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Aleš Senožetnik

Kamnik – V kamniški občini 
vožnja z avtomobilom še 
vedno prevladuje pred osta
limi oblikami prevoza. Kot 
je pokazala analiza, ki so jo 
pripravili pripravljavci pro
metne strategije, se večina 
občanov v službo vozi z avto
mobilom, čemur botruje 
tudi dejstvo, da je več kot 60 
odstotkov zaposlenih izven 
občine Kamnik, kjer javni 
prevoz težko konkurira avto
mobilu. Kot kažejo rezultati 
ankete, ki so jo opravili v 
okviru priprave celostne 
prometne strategije, bi javni 
potniški promet uporabljalo 
več občanov, če bi bil hitrej
ši, bolj dostopen in po
vezljiv. Predvsem si želijo 
hitrejšega železniškega pre
voza do Ljubljane, kjer so 
sicer na voljo hitrejše linije, 
ko vlak ustavi le na štirih ali 
petih postajah, a v času, ki 
večini zaposlenih ne ustre
za, saj vlak v Ljubljano pri
spe po osmi uri zjutraj. Po
leg boljšega javnega prevoza 
si občani želijo tudi varnej
ših šolskih poti ter boljše 
infrastrukture za pešce in 
kolesarje.

Zaključek javne razprave
V pripravi je celostna pro
metna strategija, k pripravi 
katere je občina pristopila v 
sodelovanju s predstavniki 
podjetja Locus, Ljubljanske
ga urbanističnega zavoda, 
Zavoda Štajn ter Centra za 
vodenje participativnih pro
cesov. Sredi januarja je v 
Domu kulture Kamnik pote
kala zadnja, četrta javna raz
prava v sklopu izdelave Ce
lostne prometne strategije 
za Občino Kamnik, ki se s 
tem preveša v sklepno fazo. 
Na občinski upravi računa

jo, da bo strategija na občin
skem svetu sprejeta v maju.
Sodelujoči v javnih razpra
vah so visoko ocenili potre
bo po urejenem peš in kole
sarskem prometu ter 
spremljajoči infrastrukturi. 
Skrbi jih tudi tranzitni pro
met preko Tuhinjske doline 
ter ozko prometno grlo 
mimo mestnega jedra. Med 
najpomembnejšimi ukrepi 
so izpostavili potrebo, da se 
občina prijavlja na državne 
in evropske razpise s pod
ročja trajnostne mobilnosti, 
za kar je pogoj ravno spreje
ta celostna prometna strate
gija. Kot pomembno je bilo 
rangirano tudi redno zago
tavljanje sredstev v prora
čunu za izvajanje ukrepov, 
spodbujanje nošenja odsev
nikov za vse udeležence v 
prometu, širitve pločnikov 
in dograditev manjkajočih 
odsekov varnih šolskih poti. 
Kot se je izkazalo v javnih 

razpravah in preko opravlje
ne ankete med občani, si ti 
želijo bolje urejene kolesar
ske povezave med kraji, 
skrbi jih tudi tovorni pro
met skozi Tuhinjsko doli
no, kjer je slabše poskrblje
no za varnost pešcev in ko
lesarjev. 
Cilj sprejete prometne stra
tegije, h kateri je pristopila 
občina, pa je povečanje var
nosti za vse udeležence v 
prometu ob uporabi trajnos
tnih oblik prevoza, dobri do
stopnosti do vseh točk v ob
čini, informacijski podpori 
in sodobnih rešitvah mobil
nosti ter odgovornem ravna
nju in medgeneracijskem 
sodelovanju.
V sedmih mesecih je bilo si
cer opravljenih pet javnih 
dogodkov, namenjenih raz
pravi o obstoječem stanju 
ter problemih in izzivih na 
področju prometa v občini, v 
katerih so sodelovali občani 

in druga zainteresirana in 
strokovna javnost.
Po mnenju udeležencev bi 
bilo že takoj treba začeti s ti
stimi ukrepi, ki ne zahtevajo 
veliko sredstev, pač pa več 
ozaveščenosti in sprememb v 
ravnanju ljudi. Trajnostna 
mobilnost spodbuja uporabo 
javnega prometa, hoje in ko
lesarjenja ob zmanjšani rabi 
motoriziranega prometa. To 
pa ne bo v prid le občanom, 
temveč razvoju turizma, saj 
ima občina s svojimi naravni
mi danostmi ogromen poten
cial ravno na področju kole
sarjenja in pohodništva. »Tak 
trajnostni scenarij odpira tudi 
mnoge podjetniške dejavno
sti, od storitev za kolesarjenje 
pa vse do prevoznih storitev 
in storitev za omogočanje so
vozništva in solastništva avto
mobilov,« menijo pripravljav
ci strategije.

S strategijo v 
trajnostno mobilnost
Kamničani si želijo varnejših šolskih poti, večjo skrb za kolesarje in pešce, skrbi jih tranzitni tovorni 
promet skozi Tuhinjsko dolino in ozko grlo mimo mestnega jedra. 

Kamnik bo spomladi dobil novo, trajnostno naravnano prometno strategijo, s katero naj bi 
bilo odprtih tudi več možnosti za kandidiranje za evropska sredstva.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Stari grad, priljub
ljena izletniška točka Kamni
čanov, bolj ali manj sameva 
tudi leto in pol po čistilni ak
ciji, ki so se je udeležili števil
ni občani. A kot pravijo na 
kamniški občinski upravi, bo 
spomladi ponovno začel 
sprejemati goste, ko bo pre
novljeno poslopje prešlo v 
upravljanje kamniškega Za
voda za turizem, šport in kul
turo. 
Kaj se v zadnjem obdobju 
dogaja na Starem gradu, ka
tera dela so že bila in katera 
še bodo opravljena, zanima 
številne občane in tudi sve
tnika Edisa Rujovića z Liste 
Dušana Papeža, ki je na to 
temo postavil svetniško vpra
šanje. Kot odgovarja pod
župan Igor Žavbi, je občin
ska uprava že v lanskem letu 
pristopila k sanaciji najnuj
nejših gradbenih del. »Tako 
je bila zamenjana in obnov
ljena strešna kritina pokrite 
terase (zaradi dotrajanosti in 
zamakanja v preddverje), 
urejene so bile nove stopnice 
med kletjo in pritličjem (ker 

obstoječe niso več dopuščale 
varnega prehoda med kletjo 
in pritličjem). Novo stopni
šče je urejeno tako, da je 
omogočen direkten dostop iz 
spodnjega kletnega lokala v 
večnamenski – gostinski 
prostor v pritličju. V kletnih 

prostorih je sanirana vlaga 
(tlaki, stene) in obstoječ ar
miranobetonski strop v ku
rilnici. Hkrati so bile obnov
ljene zamašene odtočne ka
nalizacijske cevi ter strojne 
in elektro instalacijske cevi, 
ki so bile položene v tlake in 
'cokel' sten z namenom, da 
se izognemo nepotrebnim 
podvajanjem stroškov in 
naknadnim rušitvenim de
lom,« odgovarja Žavbi.
Letos se bodo gradbena dela 
nadaljevala v spodnjih pro
storih. Uredili bodo točilni
co, sanitarije in garderobe. 
Izvedli bodo tudi hidroizola
cijo skladišča, uredili pa 
bodo tudi zunanji zid po ce
lotni dolžini severne strani 
objekta. Uredili bodo dim
niško tuljavo centralne peči, 
odstranili obstoječo greznico 
in vgradili malo čistilno na
pravo, postavili bodo tudi 
podstavek za plinohram.
»Za našteta dela je bil po re
balansu proračuna za leto 
2016 v mesecu novembru na 
portalu javnih naročil objav
ljen razpis za obnovo kleti na 
Starem gradu. Do roka za 
oddajo ponudb so na naslov 

naročnika pravočasno pri
spele ponudbe šestih ponu
dnikov. Občinska uprava je v 
fazi podrobnega preverjanja 
ponudnikov, ki so se prijavili 
na predmetno javno naročilo 
oziroma nastopajo v ponud
bah,« zaključuje podžupan.

Bo Stari grad 
zacvetel spomladi?
Stari grad naj bi prve goste sprejel spomladi.

Stari grad naj bi kmalu dočakal lepše čase.

5. stran

A
N

D
R

E
JA

 D
R

A
Ž

E
N

O
V

IĆ
 S

.P
.,

 V
ID

E
M

 5
9

, V
ID

E
M

 - 
D

O
B

R
E

P
O

LJ
E

FR
IZ

ER
 Z

A 
 

VS
O

 D
RU

ŽI
NO

ZELO UGODNE CENE

Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21, ned. 8 –13, 

T: 059 949 779

OBČINSKE NOVICE

Kje vse so 
defibrilatorji?
Z avtomatskimi defibrilatorji 
lahko v primeru zastoja srca 
rešimo življenje, zato je po-
membno, da vemo, kje se 
nahajajo.
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KULTURA

Dom kulture mora 
imeti dušo
Juš Milčinski, ki je kot pro-
gramski vodja Doma kulture 
Kamnik pomembno sou-
stvarjal kulturno dogajanje v 
Kamniku, se po sedmih letih 
junija poslavlja. 
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POGOVOR

Kamničan z izkušnjo s 
Stanforda
Pogovarjali smo se s Kamni-
čanom Alešem Jamškom, 
doktorskim študentom grad-
beništva, ki je del študija 
preživel na prestižni ameri-
ški univerzi Stanford.
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ZANIMIVOSTI

Jubilej Toneta Škarja
Dolgoletni član Planinskega 
društva Kamnik Tone Škarja, 
ki se je s svojim delom traj-
no zapisal v zgodovino alpi-
nizma, praznuje 80 let.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Število uporabni-
kov interneta v Sloveniji vse-
skozi raste. Lani ga je po po-
datkih Statističnega urada 
uporabljalo 76 odstotkov pre-
bivalcev, starih med 16 in 75 
let, mlajši večinoma prek mo-
bilnega telefona. Približno 78 
odstotkov gospodinjstev je 
imelo dostop do interneta, od 
tega pa je le 29 odstotkov do 
svetovnega spleta dostopalo 
preko optičnega omrežja.
Telekom Slovenije za zdaj v 
kamniški občini optično 
omrežje nudi zgolj na podro-
čju Perovega, Vranje Peči, 
Volčjega Potoka in stanovanj-
skega naselja Metuljček na 
Bakovniku, kjer trenutno po-
teka tudi posodobitev optič-
nega omrežja. Na vseh osta-
lih področjih gospodinjstva 
do svetovnega spleta dostopa-
jo preko drugih povezav.
Kot pojasnjujejo na Občini 
Kamnik, ki sicer ni pristojna 
za gradnjo telekomunikacij-
skega omrežja, je občini vse-
kakor v interesu, da bi bila 
naselja pokrita z internetom, 
zato ob gradnji cest, kanali-
zacije in vodovodov pozivajo 
operaterje, da sočasno zgra-
dijo svoje optično omrežje. 

»Občina Kamnik izvaja ses-
tanke s ponudniki telekomu-
nikacijskega omrežja, ki so 
zainteresirani  vlagati 
sredstva v razvoj optičnega 
omrežja v naši občini. V pre-
teklih letih so bili izvedeni 
sestanki z različnimi opera-
terji, vendar do realizacije 
večjih projektov ni prišlo. Le-
tos aktivno potekajo sestanki 
s podjetjem Telekom Slove-
nija, ki pripravlja večje pro-
jekte izgradnje telekomuni-
kacijskega omrežja za našo 

občino,« pojasnjujejo na ob-
činski upravi, kar potrjujejo 
tudi na Telekomu: »V nas-
lednjih letih bomo v sodelo-
vanju z Občino Kamnik na-
daljevali posodobitev kabel-
skega omrežja predvsem na 
območjih naselij Tunjice in 
Mekinje, dolgoročno tudi v 
naseljih Godič in Stranje.«
Največ telekomunikacijske-
ga omrežja v lanskem letu je 
bilo zgrajenega v okviru pro-
jekta kohezije. Prazne cevi 
za telekomunikacijske vode 

so tako polagali na območju 
Stranj, Tunjic in Volčjega 
Potoka ter na območju Tu-
hinjske doline, kjer ob glav-
ni trasi poteka tudi medkra-
jevni optični kabel.
Znano je, da ima Telekom 
Slovenije v naslednjih letih 
predvidenih več sredstev za 
razvoj telekomunikacijskega 
omrežja, kdaj konkretno pa 
se lahko prebivalci omenje-
nih območij nadejajo razši-
ritve, pa nam sogovorniki 
niso pojasnili.

Kdaj se obeta širitev 
optičnega omrežja?
Tako kot številni deli države je tudi kamniška občina slabo pokrita z optičnim omrežjem, ki je za zdaj 
dostopno le na redkih območjih v občini.

Optično omrežje je v Kamniku na voljo tudi v stanovanjskem objektu Metuljček na 
Bakovniku, kjer trenutno poteka tudi njegova posodobitev.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Po tem, ko je lani 
v vodo padla še peta prodaja 
kamniškega hotela Malog-
rajski dvor, je stečajni upra-
vitelj sodišču predlagal, da 
nepremičnino prevzame hi-
potekarni upnik, torej banka 
Sberbank. »Za to smo se od-
ločili, ker nepremičnine v 
dosedanjem prodajnem po-
stopku nismo mogli unovči-
ti, kljub petim javnim draž-
bam, ki smo jih imeli. Kot 
kaže, pravih interesentov ni, 
in tudi s prodajo dolga banki 
v celoti ne bi mogli povrni-
ti,« je ob tem povedal stečaj-
ni upravitelj Igor Bončina.
Usoda kamniškega hotela 
tako ostaja negotova tudi več 
mesecev po tem, ko je bil tik 
pred sklenitvijo posla kam-
niški notar Janez Novak, a je 
zaradi skritih napak, ugoto-
vljenih v skrbnem pregledu, 

od nakupa odstopil. Kot je 
takrat povedal Novak, so v 
času obnovitvenih del, za 
katere so vedeli že pred na-
kupom in jih prevzeli v svo-
je breme, ugotovili še druge 
napake, zato so odstopili od 
nakupa. Novak je takrat opo-
zoril, da je bil celoten raču-
nalniški sistem, preko kate-
rega je bil voden sistem ce-
lotnega upravljanja hotela, 
od recepcije, blagajniškega 
poslovanja, kartičnega za-
klepanja sob do regulacije 
sistemov ogrevanja, hlajenja 
in prezračevanja hotela, ne-
delujoč. Prav tako ni deloval 
sistem ogrevanja in central-
na klimatska naprava, ob 
močnejših nalivih pa je priš-
lo tudi do vdora vode v klet-
ne prostore preko tal in zi-
dov.
»Objekt vzdržujemo in ga 
skozi celo kurilno sezono 
tudi ogrevamo, tako da je v 

dobrem stanju,« nam je 
zatrdil Bončina in dodal, da 
omenjene napake niso bile 
skrite in je prejšnji kupec 
zanje vedel. Teh napak ste-
čajni upravitelj ni saniral, 
saj je njegova dolžnost le re-
dno vzdrževanje objekta, kar 

pa stečajni upravitelj počne, 
nam je zatrdil Bončina.
Usoda hotela tako ostaja 
neznanka, prav tako, kakšne 
načrte ima s hotelom Sber-
bank, saj kot pravijo, zadeve 
še niso preučili, saj z njo še 
niso seznanjeni.

Usoda hotela Malograjski 
dvor ostaja negotova
Po petih neuspešnih dražbah je stečajni upravitelj sodišču predlagal, da kamniški hotel Malograjski 
dvor prevzame hipotekarni upnik, saj ga sam v dosedanjem prodajnem postopku ni mogel unovčiti.

Po petih neuspelih javnih dražbah je stečajni upravitelj 
predlagal odstop hotela Malograjski dvor hipotekarnemu 
upniku, banki Sberbank.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Med državo in ob-
činami potekajo dogovori o 
višini povprečnine za pri-
hodnji dve leti. Gre za zne-
sek, ki ga na vsakega prebi-
valca dobi občina, z name-
nom financiranja nalog, ki 
jih z zakonom občinam na-
laga država. Ministrstvo za 
finance predlaga, da bi se 
povprečnina namesto prej 
predvidenih 530 evrov v leto-
šnjem letu povečala za 2,4 
evra, za leto 2018 pa za 5,6 
evra, pri čemer dopušča 
možnost, da se o višini še 
dogovorijo.
S tem se ne strinjajo pred-
stavniki občin. Predstavniki 
Skupnosti občin Slovenije 
pravijo, da zaradi razkoraka 
med zakonsko določeno in 
dejansko povprečnino obči-
ne ne morejo opravljati vseh 
nalog, določenih s strani dr-
žave. »Razkorak se z ozirom 
na meseca decembra podpi-
san dogovor s sindikati pog-
lablja, saj bodo morale obči-
ne že v letu 2017 kriti zviša-
nje stroškov dela vsem za-

poslenim, ne le na občin-
skih upravah in krajevnih 
skupnostih, pač pa tudi za-
poslenim v vrtcih, knjižni-
cah, kulturnih in turističnih 
zavodih ter drugih zavodih, 
kjer plače financirajo lokal-
ne skupnosti,« dodajajo v 
Skupnosti občin Slovenije.
Mnenje delijo tudi na kam-
niški občinski upravi, saj, 
kot pravijo, prenizka pov-
prečnina ne omogoča izvaja-
nja vseh nalog in progra-
mov, ki se financirajo iz pri-
merne porabe v potrebnem 
obsegu, niti ne zagotavlja 
občini primernega financi-
ranja na področju razvojne-
ga potenciala, denimo nuj-
nega investicijskega vzdrže-
vanja. Potrebe občine bi za-
dovoljila le povprečnina v 
višini z zakonom določene 
metodologije. »Ta bi morala 
za leto 2016 znašati 671 
evrov na prebivalca. A je še 
ta znesek vprašljiv glede na 
vedno večje zahteve države 
oziroma na vedno večji ob-
seg nalog, ki jih država nala-
ga občinam,« menijo v kam-
niški občinski upravi.

Kljub povišanju 
povprečnine prenizke

Država bo za financiranje občin letos namenila 
nekoliko več denarja, a še vedno premalo, je 
splošno mnenje slovenskih občin, ki ga delijo 
tudi na kamniški občinski upravi.
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Jasna Paladin

Kamnik – Tudi v občini Ka-
mnik je lokacij, kjer so na-
meščeni avtomatski ekster-
ni defibrilatorji (AED), že 
kar nekaj, žal pa ne obstaja 
enoten seznam ali zemlje-
vid, iz katerega bi bilo razvi-
dno, kje vse so. Na pomanj-
kanje enotnega obveščanja 
občanov in zdravstvenih 
ustanov o lokacijah javno 
dostopnih defibrilatorjev 
opozarja tudi direktor Zdra-
vstvenega doma dr. Julija 
Polca Kamnik Sašo Rebolj.

Defibrilatorji so slabo 
označeni
»Žal nas nihče ne obvešča o 
lokacijah defibrilatorjev na 
Kamniškem (tudi na sploš-
no po Sloveniji žal ni siste-
ma, ki bi zdravstvene usta-
nove obveščal avtomatsko o 
novih lokacijah javno dosto-

pnih defibrilatorjev), tako 
jih tudi mi izsledimo bolj 
preko medijev in dokaj ažu-
rne spletne strani AED-ba-
za.si. Na njej so javno dosto-
pni defibrilatorji (po doma-
če so to tisti v omarici na 
fasadah ipd., ne pa tudi tisti, 
ki so kot oprema v npr. ga-
silskih ali reševalnih vozi-
lih). Glavna težava javno do-
stopnih je, da so slabo ozna-
čeni in le malo kdo ve, kje 
so. V trgovskih centrih ni 
usmerjevalnih tabel in je 
oznaka le v neposredni bliži-
ni defibrilatorja, deset me-
trov stran se praviloma ne 
najde več, pogosto so skriti 
kje po vogalih in moraš ve-
deti, kje ga najdeš. Primer je 
center Kamnika, kjer je AED 
v preddverju banke NLB, z 
ulice pa to praktično ni raz-
vidno. Pri dveh oživljanjih, 
ki smo jih imeli praktično 
pred vrati te ustanove, nihče 
od množice navzočih ni 
opazil ali se odpravil po defi-
brilator, oddaljen obakrat le 
po šest metrov od dogodka. 
Usmerjevalne table bi ko-
ristile na celotnem območju 
razumne oddaljenosti od 

naprav, in ne zgolj ob sami 
napravi,« opozarja Rebolj in 
dodaja, da verjetno prav za-
radi zgornjih razlogov kam-
niški zdravstveni delavci ne 
beležijo nobenega primera, 
da bi občani na našem ob-
močju že pred njihovim pri-
hodom sami uporabili ali 
našli defibrilator.

Kaj pravi splet?
Na omenjeni spletni strani 
so na zemljevidu označeni 
defibrilatorji v prostorih 
PGD Kamniška Bistrica v 
Zgornjih Stranjah, v Ciriusu, 
v Hipermarketu Mercator, 
na steni upravne stavbe Ar-
boretuma Volčji Potok in v 
Termah Snovik, na spletni 
strani www.ihelp.si najdemo 
vrisano še lokacijo NLB ban-
ke na Glavnem trgu v Ka-
mniku, v našem časopisu pa 
smo že poročali, da imajo 
defibrilator tudi v prostorih 

Qlandie, na fasadi PGD 
Zgornji Tuhinj in v prostorih 
Krajevne skupnosti Duplica.
Konec minulega leta paje Li-
sta Toneta Smolnikarja, na-
mesto novoletnim darilom 
in čestitkam, denar nameni-
la nakupu defibrilatorja, ki 
so ga namestili na zunanji 

del vhoda v urgentni blok 
kamniškega zdravstvenega 
doma.

