. Vemo, da turisti da-
nes niso več zadovoljni z bi-
vanjem na enem mestu, 
ampak si želijo doživeti čim 
več stvari, od številnih zado-
voljnih turistov pa boste 
imeli največ prav prebivalci 
doline sami. Upam, da bodo 
tako razumevajoči in koope-
rativni tudi drugi lastniki 
zemljišč na trasi, kjer je še 
predvidena ureditev kolesar-
ske poti. Želje in načrti ob-
činske uprave ali delavcev v 
turizmu so namreč bistveno 
težje uresničljivi, če pri tem 
ni podpore domačinov, in 
brez tega sodelovanja lahko 
tudi povsem preprosti in sa-
moumevni projekti obstane-
jo,« je poudaril podžupan.

Sledi odsek proti Potoku
Za strokovno izvedbo ure-
ditve kolesarske poti, ki jo 
domačini že uporabljajo, je 
skrbela Alenka Babnik iz 

občinskega oddelka za ure-
janje prostora. »Občina ko-
lesarske poti ureja ob Kam-
niški Bistrici pa tudi ob 
Nev ljici. V minulih letih 
smo bili bolj osredotočeni 
na traso ob Bistrici, ker pa 
smo tam s projektom že 
zelo daleč, imamo zdaj 
možnost, da se usmerimo 
tudi na Nevljico in Tuhinj-
sko dolino. Del, ki ga danes 
odpiramo, sovpada s traso 
kanalizacije, širina poti 2,4 
metra pa omogoča dostop 
tudi lastnikom zemljišč s 

traktorji ali intervencijskim 
vozilom, a pot je namenje-
na predvsem pešcem in ko-
lesarjem,« je povedala 
Alenka Babnik in dodala, 
da si na občini projekt želi-
jo nadaljevati v obe smeri, 
tako proti Kamniku kot pro-
ti Motniku, in da bi bila na-
slednja smiselna faza ure-
ditev poti od Lok do Potoka. 
Če bo volja lastnikov, bo 
realizacija projekta lahko 
hitra. Za prvi odsek so od 
prvih pogovorov do odprtja 
potrebovali le tri mesece.

Po Tuhinjski dolini s kolesom
Občina Kamnik je na pobudo članov Turističnega društva Tuhinjska dolina in ob sodelovanju lastnikov zemljišč uredila petsto trideset metrov dolg odsek 
kolesarske poti med Srednjo vasjo in Lokami, ki pa je le začetek širšega projekta, ki bi povezal celotno dolino.

Tuhinjska kolesarska pot je zdaj resda dolga le 530 metrov, 
a prvi korak je narejen in pot domačini že s pridom 
uporabljajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Želja občinske uprave in članov Turističnega društva Tuhinjska dolina je s kolesarsko 
potjo povezati dolino od Motnika pa vse do Kamnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Podžupan Matej Slapar: »Upam, da bodo tako 
razumevajoči in kooperativni tudi drugi lastniki 
zemljišč na trasi, kjer je še predvidena ureditev 
kolesarske poti. Želje in načrti občinske uprave 
ali delavcev v turizmu so namreč bistveno težje 
uresničljivi, če pri tem ni podpore domačinov, 
in brez tega sodelovanja lahko tudi povsem 
preprosti in samoumevni projekti obstanejo.«

Aleš Senožetnik

Kamnik – »Stare bajte, bloki, 
vile, sam zidovje, sam zidov-
je,« se je glasila domiselna 
Oda Centru z udarno kitico: 
»Center, to središče je, naj 
se ve!«, ki jo je v torek na 
vsakoletnem srečanju kraja-
nov Krajevne skupnosti Ka-
mnik-Center v Domu kultu-
re Kamnik zrecitiral Matic 
Maček.
Center pa ni »sam zidovje«, 
temveč tudi prebivalci s svo-
jimi željami. Po besedah 
predsednice krajevne skup-
nosti v središču Kamnika 
najbolj pogrešajo športno 
igrišče, ki je na seznamu že-
lja že dolga leta. Na seznamu 
želja celotne kamniške kul-
turne sfere, ne zgolj krajanov 
centra, pa je tudi dostojen 
galerijski prostor, primeren 
za mesto s tako bogato zgo-
dovino slikarstva in široko 
paleto vizualnih ustvarjalcev, 
ki jih premore občina.

Prebivalce centra pestijo tudi 
»obupni pločniki na Medve-
dovi«, želijo si ureditve tla-
kov in napeljav na Šutni, pa 
obnove spomenika padlim 
kamniškim vojakom v prvi 
svetovni vojni, do katere naj 
bi sicer kmalu prišlo. Zalo 
blizu so tudi postavitvi kape-
lice sv. Barbare pri krožišču 
na odcepu za »barutano«. 

Marsikaj za izboljšanje ka-
kovosti življenja krajanov pa 
so v krajevni skupnosti po-
storili sami. Med drugim so 
se z ribiči lotili čiščenja 
strug Kamniške Bistrice in 
Nevljice, s taborniki pa žele-
zniške proge. Pomemben 
projekt, ki se je odvijal v sre-
dišču mesta, je bila tudi iz-
gradnja zidu za proti-
poplavno zaščito.

Kljub težavam in (še) neure-
sničenim željam, pa je sre-
dišče Kamnika eno najlepših 
v Sloveniji, za kar je občina 
pred kratkim prejela tudi 
nagrado. Pomemben del k 
urejenosti mesta nosijo prav 
njegovi prebivalci. Številnim 
krajanom so za urejene zu-
nanje podobe svojih vrtov, 
balkonov in okenskih polic 
podelili pohvale.

Najbolj pogrešajo igrišče
Športno igrišče, galerija, pločniki na Medvedovi, tlaki in napeljave na Šutni – to so glavne želje 
krajanov Krajevne skupnosti Kamnik-Center.

Predsednica KS Kamnik-
Center Ivanka Učakar 

Srečanja se je udeležilo veliko število krajanov. 
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Bojana Klemenc

Kamnik – V četrtek, 6. okto-
bra, se je z instalacijo Prepih 
Nine Koželj v prostorih Ga-
lerije Miha Maleš odprl nov 

razstavni prostor Pogled, 
programsko in vsebinsko 
namenjen mladim umetni-
kom, ki se bodo lahko poka-
zali s svojimi deli in pred-
vsem z mladimi zamislimi. 

Nov Pogled še kako 
potreben
Kustosinja razstave Saša 
Bučan je v uvodnem nago-
voru prepričljivo pritrdila, 
da Kamnik tovrstni prostor 
še kako potrebuje, in izrazi-
la željo, da bi tudi novejša 
umetnost v našem mestu 
zaživela in dobila svojo pri-
sotnost in priznanje. Še 
Miha Maleš je nekdaj zapi-
sal: »Ne frazarite o nava-
dnem človeku, češ da ne ra-
zume umetnosti. Taka je 
natura že od vekomaj. Neka-

teri jo več, drugi manj, tretji 
pa sploh nič. Umetnost je 
nekaj najlepšega in najčis-
tejšega v našem življenju.« 
Razstavni prostor Pogled je 
v drugem nadstropju Galeri-
je Miha Maleš, kjer je do se-
daj bila arhivska soba.

Življenje znotraj balona
Kamničanka Nina Koželj, 
večkrat nagrajena mlada vi-
zualna umetnica, deluje na 
področju kiparstva, grafike 
in slikarstva. Ninina nemir-
na ustvarjalna vizija tega sve-
ta kamniškim ljubiteljem 
umetnosti vsekakor ni 
neznanka, tokrat pa je s svo-
jo novo zgodbo obiskoval-
cem odprtja galerije in raz-
stave hudomušno dala misli-
ti. V razstavno sobo je znot-
raj napihljivih plastičnih vreč 
skrila snežakaste skulpture, 
ki zaradi materiala niso po-
polnoma vidne. Moč ventila-
torja, ki prostor okrog sneža-
ka napihuje in oživlja, gledal-
cu podaja celostno občutenje 
– življenje znotraj balona. 
Tudi Nina je v svojem govo-
ru gledalce zaprosila, da naj 
instalacije ne vzamejo 'smr-
tno resno', in dodala, da jo je 
ustvarjanje te zgodbe dobro 
zabavalo, hkrati pa poudari-
la, kako jo instalacija opomi-
nja na naš svet v embalaži.
Razstava bo na ogled do 16. 
novembra.

S Prepihom v nov Pogled
Kamniška vizualna umetnica Nina Koželj je s svojo kiparsko razstavo Prepih odprla nov galerijski 
prostor za sodobno umetnost.

V razstavnem prostoru Pogled kot prva razstavlja Nina Koželj. / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Tudi letošnji bie-
nale so organizirali člani Li-
kovnega društva Tone Kra-
njc Kamnik, ki so na štiri-
dnevno ustvarjanje v okolici 
Domžalskega doma na Mali 
planini privabili sede-
mindvajset akademskih in 
ljubiteljskih slikarjev iz vse 
Slovenije in tudi Rusije, 
Ukrajine, Bosne in Herce-
govine ter Kitajske.

Kot je na odprtju razstave, ki 
je tokrat potekala brez kul-
turnega programa, povedal 
predsednik društva, so se 
bienala udeležili štirje njiho-
vi člani (poleg njega še Jure 
Rejc, Cheng Xing in Robert 
Uranič), ker pa je Kamnik 
znan tudi kot mesto slikar-
jev, so povabili tudi več kam-
niških umetnikov – Staneta 
Balantiča, Alojza Berleca, 
Ceneta Griljca, Miša Kokov-
nika ter Dušana in Matevža 

Sterleta.
Tehnika in tematika nista 
bili določeni, zato je rezultat 
bienala, viden na tokratni 
razstavi, izbor izredno ra-
znovrstnih slik, ki bodo v 
prihodnjih tednih precej po-
pestrile preddverje in sto-
pnišče občinske stavbe. 
Zbranim umetnikom in obi-
skovalcem je zato nekaj 
spodbudnih in pohvalnih 
besed, da se že vrsto let tru-
dijo z organizacijo tega do-

godka, namenil tudi župan 
Marjan Šarec.
Člani Likovnega društva 
Tone Kranjc Kamnik so z 
mislimi že pri jubilejnem, 
10. mednarodnem bienalu, 
ki ga bodo organizirali čez 
dve leti. Želijo si več poslu-
ha, da bo dogodek na nivoju, 
kakršnega si zasluži, za 
razstavo pa si takrat želijo 
kakšno novo likovno galeri-
jo v Kamniku, ki si jo ume-
tniki vsekakor zaslužijo.

Razstavili slike s planine
V preddverju občinske stavbe je do 7. novembra na ogled razstava del udeležencev 9. Mednarodnega 
likovnega Bienala Velika planina, ki so ga avgusta letos pripravili na Mali in Gojški planini.

Svoja dela razstavlja sedemindvajset udeležencev 
letošnjega likovnega bienala. / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava bo v času uradnih ur občine na ogled še do 
sedmega novembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Bojana Klemenc

Kamnik – Ljudske pevke 
Predice, ki pod vodstvom 
Angelce Jagodic delujejo v 
okviru Društva upokojen-
cev Kamnik, so v petek, 14. 
oktobra, pripravile že 13. 
prireditev Nocoj je ena 
luštna noč. Na srečanju je 
pred polno dvorano ljubite-
ljev ljudske glasbe nastopi-
lo sedem skupin ljudskih 
pevk in pevcev ter instru-
mentalnih skupin iz Ka-
mnika in drugod.

Prijeten večer je povezovala 
članica Predic Dragica Po-
žek, poslušalci pa so lahko 
prisluhnili godcu Jožetu Ja-
godicu iz Kamnika, Moški 
vokalni skupini Šmartinci iz 
Šmartnega v Tuhinjski doli-
ni, Pevski skupini ljudskega 
petja iz Cerkelj na Gorenj-
skem, Rožanskim fantjičem 
iz Folklorne skupine Tine 
Rožanc, Bistriškim tam-
burašem iz Bistrice ob Dra-
vi, družinskemu triu Pla-
hutnik iz Stranj in organiza-
torkam večera Ljudskim 
pevkam Predice. 
Lepo glasbeno druženje so 
vsi nastopajoči zaključili s 
skupno pesmijo na odru, 

med drugim so zapeli tudi 
znano Nocoj je ena luštna 
noč. 

