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OBČINSKE NOVICE

Maistrova hiša je nekaj 
posebnega
Spominska soba Rudolfa 
Maistra se odslej imenuje 
Rojstna hiša Rudolfa Mai
stra, saj je občina prenovila 
še preostanek pritličja.
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AKTUALNO

Čistilne akcije
Čistilne akcije so se po obči
ni začele že pred dvema ted
noma, večino pa jih bodo 
krajevne skupnosti in neka
tera društva organizirala ju
tri, 7. aprila.
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KULTURA

Razstava Rudolf 
Maister in Kamnik
Kamniški umetnik Dušan 
Sterle razstavljene grafike 
samoiniciativno podarja na
šemu mestu.
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PLANINSTVO

Kamniške planince bo 
vodil Marko Petek
Na volilnem občnem zboru 
Planinskega društva Kamnik 
se je zbralo nekaj manj kot 
sto članov društva.

stran 12

Najvišje priznanje 
letos čebelarjem
Za nami je osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so bila podeljena občinska 
priznanja, praznovanje pa je bilo znova priložnost, da se spomnimo na velika dejanja in pogum 
svojega rojaka generala in pesnika Rudolfa Maistra.

Letošnji nagrajenci Občine Kamnik v družbi župana Marjana Šarca in podžupanov Igorja Žavbija in Mateja Slaparja 
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Jasna Paladin

Kamnik – Tekaškemu poka-
lu Občine Kamnik se bo 
pridružil še en tek. Zavod za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik v sodelovanju z Bo-
difit centrom Kamnik prvič 
organizira Tek na Stari grad, 
ki bo tudi občinsko prven-
stvo v gorskih tekih za 
osnovne šole.
»Start tekmovanja bo nad 
Zdravstvenim domom Ka-
mnik. Trasa teka bo za 
osnovnošolce dolga 850 me-
trov, za odrasle pa dobrih tri 
tisoč metrov in bo potekala 
po tako imenovanih vlakah. 
Natančna trasa bo znana po 

analizi stanja na terenu. Tis-
ti, ki jim gorski tek ni blizu, 
pa se bodo po trasi lahko 
sprehodili. Organizacija 
Teka na Stari grad je že več 
let trajajoča želja, ki nam jo 
bo letos uspelo uresničiti. S 
tem smo povezali zgodo-
vinsko dediščino mesta Ka-
mnik z gorskim tekom, še 
enim športom, ki je v Ka-
mniku izrazito razvit,« pravi 
Samo Trtnik z Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik.
Tek bo v petek, 15. junija, a 
prijave potekajo že od 1. 
aprila, in ker je število teka-
čev omejeno na tristo, velja s 
prijavami pohiteti.

Prvi Tek na Stari grad

TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM
paket ZRAK -VODA

WPLV-09-S1 NT 
+ HM-142 S1

WPLV-14-S1 NT 
+ HM-142 S1

cena paketa

lastni vložek že od 

cena paketa

lastni vložek že od

7.309 € 
- subvencija

4.809 €

8.879 € 
- subvencija

6.379 €

paket ZEMLJA - VODA

WPG-07-K2

WPG-10-K2

WPG-15-K2

cena paketa

lastni vložek že od 
cena paketa

lastni vložek že od 
cena paketa

lastni vložek že od

12.537 € 
- subvencija

8.537 €
13.742 € 

- subvencija
9.742 €

16.698 € 
- subvencija

12.698 €

paket VODA - VODA

WPG-07-K2

WPG-10-K2

WPG-15-K2

cena paketa

lastni vložek že od 
cena paketa

lastni vložek že od 
cena paketa

lastni vložek že od

11.990 € 
- subvencija 

7.990 €
12.318 € 

- subvencija
8.318 €

12.537 € 
- subvencija

8.537 €

PREMIUM
BRAND

INSTALACIJE KOPŠE
041 683 017

UDOBNO.
UGODNO.

NA KLJUČ.

Ne prepuščajte ogrevanja naključju.

Paketi vsebujejo: 
svetovanje, toplotno črpalko Kronoterm z 
vključenim 200 l bojlerjem, osnovno montažo 
ogrevalnega kroga in sanitarne vode, hladilniško 
povezavo in podstavek v primeru zrak-voda, 
vrtino in obtočno črpako v primeru geotermalnih 
paketov ter zagon.

Vse cene so z 9,5 % DDV. 
Prikazana subvencija je ob zamenjavi 
obstoječega sistema. Več o subvencijah 
preberite na www.ekoskladi.si. 

INSTALACIJE KOPŠE041 683 017 info@instalacije-kopse.si

KOPŠE-oglas Kamničanka 271x128 mm.indd   1 3. 04. 2018   10:25:48
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Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so digitali
zirali zbirko razglednic iz svoje domoznanske zbirke, novo 
pridobitev z naslovom Kamniške podobe: digitalizirana zbir
ka razglednic pa bodo predstavili v ponedeljek, 9. aprila, ob 
19. uri v dvorani knjižnice. Pojav razglednic nasploh in nji
hov pomen v naši kulturi bo predstavila etnologinja dr. Mar
janca Klobčar, sam projekt digitalizacije, s katerim želijo 
zbirko zaščititi in približati širši javnosti, pa bo predstavil 
Andrej Kotnik. J. P.

V knjižnici digitalizirali zbirko razglednic

Šmarca – Simon Zorman, organizator dobrodelnih koncer
tov v Šmarci, bo v soboto, 21. aprila, ob 9. uri organiziral 
1. dobrodelni turnir trojk v košarki, ki bo na igrišču pri ga
silskem domu v Šmarci. Prijavnina za tričlanske ekipe je 30 
evrov, celoten izkupiček pa bodo namenili projektu Uresni
čimo sanje, s katerim bodo sedmim otrokom s posebnimi 
potrebami omogočili končni izlet v Izolo. Lesene medalje 
za najboljše ekipe bodo izdelali otroci sami. Za gledalce je 
vstop prost, bodo pa veseli prostovoljnih prispevkov.  
Otroci, ženske in moški lahko svoje ekipe že prijavijo, in 
sicer na simon30ster@gmail.com. Pripravili bodo tudi 
otroške delavnice. J. P.

Dobrodelni turnir trojk v košarki
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Jasna Paladin,  
Maja Avguštin

Kamnik – Občina Kamnik je 
lansko leto od Župnije Ka-
mnik odkupila še preosta-
nek pritličja rojstne hiše Ru-
dolfa Maistra, ga v zadnjih 
mesecih temeljito prenovila 
in v njem uredila dodatne 
muzejske prostore. Pomena 
stavbe za Kamnik, ki ni le 
zgodovinski, ampak tudi ar-
hitekturni, se na občini dob-
ro zavedajo. Posebnost hiše 
je namreč tudi to, da je delo-
vala kot meščanska kmetija 
s svojim lastnim gospo-
darskim poslopjem, vrtom 
in sadovnjakom in je tudi 
ločena od stavbnega niza na 
Šutni; nobena druga hiša se 
je ne dotika. 
»Leta 2012, ko smo odprli 
spominsko sobo, samo se 
zavedali, da nas čaka še veli-
ko dela, a čas je terjal svoje, 
preteklo je kar nekaj let, tre-
ba je bilo urediti lastništvo 
in danes tako odpiramo pri-
tličje v celoti in odslej o tej 
muzejski enoti govorimo 
kot o rojstni hiši Rudolfa 
Maistra in ne le več kot o 
spominski sobi. Ta pridobi-
tev je pomembna predvsem 
za mlade generacije, da se 
bodo zavedali, kakšna je 
naša zgodovina in katere so 
bile Maistrove vrednote,« je 
povedal župan Marjan Ša-
rec. Direktorica Medobčin-
skega muzeja Kamnik mag. 
Zora Torkar pa je dodala: 
»Današnje odprtje je eden 
od dokazov, da se Kamnik 
ne imenuje zaman Maistro-
vo mesto. Nova pridobitev je 
pravi način, da bo muzej še 
naprej dostojno predstavljal 
Maistrovo ime in njegovo 
vlogo tako slovenski kot 
evropski javnosti. Ti dodatni 
prostori so bili že kar nuja. 
Leta 2013, ko smo odprli 
prvi del, smo uredili muzej-
sko-informacijsko sobo in 
stalno postavitev, manjkali 
pa so prostori za občasne 
razstave in to smo danes do-
čakali. Obnovili smo vežo, 
sobo za občasne razstave in 
manjšo pedagoško sobo, saj 
so naši zvesti obiskovalci 
tudi otroci.«

Prva vojna iz zasebnih 
zbirk na Kamniškem
Z novimi prostori so odprli 
tudi začasno razstavo z nas-
lovom Oj, ta soldaški boben 
(Prva vojna iz zasebnih 
zbirk na Kamniškem), s ka-
tero želijo počastiti spomin 
na stoto obletnico konca 
prve svetovne vojne. Razsta-
vo je pripravila Alenka Ju-
van, gradivo zanjo pa so pri-
spevali: France Stele, Matjaž 

Šporar, Egidij Merčun, 
Zvonka Senica, Miroslav Po-
točnik in Jernej Brajer.
Razstava bo na ogled do 
marca prihodnje leto.

Maistrova hiša skozi oči 
konservatorke
Maistrova hiša je bila do po-
stopka denacionalizacije v 
lasti Občine Kamnik. Ta je 
med letoma 2000 in 2004 
izvedla obnovo fasade, v 
notranjščini pa gradbena 
dela pustila nedokončana. 
Po zaključenem denaciona-
lizacijskem postopku je hiša 
postala last Župnije Ka-
mnik. Zaradi izjemnega po-
mena hiše je Občina Ka-
mnik v prvi fazi odkupila 
polovico pritličja, potem pa 
še drugo polovico. V prvi 
fazi je Občina Kamnik med 
letoma 2012 in 2014 obnovi-
la del pritličja in ga nameni-
la stalni razstavi o življenju 
in delu Rudolfa Maistra, ki 
je nastala pod okriljem Me-
dobčinskega muzeja Ka-
mnik. Med letoma 2017 in 
2018 je potekala obnova pre-
ostalega dela pritličja. 
Iz Franciscejskega katastra 
iz leta 1826 je razvidno, da 
sta na lokaciji današnje Ma-
istrove hiše prvotno stali dve 
manjši hiši, vsaka s svojim 
vrtom in brez gospodarske-
ga poslopja. V Reambu-
lančnem katastru iz leta 
1868 sta hiši že povezani in 
dozidani, zgrajeno je tudi 
današnje gospodarsko po-
slopje. Glede na dejstvi, da 
je leta 1837 hišo kupil Blaž 
Svetic in da je Kamnik utr-
pel zadnjo veliko škodo v po-
žaru leta 1845, ocenjujem, 
da sta bili hiši združeni in 
predelani prav v obdobju po 
požaru. To potrjuje tudi le-
tnica 1851 poleg monograma 

BS na temenu glavnega por-
tala. Slogovno gledano gre 
za obdobje poznega klasiciz-
ma in začetek historizma. 
Fasada je preprosta in brez 
posebnih estetskih poudar-
kov. Edini poudarek dajejo 
profiliran medetažni venec 
in okenski okvirji. Odsotnost 
fasadnih elementov, ki so 
značilni za omenjeno ob-
dobje, namiguje na mož-
nost, da je morebiti fasada 
mlajša. Hiša ima dva kamni-
ta portala. Glavni portal je 
kamnit, sestavljen iz dveh 
vertikalnih slopnih nosilcev 
z bogatima profiliranima ka-
piteloma, ki nosita segmen-
tni lok portala. Profilirana 
nadstrešnica je vključena v 
medetažni venec. Možnost o 
mlajši fasadi potrjuje tudi 
dejstvo, da je temenski ka-
men iz druge kamnine kot 
celotni portal, prav tako tudi 
dejstvo, da so morali (očitno 
ob namestitvi portala) posli-
kan obok v glavni veži delno 
posneti, da se vrata sploh od-
pirajo. Manjši portal desno 
od glavnega je starejši. Por-
tal je že klasicističnih linij, 
vendar se na njem še vedno 
pojavlja baročna reliefna de-
koracija, kar ga uvršča v prva 
desetletja 19. stoletja. Nas-
lednje omembe vredno 
odkritje je dejstvo, da je glav-
na veža v obliki črke L. Posli-
kava glavne veže je bila naj-
dena tudi v prostoru desno 
od vhoda. Poleg tega je bilo 
na poševni steni od vhoda 
najdeno okno, kar kaže na 
to, da je bila stena nekdaj zu-
nanja stena. 
Pred obnovo smo se lotili 
najprej raziskav in sondi-
ranj. Sondiranje je opravila 
restavratorka mag. Tjaša 
Pristov iz ZVKDS, OE Lju-
bljana. Izsledki so pokazali, 

da je bilo pritličje v celoti po-
slikano. Oba prostora levo 
od vhodne veže sta utrpela 
več poškodb pri gradbenih 
posegih med letoma 2000 
in 2004, zato je bila 
šablonska poslikava močno 
poškodovana in zelo slabo 
ohranjena. Najdbe so bile 
dokumentirane, najlepša 
poslikava je bila odkrita v 
glavni veži. Gre za dekora-
tivno poslikavo, ki imitira 
gradnjo iz opek. Poslikava je 
v zlati oker barvi in obsega 
celotno ostenje veže. Oboki 
so v sivozelenem odtenku z 
osrednjimi rozetami v mod-
ri barvi. Na poslopjih stopni-
šča je bil najden naslikan 
marmorino v modrosivi bar-
vi. Poslikava je poudarjena z 
živo rdečo črto. Zaradi dob-
re ohranjenosti smo se kljub 
več barvnim plastem, ki so 
jo prekrivale, odločili za nje-
no restavracijo. Na določe-
nih predelih je bila poslika-
va delno rekonstruirana.
Pri obnovi smo se držali va-
rovanja tlorisne zasnove. Vso 
stavbo pohištvo je leseno, 
okna so dvojna, predeljena 
na križ. Zunanje okno je bilo 
obnovljeno. Tudi tlaku je bila 
posvečena posebna pozor-
nost. Obstranska prostora sta 
tlakovana z opečnatim tla-
kom, glavna veža pa s kamni-
timi ploščami večjih dimen-
zij. Najdeno okno je bilo ob-
novljeno in je prezentirano. 
Razstava je prilagojena pre-
zentaciji poslikave v glavni 
veži, v obeh stranskih prosto-
rih pa okenskih odprtinah.
S posegi v letu 2018 je bila 
zaključena obnova pritličja. 
V prihodnjih letih se nadeja-
mo obnove nadstropja, saj 
se v nadstropju prav tako 
skrivajo bogate stenske po-
slikave.