Dobra volja društev in 
posameznikov
Sašo Rebolj si želi, da bili 
AED nameščeni in vidno 
označeni povsod, kjer se za-
držuje več ljudi, pa tudi v 
središčih vasi, ki so bolj od-
daljene od kamniške Enote 
nujne medicinske pomoči. 
Opozarja pa, da gre še ved-
no zgolj za dobro voljo dru-
štev in posameznikov, stro-
ška pa ne predstavlja zgolj 
nakup (cene se gibljejo od 
dva do tri tisoč evrov z oma-
rico vred), ampak še vzdrže-
vanje, menjavanje nalepk in 
baterij, lastništvo lokacije, 
priklop ogrevane omarice 
na elektriko ipd. »Osebno 
mislim, da bi zakonodaja 
morala od posameznih usta-
nov zahtevati dostopnost de-
fibrilatorjev med obratoval-
nim časom in največjo raz-
daljo med njimi (kot so jav-
ne zgradbe, trgovski centri 
ipd.), saj je to v primerjavi z 

ostalim minimalen strošek. 
Država bi morala poskrbeti 
za mrežo prvih posredoval-
cev z znanjem temeljnih po-
stopkov oživljanja in potreb-
no opremo vključno z AED 
(to želi naprtiti kar lokalnim 
skupnostim).

Ključna je masaža srca
»Vseeno je treba omeniti, da 
se problematika obravnava-
nja srčnih zastojev s strani 
očividcev ne zaplete z od-
sotnostjo AED, ampak s 
tem, da se izredno redkokdo 
posluži temeljnih postopkov 
oživljanja. Zgolj masaža 
srca lahko podaljša možnost 
preživetja in čas za uspešno 
ukrepanje z 10 minut na pol 
ure ali več, praviloma dovolj 
za še tako oddaljen del tere-
na, očividci pa tega pravilo-
ma za zdaj ne izvajajo. Ta 
postopek ne zahteva nobe-
nega denarja in opreme, 
zgolj malo vaje in ozavešča-
nja, in ravno tu je pri uspe-
šnem izidu srčnega zastoja 
največja rezerva,« še pravi 
Sašo Rebolj.

Kje vse so 
defibrilatorji?
Avtomatski defibrilatorji, ki lahko rešijo človeško življenje v primeru srčnega zastoja, so v zadnjih letih 
postali veliko cenejši in zato precej bolj dostopni. Tudi v občini Kamnik je lokacij, kjer so nameščeni, 
že veliko, a kaj, ko ne pomagajo, če ljudje ne vedo zanje.

Direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj na eni od predstavitev postopkov 
oživljanja in uporabe defibrilatorja / Foto: Jasna Paladin

Tone Smolnikar in Sašo Rebolj ob prevzemu defibrilatorja 
pri zdravstvenem domu /Foto: Lista Toneta Smolnikarja

V občini Kamnik se defibrilatorji nahajajo v 
prostorih PGD Kamniška Bistrica v Zgornjih 
Stranjah, v Ciriusu, v Hipermarketu Mercator, 
na steni upravne stavbe Arboretuma Volčji 
Potok, v Termah Snovik, v NLB banki na 
Glavnem trgu, v Qlandii, na fasadi PGD Zgornji 
Tuhinj, pri vhodu v urgentni del kamniškega 
zdravstvenega doma in v prostorih Krajevne 
skupnosti Duplica – verjetno pa še kje, saj 
enotne baze teh podatkov ni.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Decembra leta 
2015 je bilo na zavodu za 
zaposlovanje prijavljenih 
1327 brezposelnih oseb iz 
občine Kamnik. Do konca 
lanskega leta pa je bilo pri-
javljenih 1053 občanov, to-
rej 274 oseb, oz. 20 odstot-
kov manj kot pred letom 
dni. Brezposelni mladi v 
starosti do vključno 29 let 
so predstavljali 19,1-odsto-
tni delež (decembra 2015 
22,3 odstotka), brezposelni 
v starosti 50 let ali več pa 
40,4 odstotka (decembra 
2015 35,7 odstotka). Stopnja 
registrirane brezposelnosti 
na območju kamniške obči-
ne že dlje časa upada in se 
je od lanskega januarja do 
novembra znižala z 10,1 na 
7,7 odstotka. 

»Gre za največje znižanje v 
vsej osrednjeslovenski regi-
ji, ki jo pokriva Območna 
služba Ljubljana. Delno je to 
posledica za več kot desetino 
manj novo prijavljenih v evi-
denco brezposelnih, delno 
pa dobrega zaposlovanja, saj 
se je lani na novo zaposlilo 
dobrih 10 odstotkov več 
brezposelnih oseb. Tako da 
smem reči, da smo na uradu 
za delo s temi trendi zado-
voljni, računamo pa in tudi 
mesec januar kaže na to, da 
se utegnejo podobni trendi 
nadaljevati tudi v prihod-
nje,« stanje komentira vodja 
kamniškega urada za delo 
Dragica Ribnikar in dodaja, 
da povpraševanje delodajal-
cev po delavcih raste tudi v 
lokalnem okolju, kjer se je 
lani povečalo za več kot po-
lovico.
»Delodajalci so na uradu za 
delo prijavili 835 potreb po 
delavcih, zaposlilo se je več 
kot tisoč oseb, ki so bili pred 
tem naše stranke. Del teh se 
zaposli tudi izven najožjega 
lokalnega okolja, na obmo-
čju Domžal, Trzina, Ljublja-
ne, Mengša, Vodic, Most, 
večkrat pa so uspešni tudi 
pri nekaterih ponudbah de-
lodajalcev iz kranjskega ob-
močja.
Po besedah Ribnikarjeve 
vsem potrebam po kadru ne 
morejo zadostiti. »Problem 

so zlasti deficitarni poklici, 
kjer kandidatov že tradicio-
nalno primanjkuje: natakar-
ji, kuharji, raznorazni kovi-
narji, operaterji CNC-stro-
jev, elektrikarji, različni 
monterji, bolničarji negoval-
ci, socialni oskrbovalci. Pod-
jetja pa v zadnjem času tež-
ko pokrijejo tudi potrebe po 
proizvodnih delavcih, kjer 
gre za večizmensko delo, 
pogosto so tu pričakovane 
tudi dobre ročne spretnosti 
in dober vid,« pravi sogovor-
nica in dodaja, da je na lo-
kalnem območju še vedno 
manj priložnosti za ženske s 
srednješolsko ali višjo izo-
brazbo.
Spodbudne gospodarske 
razmere in povečane potre-
be po zaposlovanju na lokal-
nem področju so zasejale 
več optimizma tudi med 

iskalci zaposlitve, ugotavlja 
Ribnikarjeva. »Med novo 
prijavljenimi iskalci zaposli-
tve je zaznati več optimizma 
v primerjavi s preteklimi 
leti, tudi motivacija in samo-
zaupanje iskalcev zaposlitve 
sta večja. Ne nazadnje nas o 
priložnostih, ki se odpirajo, 
dnevno obveščajo tudi me-
diji, ki povzemajo novice o 
gospodarski rasti in novih 
investicijah, ki prihajajo v 
Slovenijo, in vse to ljudje za-
znavajo. Dejstvo, da v lokal-
nem okolju delodajalci pot-
rebujejo več delavcev, naše 
stranke čutijo, večkrat so 
povabljene na soočenja s 
konkretnimi delodajalci na 
uradu za delo, dobijo ob-
vestilo o prostem delovnem 
mestu ali napotnico na 
delo.«
Še vedno pa je na uradu za 
delo več kot polovica prija-
vljenih t. i. dolgotrajno brez-
poselnih oseb. Teh je bilo ob 
koncu lanskega leta 561, ko-
nec leta 2015 pa 677. »Za 
tiste, ki so težje zaposljivi, 
ima Zavod za zaposlovanje 
na razpolago tudi različne 
spodbude (od usposabljanj 
na delovnem mestu do sub-
vencij za zaposlitev), ki tem 
osebam pomagajo, da so 
bolj konkurenčne in se s 
tem lažje vrnejo na trg 
dela,« zaključuje Dragica 
Ribnikar.

Brezposelnost  
se zmanjšuje
Konec lanskega leta je bilo na Zavodu za 
zaposlovanje prijavljenih 274 manj občanov kot 
konec leta 2015, kar pomeni največje znižanje 
brezposelnih v vsej osrednjeslovenski regiji.

Stopnja registrirane brezposelnosti na območju 
kamniške občine že dlje časa upada in se je od 
lanskega januarja do novembra znižala z 10,1 na 
7,7 odstotka, kar predstavlja največje znižanje 
brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji. Med 
najbolj iskanimi poklici ostajajo natakarji, 
kuharji, kovinarji, operaterji CNC-strojev, 
elektrikarji, monterji, bolničarji negovalci in 
socialni oskrbovalci.
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Ministrica za zdravje že dolgo ob-
ljublja zdravstveno reformo. Njeni 
podporniki so govorili, da si jo 
bomo zapomnili po ukinitvi do-
polnilnega zdravstvenega zavaro-
vanja, za katerega plačujemo 
dobrih 27 evrov na mesec. Veči-
na je razumela, da tega zneska 
ne bomo plačevali. Predlog mini-
strice res ukinja dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje, vendar pa 
ga nadomešča z novo dajatvijo.
Zanimiv trik ministrice. Namesto 
Vzajemne bo po novem denar 
pobiral ZZZS. Dajatev naj bi zna-
šala med 20 in 75 evri, odvisno 

od naših prihodkov. Nekateri dr-
žavljani bodo plačevali 7 evrov 
manj, nekateri pa 48 evrov več. 
Zanimiva zdravstvena reforma, ki 
pa ne rešuje bistva problema. 
Danes zaradi čakalnih vrst, ko-
rupcije in birokracije umirajo ljud-
je. Žal imamo zdravstveni sistem, 
kjer do zdravstvene obravnave in 
zdravljenja prej pridejo tisti, ki 
koga poznajo ali dodatno plača-
jo. Tako organizirano javno 
zdrav stvo, kot ga poznamo da-
nes, ni vzdržno, saj so zdravstve-
ne storitve iz leta v leto slabše, 
problemi pa vedno večji. Resnič-
na in temeljita zdravstvena refor-
ma je torej nujno potrebna.
Podpiram javno zdravstvo. 
Držav ljani morajo imeti dostop 
do zdravnika, zdravil in ostalih 
zdravstvenih storitev v okviru 
zdravljenja, ne glede na njihov 
ekonomski ali socialni položaj.

Matej Tonin, poslanec
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Kdaj bomo dočakali  
zdravstveno reformo?

Počasi, a zanesljivo se bliža 
končno dejanje denacionali-
zacijskega pravnega postopka 
med Občino Kamnik in Me-
ščansko korporacijo Kamnik 
a. s., ki je trajal kar dolgih 25 
let. V teh letih sem spoznal kot 
predsednik MKK, kako po-
membno je pravočasno obve-
stiti javnost, ko iščeš resnico, 
ki pa je največkrat spoznavna 
nujnost tistega trenutka.
Pri mojem dosedanjem delu v 
dogovarjanju med občino in 
MKK me je najbolj presenetilo 
nenehno zatrjevanje občinske 
uprave, da je med občino in 
MKK prišlo do nasprotja inte-
resov, te trditve dolgo nisem 
mogel doumeti iz dveh razlo-
gov: prvič, ker je tudi Občina 
Kamnik članica MKK, in 
drugič, ker se vrača nekaj, kar 
je bilo odvzeto nekomu 
(MKK), kar po mojem mne-
nju ne more biti nasprotje in-
teresov oz. če moraš nekaj 
vrniti, kar ni bilo nikoli tvoje 
(praktično pomeni to, da ne-
komu nekaj ukradeš, potem 
pa trdiš, da je to tvoja last).
Zato je včasih potrebno veliko 
energije, da lahko moralno 
razsojaš, kako priti do resnice, 
ker moraš pri tem še ugotoviti, 
kaj je relevantno, da se pri tem 
ne predaš čustvom oziroma da 
nenadoma ne postaneš slep do 
okolja, ki ti zaradi prirejenih 
javnih informacij interesnih 
skupin največkrat ni naklonje-
no. Dejstvo pa je, da so vsa ta 
spoznanja pomembna iz raz-
loga, da bi se lahko presegla 
nesoglasja, ki so prisotna vse-
skozi pri pravnem postopku 
med občino in MKK. Zato je 
treba od obeh strani doseči 
kompromisni sporazum na 
način, da začnemo čim preje 
skupno načrtovati razvoj obči-
ne in MKK (ker v prihodnosti 
eden brez drugega ne bomo 
mogli doseči uspešnega – stro-
kovnega napredka pri načrto-
vanju ciljev tudi v skladu z 
Vizijo razvoja MKK iz leta 
2006).
Člani Korporacije so na Obč-
nem zboru MKK (2015) spre-
jeli tri sklepe, ki jih zavezujejo 
pri njihovem pogajanju z za-
vezanci za vračanje, med ka-
tere spada tudi Občina Ka-
mnik, pri zahtevah za vrnitev 
nacionaliziranega premože-
nja in pravic, kot sledi: 1. vra-
čanje odvzetega premoženja 
in pravic se zahteva v naravi; 
2. vračanje se opravi v skladu 
z zakonskimi določili in na 
odločitvi Ustavnega sodišča 
RS; 3. Gospodarski odbor je 
dobil pooblastilo, da deluje v 
okviru možnosti za dobrobit 
članov. 
Po mojem prepričanju bo tre-
ba odpraviti tudi komunika-
cijski šum, ki je nastal med 
Občino Kamnik in MKK, ki 
pa se posledično najhuje kaže 
še med neseznanjenimi občin-
skimi svetniki, ki bi morali 
biti najbrž obveščeni o trenu-
tnem stanju, da bi sploh vede-
li, kaj se v resnici dogaja z de-

Trenutek resnice

Občani me pogosto prosijo za 
posredovanje pri njihovih teža-
vah z različnimi javnimi insti-
tucijami. Menijo, da so uradni 
postopki počasni in nepravič-
ni, precej pa je tudi socialnih 
problemov. Če je možno, pri-
spevam k rešitvam težav.
Poslanci se angažiramo tudi, 
kadar bi vladni predlogi zako-
nov utegnili škoditi interesom 
občanov oziroma javnemu in-
teresu. Včasih smo poslanci 
pri svojih prizadevanjih uspeš-
ni, včasih pa ne. Tako mi je 
uspelo, da je minister Boris 
Koprivnikar opustil predlog, s 
katerimi bi se odvzelo pravno 
subjektiviteto javnim zavo-
dom z manj kot 15 zaposleni-
mi. V kolikor bi se njegov pred-
log realiziral, bi imeli muzeji, 
knjižnice, galerije in nekateri 
drugi javni zavodi, pa tudi ob-
čine hude finančne, kadrovske 
in druge težave. Podobno je 
bilo treba reševati obstoj ur-
gence v Kamniku, brez katere 
bi bili ogroženi zdravje in živ-
ljenja naših občanov. 
Nedavni predlog ministrice za 
delo, družino in socialne zade-
ve o reorganizaciji centrov za 
socialno delo daje prednost 
Domžalam pred Kamnikom. 
Bomo Kamničani spet izgubi-
li del javnih služb?
Ponovno se pojavljajo apetiti 
po privatizaciji javnih zavo-
dov. Izguba javne zdravstve-
ne, šolske, socialne, kulturne 
in druge infrastrukture bi 
ogrozila sisteme socialne in 
zdravstvene varnosti ter dosto-
pnost javnih storitev. 

Realizacija nedavnega Predlo-
ga sprememb in dopolnitev za-
kona o zdravstveni dejavnosti 
bi imela hude posledice za 
zdravje ljudi. Predlog spodbuja 
mešanje javne in zasebne zdra-
vstvene dejavnosti, s praktično 
doživljenjskimi koncesijami pa 
v nasprotju z javnim interesom 
utrjuje položaj pridobitnega 
opravljanja zdravstvene dejav-
nosti zasebnikov oz. gospodar-
skih družb v okviru javne mre-
že zdravstvene dejavnosti, in 
vsebuje še številne druge določ-
be v škodo javnega nepridobi-
tnega zdravstva, kar seveda ni 
v korist pacientov.  
Predlog med drugim predvide-
va obstoj zdravstvenih domov, 
ki ne bi več opravljali nobene 
zdravstvene dejavnosti, am-
pak bi le še organizirali delo 
koncesionarjev. Ob tem pa 
zdravstvenim domovom ni po-
deljenih nobenih vzvodov 
moči, da bi takšno delo sploh 
lahko opravljali. Neustrezen 
predlog je razlog, da sem mi-
nistrici za zdravje na letošnji 
januarski seji državnega zbo-
ra postavila ustno poslansko 
vprašanje o predlogu zakona. 
Vprašanje lahko pripomore k 
seznanitvi javnosti s proble-
mom in k umiku spornih vse-
bin iz predloga zakona.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Iz poslanskih klopi

Bomo 
Kamničani 
izgubili del 
javnih služb?

Sem v letih, ko na zavodu za 
pokojninsko zavarovanje mis-
lijo, da kradem bogu čas. Že-
lim povedati, da so v zmoti. 
NE kradem bogu časa, vendar 
vem, da mi je bog slovanski ali 
krščanski čas podaril in zato 
sem mu zelo hvaležna.
V našem mestu imamo malo 
snega, več ga je na televiziji, 
pa bi moralo biti ravno obra-
tno. Sneg s televizije ni upora-
ben ne za sankanje ne za kep-
anje, pravzaprav za nobeno 
aktivnost. Pri nadaljevankah 
sem odlično spala.
Poklicala sem svojega opera-
terja, a glej ga zlomka, nihče 
ni dvignil telefona. To je traja-
lo kar nekaj časa, pa si mis-
lim: »Mogoče pa je kdo umrl.« 
Saj je bilo zadnje dni kar ne-
kaj umrlih. Poklicala sem ser-
viserja in mu povedala svojo 
misel. Serviser pa je bil zelo 
vljuden in mi povedal, da so 
tam zelo obremenjeni in da 
moram to razumeti. Pa se 
vprašam sama pri sebi: Ja, 
kdo pa razume mene? Saj to 
ni zastonj! Mi ga vsi plačuje-
mo. No, pa poskusim znova. 
Bila sem zelo vztrajna in nek-
do le dvigne telefon. Počutila 
sem se, kot da bi dobila glavni 
dobitek na loteriji. Gospa je 
bila zelo prijazna, vse sva se 
zmenili. Ja, dve babi, se bova 
pa že, a ne?
V našem mestu imamo naj-
lepšo občinsko stavbo. Pri vho-
du nas pričakajo lepa ročno 
kovana vrata. Vhod je tlako-
van z zelo lepim marmorjem, 
stopnišče je uporabljeno kot 

Drage moje in 
dragi moji!

galerija, le da nima vstopnine. 
Ni kaj! Zares dobro. V njej 
imamo najbolj zabavnega žu-
pana. Njegove seje morajo biti 
prava pesem. Je pa žal samo 
za posebno občinstvo. Mogoče 
pa bi bilo boljše, če se publika 
poveča? Ljudje, ki v njej dela-
jo, so vsi zelo prijazni in vedno 
na delovnem mestu, tudi tak-
rat, ko jih fizično ni. So pač z 
mislimi tam. No, pa je to vse-
eno, glavno je, da so tam stal-
no zaposleni.
Ljudje v našem mestu so zelo 
prijazni do tujcev. Imamo 
Fince, Nemce, Ruse, Ukrajin-
ce, Bolgare, Američane itd. 
Vsi se odlično razumemo. To 
vem, ker stanujem v ulici, ki 
ima šest narodnosti, pa se še 
ni zgodilo, da bi se skregali 
med seboj.
Imamo pa posebno ulico, dol-
go kar 260 metrov, za katero 
skrbi predvsem mestno redar-
stvo. Noben avto ne sme biti 
na njej parkiran, niti ne sme 
ustaviti. To je najbrž zato, ker 
ima ulica ornamente in vdol-
bine na asfaltu, ki se drugače 
ne bi videli. Pa se vprašate, 
kako pridem domov. Vsak dan 
kršim predpise, pa ne samo 
jaz, tudi dimnikarji, poštarji 
– dostava paketov, policisti 
itd. V našem mestu imamo 
privilegirane ulice z znakom, 
da je dovoljeno parkiranje 30 
minut ali eno uro. To pa za to 
ulico ne velja. Adijo, ena-
kopravnost! Če jo srečate, ji 
pokažite pot do našega mesta!
Imamo pa v naši ulici veliko 
živalic, ki jih vidiš pri belem 
dnevu, seveda če ni preveč de-
ževnih oblakov ali megle: zajč-
ke, lisičke, srnice itd. Srečaš 
jih, ko se dela dan. Včasih so 
te živalce tudi na dveh nogah, 
predvsem zajčki.
Ne želim več naštevati, kaj ni-
mamo. Človek mora biti za-
dovoljen s tistim, kar ima, to 
vzeti s humorjem ter se na ta 
račun tudi nasmejati. Moj 
ded, ki je pisal pesmi, je včasih 
rekel, da je beseda močnejša od 
pesti. Upam oziroma verja-
mem, da to drži!