Prihodnje leto jubilej 
Ljudskih pevk Predic
Ob zaključku prireditve je 
Angelca povabila vse zbrane 
na jubilejni koncert prihod-
nje leto, ko bodo Predice 
praznovale petnajstletnico 
svojega uradnega obstoja, 
čeprav so v kamniško kul-
turno dogajanje vpete že več 
kot dve desetletji. Pravijo, 
da se dobro razpoloženje 

doživi z lepo glasbo in prija-
teljstvom, kar so ta večer na 
odru Doma kulture Kamnik 
nedvomno dokazali vsi, 
tako nastopajoči kot poslu-
šalci. Lepo je videti, kako 
vse nastopajoče na odru 
druži ljubezen do ljudske 
glasbe, obenem pa ohranja-
jo pomemben del sloven-
skega glasbenega izročila. 
Včasih je bila ljudska pesem 
nepogrešljiva spremljevalka 
vsakdanjega in prazničnega 
življenja, dandanes pa jo 
malodane slišimo lahko le 
še na tovrstnih prireditvah, 
zato je še toliko bolj prijetno 
prisluhniti vsem nastopajo-
čim na odru.

Večer ljudske pesmi
V Domu kulture Kamnik je potekalo že trinajsto 
srečanje ljudskih pevcev in godcev.

Že 13. prireditev Nocoj je ena luštna noč so znova 
pripravile Ljudske pevke Predice. / Foto: Bojana Klemenc

Nov razstavni prostor Pogled v prostorih 
Galerije Miha Maleš, ki ga kamniški umetniki 
še kako potrebujejo, bo programsko in 
vsebinsko namenjen mladim, ki se bodo lahko 
pokazali s svojimi deli in predvsem z mladimi 
zamislimi.

   IGRA IMITACIJE             



8

Podjetništvo

petek, 21. oktobra 2016

Matjaž Jug

Kamnik – Omisli.si je spletni 
portal in vstopna postaja za 
nakup različnih lokalnih sto-
ritev. Iskalcu storitve (npr. 
fotografiranja, oblikovanja 
ali cateringa) omogoča, da v 
manj kot eni minuti prek 
spletnega obrazca odda svoje 
povpraševanje in brezplačno 
prejme vsaj pet ponudb raz-
ličnih lokalnih ponudnikov. 
S tem nam iskalcem različ-
nih storitev rešuje problem 
časovno zamudnega prever-
janja ponudnikov, njihovih 
cen, priporočil in kakovosti 
storitev, ponudnikom pa 
problem pomanjkanja pov-
praševanja ter dragega in ne-
učinkovitega oglaševanja.
S to poslovno idejo so prep-
ričali tudi Podjetniški sklad 
Slovenije in pridobili 
sredstva iz razpisa SK75 v 
višini 75 tisoč evrov. Sousta-
novitelj spletnega portala je 
tudi Martin Korenjak.

Kako ste prišli do svoje po-
slovne ideje? Kdaj se je vse 
skupaj začelo?
»Začelo se je pred približno 
petimi leti, ko sva s tedanjim 
sodelavcem Mitjo Pritržni-
kom začela deliti misli o 
lastnem podjetju. Ob kupici 
težav pri iskanju glasbenika 
za rojstnodnevno zabavo 
staršev je nastala ideja za prvi 

projekt Najdi-glasbenika.si, 
ki ga je zelo kmalu začelo 
uporabljati več kot osemsto 
slovenskih glasbenikov. S 
projektom smo prevetrili 
stanje na glasbenem trgu 
in kasneje tudi fotograf-
skem. Danes preko Omisli.
si to zgodbo nadaljujemo 
tudi na drugih storitvenih 
trgih.«
 
Kaj vam pomenijo sredstva 
podjetniškega sklada in ali 

že veste, kako jih boste pora-
bili? 
»Gre za konvertibilno posoji-
lo, naš cilj je sicer, da denar 
vrnemo, v nasprotnem pri-
meru se posojilo konvertira v 
lastniški delež. Večina financ 
bo namenjena zaposlitvi eki-
pe za polni delovni čas in za 
stroške operacije za eno leto. 
Sem so vključeni tudi stroški 
marketinga za hitro rast. V 
kratkem želimo prodreti na 
petdeset novih storitvenih 
področij, po vsej verjetnosti 
pa bo tekel test tudi na Hrva-
škem. Pravkar izbiramo eki-
po za prodor na ta trg, tehno-
loško smo že pripravljeni.«
 
Koliko je pomembna ekipa 
in same izkušnje? Vas je v 
podjetju več? 
»Najbolj. Tega se zavedajo 
vsi investitorji in skladi tve-
ganega kapitala. Naša ključ-
na konkurenčna prednost 
podjetja so ravno naše izku-
šnje v panogi, saj smo do 
sedaj uspešno postavili že 
dva podobna portala, in si-

cer Najdi-glasbenika.si in 
Najem-fotografa. Trenutno 
smo v podjetju štirje zapos-
leni za polni delovni čas.« 

Kaj bi svetovali začetnikom 
v podjetništvu? Kako naj 
začnejo? 
»Naj začnejo 'nišno'. Tudi ve-
like zgodbe nastajajo počasi. 
Danes največje družbeno 
omrežje Facebook je najprej 
ciljal na študente dotične fa-
kultete. Preden se odločite za 
hitro rast, spoznajte svoje 
stranke, njihove bolečine in 
preverite svoj poslovni model. 
Fokus, 'posluh za trg' in 
vztrajnost so ključni dejavni-
ki, ki vas lahko pripeljejo do 
stabilne bilance.«
 
Ste tudi stanovalec v KIKšta-
raterju, kakšne so vaše izku-
šnje s coworkingom? 
»Pozitivne. Dve leti sem 
prakticiral delo od doma, a 
začel pogrešati vsakodneven 
socialni stik. V coworkingu 
pa si obdan s somišljeniki, 
kar je zelo motivacijsko. Kla-
sičen coworking zame ne 
pride ravno v poštev, saj 
sem velik del dneva na tele-
fonu s partnerji. V KIKštar-
terju pa mi je všeč tudi to, da 
ponujajo najem pisarn, kjer 
lahko diskretno opravim po-
slovne pogovore. Zelo dosto-
pne so tudi cene, kar je za 
start-up podjetja, ki delajo 
'vitko', zelo pomembno.«

Tržno nišo našli v storitvah
Omisli.si je prvo podjetje iz KIKštarterja, ki je za svojo poslovno idejo prejelo investicijo. Iz razpisa 
Podjetniškega sklada Slovenije so prejeli 75 tisoč evrov.

Martin Korenjak, soustanovitelj spletnega portala Omisli.si 
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Aleš Senožetnik

Šmarca – Kamniška butična 
Pivovarna Mali grad se je 
med ljubitelji piva že dobro 
uveljavila. Anja in Urban 
Florjančič sta v dobrih dveh 
letih iz ideje in skromnih 
začetkov v domači garaži 
ustvarila prepoznavno bla-
govno znamko in podjetje, 
ki skupaj z lastnikoma zapo-
sluje že pet ljudi.

Po tem, ko sta aprila iz (pre)
majhnih prostorov pivovar-
no preselila v industrijsko 
cono v Šmarci, sta minuli 
teden odprla še lastno Točil-
nico Mali grad, ki je ob od-
prtju pokala po šivih. Kot 
pravi Anja Florjančič, je bila 
lastna točilnica njuna želja 
že vseskozi, še posebej pa od 
lanskega novembra, ko sta 

obiskala London in se prep-
ričala, da ima vsaka butična 
pivovarna tudi svojo pivnico. 
Ko sta dobila priložnost za 
najem prostora zraven svoje 
pivovarne, sta jo takoj pogra-
bila. Lokala pa ne bi bilo, če 
jima na pomoč ne bi prisko-
čili prijatelji in znanci, za 
kar sta jim zelo hvaležna.
»S tem lahko še bolj eksperi-
mentiraš s pivi, saj ga lahko 
prodaš v lastnem lokalu, če 

gre pri drugih gostincih tež-
je,« njuno poslovno odloči-
tev pojasnjuje Anja in zatr-
juje, da industrijskih piv v 
točilnici ne bo. 
Kot zatrjujeta zakonca Flor-
jančič, se Kamničanom obe-
tajo dobri 'žuri', za katere 
bosta skrbela sveže zaposle-
na gostinca, ki imata že 
vrsto let izkušenj.

Odprla sta Točilnico
Kamniška pivovarja Anja in Urban Florjančič 
svojo ponudbo širita v gostinstvo.

Anji in Urbanu Florjančiču je uspelo ustvariti prepoznavno 
znamko piva. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Duplica – Podjetje Junghei-
nrich, ki od lanskega maja 
deluje na novi lokaciji na Ko-
renovi cesti na Duplici, je v 
ponedeljek, 17. oktobra, preje-
lo najvišjo, zlato boniteto 
odličnosti, ki jo podeljuje 
podjetje Bisnode. Zlata boni-
teta odličnosti predstavlja 
nadpovprečno bonitetno 
vrednost med podjetji, ki bo-
niteto odličnosti izkazujejo tri 
leta zapored. Direktorju pod-
jetja Branku Šveglju je nagra-
do predal direktor prodaje 
Bisnode Slovenija Borut 
Volk, ki je ob tem povedal, da 

je podjetje Jungheinrich eno 
izmed 1195 podjetij v Sloveni-
ji, ki je v letu 2016 prejelo zla-
to boniteto odličnosti. Švegelj 
je ob prejemu nagrade izrazil 
veliko zadovoljstvo, da podje-
tje s svojim poslovanjem in 
nastopanjem na trgu upravi-
čuje visoka pričakovanja tako 
kupcev, dobaviteljev, lastni-
kov kot tudi vseh sodelavcev, 
ki jih je v podjetju trenutno že 
48. Tega, za podjetje Junghei-
nrich zelo pomembnega do-
godka, se je udeležil tudi 
kamniški župan Marjan Ša-
rec, ki je zaposlenim čestital 
za tako uspešno poslovanje in 
trud, ki ga v to vlagajo.

Prejeli zlato boniteto 
odličnosti

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,0 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost 
specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0140 do 0,0686 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000113g/km. 
Število delcev: 0,01 do 9,31. 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.