Maistrova rojstna hiša 
je nekaj posebnega
Spominska soba Rudolfa Maistra se odslej imenuje Rojstna hiša Rudolfa Maistra, saj je občina 
prenovila še preostanek pritličja hiše, kjer bo za dogodke, povezane z Rudolfom Maistrom in prvo 
svetovno vojno, še več prostora.

Mag. Zora Torkar, župan Marjan Šarec in Alenka Juvan med ogledom nove razstave 
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Jasna Paladin

Bakovnik – V enoti Tinkara 
javnega Vrtca Antona Med-
veda Kamnik so se pred 
dnevi razveselili novega 
igrala, ki so ga v vrtcu kupili 
s pomočjo Občine Kamnik 
in donatorjev, pa tudi z 
lastnim denarjem. Vrednost 
igrala, ki je primerno tudi za 
gibalno ovirane otroke, in 
zemeljskih del je približno 
28 tisoč evrov.
V vrtcu so ob tem simbolič-
no podpisali posebno zaob-
ljubo, da bodo otroci na igra-

lo skrbno pazili, na njem 
vsak dan krepili svoje mišice 
in tkali mnoga prijateljstva. 
Z napisanim so se strinjali 
najmlajši iz skupin Žogice, 
Lunice, Barčice in Sončki, ki 
so že komaj čakali, da novo 
igralo tudi preizkusijo.
Ob veselem dogodku so v 
vrtcu pripravili tudi športni 
dan, ki so ga poimenovali 
Tinkarjada, novo pridobitev 
pa sta s prerezom traku ura-
dno odprla podžupan Igor 
Žavbi in ravnateljica Vrtca 
Antona Medveda Kamnik 
mag. Liana Cerar.

Tinkarjada ob 
novih igralih
V vrtcu Tinkara so pridobitev novih igral 
pospremili s prav posebnim športnim dnevom.

Novo igralo sta s prerezom traku odprla ravnateljica Vrtca 
Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar in podžupan 
Igor Žavbi. / Foto: Jasna Paladin

Najmlajši so z navdušenjem preizkusili novo pridobitev in 
sodelovali na Tinkarjadi. / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Župan Marjan Ša-
rec je na osrednji slovesno-
sti podelil šest priznanj Ob-
čine Kamnik in posebno 
županovo priznanje.
Zlato priznanje so prejeli 
člani Čebelarskega društva 
Kamnik za ohranjanje tradi-
cije čebelarstva in izobraže-
vanje, usposabljanje, ozave-
ščanje ter aktivno sodelova-
nje na področju čebelarstva. 
Srebrni priznanji so prejeli 
Antonija Golob za dolgole-
tno nesebično delo pri Rde-
čem križu, Kulturnem dru-
štvu dr. Franceta Steleta, 
Krajevni skupnosti Tunjice 
in Sadjarsko-vrtnarskem 
društvu Tunjice ter člani 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda za širjenje 
in spodbujanje domoljubja, 
spoštovanja domovine, nje-
ne samostojnosti, neodvi-
snosti in suverenosti. Bro-
nasta priznanja so prejeli 
Ivanka Bajde za strokovno 
udejstvovanje pri vzgoji in 
izobraževanju, nesebično 
pomoč sočloveku ter za ak-
tivno družbeno delo, Ivan 
Urh za požrtvovalno delo z 
mladimi, oblikovanje špor-
tnih osebnosti in za dolgole-
tno uspešno organizacijo 
Teka k Sv. Primožu, ki veli-
ko pripomore k promociji 
občine Kamnik po vsej Slo-
veniji, in člani Turističnega 
društva Gora sv. Miklavž za 
izjemen prispevek k ohra-
njanju kulturne in naravne 
dediščine, prispevek k ra-
zvoju turistične točke na Sv. 
Miklavžu in turizma v Ka-
mniku ter za prizadevnost, 
vztrajnost in spodbudo za 
nadaljnje delo.
Župan je posebno županovo 
priznanje podelil Zdravstve-
nemu domu dr. Julija Polca 

Kamnik za osemdesetletno 
delovanje ter uspešno, kvali-
tetno, strokovno in nadstan-
dardno zagotavljanje zdrav-
stvene in preventivne oskrbe 
vseh občank in občanov obči-
ne Kamnik. Podeljena pa so 
bila tudi priznanja za naj-
boljše literarno in likovno 
delo letošnjega natečaja Ko-
ordinacijskega odbora vete-
ranskih in domoljubnih or-
ganizacij občin Kamnik in 
Komenda. Prejeli so jih: Gre-
gor Sedeljšak, učenec 4. ra-
zreda Podružnične šole Mot-
nik pod mentorstvom Ane 
Jelen, Anita Boštic, učenka 
8. razreda Osnovne šole Fra-
na Albrehta Kamnik pod 
mentorstvom Anamarije Er-
čulj, Lara Berlec, učenka 6. 
razreda Osnovne šole Toma 
Brejca pod mentorstvom Ka-
tarine Zore, in Tevž Kruhar, 
učenec 9. razreda Osnovne 
šole Marije Vere pod men-
torstvom Maje Drolec.
Letošnje osrednje praznova-
nje občinskega praznika se 
je sicer začelo z odprtjem 
novih prostorov v pritličju 
rojstne hiše Rudolfa Maistra 
in promenadnim koncer-
tom Mestne godbe Kamnik 
pod taktirko Borisa Selka od 

Šutne do Glavnega trga, na-
daljevalo pa s položitvijo 
venca k spomeniku Rudolfa 
Maistra. Slavnostni govor-
nik na dogodku, na katerem 
so sodelovali Častna enota 
in Orkester Slovenske 
vojske ter recitatorja Gleda-
liške skupine Rudolfi, je bil 
poveljnik 1. brigade Sloven-
ske vojske polkovnik Robert 
Glavaš.
Dogajanje se je nato preseli-
lo v Dom kulture Kamnik, 
ki so ga obiskovalci znova 
napolnili do zadnjega kotič-
ka. Župan Marjan Šarec, za 
katerega je bil to zadnji ob-
činski praznik v tej vlogi, je 
znova poudaril dejanja Ru-
dolfa Maistra in povzel ne-
kaj glavnih občinskih pro-
jektov minulega leta. »Velik 
delež financiranja zajema 
področje socialnih transfer-
jev; za zagotavljanje varstva 
starejših občanov je bilo v 
letu 2017 skupno namenje-
nih 925.936 evrov, za ogro-
žene in ranljive skupine 
102.842 evrov, za sofinanci-
ranje programov humani-
tarnih društev 38.766 evrov, 
potrebe pa so iz dneva v dan 
večje. Na področju socialne-
ga varstva smo zagotovili 

sredstva v skupni višini 
189.648 evrov za sofinanci-
ranje kliničnih in mamo-
grafskih pregledov, za zdra-
vstveno zavarovanje obča-
nov in za mrliško ogledno 
službo. Za javna dela smo v 
letu 2017 namenili 190.083 
evrov. Za nemoteno delova-
nje osnovnošolskega izobra-
ževanja je bilo namenjenih 
1.264.925 evrov, za nemote-
no delovanje vrtcev v občini 
Kamnik je bilo namenjenih 
za doplačilo oskrbnih stro-
škov 4.969.468 evrov, do-
datno pa je bilo za investici-
je v Vrtec Antona Medveda 
porabljenih 380.728 evrov. 
Za gasilsko službo smo na-
menili 333.100 evrov, od 
tega 157.000 evrov za nova 
gasilska vozila. Za urejanje 
varnih poti smo porabili 
237.606 evrov, za redno 
vzdrževanje lokalnih cest je 
bilo porabljenih 999.703 
evrov, za izvajanje zimske 
službe 420.361 evrov, za og-
raje na lokalnih cestah 
29.932 evrov, za čiščenje in 
vzdrževanje javnih površin 
123.563 evrov, za ureditev 
poškodovanih lokalnih cest 
in javnih poti 136.430 evrov, 
za prometno signalizacijo 
97.752 evrov, za semaforje 
16.952 evrov, za sanacijo po-
škodovanih mostov 177.088 
evrov. Velik problem za 
našo občino predstavljajo 
tudi plazovi, za njihovo sa-
nacijo smo porabili 190.723 
evrov.
Kamnik postaja zanimiva 
turistična destinacija. V pri-
merjavi z letom prej smo 
zabeležili 16 odstotkov več 
prihodov turistov, ki so 
ustvarili za 21 odstotkov več 
nočitev. V letu 2017 je Ka-
mnik z okolico obiskalo 
26.038 turistov, ki so skupaj 
opravili 71.301 nočitev. Seve-
da pa bo treba na tem podro-
čju narediti še veliko in zlas-
ti vlagati v promocijo desti-
nacije. Zato je zlasti aktiven 
Oddelek za razvoj in investi-
cije, ki deluje na področju 
pridobivanja evropskih in 
državnih sredstev. Razvojne 
projekte smo lani realizirali 
v skupni višini 248.372 
evrov. Iz vseh teh številk, ki 
so samo delček celotnega 
proračuna, je razvidno, da 
delovanje vseh segmentov 
terja veliko napora, časa in 
sredstev. Realizacija vsakega 
projekta je zelo zahtevna 
zlasti zaradi birokracije in 
verjamem, da je povprečne-
mu občanu marsikaj nera-
zumljivo,« je med drugim 
povedal župan in dodal, da 
se bo v letošnjem letu nada-
ljevala obnova Starega gradu 
in središča mesta (obnovili 
bodo Maistrovo ulico do ho-
tela), začela pa se bo gradnja 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta; občina čaka le še potrdi-
tev dokumentacije od 
Upravne enote Kamnik.

Najvišje priznanje 
letos čebelarjem
31. stran

Župan Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič

Promenadni koncert Mestne godbe Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
že vrsto let pobratena z obči-
nama Trofaiach iz Avstrije 
in Andechs iz Nemčije. Kot 
priznavajo na občini, je 
mednarodno sodelovanje z 
Andechsom trenutno v mi-
rovanju, s Trofaiachom pa 
imajo vsako leto dogovorjen 
program, v okviru katerega 
sodelujejo na športnem in 
kulturnem področju ter raz-
ličnih prireditvah. V teku je 
tudi dogovorjeni program 
za leto 2018.
Omenjenima občinama pa 
se je pred dnevi pridružila 
še ena, s katero Kamnik v 
prihodnje namerava tesneje 
sodelovati. Župan Marjan 
Šarec je skupaj z županom 
Občine Budva Draganom 
Krapovićem namreč podpi-
sal Listino o sodelovanju 
med Občino Kamnik in Ob-
čino Budva. Kot je ob tem 
pojasnil Šarec, tesnejše so-
delovanje sega v leto 2015, 
ko so skupaj na Kopiščih v 
Kamniški Bistrici postavili 
obeležje v spomin na povoj-
ne poboje; v tamkajšnjih 
grobiščih naj bi bili namreč 
večinoma Črnogorci. 
»To obeležje je bilo temelj 
za začetek sodelovanja 
med našima mestoma, ki 
ga danes tudi formalno za-
čenjamo s podpisom te li-
stine. Veseli me, da sodelo-
vanje s pobratenimi mesti 
iz Avstrije (Trofaiach) in 
Nemčije (Andechs) širimo 
tudi na območje nekdanje 

Jugoslavije,« je dejal kam-
niški župan. 
Župan Budve se je zbranim 
ob podpisu listine v občin-
skih prostorih zahvalil za 
topel sprejem in poudaril, 
da mu je takšno sodelovanje 
v veliko čast in zadovoljstvo. 
»Po drugi svetovni vojni je 
na območju Kamnika v po-
bojih življenje izgubilo veli-
ko naših rojakov, a ti časi so 
zdaj za nami, kar dokazuje-
mo tudi s sodelovanjem. Za 
Budvo bo to zelo pomemb-
na izkušnja z vrsto kakovo-
stnih informacij, upam, da 
bomo uspešno sodelovali na 
različnih področjih – kultu-
ri, športu in turizmu, kjer 
imata obe mesti zelo velik 
potencial. To sodelovanje je 
za nas res velika čast, hkrati 
pa potrditev že tako dobrega 
sodelovanja med obema na-
šima državama.«
Župana sta se s podpisom 
zavezala, da bodo delili in si 
izmenjevali informacije, pri-
dobljeno znanje ter najboljše 
izkušnje in prakse za razvoj 
obeh mest, sodelovali pa naj 
bi predvsem na področju 
kulture, športa in turizma.
Goste iz Budve, ki so si 
ogledali mesto in prisostvo-
vali tudi proslavi ob občin-
skem prazniku, so poleg 
župana in njegovih sodelav-
cev sprejeli tudi Ivan 
Pristovnik, ki je eden glav-
nih pobudnikov omenjene-
ga sodelovanja, ter Božena 
Peterlin in Franci Kramar 
iz Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik.