D. Jarc,  
aktivna upokojenka

nacionalizacijo v občini Ka-
mnik. Če bo hotela občinska 
uprava opraviti svoj zrelostni 
izpit pri urejanju medsebojnih 
interesov med občino in MKK, 
bo lahko s to gesto (čim hitrej-
šega končanja postopka) od-
pravila zamere, zavist in deli-
tve, ki se zaradi že omenjene 
neobveščenosti javnosti v Ka-
mniku sedaj uveljavljajo na 
račun članov MKK.
Še nekaj besed o dosedanjem 
delovanju občinske politike, ki 
je vseskozi uspešno iskala 
možnosti, da se izloči proble-
matika vračanja nacionalizi-
ranega premoženja in pravic 
članov z dnevnega reda občin-
skih svetnikov. To je razvidno 
iz dejstva, da je Gospodarski 
odbor Korporacije določeno 
obdobje naslavljal na urad žu-
pana prošnje, da bi lahko čla-
ni MKK na seji občinskega 
sveta Občine Kamnik predsta-
vili razvojne cilje, ki so po-
membni tudi za bodočnost 
občine. Vendar jim (članom 
MKK) ni bila niti enkrat 
dana priložnost sodelovanja z 
občinskim svetom v tem dolgo-
letnem postopku pravdanja 
med Občino Kamnik in 
Korporacijo. Končno vpraša-
nje je, kako do resnice, trenu-
tno pa tega odgovora še ne 
poznamo.

Milan Deisinger, 
predsednik MKK 

V lanskem letu sem imel obisk 
prijateljev iz Francije, Kanade 
in Avstralije. Ker sem navdu-
šen nad lepotami Velike Plani-
ne, sem jih odpeljal tja. Tudi 
oni so bili navdušeni, vendar so 
mi v razgovoru dali vedeti, da 
določenih stvari ne razumejo.
Takoj, ko so stopili na tla Veli-
ke planine, jim ni bilo jasno, 
da hotel Šimnovec že toliko let 
propada in močno kazi podo-
bo. Zakaj ne odstranimo pro-
padajočih smučarskih vlečnic? 
Zakaj so nekatere planšarske 
koče obarvane v črno in tako 
kvarijo idilično podobo nase-
lja? Kako to, da je na planini 
videti osebne avtomobile, ki tja 
ne sodijo? Makadamske ceste, 
ki že skoraj omogočajo tekmo-
vanje v prehitevanju, prav 
tako kazijo videz planine!

Spoštovani 
župan!

Jaz pa dodajam še naslednje: 
Da so stari kažipoti mnogo 
lepši od modernih, kvadratnih 
»evropskih«! Da bi bila lahko 
vsa napajalna betonska korita 
obložena s kamenjem, ki ga 
na planini ne manjka! Da so 
pri nekaterih bogatih vikendih 
do štiri metre visoke betonske 
škarpe, ki tja prav gotovo ne 
sodijo (npr. v bližini spodnje 
postaje sedežnice)!
Predlagam fizično zaporo ces-
te na Veliko Planino z visoki-
mi kaznimi za kršitelje. Od 
parkirišča v bližini kamnolo-
ma (odcep za Kisovec) pa naj 
občina po določenem urniku 
in zmernih cenah organizira 
dovoz vsega potrebnega do koč 
in planinskih domov. Prepri-
čan sem, da bi se dalo s tem 
tudi zaslužiti!
Ko boste organizirali akcije za 
polepšanje planine, sem prip-
ravljen pomagati in verjetno še 
marsikdo iz vaše in sosednjih 
občin.
Ta apel, spoštovani župan, ni 
naslovljen samo na vas, pač 
pa tudi na vaše odgovorne 
službe in krajinske arhitekte, 
ki svojega dela ne opravljajo, 
kot bi bilo potrebno.

Franc - Rado Kralj, 
Radomlje

Kamnik – Kamničanka 
Zdenka Čebašek Travnik, ki 
je v obdobju med leti 2007 
in 2013 že zasedala funkcijo 
varuhinje človekovih pravic, 
je nedavno postala predse-
dnica Zdravniške zbornice 
Slovenije. V drugem krogu 
volitev je tesno premagala 
protikandidata Andreja Mo-
žino. Prednostna naloga, ki 
si jo je zadala Čebašek Trav-
nikova pred nastopom man-
data, bo izboljšanje pogojev 
dela in medosebnih odno-
sov, prizadevala si bo tudi 
za enakopravnost in avtono-
mijo zobozdravnikov, spod-
bujanje sodelovanja med 
kolegi z različnimi statusi, 
razvijanje medgeneracijske-
ga povezovanja in solidar-
nosti. Pospešila bo tudi nuj-
ne spremembe v podiplom-
skem izobraževanju zdrav-
nikov in zobozdravnikov, je 
med drugim še zapisala v 
svojem programu. A. Se.

Prva med zdravniki je 
Kamničanka

Preddvor – Začetek leta je v 
Preddvoru potekalo sreča-
nje Združenja Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, ki so se ga ude-
ležili predstavniki vseh petih 
občin: Kamnika, Preddvora, 
jezerskega, Luč in Solčave. 
Med drugim je bilo govora 
tudi o sodelovanju pri sku-
pnem projektu, ki bi obmo-
čje še bolj povezal. Občina 
Kamnik je z željo povezova-
nja občin izdelala projektno 
nalogo z naslovom Kam-
niško-Savinjske Alpe, Pot 
čiste vode – prstan Kam-
niško-Savinjskih Alp. A. Se.

Povezovanje alpskih 
občin

Prejeli smo

Kratke novice
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Aleš Senožetnik

Podgorje – Že od lani je v 
veljavi nov pravilnik o pro
metni signalizaciji in pro
metni opremi. Posvet na to 
temo je v kulturnem domu v 
Podgorju organiziral Svet za 
preventivo in vzgojo v ces
tnem prometu Občine Ka
mnik v sodelovanju z Boru
tom Žagarjem iz avtošole 
Šmarca in kamniškim 
zdrav stvenim domom.
Žagar je zbrane seznanil z 
novostmi novega pravilnika, 
med  katerimi je nov znak 
za obvoz, ukinitev znaka za 
vključevanje po sistemu za
drge in druge manjše spre
membe prometne signaliza
cije. Med pomembnejše no
vosti pa vsekakor spada zavi
janje desno pri rdeči luči, 
kar bo na semaforiziranih 
križiščih označeval znak z 
zeleno puščico na črni po
dlagi. Žagar je zbrane se
znanil tudi z osnovami pra
vilne in varne vožnje, od 
tega, kako se pravilno na
mestimo za volanom, kako 

vzdržujemo varno razdaljo, 
do pravilne vožnje v kroži
ščih. »Ne obremenjujmo se 
z vožnjo drugih voznikov, 
temveč poskrbimo za to, da 
sami vozimo po predpisih, 
strpno in varno, saj je to naj
bolje tako za nas kot tudi 
druge udeležence v prome
tu,« je svetoval Žagar.
V drugem delu je zdravstve
na reševalka Maruša Milek 
iz kamniškega zdravstvene
ga doma seznanila prisotne 
z ravnanjem v primeru pro
metnih nesreč. »Zelo po
membno je, da reševalcem 
ob klicih na klicno številko 
112  posredujemo čim bolj 
točne podatke o lokaciji ne
sreče in stanju ponesrečen
cev,« je povedala Milekova 
in svetovala, kako ponesre
čencem lahko pomagamo 
tudi sami, saj vsaka sekunda 
šteje. Še posebej v primeru, 
ko pri poškodovancu ni za
znati utripa srca in diha, so 
nam v pomoč tudi defibrila
torji. Več o njihovih lokaci
jah v občini pa najdete na 
tretji strani.

Strpno in varno  
v prometu

Nov znak za obvoz in zavijanje v desno pri rdeči 
luči. To sta le dve izmed sprememb, ki jih uvaja 
nov pravilnik. O novostih, varni vožnji in 
ravnanju v primeru nesreče so občani izvedeli na 
posvetu v Podgorju.

O prometnih novostih in varnosti na cesti je spregovoril 
Borut Žagar.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Poleg izdelave Ce
lostne prometne strategije je 
občina pristopila tudi k 
mednarodnemu projektu 
CityWalk, s katerim se nade
jajo izboljšanja mobilnosti v 
mestih podonavske regije, 
hkrati pa naj bi prispeval k 
zmanjševanju emisij, hrupa 
in zastojev ter povečanju 
varnosti, kar naj bi mesta 
naredilo prijetnejša za biva
nje. K zmanjšanju emisij bo 
projekt prispeval s krepitvijo 
vloge trajnostnih oblik mo
bilnosti. Glavni namen pro
jekta je predvsem izboljša

nje pogojev za pešačenje. 
Vrednost projekta znaša sla
bih 2,4 milijona evrov, od 
tega proračun za Razvojni 
center Srca Slovenije, v okvi
ru katerega v projektu sode
luje Občina Kamnik, pa 171 
tisoč evrov. Občina bo v 
okviru projekta sodelovala 
pri pripravi priročnika za 
pešačenje, oblikovanju sple
tnih orodij za trajnostno 
mobilnost, razvoju potreb
nih sprememb regionalnih 
prometnih politik, samos
tojno bo oblikovala občinski 
načrt pešačenja in izvedla 
nekatere prilagoditve peša
čenja v mestnem jedru.

Za več pešačenja

Občina Kamnik je pristopila k projektu CityWalk, 
s katerim naj bi izboljšali mobilnost in zmanjšali 
negativen vpliv urbanizacije.

S strategijo v 
trajnostno mobilnost
Takole pa se glasi izsek iz 
vizije Kamnika leta 2030, 
kot ga vidijo udeleženci raz
prav: »Do kamniških turi
stičnih biserov je mogoč le 
dostop s čistejšimi prevozni
mi sredstvi. Zahodna obvo
znica in večnivojski prehodi 
omogočajo varnost udele
žencev v prometu, odprav
ljene so vse črne točke. To
vorni promet je ločen od os
talega in speljan po najbližji 
poti do avtoceste. Število 
lastniških avtomobilov se je 
zmanjšalo na račun dobro 
organiziranih in visoko teh
nološko podprtih alternativ
nih oblik: solastništva, so
vozništva, izposoje tehnično 
dovršenih in varnih električ
nih avtomobilov.«

Večina se jih v šolo vozi
Aktivno so se v pripravo 
strategije vključili tudi mla
di, ki v 60 odstotkih v šolo 
prihajajo z avtomobilom, 23 
odstotkov jih uporablja javni 
prevoz, 17 odstotkov pa jih 
prikolesari ali pride peš. 
Z namenom izboljšanja pro
metne varnosti in spremem
be potovalnih navad so se v 

javno razpravo vključili tudi 
učenci kamniških šol. Tako 
je že pred začetkom četrte 
javne razprave potekalo od
prtje dela razstave Mladi in 
trajnostna mobilnost. V gale
riji Doma kulture Kamnik so 
razstavili eseje, pesmi in 
misli kamniških osnovnošol
cev. Učenci Osnovne šole 
Toma Brejca Pina Štubljar, 
Lan Rolih in Blaž Bergant so 
pod mentorstvom Petra 
Štubljarja svoje videnje pro
metne problematike in mo
bilnosti predstavili z zanimi

vim kratkim filmom, v kate
rem so skozi pogovore s 
Kamničani opozorili na ne
katere šibke točke in nakaza
li vizijo razvoja prometa v 
prihodnosti. Učenci Osnov
ne šole Šmartno v Tuhinju 
pa so predstavili izsledke 
projekta s kolesom v šolo. Z 
anketo so ugotovili, da bi v 
primeru urejene kolesarske 
infrastrukture s kolesom v 
šolo prihajala polovica več 
učencev kot do sedaj. Prav 
osnovna šola v Šmartnem 
ima skupaj s podružnicami 

najbolj nevarne šolske poti, 
na katerih morajo učenci 
večkrat prečkati nevarne ce
stne odseke. Poleg oddalje
nosti je tudi to eden od razlo
gov, da se velika večina v šolo 
pripelje z organiziranim pre
vozom ali s starši. 
Svoj prispevek so dali tudi 
najmlajši učenci in predšol
ski otroci, ki so se v projekt 
vključili z razstavo risb in 
izdelkov, ki je na ogled v 
preddverju občinske stavbe.
Priprava prometne strategije 
se po končanih javnih razpra
vah preveša v sklepno fazo. 
Zbrana mnenja, pripombe in 
nabor priporočenih ukrepov, 
ki so jih občani podali v jav
nih razpravah, bo služil kot 
osnova za dokončno obliko
vanje strategije, ki jo bodo 
snovalci predstavili aprila.

1. stran

V javnih razpravah so občani izrazili željo po bolje urejeni 
infrastrukturi za pešce in kolesarje, varnejših šolskih poteh 
ter zmanjšanju tranzitnega prometa skozi Tuhinjsko 
dolino.

Oblikovana prometna 
strategija, ki jo bodo 
snovalci predstavili 
aprila, je podlaga za 
prijave na evropske ali 
državne razpise s 
področja trajnostne 
mobilnosti. 

Spoštovani občani občine Kamnik! 
Občinski svet Občine Kamnik je v letu 2016 potrdil nov 
način obračunavanja in nove cene storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Kamnik, ki 
stopa v veljavo s 1. 1. 2017. Nov način obračunavanja 
in nove cene storitev so posledica uskladitve z veljav-
no republiško zakonodajo.
S tem se nadaljuje proces širjenja košarice storitev loče-
nega zbiranja različnih vrst odpadkov, ki se je začel v letu 
2009 z uvedbo posode za ločeno zbiranje mešane odpa-
dne embalaže, nadaljeval v letu 2012 s podpisom nove 
koncesijske pogodbe in dodatno razširitvijo storitev in se 
bo nadaljeval tudi v prihodnje, ko bomo skupaj z vami po-
skušali iz odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, še 
dodatno izločiti tiste, ki so primerni bodisi za recikliranje 
bodisi za kakšno drugo obliko obdelave (termična izraba).
Z dodajanjem storitev ločenega zajema različnih vrst ko-
munalnih odpadkov skupaj z vami uspešno zasledujemo 
cilj zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov, 
ki romajo v črno posodo. Nov način obračunavanja tako 
posledično prinaša tudi zamenjavo obstoječih črnih po-
sod za manjše, upoštevaje število članov v posameznem 
gospodinjstvu in normativ za namestitev 20 L/osebo. Ob-
stoječe posode so bile namreč nameščene še v času, ko ni 
bilo ločenega zbiranja odpadkov, in so za današnje potre-
be in razmere prevelike. Posode bomo začeli zamenjevati 
v mesecu februarju, in sicer v sklopu rednega praznjenja 
črnih posod.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Ur. list RS, št. 87/12 in št. 109/12) določa, da je strošek ce-
lotne košarice storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
obračunan kot strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi 
odpadki oz. glede na velikost nameščene črne posode. 
Izjema so biološki odpadki, ki se obračunajo ločeno. Kljub 
temu da se košarica storitev ločenega zbiranja različnih 

vrst odpadkov povečuje iz leta v leto in se posledično 
povečujeta obseg dela in potrebna infrastruktura za 
izvajanje vseh storitev, se na račun zmanjševanja količin 
mešanih komunalnih odpadkov in izločevanja koristnih 
odpadkov povprečna vrednost košarice storitev na upo-
rabnika zmanjšuje in se bo ob predpostavki doslednega 
ločevanja zmanjševala tudi v prihodnje.
Dodatne informacije v zvezi z novim načinom obračuna-
vanja in novimi cenami storitev najdete na naši spletni 
strani www.publicus.si.

NAMESTITEV USTREZNE POSODE

NOV OBRAČUN STORITEV RAVNANJA  
S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KAMNIK

* Pri 1 in 2-članskem gospodinjstvu se namesti posoda prostornine 80 L, obračuna 
pa se polovična pogostost praznjenja (dejansko se obračuna prostornina 40 L).

 
ČRNA POSODA (mešani komunalni odpadki)

Prostornina 
zabojnika (v L) 

Število oseb 
Pogostost 

odvoza 
Strošek

z DDV (v EUR) 
INDIVIDUALNA GRADNJA - HIŠA
80* 1-2* na 14 dni* 7,77*
80 3-4 na 14 dni 15,59
120 5-6 na 14 dni  23,40 
180 7-8 na 14 dni  35,06 
240 9-12 na 14 dni 46,78
VEČSTANOVANJSKA GRADNJA - BLOK 
120 do 12 na 7 dni 46,67
240 do 24 na 7 dni 93,32
770 do 77 na 7 dni 299,42
1100 do 110 na 7 dni 427,73

RJAVA POSODA (biorazgradljvi odpadki)
Prostornina 

zabojnika (v L) 
Število oseb 

Pogostost 
odvoza 

Strošek
z DDV (v EUR) 

INDIVIDUALNA + VEČSTANOVANJSKA GRADNJA (HIŠA + BLOK)
80 1-8 na 7 dni 4,23
120 9-12 na 7 dni 6,34
240 13-24 na 7 dni 12,68
770 25-77 na 7 dni 40,68
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Go-
renjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v vi-
šini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v 
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih 
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo! Popust in darilo 

veljata le za fi-
zične osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

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

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g

Bojana Klemenc

Kamnik – Prvo slovensko 
pevsko društvo Lira Kamnik 
že štirinajst let tik pred iztek-
om starega leta s prazničnim 
božičnim koncertom na Sv. 
Primožu nad Kamnikom 
svojim zvestim poslušalcem 
polepša te posebne svete dni. 
Tako so se 30. decembra na 
pot proti Pevskim jaslim po-
dali številni pohodniki in lju-
bitelji kamniške zborovske 
glasbe, ki vedno do zadnjega 
kotička napolnijo cerkev. 
Tokrat so kamniški pevci 
poslušalce od vsepovsod pre-
senetili s svežim in drugač-
nim božičnim repertoarjem. 
Liraše je na povabilo dirigen-
ta Andreja Missona na pojo-
či žagi, klarinetu, flavti in 
piccolu spremljal vsestranski 
glasbenik Boštjan Gombač, 
na citrah se je pridružil To-
maž Plahutnik in Peter Nap-
ret na violini, solista pa sta 
bila Katarina Pustinek Rakar 
in Rok Rakar.
S peto sveto mašo in božič-
nim programom z vokalni-
ma gostoma Anamarijo La-
zarevič in Rokom Rakarjem 
so v soboto, 7. januarja, 
kamniški pevci polepšali ve-

čer poslušalcem v cerkvi sv. 
Benedikta v Stranjah, teden 
dni kasneje pa v cerkvi sv. 
Martina na Trsteniku, kjer 
so skupaj z organistom Loj-
zetom Lazarjem zapeli ob 
zvoku novih orgel.

Lira letos praznuje 135 let 
obstoja
Pevci PSPD Lira že priprav-
ljajo bogat in barvit program 

za letni praznični koncert ob 
135-letnici obstoja društva. 
Že sedaj obljubljajo prese-
nečenja v izboru programa 
in gostov. Seveda bodo na-
daljevali tudi s svojimi tradi-
cionalnimi dogodki – Poz-
drav pomladi, poletju in je-
seni z različnimi glasbenimi 
gosti na Glavnem trgu oz. 
na Zapricah, gostovali pa 
bodo še v Brestanici. Veseli 
so, da so v zadnjem času v 

svojem zborovskem prosto-
ru 'Gorenjski kotiček' poz-
dravili mlade pevce, v svoje 
vrste pa vedno vabijo pevski 
podmladek. Ponosni so na 
svoje preurejene prostore, v 
katerih shranjujejo arhiv z 
več kot 4000 notnimi zapi-
si, in si močno želijo, da 
bodo lahko tudi pod novim 
vodstvom kamniškega kul-
turnega doma v miru peli in 
ustvarjali glasbeno tradicijo.

Liraši v jubilejno leto
Prvo slovensko pevsko društvo Lira je s tremi božičnimi koncerti začelo jubilejno leto, ki ga bo 
zaključilo novembra s slavnostnim koncertom ob 135-letnici delovanja.

Pevci Lire na koncertu Pevske jasli na Sv. Primožu / Foto: Alojz HančičMeta Osredkar

Kamnik – Tako kot vsako 
leto so pevke in pevci Meša-
nega pevskega zbora Cante-
mus koledarsko leto zaklju-
čili z božičnim koncertom v 
kamniški cerkvi sv. Jakoba. 
Vsebinsko enoten program 
je v glasbenem pogledu nu-
dil širok razpon skladb: od 
eteričnega korala do roman-
tičnih interpretacij sodob-
nih slovenskih skladateljev; 
od klasičnih slovenskih bo-
žičnih pesmi do poskočnih 
plesnih srednjeveških rit-
mov. Pri slednjih sta se gla-
sovom Cantemusa pridruži-

la pihalec Robert Bone in 
bobnar Janez Spruk, na 
orglah pa nas je že tradicio-
nalno spremljal Tilen Bajec.
V veliko veselje nam je bilo, 
da je bila cerkev nabito pol-
na, kot že dolgo ne, še bolj pa 
navdušenje poslušalcev, ki 
smo jim z glasbo polepšali 
praznik. Koncertni program 
bomo še ponavljali, prva re-
priza je že bila 8. januarja v 
cerkvi sv. Martina v Velenju.
V novo leto stopamo polni 
novega zagona. Vsi, ki bi 
radi z nami delili uspehe, 
veselje ob glasbenem ustvar-
janju in dobro družbo, pa 
ste vabljeni v naše vrste!