 Ponudba velja za 208 5V Allure, 1,6 BlueHDi 100, s kovinsko barvo in sredinskim naslonjalom za roko. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 
Allure (1,6 BlueHDi 100); maloprodajna cena z DDV je 15.251 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 159 EUR pri 36 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50%, doba fi nanciranja je vezana 
na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 09. 2016 znaša 9,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 8,2 %; fi nancirana vrednost 9.761 EUR; skupni znesek za plačilo 18.469 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo in vzdrževanje Optiway za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 
100.000 km in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

ZAVAROVANJE ZA 1€ / DO 2.800 € PRIHRANKA

www.peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

»V KIKštarterju mi je všeč tudi to, da ponujajo 
najem pisarn, kjer lahko diskretno opravim 
poslovne pogovore. Zelo dostopne so tudi cene, 
kar je za start-up podjetja, ki delajo 'vitko' zelo 
pomembno.«

»V kratkem želimo 
prodreti na petdeset 
novih storitvenih 
področij, po vsej 
verjetnosti pa bo tekel 
test tudi na Hrvaškem. 
Pravkar izbiramo 
ekipo za prodor na ta 
trg, tehnološko smo že 
pripravljeni.«



Mladi

9petek, 21. oktobra 2016

Zanimivo septembrsko dogajanje na šoli
Letošnje šolsko leto že od samega začetka 
napoveduje pestrost, ki se je vsi zelo veseli-
mo. V nadaljevanju si lahko preberete marsi-
kaj, od izdaje pesniške zbirke dijakov do špor-
tnih uspehov in taborov.
Petega oktobra 2016 so naše dijakinje na dr-
žavnem prvenstvu v odbojki na mivki uspešno 
zastopale barve šole in osvojile drugo mesto 
ter s tem naslov državnih podprvakinj. Zasluž-
ne za ta dosežek so: Eva Pogačar, Patricija 
Porovne Černe, Lana Žužek in Ana Špoljarič.
Tudi v atletiki smo bili zelo uspešni, saj so se 
dijaki naše šole prvič uvrstili v finale državnega 
ekipnega prvenstva in  6. oktobra 2016 tek-
movali v raznih atletskih disciplinah. Med dija-
ki GSŠRM je najbolj izstopal Matevž Planko, 
ki je osvojil prvo mesto v teku na 2000 m.
Dijaki 4. e letnika so si v sklopu modula delo-
vanje upravnih organov ogledali ljubljansko 
Mestno hišo, sedež Vlade RS in Upravno 
enoto Ljubljana.  
Četrtošolci, ki se pripravljajo na maturo iz fizi-
ke, biologije in kemije, pa so odšli na tridnevni 
naravoslovni tabor v Kamniško Bistrico. Tam 
so skupaj z osmimi profesorji izvajali razne ek-
sperimente in naloge, s katerimi so povezova-
li praktična in teoretična naravoslovna znanja. 
Tabor je poleg mnogih uglednih gostov obi-
skal tudi Tomaž Humar, ki je predstavil svoj 
podvig – s kolesom okoli sveta.
Letošnja podelitev diplom DSD (nemška jezi-
kovna diploma) je pokazala, da imamo kar 41 
dijakov, ki so uspešno opravili vse priprave in 
teste ter si z diplomo izboljšali možnosti pri 
nadaljevanju študija ali celo zaposlitve  v Nem-
čiji. 
Najodmevnejši dogodek meseca pa je bil za-
gotovo recital, na katerem so dijaki predstavili 
prvo skupno pesniško zbirko, imenovano Mi-

mobežnice. Zbirka je začela nastajati konec 
lanskega šolskega leta, svoje pesmi pa je pri-
spevalo 13 dijakov: Ana Hafner, Pavla Zabret, 
Ema Osolnik, Blaž Lipar, Gašper Tonin, Neža 
Zore, Benjamin Zajc, Tara Korica, Zala Kanc, 
Monika Baraga, Andrej Fatur, Ana Dragar in 
Pino Pograjc. Najzaslužnejši za nastanek zbir-
ke je prizadevni Gašper Tonin, ki se je zelo 
angažirali pri oblikovanju zbirke in se  uspešno 
preskusil še v uredniški vlogi. Na zadnji dan 
septembra pa je organiziral še vrhunski reci-
tal, ki so ga popestrile glasbene točke gostu-
jočih saksofonistov in flavtistk iz Glasbene 
šole Kamnik.
Prijazno vas vabimo, da si še več o naših do-
gajanjih in novicah preberete na naši šolski 
spleti strani: www.gssrm.si.

Blaž Grünfeld,
GSŠRM PRESS
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Novičke iz GSŠRM

Aleš Senožetnik

Zgornje Stranje – Minuli pe-
tek je Župnijska karitas v 
Stranjah prvič organizirala 
dobrodelni koncert Dar za 
otroški nasmeh. V pozdrav-
nem govoru pred polno telo-
vadnico Osnovne šole Stra-
nje je tamkajšnji župnik 

Anton Prijatelj priznal, da 
ga je skrbelo, kakšna bo 
udeležba na koncertu. »Tu-
kaj živite dobri ljudje in da-
nes ste s svojo udeležbo to 
tudi dokazali,« je dodal. Še 
bolj pa je bil zadovoljen ob 
koncu koncerta, saj so obi-
skovalci s prostovoljnimi 
prispevki zbrali okoli 2800 

evrov, ki jih bodo namenili 
za pomoč župnijskim otro-
kom pri šolanju in šolskih 
izletih ter ekskurzijah.
»Že dlje časa smo razmišlja-
li, da bi organizirali dobro-
delni koncert, s katerim bi 
poskusili storiti nekaj ko-
ristnega za župnijske otro-
ke. Letos nam je vendarle 

uspelo. Zadovoljni smo, saj 
je koncert odlično uspel,« je 
še povedal Prijatelj in se 
zahvalil za darove ter glasbe-
nikom, ki so s svojimi nasto-
pi v telovadnici pripravili 
veselo vzdušje.
Nastopili so ansambli Skriv-
nost, Kvatropirci, Ognjeni 
muzikanti, Sanjska dekleta 
ter Zala in Matic Smolnikar, 
Mladinski pevski zbor OŠ 
Stranje pod vodstvom Karle 
Urh, Melisa Spruk in Marko 
Matjašič ter ženski komorni 
zbor Vox Annae. Koncert je 
povezoval Franc Pestotnik 
Podokničar. 
Vsi nastopajoči so na tak ali 
drugačen način povezani s 
Kamnikom ali Stranjami. 
Kot je povedal Prijatelj, so se 
z veseljem odzvali vabilu in 
bi jih lahko povabili še več, 
če zato le koncert ne bi trajal 
predolgo. A ker si želijo, da 
bi koncert postal tradiciona-
len, bo priložnosti za nastop 
v Stranjah v prihodnjih letih 
dovolj tudi za ostale kam-
niške glasbenike.

Dar za otroški nasmeh
Na dobrodelnem koncertu Dar za otroški nasmeh, ki ga je organizirala Župnijska karitas Stranje, so s 
prostovoljnimi prispevki zbrali 2800 evrov, ki jih bodo namenili za učbeniški sklad.

Župnik Anton Prijatelj je bil zadovoljen z izkupičkom 
koncerta. / Foto: Aleš Senožetnik

Zapeli so tudi učenci OŠ Stranje. / Foto: Aleš Senožetnik Matic in Zala Smolnikar / Foto: Aleš Senožetnik

Urša Kmetec

Kamnik – Tako učenci kot 
učitelji so bili nad predsta-
vitvami, ki so jih na šolah 
pripravili društva in zavodi, 
navdušeni. Učenci so se 
med drugim preizkusili v 
različnih spretnostih, se uči-
li oživljanja, spoznali delo 
gasilcev, čebelarjev in mno-
go drugega.
»Šola sicer že dobro sodelu-
je z odbojkarskim in plaval-
nim klubom Kamnik ter s 
plesnimi šolami. Želimo pa 
si več sodelovanja s humani-
tarnimi organizacijami in 
folklornimi skupinami. Na 
šoli imamo tudi sekcijo 
Modri noski,« je povedala 

ravnateljica OŠ Toma Brejca 
Kamnik Mojca Rode Škr-
janc. »Z interaktivno in do-
življajsko predstavitvijo so 
nevladne organizacije po-
skušale navdušiti mlade, da 
se aktivno vključijo v delo 
lokalnih društev, zavodov in 
ustanov ter tako v praksi, s 
prostovoljnim delom in iz 
lastnih izkušenj ugotovijo, 
kaj je tisto, kar jih v življenju 
resnično zanima. Z večjim 
vključevanjem mladih se bo 
krepilo tudi sodelovanje 
med generacijami,« je pove-
dala Tjaša Bajc iz Stičišča 
NVO osrednje Slovenije. 
Po predstavitvah je potekala 
še okrogla miza, ki je bila 
priložnost za lokalne nevla-

dne organizacije, da so svoje 
programe predstavile uči-
teljskemu kolektivu in dobi-
le povratne informacije o 
potrebah, željah in predlo-
gih za večje sodelovanje. 
Na OŠ Toma Brejca so se 
predstavili: Društvo botrov 
otrok TWIMC, Sadjarsko-vr-
tnarsko društvo Tunjice, 
PGD Kamnik, PD Bajtar Ve-
lika Planina, TD Kamniška 
Bistrica, Čebelarsko društvo 
Kamnik, Zavod Oreli, Zavod 
za trajnostne rešitve Tunji-
ce, Strelska družina Ka-
mnik, Folklorna skupina 
Kamnik, Društvo Ključ živ-
ljenja, Društvo staršev otrok 
s posebnimi potrebami in 
OZRK Kamnik.

Društva in zavodi v šoli
V akciji NVO gre v šolo se je 175 učencem II. triade Osnovne šole Toma 
Brejca v Kamniku 4. oktobra, v tednu otroka, predstavilo kar trinajst lokalnih 
društev in zavodov. Cilj akcije NVO gre v šolo je spodbuditi povezovanje 
nevladnih organizacij (NVO) z osnovnimi šolami v lokalnem okolju.

Na Osnovni šoli Toma Brejca so se predstavili tudi člani Folklorne skupine Kamnik. 
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Aleš Senožetnik

Kamnik, Češnjice – Osmi 
Veronikin tek, ki poteka po 
kamniških mestnih ulicah, 
je letos minil v znamenju 
rekordov. Po besedah orga-
nizatorjev je namreč teklo 
več kot 700 tekačev od naj-
mlajših do veteranov te di-
scipline. Za nameček pa je s 
časom 23:02 nov rekord 
proge postavil zmagovalec 
Peter Lamovec. V moški 
konkurenci sta drugo in 
tretje mesto zasedla Peter 
Kastelic in Boštjan Jenčič. 
Med tekmovalci kamniških 
klubov sta se v prvo deseteri-
co uvrstila Franci Teraž 
(KGT Papež) in Domen Hri-
bar (TK Trisport Kamnik) s 
sedmim in osmim mestom. 
V ženski konkurenci pa je 
zmagala Tina Klinar, druga 
je bila Tanja Potočnik, tretja 
pa Andreja Godec. Tik pod 
zmagovalni oder se je uvrsti-
la Karmen Orehek, tekačica 
KGT Papež, na deveto mes-
to pa Marinka Milič iz ŠKD 
Mekinje. Med mladinci je s 
štirikilometrsko razdaljo 
najhitreje opravil domačin 
Rok Sušnik, član KGT Pa-
pež, med mladinkami pa 
Nuša Mali.
Kot je v cilju povedal zmago-
valec, ki je na Veronikinem 
teku tekel prvič, je bil prese-
nečen nad razgibanostjo te-
rena in ga ni motilo, da je 
moral po isti trasi odteči šti-
ri kroge. Kljub temu da tek v 
krogih nekaterih očitno ne 
moti, pa organizatorji raz-
mišljajo o novi trasi, ki bi 
potekala v enem krogu. 
»Vemo, da je tekačem težko 
teži več krogov po isti poti, 
zato iščemo možnost, da bi 
traso razširili na le en osem-
kilometrski krog,« je pove-

dala direktorica Zavoda za 
turizem in šport v občini 
Kamnik Božena Peterlin, ki 
upa, da bodo tekači po novi 
trasi tekli že na enem izmed 
naslednjih Veronikinih te-
kov. 

Skrajšan Češnjiški tek
Na Veronikinem teku se je 
teklo po asfaltu, na Češnji-
škem teku pa po mokrem in 
večkrat spolzkem blatnem 
terenu, a zmagovalec je bil 
isti – Peter Lamovec iz Ži-
rov. S 7,7 kilometra dolgo 
progo, ki so jo letos zaradi 
razmočenega terena skrajša-
li za dober kilometer, je op-
ravil v dobrih 26 minutah. 
Franci Teraž je zasedel dru-
go mesto, Franci Volkar 
(ŠKD Mekinje) pa tretje. 
Med dekleti je slavila Andre-
ja Godec (AD Štajerska) 
pred Ano Podpečan in Kar-
men Orehek.
»Z udeležbo smo zadovolj-
ni, še posebej glede na vre-
me, ki nam ni naklonjeno. 
Zato smo progo tudi skraj-
šali za en kilometer, s tem 
pa zmanjšali tudi višinsko 
razliko po progi. Razmišlja-
mo, da bomo letošnjo traso 
obdržali tudi v prihodnje,« 
je povedal Rajko Jeglič, 
predsednik Športnega 
društva Češnjice, ki je orga-
niziralo že enajsti Češnjiški 
tek – Memorial Zdravka 
Berlica, ki šteje tudi za pokal 
Kamnika.
Tako Veronikin kot Češnji-
ški tek pa skrbita za to, da se 
tekaški duh krepi tudi med 
najmlajšimi, ki so se na 
obeh tekih pomerili na ne-
kaj desetmetrskih razdaljah. 
Tudi s tem organizatorji 
skrbijo, da se za prihodnost 
tekaških prireditev ni bati.