Kamnik pobraten z 
Budvo iz Črne gore
Župana obeh občin sta podpisala listino o 
sodelovanju.

Popolna zapora ceste med Kamnikom  
in zalednimi vasmi
Z namenom izvedbe odpadne in padavinske kanalizacije na 
območju Palovške ceste (med objektoma Palovška cesta 21 in 
27) bo v času gradnje veljala popolna zapora ceste, ki povezu-
je Kamnik s Palovčami, Veliko Lašno, Vranjo Pečjo in Trebelnim. 
Obvoz bo potekal skozi vas Vaseno.
Na tem območju je fekalna kanalizacija za odvajanje odpad-
nih voda le delno urejena, slabo pa je urejena tudi meteorna 
kanalizacija ceste. Izgradnja fekalne kanalizacije bo preprečila 
onesnaževanje podtalnice, površinskih vodotokov in drugih 
vodnih virov ter zagotovila boljše pogoje za življenje lokalne-
ga prebivalstva. 
Na podlagi javnega naročila bo gradbena dela izvajalo podje-
tje Hidrotehnik d. d. Začetek gradnje je načrtovan v prvi polo-
vici maja (predvidoma v ponedeljek, 7. maja 2018), trajala bo 
predvidoma 21 dni. V času izvajanja del Palovška cesta od po-
nedeljka zjutraj do sobote popoldan ne bo prevozna, v sobo-
to po zaključku del pa bo izvajalec gradbeno jamo zasul, tako 
da bo cesta do ponedeljka zjutraj normalno prevozna. 

Občina Kamnik se občankam in občanom že vnaprej zahvalju-
je za razumevanje in strpnost v času del.

Kamnik – Župan Marjan Šarec bo skupaj z direktorico Cen-
tra za socialno delo Kamnik Majo Gradišek in predsednico 
združenja Spominčice Štefanijo L. Zlobec v torek, 10. aprila, 
ob 11. uri slovesno odprl demenci prijazno točko, prvo tovr-
stno v občini. Demenci prijazna točka je bila osnovana v 
okviru projekta Za demenci prijazno skupnost, ob finančni 
pomoči ministrstva za zdravje pa so jo uredili v prostorih 
Centra za socialno delo Kamnik na Usnjarski cesti. J. P. 

Odprtje demenci prijazne točke
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Občinske novice, mnenja

petek, 6. aprila 2018

VABLJENI NA POSVET O ZDRAVSTVU
v Knjižnico Franceta 
Balantiča Kamnik  
v petek, 20. aprila 2018,  
ob 18. uri.

Vesela sem, da so se mojemu povabilu odzvali:
dr. ERIK BRECELJ, kirurg,

dr. ALEKSANDER DOPLIHAR, častni občan občine Kamnik,

DARINKA KLEMENC, dipl. medicinska sestra, in

SAŠO REBOLJ, dr. med., direktor Zdravstvenega doma Kamnik.
S tem se nadaljuje serija pogovornih »Poslanskih večerov  
z Julijano«. Pogovarjali se bomo z znanimi in iskrivimi 

sogovorniki, ki jim je mar za zdravje ljudi. 

Ko zbolijo naši dragi ali mi sami, nam ni vseeno, kako dostopne 
in kakovostne so zdravstvene storitve in kako odziven je 

zdravstveni sistem za naše potrebe. Sodelujte na posvetu  
tudi vi in s predlogi prispevajte k izboljšavam tega področja, 

pomembnega za kakovost življenja.
Vljudno vabljeni!

Mag. Julijana Bizjak Mlakar,  
poslanka, višja predavateljica menedžmenta v zdravstvu
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Glavni cilj NSi je izboljšati kako
vost življenja ljudi. Slovenija po
trebuje nov razvojni zagon, zato 
so naša prizadevanja usmerjena 
predvsem v prihodnost in poso
dobitev podsistemov države. Pra
vi odgovor za Slovenijo je vzpo
stavitev socialnega tržnega go
spodarstva, zato smo si zadali 
naslednje prioritete:
1. Več pravičnosti: vzpostaviti 
moramo neodvisno sodstvo in 
zakone, ki veljajo za vse enako.
2. Višje plače: znižali bomo dav
ke na plače, kar bo povečalo do
mačo potrošnjo.
3. Dostopno in učinkovitejše 
zdravstvo: ljudem bomo omogo
čili možnost izbire med ponudniki 
zdravstvenih storitev.
4. Višje pokojnine: uvedli bomo 
vzdržen 3stebrni pokojninski sis
tem za dostojne pokojnine (obve
zni II. naložbeni steber).
5. Varnejše zaposlitve: poeno
stavili bomo delovnopravno zako

nodajo in vzpostavili normalen 
socialni dialog.
6. Poenostavitev gradbene zako
nodaje: izdaja gradbenega dovo
ljenja v 30 dneh, sprejem OPN v 
6 mesecih.
7. Učinkovita javna uprava: do
bra javna uprava mora biti v sl u ž
bi ljudi in gospodarstva.
8. Blaginja za vse otroke: uved
li bomo temeljni otroški dohodek 
za vsakega otroka.
9. Povezovanje izobraževanja 
in gospodarstva: srednje šole 
in univerze bomo povezali z go
spodarstvom, da bodo mladi 
usposobljeni za delo takoj po izo
braževanju.
10. Večja varnost: opremili in 
po sodobili bomo Slovensko 
vojsko in uredili status gasilcev.

Matej Tonin 
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Ljudem bomo izboljšali kakovost življenja

Anamarija Kamin

Kamnik – Mreža rokodelcev 
Srca Slovenije povezuje tra-
dicionalna rokodelska zna-
nja s sodobnimi podjetni-
škimi pristopi in spodbuja 
k večji kakovosti roko-
delskih izdelkov in njihovi 
širši promociji, prenosu 
znanj na mlajše generacije 
in k učinkovitejšemu sku-
pnemu trženju doma in po 
svetu. Trenutne aktivnosti 
ponujajo še več. 
Ustvarjalci iz občin Dol pri 
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lu-
kovica, Moravče in Šmartno 
pri Litiji lahko uporabljate 

različne brezplačne storitve. 
Omenjeno vključuje indivi-
dualna posvetovanja s pri-
znano oblikovalko Jano Vil-
man, ki je specializirana za 
področje razvoja rokodelskih 
izdelkov za sodobne uporab-
niške izkušnje, individualna 
svetovanja glede registracije 
vaše dejavnosti – podjetniška 
svetovanja, brezplačne ude-
ležbe na promocijskih sej-
mih in dogodkih, skupna iz-
obraževanja na temo promo-
cije in prodaje izdelkov, ra-
zvoja izdelkov, celostne gra-
fične podobe izdelkov ter 
predstavitve na skupni vses-
lovenski spletni strani.

Ena izmed rednih dejavno-
sti so tudi srečanja z roko-
delci in okrogle mize, kjer 
skupaj ustvarjamo prostor 
za konstruktivne predloge, 
želje in potrebe, saj le tako 
lahko stremimo k boljšim 
pogojem za rokodelstvo v 
Srcu Slovenije. 
Pred kratkim je tako pote-
kalo delovno srečanje v Dol-
skem, na katerem je Ra-
zvojni center Srca Slovenije 
predstavil usmeritve in ak-
tivnosti projekta Zgodbe 
rok in krajev (projekta sode-
lovanja med LAS-i). 
Obenem smo predstavili 
tudi svoja prizadevanja na 

področju ureditve statusa 
rokodelcev na slovenski 
ravni, za katerega se zavze-
mamo zadnja leta. 
Veseli nas, da s številnimi 
rokodelci že več let aktivno 
sodelujemo in da se ome-
njeni trend ponovno izrazi-
to povečuje. Naš cilj in osre-
dnje vodilo je, da skupaj 
oblikujemo ustvarjalno 
okolje, prijazno do rokodel-
cev in vseh, ki si to še želijo 
postati. 
Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo v prosto-
rih Razvojnega centra Srca 
Slovenije na Jerebovi 14 v 
Litiji.

Priložnosti za rokodelce
Center Srca Slovenije tudi rokodelcem iz občine Kamnik omogoča različne brezplačne storitve.

Jasna Paladin

Volčji Potok – Občina Ka-
mnik je skupaj s krajani 
Volčjega Potoka v torek, 3. 
aprila, ob občinskem pra-
zniku pripravila uradno od-
prtje v lanskem letu sanira-
nega prepusta potoka Stanj-
šek na lokalni cesti Vir–Ra-
domlje–Volčji Potok. 
Hkrati je bil lani obnovljen 
tudi dotrajani odsek ceste od 
hišne številke 39b do 38c, in 
sicer v dolžini 175 metrov. 
»Vozišče je bilo zaradi šte-
vilnih udarnih jam in raz-

pok v zelo slabem stanju. V 
okviru sanacije se je dogra-
dila meteorna kanalizacija, 
zamenjal spodnji ustroj vo-
zišča, posledično pa se je iz-
vedlo asfaltiranje celotne ši-
rine ceste,« so sporočili z 
občine. 
Prenovljeni odsek zdaj ni le 
veliko bolj varen za udele-
žence v prometu, zaradi 
pločnika predvsem za 
pešce, pač pa je poskrbel 
tudi za lepšo okolico parka 
Arboretum, ki je ena bolj 
obiskanih turističnih zani-
mivosti občine.

Odprtje saniranega 
prepusta potoka Stanjšek

Zadnje priprave pred odprtjem prenovljenega prepusta 
nasproti vhoda v park Arboretum / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
nedavno oddala prijavo na 
javni razpis Ministrstva za 
infrastrukturo za sofinanci-
ranje ukrepov trajnostne 
mobilnosti. 
Kot so pojasnili, so bile v 
pozivu upravičene operaci-
je za investicije v vozlišča 
P+R (parkiraj in presedi), ki 
bodo prispevale k izboljša-
nju zraka v mestih ter k 
boljši povezanosti urbanih 
območij z zaledjem. V skla-
du s pogoji javnega razpisa 
je Občina Kamnik tako pri-
javila projekt ureditve par-
kirišča in kolesarnice na 

Grabnu. »Vozlišče P+R Ka-
mnik je opredeljeno kot vo-
zlišče za nadaljevanje poti 
predvsem dnevnih migran-
tov v Ljubljano, saj je locira-
no neposredno ob konč-
nem železniškem postaja-
lišču Kamnik Graben. 
Omogoča parkiranje oseb-
nih avtomobilov in koles ter 
prestopanje na javni potni-
ški promet – vlak. Za izved-
bo izbranih projektov je 
predvideno sofinanciranje s 
sredstvi evropske kohezij-
ske politike v višini do 80 
odstotkov upravičenih stro-
škov operacije,« pojasnjuje-
jo na občinskem oddelku za 
razvoj in investicije.

Na javni razpis prijavili 
projekt P+R na Grabnu
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Svetnice in svetniki svetni-
ške skupine Liste Marjana 
Šarca smo zadovoljni, da 
smo lahko tudi v marcu in 
aprilu – po prenovljeni cesti 
v Šmarci – po obravnavi in 
sprejemu skupaj z občinsko 
upravo na občinskem svetu 
prenovili še tri ceste v Pod-
gorju, Volčjem Potoku in na 
Trebelnem. Vsaka preno-
vljena cesta pomeni novo 
zgodbo za ljudi iz posame-
zne lokalne skupnosti, ki jim 
takšna pridobitev olajša živ-
ljenje in povzdigne nivo bi-
vanja na novo raven. 