Božični koncert 
Cantemusa

Mešani pevski zbor Cantemus je leto zaključil z 
božičnim koncertom v kamniški cerkvi Sv. 
Jakoba.

MePZ Cantemus / Foto: Simon Zorman

Snovik – V Termah Snovik bodo že devetič kulturni praznik 
počastili s pesniškim natečajem. Tema letošnjega je sreča, 
na njem pa v vsak v svoji kategoriji lahko sodelujejo odrasli 
in otroci do 15. leta. Pesmi zbirajo do torka, 7. februarja, na 
naslovu Term Snovik ali po elektronski pošti animacija@
terme-snovik.si. Rezultate natečaja bodo razglasili na kul-
turni praznik, v sredo, 8. februarja, ko bodo najboljšim po-
delili tudi nagrade. A. Se.

Pesniški natečaj v Snoviku
Aleš Senožetnik

Kamnik – Še pred novim le-
tom so v dvorani DKD Soli-
darnost nastopile učenke 
petja pevske šole Glas srca, 
ki jo vodi znana kamniška 
pevka Neža Drobnič Boga-
taj. Neža je dobro poznano 

ime v svetu glasbe, saj je v 
svoji karieri sodelovala že s 
številnimi glasbeniki. Zad-
nja leta pa svoje znanje pre-
naša tudi na mlade. Za razli-
ko od spomladanskega kon-
certa, ki so ga pripravili v 
Kavarni Veronika, so si mla-
de pevke za prizorišče izbra-

le dvorano DKD Solidar-
nost, ki se nahaja nadstropje 
višje. V prijetno intimnem 
vzdušju so se pevke predsta-
vile z dvanajstimi pesmimi. 
Repertoar je bil raznolik. V 
polni dvorani so obiskovalci 
koncerta tako lahko posluša-
li zimzeleno Dan ljubezni, 

manjkala ni niti Imagine 
Johna Lenona in druge. Kot 
solistke so nastopile Anka 
Gerbec, Lara Prezelj, Manca 
Vehovec, Neža Cimbas, Iza-
bella Rajh in Vita Vodnik, s 
klavirjem jih je spremljal Si-
mon Skalar, s kitaro pa 
Anže Babnik.

Nastop mladih talentov
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Bojana Klemenc

Kamnik – Programski koor-
dinator v Domu kulture Ka-
mnik. Producent na nekate-
rih drugih projektih in festi-
valih. Od srednje šole se 
odlično znajde na odru im-
provizacijskega gledališča, v 
katerem je že vrsto let pri-
znan performer, tudi reži-
ser. Gledališki pedagog in 
mentor. Scenarist. Kulturo-
log. Po mnenju številnih 
Kamničanov pa izredno mi-
ren, prijazen in nepogrešljiv 
soustvarjalec dogajanja v 
kamniškem kulturnem hra-
mu, v katerem ostaja do 
konca junija.

Čar improvizacije sta 
spontanost in iskrenost
Od nekdaj ga zanimajo raz-
lične stvari in vloge. Pravi, 
da njegov prvotni interes v 
kulturi že od otroštva leži v 
gledališču, sledi glasba. 
Nesporno mu je to položeno 
v zibel, ne nazadnje izhaja 

iz družinske generacije pri-
znanih umetnikov. Na vpra-
šanje, ali med poklicnim in 
zasebnim življenjem žongli-
ra z improvizacijo, se na-
smeje: »Boh ne dej. Impro 
je forma gledališča, v kateri 
uživam, saj si hkrati igralec 
in avtor predstave. Vse na-
staja sproti s soigralci. Pri 
drugih dejavnostih improvi-
zacija vedno pride prav, a ne 
more in ne sme biti temelj 
tvojega dela.« Improvizacij-
sko gledališče je bolj podob-
no pripovedovanju zgodb 
kot klasičnemu igranju, 
meni Juš in neizpodbitno 
dejstvo je, da je v našem 
mestu napisal zanimivo 
zgodbo. »Če si znaš izmiš-
ljevati dobre zgodbe, boš 
najbrž prišel skozi bolje, kot 
če si samo 'hud' igralec. Pri 
impru si hkrati scenarist. 
Mogoče je to celo bolj po-
membno,« doda in se spom-
ni leta 2005, ko je kot 21-le-
tni mulec prevzel vodenje 
celotnega projekta Impro 
lige, ki se je pod njegovim 

vodstvom po kratkem mrtvi-
lu spet razcvetela. Juš je si-
cer 'stari znanec' z malih 
ekranov, saj je sodeloval pri 
številnih odmevnih oddajah 
za mlade na nacionalki, od 
Štafete mladosti, Impro TV-
-ja do Razreda zase. Trenu-
tno dela pri mladinski odda-
ji Osvežilna fronta.

Kamniško občinstvo 
razgledano, a skeptično

V Kamnik je pred leti prišel 
na povabilo Gorana Završni-
ka. Všeč mu je bila širina 
delovanja Kulturnega 
društva Priden možic. V prvi 
vrsti si je želel spoznati ob-
činstvo in mu predstaviti 
program, ki ga do takrat niso 
bili vajeni. Še vedno je priso-
tna ista želja: ponuditi kako-
vostno kulturo. Da pride v 
mesto kulturno dogajanje iz 
celotne države. Predstave 
različnih žanrov in ustvarjal-
cev. »Hkrati moraš začutiti 
občinstvo, ki je že prisotno 
in ga želiš imeti. Kako prido-
biti novo. Mislim, da smo v 
zadnjih letih dokazali, da 
lahko napolnimo in oživimo 
to stavbo z zanimivo vsebi-
no,« razlaga Juš. Opaža, da 
je kamniško občinstvo zelo 
izobraženo, a tudi skeptično, 
in nadaljuje: »Radi slišijo od 
nekoga, da je predstava dob-
ra, in potem pridejo. V Ka-
mniku se je izkazalo, da je 

najboljša reklama za kulturo 
od ust do ust, medtem ko je 
v Ljubljani, kjer tudi delu-
jem, tega manj.« Čeprav ne 
živi v našem mestu, odločno 
zatrdi, da ga nikoli ni podce-
njeval, da se mu ne zdi kraj 
na obrobju, nasprotno, ob-
čuduje vrhunsko delo 
društva Priden možic in 
ostalih priznanih društev in 
institucij, ki dobro delujejo 
na državnem nivoju. Zani-
mivo opazuje, kako hetero-
geno prebivalstvo ima kam-
niška občina, in temu pri-
merno mu je znova in znova 
izziv pripraviti kulturni pro-
gram za vsakogar. Všeč mu 
je, da v Kamniku kulturni 
dom res ni le lupina, ki zaži-
vi samo ob določeni predsta-
vi, temveč prostor, ki diha in 
nudi zavetje številnim lokal-
nim ustvarjalcem vsak dan. 
»Vsako leto me izjemno ve-
seli Kamfest, zagotovo je ne-
verjeten dogodek, ki sega 
dlje od Kamnika. Takrat res 
začutiš, da mesto zaživi,« 
navdušeno doda Juš.

»Želim si, da bi bilo v pri-
hodnje Domu kulture Ka-
mnik posvečene več pozor-
nosti. Da ostane prostor, ki 
je odprt za lokalne produkci-
je, da bodo lahko v tej hiši še 
vedno delale tako šolske kot 
odrasle gledališke skupine. 
Upam, da bo še naprej obi-
skovalcem na voljo vrhunski 
program in da bo hiša delež-
na potrebne energetske ob-
nove. Dober kulturni dom 
mora imeti dušo. Obenem 
tudi kulturnega organizator-
ja, ki razume potek umetni-
škega dela in povezavo 
zgodb predstav v program-
ski shemi,« razmišlja o pri-
hodnosti doma kulture.
Juš junija odhaja. Pravi, da je 
pri dvaintridesetih letih še 
premlad, da bi se 'zabakara-
diral' v javnem zavodu. Vse-
kakor ima dovolj ustvarjalne 
energije in želja, ki jih bo še 
naprej uspešno uresničeval v 
različnih vlogah 'na svobodi'. 
Morda s svojo iskrivo gledali-
ško ustvarjalnostjo še kdaj 
tudi na kamniškem odru.

Dom kulture mora imeti dušo
Juš Milčinski zadnjih sedem let kot programski vodja Doma kulture Kamnik pomembno soustvarja kulturno dogajanje v mestu.

Juš Milčinski, ki je sedem 
let pomembno soustvarjal 
kulturno dogajanje v 
Kamniku, se junija poslavlja 
od Doma kulture Kamnik.  
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Marina Koželj

Kamnik, Tunjice – Pevke 
ženskega komornega zbora 
Vox Annae so že četrtič 
pripravile sklop božičnih 
koncertov, kar postaja že nji-
hova tradicija, saj delujejo 
četrto sezono. Dne 26. de-
cembra so nastopile v cerkvi 
Marijinega brezmadežnega 
spočetja na Šutni, 6. januar-
ja pa v domači cerkvi svete 
Ane v Tunjicah.
Kot uverturo so zapele Ave 
Mario (Angelus Domini) 
Franza Biebla in poslušal-

ce preko angelovega čašče-
nja popeljale v božični čas. 
Sledil je sklop božičnih pe-
smi preko naših meja: 
španska Campanasde Na-
vidad, italijanska Dormi 
bel bambin, češka Posleh-
nete me malo, hrvaška 
Spavaj, spavaj (vse tri v pri-
redbi Janeza Močnika) in 
nemška Hebe daine Augen 
auf Felixa Mendelsohna. 
Za vezno besedo je poskr-
bel Anže Slana.
V drugem delu koncerta je 
sledil paket slovenskih bo-
žičnih pesmi, ki vedno 

odklenejo praznično razpo-
ložena srca poslušalcev, kar 
so pevke zbora pod vod-
stvom Aleša Sedušaka obču-
tile kot dober aplavz. 
Pevkam sta, kljub okrnjeni 
zasedbi, uspela oba koncer-
ta. Po koncertu v Tunjicah 
pa so zapele še na Perovem, 
kjer so domačini slavili pri-
hod svetih treh kraljev v nji-
hove jaslice na prostem. 
Termometer je pokazal kar 
17 stopinj pod lediščem, 
zato je kuhano vino po kon-
čanem nastopu še kako pri-

jalo.           

Nastopi Vox Annae
Pevke komornega ženskega zbora Vox Annae so že četrtič pripravile 
koncerta božičnih pesmi.

Pevke ženskega komornega zbora Vox Annae so znova pripravile sklop božičnih  
koncertov. / Foto: Kulturno društvo Vox Annae
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Aleš Jamšek je 
24-letni Kamničan. Kot asi-
stent je zaposlen na lju-
bljanski Fakulteti za gradbe-
ništvo in geodezijo v Ljublja-
ni, kjer na Katedri za potre-
sno inženirstvo in konstruk-
cije pripravlja doktorat. Lani 
je bil kot eden izmed 300 
prijavljenih z vsega sveta in 
kot eden izmed štiridesetih 
izbranih povabljen na uni-
verzo Stanford, kjer je preži-
vel semester, ki sicer stane 
več kot 20 tisoč evrov. V 
sklopu študija, ki temelji na 
projektnem učenju (Project 
Based Learning), je bil član 
mednarodnega tima študen-
tov arhitekture, gradbeni-
štva, strojništva in ekonomi-
je. Ekipa, katere član je bil, 
je zmagala v dveh ločenih 
izzivih, kar se je zgodilo 
drugič na tem študiju. Kot 
član zmagovalne ekipe bo 
Aleš Jamšek letos pri projek-
tu sodeloval kot mentor.
Z njim smo se pogovarjali o 
izkušnji s študijem v tujini 
in o projektu nove premo-
stitve Kamniške Bistrice 
med Kovinarsko cesto in 
vzhodno kamniško obvozni-
co, ki jo je v okviru magistr-
ske naloge obravnaval z ar-
hitekturnih, urbanističnih, 
prometnih in konstrukter-
skih vidikov.

Kako je potekal izbor za vaše 
mesto na univerzi Stanford 
in kaj menite, da je odločilo?
»Začelo se je s sodelova-
njem z nekaterimi profesor-
ji na Fakulteti za gradbeni-
štvo in geodezijo, ki imajo 
tudi sami veze s profesorji 
na Stanfordu. Pri nas ima-
mo namreč veliko mednaro-
dno uveljavljenih profesor-
jev, ki so tam tudi sami pre-
davali. Ker sem bil očitno 
eden izmed boljših študen-
tov, so me na fakulteti opo-
zorili, da imam možnost 
preživeti semester na tej 
ameriški univerzi. Vsega 
skupaj nas je bilo prijavlje-
nih 300 študentov s celega 
sveta, med njimi tudi štu-
denti iz Stanforda. Izbranih 
pa nas je bilo štirideset. Naj-
večjo vlogo pri izboru je 
imel intervju z glavno profe-
sorico Renate Fruchter, ki je 
bil verjetno eden izmed naj-
zahtevnejših intervjujev, ki 
sem jih doslej imel. Je direk-
torica laboratorija in njeno 
znanje je res neverjetno. 
Kasneje mi je povedala, da 
je bila navdušena nad mo-
jim znanjem in da sem bil 
izbran med prvimi.«

Študij na ameriških univer-
zah se precej razlikuje od 
slovenskega. Kakšne so vaše 
izkušnje s Stanforda?
»Že ob prihodu v kampus 
me je presenetil odziv profe-

sorjev. Vedo, da so tam zara-
di tebe, in o tebi vedo vse, 
kar se da izvedeti. Razlika je 
tudi v odnosu do študija in 
povezanosti z ostalimi po-
dročji, predvsem gospodar-
stvom. Pri nas je študij ome-
jen na zaprt krog profesor-
jev in študentov na fakulteti. 
Tam pa na predavanja in 
končne predstavitve projek-
tov pride več ljudi s prakse 
– projektanti, arhitekti, do-
bitniki strokovnih nagrad ali 
zaposleni v firmah, ki se s 
tistim področjem ukvarjajo. 
Študij je bil sicer zelo inten-
ziven in naporen. Ko se 
dela, se dela 12, 13 ur na dan. 
Najprej je bil velik poudarek 
na spoznavanju ostalih čla-
nov ekipe. Pomagali so nam 
strokovnjaki psihologije 
medsebojnega dela. Poanta 
je v tem, da kolege v ekipi 
poznaš že od samega začet-
ka in veš, kaj komu leži, kdo 
je v čem dober. Velik pouda-
rek je bil tudi na učinkoviti 
komunikaciji. V ekipi nas je 
bilo le sedem, v velikih pro-
jektih pa lahko sodeluje tudi 
tisoč strokovnjakov z vsega 
sveta, zato je pomembno, da 
komuniciranje poteka čim 
bolj enostavno. Pošiljanje 
elektronske pošte je bilo 
prepovedano, uporabljali 
smo naprednejše komuni-
kacijske kanale.«

S kakšnim problemom ste 
se ukvarjali v projektni sku-
pini?
»Vsi vemo, s kakšnimi 
okoljskimi težavami se da-
nes spopadamo, zato je bilo 
treba izdelati zasnovo objek-
ta, ki bo okolju prijazen. 
Presenetil me je celosten 
pristop k projektu. 3D-pro-
jektiranje je že zastarelo. 
Nasledilo ga je 4D, torej z 
vključujočo časovno kompo-
nento, ki odgovarja na vpra-

šanja, kako se bo zgradba 
gradila skozi mesece. Danes 
poznamo že 5D-projektira-
nje, torej še z vključeno fi-
nančno komponento. Pred-
vsem je pomembno zaveda-
nje, česar v Sloveniji še ved-
no primanjkuje, da se stavbe 
gradijo za petdeset do sto 
let. Zato je pomembno, da 
že vnaprej predvidimo, kdaj 
bodo potrebna obnovitvena 
dela, kaj se bo s stavbo zgo-
dilo čez nekaj desetletij. Tu-
kaj govorimo že o 6D-pro-
jektiranju, medtem ko 7D 
vključuje še ekološko kom-
ponento, torej kako je grad-
nja in stavba okolju prijazna 
in kaj se z njo zgodi, ko od-
služi svojo življenjsko dobo. 
Velik poudarek je bil tudi na 
predstavitvi projekta. Čim 
boljšo izkušnjo gledalcu 
smo omogočili z uporabo 
očal za virtualno realnost, s 
katerimi vsak lahko dobi re-
alističen prikaz tega, kako 
naj bi bila stavba na koncu 
tudi videti.
Drugačen je tudi odnos do 
denarja. V Sloveniji se pre-
komerno poudarja, da mora 
biti vse najceneje, zaradi če-
sar večkrat šepa kvaliteta. 
Zaradi tega so potrebna 
naknadna popravila in je na 
koncu investicija večja, kot 
bi bilo treba. Po moji izku-
šnji s Stanforda je cena inve-
sticije drugotnega pomena. 
Sredstva sicer niso neomeje-
na, a se poudarja logika, da 
za neko vsoto ponudiš naj-
boljše, kar lahko. To se goto-
vo bolj obrestuje kot delati 
vse čim ceneje.«

Ameriški študenti veljajo za 
zelo tekmovalne. Ste kaj te 
tekmovalnosti občutili tudi 
na lastni koži?
»Prekomerna tekmovalnost 
študentov v Ameriki je res 
lahko moteča. Včasih se mi 

zdi, da bi šli preko vseh 
meja, da bi le prišli do cilja. 
To se je poznalo tudi v naši 
ekipi, kjer smo imeli dve 
študentki s Stanforda. Do 
določene mere sicer zago-
varjam zdravo tekmoval-
nost, ki spodbuja, da vsak da 
vse od sebe. Sicer se pa v 
mednarodni ekipi – v naši 
smo bili Evropejci in Azijci 
– opazi trk različnih kultur. 
Mislim, da je ta celo težje 
premostljiv, kot marsikateri 
drugi problem.«

Se elitnost univerze odraža 
tudi v vsakdanjem življenju 
v kampusu?
»Na uvodnem srečanju nam 
je direktorica laboratorija 
rekla, naj si najprej za-
ploskajmo, saj smo tukaj vsi 
zmagovalci. Ravno ta zma-
govalna mentaliteta me je 
najbolj navdušila. Zelo so 
ponosni na to, da prihajajo s 
tako elitne univerze. To opa-
ziš na vsakem koraku. Pro-
dajajo skodelice, majice in 
druge spominke z logoti-
pom univerze. A konec kon-
cev to ni nič čudnega. Stan-
ford vendarle velja za eno 
izmed peščice najboljših 
univerz na svetu in ta misel-
nost prevladuje med profe-
sorji in študenti, ki prihajajo 
s celega sveta. Ameriški štu-
denti niti ne prevladujejo, 
ogromno je Azijcev pa tudi 
Evropejcev.«

Kakšen pa je nivo znanja 
študentov Stanforda, če jih 
primerjate s študenti lju-
bljanske gradbene fakulte-
te?
»Pred odhodom sem se kar 
malo bal, ali bom s svojim 
znanjem tam sploh konku-
renčen. Nato pa sem bil pre-
senečen nad nizkim nivojem 
znanja ameriških dodiplom-
skih študentov. Na gradbeni 

fakulteti imamo številne 
mednarodno priznane profe-
sorje in prepričan sem, da je 
nivo znanja naših študentov 
gradbeništva visok. Je pa ve-
lik razkorak med dodiplom-
skim in doktorskim študi-
jem. Če so ameriški dodi-
plomski študenti morda 
slabši od naših, pa so doktor-
ski nekajkrat boljši.«

Kmalu po vrnitvi iz Združe-
nih držav Amerike ste magi-
strirali z zanimivo nalogo 
premostitve Kamniške Bi-
strice. Povejte kaj več o tem.
»Mostogradnja me zanima 
predvsem, ker je izjemno 
komplicirana. Poleg tega se 
mostovi gradijo za zelo dol-
go obdobje, zato je še toliko 
bolj pomembna ustrezna 
umestitev v prostor. V Ka-
mniku me vedno znova nav-
dušuje most na povezovalni 
cesti pri bencinski črpalki 
na Perovem, ki ga je projek-
tiral eden najboljših načrto-
valcev Marjan Pipenbaher, 
ki se je podpisal tudi pod 
črnokalski viadukt. 
V magistrski nalogi pa sem 
se lotil projekta premostitve 
Kamniške Bistrice med Ko-
vinarsko cesto in vzhodno 
kamniško obvoznico. V na-
logi sem idejo razdelal tako 
iz konstrukterskega kot tudi 
urbanističnega, arhitektur-
nega in prometnega vidika. 
Izhajal sem iz predloga od-
loka prostorskega načrta, ki 
je bil pred dobrim desetle-
tjem že v obravnavi in v ka-
terem je bila ideja tudi o 
tem mostu in povezovalni 
cesti, vendar pa projekt nato 
nikoli ni bil realiziran. 
Pri novem projektu premo-
stitve sem želel nadaljevati 
tendenco dveh jeklenih lo-
kov, ki jo je začel že Pipen-
baher pri novem mostu na 
povezovalni cesti pri bencin-
ski črpalki. Zato sem za za-
snovo izbral ločni most tudi 
zato, ker jih pri nas ni veli-
ko.
Ne delam si utvar, da bo 
most stal čez pet ali deset 
let, saj je gotovo še precej 
pomembnejših stvari, ki jih 
občina potrebuje prej. Je pa 
to priložnost, za neki širši 
družbeni konsenz, kaj obči-
na potrebuje. Vsekakor pa 
ne želim nikogar vznemirja-
ti, saj kot sem zasledil, so 
nekateri okoliški prebivalci v 
preteklosti precej nasproto-
vali gradnji tega mostu.«