Tekli v mestu in na vasi
Minula konca tednov sta minila v znamenju Veronikinega teka po kamniških ulicah ter Češnjiškega 
teka po razgibanem terenu vasi v Tuhinjski dolini. Oba je dobil Peter Lamovec.

Veronikin tek je bil letos rekorden tako po številu 
udeležencev kot po času zmagovalca. / Foto: Aleš Senožetnik

Zmagovalec obeh tekov je bil Peter Lamovec.

Češnjiški tek je letos potekal po nekoliko krajši trasi.
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Darja Korelc

Kamnik – V Tenis klubu Ka-
mnik so opravili pomembno 
kadrovsko zamenjavo; zara-
di prevelike obremenjenosti 
Matica Možka, ki je vse bolj 
vpet v treniranje v Ljubljani 
in nima časa za delovanje 
tudi v Kamniku, je mesto 
vodje teniške šole prevzel 
Matjaž Pogačar. Gre za pre-
kaljenega teniškega trenerja, 
ki je teniško šolo Tenis klu-
ba Kamnik že vodil, in sicer 
v času največjih tekmovalnih 
uspehov. Kamniški klub je 
bil pod njegovim vodstvom 
dolga leta med najuspešnej-
šimi teniškimi kolektivi v 
samostojni Sloveniji, kam-
niški igralci pa državni prva-
ki in državni reprezentanti 
predvsem v mlajših katego-
rijah. »Stanje v klubu ni ro-
žnato, saj v Tenis klubu Ka-
mnik ni niti enega pionirja 
ali mladinca, ki bi bil regi-

striran pri Teniški zvezi Slo-
venije. Tudi število vadečih v 
teniški šoli je majhno, kot že 
dolgo ne. Treba bo zavihati 
rokave in kakovostno ter 
kontinuirano delati štiri, pet 
let, da bomo vsaj približno 
dosegli kakovost in šte-
vilčnost, ki smo jo imeli ne-
koč. Povabilu predsednika 
kluba Borisa Božičnika, da 
prevzamem vzgojo mladih 
igralcev tenisa v kamniškem 
klubu, sem se dokaj hitro 
odzval, saj sem v pogovorih 
spoznal, da imajo v klubu 
jasno in ambiciozno vizijo, 
to je vrnitev šole in tekmo-
valnega tenisa na visoko ra-
ven,« je povedal Pogačar. 
Teniški treningi se v mesecu 
novembru selijo v telovadni-
ce in dvorane, oktober pa 
bodo mladi kamniški igralci 
tenisa izkoristili za igranje 
na teniškem turnirju, na ka-
terem se bodo pomerili z vr-
stniki iz Tenis kluba Tuhinj.

Pogačar novi vodja 
teniške šole

Najmlajši v Tenis klubu Kamnik / Foto: Darja Korelc

Mitja Redja

Duplica – S koncem poletja 
so se končala tudi ligaška 
tekmovanja v teniški ligi 
Pod kamniškimi planinami.
Člani veteranske ekipe Teni-
škega kluba Duplica smo 
enako kakor lani zopet osvo-
jili prvo mesto, brez poraza, 
v dvokrožnem tekmoval-
nem sistemu. Premagali 
smo ekipe Domžal, Rado-

melj, Mengša in Komende. 
V ekipi so sodelovali: Jože 
Uršič, Bruno Ribič, Fred 
Keršič, Danijel Ramšak, 
Slavko Šuštar, Dušan Janič, 
Roman Rutar, Tone Preše-
ren, Maks Keržič, Edo Feko-
nja in Mitja Redja. 
Tudi ostale ekipe Teniškega 
kluba Duplica so v imenova-
ni ligi dosegle lepe rezultate, 
in sicer eno prvo in eno dru-
go mesto.

Veterani z Duplice 
znova zmagovalci

Veteranska ekipa Teniškega kluba Duplica 
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Mira Papež

Kamnik – Zmagovalca teka 
sta bila Eritrejec Petro 
Mamu in Avstrijka Andrea 
Mayr. 
Med mlajšimi veterani je 
zmagal Miran Cvet, Metod 
Bregar je bil četrti. Prvi je bil 
tudi Franci Teraž med sta-
rejšimi veterani. Pri članih 
je bil najboljši na sedmem 
mestu Gašper Bregar, 13. je 
bil Timotej Bečan, 22. Si-
mon Razpotnik, 28. Aljaž 
Kožuh, 37. pa David Dolin-

šek. Med članicami je bila 
Jasmina Jelovšek peta, sledi-
la ji je Ana Čufer. Urška 
Trobec je bila zmagovalka 
med mlajšimi veterankami. 
V hudi mladinski konkuren-
ci je Tine Habjan pritekel 
sedmo mesto, sledil mu je 
Marino Mekiš. 
Odlično so se odrezali tudi 
najmlajši tekači. Stopničke 
med starejšimi deklicami 
oz. dečki so pripadle Hani 
Dobovšek in Nejcu Uršiču, 
ki sta bila tretja, Rok Sušnik 
je osvojil zlato, Rok Podbre-

gar pa je bil peti. Šesto mes-
to v kategoriji deklice/dečki 
sta osvojila Tjaša Uršič in 
Izak Poljanšek, za las je 
zmagovalne stopničke zgre-
šil Aleš Prelovšek na 4. mes-
tu. Večno nepremagljiva 

zmagovalka med mlajšimi 
deklicami je bila Maša Viri-
ant, šesta je bila Viktorija 
Dolinšek, pri mlajših dečkih 
je četrto mesto zasedel Nik 
Romšak, osmo pa Nejc Pe-
tek.

Gorski tekači  
na Šmarni gori
Na 37. Teku na Šmarno goro je v odličnih 
razmerah teklo dvesto tekačev iz enajstih držav, 
tudi 24 članov iz Kluba gorskih tekačev Papež.

Rok Sušnik (s številko 100), zmagovalec med starejšimi 
dečki / Foto: KGT Papež
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Miha Štamcar

Kamnik – Če je dan soditi po 
jutru, se Calcit Volleyballu 
obeta še ena uspešna sezo-
na. 
V državnem prvenstvu so za 
zdaj igrali le dve tekmi, obe 
v gosteh, začeli pa so ga z 
zmago v Murski Soboti proti 
vedno neugodni Panviti 
Pomgradu. Kamniški odboj-
karji so dobro igro prikazali 
tudi na prvem turnirju sre-
dnjeevropske lige, saj so se 
iz Pliberka vrnili s štirimi 
točkami. Z malce več zbra-
nosti bi lahko v uvodni tek-
mi premagali tudi domačo 
Posojilnico Dob, na koncu 
so se morali zadovoljiti s 
točko, zato pa so na drugi 
tekmi ugnali slovaški Spar-
tak iz Myjave.
»V Pliberku nam ni uspelo 
zaustaviti odličnega Petra 

Mlynarčika, ki je dosegel kar 
38 točk, z manjšimi padci 
smo odigrali tudi tekmo 
proti Slovakom. Sicer pa 
smo z začetkom sezone lah-
ko zadovoljni, še zlasti to 
velja za zmago v Murski So-
boti, kajti proti Panviti 
Pomgradu je vedno težko 
priti do treh točk. Upam, da 
se nam bo kmalu vrnil poš-
kodovani Jure Okroglič, saj 
bomo tudi na mestu spreje-
malcev imeli več igralcev na 
izbiro,« je uvodne tekme v 
novo sezono komentiral 
Gašper Ribič, ki bo v letošnji 
sezoni vodil kamniške od-
bojkarje. 
V minuli sezoni so Kamni-
čani slavili v pokalnem tek-
movanju, v državnem pr-
venstvu so bili drugi, tretji 
pa v srednjeevropski ligi. 
Podobne cilje imajo v letoš-
nji sezoni, čeprav so ostali 

brez bratov Tončka in Žige 
Šterna.

Calcitovke razmišljajo  
o Modeni
Zaradi reprezentančnih ob-
veznosti se je kar šest igralk 
Calcit Volleyballa pripravam 
svoje ekipe pridružilo šele 
pred tremi tedni, za njimi 
pa je praktično le turnir v 
srednjeevropski ligi, na ka-
terem so premagale češki 
Olomouc in zagrebško Mla-
dost. Novi trener Alessan-
dro Beltrami do prvega 
vrhunca sezone, ko bodo 
aktualne državne prvakinje 
v drugem krogu kvalifikacij 
lige prvakinj igrale z italijan-
sko ekipo Liu Jo Nordemec-
canica Modena, nima ravno 
veliko časa, da bi uigral svo-
jo ekipo.
»Na srečo je jedro ekipe bolj 
ali manj isto kot lani, edina 

novinka v prvi postavi je 
Tina Lipicer Samec, ki se je s 
svojimi izkušnjami hitro 
vklopila v ekipo. Čeprav smo 
v polni zasedbi skupaj šele 
tri tedne, sem zadovoljen z 
delom, ki smo ga do zdaj op-
ravili. Odnos deklet do tre-
ninga je zelo dober, sicer 
potrebujemo še nekaj časa, 
da se še bolj spoznamo med 
sabo in da začnemo delovati 
kot ekipa,« je do zdaj op-
ravljeno delo komentiral ita-
lijanski strokovnjak na klopi 
dvakratnih zaporednih dr-
žavnih prvakinj, ki bodo v 
novi sezoni branile tudi prvo 
mesto v srednjeevropski ligi.
Tekma z Modeno, lani je bil 
njen trener prav Beltrami, 
bo na sporedu v torek, 1. no-
vembra, ob 18. uri v ljubljan-
ski dvorani Tivoli. Povratna 
tekma bo že 5. novembra v 
Modeni.

Odbojkarji uspešno  
v novo sezono
Odbojkarji in odbojkarice Calcit Volleyballa so uspešno začeli novo sezono. Kamničani so v prvem 
krogu državnega prvenstva slavili v Murski Soboti, calcitovke pa so na turnirju srednjeevropske lige 
dobile obe tekmi. Pred domačimi navijači se bodo varovanci Gašperja Ribiča prvič predstavili to 
soboto, ko bodo ob 19. uri gostili kranjski Triglav.

Kristijan Erjavec

Zgornji Tuhinj – Tokrat so 
traso speljali na Menino pla-
nino, pripravili so dve trasi, 
krajšo in daljšo, na koncu pa 
so calcitovci pobrali sedem 
naslovov. Luka Tavčar je bil 
prvi med člani, Rok Naglič 
med mlajšimi člani, Tina 
Perše med članicami, Eva 
Jagodič med mladinkami, 
Matic Kranjec Žagar med 
dečki do 15 let, Ambrož 
Vovk med dečki do 13 let, 
Hana Kranjec Žagar pa med 
deklicami do 13 let.
Na daljši trasi, ki je bila dol-
ga 15 kilometrov in je imela 
dobrih 1000 višinskih me-
trov vzpona, je bil prvi na 
cilju Luka Tavčar, ki je po-
treboval 52 minut in 13 se-
kund. Za njim je pol minute 
kasneje prišel še en calcito-
vec Boštjan Hribovšek, tretji 
pa je bil Primož Obal iz Tro-
povcev. Med mlajšimi člani 

je Rok Naglič ugnal Gregor-
ja Kranjca in Petra Zupanči-
ča, zmagovalni oder v tej 
starostni kategoriji je bil 
tako povsem v barvah kam-
niškega kluba.
Eva Jagodič in Tina Perše sta 
prav tako prišli do naslovov, 
na žalost pa sta bili brez tek-
mic. Peter Rode je osvojil 
drugo mesto med veterani 1, 
Bojan Kemprl je bil drugi 
med veterani 3. V mlajših ka-
tegorijah so kolesarji in kole-
sarke morali premagati 2,8 
km dolgo progo in z 280 vi-
šinskih metrov vzpona. Člani 
Calcit Bike Teama so osvojili 
tri naslove. Matic Kranjec Ža-
gar je imel med dečki do 15 
let družbo na zmagovalnem 
odru v Nejcu Hribarju na 
tretjem mestu, Ambrož Vovk 
med dečki do 13 let v Davidu 
Jagodiču, ki je bil tretji, Hana 
Kranjec Žagar pa je bila hi-
trejša od klubske kolegice 
Zoje Kranjec.