Tako je bilo odprtje prenovlje
ne ceste LC Podgorje–Kamnik  
20. marca in precej ljudi se je 
udeležilo otvoritve in prerezu 
otvoritvenega traku, ki so na 
rekonstrukcijo te ceste 
nestrpno čakali že nekaj časa, 
saj gre za prometno najbolj 
obremenjeno občinsko cesto.  
K  pozitivnemu razpletu za sok
rajane so pripomogli tudi ob
činski svetniki Liste Marjana 
Šarca. V začetku meseca sep
tembra 2017 so se končala 
gradbena dela za rekonstruk
cijo lokalne ceste Podgorje–
Kamnik in pa druga faza od 
tehničnih pregledov do gostil
ne pri Slavki. Dela v dolžini 
850 metrov so poleg sanacije 
vozišča obsegala tudi vgradnjo 
kabelske kanalizacije in izdela
vo drenažne kanalizacije. Po
membna pridobitev je  izgra
dnja ponikovalnic in zaradi 
varnosti občank in občanov 
tudi postavitev elementov za 
umirjanje prometa ter ureditev 
odvodnjavanja in pa postavitev 
javne razsvetljave ter asfaltira
nje bankin v širini enega me
tra. Vrednost rekonstrukcije je 
bila 313.485 evrov.
Zadnja faza obnove te ceste 
proti Kamniku do železniškega 

prehoda bo izvedena še v 
letoš njem letu, razpis za izbiro 
izvajalca pa je v teku. 
Odprtje prenovljene ceste 
Volčji Potok–Nova vas (24.779 
evrov) in ureditev prepusta po
toka Stanjšek pri Arboretumu 
sta potekala 3. aprila.
V stanovanjskem naselju pred 
golfskim igriščem je bila okto
bra 2017 zaključena sanacija 
močno poškodovane javne poti 
Volčji Potok–Nova vas. Dela so 
obsegala ureditev ceste ter me
teorne kanalizacije. Krajani so 
bili zelo veseli pridobitve nove
ga asfalta v dolžini približno 130 
metrov. V Volčjem Potoku je 
bila zaključena tudi sanacija 
prepusta potoka Stanjšek na 
lokalni cesti Vir–Radomlje–
Volčji Potok. Ta  je bila načrto
vana že leta 2016, a ni bila rea
lizirana zaradi težav z last
ništvom zemljišč. Z lastniki je bil 
v letu 2017 sklenjen dogovor in 
podpisana kupoprodajna po
godba, na podlagi katere je ob
čina v last in posest pridobila 
potrebna zemljišča za sanacijo 
prepusta. Vrednost gradbenih 
del pri sanaciji prepusta je zna
šala 48.772 evrov. S sanacijo 
prepusta je celovito zaključena 
tudi gradnja hodnika za pešce 

in rekonstrukcija ceste pri Ar
boretumu Volčji Potok. Z vsemi 
temi ukrepi smo močno pove
čali prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu na tem 
območju, ki je turistično zelo 
obiskano. 
Svetnice in svetniki LMŠ se 
skupaj s krajani veselimo sana
cije javne poti Trebelno pri Pa
lovčah, kjer je bila izvedena 
celotna ureditev občinske ces
te Trebelno pri Palovčah v dol
žini 495 metrov. Prvi sklop 
urejanja ceste je bil narejen že 
v prvem mandatu LMŠ na po
budo svetnic in svetnikov LMŠ, 
ki so si za nadaljevanje del pri
zadevali tudi v zadnjem manda
tu. Gradbena dela so zajemala 
zamenjavo tampona, ureditev 
odvodnjavanja in asfaltiranje. 
Na podlagi razpisa je bil izbran 
izvajalec del Komunalno pod
jetje Kamnik, d. d., sredstva 
pa so bila porabljena za grad
njo, nadzor in varnostni načrt. 
Sanacija je bila potrebna zara
di večje varnosti krajank in kra
janov. Vrednost rekonstrukcije 
je bila 70.109 evrov.

PRENAVLJAMO KAMNIŠKE CESTE

Nives Matjan,
občinska svetnica  
svetniške skupine
Lista Marjana Šarca
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Najprej si morate odgovoriti na vprašanje, ali si nakup ne
premičnine lahko privoščite. Odgovor je odvisen od vaših 
prihrankov in vaše kreditne sposobnosti. Banka je običajno 
pripravljena kreditirati do 60 odstotkov vrednosti nepremič
nine, če jo zavarujete s hipoteko, zato je pomembno, da 40 
odstotkov lahko krijete iz svojih prihrankov. Ne pozabite 
na nakup opreme, za kar stanovanjskega kredita ne boste 
mogli uporabiti. 

»Najbolje je, da se držite nasveta: če nepremičnine ne mo-
rete kupiti s kreditom z nespremenljivo obrestno mero do 
30 let s 30-odstotno stopnjo zadolženosti, potem si te ne-
premičnine še ne morete privoščiti,« poudari pomembnost 
stopnje zadolženosti Irenka Štritof, vodja NLB Posloval
nice Kamnik.

Nato preverite svoj mesečni proračun in ocenite, koliko 
bi lahko vsak mesec namenili za odplačevanje kreditnega 
obroka. S temi podatki lahko naredite informativni izračun 
zneska kredita na spletu, a upoštevajte, da ni nujno, da bo
ste res dobili tak kredit.

»Informativni izračun na spletu vam ne more odtehtati 
sestanka s kreditnim strokovnjakom. Preveril bo vašo kredi-
tno sposobnost in vam odgovoril na vaša vprašanja,« nada
ljuje Irenka Štritof. S temi informacijami se lotite pogajanj 
za nepremičnino oz. prilagodite iskanje nepremičnine.

Vabljeni v prenovljeno poslovalnico Kamnik na Glavni trg 10, 
kjer vam nudimo celovito podporo, od informacij glede na
jema kredita do pomoči ali svetovanja v času odplačevanja.

Prvi koraki na poti do lastne 
nepremičnine
Nakup stanovanja ali hiše je ena največjih življenjskih naložb,  
za katero je pogosto treba razmisliti tudi o kreditu. A nič ni  
nemogoče, če začnemo s pravimi koraki in na začetku. 

 Irenka Štritof, vodja NLB Poslovalnice Kamnik
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Volitve –  praznik demokracije
Vabimo vas na slovesnost ob  28. obletnici  

prvih demokratičnih volitev, ki bo 11. 4. 2018  
ob 19. uri v dvorani nad kavarno Veronika.

Spomine na ta čas in dogodke bodo obudili prvi izvoljeni 
poslanci z našega območja in predstavniki strank.

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke 
Kamnik (SDS), Občinski odbor Slovenske ljudske 

stranke Kamnik (SLS), Občinski odbor Nova Slovenija - 
krščanski demokrati Kamnik (NSi), Občinsko središče 

Glas za otroke in družine Kamnik,
Društvo Demos na Kamniškem

www.demos.nakamniskem.si

Razpored čistilnih akcij v soboto, 7. aprila,  
je naslednji:

•  KS Godič, pri Domu Krajevne skupnosti Godič, ob 9.30
•  KS Motnik, pred trgovino v Motniku, ob 9. uri
•  KS Perovo, pri otroškem igrišču na Zikovi, ob 9. uri
•  KS Podgorje, pred Kulturnim domom Podgorje, ob 8. uri
•  KS Pšajnovica, Veliki Rakitovec, pri Rzinovih, ob 8. uri
•  KS Šmarca, pri Gasilskem domu Šmarca, ob 8. uri
•  KS Sela, pri Gasilskem domu Sela, ob 8.30
•  KS Šmartno, pri Kulturnem domu Šmartno, ob 9. uri
•  KS Tunjice, pri Podružnični šoli Tunjice, ob 9. uri
•  KS Volčji Potok, pri Domu KS Volčji Potok, ob 9. uri
•  Turistično društvo Tuhinjska dolina, pri Termah Snovik, ob 8. uri

Jasna Paladin

Kamnik – Pred dvema ted-
noma so okolje že čistili čla-
ni ribiške družine ter kraja-
ni krajevne skupnosti Špita-
lič in člani Turističnega 
društva Gora sv. Miklavž.
Večina organizatorjev bo či-
stilne akcije organizirala jut-
ri, 7. aprila. Vabijo vas, da se 
jim pridružite v čim večjem 
številu. Na zbirnih mestih 
vas bodo razporedili po tere-
nu in vam dali natančnejša 

navodila glede zbiranja in 
odlaganja odpadkov. Pri-
merno se oblecite in obujte, 
s seboj pa prinesite primer-
no orodje in debelejše roka-
vice.
Pomoč krajevnim skupnos-
tim, društvom, šolam, 
upravnikom večstanovanj-
skih stavb in drugim organi-
zatorjem čistilnih akcij tudi 
letos nudi Občina Kamnik, 
ki zagotavlja vreče za zbira-
nje odpadkov, rokavice ter 
odvoz odpadkov.

Čistilne akcije
Čistilne akcije so se po občini začele že pred 
dvema tednoma, 18. marca, večina pa jih bo jutri, 
7. aprila.

Jasna Paladin

Kamnik – »Po odstopu vlade 
smo bili v dvomih, ali mini-
stra, ki je že v odhajanju, 
kljub vsemu povabiti ali ne, 
a ne glede na vse politične 
igre človeka, ki ima toliko 
dragocenih izkušenj v go-
spodarstvu, kot je Zdravko 
Počivalšek, težko najdemo,« 
je razloge za okroglo mizo z 
ministrom v odhajanju na-
vedel predsednik Podjetni-
škega kluba Kamnik Aleš 
Juhant, ki je uvodoma sku-
paj s prvim predsednikom 
Podjetniškega kluba Ka-
mnik mag. Urbanom Ber-
gantom in predstavnikom 
zadruge KIKštarter Matijo 
M a t i č i č e m  m i n i s t r u 
predstavil zgodovino, delo-
vanje, vrednote in vizijo klu-
ba in zadruge. Poudarili so 
tudi pomembnost tesnega 
sodelovanja z Občino Ka-
mnik že od vsega začetka. 
Podjetniški klub Kamnik in 
KIKštarter sta tudi po mini-
strovih besedah unikum v 
Sloveniji, saj tako usmerje-
nega in uspešnega sodelo-
vanja v skrbi za rast podje-
tništva in zagonskih podje-
tij v Sloveniji še ni zaznal. 
Čestital jima je za trud, po-

zitivno energijo in rezulta-
te. »V Kamniku ste uspešno 
preživeli katarzo iz indu-
strijskega mesta, kjer so na 
pogorišču tovarn zrasla šte-
vilna uspešna, predvsem 

mala in srednje velika pod-
jetja. V tem ste specifični v 
Sloveniji, kar pomeni, da že 
mora biti nekaj na ljudeh, ki 
živite tu,« je podjetnike na-
govoril minister.

Pomembni izvozniki tudi 
v občini Kamnik
Sledila je okrogla miza, ki jo 
je vodil Kamničan Jure 
Ugovšek, na njej pa so poleg 
ministra sodelovali še neka-
teri uspešni kamniški podje-
tniki – Tomaž Lah iz podje-
tja Nektar Natura, Matevž 
Kirn iz Calcita in Ivan Hri-
bar iz Term Snovik. 
Vsa tri podjetja so zelo po-
membni izvozniki; Nektar 
Natura svoje izdelke izvaža v 
več kot dvajset držav po sve-
tu, Calcit kar devetdeset od-
stotkov svojih izdelkov pro-
da v Nemčiji, Avstriji, Italiji 
in drugih državah Evropske 
unije, v termah Snovik pa 
vsako leto naštejejo kar 
osemdeset odstotkov noči-
tev tujih gostov.
V razpravi je sodeloval tudi 
mag. Miran Breznik, izvo-
zni svetovalec iz Celovca, 
koroški Slovenec, ki povezu-
je slovenske in avstrijske 
podjetnike. Med drugim je 
povedal, da so odnosi med 
Slovenijo in Avstrijo zelo 
dobri, da slovenski podjetni-
ki veljajo za dobre in zanes-
ljive, da pa je avstrijski trg 
zahteven, na kar se je treba 
dobro pripraviti.

Minister obiskal in 
pohvalil KIKštarter
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je odzval povabilu članov 
Podjetniškega kluba Kamnik in v KIKštarterju sodeloval na okrogli mizi o izvozu kot gonilni sili 
slovenskega (in vse bolj tudi kamniškega) gospodarstva.

Okroglo mizo z ministrom in podjetniki je vodil novinar in 
urednik Časnika Finance Kamničan Jure Ugovšek. 