Katere so še stvari, ki bi jih 
izpostavili kot pomanjkljive, 
če na Kamnik pogledate z 
vidika svoje stroke?
»Doktorat delam na Katedri 
za potresno inženirstvo in 
konstrukcije. Slovenija je na 
potresno zmerno aktivnem 
območju, na kar smo od 
potresa v Posočju kar malo 
pozabili. Opravljene so bile 

psihološke analize na obmo-
čjih po potresu. Prvi teden 
ali mesec prevladuje žalost, 
v obdobju do enega leta se ta 
spremeni v jezo, v nasled-
njih petih do desetih letih se 
vrši pritisk javnosti, naj dr-
žava ukrepa, po tem obdob-
ju pa vsi, razen prizadetih, 
pozabijo na škodo, ki jo je 
povzročil potres. In to se se-
daj dogaja pri nas. 
Predpise s področja potres-
ne varnosti imamo zelo dob-
re. Nove zgradbe, ki se gra-
dijo, so potresno dovolj var-
ne, problem pa predstavlja 
sanacija starih stavb. V zad-
njem obdobju smo s strani 
Evropske unije dobili 
sredstva za energetske sana-
cije. Žal mi je, da se ob tem 
objekti ne sanirajo še statič-
no, predvsem tiste gradnje, 
ki so bile zgrajene pred le-
tom 1984. Stare stavbe, tudi 
mestno jedro v Kamniku, bi 
bilo treba sanirati tudi z vi-
dika potresne varnosti. Pri 
potresu je tako: majhna je 
verjetnost, da do potresa pri-
de, a ko se zgodi, je škoda 
zelo visoka. Zato bi bilo tre-
ba vlagati sredstva tudi v 
protipotresno zaščito, saj je 
s tem strošek bistveno bolj 
porazdeljen, kot pa bi bil v 
primeru večjega potresa, ko 
škodo lahko merimo v dese-
tinah milijonov. Seveda bi 
bilo v zvezi s tem treba več 
storiti na področju celotne 
Slovenije, Kamnik tu ni no-
bena izjema.«

Kje se vidite v nadaljevanju 
kariere po zaključenem dok-
toratu? Vas mika tujina?
»V sklopu doktorskega štu-
dija je sicer predvideno, da 
del študija opravim v tujini. 
Za nadaljnjo kariero pa si 
možnosti puščam odprte. 
Videl bom, kaj mi tukaj 
sploh omogočajo, kje bom 
razvijal kariero in kakšne 
možnosti imam za službo, 
saj sem specializiran za zelo 
specifično področje. Ne zdi 
pa se mi, da so razmere pri 
nas tako slabe, da bi bil od-
hod v tujino neizogiben. Ra-
zumem sicer tiste, ki odide-
jo iz Slovenije. Ne vem pa, 
ali se vsi zavedajo, da se v 
tujini dela deset, 12 ur na 
dan. Tisti, ki odhajajo v tuji-
no in tam uspejo, so po na-
vadi na svojem področju 
zelo dobri. Tam se živi za 
delo, pri nas je še vseeno v 
ospredju prosti čas. Veliko 
jih odhaja, marsikdo pa se 
tudi vrne. Res imaš v tujini 
višjo plačo in boljše pogoje 
za delo, kvaliteta življenja pa 
je marsikdaj slabša. V Ame-
riki sem bil v Silicijevi doli-
ni, ki je najbogatejše obmo-
čje na svetu z največ milijar-
derji, standard življenja pa 
dvomim, da je bistveno višji 
kot pri nas, čeprav imajo ne-
kajkrat višje plače.«

Kamničan z izkušnjo s Stanforda
Kamničan Aleš Jamšek, doktorski študent gradbeništva, je v svoji magistrski nalogi preučil možnost nove premostitve Kamniške Bistrice. Lani pa je med 
več kot 300 prijavljenimi študenti z vsega sveta dobil priložnost, da semester preživi na prestižni ameriški univerzi Stanford.

Če so ameriški dodiplomski študenti morda slabši od naših, pa so doktorski nekajkrat 
boljši, pravi doktorski študent gradbeništva Aleš Jamšek.
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Kamnik – V kamniškem 
obratu podjetja Iskra Meha-
nizmi bodo februarja začeli 
proizvodnjo še ene vrste sve-
tlobnih depilatorjev, po tem, 
ko so prvo linijo zagnali sre-
di lanskega leta. Posel, ki bo 
na letni ravni podjetju pri-
nesel okoli deset milijonov 
evrov prihodkov, so sklenili 
z nizozemskim tehnološ-
kim podjetjem Philips, s ka-
terim sicer sodelujejo že 
dvajset let. Kljub temu to za 
podjetje, ki je znano po pro-
izvajanju sestavnih delov za 
avtomobile, pomeni pre-
lomnico, saj s tem vstopajo 
na področje medicinskih iz-
delkov. 
»Zagotovo so bile izkušnje 
na področju avtomobilske 
industrije, kjer nastopamo 
kot razvojni dobavitelj, ene 
od ključnih. Prav tako pa je 

bilo ključno to, da smo zara-
di tesnega sodelovanja s 
Philipsom že pred tem poz-

nali njihovo strategijo, saj so 
se v zadnjih letih usmerili v 
t. i. Health-Tech. To pa je 

pomenilo, da smo se že pred 
štirimi leti začeli pripravljati 
na osvojitev t. i. medicinske-
ga standarda,« pravi direk-
tor podjetja Marjan Pogač-
nik.
Sklenjen posel pa je od 
podjetja zahteval precejšnjo 
prestrukturiranje. Philips 
je namreč lani večino proi-
zvodnih linij za izdelavo 
klasičnih depilatorjev pre-
selil na Kitajsko, izdelava 
novih pa zahteva popolno-
ma nov način proizvodnje. 
»Nov nivo proizvodnje zah-
teva t. i. čisto sobo, v kateri 
teče proizvodnja, zelo zah-
tevno je obvladovanje proi-
zvodnje, saj mora biti izde-
lek ne samo stoodstotno 
zanesljiv in varen, ampak 
morajo biti tudi sama proi-
zvodnja in posamezni ma-
teriali in sestavni deli sle-
deni, tako da se lahko nad-
zira in ukrepa v primeru 

vsakega odstopanja,« poja-
snjuje Pogačnik.
S proizvodnjo depilatorjev 
nove generacije so v Iskri 
Mehanizmi ustvarili tudi de-
set novih delovnih mest, kot 
pa pravi Pogačnik, se je spre-
menila njihova struktura, saj 
zaradi zahtevnejše proizvo-
dnje potrebujejo kader z več 
tehničnega znanja. Skupaj je 
v podjetju z enotami v Lipni-
ci, Kamniku in Bosni in Her-
cegovini zaposlenih šeststo 
ljudi. Približno 150 jih priha-
ja iz kamniške občine.
Kljub razširitvi dejavnosti 
na področje medicinskih 
aparatov pa bo podjetje še 
naprej krepilo svoj položaj v 
avtomobilski industriji. 

»Podjetje v prihodnje vidi-
mo na področju mehatroni-
ke, in sicer na področjih av-
tomobilske industrije, medi-
cine in električnih aparatov. 
To pa pomeni, da se pozici-
oniramo kot razvojni doba-
vitelj tehnološko visoko zah-
tevnih mehatronskih reši-
tev, sklopov. Zato krepimo 
tudi svoje osnovne tehnolo-
gije, na katerih sloni naš po-
slovni model,« pravi Pogač-
nik in dodaja, da se zavestno 
usmerjajo na področje digi-
talizacije in optimiranja pro-
cesov, saj bo v prihodnje ob 
sorazmerno dražji delovni 
sili učinkovitost dela ob vi-
soki zahtevnosti pogoj za 
preživetje podjetij.

Z depilatorji do  
milijonskega posla
Potem ko so sredi lanskega leta že zagnali prvo, bodo v kamniškem obratu Iskre Mehanizmi v 
kratkem začeli še z drugo proizvodno linijo svetlobnih depilatorjev.

Marjan Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

Depilatorje v podjetju proizvajajo že dlje časa, letos oz. lani 
pa so začeli proizvodnjo svetlobnih depilatorjev nove 
tehnologije. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Na kariernem 
dnevu, ki so ga pripravili na 
Gimnaziji in srednji šoli 
Rudolfa Maistra v Kamniku, 
so dijaki lahko iz prve roke 
izvedeli, kako poteka študij 
na fakultetah ali delavnik v 
kakšnem izmed podjetij oz. 
ustanov.
»Letošnja novost je, da na 
kariernem dnevu sodelujejo 
tudi fakultete, ki dijakom 
predstavljajo svoje progra-
me. Podjetja pa sodelujejo 
že tretje leto, odkar priprav-
ljamo dogodek. Veseli smo, 
da se rada odzovejo in jih je 
vsako leto več,« je povedala 
Darinka Vrhovec s kam-
niške gimnazije, ki jo veseli 
tudi dejstvo, da je karierni 
dan med dijaki dobro spre-
jet.
Karierna tržnica je v sredo 
dopoldne potekala v šolski 
avli. Na njej se je predstavilo 
14 podjetij in ustanov, ki pri-
hajajo iz različnih področij 
delovanja, saj kot je poveda-
la Vrhovčeva, želijo privabiti 
širok spekter podjetij in se 
ne omejujejo zgolj na tista, 
ki so najožje povezana s šol-
skimi vsebinami kamniške 
srednje šole. Tako so se med 
drugimi predstavili Elektri-
na/Interblok, Danfoss Tra-
ta, Titan dom, Terme Sno-

vik, Vrtec Kamnik, Iskra 
Mehanizmi pa tudi Sloven-
ska vojska, Študentski ser-
vis, Zavod za zaposlovanje 
idr.
»Cilj dogodka je, da poveže-
mo dijake z lokalnimi podje-
tji, da vidijo, kakšno je pov-
praševanje na trgu. Na ta 
način želimo dijake spodbu-
diti, da si začnejo nabirati 
izkušnje že v srednješolskih 
in študentskih letih in da za-
poslitve ne iščejo šele po do-
končanju študija,« je o pro-
jektu povedal soorganizator 
projekta Matjaž Jug, ki ga 

veseli, da se je na tretji Kari-
erni dan odzvalo toliko pod-
jetij s širšega lokalnega ob-
močja, saj so na ta način di-
jaki lahko dobili dobro sliko, 
kdo so najpomembnejši za-
poslovalci v njihovem oko-
lju.
»Že pred tem sem s sošolci 
dvotedensko prakso op-
ravljal v KikŠtarterju. S 
takšnimi projekti smo zado-
voljni, saj je to nadgradnja 
znanja, ki ga dobimo na 
šoli, in vidimo, kako se ga da 
uporabiti,« pa je o svoji iz-
kušnji s podjetništvom do-

dal dijak drugega letnika 
Lenart Lorenci, ki pozdrav-
lja takšno povezovanje šol, 
fakultet in podjetništva.
Poleg podjetij se je dijakom 
predstavilo tudi 11 fakultet 
in univerz. Med drugim so 
izvedeli o študiju na eko-
nomski in filozofski fakulte-
ti, fakulteti za socialno delo, 
družbene vede, gradbeni-
štvo in geodezijo, računalni-
štvo in informatiko, organi-
zacijske vede, elektrotehni-
ko in delovanju Univerze v 
Novi Gorici ter Alma Mater 
Europea iz Maribora.

Karierni dan za srednješolce
V Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra je v sredo že tretjič potekal karierni dan, na katerem so se 
letos prvič, poleg podjetij, predstavile tudi fakultete.

Na tretjem kariernem dnevu se je dijakom predstavilo največ podjetij do zdaj.

Kamnik – Associação Mais Cidadania s Portugalske v sode-
lovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica vabi mlade med 
18. in 29. letom na prostovoljno delo na Portugalsko v okvi-
ru projekta G.I.V.E. Projekt je preko Evropske prostovoljske 
službe financiran s strani Evropske komisije, glavni namen 
pa je mladim skozi prostovoljstvo ponuditi nove delovne 
izkušnje. Več o projektu in prijavi najdete na spletni strani 
MC Kotlovnica. A. Se.

Nabiranje delovnih izkušenj na Portugalskem
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Kamnik – Meta Motnikar je 
tudi lansko leto pokazala, da 
je že nekaj časa ena najbolj-
ših kamniških karateistk. 
Prijazno, tiho in skromno 
dekle se na tatamijih (bori-
ščih) spremeni v srčno bor-
ko, ki se ne prestraši 
nasprotnic in v vsakem boju 
da vse od sebe za dober izid 
na tekmovanju. Kvaliteto je 
med drugim dokazala tudi s 
petim mestom na svetov-
nem prvenstvu v Kopru. 
Konec novembra je ob ude-
ležbi 557 tekmovalcev iz 11 
držav tekmovala na medna-
rodni tekmi Ljubljana open, 
kjer je v kategoriji borbe, 
članic nad 68 kilogramov, 
zmagala, hkrati pa še z eki-
po Olimpije osvojila drugo 
mesto v katah ekipno. Nato 
pa je sodelovala na držav-
nem prvenstvu za tekmoval-
ce, stare do 21 let v Podčetrt-
ku, ki ga je organizirala Kar-
te zveza Slovenije, kjer je v 

svoji kategoriji postala dr-
žavna podprvakinja v bor-
bah.
Decembra je obiskala še 
mednarodni karate turnir v 
Trbovljah, na katerem je 
bilo 559 tekmovalcev in tek-
movalk iz 14 držav, in v v 
svoji kategoriji v borbah za-
sedla drugo mesto.
Poleg tekmovalne pa Motni-
karjevo zanima tudi trener-
ska plat karateja. »Meta že 
pomaga pri vodenju trenin-
gov, sedaj pa se še izobražu-
je za vaditelja, tako da bo 
lahko tudi samostojno vodi-
la kakšno skupino. Glede na 
vse do sedaj prikazano verja-
mem, da bo tudi v tej vlogi 
njen prispevek velik,« je o 
prvih korakih Motnikarjeve 
v trenerskih vodah povedal 
trener Virtusa Vladimir Sta-
nič.
Meta je sicer od prvih kora-
kov v svet karateja članica 
Karte kluba Virtus Duplica, 
ki septembra praznuje že 30 
let delovanja in ga od same-

ga začetka vodi glavni trener 
Vladimir Stanič s 37 leti tre-
nerskih izkušenj, ki bo pri-
hodnje leto praznoval 40 let 
nepretrganega treniranja 
karateja. V vseh treh desetle-
tjih je Karate klub Virtus 

Duplica dokazoval, da je eno 
najuspešnejših kamniških 
karate društev, saj njihovi 
tekmovalci vsa ta leta pose-
gajo po visokih mestih na 
pokalnih, državnih in med-
narodnih tekmovanjih.

Uspešno leto Motnikarjeve
Lansko tekmovalno sezono karateistov Karate kluba Virtus Duplica, ki letos obeležujejo trideset let 
delovanja, je najbolj zaznamovala Meta Motnikar.

Meta Motnikar na treningu s trenerjem Vladimirjem 
Staničem / Foto: Franci Šimenc

Dare Homar

Kamnik – Vaterpolisti Ka-
mnika so z zmago začeli dr-
žavno člansko prvenstvo, 
mlada kamniška ekipa je na 
bazenu Kodeljevo v soboto, 
21. januarja, pričakala Koper 
1958. Začetek tekme ja bil 
izenačen, v nadaljevanju pa 
se je z nekaj dobrimi obram-
bami izkazal kamniški vra-
tar Martin Mihelič in omo-
gočil soigralcem nekaj hitrih 
protinapadov. Čeprav je bila 
kamniška klop kratka zaradi 
bolezni, saj so v zadnjem 
trenutku zaradi vročine od-
povedali igranje kar trije 
igralci, se je na koncu vse 
dobro izteklo in je bila zma-
ga z 12:7 zaslužena. Strelci 
za Kamnik so bili: Tadej De-
bevec (4), Nik Nikolič in 
Blaž Briški (3), Luka Sokler 
in Jaka Zorman (1). Člani 
igrajo naslednjo tekmo v 
Mariboru z AVK Branik 1. 
februarja.
Mladinci VD Kamnik so od-
igrali tri kroge državnega 
prvenstva. V 1. krogu so iz-
gubili z AVK Triglav s 16:9, 
nato so premagali VK Koper 
1958 z 10:5 in AVK Kokro z 
22:2. 

Dečki in deklice do 15 let so 
na turnirju v Mariboru pre-
magali VK Ljubljana Slovan 
15:3 in VK Koper 1958 14:4.
Dečki do 13 let so trenutno 
še neporaženi: Kamnik : 
AVK Triglav 7:2, Kamnik : 
AVK Branik 7:2, Kamnik : 
Ljubljana Slovan 4:3, Ka-
mnik : Koper 1958 17:2. Eki-
pa do 13 let je bila najbolj 
aktivna, saj je sodelovala na 
dveh mednarodnih turnir-
jih. Na božično-novoletnem 
turnirju, ki se je odvijal v 
Kranju v konkurenci desetih 
ekip iz Srbije, Hrvaške in 
Slovenije, so Kamničani 
osvojili šesto mesto. Po no-
vem letu se je ekipa letnika 
2004 odpravila v Žilino na 
Slovaškem. Konkurenca os-
mih ekip jim je prinesla dra-
gocene mednarodne izku-
šnje. Končno četrto mesto je 
bilo malo manj od želja, 
toda včasih je za uspeh pot-
rebno tudi nekaj sreče, ki je 
fantje tokrat niso imeli.
Naša najmlajša ekipa, ki 
nastopa na turnirjih malega 
vaterpola, uspešno napredu-
je, saj je od prvega turnirja, 
ko so vse tekme gladko izgu-
bili, zdaj na kakšni tudi 
zmaga.

Vaterpolisti prvenstvo 
začeli z zmago

Kamniški vaterpolisti so dobili prvo tekmo proti 
ekipi Koper 1958.

Kamnik – Kolesarsko društvo Calcit Kamnik je na rednem 
občnem zboru za predsednika ponovno izvolilo Cirila 
Grkmana, ki tako ostaja na čelu kluba in bo kamniške kole-
sarje vodil še naslednji dve leti. Grkman s tem ostaja član 
upravnega odbora, v katerem bodo sedeli še podpredsednik 
Janez Vovk, Boštjan Hribovšek, Boštjan Trstenjak, Katarina 
Guzej, Sandi Auer in Petra Kranjec. Mohor Vrhovnik je prev-
zel vodenje kolesarske šole, Boštjan Hribovšek je novi vodja 
ekipe A. K. E.

Gerkman ostaja na čelu Calcitovih kolesarjev

Aleš Senožetnik

Kamnik – Tekaški pokal Ob-
čine Kamnik, ki so ga orga-
nizatorji letos pripravili že 
četrtič, je bil sestavljen iz 
šestih tekov: 21. gorskega 
teka k Sv. Primožu, 28. 
mekinjskega krosa, 18. 
gorskega teka na Grintovec, 
8. Veronikinega teka in 16. 
Miklavževega teka. Pokal je 
obsegal 14 kategorij, po pra-
vilniku pa mora tekač za 
skupno uvrstitev v pokalu 
preteči vsaj tri teke. 
Priznanja so prejeli: 1. Nik 
Romšak, 2. Jakob Jeras in 3. 
Nejc Petek med mlajšimi 
dečki, 1. Viktorija Dolinšek, 
2. Maša Viriant in 3. Ula 
Plankar (mlajše deklice), 1. 
Izak Poljanšek, 2. Aleš Pre-
lovšek, 3. Martin Močnik 
(dečki), 1. Tjaša Uršič (dekli-
ce), 1. Nejc Uršič, 2. Rok 
Podbregar, 3. Drejc Trojer 
(starejši dečki), 1. Nuša 
Mali, 2. Hana Dobovšek, 3. 
Tjaša Čirović (starejše dekli-
ce), 1. Tine Habjan, 2. Tine 
Hren, 3. Marino Mekiš 
(mladinci), 1. Peter Lamo-
vec, 2. Gašper Bregar, 3. De-
nis Sitar (člani A), 1. Franci 
Volkar, 2. Mirko Janjatovič, 
3. Marko Spruk (člani B), 1. 
Tamara Čelesnik, 2. Darin-

ka Žibert (članice), 1. Franci 
Teraž, 2. Bojan Galin, 3. Mi-
ran Škrbinc (veterani A), 1. 
Tone Klemenc, 2. Zdravc 
Ručigaj, 3. Tone Petek ter 1. 
Marinka Milić, 2. Jolanda 
Petač, 3. Jana Meglič (vete-
ranke).
Priznanja so dobili tudi ude-
leženci vseh tekov. Teh je 
bilo letos 12: Viktorija Dolin-
šek, Nik Romšak, Izak Po-
ljanšek, Aleš Prelovšek, Tja-
ša Uršič, Rok Podbregar, 
Nuša Mali, Bojan Galin, Mi-
ran Škrbinc, Rajko Sršen, 

Tone Klemenc in Zdravc 
Ručigaj.
Zahvalili pa so se tudi orga-
nizatorjem tekov Ivanu 
Urhu, Ladu Kvedru, Duša-
nu Papežu, Franciju Kra-
marju in Tomu Petku ter 
Franetu Kranjcu, ki je preko 
portala Prijavim.se skrbel za 
prijave na tekih, rezultate, 
članke in fotografije.
»Iz leta v leto je večja udelež-
ba. Lani je na vseh pokalnih 
tekmah teklo 1297 tekačev, 
kar je zelo lepa številka. V 
prihodnje bomo poskušali 

privabiti še več mladih, da se 
bo število, vsaj pri mladin-
kah, še povečalo,« je ob pri-
reditvi povedal organizator 
Dušan Papež, ki je tudi pred-
sednik Športne zveze Ka-
mnik. Za prihodnost kamni-
škega tekaškega pokala se 
tako ni treba bati. A letos bo 
potekal z manjšo posebno-
stjo. Zaradi organizacije 16. 
evropskega prvenstva na Ve-
liko planino, ki za organiza-
torja KGT Papež predstavlja 
velik zalogaj, ne bo gorskega 
teka na Grintovec.