Sedem naslovov  
za calcitovce
Minulo soboto je kamniški gorskokolesarski klub 
Calcit Bike Team priredil še zadnjo dirko v sezoni 
2016, državno prvenstvo v vzponu.

Zmagovalni oder med mlajšimi člani je bil povsem v 
barvah kamniškega kluba. / Foto: Frane Kranjec (prijavim.se)

Tina Perše v družbi generalnega direktorja Calcita Matevža 
Kirna in predsednika domačega kluba Cirila Grkmana 
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Kamnik – V nedeljo, 16. oktobra, so člani Judo kluba Kamnik 
uspešno tekmovali na dobro zastopanem tekmovanju za 
slovenski pokal, tudi z mednarodno udeležbo, ki so ga gos-
tili v Kopru. Dopoldne so se tekmovalci pomerili v kategori-
jah U-10 in U-12, popoldne pa v U-14, U-16 in U-18. Nik Pur-
nat je bil v kategoriji U-14 razred zase, saj je pokoril vse 
nasprotnike in si po štirih zmagah priboril končno 1. mesto. 
Bronasto medaljo je v kategoriji U-16 osvojil Lan Balantič. 
Uspešni so bili tudi najmlajši: na drugo zmagovalno sto-
pničko sta se povzpela Vesna Koncilja in Anej Kladnik Volf, 
Brina Frece pa je osvojila 3.–4. mesto. J. P.

Do medalj pet kamniških judoistov

Jasna Paladin

Kamnik – V elitni kategoriji 
je na državnem prvenstvu 
nastopilo 24 tričlanskih ekip 
(v ekipi je morala biti vsaj 
ena ženska), v mladinski ka-
tegoriji sedemnajst ekip, po-
leg tega pa še 62 posame-
znikov, med njimi tudi ne-
kaj tujcev, ki so se pomerili 
v treh kategorijah: odprta, 
začetniška in do 12 let, tako 
da smo med tekmovalci lah-
ko videli tudi veliko mladih.
Prav sprint kategorija je za 

gledalce ena bolj zanimivih, 
saj se praviloma odvija v ur-
banem okolju in zelo hitro, 
za tekmovalce pa ena psihič-
no bolj napornih, saj se za-
radi visokega tempa teka 
(dolžine so bile dolge le od 
1,3 do 3,6 km) in pritiska so-
tekmovalcev napake hitro 
kaznujejo. Člani domačega 
kluba (vseh skupaj je zgolj 
petnajst) tokrat startnih šte-
vilk na svojih dresih niso 
nosili, saj so vso energijo ob 
pomoči številnih prostovolj-
cev usmerili v samo organi-

zacijo, se pa v letošnji sezoni 
lahko pohvalijo s številnimi 
uspehi, za katere je zaslužna 
predvsem Mojca Flerin, ki 
se je na tokratni tekmi prvič 
poiskusila kot traserka tek-
movalne proge. »V štafeti je 
pomembno, da tekmovalce 
čim prej ločiš in pošlješ na 
različne kontrolne točke. S 
tem razbiješ morebitne zas-
ledovalce in predvsem tako 
narediš tekmovanje zanimi-
vo. Nihče se ne more 'šlepa-
ti' za sotekmovalcem, saj ni 
nujno, da ima naslednjo 

kontrolno točko isto kot 
on,« nam je zakonitosti, na 
katere je morala biti pozor-
na kot traserka, opisala Moj-
ca, ki pa v prvi vrsti ostaja 
tekmovalka. 

Večkratna državna 
prvakinja
V letošnji sezoni je postala 
državna orientacijska prva-
kinja na ultra dolgih razda-
ljah, srednjih razdaljah in 
dolgih razdaljah. Na Jugo-
vzhodnem evropskem pr-
venstvu je osvojila 3. mesto 
na dolgih razdaljah in 6. 
mesto na srednjih razdaljah 
ter 4. mesto v sprintu. Zma-
gala je tudi v slovenski ori-
entacijski ligi in sprint ori-
entacijski ligi, postala pa je 
tudi državna prvakinja v ori-
entaciji na smučeh. Na voja-
škem mednarodnem prven-
stvu na Poljskem je bila del 
štafete, ki je osvojila 3. mes-
to, decembra pa bo že enaj-
stič razglašena za najboljšo 
športnico Slovenske vojske. 
Letošnja odlična sezona je 
za Mojco tudi zelo dolga, saj 
še ni končana. Novembra se 
namreč podaja še svetovno 
vojaško prvenstvo, ki bo v 
Braziliji.

Najboljša v orientaciji
Kamniški orientacijski klub je minulo nedeljo organiziral državno prvenstvo v orientaciji za mešane 
štafete v razdalji sprint. Domača adutinja Mojca Flerin, ki se je tokrat preizkusila kot vodja tekmovanja 
in traserka, ima za seboj odlično sezono, čaka pa jo še svetovno vojaško prvenstvo v Braziliji.

Mojca Flerin je tudi letos dokazala, da je najboljša slovenska tekmovalka v orientaciji. 
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Bojan Pollak

Kamnik – Zaradi močne oh-
laditve tal in občasne megle 
se je na skalah pojavila sko-
raj nevidna tanka plast ledu. 
Hoja v takih razmerah je 
zelo nevarna, ker ne vidimo 
te pasti. Otoplitev je sicer 
pobrala večino snega, ven-
dar vsako novo poslabšanje 
lahko razmere bistveno 
spremeni. V vsakem prime-
ru pa je zelo priporočljivo, 
da se pozanimamo za raz-
mere in se temu ustrezno 
pripravimo in izberemo 
turo.
Koče v osrednjem delu 
Kamniško-Savinjskih Alp so 
zaprte. Za zavetje je možno 
uporabiti zimske sobe, ki pa 
so različno opremljene. Po-
dobno je tudi v bivaku Pavla 
Kemperla na Velikih podih 
ali v razvpitem Bivaku pod 
Skuto na Malih podih, ki pa 
nima nobene opreme in je 
tudi bistveno manj funkcio-
nalen od starega. Priporo-
čljivo je, da vzame tisti, ki 
namerava prenočiti v zimski 
sobi ali bivaku, s seboj spal-
no vrečo pa tudi kuhalnik. 
Vsekakor pa naj po uporabi 
počisti za seboj in dobro za-
pre vrata. Zelo priporočljivo 
je, da se za odprtost določe-
ne planinske koče še pred 
odhodom pozanimamo ali 
pri planinskem društvu ali 
pa na ustrezni spletni strani. 
V veliko pomoč so lahko 
tudi spletne kamere na 
Krvavcu, Kamniškem sedlu 
in Veliki planini, vsaj za 
kamniški del Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. Planinsko dru-
štvo Kamnik tudi za to zimo 
predvideva redna dežurstva 
na Kamniškem sedlu – ob 
lepem vremenu.

Novak in Prezelj v Indiji
Urban Novak in Marko Pre-
zelj sta v drugi polovici sep-
tembra in prvi polovici okto-
bra obiskala indijsko Hima-
lajo. Prvotno sta načrtovala, 
da bi skupaj še s Haydnom 
Kennedyjem šli plezat v Ar-

džuno (Arjuna), vendar se to 
zaradi spleta okoliščin (dva 
prijatelja sta poleti izginila v 
pakistanskih gorah) ni izšlo. 
Ker so bile vozovnice že 
kupljene in tudi ostala logi-
stika je bila pripravljena, sta 
sama odšla iz Delhija preko 
Džamuja (Jammu – glavno 
mesto istoimenske pokraji-
ne) v narodni park Kištvar 
(Kishtwar) kot »raziskovalna 
odprava«. Najprej sta šla do 
konca doline Kidžadž Nalah 
(Kijaj Nallah) pod Ardžuno 
in Bramah 2. Nato še v doli-
no Nanth Bramah pod Bra-
mah 1 in Eiger. Želela sta 
obiskati še dolino Kiar Na-
lah, vendar nosači in en vo-
dnik niso hoteli z njima pod 
pretvezo, da območje ni var-
no. Kljub temu sta si lahko 
ogledala dovolj, da sta odkri-
la precej možnosti za kako-
vostne alpinistične vzpone 
za prihodnje odprave.

Tadej Krišelj v Kanadi
Od 4. julija do 30. avgusta je 
Tadej Krišelj iz AO PD Ka-
mnik skupaj z Janezom 
Svoljškom iz AO Kranj obi-
skal kanadsko Skalno gorov-
je, območje Valley of ten 
Peaks. Tam sta plezala smer 
Greenwood-Moss v Mount 
Bablu (3101 m, ocene VIII, 
700 m).  Ker je bila zadeva 

precej krušljiva, sta si zaže-
lela trdnejše skale, ki sta jo 
našla v granitnih stenah po-
gorja Bugaboos. Tam sta 
preplezala še enajst smeri in 
opravila nekaj poskusov. 
Med preplezanimi smermi 
naj omenimo samo nekate-
re: ena od najbolj znanih 
kanadskih smeri prostega 
plezanja All along the Wa-
tchtower (ocene VIII-, A2, 
900 m) v zahodni steni se-
vernega stolpa Howserja 
(3412 m), Becky-Chuinard 
(VII, 600 m) v južnem stol-
pu Howserja (3292 m) in 
Power of Lard (IX, 350 m) v 

Snowpatchu (3063 m). Na-
meravala sta preplezati še 
kakšno smer v višjih hribih, 
a se je vreme poslabšalo, po 
vrhovih je zapadel sneg in 
sta se tudi zato vrnila do-
mov. 

Korošica 2016
»Bi šli ali ne bi šli?« je bilo 
vprašanje, ko so poslušali 
vremensko napoved za ne-
deljo, 2. oktobra. Ko se je 
pokazalo vsaj malo upanja, 
da ne bo nalivalo, je padla 
odločitev: »Gremo.« Res pa 
je, da se jih je veliko ustraši-
lo napovedanih padavin in 
so raje ostali v dolini. Na 
poti do Korošice je res ves 
čas malo deževalo. Ko pa je 
bila ura točno poldne in se 
je tekma začela, je bilo samo 
malce rosenja, tako da je no-
gomet na najvišji ravni pote-
kal nemoteno osemintride-
seto leto zapored. Tudi tok-
rat so bili boljši »Štajerci«, 
ki so »Kranjce« premagali z 
2 : 0. In, kot se za »Štajerce« 
spodobi, so nato »Kranjce« 
povabili na »fešto« v 
Kocbekov dom. 

Zbor slovenskih 
alpinistov v Kamniški 
Bistrici
V soboto, 8. oktobra, je bil v 
Domu v Kamniški Bistrici 
zbor slovenskih alpinistov v 
organizaciji AO PD Ljublja-
na-Matica. Zbora se je ude-
ležilo več kot sto članic in 
članov slovenskih alpinistič-
nih kolektivov. Na zboru je 
imel najprej predavanje o 
svoji alpinistični poti znani 
slovenski alpinist Rado Ko-
čevar. Sledila je podelitev 
diplom novopečenim alpini-
stom in alpinističnim in-
štruktorjem. Iz kamniškega 
AO je dobil diplomo Žiga 
Oražem. Po krajšem premo-
ru je bila še družabna igra, 
nato pa druženje ob živi 
glasbi. Poleg tega pa je na 
zboru potekala tudi dobro-
delna akcija za poškodova-
nega Dejana Korena.

Koče v gorah že zaprte
V hribih je že zapadel sneg, ki se je ponekod tudi obdržal. Močno se je ohladilo, zato je nastopil tudi 
zelo nevaren pojav – žled.