Podjetniški klub Kamnik in KIKštarter sta tudi 
po ministrovih besedah unikum v Sloveniji, saj 
tako usmerjenega in uspešnega sodelovanja v 
skrbi za rast podjetništva in zagonskih podjetij v 
Sloveniji še ni zaznal. Čestital jima je za trud, 
pozitivno energijo in rezultate.
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MLAD PAR IN SOBIVANJE 
/ODNOS S STARŠI 

Andreja Brenčič Vukmir, spec. ZDT

 Vabimo vas v ponedeljek, 9. aprila 2018,  
ob 19. uri v dvorano Marjance Ručigaj,  

Ljubljanska cesta 12 f, Trzin.
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SPOMLADANSKA AKCIJA  
ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

V soboto, 14. in 21. aprila 2018, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev na območju Občine Kamnik. Akcija bo izvedena s tovornim vozilom, opremlje-
nim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke 
boste lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah:

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
 
V soboto, 8. in 15. aprila 2017, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju 
Občine Kamnik. Akcija bo izvedena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst 
nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah: 

 
SOBOTA, 8. APRIL 2017 SOBOTA, 15. APRIL 2017
URA LOKACIJA URA LOKACIJA 
8.00-8.45 MOTNIK – pri pošti 8.00-8.45 KRIVČEVO – pri gostilni Jurček 

9.00-9.45 ŠPITALIČ – pri gasilskem domu 9.00-9.45 PODSTUDENEC – pri nekdanji trgovini Petek 

10.00-10.45 TUHINJ – pri bencinski črpalki Petrol 10.00-10.45 ČRNA – pri trgovini Črna 

11.00-11.45 TUHINJ – pri nekdanji trgovini Oreh 11.00-11.45 STAHOVICA – pri podjetju Calcit 

12.00-12.45 LAZE – pri trgovini Tuš 12.00-12.45 STRANJE – pri OŠ Stranje 

13.00-13.45 ŠMARTNO – pri OŠ Šmartno  13.00-13.45 GODIČ – pri domu krajevne skupnosti 

14.00-14.45 PŠAJNOVICA – Pestotnik Srečo 14.00-14.45 MEKINJE – pri podjetju Zarja 

15.00-15.45 SNOVIK – pri termah Snovik 15.00-15.45 TUNJICE – pri PŠ Tunjice 

    

8.00-8.45 VRANJA PEČ – pri PŠ Vranja peč 8.00-8.45 KAMNIK / ZAPRICE – pri železniški postaji 

9.00-10.45 KAMNIK / NOVI TRG – pri GSŠ Rudolfa Maistra 9.00-9.45 PODGORJE – pri domu krajevne skupnosti 

11.00-12.45 KAMNIK / FUŽINE – pri Domu kulture 10.00-10.45 ŠMARCA – pri gasilskem domu 

13.00-13.45 VRHPOLJE – pri nekdanjemu marketu Nevlje 11.00-11.45 ŠMARCA – pred nekdanjo gostilno Goručan 

14.00-14.45 SELA / ROŽIČNO – pri PŠ Sela 12.00-12.45 VOLČJI POTOK – pri domu krajevne skupnosti 

15.00-15.45 SREDNJA VAS – pri trgovini Tuš 13.00-13.45 KAMNIK / DUPLICA – pri nekdanjem kulturnem domu 

  14.00-14.45 BAKOVNIK – pred trgovino Tuš 

  15.00-15.45 KAMNIK / PEROVO – na parkirišču na Livarski ulici 

 
V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE 
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BATERIJE
AKUMULATORJE
MOTORNA OLJA

JEDILNA OLJA
FLUORESCENTNE CEVI

BARVE, LAKE, LEPILA, ČRNILA
ČISTILA

KOZMETIKO
SPREJE

ZDRAVILA

KISLINE IN ALKALIJE
PESTICIDE

TOPILA
FOTOKEMIKALIJE

ONESNAŽENO EMBALAŽO

POMEMBNO: Vse občane opozarjamo, da je treba nevarne odpadke hraniti v originalni emba-
laži, ki mora biti dobro zaprta, da ne pride do morebitnega razlitja pri prevozu na zbirno mesto 
oziroma lokacijo oddaje. Treba je še paziti, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride 
do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Do oddaje je treba nevarne odpadke hraniti na 
suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški zbornik 
od leta 1955 beleži dogajanje 
na Kamniškem. Od leta 
1955 do 1969 je redno izha-
jal, sprva vsako, nato pa vsa-
ko drugo leto. 
Izdajanje publikacije je bilo 
nato prekinjeno, dokler ga 
niso znova obudili leta 
1996, ko je mesto odgovor-
ne urednice prevzela dr. 
Marjeta Humar, ki zajetno 
in za Kamnik zelo po-
membno publikacijo ureja 
še danes. »V prvih letih je 
bilo izdajanje Kamniškega 
zbornika tesno povezano s 
kamniško gimnazijo in je 
tudi tistim, ki smo nekdaj 
obiskovali to šolo, veliko po-
menilo. Sredi devetdesetih 
smo izdajanje ponovno obu-
dili, ob velikem posluhu ta-
kratnega župana Toneta 
Smolnikarja, ki je v svojem 
bistvu Kamničan in je pre-
poznal vrednost takšne pu-
blikacije,« pravi urednica 
Marjeta Humar, ki je bdela 
tudi nad letošnjo izdajo.
Tokratni zbornik se razteza 
na več kot tristo straneh in 
med drugim prinaša različ-
ne strokovne in druge član-
ke z najrazličnejših podro-
čij. Vseh je preveč, da bi jih 
naštevali na tem mestu, zato 
omenimo le nekatere. 

Dr. Rajko Slapnik piše o 
jamskem polžku Isselije-
vem jamničarju, Janez Mi-
hael Kocjan pa o bogastvu 
rastlinja Tunjiškega gričev-
ja. Dr. Ana Krevelj razpra-
vlja o bajeslovni ribi Faroni-
ki in njenem vplivu na Vero-
niko z Malega gradu. Prof. 
France Pibernik piše o 
doslej neraziskanem Vencu 
Franceta Balantiča, mag. 
Anže Slana pa predstavlja 
kamniške ulice, poimenova-
ne po pomembnih literar-
nih ustvarjalcih. V razdelku 
zgodovinskih razprav so ob-
javljeni zapisi o kamniškem 
smučarskem športu Marja-

na Schhabla, o Kamniku 
med prvo svetovno vojno 
piše dr. Zora Torkar, o foto-
grafu Petru Nagliču, kot 
spremljevalcu Plečnikovega 
dela pa mag. Darja Pergov-
nik. 
Tudi tokrat so zastopani 
kamniški kulturni ustvarjal-
ci. Svoje pesmi predstavljata 
mati in hči, Marta in Pavla 
Zabret. Saša Bučan piše o 

slikarju starejše generacije 
Ivanu Vavpotiču ter mla-
dem likovnem ustvarjalcu 
Oliverju Piliću. Mag. Breda 
Podbrežnik Vukmir pred-
stavlja delo Ivana Mitrevske-
ga, mag. Anže Slana pa Dej-
vida Kneževiča. 
Bralci lahko preberejo zani-
mive pogovore s slikarjem 
Bogdanom Potnikom, 
zdravnikom, urednikom in 
publicistom Francetom Ma-
lešičem, arhitektom Mati-
jem Suhadolcem, psiholo-
gom dr. Andrejem Perkom, 
pisateljico Bredo Smolnikar 
in kamniškimi olimpijci. 
Goran Završnik je ob dese-

tletnici delovanja opozoril 
na pomen Mladinskega cen-
tra Kotlovnica, različni av-
torji pa predstavljajo tudi 
portrete znanih Kamniča-
nov. Prispevka v spomin na 
preminulega profesorja slo-
venskega jezika, lektorja, 
prevajalca in zapisovalca 
prekmurskega jezika Jožeta 
Ftičarja ter predsednika 
skupščine, kamniškega žu-
pana in poslanca Maksimi-
ljana Lavrinca pa sta napisa-
la Marjeta Humar in Stani-
slav Zarnik.
Zbiranje člankov se začne 
že več mesecev pred izdajo. 
»Marsikateri članek prispe-
vajo člani uredniškega odbo-
ra, ki tudi sicer iščejo zani-
mive tematike in ljudi, ki bi 
članke lahko napisali. Tudi 
sama ves čas spremljam no-
vosti, ki so povezane s Ka-
mnikom. Posebej sem vese-
la mladih avtorjev, ki na 
teme, povezane s Kamni-
kom, pišejo diplomske, ma-
gistrske ali doktorske nalo-
ge. Tudi letos objavljamo 
nekaj njihovih del, seveda v 
skrajšani obliki. Mislim, da 
je v Kamniku veliko izobra-
ženih mladih, ki imajo zna-
nje in lahko marsikaj zani-
mivega prispevajo, in prav 
je, da njihova dela lahko 
predstavimo tudi v zborni-
ku,« pravi Marjeta Humar.
Kamniški zbornik je knjiga, 
ki ne zastara in z leti vred-
nost celo pridobiva. Marsik-
daj se je namreč že izkazalo, 
da je bilo kakšno pomembno 
dejstvo zapisano le v tej pu-
blikaciji. »Kar je zapisano, 
ostane tudi za zanamce, os-
talo se žal prevečkrat poza-
bi,« zaključi urednica Mar-
jeta Humar.

Kar je zapisano,  
se ne pozabi
Včeraj je na Gradu Zaprice potekala predstavitev štiriindvajsete izdaje 
Kamniškega zbornika, ki tudi tokrat prinaša vpogled v raznovrstne 
zanimivosti s področja zgodovine, kulture, gospodarstva, naravoslovja ter 
osebnosti, ki so zaznamovale občino Kamnik.

Urednica Kamniškega zbornika dr. Marjeta Humar 

»Marsikateri članek prispevajo člani uredniškega 
odbora, ki tudi sicer iščejo zanimive tematike in 
ljudi, ki bi članke lahko napisali. Tudi sama ves 
čas spremljam novosti, ki so povezane s 
Kamnikom. Posebej sem vesela mladih avtorjev, 
ki na teme, povezane s Kamnikom, pišejo 
diplomske, magistrske ali doktorske naloge. 
Tudi letos objavljamo nekaj njihovih del, seveda 
v skrajšani obliki. Mislim, da je v Kamniku 
veliko izobraženih mladih, ki imajo znanje in 
lahko marsikaj zanimivega prispevajo, in prav 
je, da njihova dela lahko predstavimo tudi v 
zborniku.«
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Jasna Lampe,  
OŠ 27. julij Kamnik

Kamnik – Na naši šoli radi 
kuhamo, zato smo se odloči-
li, da v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku preds-
tavimo nekaj dobrot na do-
godku, ki smo ga poimeno-
vali Maistrova odprta kuhna. 
K sodelovanju smo povabili 
predstavnike Gostilne Rep-
nik, gostilne Pri planinskem 
orlu in Društva kmečkih 
žena Tuhinjske doline. 
Prva jed, ki smo jo pripravili 
skupaj z učiteljico Janjo 
Križnik, so bili skutini 
štruklji. Ker je bil dogodek 
ravno na Maistrov rojstni 
dan, je bila rdeča nit Mais-
trovo življenje. Družinske 
korenine Rudolfa Maistra 

segajo po materini strani 
na  Dolenjsko, po očetovi 
na  Štajersko, ob Rudolfove-
mu rojstvu pa je družina ži-
vela v Kamniku.  
Družina naj ne bi imela 
kmetije, a so kljub temu 
večkrat jedli rajželjc. Učenci 
so ga pripravili skupaj z 
glavnim kuharjem gostilne 
Pri planinskem orlu Jane-
zom Uršičem.
Rudolf ni bil samo dober 
učenec, bil je tudi vsestran-
ski športnik in kot tak pri-
meren za vojaško službo, za 
katero ga je še posebej nav-
duševal stric Lovrenc. Tudi 
v Lovrenčevi družini se je 
dobro kuhalo, tako da je 
Rudolf v času šolanja za ka-
deta na Dunaju pogosto po-
grešal domače ajdove kra-

pe. Izvrstne ajdove krape 
danes pripravijo v Gostilni 
Repnik.
Maister je kot častnik služ-
boval in spoznaval različne 
kraje habsburške monarhi-
je, nikoli pa v njegovi vojaški 
torbi ni manjkala tuhinjska 
fila, ki mu jo je že v otroštvu 
pripravljala mama. Društvo 
podeželskih žena Tuhinjske 
doline na raznih prireditvah 
rado ponudi to njihovo kuli-
narično dobroto. Učenci so 
jo pripravili skupaj z Moni-
ko in Janjo Pestotnik.
Dogodka sta se udeležila 
tudi župana občine Kamnik 
Marjan Šarec in občine Ko-
menda Stanislav Poglajen in 
s svojo prisotnostjo pokaza-
la, da cenita delo naših 
učencev.

Maistrova odprta kuhna
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Bojana Klemenc

Kamnik – V sklopu dogaja-
nja ob prazniku Občine Ka-
mnik je bilo v soboto, 24. 
marca, v Kavarni Veronika 
odprtje razstave Rudolf Ma-
ister in Kamnik: pogled 
kamniškega slikarja in gra-
fičnega oblikovalca Dušana 
Sterleta na Maistra ter nje-
govo rojstno mesto.
Grafike večjih formatov, ki 
bodo na ogled v Kavarni Ve-
ronika celo letošnje leto, 
umeščajo lik kamniškega 
rojaka Rudolfa Maistra - Vo-
janova v širši zgodovinski in 
družbeni kontekst Kamni-
ka. Dušan Sterle s svojim 
umetniškim snovanjem in 
družbeno angažiranostjo iz-
kazuje in dokazuje, da je ob-
čutljiv in zavzet občan naše-
ga mesta. Kamniški ume-
tnik nas v svojem opusu 
spodbuja k poznavanju in 
spoštovanju spomina vred-
nih dogodkov, dosežkov in 
osebnosti v življenjski zgod-
bi Kamnika.