Priznanja najboljšim 
kamniškim tekačem
Četrti tekaški pokal Občine Kamnik so v torek sklenili s podelitvijo priznanj najboljšim tekačem. Na 
šestih letošnjih pokalnih tekih je sicer teklo 1297 tekačev, od tega jih je dvanajst preteklo vse teke.

Najboljši tekači in organizatorji letošnjih tekem za Tekaški pokal Občine Kamnik

25
EUR

        Knjiga ima 300 strani, mehka vezava.
                                                                   Cena knjige je 

Mediji slikajo napačno sliko, ko 
pomočnike grobo opisu-
jejo kot dobre fante, ki delajo 
dobra dela. Pomočniki niso 
zgolj dobrosrčneži, ki bi le 
radi pomagali drugim. Pravi 
pomočniki so plačani morilci. 
Kar počnejo, počnejo zato, ker 
so profesionalci. 
»Postalo mi je jasno, da je 
možnosti nešteto. Ampak 
ključna stvar, ki sem jo moral 
dojeti, je bila, da mora biti 
domestique skoraj tako 
močan kot njegov vodja, pa 
tudi pameten in zavedati se 
mora, kaj počne. Pogosto 
mora sprejeti hipne odločitve, 
ki določajo potek dirke, 
brez navodil vodje ali 
menedžerja,« pripoveduje 
Charly Wegelius.

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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Leon Pirman

Kamnik – Januarja se je na-
daljevala občinska liga v 
kegljanju. V božičnem in 
novoletnem premoru je bil 
tudi zimski prestopni rok, v 
katerem je iz Zarje v Calcit 
prestopil le Uroš Poljanšek.
V osmem krogu občinske 
lige ni bilo presenečenj in 
rezultati so bili več ali manj 
pričakovani. DU Kamnik je 
pričakovano doživel poraz 
proti Zarji, ki pa ni bil tako 
prepričljiv, kot kaže rezultat. 
Janez Kosec je igral zelo 
dobro in s 539 podrtimi 
keglji presenetil Andraža 
Babnika.
Ekipa Kegelj teama je pre-
magala Mladince, tokrat sta 
se izkazala Miro Homar s 
574 in Andrej Rutar s 534 
podrtimi keglji. V ekipi mla-
dincev pa sta bili Tamara 
Pevec s 532 in Klara Kopri-
vec s 529 podrtimi keglji 

najboljši v ekipi. V tretji tek-
mi se je ekipa Calcita kar 
dobro upirala proti favorizi-
rani ekipi ŠD Soteske. Toč-
ke za Calcit so dobili Samo 
Podjed, Aleš Prosen in De-
jan Lorenčič, toda to je bilo 
vseeno premalo in ŠD Sote-
ska je s skupnim rezulta-
tom 3332 zmagala 5:3. Am-
brož team je brez težav 
zmagal proti ŠD Policist. 
Igralci ŠD Soteska so igrali 
res slabo, saj so ostali pod 
3000 podrtimi keglji. V eki-
pi Ambroža pa so bili naj-
boljši Matej Turk s 557, Mir-
jan Mlinarič in tokrat res 
odlični Primož Flerin s 527 
podrtimi keglji. Tudi Štefka 
Flerin je odigrala dobro in 
podrla 516 kegljev. Med 
igralci ŠD Policist sta bila 
najboljša Matej Kern s 535 
in Igor Zamljen s 525 podr-
timi keglji, ostali igralci pa 
so dosegli manj kot 500 
točk.

Občinska liga  
v kegljanju
V osmem krogu občinske lige v kegljanju ni bilo 
presenečenj.

Rezultati: 8. krog

DU Kamnik : Zarja Elektronika 2:6 
Mladinci : Kegelj team 1:7 
Calcit : ŠD Policist 3:5 
ŠD Policist : Ambrož team 2:6

Lestvica po 8. krogu

1. Amrož team 8 7 0 1 14
2. ŠD Soteska 8 7 0 1 14
3. Kegelj team 8 6 0 2 12
4. Zarja Elektronika 8 5 0 3 10
5. ŠD Policist 8 3 1 4 7
6. DU Kamnik 8 2 0 6 4
7. Mladinci 8 1 0 7 2
8. Calcit 8 0 1 7 1

Miha Štamcar

Kamnik – Minulo leto bo šlo 
v zgodovino kamniškega od-
bojkarskega kluba kot eno 
najuspešnejših. Novo potr-
ditev o uspehih, ki so jih 
lani v klubu dosegli, je prišla 
s strani strokovnega sveta 
Odbojkarske zveze Sloveni-
je (OZS) in obiskovalcev 
spletne strani www.odbojka.
si, ki so izbirali najboljšo od-
bojkarico in odbojkarja leta 
2016 ter za najboljša trener-
ja v moški in ženski konku-
renci. Kar tri od štirih pri-
znanj so pripadla Calcit Vol-
leyballu.
Ponovitev naslova sloven-
skih državnih prvakinj in 
prvo mesto v srednjeevrop-
ski ligi sta bila lani največja 
uspeha odbojkaric Calcit 
Volleyballa, zato tudi ne pre-
seneča, da je v izboru stro-
kovnega sveta OZS in obi-
skovalcev spletne strani 
www.odbojka.si največ gla-
sov za najboljšega trenerja v 
ženski konkurenci prejel 
Gašper Ribič. Kamniški tre-
ner je v treh sezonah na klo-
pi calcitovk s svojimi varo-
vankami prišel do dveh na-
slovov državnih prvakinj, 
dvakrat je bil najboljši tudi v 
srednjeevropski ligi, v svoji 
prvi sezoni pa je prišel še do 
pokalne lovorike.
Po treh sezonah je Ribič za-
pustil žensko odbojko ter 
prevzel moško kamniško 
ekipo, ki jo je prevzel od 
Marka Brumna. Z njim na 
klopi so Kamničani lani po 
več kot desetletju v svoje vi-

trine spet pripeljali eno od 
lovorik, ko so v nepozabnem 
finalu pokala Slovenije pre-
magali ACH Volley. Pod 
Brumnovim vodstvom so se 
tudi uvrstili v finale končni-
ce državnega prvenstva, kjer 
so morali priznati premoč 
Ljubljančanov, v srednje-
evropski ligi pa bili tretji. 
Vse to so bili razlogi, da je 
bil Brumen izbran za naj-
boljšega trenerja v moški 
konkurenci.
Največ glasov med odbojka-
rji je dobil slovenski repre-
zentant Tine Urnaut, pri 
odbojkaricah pa enaindvaj-
setletna Tina Grudina, ki je 
svojo nadarjenost potrdila 
že v svoji prvi sezoni v dresu 
Calcit Volleyballa. Grudina 

je vidno vlogo imela tudi v 
slovenski reprezentanci, s 
katero se je v evropski ligi 
uvrstila v polfinale. 

Namesto Beltramija na 
klopi Negro
Navkljub velikim uspehom 
se lansko leto za kamniški 
klub ni končalo brez težav, 
saj je državne prvakinje 
nepričakovano zapustil itali-
janski trener Alessandro 
Beltrami. V vodstvu kluba 
so se hitro odzvali na njegov 
odhod ter zanj zamenjavo 
prav tako našli v Italiji. Do 
konca sezone bo aktualne 
državne prvakinje vodil Ni-
cola Negro, s katerim bodo 
skušale ponoviti lanske 

uspehe.
Brez težav ni šlo niti v moš-
ki ekipi, ki je imela v decem-
bru izredno naporen urnik 
tekmovanj, kar se je potem 
poznalo tudi na rezultatih. V 
prvem krogu pokala CEV so 
sicer nudili več kot dostojen 
odpor francoskemu Toursu, 
ekipi, ki je bila leta 2005 
evropski klubski prvak, v do-
mačem prvenstvu pa so iz-
gubili s kranjskim Trigla-
vom in ACH Volleyjem. Se-
rija porazov se je nadaljevala 
tudi v novem letu, saj so na 
turnirju srednjeevropske 
lige v ljubljanskih Stožicah 
izgubili s slovaško Bystrino 
iz Nitre. Črnemu nizu pora-
zov so naredili konec minu-
lo soboto, ko so na Ravnah 
premagali Fužinar SijMetal. 
»V decembru smo imeli iz-
redno naporen ritem tekem, 
proti koncu smo bili resnič-
no že izčrpani, kar se je poz-
nalo tudi v naši igri. Dejstvo 
je, da smo igrali proti sa-
mim močnim ekipam, proti 
Triglavu pa smo tudi 
prejšnja leta v gosteh vedno 
imeli težave, da smo prišli 
do zmage. Prav zaradi serije 
porazov, ki jih nismo vajeni, 
smo na Ravnah nujno potre-
bovali zmago, verjamem, da 
nam bo po njej v nadaljeva-
nju prvenstva lažje, sicer pa 
so tiste najbolj pomembne 
tekme v letošnji sezoni šele 
pred nami,« je serijo pora-
zov komentiral Primož Vid-
mar, 193 cm visoki spreje-
malec Calcit Volleyballa, ki 
bo 13. februarja dopolnil 21 
let.

Priznanja kamniškim 
odbojkarjem
Kamniški odbojkarji so prejeli kar tri od štirih priznanj odbojkarske zveze in obiskovalcev spletne 
strani.

Največ glasov med odbojkaricami je prejela 
enaindvajsetletna Tina Grudina. / Foto: Klemen Brumec

Robert Prosen

Bečej – Začetek januarja 
smo se kamniški košarkarji 
udeležili mednarodnega 
turnirja v Bečeju v Srbiji. V 
močni konkurenci madžar-
skih, romunskih, srbskih in 
slovenskih klubov smo kam-
niške barve zastopali v kate-
gorijah pionirji U-13, pionir-
ji U-15, kadeti U-17 ter vete-
ranska ekipa +35, ki je bila 
sestavljena večinoma iz star-
šev, katerih otroci so člani 
našega kluba.
Na dvodnevnem turnirju se 
je najbolj izkazala naša naj-
mlajša ekipa Pionirjev U-13, 
ki je premagala vse tekmece 
in zasluženo zmagala. 
Nekoliko slabše je šlo ekipi 

starejših pionirjev U-15. 
Prvo tekmo so z rezultatom 
37:36 tesno dobili proti dru-
gi slovenski ekipi Miklavž. 
Nato pa izgubili naslednji 
dve tekmi, a na koncu osvo-
jili odlično tretje mesto.
Tretje mesto v svoji katego-
riji je osvojila ekipa kadetov 
U-17. V tekmi za tretje mes-
to so se pomerili z ekipo 
Miklavž in uprizorili res na-
peto tekmo. Potem ko so ve-
čino časa zaostajali, so v 
končnici sestavili svoje vrste 
ter po podaljšku zmagali z 
rezultatom 60:58.
Pokal je osvojila tudi vete-
ranska ekipa. Fantje so na 
tekmah pokazali veliko bor-
benosti in timskega duha 
ter osvojili tretje mesto.

Košarkarji uspešni v Srbiji
Kamniški košarkarji so uspešno nastopili na mednarodnem turnirju v Srbiji.

Kamniški košarkarji do trinajst let na turnirju v Srbiji niso 
okusili poraza. Na fotografiji s trenerjem Petrom Remicem. 
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140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si
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Bojan Pollak

Kamnik – Nihče, ki se v Slo-
veniji in tudi drugod v svetu 
zanima za alpinizem, ne 
more spregledati Toneta 
Škarja. S svojim delom se je 
trajno zapisal v zgodovino 
alpinizma. Naj bo ta prispe-
vek le skromna zahvala in 
prikaz delčka njegovega iz-
jemnega prispevka za pla-
ninstvo predvsem v tistem 
delu, ki mu pravimo alpini-
zem.
Januarja letos je minilo 80 
let, odkar se je v Mengšu, od 
koder je eden najlepših pog-
ledov na kamniške planine, 
rodil Tone. V hribe je začel 
resno hoditi v srednji šoli in 
od takrat jih ni več zapustil 
za dlje časa. Leta 1956 je 
postal član kamniškega pla-
ninskega društva in alpini-
stičnega odseka, katerega je 
še vedno aktivni, ne le častni 
član. Konec leta 1957 je kot 
najboljši takratni kamniški 
alpinist prevzel vodstvo od-
seka za več kot osem let. 
Nato je od leta 1968 še deset 
let uspešno vodil postajo 
GRS Kamnik, katere častni 
član je sedaj. Vzpostavil je 
idealno povezavo med alpi-
nizmom in reševanjem. V ta 
čas spada tudi postavitev 
prvega bivaka Pavla Kem-
perla na Velikih podih 
(1973). Več kot dvajset let pa 
je deloval tudi v upravnem 
odboru Planinskega društva 
Kamnik.
Najprej se je dokazal z zelo 
kakovostnimi vzponi pred-
vsem doma, nato pa je pre-
maknil slovenski alpinizem 
v lednem plezanju na višjo 
stopnjo. Preveč prostora bi 
zahtevalo, da bi zgolj naved-
li, kar je kakovostnega 
preplezal le v Franciji, in to 
v času, ko je bil že obisk 
Chamonixa prava odprava.
Leta 1964 je obiskal Kavkaz 
(preplezal je Križ Užbe) in 
se nato leta 1965 udeležil 
druge jugoslovanske alpini-
stične odprave v Himalajo. 
Tam je pomagal odkriti pot 
na dotlej še neosvojeni vrh 
7902 m visokega Kangbač-
na, a vzpon na vrh mu ni bil 
dovoljen. Nepal in Himalaja 
sta ga tako prevzela, da se je 
tja vedno znova vrača. Nek-
daj predvsem kot vodja od-
prav: Kangbačen 1974 in 
2007 (vodja), Mount Everest 
(8848 m) 1978 in 1979 (vod-
ja), 1996 (član), Jalung Kang 
(8505 m) 1985 (vodja), Kang 
Ri (6240 m) 1986 (vodja, 
opravil prvi pristop), Čo Oju 
(8153 m) 1988 in 2001 
(član), Šiša Pangma (8016 
m) 1989 (vodja), Kangčen-
dzenga (8586 m), 1991 (vod-
ja), Anapurna (8091 m) 
1992 in 1995 (vodja), Daula-
giri (8167 m) 1998 (vodja), 
Sionolču (6887 m) 1994 
(vodja) in Ama Dablam 
(6856 m) 2005 (član), sedaj 

pa predvsem za svojo dušo. 
Kot načelnik Komisije za 
odprave v tuja gorstva 
(KOTG) pri Planinski zvezi 
Slovenije (PZS) je več kot 
trideset let neumorno skrbel 
za razvoj predvsem sloven-
skega odpravarskega alpi-
nizma in pomagal vsem od-
pravam. Večina slovenskih 
najpomembnejših uspehov 
v Himalaji, deloma pa tudi 
drugod, je povezana z njego-
vim imenom – bodisi idej-
no, organizacijsko, bodisi z 
njegovo pomočjo na kakšen 
drug način. To se je kazalo 
tudi v zbiranju denarja za 
odprave pa tudi za šolanje 
vodnikov nepalske planin-
ske organizacije v Nepalu. 
Predvsem njemu gre zaslu-
ga, da smo Slovenci zelo 
dostojno predstavljeni v pla-
ninskem muzeju v Pokari.
Kot eden najbolj pokončnih 
ljudi v PZS je pustil tak pe-
čat, da se še ne moremo za-
vedati vsega obsega njegove-
ga dela. Je mislec in delavec, 
odločen, pronicljiv, realen, 
tudi oster, zato včasih nera-
zumljen ali narobe razum-
ljen. Dosledno se drži vodi-
la: »Ne prosite za naloge, ki 
bi ustrezale vašim močem, 
ampak prosite za moč, da 
boste lahko opravili svoje na-
loge.« Velikokrat vidi, česar 
drugi ne, razume in dojame, 
česar drugim ne uspe ali jim 
ni dano ali nočejo, in marsi-
kaj ve. Zato je dobil tudi 
mnoge nasprotnike. Je eden 
redkih, če ne celo edini, ki je 
imel povsem izdelano real-
no vizijo slovenskega alpi-
nizma, a tega ni le povedal, 
ampak poizkušal v največji 
meri tudi izvesti. To mu je 
priznala tudi slovenska alpi-
nistična srenja s podelitvijo 
priznanja za življenjsko delo 
v alpinizmu leta 2014. Poleg 
tega je dobil še vrsto drugih 
priznanj – od planinskih do 
državnih: od zlatih znakov 
planinskih organizacij do 
svečane listine PZS, od Blo-
udkove plakete in nagrade 
do častnega znaka svobode 
in še kopice drugih.
Še kakšno leto nazaj je bil al-
pinistično zelo aktiven, dok-

ler mu ni tega preprečilo sla-
bo zdravje – opravljal je ka-
kšnih deset vzponov letno, ki 
so bili glede na njegova leta 
visoko nadpovprečni. Samo 
nekaj primerov: februarja 
1989 Desna v Ojstrici v 
enem dnevu, 1997 Severna 
grapa v Skuti, 1999 Brusova 
v Mali (Koroški) Babi, 2000 
Kozmični raz v Aiguille du 
Midi, severovzhodni raz Kal-
ške gore, 2001 severni gre-
ben Kočne, dvakrat na Veli-
kem Kleku, prečenje Mont 
Blanca, 2003 zimski solo 
vzpon čez vzhodno steno Oj-
strice in še mnogi drugi. 
Leta 2006, ob stoti obletnici 
prvega vzpona čez severno 

steno Triglava po Dolgi nem-
ški, jo je kot 69-letnik pono-
vil v čistem solo vzponu, kar 
je že samo po sebi občudova-
nja vredno dejanje. Pri tem 
je doživel svoje novo rojstvo. 
Še pet let nazaj pa je pozimi 
preplezal zaledenelo Terano-
vo smer v Dolgem hrbtu. 
Ves čas je tudi fotografiral in 
njegove izjemne slike krasijo 
nešteto predvsem planinskih 
koledarjev. 
Kar je dajal hribom in kar je 
prejemal od njih, je dajal 
tudi drugim. Svoja doživetja 
in izkušnje je zapisal najprej 
v Planinskem vestniku, nato 

še v knjigah kot avtor ali so-
avtor (učbenik Hoja in ple-
zanje, Stene mojega življe-
nja, Kangbačen, Mount Eve-
rest, Jalung Kang, Na vrhu 
sveta, Stoletje v gorah, Zgo-
dovina reševanja v gorah 
nad Kamnikom, Planinski 
zbornik ob 110-letnici PZS, 
Slovenci v Himalaji , 
Kangčendzenga, gora usode 
in druge). V letu 2011 je na-
pisal knjigo Po svoji sledi, ki 
ni samo avtobiografska mo-
nografija, ampak tudi pre-
sek dogajanja v slovenskem 
alpinizmu v zadnjih šestde-
setih letih. Napisal je tudi 
veliko spremnih besedil za 
knjige drugih avtorjev, član-

kov v časopise …
Več kot 45 let je gorski vo-
dnik in dolgo vrsto let tudi 
registriran vodnik PZS, ker 
tudi tu gleda stvari celovito. 
Ni mu tuje niti gorništvo, 
čeprav kot zaveden Slovenec 
in domoljub podpira planin-
stvo.
Še bi lahko našteval njegovo 
bogato delovanje, pa naj 
zaključim s tem, da je Tone 
lahko vzor. Prav počaščen 
sem, da sem njegov sodob-
nik in član istega alpinistič-
nega odseka. Iskrene čestit-
ke z željo po še veliko uspe-
šnih letih v hribih in dolini.

Jubilej Toneta Škarja
Dolgoletni član Planinskega društva Kamnik Tone Škarja, ki se je s svojim delom trajno zapisal v 
zgodovino ne le slovenskega, temveč svetovnega alpinizma, praznuje osemdeset let.

Še nedavno je Tone Škarja opravljal zavidanja vredne 
vzpone.

Tone Škarja praznuje 
osemdeset let. 