Tadej Krišelj in Janez Svoljšak / Foto: Janez Svoljšak

Žiga Oražem / Foto: Bojan Pollak
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-10 % za hrano in pijačo v KAMNIŠKEM Walterju

 
ex YU trg

 
zahodni trg

DAS IST WALTER     Logotip - črna podlaga

NOVO! Walter lepinje iz domače krušne peči. 
Vabimo vas, da poskusite naš prebranec s sudžukico  
(goveja klobasa) in novo domačo lepinjo. V zimskih  

mesecih ne manjka niti kislo zelje.

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Komisije za 
rekreacijo in šport Društva 
upokojencev Kamnik so 
tudi letos na zaključni prire-
ditvi nagradili tiste svoje čla-
ne, ki se zavedajo, kako po-
membno je gibanje tudi na 
stara leta in ki društvo zasto-
pajo tudi na različnih špor-
tnih tekmovanjih.
Komisija združuje šestnajst 
različnih športnih sekcij, 
zato je nabor dejavnosti in 
tekmovanj za upokojence 
zares pester. Prvo mesto so 
na pokrajinskih športnih 
igrah letos osvojile igral-
ke pikada, ki so nato na dr-
žavnem prvenstvu dosegle 
5. mesto. Članice  keglja-
ške  sekcije so   državno pr-
venstvo  končale na 8. mes-
tu, balinarji pa na 12. mestu. 
Na državnem prvenstvu so 
nastopile tudi  strelke  in os-
vojile 2. mesto, strelci so bili 
3., ob tem pa so se izkazali 
tudi z organizacijo. Kot 

odlični organizatorji pokra-
jinskih športnih iger so se 
izkazali tudi kegljači, druga 
mesta na pokrajinskih špor-
tnih igrah pa so osvojile pla-
valke, plavalci in kegljači. 
Društveni pravilnik rezulta-
te upokojencev vrednoti na 
dveh ravneh – rekreativni in 
športni. Na zaključni prire-
ditvi so tako podelili vrsto 
zlatih, srebrnih in bronastih 
priznanj na obeh področjih 
in po vseh sekcijah, najbolj-
ši trije pa so prejeli tudi po-
kale. Pri rekreaciji sta bila 
najboljša Tilka Smrekar in 
Vinko Polak, pri športu pa 
Mimi Vrhovnik in Miha 
Prosen.
Posebno pohvalo sta prejela 
Marjan Novak za dolgoletno 
vodenje teniške sekcije in 
Jožef Baronik za prizadevno 
delo na področju športa in 
rekreacije. Priznanje za grčo 
športa, ki pa ni rezultat točk-
ovanj, pač pa rezultat dogo-
vora vodij vseh sekcij, je le-
tos osvojila Pavla Košir.

Priznanja upokojencem 
za športne dosežke

Grča športa je letos postala Pavla Košir.

Najboljša v kategoriji športa sta bila letos Miha Prosen in 
Mimi Vrhovnik. / Foto: Jasna Paladin

Alenka Brun

Tunjice - Tunjiški Galop 
predstavlja nov videospot za 
priredbo skladbe Narodne 
noše. Ker so ponosni, da v 
Kamniku poteka prireditev, 
ki je edinstvena v Sloveniji, 
so se člani narodno-zabav-
nega ansambla odločili, da 
pesem, ki jo je v originalu 
izvajal ansambel Nagelj, 
preoblečejo in zanjo posna-
mejo videospot. Posneli so 

ga na dan povorke letošnjih 
narodnih noš, drugi sep-
tembrski konec tedna. Le-
tošnje leto je za galopovce 
res delovno, saj so predstavi-

li štiri nove pesmi in videos-
pote, se udeležili kar nekaj 
festivalov, igrali na številnih 
zabavah, veselicah in poro-
kah. Pridno pa snujejo tudi 

že načrte za drugo leto. Se-
veda pa jih pred tem čaka še 
december – mesec, ki je za 
muzikante zagotovo najbolj 
deloven mesec v letu.

Narodne 
noše
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Naj vaše praznovanje vsem ostane v lepem spominu  
po dobri hrani, profesionalni postrežbi ter prijetnem vzdušju. 
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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, W: http://www.gtc902.com

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

Nepozabna poročna slavja, praznovanja, obletnice, obhajila, birme

Veselo martinovanje 
12. 11. 2016

    

    

 Sprejemamo rezervacije za  
prednovoletne zabave.

Silvestrovanje z bogatim menijem

Jasna Paladin

Kamnik – Prva javna glasbe-
na šola pri nas je bila usta-
novljena 23. marca leta 1816 
v Ljubljani, delovati pa je za-
čela 9. novembra istega leta, 
ko je učitelj Franc Sokol pod 
svoje okrilje vzel 36 učencev 
in jih učil igranja klavirja, 
orgel in violine ter petja.
Dvesto let kasneje v Sloveni-
ji deluje 69 glasbenih šol 
(54 javnih in 15 zasebnih), 
med njimi je tudi Glasbena 
šola Kamnik, ki se je 13. ok-
tobra pridružila slavnostne-
mu koncertu, ki so ga v Slo-
venski filharmoniji ob oble-
tnici pripravile glasbene 
šole osrednjeslovenske regi-
je. Učenci glasbenih šol so 
predstavili dela slovenskih 
skladateljev in se s tem pok-
lonili častitljivi obletnici, ki 
je pomembno vplivala na 
razvoj slovenske glasbene 
ustvarjalnosti in poustvarjal-
nosti, Glasbena šola Ka-

mnik pa se je predstavila z 
najboljšimi, ki jih premore 
– člani kvarteta saksofonov, 
ki ga sestavljajo Darja Se-
liškar, Peter Gregorič, Matic 
Tonin in Gašper Tonin. Iz-
vedli so slovensko ljudsko 
pesem Potrkan ples v pri-
redbi Tomaža Završnika. 
 »Kvartet saksofonov deluje 
že nekaj let in poleg tega, da 
so leta 2015 na Tekmovanju 
mladih glasbenikov Repu-
blike Slovenije dosegli zlato 
priznanje na regijskem ni-
voju, na državnem pa bro-
nasto, so igrali na pre-
cejšnjem številu občinskih 
prireditev in na prireditvah 
javnih zavodov v Kamniku. 
V letih delovanja so postali 
zelo uigrana ekipa, ki jo lah-
ko postavimo na katerikoli 
oder v Sloveniji. Seveda je 
bil izbor, da bodo prav oni 
igrali na slavnostnem kon-
certu v Slovenski filharmo-
niji, nagrada za njihovo pre-
teklo delo in trud. Koncert je 

bil zelo zanimiv; pester pro-
gram, izvrstna izvedba in 
naboj mladosti je poslušalce 
tako navdušil, da so spraše-
vali, ali bomo kaj takega or-
ganizirali tudi v prihodnje. 
Učenci so bili ponosni, da 
so lahko igrali na odru Slo-
venske filharmonije, ki ima 
tako pomembno pretek-
lost,« nam je povedala rav-
nateljica Glasbene šole Ka-
mnik Neža Gruden, ki na 
povabilo Zveze slovenskih 
glasbenih šol tudi sama so-
deluje v organizacijskem od-
boru, ki pripravlja prireditve 
ob 200-letnici javnega glas-
benega šolstva na Sloven-
skem. Ob obletnici se bo (ali 
se je že) zvrstila vrsta dogod-
kov, predvsem v Ljubljani, v 
Kamniku pa se bodo oble-
tnice spomnili z razstavo 
fotografij Egona Bajta z nas-
lovom Glasbena medigra, ki 
jo bodo odprli v četrtek, 24. 
novembra, ob 19. uri v Gale-
riji Miha Maleš.

Zaigrali v Filharmoniji
Glasbena šola Kamnik se je s kvartetom saksofonov pridružila koncertu 
trinajstih glasbenih šol osrednjeslovenske regije, s katerim so v  
Slovenski filharmoniji obeležili dvestoletnico nastanka prve javne glasbene 
šole pri nas.

Kvartet saksofonov Glasbene šole Kamnik / Foto: Dean Telić Zavašnik

Jasna Paladin

Kamnik – Migrantska kriza 
je del vsakodnevnih novic 
naših medijev že več kot leto 
dni, a še vedno ostaja nadvse 
aktualna. Morda se nam še 
vedno zdi, da živimo kot v 
milnatem mehurčku, varno 
oddaljeni od svetovnih kriz-
nih žarišč in migrantske 
problematike, s katero se bi-
stveno tesneje soočajo deni-
mo na južni meji s Hrvaško, 
a strokovnjaki opozarjajo, da 
časi, ki prihajajo, niso ro-
žnati.
O tem, kaj vse se dogaja po 
svetu, kje so razlogi za to, 
zakaj se novemu migrant-
skemu valu ne moremo izo-
gniti in kako smo nanj prip-
ravljeni, so na nedavnem 
zanimivem pogovornem ve-
čeru – žal le pred peščico 

poslušalcev – razpravljali 
gostje, ki jim imamo »nava-
dni« državljani redko mož-
nost prisluhniti: generalma-
jor Dobran Božič, nekdanji 
načelnik generalštaba Slo-
venske vojske,  eden boljših 
poznavalcev kriznih žarišč 
po svetu in nekdanji direk-
tor Obveščevalno varnostne 
službe MORS Boštjan Per-
ne ter kamniški poslanec in 
član parlamentarnega odbo-
ra za obrambo mag. Matej 
Tonin.

V pričakovanju tretjega 
migrantskega vala
Boštjan Perne je na uvodno 
vprašanje, kdo se na kriznih 
žariščih danes sploh bori 
proti komu in zakaj, odgo-
voril, da preprostega odgo-
vora ni, saj je problematika 
izredno kompleksna. Ozad-
je je v sporih med suniti in 
šiiti, največji migrantski val 
pa je sprožila vojna v Siriji, 
kjer pa se vsakdo bori proti 
vsakemu, zato miru še zda-

leč ni na vidiku. Vzroki te-
žav so v ogromni razdroblje-
nosti (tako opozicije kot 
provladnih struktur) in vrsti 
različnih faktorjev, dejstvo 
pa je, da Evropa lahko pri-
hodnje leto pričakuje tretji 
migrantski val, ki bo tako 
obsežen kot prva dva, a še 
zahtevnejši. »Prav nič manj-
še problematike kot nemiri 
na Bližnjem vzhodu in mi-
gracije s tega področja pa ne 
predstavljajo vojne v Podsa-
harski Afriki, kjer nasilje iz-
vajajo islamske milice, a se 
tega veliko manj zaveda-
mo,« je opozoril Perne in 
pojasnil, da so bili med mi-
granti, ki so prečkali tudi 
našo državo, tudi pripadniki 
IS, torej potencialni terori-
sti, prav tako je v Evropo 
prišlo več t. i. spečih celic. 
Kot je poudaril, so skrb 

vzbujajoča dejstva, da naj bi 
bilo med migranti štiri od-
stotke takšnih, ki podpirajo 
IS, zato obveščevalne službe 
po vsej Evropi temu vpraša-
nju namenjajo vse več po-
zornosti, več denarja in ka-
dra, spreminjajo in prilaga-
jajo tudi zakonodajo, »le v 
Sloveniji delamo ravno 
obratno! Stabilnega strate-
škega okolja ni več in zago-
tavljam vam, da bo varno-
stno okolje tudi pri nas v 
naslednjih desetih letih 
slabše kot danes.«

Slovenska vojska z 
novimi izkušnjami
K miru in stabilizaciji v sve-
tu prispeva tudi Slovenija, ki 
ima na misijah v tujini tre-
nutno 308 svojih vojakov. 
»Če bi bilo takih misij in po-
sredovanj še več, bi bilo mi-
grantov gotovo manj, po 
drugi strani pa v tujini s svo-
jim delovanjem dobivamo 
dragocene izkušnje, ki so 
nam v nedavni migrantski 

krizi pri nas že pomagale. 
Slovenska vojska je priprav-
ljena! Svet žal postaja vedno 
grši in s tem zavedanjem se 
moramo naučiti živeti. V 
zadnjih dvajsetih letih smo 
se povsem pomehkužili, a 
obeta se nam petindvajset 
let kriznih razmer in vojn, 
nato pa še petindvajset let 
stabilizacije. V naslednjih 
dvajsetih letih tako pričaku-
jemo dvesto milijonov mi-
grantov po vsem svetu,« je z 
nič kaj optimističnimi po-
datki postregel Dobran Bo-
žič.