Dušan Sterle daroval 
umetniška dela Kamniku
Priznani oblikovalec, slikar, 
grafik in ilustrator samoini-
ciativno podarja likovno gra-
fično postavitev mestu z na-
menom ohranitve raznovr-
stne kulturne dediščine Ka-
mnika, za kar se mu je v 
imenu občine in Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik zahvalil župan Mar-
jan Šarec. 
Razstavljene grafike, ki pri-
kazujejo pomemben del 
kamniške zgodovine, so sad 
umetnikovega prizadevanja 
in občutka za naše mesto in 
ljudi, ki živijo v njem. O av-
torju razstave je zbranim 
spregovoril Tone Ftičar, ki 
je v daljšem nagovoru orisal 
ustvarjalno pot Dušana Ster-
leta. Spomnil je, da avtor 
razstave sodi med izstopajo-
če sodobne likovne ustvar-
jalce Kamnika in da ga je 
pokojni kamniški likovnik 

Dušan Lipovec že pred leti 
označil kot gonilno silo, ma-
šino, parni stroj in lokomo-
tivo kamniškega likovnega 
dogajanja in nadaljeval: »Na 
svoj prepoznavni način je 
Dušan Sterle s slikarskim 
rokopisom v grafični tehniki 
zajel lik Rudolfa Maistra, 
povezanega s prisotnostjo 
drugih posebnosti in zna-
menitosti našega mesta, 
tudi takšnih, ki so tako do-
mačinom kot obiskovalcem 
Kamnika v sodobnem vrve-
žu manj zaznavne in morda 
celo prezrte. Grafike bodo v 
tem prostoru torej zapolnje-
vale vrzel zgodovinskega 
spomina.«
Sterletovi utrinki življenja 
so dostikrat uokvirjeni v 
črnino slikovnih ozadij, a to 
na razstavljenih grafikah, 
razen v nekaterih detajlih, 
prevzema rjava barva v raz-
ličnih niansah, ki ponazarja 
patino zgodovine. V razsta-
vljenih grafikah se srečuje-
mo tako s figuraliko kam-
niških legend in bajk ter 
vojnega konteksta kot z nav-
zočnostjo različnih spome-
nikov, ki jih premalokrat vi-

dimo in jim posvečamo pre-
malo pozornosti med hite-
njem po mestu. Maistrova 
prisotnost nas vsekakor na-
govarja k spoštovanju zave-
danja svojih korenin.
Razstavo je uradno odprl 
župan Marjan Šarec, ki je 
med drugim povedal: »Od-
piramo razstavo v spomin, 
opomin in na ogled vsem, ki 
jih tematika zanima, a mo-
rala bi nas vse, saj smo 
Kamničani zelo ponosni na 
generala Rudolfa Maistra. 
Ponosni smo tudi na Duša-
na Sterleta. Čeprav je pogos-
to družbenokritičen, vemo, 
da ljubi Kamnik, da mu ni 
vseeno za naše mesto, po-
gosto pa tudi izrazi pikro, a 
upravičeno kritiko na dana-
šnje dogajanje in odnos do 
mesta.« V kratkem nagovo-
ru se je avtor razstavljenih 
del Dušan Sterle zahvalil 
vsem prisotnim za udeležbo 
in tudi vsem, ki so mu po-
magali pri nastajanju oziro-
ma postavitvi razstave. Za 
prijetno glasbeno popestri-
tev pa sta poskrbela kam-
niška glasbenika Rok Spruk 
in Jaka Zaletelj.

Razstava Rudolf Maister 
in Kamnik
Kamniški umetnik Dušan Sterle razstavljene grafike samoiniciativno 
podarja našemu mestu.

Priznani kamniški oblikovalec, slikar, grafik in ilustrator 
Dušan Sterle / Foto: Bojana Klemenc

Za prijetno glasbeno popestritev sta poskrbela Rok Spruk in Jaka Zaletelj. / Foto: Bojana Klemenc

»Na svoj prepoznavni način je Dušan Sterle s 
slikarskim rokopisom v grafični tehniki zajel lik 
Rudolfa Maistra, povezanega s prisotnostjo 
drugih posebnosti in znamenitosti našega 
mesta.«

Bojana Klemenc

Kamnik – Na sončno, a še 
vedno hladno prvo pomla-
dansko nedeljsko popoldne 
se je na kamniškem Glav-
nem trgu odvijala tradicio-
nalna prireditev Pozdrav 
pomladi, ki jo že 16 let us-
pešno organizira Prvo slo-
vensko pevsko društvo Lira 
Kamnik. 
Liraši so pod vodstvom prof. 
dr. Andreja Missona v nede-
ljo, 25. marca, tako znova 
pripravili prijetno popoldan-
sko druženje, ki je poživilo 
popoldne naključnim ne-
deljskim sprehajalcem in 
številnim poslušalcem v sre-
dišču mesta. Člani najstarej-
šega kamniškega pevskega 
zbora vsako leto v goste po-
vabijo še glasbene prijatelje 
– tako iz naše občine kot od 
drugod. Letošnji dogodek so 
s svojim značilnim zvokom 
popestrili člani Stare godbe 
Stranje, po zapetih pesmih 
lirašev so se po Glavnem 
trgu tudi letos zavrteli člani 
Folklorne skupine Kamnik, 
ubrano so zapeli člani Meša-
nega pevskega zbora Seža-
na, na široko so potegnili 
meh učenci Šole harmonike 
Martin Vodlan, poslušalci 
pa so lahko zaplesali še na 

glasbo Ansambla Špica. 
Zbrane sta pozdravila tudi 
predsednik PSPD Lira Ka-
mnik Jože Prezelj ter podžu-

pan Matej Slapar, preplet 
pevskih in glasbenih nasto-
pov pa je povezovala Barba-
ra Božič.

Liraši s pesmijo v pomlad

Folklorna skupina Kamnik / Foto: Bojana Klemenc

Pevci Prvega slovenskega pevskega društva Lira Kamnik 
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Podarili bomo

vzglavnikov
60

Prinesi svoj stari 
vzglavnik in BREZPLAČNO 
odnesi novega!

KAMNIK, QlandiaKje:

Sobota, 7. 4. ob 10 h
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Bojana Klemenc

Kamnik – Ob tej priložnosti 
vsako leto podelijo tudi po-
kale, priznanja in diplome 
za dosežke na slovenskih in 
evropskih tekmovanjih.
Za svoje uspešno delo v lan-
skem letu sta pokal in di-
plome prejela tudi dva kam-

niška radioamaterja. Pred-
sednik kluba Jože Prezelj 
(S51TX) je dobil diplome za 
dve drugi in eno tretje mes-
to, Borut Vončina (S52AU) 
pa pokal za prvo mesto in 
diplomi za dve drugi mesti 
na slovenskih tekmovanjih. 
Trenutno pa Bojan Štem-
bal, (S56LXN) še vedno 
vodi v točkovanju SOTA 
(Summits on the air). To 

tekmovanje je še zlasti za-
nimivo, saj se radioama-
terstvo združuje s planinar-
jenjem. Vsaka država ima 
registrirane planinske vrho-
ve, na katerih radioamaterji 
lahko postavijo svoje ante-
ne in poizkušajo vzpostaviti 
zveze z drugimi vrhovi in 
radioamaterji, ki so doma 

in lovijo njihove signale, 
nam razloži Jože Prezelj. 
V Radioklubu Kamnik je 
trenutno včlanjenih devet-
najst aktivnih radioamater-
jev, ki se redno dobivajo na 
radijskih frekvencah, v svoje 
vrste pa seveda vabijo vse, ki 
jih radioamaterstvo zanima. 
Več informacij lahko dobite 
na elektronskem naslovu 
jprezelj@gmail.com.

Radioamaterji v 
minulem letu uspešni
V soboto, 10. marca, je v prostorih nekdanjega Učnega centra Pekre v Mariboru potekala  
47. Konferenca Zveze radioamaterjev Slovenije, na kateri so sodelujoči pregledali rezultate dela  
v preteklem letu in začrtali smernice za naprej.

Borut Vončina (levo) in Jože Prezelj sta prejela 
radioamaterski priznanji. / Foto: Bojan Klemenc

V Radioklub Kamnik je trenutno včlanjenih 
devetnajst aktivnih radioamaterjev, ki se redno 
dobivajo na radijskih frekvencah, v svoje vrste 
pa seveda vabijo vse, ki jih radioamaterstvo 
zanima.

V začetku pomladi je zapustil svoje najdražje in tudi nas, 
prijatelje, sodelavce, spoštovani in dragi Niko Pinterič. 
Poznali smo ga predvsem po mnogih dolžnostih in dejav-
nostih v društvih. Spominjali pa se ga bomo tudi po njego-
vih pozitivnih osebnostnih lastnostih. Vse naloge je opravil 
prostovoljno, zaradi česar smo mu še posebno hvaležni. 
Svoje prostovoljne aktivnosti je začel že v mladosti, saj se 
je kot brigadir udeležil mnogih mladinskih delovnih akcij. 
Leta 2002 je bil med ustanovitelji podružnice Društva Ge-
neral Maister v Kamniku, ki se je kasneje preoblikovala v 
samostojno društvo, ki se je kot tretje priključilo sestavi 
zveze društev. Danes ima v Kamniku 135 članov. Dolžnost 
predsednika je opravljal sedem let do leta 2012. Za to delo 
je prejel tudi najvišje spominsko Maistrovo priznanje. 
Niko je tudi zaslužen, da smo v Kamniku med prvimi 
podpisali listino o sodelovanju petih veteranskih organiza-
cij. Osnovna naloga teh društev je ohranjanje domoljubja, 
spomina na uporništvo slovenskega naroda v vseh obdob-
jih ter spoštovanje vrednot, ki so prispevale k utrjevanju 
slovenske nacionalne identitete. 
Niko je bil tudi dolgoletni član Občinskega štaba za teri-
torialno obrambo Občine Kamnik. Ko so se v Sloveniji 
sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja ustanavljali ob-
činski štabi, je bil na dolžnosti operativnega častnika in 
je sodeloval pri oblikovanju štaba in enot. Za vodenje 
vojaške organizacije, ki je v občini Kamnik tedaj štela 
blizu tisoč vojakov, je bilo treba imeti veliko splošnega in 
vojaškega znanja ter mnoge osebne in vodstvene lastnosti 
in sposobnosti. Skupaj s sodelavci mu je uspelo naloge 
opraviti na visoki ravni. V teh letih se je ustvaril temelj 
obrambe organiziranosti v občini Kamnik in na tej osno-
vi tudi uspehi v času osamosvajanja Slovenije. Okoli 
dvajset let je, tako kot mnogi drugi, brezplačno opravljal 
naloge v rezervni sestavi, na koncu kot načelnik občin-
skega štaba s činom majorja. 
Velik del svojega prostega časa je namenil tudi glasbi in 
petju. Pravijo, in to za Nika še posebno drži, da kdor poje, 
slabo ne misli. S petjem je začel v Trbovljah kot pevec zbo-
ra Zarja in nato v pevskem zboru Solidarnost, kjer je bil 
dejaven več kot trideset let in prejel priznanje za delo na 
področju glasbene dejavnosti – Gallusovo značko. 
V sebi je imel umetniško dušo in spretnost. Izdeloval je 
makrameje. Obvladal je to starodavno umetnost vezanja 
vozlov v določene vzorce in dekoracije. Mnogim jih je po-
daril in spominjali nas bodo nanj. 
Sam je tudi izdelal in upravljal jadrnici Optimist in Lete-
či Holandec, kar ni ravno preprosto. 
Zelo rad je imel morje, verjetno zato, ker je del mladosti 
preživel v Dalmaciji, kjer je oče, cenjeni direktor v rudar-
stvu, opravljal svoje delo. Oče je bil tudi ljudski poslanec v 
tedanji skupščini Jugoslavije, na kar je bil Niko še posebno 
ponosen. Mnogokrat je pripovedoval, kako je tedaj, ko to 
ni bilo ravno v navadi, glasoval proti določenim zakonom. 
Tudi Niku je bila dana ta lastnost, vedno je povedal svoje 
mnenje, tudi če je bilo drugačno od splošnega. 
Službeno pot je po diplomi na rudarski fakulteti v Ljublja-
ni leta 1963 nadaljeval kot univerzitetni diplomirani inže-
nir rudarstva v zasavskih premogovnikih, nato v Rudniku 
kaolina Črna, Občinskem štabu za teritorialno obrambo 
Kamnik, Komunalnem podjetju Domžale in na Geolo-
škem zavodu Ljubljana. 
Bil je tudi ljubitelj raznovrstnih knjig, ki jih je imel polne 
police in iz njih črpal svoja široka znanja na mnogih pod-
ročjih. Za svoje uspešno delovanje je leta 1983 prejel občin-
sko priznanje. 
Spoštovani Niko je bil pošten, dobrodušen in prijazen člo-
vek. Vedno je živel v skladu z osnovnimi vrednotami, ki 
jih je imel trdno v sebi. Te vrednote je dosledno spoštoval, 
tudi tedaj, ko mu niso ravno koristile. Bil je mož načelne 
drže, iskal je pravične rešitve, predvsem za male ljudi. 
Odhod Nika poleg najbližjih občutimo tudi prijatelji in 
dolgoletni sodelavci. Velikokrat smo se poveselili in se na-
smejali ob poslušanju njegovih dogodivščin. Zaigral nam 
je tudi na orglice. Nismo bili samo sodelavci, ampak tudi 
dobri prijatelji. 
Ob slovesu v Trbovljah si nas, dragi Niko, napotil v razmi-
šljanja o pojmih in vrednotah, kot so: domoljubje, čast, na-
čelnost, tovarištvo, skromnost, optimizem. Hvala ti za vse!

Jože Arko

V spomin

Niko Pinterič 
(1936–2018)

Marjan Schnabl

Krivčevo – Zima je še na 
prvi pomladni dan izkazo-
vala svojo moč in naznanja-
la, da se še ne da, prav tako 
tudi ne člani Smučarske 
sekcije Društva upokojen-
cev Kamnik. 