Bojan Pollak

Kamnik – Tudi v zimskem 
času se vrstijo aktivnosti 
kamniških gornikov. Član 
Alpinističnega odseka Ka-
mnik, Blaž Gladek se vrača 
iz plezanja v Patagoniji. Ak-
tivni pa so tudi gorski reše-
valci, ki so na Mali planini 
opravili t. i. zimsko vajo. 
Poslovili so se tudi od člana 
kamniškega alpinističnega 
odseka Simona Kurenta, ki 
se je ponesrečil na Velikem 
Oltarju.

Blaž Gladek v Patagoniji
24. decembra je v Patagoni-
jo odšla tričlanska odprava, 
v kateri so Matej Balažic 
(AO TAM Maribor), Blaž 
Gladek (AO Kamnik) in 
Marjan Kozole (AK Vertika-
la). Vračajo se v nedeljo, 5. 
februarja. Njihov cilj je čim 
več plezanja v granitu in po-
novitev Hudičeve zajede v 
Fitz Royu. V prvih javljanjih 
iz Patagonije so sporočili, da 
vreme ni najbolj ugodno, 
zato upajo, da bodo v drugi 
polovici trajanja odprave 
razmere boljše in bodo lah-
ko dosegli zastavljene cilje.

Zimska vaja DGRS 
Kamnik
Letošnji praktični del li-
cenčnega usposabljanja 
kamniških gorskih reševal-
cev, ki mu popularno rečejo 
zimska vaja, je bilo na Mali 
planini. Začela se je s pre-
davanjem strokovnjaka za 
snežne plazove mag. Miha 
Pavška, nadaljevalo z večer-
nim z orientacijskim poho-
dom. Po dva reševalca sta 
morala prehoditi določeno 
pot s pomočjo satelitske na-
vigacije. Razmere so bile 
zelo ustrezne – tema, mo-
čan veter, novo zapadli sneg 
in še dodatno sneženje. Sle-
dilo je usposabljanje na de-
lovnih točkah – prva pomoč 
zasutim v plazu, lavinske 
žolne, nov način sondira-
nja, iskanje več zasutih v 
plazu, uporaba reco napra-
ve. Udeleženci vaje so se na 
Veliki planini skupaj s člani 
AO Kamnik, družinskimi 
člani in drugimi prijatelji, 
udeležili slovesnosti v spo-
min na člana kamniškega 
AO Simona Kurenta, ki se 
je pred novim letom smr-
tno ponesrečil na Velikem 
Oltarju.

Planinski kotiček

Na eni od delovnih točk

Je eden redkih, če ne celo edini, ki je imel 
povsem izdelano realno vizijo slovenskega 
alpinizma, a tega ni le povedal, ampak poskušal 
v največji meri tudi izvesti. To mu je priznala 
tudi slovenska alpinistična srenja s podelitvijo 
priznanja za življenjsko delo.
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12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

www.gorenjskiglas.si
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Maruša Debevec 
(MD) in Sinan Mihelčič 
(SN), pravita, da so od začet-
kov v letu 2008, prehodili 
pot od študentske zagnano-
sti in dosegli strokovnost in 
zrelost. V vseh letih delova-
nja se aktivno vključujejo v 
javne razprave o arhitektur-
no-urbanističnih rešitvah v 
Kamniku in okolici in kritič-
no spremljajo dogajanje v 
lokalnem prostoru.

Pred letom ste se preimeno-
vali iz Skupine Štajn v Štajn 
arhitekti. Kakšno spremem-
bo to pomeni za vas?
SM: »Pred osmimi leti, ko 
smo začeli z delom v Skupini 
Štajn, smo bili še vsi študen-
ti. V tem času se je marsikaj 
spremenilo. Začeli smo dela-
ti na resnejših projektih.« 
MD: »Mnogi so nas poznali 
po projektih s Kamfesta, ki 
so bili sicer dobro zastavlje-
ni, a včasih tudi nekoliko 
študentsko naivno. S prei-
menovanjem smo želeli spo-
ročiti tudi to, da smo biro, ki 
se ukvarja z arhitekturo in 
urbanističnimi projekti.«

Se boste odslej manj vklju-
čevali v procese na lokalnem 
območju, po čemer ste bili 
znani?
SM: »Ravno obratno. S tovr-
stnimi problemi se bomo 
poskušali še bolj profesio-
nalno ukvarjati.«
MD: »Projekte, ki smo se jih 
lotili kot študenti, je kam-
niška javnost večkrat spreje-
mala kot nekakšno naivno 
študentsko igranje. Pa tudi 

sami smo jih dojemali še ne-
koliko nezrelo. V tem času 
smo pridobili mnogo izku-
šenj in danes lahko projekte, 
ki smo se jih nekoč že lotili, 
izpeljemo na višjem nivoju.«
SM: »S študentsko zagna-
nostjo smo se projektov lote-
vali na »horuk«. Po toliko 
letih smo se naučili, da se 
moraš za dosego nekih traj-
nejših sprememb bolje prip-
raviti in tudi po zaključku, 
ko se o zadevi začne razpra-
vljati na lokalnem nivoju, 
bolje sodelovati. Skratka, 
zmanjkalo nam je izkušenj, 
ki jih danes imamo.«

Kako torej delujete danes?
SM: »Delujemo kot zavod, 
saj večkrat želimo narediti 
projekt, ki ni nujno dobič-
konosne narave. Organizira-
mo tudi razstave, letos pa 
planiramo izdajo knjige o 
projektih, ki smo se jih lotili 
na festivalih Kamfest v pre-
teklih letih. Sodelujemo tudi 
pri načrtovanju celostne 
prometne strategije. Sicer 
pa imamo trenutno v delu 
nekaj hiš in interierjev, ene-
ga celo v Bruslju, sodeluje-
mo pri projektiranju plezal-
nega centra na Norveškem. 
V Nemčiji smo zaključili 
urbanistično idejo za naselje 
kot preureditev stare zapuš-
čene vojaške cone, sedaj pa 
se dogovarjamo še za izris 
arhitekture enodružinskih 
hiš. Ravno pod okriljem za-
voda lahko uspešno krmari-
mo med obema tipoma dela, 
ki se ga lotevamo.«

Za vami je že nekaj let dela 
v lokalnem okolju, v kate-

rem ste proizvedli tudi ne-
kaj idejnih rešitev. Kaj si 
štejete za največji uspeh?
MD: »Od projektov s Kamfe-
sta si kot največji uspeh šte-
jemo vzpostavitev enosmer-
nega prometa, ki smo ga 
takrat nakazali. Je pa res, da 
si v zvezi s tem želimo, da bi 
storili še en korak naprej. Se-
daj je vzpostavljena le pro-
metna ureditev, medtem ko 
so površine za pešce ostale, 
kakršne so bile. Želimo si, da 
bi se prilagodili tudi pločniki 
in bi ureditev v polnosti zaži-
vela tako, kot mora.«
SM: »Mislim, da se tudi ob-
činska uprava zaveda, da bo 
treba središče mesta še ure-
diti, še posebej če želimo, da 
Kamnik v celoti zaživi kot 
turistična destinacija. A treba 
se je zavedati, da je naša ob-
čina med največjimi v Slove-
niji in ima kup težav, ki jih je 
treba reševati. Ne zgolj v 
mestu, temveč tudi drugod.«

Kateri problem v Kamniku 
se vama zdi najbolj pereč?
MD: »Marsikaj v Kamniku 
bo odvisno od tega, kako se 
bomo lotili reševanja večjih 
degradiranih območij. Od 
reševanja teh težav bo precej 
odvisno, kako se bo razvijalo 
središče mesta.«
SM: »Reševanje teh težav je 
izjemno težko. Kamnik ima 
več degradiranih območij, 
kot jih ima Ljubljana, in spa-
da med mesta z največ 
takšnimi območji, sploh gle-
de na število prebivalcev in 

površino. Območje nekdanje 
smodnišnice je verjetno naj-
večje degradirano območje 
po površini v državi. Ker nis-
mo mestna občina, na veliko 
razpisov ne moremo kandi-
dirati, kar predstavlja še do-
datno oviro za reševanje teh 
težav. Se pa z velikimi izpra-
znjenimi območji soočajo 
tudi druge občine ter številna 
evropska mesta in to nikakor 
ni slovenska posebnost. Do-
ber primer, kako lahko 
takšno območje na novo za-
živi, je primer Alprema, kjer 
je ravno zaradi dobrega od-
nosa z lastnikom svoje mes-
to našlo kar nekaj kulturnih 
in drugih vsebin. Žal pa toga 
zakonodaja marsikdaj zavira 
takšne projekte.«

Obstaja možnost, da središ-
če Kamnika postane delček 
tega, kar je Ljubljana?
SM: »Ljubljana je zanimiv 
primer, vendar s specifika-
mi. Sorazmerno blizu središ-
ča so številne državne usta-
nove. Ljubljansko univerzo 
obiskuje 50 tisoč študentov, 
ki dnevno »napajajo« mestno 
jedro. Kamnik kot manjše 
mesto tega nima. Poleg tega 
mora uveljaviti svoj način 
življenja in funkcioniranja. 
Kopirati Ljubljano nima 
smisla. Po drugi strani 
mestno središče ni tako 
mrtvo, kot včasih deluje. Ni 
New York, da bi se 24 ur na 
dan nekaj dogajalo. Šutna je 
dokaj živa, nekaj nas je, ki 
tukaj delujemo. Prav takšni 

mali podjetniki so potrebni, 
da oživijo mesto. Seveda pa 
ni tako, kot je bilo pred dese-
tletji, ko je bilo v neposredni 
bližini centra veliko industri-
je, ki je dajala delovna mesta 
stotinam zaposlenih in na 
obrobju mesta ni bilo naku-
povalnih centrov. Nadaljnji 
razvoj mestnega jedra lahko 
spodbudimo s subvencijami 
za podjetja in druge ustano-
ve, ki delujejo v tem prosto-
ru, pa tudi z urejanjem infra-
strukture in prometne uredi-
tve. Ob tem pa se mi ne zdi 
smiselno Šutne odpirati za 
promet, kot včasih slišimo. S 
tem bi po mojem mnenju 
Šutna postala neprivlačna 
ravno za sprehajalce, pešce.«

Sodelujete tudi pri pripravi 
celostne prometne strategije. 
SM: »Pri pripravi celostne 
prometne strategije v občini 
sodelujemo kot eden izmed 
partnerjev v konzorciju. 
Naša specifika je, da zelo 
dobro poznamo lokalni pros-
tor, kaj so njegove potrebe in 
kakšne so njegove težave. 
S prometom ne urejamo le 
svoje mobilnosti, ampak 
ima velik vpliv na zdravje in 
naše življenje nasploh. Ved-
no večjo vlogo igrata varnost 
in ekološka komponenta. Ni 

več poanta v avtomobilu, 
temveč v večji fleksibilnosti. 
Vesel sem, da se tudi v obči-
ni pogovarjamo o trajno-
stnem razvoju in povečeva-
nju varnosti v prometu. 
Strategija je konec koncev 
pomembna tudi zato, da 
lahko občina pridobiva 
evropska sredstva.«

Kakšen je odnos Slovencev 
do arhitekture?
MD: »Največji problem os-
taja dejstvo, da smo Slovenci 
narod samograditeljev. Ni-
mamo v zavesti, da lahko 
nepremičnino prodamo, ko 
nam ne ustreza več, in kupi-
mo ali zgradimo ustreznej-
šo. Slovenci se še vedno od-
ločamo za prizidke, medtem 
ko bi se v tujini na istem 
mestu odločili za nakup sta-
novanja.«
SM: »Slovenci še vedno ne 
razumemo, da je zunanja 
podoba hiše del javnega 
prostora. S tem, ko postaviš 
hišo, ki ne ustreza okolju za-
radi barve fasade ali česa 
drugega, uničuješ veduto 
nekega kraja, ki pa je sku-
pna. Druge države, pred-
vsem iz srednje in severne 
Evrope, imajo to bolje ureje-
no. Mi se na tem področju 
še vedno učimo.«

Kamnik mora najti 
svoj način delovanja
Pogovarjali smo se z Marušo Debevec in Sinanom Mihelčičem iz Štajn arhitektov, ki pomembno 
sodelujejo pri spremembah v prostoru. Vpeti so tudi v pripravo celostne prometne strategije.

Maruša Debevec in Sinan Mihelčič pravita, da bo ključno 
za razvoj Kamnika, kako bomo reševali problem 
degradiranih območij.

Aleš Senožetnik

Kamnik – V zavodu 1-2-3 si 
prizadevajo postaviti temelje 
za vseživljenjsko učenje s 
programi, ki jih izvajamo s 
pomočjo lego kock. Progra-
mi spodbujajo naravno rado-
vednost otrok, da raziskujejo 
in se učijo skozi igro. Torej 
varne, trajne rešitve. Otro-
kom pomagajo k razvoju so-
cialnih veščin za sodelovanje 
in komunikacijo s svetom 
okoli sebe. Odkrivajo svoje 
sposobnosti in pridobivajo 
osnovne spretnosti za prip-
ravljenost na šolo in za vse 
življenje. Predšolski in šolski 
otroci tako spoznajo predme-
te, kot so jezik, matematika, 
znanost, tehnologija in inže-
niring, bolj učinkovito, med-
tem pride tudi do izboljšanja 
in razvoja njihovih veščin 21. 

stoletja, kot so reševanje pro-
blemov, sodelovanje in ko-
munikacija.
Programe, ki potekajo v 
Domu kulture Kamnik, vodi-
jo odrasle osebe s predhodni-
mi znanji na področju tovr-
stnih programov. Potrebni 
so pedagoški pristopi in ra-
zumevanje programov. Vsa-
ka tematika služi določeni 
veji pridobivanja znanja in 
izkušenj. Zato je nujno pot-
rebno strokovno znanje.
Tovrstni programi pa so lah-
ko izziv tudi študentom in 
drugim odraslim. Rešitve 
omogočajo razumevanje 
zahtevnih predmetov, jih 
spodbujajo, da razvijajo spo-
sobnosti kritičnega mišlje-
nja, rastejo v svojih idejah in 
da svoje stvaritve iz kock pri-
vedejo do faze učnih izku-
šenj, pravijo na zavodu 1-2-3. 

Skozi igro do znanja

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

NOVI SUV PEUGEOT 3008    

* Oglaševana cena je cena po ceniku za Peugeot 3008 Active, 1,6 BlueHDi 100.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 
do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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.
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PEUGEOT
ZMAGOVALEC

DIRKE DAKAR
2017

NOVI SUV
PEUGEOT3008
ZMAGOVALEC,  
KOT GA ŠE NI BILO. 
Odpeljite ga za 22.990 €*

PEUGEOT_3008_oglas_SLO_koncesionarji_RODEX_210x148.indd   1 24/01/17   14:32
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Prireditve

petek, 27. januarja 2017

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 8. februarja, od 10.00 do 15.00, vse enote odprte
Slovenski kulturni praznik

Brezplačen ogled

 

Sreda, 8. februarja, ob 11.00, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra, Šutna 23, Kamnik
Javno vodstvo po stalni in občasni razstavi

Vodila bo Alenka Juvan.

 

Sreda, 8. februarja, ob 18.00, Muzej – grad Zaprice, 

Muzejska pot 3, Kamnik
Javno vodstvo po novi razstavi Na planincah luštno biti – 
življenje na kamniških planinah

Vodili bosta avtorici Janja Železnikar in Zora Torkar.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Sobota, 28. januarja, ob 16.00, MC Kotlovnica
Festival svobodne video produkcije

Projekcije prijavljenih del in okrogla miza na temo videoprodukcije

Točna ura začetka festivala je odvisna od števila prijavljenih del in bo 
navedena na spletni strani MC Kotlovnica.

Petek, 3. februarja, ob 21.00, MC Kotlovnica
Koncert: Jegulja

Večer stoner metal progressive jam glasbene mešanice

Četrtek, 9. februarja, ob 18.00, MC Kotlovnica
Delavnica tonske tehnike z Blažem

Prikaz osnove ozvočevanja s praktičnimi primeri

Petek, 10. februarja, ob 21.00, MC Kotlovnica
Pest besed – Slava Pengovu

Večer avtorske slam poezije s poudarkom na kulturnem prazniku in 
spominu na Pengova

DOM KULTURE KAMNIK

Sreda, 1. februarja, ob 20.00, Galerija DKK
Foto klub Kamnik, Janez Glavač: Ptice

Odprtje fotografske razstave, razstava bo na ogled do 8. marca.

Vstop prost!

Prireditve v januarju in februarju
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 februarju? 
ter na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik 
www.kamnik-tourism.si.

Sreda, 1. februarja, ob 21.30, Klub Kino dom
Društvo Swinging Kamnik

Swing plesni večer. Vstop prost!

Sreda, 8. februarja, ob 20.00, Velika dvorana DKK

JSKD OI Kamnik
38. območna revija odraslih pevskih zborov v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika

Vstop prost, obvezna rezervacija in prevzem brezplačnih vstopnic. 
Število sedišč je omejeno!

Četrtek, 9. februarja, ob 17.00 in 18.30, Velika dvorana DKK
Mini teater Ljubljana

Kakčeve dogodivščine (Zgodba o kakcu)

Intermedijska predstava za otroke. Vstopnina: 5 EUR

TERME SNOVIK

Petek, 27. januarja, od 20.00 do 22.00, Terme Snovik
Nočno kopanje

Sprostite se v soju luči v bazenu s termalno vodo. 

 

Sobota, 28. januarja, od 13.00 do 14.00, Terme Snovik
Družinski pohod po okoliških poteh

Lažji pohod po okoliških poteh z obiskom izvira termalne vode

 

Sreda, 1. februarja, od 20.00 do 22.00, Terme Snovik
Nočno kopanje

Sprostite se v soju luči v bazenu s termalno vodo.

 

Sobota, 4. februarja, od 11.00 od 13.00, Terme Snovik
Ustvarjalne delavnice in vodne vragolije s Palčkom 
Snovičkom

Vaterpolo, odbojka v vodi, tek po vodni preprogi, delavnica mali prstki 
…

 

Sreda, 8. februarja, od 18.00 do 19.30, Terme Snovik  
Literarni večer v Termah Snovik

Prebiranje pesmi in podelitev nagrad

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 1. februarja, ob 19.00, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Potopis o Novi Zelandiji

Predavata Katarina in Rok.

Četrtek, 2. februarja, ob 19.00, Krajevna knjižnica 

Komenda (OŠ Komenda)
Aromaterapija za vsak dan

Izvedeli boste vse o tem, kaj so eterična olja, njihove lastnosti in kako 
jih pravilno ter varno uporabljamo. Predavala bo Melani Kovač.  

 

Torek, 7. februarja, ob 19.00, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjige Franceta Pibernika: Pozni november za 
pesnika

Knjiga je biografska pripoved o pesniku Francetu Balantiču in zajema 
celovitost njegove kratke življenjske poti. 

Sreda, 15. februarja, ob 19.00, Krajevna knjižnica 

Komenda (OŠ Komenda)
Od 0 do 4014 m – družinska ekspedicija po Aziji

Predava Matjaž Corel.

 

Torek, 21. februarja, ob 19.00, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjige Boštjana Gorenca - Pižame: sLOLvenski 
klasiki 1

Boštjan Gorenc - Pižama slovenske literarne klasike brezkompro-
misno razseka in spletna besedila prenese v knjižno obliko. Pogovor 
z avtorjem bo vodil dr. Noah Charney.

 

Četrtek, 9. februarja, ob 19.00, Krajevna knjižnica 

Komenda (OŠ Komenda)
Predavanje o razvoju otroških in najstniških možganov

Drugo predavanje z naslovom Poveži se in preusmeri. Na predavanju 
boste spoznali dve bistveni možganski integraciji in tri metode oz. 
načine našega odziva, ki spodbujajo to integrativnost v možganih. 
Predavanja so brezplačna in so namenjena staršem majhnih otrok in 
najstnikov. Predavanje vodi Andreja Vukmir, specialistka zakonske in 
družinske terapije. 

 

Sobota, 4. februarja, od 9.00 do 13.00, Krajevna 

knjižnica Komenda (OŠ Komenda)
Delimo znanje: delavnica izdelave nakita iz filca

Delavnico vodi Emilija Gregorčič. Število mest je omejeno, udeležba 
je brezplačna. Prijave zbiramo po telefonu št. 01 320 55 83 ali v Krajev-
ni knjižnici Komenda. S prostovoljnimi prispevki se povrnejo stroški 
materiala.

OK CALCIT VOLLEYBALL

Sobota, 28. januarja, ob 19.00, ŠD Kamnik
Tekma 1. DOL za moške: Calcit Volleyball – Krka

V 16. krogu 1. DOL za moške bodo odbojkarji Calcit Volleyballa ob 19. 
uri v ŠD Kamnik gostili ekipo Krke.

 

Sobota, 28. januarja, ob 17.00, OŠ Stranje
Tekma 2. DOL za moške: Calcit Volleyball II – KekoOprema 
Žužemberk

V 12. krogu 2. DOL za moške bo druga moška ekipa Calcit Volleyballa 
ob 17. uri v dvorani OŠ Stranje gostila ekipo KekoOprema Žužemberk.