Svobode brez varnosti ni
Matej Tonin je poudaril, da 
si svobode brez varnosti ne 
znamo predstavljati, a da 
ima naša država na tem po-
dročju še veliko dela. Po nje-

govem smo se ob prvem mi-
grantskem valu odzvali pov-
sem nebogljeno, čeprav so 
bile okoliščine v sosednjih 
državah že povsem jasne, v 
prihodnje pa bo ključno, da 
se bomo znali bolje samoza-
ščititi. 
»Politika odprtih meja ne 
rešuje migrantske krize, gre 
le za zbujanje lažnih upov, 
da za te ljudi lahko poskrbi-
mo, in za lažno humanitar-
nost. S 123 milijoni evrov, ki 
smo jih v zadnjih dveh letih 
namenili za reševanje te 
problematike, bi več lahko 
postorili na samih kriznih 
žariščih,« je med drugim 
dejal Tonin in opozoril na 
nujnost sprememb v azilni 
zakonodaji.
Vsi sogovorniki pa so se stri-
njali, da ključne poteze ča-
kajo Evropsko unijo, ki bo 
morala uskladiti skupen 
dolgoročni pogled, pripraviti 
učinkovito skupno politiko z 
več solidarnosti med člani-
cami in poostritev nadzora 
na svojih mejah.

Migrantov bo vedno več
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je pred dnevi gostila zanimive goste, 
ki so na pogovornem večeru razpravljali o migrantski krizi, rešitvah, ki 
bodo na tem področju potrebne, in varnosti, ki tudi pri nas postaja vse bolj 
cenjena dobrina.

V pogovoru, ki ga je v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik vodil Valentin Hajdinjak, so o 
varnosti in migrantski krizi razpravljali Matej Tonin, Dobran Božič in Boštjan Perne. 
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Prireditve

petek, 21. oktobra 2016

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK
Sobota, 29. oktobra, od 8. do 13. ure, mestno jedro 
Kamnika
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Jesenske dobrote in brezplačna delavnica izdelovanja buč za noč ča-
rovnic od 9. do 11. ure (prispevek za bučo)

 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 25. oktobra, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjige Eros in psihe avtorja Marjana Kordaša

Prof. dr. Marjan Kordaš, Kamničan, akademik, doktor znanosti v po-
govoru z mag. Bredo Podbrežnik Vukmir

 

Sreda, 26. oktobra, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Planinski večer Denali 2016

Predstavitev alpinističnega podviga na najvišjo goro Severne Amerike 
s strani članov kamniške odprave Denali Kamnik 2016; soorganizator-
ja AO in TSKO Kamnik

Petek, 4. novembra, od 16.30 do 19.30, pravljična soba 
knjižnice
Delimo znanje: Po/moč z umetnostjo

Odkrivanje in aktiviranje lastne kreativne moči skozi ustvarjanje. 
Brezplačne delavnice vodi Rosana Kleindienst (Društvo Ključ življe-
nja), prostovoljni prispevki za stroške materiala. Omejeno število 
mest, prijave na 01 320 55 83. Srečanja bodo še 18. novembra ter 2. in 
16. decembra od 16.30 do 19.30.

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Sobota, 22. oktobra, od 9.30 do 12.30, pravljična soba 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Umetniške ustvarjalnice za vse generacije – Oblikovanje 
mozaika

Spoznavanje stare antične umetnosti ustvarjanja slik, narejenih z zla-
ganjem malih koščkov.

Vsak četrtek od 17. do 19. ure, pravljična soba 

Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Vila Čira Čara – ustvarjalne delavnice za otroke

Priložnost za ustvarjanje unikatnih izdelkov  iz različnih materialov za 
otroke, stare od 5 do 12 let. Vodi Rosana Kleindienst. Prijave in doda-
tne informacije: rosanaart@yahoo.com

Prireditve v oktobru in novembru
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Kamnik najdete na uradni spletni 
strani Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rubriko Kam v oktobru? 
ter na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik 
www.kamnik-tourism.si.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 26. oktobra, ob 18. uri, grad Zaprice
Muzejski večer v okviru razstave Kam so šle vse fabrike: 
ETA – tovarna, ki obeta 

Večer spominov in filmskih insertov iz zgodovine kamniške živilske 
industrije bo vodil Marko Kumer. 

 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Ponedeljek, 24. oktobra, od 15. do 16. ure, uprava
Slikanje na papirus, otroška delavnica 

Torek, 25. oktobra, od 15. do 16. ure, uprava
Naslikajmo jesensko tihožitje, otroška delavnica 

Sreda, 26. oktobra, od 15. do 16. ure, uprava
Slikamo na steklo, otroška delavnica 

Četrtek, 27. oktobra, od 15. do 16. ure, uprava
Mozaik iz semen, otroška delavnica 

Petek, 28. oktobra, od 15. do 16. ure, uprava
Izrezovanje buč za noč čarovnic, otroška delavnica

Prijave na prireditve@arboretum.si

Ponedeljek, 31. oktobra, od 17. do 18. ure, vhod v park
Začarani park 

Otroci vabljeni, da prinesejo izrezane buče. Izbrali bomo tri najlepše 
in jih nagradili. Dogodek je brezplačen.

TERME SNOVIK

Petek, 21. oktobra, od 20. do 21. ure
Pohod z baklami po okoliških poteh

 

Sobota, 22. oktobra, od 11. do 13. ure
Ustvarjalne delavnice in vodne vragolije

Vsi otroci bodo ustvarjali in se zabavali v bazenu s Palčkom Snovičkom.

 

Sreda, 26. oktobra, od 11.30 do 13. ure
Pohod po okolici in obisk domače kmetije z degustacijo

 

Sobota, 29. oktobra, od 13. do 14. ure
Pohod do izvira termalne vode

Po gozdni poti se bomo sprehodili do izvira termalne vode in predsta-
vili njene pozitivne učinke ter zgodovino.

 

Nedelja, 30. oktobra, od 9.30 do 11. ure
Klub zdravja v termah Snovik

Prikaz in izvedba vaj za zdravo hrbtenico

 

Ponedeljek, 31. oktobra, od 19. do 21. ure
Čarovniško rajanje s Palčkom Snovičkom, sežig čarovnice 
in kostanjev piknik

 

Sreda, 2 novembra, od 14. do 16. ure
Kuharska delavnica v sklopu Kluba zdravja: Priprava zdravih 
sladic

 

Petek, 4. novembra, od 18. do 20. ure, Terme Snovik 

(Restavracija Potočka)
Tejani – Degustacijski cooking show z jesenskim pridihom

KULTURNI DOM MEKINJE

Sobota, 22. oktobra, ob 19. uri
Vladonov: Pričarani ženin

Komedija dramske skupine ŠKD Mekinje

Bogati ženin – ali bo prišel ali ne? Vsa vas se ukvarja s tem. Živahna 
komedija, polna zapletov in nenadnih preobratov.

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 22. oktobra, Galerija DKK in Velika dvorana DKK
KŠD Sandžak v Sloveniji: Večer kulture Sandžaka v Kamniku

Ob 17. uri: odprtje razstave akademskega slikarja Skenderja Bajrovića 
Ob 18. uri: okrogla miza z akademikom prof. dr. Šerbom Rastoderjem 
ter predstavitev Leksikona Bošnjakov Črne gore

Vstop prost, za okroglo mizo obvezen prevzem brezplačnih vstopnic 
na blagajni DKK. Število sedežev je omejeno!

 

Nedelja, 23. oktobra, ob 15. uri, Velika dvorana DKK
KŠD Sandžak v Sloveniji

Sandžak skozi ples in glasbo

Vstop prost, obvezen prevzem brezplačnih vstopnic na blagajni DKK. 
Število sedežev je omejeno!

 

Četrtek, 27. oktobra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Slovensko mladinsko gledališče: Rokova modrina

Maistrov abonma in za izven

Vstopnina: 15 evrov/12 evrov – mladi do 26 let in upokojenci

Petek, 28. oktobra, Velika dvorana DKK
Moj kino – kino dan v Domu kulture Kamnik

Ob 16.30: Štorklje, animirani film

Ob 18.30: Dekle na vlaku, triler

Ob 21.00: Pr' Hostar, komedija

Vstopnina: 6,50 evra/5,20 evra za člane MojKino kluba 

Petek, 4. novembra, Velika dvorana DKK
Moj kino – kino dan v Domu kulture Kamnik

Spored projekcij na: www.mojkino.si

Vstopnina: 6,50 evra/5,20 evra za člane MojKino kluba

KIK ŠTARTER

Torek, 25. oktobra, ob 19. uri 
KIK OFF – Guten Tag, Austria! (SmartNinja)

SmartNinja ima prioriteto odpraviti problem pomanjkanja tehničnega 
znanja. Izvedeli bomo, kakšen je njihov poslovni model in kako so 
svoj posel razširili v Avstrijo.

Vstop prost!

Sreda, 26. oktobra, ob 19. uri
Startup šola podjetništva 

8-urni brezplačni izobraževalni program za mlade s podjetniško žili-
co, ki udeležencem nudi temeljna znanja s področja podjetništva. 

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK
Petek, 21. oktobra, ob 21. uri

Koncert: Klubski maraton Radia Študent: NeoPogo in Noč 

Večer svežih bendov

Sobota, 22. oktobra, ob 9. uri
Delavnica gibalno-plesne improvizacije s Tino

Raziskovanje gibanja, prostora in medsebojne interakcije

Petek, 28. oktobra, ob 17. uri
Delavnica slam poezije 

Vikend delavnica za vse starosti 

Petek, 28. oktobra, ob 21. uri
Pest besed

Večer avtorske slam poezije

Petek, 4. novembra, ob 21. uri
Impro Igre

Združene moči mladih kamniških improvizatorjev v novih, še nikoli 
videnih zgodbah!

Poleg jedi po naročilu vas vabimo na dnevno sveže 
malice in dnevna ter nedeljska kosila.

Sprejemamo rezervacije za zaključene družbe.
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Zabaval vas bo ansambel Domačini.

12. novembra
Nastopala bo skupina Joker.

MartinovanjeMartinovanje

Jasna Paladin

Tunjice – Drago Vrhovnik iz 
Zdravilnega gaja Tunjice je 
pred dnevi na mednaro-
dnem inovatorskem sejmu 
Nikola Tesla Fest v Novem 
Sadu prejel še eno mednaro-

dno priznanje za inovacijo. 
Zlato medaljo mu je komisi-
ja podelila po tem, ko so pre-
učili njegov izum – Tungaj 
Transformer, katerega delo-
vanje naj bi ščitilo pred ge-
opatskim in tehničnim seva-
njem iz okolja.

Zlata medalja za Tungaj 
Transformer

Drago Vrhovnik s priznanjem in zlato medaljo za inovacijo 
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Zahvale, zanimivosti

15petek, 21. oktobra 2016

ZAHVALA

Prazen je naš dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega glasu, smehljaja,
le sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 73. letu se je od nas poslovil

Martin Mohar
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem, znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Jani Plavc 
in sestri Emi Miklič za nenehno pozornost in dolgoletno 
skrb za njegovo zdravje. Hvala pevcem kvarteta Grm za 
ganljivo zapete pesmi in trobentaču za doživeto zaigrano 
Tišino. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi in ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči  vsi njegovi
September 2016

ZAHVALA

V 51. letu nas je zapustila draga 
soproga, mama, babi 

Nazifa 
Rastoder
Klavčičeva 3, Kamnik

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje in darovano cvetje. Za
hvaljujemo se medicinskem osebju onkološke klinike in 
Hospica za sočutno nego in skrb.
Še enkrat hvala vsem hišnim prijateljem, ki so nam stali 
ob strani, in vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. 