Kislo vreme in težka 
proga nas nista ovirala
Že napovedano drugo pr-
venstvo v veleslalomu smo 
morali zaradi neugodnih 
vremenskih in snežnih raz-
mer večkrat prestavljati. 
Končno nam je uspelo pr-
venstvo izpeljati v četrtek, 
15. marca, na smučišču 
Osovje v organizaciji Špor-
tnega društva Črna. Čeprav 

je bil tudi ta dan bolj prime-
ren za aktivnosti v notranjih 
prostorih, se je vseeno zbra-
lo na smučišču v zgodnjem 
dopoldnevu nekaj najbolj 
zagretih smučarjev. Ni jih 
oviralo ne kislo vreme ne 
težke razmere na progi, saj 
je bil sneg kljub zgodnji uri 
že precej mehak in južen.
Prizadevni organizatorji, ki 
jim gre vsa pohvala za odlič-
no izpeljana dva teka vele-

slaloma, so nam takoj po 
končanem tekmovanju v 
svojih prostorih postregli s 
toplim čajem in pripravili 
rezultate. 

Posebne pohvale Francu 
Primožiču
Medalje so si v svojih katego-
rijah prismučali: Vinko Po-
lak, Franc Primožič, Ivo Gri-
ljc, Marijan Hribar, Brane 

Hribar, Marjan Schnabl, Du-
šan Žagar in Tone Podjed. 
Tudi letos je v obeh tekih 
postavil najboljši čas Ivo Gri-
ljc, medtem ko velja posebno 
pohvaliti spoštljiv nastop na-
šega legendarnega smučarja 
Franca Primožiča, ki je – za 
primer – tekmoval že na dr-
žavnem prvenstvu v velesla-
lomu v Kranjski Gori davne-
ga leta 1951. »Kapo dol,« bi 
rekel Srečko Katanec.

Drugi veleslalom za upokojence
Člani Smučarske sekcije Društva upokojencev Kamnik smo sredi marca na smučišču Osovje kljub 
slabemu vremenu izpeljali drugo smučarsko tekmo v veleslalomu.

Tekmovalci pred startom

Medalje so si v svojih 
kategorijah prismučali: 
Vinko Polak, Franc 
Primožič, Ivo Griljc, 
Marijan Hribar, Brane 
Hribar, Marjan 
Schnabl, Dušan Žagar 
in Tone Podjed.
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Irena Milivojevič 
Kotnik

Kamnik – Šolskega tekmova-
nja, ki je potekalo 15. januarja 
po slovenskih osnovnih šo-
lah, se je udeležilo 7268 mla-
dih ljubiteljev kemije; 1562 
jih je doseglo uvrstitev na dr-
žavno tekmovanje in tako v 
soboto ponovno sedlo v tek-
movalne klopi na 15 lokacijah 
po Sloveniji.
Tekmovalni dan v Kamniku 
se je začel ob 9. uri s spreje-
mom tekmovalcev. Uvodne 
takte državnega tekmovanja, 
ki je letos prvič potekalo tudi 
na naši šoli, sta na akustični 
kitari zaigrala naša učenca 
Peter Mandelj Mejač in 
Leon Štukelj. Tekmovalce je 
v imenu organizatorja tek-
movanja nagovorila Mija 

Kordež iz Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije. Spodbud-
ne besede sta jim namenila 
tudi ravnatelj naše šole 
Rafko Lah ter učiteljica ke-
mije in fizike Danica Mati 
Djuraki. 
Udeleženci tekmovanja so 
se reševanja nalog iz kemije 
lotili ob 9.30 in tekmovanje 
zaključili ob 10.30. Organi-
zatorka šolskega tekmova-
nja učiteljica kemije in nara-
voslovja Tanja Bervar je za-
dovoljna z uspešno izvedbo 
tekmovanja in prizadevnos-
tjo naših učencev, ki so se 
na to zahtevno tekmovanje 
vestno pripravljali. 
Učencem želimo, da jim 
bodo doseženi rezultati v ve-
selje in zadovoljstvo ter jim 
že vnaprej čestitamo za do-
sežke.

Tekmovali  
v znanju kemije
V soboto, 24. marca, je  Osnovna šola Frana 
Albrehta Kamnik odprla svoja vrata 196 učencem 
iz 45 osrednjeslovenskih osnovnih šol, ki so se 
udeležili 52. državnega tekmovanja iz znanja 
kemije – tekmovanja za Preglova priznanja.

Vitja Bizjak

Kamnik – Mladinski parla-
ment Alpske konvencije (ali 
na kratko YPAC) je vsakole-
ten shod dijakov desetih šol 
iz alpskega prostora – Ka-
mnik (SLO), Maribor (SLO), 
Sonthofen (NEM), Ro-
senheim (NEM), Merano 
(ITA), Bassano del Grappa 
(ITA), Trogen (ŠVI), Cha-
monix (FRA), Innsbruck 
(AUT) in Vaduz (LIE). Gre 
za simulacijo pravega parla-
menta, tokrat pa je čast or-
ganizacije pripadla maribor-
ski II. gimnaziji.
Proti štajerski prestolnici se 
je kamniška delegacija od-
pravila v ponedeljek popol-
dne, po krajši vožnji (vajeni 
smo namreč večurnih poto-
vanj) pa so nas na cilju prev-
zele družine gostiteljice. S 
temi smo nato preživeli 
sproščen preostanek dneva 
– za kaj podobnega namreč 
v naslednjih dneh ni bilo 
prav veliko časa.
Delo se je pričelo že s torko-
vim jutrom, ko so se delega-
ti razdelili v štiri komiteje, v 
katerih so nato debatirali o 
temah, kot so kmetijstvo v 

alpski regiji, prostorsko pla-
niranje na podeželju in v 
urbanih območjih ter narav-
ne nesreče. 
Krovna tema letošnjega zbo-
rovanja je namreč bila ohra-
njanje tal. Torkove ideje so 
nato komiteji v sredo strnili v 
postulate (kratke in jedrnate 
povzetke svojega dela), vsak 
pa je prispeval štiri – skupno 
torej 16 predlogov. 
V četrtek je sledil tradicional-
ni »veliki finale« YPAC-a, 

generalna skupščina. Za čim 
uspešnejše zasedanje smo se 
iz srednješolskih učilnic pre-
selili v prostore Univerze v 
Mariboru, kjer sta nas z na-
govori pričakala dr. Milan 
Brglez, predsednik Državne-
ga zbora Republike Sloveni-
je, in gospod Markus Reite-
rer, generalni sekretar Alp-
ske konvencije. Sledilo je ce-
lodnevno parlamentiranje, 
debatiranje in prerekanje z 
namenom, da se iz nabora 

16 postulatov izlušči tiste 
najboljše.
Deset postulatov, izbranih s 
pomočjo glasovanja (letos je 
največ glasov prejel postu-
lat, ki predvideva vertikalno 
– torej tlom in prsti pri-
jaznejšo gradnjo), delegacije 
nato predstavijo domačim 
vplivnežem – podjetnikom, 
politikom in drugim funkci-
onarjem. Ti so namreč 
zmožni predlagane spre-
membe tudi doseči.

Kot v pravem parlamentu
Dijaki kamniške gimnazije smo se tudi letos udeležili Mladinskega parlamenta Alpske konvencije.

Kamniška delegacija na YPAC-u, ki so ga letos gostili v Mariboru

                        + poštnina
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Dobrote iz gozda in vrtov so povezane z letnimi časi. V kulinariki narašča 
navdušenje nad rabo čemaža, vaneža in česnovih peskov – razvajajo nas z zelo 
pestrimi okusi. Vračajo nam energijo ter blagodejno vplivajo na naše počutje 
in zdravje. Poznavanje teh rastlin bo povečalo zaupanje in širilo krog uživalcev. 
V naravi nabrane zeli so izziv za vsako domačo kuhinjo, kot tudi za mojstre 
kulinarike, ki lahko ponudijo nove privlačne jedi.
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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.

Šmartno v Tuhinju – Na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju 
bodo jutri, 7. aprila, ob 10. uri pripravili dan odprtih vrat z 
naslovom Mavrica kulture, s katerim želijo obeležiti letošnje 
leto evropske kulturne dediščine. Obiskovalcem se bosta 
predstavila šolska otroški in mladinski pevski zbor, učenci 
interesne dejavnosti Ljudski plesi in igre, gledališka skupina 
Raglje, lahko pa boste prisluhnili tudi predstavitvi rezultatov 
geofizikalnih raziskav najdišča v neposredni bližini šole – 
Rosove groblje. Ta dan bo na šoli potekala tudi razstava li-
kovnih, tehničnih ter literarnih izdelkov učenk in učencev ter 
predstavitev projekta Turizmu pomaga lastna glava. J. P.

Dan odprtih vrat OŠ Šmartno v Tuhinju

Kamnik – Že 15. ponovitev avtorskega muzikala The Tribe ob 
desetletnici delovanja angleškega dramskega krožka Gim-
nazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik bo potekala 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slove-
nije Boruta Pahorja. Veliki dogodek bo v sredo, 18. aprila, ob 
19. uri v Domu kulture Kamnik. J. P.

Muzikal pod pokroviteljstvom predsednika

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pikolo, motel z 
»grande« ponudbo v idilični 
zimski pokrajini nekje na 
Gorenjskem, je prizorišče 
dogajanja dramskega dela 
slovenskega avtorja Iztoka 
Lovrića z naslovom Alpska 
idila, ki so se ga lotili člani 
gledališke skupine Rudolfi 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra.
Hotelski gostje, trije pari in 
družba treh deklet, prihajajo 
iz različnih držav. Pari se 
ves čas prepirajo in dopusta 
ne znajo izkoristiti za oddih, 
medtem ko se družba deklet 
ves čas zabava. Čeprav 
predstava vsebuje številne 
komične elemente, bi jo bilo 
po besedah Marje Kodre, 
mentorice Rudolfov, nepri-
merno uvrstiti med komedi-
je. »V predstavi je resda pre-
cej humorja, a besedila ne 
moremo označiti za kome-
dijo, temveč gre za spoj več 
žanrov.«
Rudolfi, med katerimi je le-
tos več kot polovica novih 
članov, so Lovrićevo besedi-
lo prilagodili in aktualizirali, 
da se je deset mladih igral-
cev, ki nastopajo v predstavi, 
z njim lažje poistovetilo. 
»Privoščili smo si nekaj svo-
bode pri uprizoritvi, kar je 

bilo nujno potrebno. Ob 
tem smo vedno v dilemi, ko-
liko smemo poseči v neko 
besedilo, saj čutimo tudi od-
govornost do avtorja, ki nam 
je dovolil uprizoritev svojega 
dramskega dela,« razlaga 
Marja Kodra, ki dodaja, da 
veliko napora vložijo že v 
samo izbiro uprizoritvenega 
besedila. »Vsako leto je tež-
je, saj ne izide veliko aktual-
nih in kvalitetnih dramskih 
besedil. Poleg tega pri izbiri 
gledamo tudi na to, da se te-
matika dijakov dotakne in 
da je besedilo primerno tudi 
po številčni in spolni sestavi 
naše zasedbe. Že sama izbi-

ra torej zahteva veliko bra-
nja različnih besedil, preden 
se na koncu odločimo za 
enega.«
Lovrićev tekst se loteva od-
nosov med moškim in 
žensko in v ospredje 
postavlja predvsem glavno 
vprašanje, ali je dopustni 
čas namenjen poglobitvi 
partnerskih odnosov ali ne-
nehnemu prepiranju in zba-
danju ter ali znamo dopust 
izkoristiti kot čas oddiha in 
za seboj pustiti vsakdanje 
skrbi. »Poanta predstave je v 
tem, da ljudje velikokrat ne 
znamo izkoristiti lepih tre-
nutkov in si jih otežimo, 

tudi ko bi nam bilo lahko 
lepo. Ena od oseb ob koncu 
predstave pravi, kako malo 
ljudje potrebujemo, da bi 
bili srečni, a ne znamo biti. 
V ospredju je torej vpraša-
nje, kako biti srečen,« doda-
ja Kodra. 
Dramska skupina Rudolfi, 
ki se je promocije letos prvič 
lotila tudi s kratkim zabav-
nim video napovednikom, 
dosegljivim na spletnih dru-
žabnih omrežjih, bo odgo-
vore na ta vprašanja iskala 
na premieri nocoj, v petek, 
in ponovitvi jutri, v soboto, 
obakrat ob 19.30 na odru 
Doma kulture Kamnik.

Premiera Alpske idile
Gledališka skupina Rudolfi bo nocoj na odru Doma kulture Kamnik premierno uprizorila delo Iztoka 
Lovrića Alpska idila.

Dramska skupina Rudolfi / Foto: Aleš Senožetnik
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Matjaž Pogačar

Kamnik – V maju se bodo na 
teniških igriščih pri bazenu 
odvijale različne brezplačne 
aktivnosti za občane Kamni-
ka: od 7. do 11. maja bo tečaj 
tenisa za odrasle začetnike, 
otroci bodo na svoj račun 
prišli med 14. in 18. majem, 
ko bo zanje organiziran za-
četni tečaj tenisa s testira-
njem osnovnih motoričnih 
in teniških sposobnosti, od 
21. do 25. maja pa bo organi-
ziran še nadaljevalni teniški 
tečaj za odrasle. Novost bo 
tako imenovani damski dan. 
Igralke bodo izbrale en dan v 
tednu, ko se bodo ob določe-
ni uri dobivale in brezplačno 
igrale tenis. Prijave na dam-
ski dan so se že začele, prija-
vljenih je že dvanajst igralk, 
pa čeprav je rok za prijavo 
šele konec aprila.
Tudi po tekmovalni plati 
bo letošnja sezona v Ka-

mniku zelo pestra, saj bo 
moška članska vrsta igrala 
v prvi slovenski teniški ligi, 
v Kamniško-domžalski ve-
teranski ligi pa bodo nasto-
pile tri ekipe Tenis kluba 
Kamnik: veterani nad 45 
let, veterani nad 55 let in 
veterani nad 65 let. Vetera-
ni bodo z ligo pričeli maja, 
časa za piljenje forme torej 
ni več veliko, prvoligaši pa 
bodo z ligo začeli šele sep-
tembra.
V juniju prizadevni klubski 
delavci načrtujejo izvedbo 
državnega prvenstva za re-
kreativce v konkurenci posa-
meznikov – naj spomnimo, 
da je bilo prvo državno pr-
venstvo za rekreativce orga-
nizirano leta 2012 in to prav 
na kamniških teniških igri-
ščih – od maja do septembra 
pa bo potekala serija petih 
tekmovanj za otroke z zak-
ljučnim turnirjem v začetku 
oktobra.