 

Sobota, 28. januarja, ob 16.30, ŠD Kamnik
Tekma 2. DOL za ženske-zahod: Calcit Volleyball II – 
VOLLEYBAL Ljubljana I

V 12. krogu 2. DOL za ženske-zahod bo druga ženska ekipa Calcit 
Volleyballa ob 16.30 gostila ekipo VOLLEYBAL Ljubljana I.

 
Torek, 31. januar, ob 20.30, ŠD Kamnik
Tekma 1. DOL za moške: Calcit Volleyball – SIP Šempeter 

V 86. krogu 1. DOL za moške bodo odbojkarji Calcit Volleyballa ob 
20.30 v ŠD Kamnik gostili ekipo SIP Šempeter.

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ

Sobota, 4. februarja, od 9.00 do 11.00, Sv. Primož 
8. Zimska liga k sv. Primožu – Na ligo po knjigo 

Počastitev Prešernovega dne s tekom do Sv. Primoža. Kulturno ga 
bomo počastili z recitacijami, vsak dobi v dar knjigo.

ZASEBNI VRTEC ZARJA

Petek, 10. februarja, ob 9.30, 15.00, 16.30, Zasebni vrtec 

Zarja, Perovo 28 
Informativni dan za starše pred javnim vpisom otrok – 
novincev v vrtec. 

Ob navedenih urah bo voden ogled vrtca in predstavitev dejavnosti.

Aleš Senožetnik

Gora – Člani Društva ska-
kalni komite Gora so letoš-
njih nizkih temperatur še 
posebej veseli, saj so tako – 
tudi ob pomoči novega 
snežnega topa – lažje pripra-
vili dovolj umetnega snega 
za tradicionalne Skoke na 
Gori. Prireditev bo potekala 
prihodnjo nedeljo, 5. febru-
arja, na tamkajšnji skakalni-
ci. 
»Trenutno smo v polnem 
zagonu s pripravami na pri-
reditev: priprava skakalnice, 
Gorjanščice za najmanjše, 
zbiranje donacij ... Trudimo 
se in še se bomo trudili, da 
bi bili še uspešnejši kot lani, 
ter upamo, da bo tudi nara-
va poskrbela za lep sončen 
dan,« pravijo organizatorji 
skokov, ki bodo tudi letos 
tekmovanje pripravili v svo-
jem značilnem zabavnem 
slogu. A tekmovalnosti zato 

ne bo manjkalo. Tekmovalci 
se bodo pomerili v šestih 
starostnih kategorijah, od 
najmlajših pa do veteranov. 
Tekmovala pa bodo tudi de-
kleta. Med tekmovalce bodo 
razdelili tudi praktične na-
grade in vikend pakete.
»Na Gorjanščici, kjer se 
bodo s smučkami ali smuk-
ci spuščali najmlajši, bomo 
vse nagradili z medaljami za 
pogum, pa tudi čaj bodo do-
bili, da jih ne bo zeblo. Pos-
krbeli bomo tudi za pope-
stritev med odmori,« še do-
dajajo organizatorji, ki se 
nadejajo, da bo prireditev 
tudi tokrat obiskala kakšna 
znana oseba. V preteklosti 
so si skoke na Gori namreč 
že ogledali Primož Ulaga, 
Bine Norčič in skakalci ame-
riške in kanadske reprezen-
tance, ob 20-letnici društva 
pa jih je obiskal nekdanji 
češki reprezentant Jaroslav 
Sakala.

Skoki na Gori

Februarja bodo ponovno potekali tradicionalni 
Skoki na Gori.

Domžale – Društvo Ajda Domžale organizira Začetni tečaj 
biodinamike, na katerem se bodo udeleženci spoznali z 
glavnimi načeli biodinamike, pripravo in uporabo biodina-
mičnih preparatov, pripravo kompostnega kupa ter spozna-
li druge nasvete za uspešno vrtnarjenje. Izdelali bodo home-
opatski preparat proti polžem, pripravili kompostni kup in 
izdelali preparat po Mariji Thun in prikazali delo z vrtnim 
drevjem. Tečaj bo potekal ob sobotah, 18. in 25. februarja ter 
4. marca, med 9. in 13. uro v Domžalskem domu. A. Se.

Tečaj biodinamike

Kamnik – V sredo, 1. februarja, bo v galeriji Doma kulture 
Kamnik odprtje samostojne razstave fotografij člana Foto 
kluba Kamnik Janeza Glavača. Razstava bo v celoti posveče-
na svetu žuželk, ki jih je avtor, kot velik ljubitelj narave, v 
objektiv ujel v zadnjih letih. A. Se.

Makro fotografije Janeza Glavača

Rdeča laterna obrne 
Tour na glavo in nas 
prisili v razmislek o 
pomenu uspeha, 
poraza in prave narave 
kolesarstva. To je 
knjiga o 99 odstotkih 
profesionalnih 
kolesarjev, ki nikoli ne 
zmagajo, dvigujejo 
pokalov in se sončijo 
v soju žarometov. 
Knjiga o tem, 
kako dojemamo 
kolesarstvo, življenje 
in same sebe.

18
EUR

270 strani; 220 x 150 mm; mehka vezava

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

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

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

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage LENČKE

Helene Bergant
iz Suhadol

se iskreno zahvaljujemo njenim sestram in ostalim so
rodnikom, sosedom in znancem ter njenim dolgoletnim 
prijateljicam, sodelavkam in sodelavcem tovarne Titan 
ter sodelavcem Grafina in Malim vitezom za izrečeno 
sožalje, besede tolažbe, za podarjeno cvetje, sveče in de
narno pomoč. Najlepša hvala vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani in našo Lenčko pospremili na 
njeni zadnji poti. Vsa toplina njenega srca bo za večno 
ostala z nami.

Žalujoči: partner Bojan, sin Anže z Barbaro, hči Urška  
z Mitjem ter njeni vnučki Patrik, Luka in Žan

ZAHVALA

Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš.
Po isti poti, koder odhajaš,
navadno nazaj prihajaš.
Med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo iz tvoje ljubezni.
(Tone Kuntner)

Poslovila se je naša draga mama

Fani Pavlič
upokojena poslovodja Delikatese v Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na poslednji 
poti. Hvala za izrečena sožalja, besede tolažbe, darove, 
sveče in cvetje. Hvala gospodom duhovnikom za lepo 
opravljen pogrebni obred, ministrantom, pevcem in or
ganistki. Hvala osebju Bolnišnice Golnik ter njeni oseb
ni zdravnici. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spošto
vali in se je boste radi spominjali.

Žalujoči vsi njeni
Kamnik, 19. januarja 2017

ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine
in hvaležno misel nate.

V 89. letu se je od nas poslovila 
ljuba mami, sestra, teta, babica in 
prababica

Milka Pirc
roj. Vidic iz Kamnika, Novi trg 29a

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so ji v zadnjih dneh 
življenja kakorkoli pomagali, tako zdravnikom in oseb
ju ZD dr. Julija Polca Kamnik, UKC Ljubljana, bolniš
ničnima župnikoma. Srčna hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
tolažilne in vzpodbudne besede, podarjeno cvetje in 
sveče. Iskrena hvala gospodu župniku za lep pogrebni 
obred, pevcem za sočutno zapete pesmi, praporščakom, 
Komunalnemu podjetju Kamnik, mamini sestri in ne
čakinji za ganljive besede slovesa ter vsem drugim, ki so 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Kamnik, januar 2017

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
samo daleč, daleč stran je …

Vedno v naših srcih boš živel. 

Odšel je naš dragi oči in mož

Alojz Trebušak
iz Kamnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovane 
sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala za  
vsako tolažilno misel in pozornost, ki ste nam jo name
nili ob zadnjem slovesu. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku za pogrebni obred in pevcem za milo zveneče 
pesmi. Hvala vsem, ki ste našega očija pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je mnogo 
prezgodaj, nenadoma, za zmeraj 
zapustila naša draga mami, babi, 
prababica, sestra, svakinja, teta, 
prijateljica

Anica Koderman 
rojena Ficko, iz Kamnika,  

zadnje leto je prebivala v Ljubljani

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem se zahvalju
jemo za najiskrenejše besede, misli, za cvetje, ko smo jo 
pospremili na njeni zadnji poti na ljubljanskih Novih Ža
lah v ponedeljek, 23. januarja 2017. Zahvaljujemo se vsem, 
ki se je boste z ljubeznijo v srcu spominjali še naprej.

Vsi njeni

ZAHVALA

Džemal  
Ajdarpašić

Mnogo prezgodaj je v 46. letu odšel naš mož, oče ter brat. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,  
hvala za izrečena sožalja in pomoč.

Žalujoči: žena Elvira, sinovi Fuad, Adnan in Amar  
ter ostala družina

Aleš Senožetnik

Kamnik – »V življenju nas 
vseh sta dve obdobji, ko je 
človek posebej občutljiv. 
Prvo je začetek, drugo pa ko
nec. Na prvi pogled sta ti 
dobi zelo različni. Imata pa 
dve pomembni in skupni 
značilnosti: šibkost in odvi
snost od drugih ljudi. Naj
bolj ogrožena človeška bitja 

so nerojeni otroci in bolni 
na smrt, umirajoči,« je ne
koč dejal Jože Trontelj, ki se 
je ukvarjal z etičnimi dile
mami v medicini.
Rojen 1. junija 1939 v Ka
mniku, je večino svoje boga
te poklicne poti deloval v 
Ljubljani, več let pa tudi v 
Kuvajtu. Bil je priznan slo
venski nevrolog, predavatelj 
na Fakulteti za medicino, bil 
je član in v zadnjem obdob
ju svojega življenja tudi 
predsednik Slovenske aka
demije znanosti in umetno
sti. Kot vodja državne komi
sije za medicinsko etiko in 
član odbora Sveta Evrope za 
smernice v bioetiki je v veli
ki meri oblikoval etična sta
lišča v slovenski medicini 
ter tudi na tujem.
Prav delovanje na področju 
medicinske etike je bilo v 
ospredju spominskega veče
ra, ki so ga pripravili člani 
Društva sv. Jakoba v dvorani 
frančiškanskega samostana 
v Kamniku. Gosta večera sta 
bila Trontljeva soproga Ta
tjana in njegov ožji sodela
vec Tone Žakelj. Večer je 
pripravila in vodila Ivanka 
Učakar, za ubeseditev Tron
tljevih besedil pa je poskrbel 
Tone Ftičar. Glasbeno sta 
večer popestrila Rok Spruk 
in Marko Heričko.
Tone Žakelj je strokovno, a z 
laiku razumljivo preprostim 
besednjakom pojasnil te
meljne etične dileme človeš
kega življenja od rojstva do 
smrti, medtem ko je Tatjana 
Trontelj svojega soproga tan
kočutno osvetlila kot skrbne
ga družinskega človeka, ži
vljenjskega sopotnika, ki je 
bil predan svojemu poklicu.
Jože Trontelj je zavzemal tr
dna etična stališča tudi do 

najtežjih vprašanj v medici
ni, ki pa so mu jih nekateri 
očitali kot konservativna. 
Prizadeval si je, da bi z vzgo
jo znižali število splavov, 
čeprav se je zavedal, da bi 
bila prepoved splava nereali
stična. Menil je, da splav 
prepoveduje že Hipokratova 
prisega, a dodal, da v določe
nih primerih, kot so posil
stvo, ob hudi okvari ploda, 

zunajmaternični nosečnosti 
ali ko je ogroženo življenje 
nosečnice, ni etično sporen. 
Nasprotoval je evtanaziji, 
vendar je zagovarjal opusti
tev ali neuvedbo zdravlje
nja, ko to le podaljšuje 
trpljenje umirajočega in z 
njim ni mogoče rešiti življe
nja. »»Veliko nesporazu
mov izvira iz zmede izrazja. 
Nekateri govorijo o pasivni 
evtanaziji, izrazu, ki bi ga 
bilo najbolje izgnati iz raz
prav. Navadno to pomeni 
opustitev zdravljenja, ki lah
ko še vzdržuje ali podaljšuje 
življenje. Če s tako terapijo 
ni mogoče doseči izboljša
nja zdravja niti rešiti življe
nja, njena opustitev ali uki
nitev etično ni sporna, am
pak edino pravilna. Ko bol
niku, ki je po izkušnjah iz
gubljen, nehajo podaljševati 
življenje in predsmrtne 
muke in se osredotočijo na 
lajšanje bolečin in drugega 
trpljenja, govorimo o preki
nitvi ali neuvedbi brezu
pnega zdravljenja,« je bese
de Jožeta Trontlja iz knjige 
Živeti z etiko, ki so jo uredili 
njegovi ožji sodelavci, preb
ral Tone Ftičar. In še: »Člo
vek, ki je šel skozi izkušnjo 
pomoči umirajočemu, ni 
več isti, kot je bil prej. Do 
bolnih in umirajočih ima
mo še poseben dolg, to je 
skrb za ohranitev njihovega 
osebnega dostojanstva in sa
mospoštovanja. Kar storimo 
dobrega za stare, bolne in 
umirajoče, se bo v raznih 
oblikah obilno povrnilo tudi 
mladim in zdravim.«
Trontljeve misli so enkratna 
zapuščina enega najug
lednejših znanstvenikov in 
strokovnjakov za etiko v sve
tu. 

Življenje z etiko
Jože Trontelj je bil priznan slovenski nevrolog. 
Velik del svojega življenja se je ukvarjal z etičnimi 
vprašanji v medicini. Društvo sv. Jakoba mu je 
nedavno posvetilo spominski večer.

O Jožetu Trontlju sta spregovorila njegova soproga Tatjana 
in tesni sodelavec Tone Žakelj, večer je vodila Ivanka 
Učakar, Trontljeve misli pa je bral Tone Ftičar.

Kamnik – V petek, 10. februarja, bo v Mladinskem centru 
Kotlovnica potekal prvi letošnji recital slam poezije Pest be-
sed. Dogodek se bo odvijal na dan, ko nas je zapustil slo-
venski kantavtor in glasbenik Tomaž Pengov. "Vsi tekmoval-
ci bodo v poklon Tomažu Pengovu v uvodnem krogu zasla-
mali eno od njegovih pesmi, kar je poleg vseh tradicionalnih 
razlogov za druženje z nami še en več, da se vidimo v Ko-
tlovnici," vabijo organizatorji na še en zanimiv večer poezi-
je, pesnike pa pozivajo, da se čim prej prijavijo. A. Se.

Pest besed – Slava Pengovu!
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Aleš Senožetnik

Smrečje  – Smučišče Osovje 
je morda majhno, a zaradi 
domačnosti, zagnanega pro-
stovoljnega dela domačinov 
in poudarka na otrocih in 
družinah marsikomu pred-
stavlja boljšo izbiro kot 
kakšno večje, a tudi dražje 
smučišče v okolici.
Lepo, čeprav mrzlo januarsko 
vreme je na pobeljene strmi-
ne smučišča, ki leži le nekaj 
kilometrov pod Črnivcem, 
zvabilo številne družine. 
»Zjutraj smo iskali smučišče, 
ki je blizu in ima trak za otro-
ke, in na internetu našli smu-
čišče Osovje, ki ponuja vse, 
kar potrebujejo otroci,« pravi 
Simon Olup iz Domžal, ki je z 
družino v Osovje prišel prvič.
Enakega mnenja sta tudi 
Bojana in Krešimir Kiršner 
iz Rožičnega, ki sta bila nav-
dušena nad dobro ponudbo 
za otroke in nizko ceno. »Za 
otroke je odlično poskrblje-
no. Glede na ponudbo je 
cena več kot sprejemljiva,« 
pravita Kiršnerjeva. 

Nina Karče in njena družina 
je bila najbolj navdušena 
nad tekočim trakom, ki naj-
mlajšim olajša prve smučar-
ske zavoje, zato je prepriča-
na, da se bodo v Osovje še 
vrnili.

Včasih do štirideset 
tekem, a tudi danes je 
živahno
Prav smučarski trak je zad-
nja pridobitev smučišča pod 
Črnivcem, ki ga vse od leta 
1981 upravlja Smučarsko 
društvo Črna. Majhno dru-
štvo je vselej delovalo z veli-
ko vnemo svojih članov, ob 
tem pa predsednik Dušan 
Žagar ne pozabi posebej 
omeniti tudi kamniških 
podjetij, kot sta Calcit in 
nekdanja tovarna Utok. Prav 
s pomočjo kamniške usnjar-
ske tovarne so v začetku 
osemdesetih let usposobili 
vlečnico, ki posodobljena 
smučarje na vrh klanca v 
Osovju vozi še danes. 
»Včasih smo organizirali 
med 30 in 40 sindikalnih 

tekem. Sedaj tega ni več, 
ker je večjih podjetij malo, 
redka se še odločajo za to-
vrstne sindikalne aktivno-
sti. Danes je tekem le še 
nekaj letno, morda pet ali 
deset,« pove Dušan Žagar, 
ki je član društva od same-
ga začetka, skoraj dve dese-
tletji pa tudi njegov predse-
dnik. 
Sindikalna in druga smu-
čarska tekmovanja, ki so 
pred leti potekala na smu-
čišču v Osovju, so gotovo 
precej prispevala k živah-
nemu vrvenju smučarjev in 
druženju v društveni bru-
narici, a tudi danes je doga-
janje še kako živo, pred-
vsem ob koncih tedna, ko 
smučišče obiščejo tudi dru-
žine z otroki. Kljub temu, 
da za smučišče skrbijo pro-
stovoljci, pa s tem ni nič 
slabše poskrbljeno za var-
nost in nemoteno delova-
nje smučišča kot v večjih 
smučarskih centrih. »Ima-
mo svojega strojnika, nad-
zornika smučišča, obrato-
valna dovoljenja za vlečni-

co in smučišče, prvo po-
moč. Nič nam ne prizana-
šajo, kljub temu da smo 
majhno smučišče, ki deluje 
na prostovoljni bazi, mora-
mo izpolnjevati postavljene 
pogoje,« pravi Dušan Ža-
gar.
Starejša generacija članov – 
vseh je okoli 40, aktivnejših 
pa kakšnih 15 – vajeti počasi 
prepušča svojim otrokom in 
drugim mlajšim krajanom, 
ki so odrasli na smučišču. 
»Člani smo mlade vseskozi 
vzgajali v šport in smučanje. 
Danes imajo naši otroci že 
svoje otroke, ki jih pripeljejo 
na smučišče. To je motivaci-
ja za naše delo in mislim, da 
se za prihodnost smučanja 
pri nas ni za bati,« so zado-
voljni v društvu, ki mladim 
iz Krajevne skupnosti Črne 
do dopolnjenega 15. leta sta-
rosti omogoča brezplačno 
smučanje.

Glavni namen vsega je 
druženje
Tudi sicer so glavne aktivno-
sti društva usmerjene k mla-
dim. Daleč naokoli so znani 
po smučarskih tečajih, ki jih 
domači učitelji smučanja iz-
vajajo individualno, ob zim-
skih počitnicah pa v večjih 
skupinah. Povpraševanje 
vsako leto krepko presega 
omejeno število mest.
Eden izmed učiteljev, ki svo-
je znanje prenaša na mlajše 
generacije, je Matija Žagar, 
ki upa, da bo sneg zdržal 
vsaj še čez zimske počitnice. 
»Tega si res želimo, saj ta 
tečaj otrokom ogromno po-
meni in predstavlja vrhunec 
naše sezone,« pravi Matija, 
ki s smučiščem živi vse od 
malih nog in spada med 
predstavnike mlajše genera-
cije članov.
»Želeli smo, da naš kraj za-
živi s smučanjem. Zato mla-
de naučimo smučati in jim 
ponujamo zastonj smuko 
na smučišču, glavni namen 
vsega pa je druženje,« za-
ključuje Matija Žagar. 

Kraj, ki živi  
s smučanjem!
Smučišče Osovje je edino v občini, ki v teh zimskih dneh zagotavlja smuko. Za nemoteno obratovanje 
skrbijo člani Smučarskega društva Črna, ki poseben poudarek daje mladim.

Člani Smučarskega društva Črna dajejo velik poudarek delu z mladimi.

Predsednik društva Dušan Žagar

Med čakanjem na žičnico je vedno gneča ...

Domači učitelji smučanja bodo tudi med letošnjimi 
zimskimi počitnicami organizirali odlično obiskan tečaj.

Letošnja pridobitev je tekoči trak, s katerim je smučišče v 
Osovju družinam še bolj prijazno.

Kamniška Bistrica – Kljub temu da je Velika planina pobelje-
na, pa snega v zadnjem obdobju še ni bilo dovolj, da bi na 
tamkajšnjem smučišču zagnali naprave in odprli letošnjo 
smučarsko sezono. »Takoj ko bodo vremenske razmere to 
dopuščale, bomo smučišče in sankališče odprli. O odprtju 
bomo javnost obvestili tudi preko družabnih omrežij in me-
dijev,« pravijo pristojni na Veliki planini, kjer nimajo naprav 
za umetno zasneževanje, zato je smučarska sezona odvisna 
le od vremena oziroma snežnih padavin, katerih kljub mra-
zu, letos še ni bilo veliko. Na otroško progo Jurček in 2,4-ki-
lometrsko srednje zahtevno progo pod dvosedežnico Šim-
novec, ki so jo obnovili pred dobrim letom in je lani po štirih 
sezonah ponovno sprejela prve smučarje, bo tako treba še 
malo počakati. A. Se.

Na Veliki planini za smuko še ni dovolj snega
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