Žalujoči: mož Harun Rastoder, sin Ermin in hči Sanija 
z svojo družino Agović

ZAHVALA

Dobil sem dovoljenje za odhod. 
Recite zbogom, bratje!
Vsem se priklanjam
in se odpravljam na to pot.
(T. Kuntner)

V 53. letu nas je nenadoma zapustil naš dragi brat, stric 
in svak 

Silvester Slapnik
p. d. Žužov Silvo iz Črnega Vrha v Tuhinju 3 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in vsem našim sodelavcem za iz
rečene besede sožalja, tolažbo, darovano cvetje in sve
če. Hvala za darove, svete maše in številno spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Ambrož Mi
helčičevi, sestri Sonji in osebju urgence ZD Kamnik. 
Hvala gospodu župniku Nikolaju Štolcarju, njegovemu 
pomočniku Francu Herletu in ministrantom za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala tudi gospe Ivici Bajde 
za lepo prebrane besede slovesa in hvala tudi pogrebne
mu zavodu Vrbančič, pevcem in trobentaču. Zahvala gre 
tudi sosedom pogrebcem in vsem, ki so nam pomagali. 

Vsi njegovi
Črni Vrh, oktober 2016

ZAHVALA

Srce nam žalost je ranila, 
ker te več med nami ni. 
Čeprav te zemlja je pokrila, 
duh tvoj z nami še živi.

V 90. letu se je od nas poslovil

Marjan Bovha
1925–2016

Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti. Velika zahvala tudi MGC Bistrica in njihovim 
zaposlenim za nesebično delo in oskrbo našega očeta.

Vsi njegovi
Kamnik, oktober 2016

ZAHVALA

Mnogo si ustvaril, 
zdaj vsak korak 
spomin je nate 
in hvaležna misel 
luč je, ki ne ugasne …

V 75. letu se je tiho poslovil od nas 
naš dragi mož, oče, tast in dedi

Petar Stojkovski
iz Kamnika

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče in podporo. Hvala tudi dr. Dragici Smr
ke, dr. Zupančič  Križnarjevi in dr. Logarju, še poseb
na hvala gospe Petri, ki nam je v težkih trenutkih stala 
ob strani. Hvala popu Mitretu za lepo opravljen obred.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Oktober 2016

V 86. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Slavka Skubin
upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, 18. oktobra 2016

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo,  
da nas je zapustil naš dragi 

Jože Jeretina
iz Šmarce 

Od njega smo se poslovili 5. oktobra 2016 v krogu 
družine. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, podarje
no cvetje in sveče.

Žena Marija ter hčerki Marjana in Urška z družinama

ZAHVALA

Na Gori je moj dom,
tam jaz živela sem,
težko mi je srce,
ko mimo grem …

V 85. letu starosti je na poti živ
ljenja svoj zadnji korak za vedno 
naredila naša mama, babica, 
prababica, sestra in teta

Amalija Jamšek
Gorska Malka, rojena Grošelj na Gori pri sv. Miklavžu 

Ob boleči izgubi naše Babi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, še posebej 
Podgorske poti in Ogrinčeve ulice, sodelavcem Ginekolo
ške klinike, SGP Graditelj in Dinosa Ljubljana za vse be
sede tolažbe in upanja še v času njenega boja po prometni 
nesreči ter za vsa izrečena sožalja, darovane svete maše, 
sveče in cvetje. Iskrena hvala njenim Perovčkom – Šoli 
zdravja, da ste se na sočuten način poslovili od nje. Iskre
no se zahvaljujemo zdravnikom in medicinskim sestram 
Odseka za anestezijo in reanimacijo Kirurškega oddelka 
Splošne bolnišnice Izola, ki so se trudili rešiti njeno živ
ljenje. Iskrena hvala župniku g. Cirilu Bajtu za podeli
tev bolniškega maziljenja. Iskrena hvala tudi župniku g. 
Luku Demšarju ter ministrantom in pritrkovalcem, ki so 
našo Babi z besedo Božje tolažbe in pesmijo zvonov še 
zadnjič pospremili v cerkev na Žalah k njeni poslednji 
maši in do njenega zadnjega doma. Hvala tudi pevkam 
skupine Dotik za sočutno zapete pesmi in trobentaču za 
zaigrano melodijo. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo Babi imeli 
radi. Vsem nam bo ostala v  spominu kot vesela, nasme
jana Babi.

Žalujoči: otroci: Nada z Marjanom, Dušan s Petro, 
Bogdan s Kristino, Brigita z Matijem; vnuki: Urban z Re-
becco, Mojca, Anka s Heleno, Izidor s Saro, Črt z Andre-
jo, Kaja z Davidom, Urh, Blaž s Sergejo, Zala s Tadejem, 
Aleš s Piko, Luka z Ano, Leon in Peter; pravnuki: Julija, 
Eva, Jure, Rebeka, Robert, Clara, Izak, Nejc, Iris; bratje 

in sestre, nečaki in nečakinje ter ostalo sorodstvo
7. september 2016

www.pogrebnik.si

Jasna Paladin

Kamnik – Na dan upora sta
roselcev, ki ga v Venezueli 
praznujejo 12. oktobra, je 
Veleposlaništvo Bolivarske 
republike Venezuele v sode
lovanju z Občino Kamnik in 
Foto klubom Kamnik prip
ravilo razstavo fotografij Ju
lia Gómeza Durána, s kate
rimi avtor predstavlja različ
ne etnične skupine v Vene
zueli. Tam naj bi danes žive
lo kar 44 domorodnih 
ljudstev ali dva odstotka 
vsega prebivalstva. Ohranja
nje njihove kulture in iden
titete država zagotavlja s 
pravicami, ki so jih leta 
1999 zapisali v ustavo in s 

tem končali petstoletni boj 
staroselskih ljudstev proti 
Špancem. Zbrane je ob od
prtju razstave pozdra
vil tudi Tomo Križnar, ki se 
je skupaj z ženo Bojano zah
valil Venezueli, da tako zgle
dno skrbi za domorodna 
ljudstva, ter znova opozoril, 
da v Afriki in drugod domo
rodci te sreče nimajo, saj se 
borijo za golo preživetje. 
»Staroselska ljudstva so naj
lepša. Živijo z naravo in no
čejo postati to, kar smo mi. 
Z Bojano sva obiskala veliko 
ljudstev v Afriki in kar dela
te v Venezueli, mi vliva upa
nje, da bo tudi za njih kdaj 
tako poskrbljeno.« Razstava 
bo na ogled do 26. oktobra.

Razstava o staroselcih 
Venezuele
Odprtja se je v Domu kulture Kamnik udeležil 
tudi borec za pravice zatiranih ljudstev Tomo 
Križnar s svojo ženo Bojano.

Častna gosta odprtja razstave sta bila zakonca Križnar, 
znana borca za pravice staroselcev in zatiranih ljudstev. 
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                        + poštnina

45
EUR

Najpopolnejša diskografija
ANSAMBLA BRATOV AVSENIK

Večletno 
delo Založbe 
Avsenik in 
avtorja Aleksija 
Jercoga 
ter drugih 
sodelavcev. 
Neprecenljiv 
vir 
podatkov za 
strokovnjake 
in vse 
ljubitelje 
Avsenikove 
glasbe!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

12
EUR
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

AKCIJA

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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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Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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Bojana Klemenc

Šmartno v Tuhinju – Tudi 
letos vreme ni šlo najbolj na 
roko zagnanim članom Tu-
rističnega društva Gora sv. 
Miklavž, ki že tradicionalno 
drugi oktobrski konec tedna 
pripravijo zanimivo etnolo-
ško zabavno prireditev. A 
ker mora biti delo na kmetih 
postorjeno v vsakršnem vre-
menu, kot pravi predsednik 
društva Jože Korošec, se pri-
reditelji niso ustrašili dežja 
in obiskovalcem v dveh 
dneh prikazali, kaj vse poč-
nejo tuhinjski kmetje v je-
senskem času.
Jože Korošec ugotavlja, da se 
je v vseh teh letih prireditev 
med domačini že dobro 'pri-

jela', navdušeno pa jo vedno 
sprejemajo tudi gostje, ki do-
pustujejo v bližnjih Termah 
Snovik. Ne nazadnje vsa pri-
kazana stara kmečka opravi-
la – veliko se jih na kmetih 
opravlja še dandanes – niso 
zanimiva le za otroke, tem-
več tudi za odrasle. Vsi so 
lahko pri opravilih tudi po-
magali, nekateri pa so se celo 
spomnili, da so to nekdaj 
tudi sami znali in delali.
Vsem, ki so se sprehodili do 
cerkve sv. Miklavža, je bila 
najboljša osvežitev sveže 
stisnjen jabolčni mošt, tek-
nile so palačinke, pečene na 
'golcarskem šporhetu', pa 
tudi pečenemu kostanju, 
domačemu siru, kruhu, pe-
civu in drugim domačim 

dobrotam pridnih gospo-
dinj iz okolice se ni bilo 
moč upreti.
Številni obiskovalci so si tako 
v soboto in nedeljo, 8. in 9. 
oktobra, lahko ogledali stiska-
nje jabolčnika, žganjekuho, 
žaganje drv, striženje ovac, 
ličkanje koruze, peko kruha v 
krušni peči, ribanje zelja, iz-
delavo brezovih metel ...
Letos so prvič za obiskovalce 
pripravili tudi zanimivo pre-
davanje. Bogo Povše je v so-
boto v cerkvi sv. Miklavža 
predstavil zgodovino in po-
sebnosti protiturških taborov 
na našem ozemlju. Zanima-
nje za to temo je bilo veliko, 
zato po besedah Jožeta Koro-
šca člani društva že razmiš-
ljajo o podobnem predava-
nju, ki bi se bolj konkretno 
dotikal kamniške občine.  
Jože Korošec zaključuje: 
»Naša prireditev je namenje-
na v prvi vrsti vsem, ki so vča-
sih živeli na kmetiji, da se po-
novno spomnijo, kaj so nek-
daj že počeli, ter mladim ge-
neracijam, ki starih kmečkih 
opravil skorajda več ne pozna-

jo. Vsakega gosta posebej smo 
vedno veseli. Vsak konec te-
dna ali na naslednji organizi-
rani prireditvi – Miklavževem 
teku v začetku decembra. Za 
uspelo prireditev pa gre zah-
vala vsem prizadevnim čla-
nom našega društva.«

Stara kmečka opravila na Gori
Člani Turističnega društva Gora sv. Miklavž so že dvanajstič uspešno izpeljali prireditev Prikaz starih kmečkih opravil.

Člani Turističnega društva Gora sv. Miklavž so prireditev letos pripravili že dvanajstič. 

Manjkale niso niti ovce, ki so se takole prepuščale striženju. 

 F
o

to
: B

o
ja

n
a 

K
le

m
en

c

Med jesenska kmečka opravila sodi tudi ličkanje koruze.  
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Ob prikazu kmečkih opravil so se številni tudi zabavali. 
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Številni obiskovalci so si lahko ogledali 
stiskanje jabolčnika, žganjekuho, žaganje drv, 
striženje ovac, ličkanje koruze, peko kruha v 
krušni peči, ribanje zelja, izdelavo brezovih 
metel ...

Bogo Povše je v cerkvi sv. Miklavža predstavil 
zgodovino in posebnosti protiturških taborov na 
našem ozemlju. Zanimanje je bilo veliko, zato 
člani društva že razmišljajo o podobnem 
predavanju, ki bi se bolj konkretno dotikalo 
kamniške občine.


	KAM18_1021_01low
	KAM18_1021_02low
	KAM18_1021_03low
	KAM18_1021_04low
	KAM18_1021_05low
	KAM18_1021_06low
	KAM18_1021_07low
	KAM18_1021_08low
	KAM18_1021_09low
	KAM18_1021_10low
	KAM18_1021_11low
	KAM18_1021_12low
	KAM18_1021_13low
	KAM18_1021_14low
	KAM18_1021_15low
	KAM18_1021_16low