Na igriščih pestro 
kot že dolgo ne
Tenis klub Kamnik bo v začetku letošnje sezone 
organiziral sedaj že tradicionalni teden odprtih 
vrat, ki ga zaradi velikega števila različnih akcij 
lahko imenujemo že kar mesec odprtih vrat.

Bor Sprogar, najboljši igralec Tenis kluba Kamnik v 
kategoriji do osem let / Foto: Matjaž Pogačar

Leon Pirman

Kamnik – S pravkar končano 
ligaško sezono 2017/18 smo 
v moški konkurenci zado-
voljni, saj smo že pred pr-
venstvom vedeli, da bomo 
težko konkurirali okrepljeni 
ekipi Konstruktorja iz Mari-
bora. Medtem ko so pripe-
ljali državnega reprezentan-
ta Lepeja, smo zaradi po-
škodbe in operacije izgubili 
dolgoletnega kapetana in 
vsa leta našega najboljšega 
igralca Marka Omana in se-
veda tudi Klemna Mahkovi-
ca, ki pa nas je zapustil. Po-
leg vsega pa je zaradi služ-
benih obveznosti na več 
tekmah manjkal še Peter 
Jantol. Toda kljub temu smo 
osvojili drugo mesto in se 
uvrstili na evropski pokal, ki 
bo letos jeseni v Sarajevu.
Malce manj pa smo zado-
voljni z uvrstitvijo deklet. 
Osvojila so namreč peto 
mesto in niso se uvrstila na 
evropska tekmovanja. V zad-
njem krogu bi morala zma-
gati v Postojni, vendar so 
bile kljub zelo dobri igri na-
ših deklet domačinke boljše 
in so zasluženo zmagale. 
Vendar vidimo luč na koncu 
tunela in osnova za nasled-
nje leto je zelo obetavna, saj 
so dekleta v zadnjih štirih 
krogih sprevidela, da so zelo 
konkurenčna in samo napa-
ke, narejene v začetku pr-

venstva, so jih oddaljile od 
zaželenega cilja.
Obe naši ekipi sta v zadnjem 
krogu gostovali v Postojni. 
Fantje so odigrali odlično in 
s 3585 podrtimi keglji suve-
reno premagali domačine z 
rezultatom 7 : 1. Tokrat sta 
bila v naši ekipi ponovno 
najboljša Jure Starman s 

629 in Damijan Hafnar s 
621 podrtimi keglji. Tudi 
preostali so bili odlični, in 
sicer Janže Lužan (598), Ja-
kob Jančar (587), Gašper 
Burkeljca (578) in Matej 
Turk (572).
Dekleta so bila poražena z 2 
: 6. Med našimi sta izstopali 
Noemi Živkovič s 591 in Ire-

na Koprivc s 574 podrtimi 
keglji.
Tako je po koncu 18. kroga 
naš Janže Lužan tudi po 
povprečju daleč najboljši 
igralec v 1. A državni ligi s 
povprečjem 620 podrtih 
kegljev. Drugi Franci Veli-
šček iz Cerknice ima kar de-
vet kegljev manj s povpreč-
jem 611 podrtih kegljev. 
Nadaljevala se je tudi Občin-
ska liga z 18. in 19. krogom. 
Še naprej ligo suvereno ob-
vladuje Ambrož Team. 
Kljub temu da je kar nekaj 
let zaporedoma enako, smo 
lahko zadovoljni, saj imamo 
ta privilegij, da lahko ljubite-
lji kegljanja v Kamniku vidi-
jo na delu takšne mojstre, 
kot sta Uroš Stoklas in Boris 
Benedik.

Kegljači Calcita 
državni podprvaki
Končano je ligaško tekmovanje in sedaj so na vrsti državna prvenstva za posameznike, dvojice in 
mešane dvojice tako v moški kot ženski konkurenci v vseh starostnih kategorijah.

Kamniški kegljači na državnem prvenstvu mešanih dvojic v Celju / Foto: KK Kamnik

Lestvica Občinske lige po 19. krogih:

1. Ambrož Team  16 14 0 2 28
2. Kegelj Team 17 11 1 5 23
3. ŠD Soteska  17 10 0 7 20
4. DU Kamnik  16 9 1 6 19
5. ŠD Policist  16 5 0 11 10
6. Calcit  16 3 2 11 8
7. Mladinci  16 3 0 13 6

Jasna Paladin

Stahovica – Vreme tokrat ni 
bilo prijazno, saj je tekmoval-
ce pričakal dež, a kljub vsemu 
je bilo na startni listi mogoče 
prešteti več kot osemdeset te-
kačev in tekačic. Čakali sta jih 
dve trasi, obe s ciljem na Sv. 
Primožu. Krajša je bila dolga 
petsto metrov z višinsko razli-

ko štirideset metrov, daljša pa 
3,5 kilometra z višinsko razli-
ko štiristo metrov.
S časom 16 minut in 38 se-
kund je s progo najhitreje op-
ravil Timotej Bečan  (KGT 
Papež), ki je priznal, da mu 
zahtevni vremenski pogoji 
ustrezajo, sledila sta mu Luka 
Kramarič  in Nejc Blatnik. 
Med dekleti je na cilj z rezul-

tatom 20 minut in 17 sekund 
prva prišla Jasmina Jelov-
šek (KGT Papež), ki je na tej 
progi tekmovala prvič. Druga 
je bila  Ana Vrečar, tretja pa 
Tina Klinar.
Zmagovalci v preostalih kate-
gorijah so naslednji: Nik Rom-
šak (dečki l. 2005 in 2006), 
Filip Pavlin (dečki l. 2009 in 
mlajši), Leon Pešovski Bužan 

(dečki l. 2007 in 2008), Vikto-
rija Dolinšek (deklice l. 2005 
in 2006), Alja Uršič (deklice l. 
2009 in mlajše), Neža Žagar 
(deklice l. 2007 in 2008), Nejc 
Uršič (mladinci), Nuša Mali 
(mladinke), Aleš Prelovšek 
(starejši dečki), Simon Alič 
(člani B), Franci Sušnik (vete-
rani A), Bojan Galin (veterani 
B) in Boža Meža (veteranke).

Tekači hitri kljub dežju
Ivan Urh je ob podpori Kluba gorskih tekačev Papež minulo soboto organiziral že 23. gorski Tek  
k Sv. Primožu. Najhitrejša sta bila Timotej Bečan in Jasmina Jelovšek. 

Timotej Bečan / Foto: Prijavim.se Jasmina Jelovšek / Foto: Prijavim.se
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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.
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Miha Štamcar

Kamnik – Čeprav so Kamni-
čanke v polfinalu končnice 
obakrat premagale Formulo 
Formis, pa je bila njihova 
pot do devetega zaporedne-
ga finala vse prej kot lahka. 
Predvsem to velja za prvo 
polfinalno tekmo, na kateri 
so gostje vodile že z 2 : 0 v 
nizih, za nameček se je v 
uvodnem nizu poškodovala 
kapetanka Urška Igličar, 
medtem ko Maja Pahor 
sploh ni igrala, toda vse to ni 
zaustavilo kamniških odboj-
karic. V pravi infarktni 
končnici so strle odpor tret-
jeuvrščene ekipe rednega 
dela prvenstva, ki so jo nato 
v Hočah premagale z veliko 
manj težavami. »Tik pred 
prvo polfinalno tekmo smo 
izvedeli, da ne bomo mogli 
računati na Majo Pahor, ki 
ima težave z glavo in je za-
njo sezone konec, potem pa 
se je v prvem nizu poškodo-
vala še Urška Igličar. Vse to 

je vplivalo na psiho igralk, ki 
pa so se, ko je bilo najbolj 
treba, zbrale in prišle do po-
membne zmage. Veliko laž-
je je bilo potem igrati v Ho-
čah, kjer smo bili veliko 
boljši predvsem pri zače-
tnem udarcu in sprejemu, 
kar nam je omogočilo, da 
smo lažje zaključevali napa-

de. Z uvrstitvijo v finale smo 
prvi cilj sezone dosegli in 
mislim, da nam bo zdaj laž-
je. Za ta cilj smo trdo delali 
skozi vso sezono, po-
membno pa bo, ali bodo 
igralke verjele vase, da lahko 
premagajo Mariborčanke,« 
se dvobojev z aktualnimi dr-
žavnimi in pokalnimi prva-

kinjami veseli Gregor 
Rozman, trener Calcit Vol-
leyja. Prva tekma je bila na 
sporedu v četrtek v Maribo-
ru, svojo prvo pred doma-
čim občinstvom pa bodo 
odbojkarice igrale prihodnjo 
sredo. V letošnji sezoni sta 
se ekipi v štirih različnih 
tekmovanjih pomerili že 
petkrat. Enkrat so bile boljše 
Kamničanke, ki bodo nare-
dile vse, da Mariborčanke 
letos premagajo še trikrat.
Težko pot do polfinala konč-
nice so imeli tudi odbojkar-
ji, ki so modro skupino za-
čeli s četrtega mesta, končali 
pa so na drugem mestu. Nji-
hova zadnja ovira na poti do 
finala bo Panvita Pomgrad 
ali Maribor. Prav proti Mari-
borčanom so Kamničani ne-
davno že bili na robu pora-
za, saj so zaostajali že za dva 
niza. »Ko smo Mariborčane 
pustili, da so se razigrali, jih 
je bilo težko zaustaviti, toda 
z nekaj menjavami smo se 
vrnili v igro in jih z boljšim 

servisom spravili stran od 
mreže. Tudi oni so začeli 
delati več napak, medtem ko 
smo mi iz niza v niz igrali 
bolje. Mislim, da je bila to 
odločilna tekma za končno 
drugo mesto, kajti po tej 
zmagi nam je bilo v Hočah 
lažje igrati. Drugo mesto 
nam zdaj omogoča, da se v 
miru pripravimo na polfi-
nalne obračune. Želim si, da 
bi nekateri igralci pozdravili 
poškodbe in da bi vsaj ob 
koncu sezone igrali v polni 
zasedbi, kajti že nekaj časa 
igramo brez Domna Kotni-
ka, Saša Štalekarja, v zad-
njem času pa smo ostali tudi 
brez pomoči Andreja Štem-
bergarja Zupana,« je bil z 
razpletom v modri skupini 
zadovoljen Gašper Ribič, 
trener Calcita Volleyja, ki 
morajo v polfinalu še dvak-
rat zmagati.
V petek bodo svojo zadnjo 
tekmo v drugi DOL za 
ženske – zahod odigrale od-
bojkarice druge ženske eki-

pe Calcita Volleyja, ki bodo 
tekmovanje končale na 
odličnem drugem mestu. 
Za pomlajeno zasedbo je to 
velik uspeh, ki je še toliko 
večji, če vemo, da so zabele-
žile kar 15 zaporednih zmag, 
v letu 2018 pa sploh še niso 
izgubile. Nekaj manj uspe-
ha je imela druga kamniška 
ekipa, ki je z nastopi v drugi 
DOL že končala. V 22 tek-
mah so osvojili 27 točk, če 
ne bi imeli težav s poškod-
bami in če se Luka Lazar že 
sredi sezone ne bi popolno-
ma preselil v prvo ekipo, pa 
bi bila njihova bera točk za-
gotovo še večja. Toda bolj 
pomembno kot deveto mes-
to je bilo to, da so se dokonč-
no uveljavili nekateri mlajši 
igralci, na primer Bor Jese 
Rotar, Teo Podobnik, Rok 
Forštnarič, Kristjan Krt in 
drugi.
Prav rezultati obeh drugih 
ekip potrjujejo, da se za pri-
hodnost kamniške ekipe ni 
bati.

Odbojkarice že devetič v finalu
V sezoni 2009/10 so odbojkarice Calcita Volleyja prvič igrale v finalu končnice slovenskega državnega prvenstva in že ob svojem prvem nastopu prišle do 
naslova državnih prvakinj, kar so ponovile še leta 2015 in 2016. Po dveh zmagah nad Formulo Formis v polfinalu končnice se bodo z Mariborčankami v 
finalu pomerile še devetič.

Kamniške odbojkarice so se uvrstile v finale končnice 
slovenskega državnega prvenstva. / Foto: Klemen Brumec

Kristijan Erjavec

Kamnik – Velikonočni pone-
deljek je že tradicionalno v 
znamenju gorskih kolesar-
jev. Na uvodu v slovenski 
pokal SloXcup v olimpij-
skem krosu se je na dirki 
kategorije UCI C1 in UCI C1 
junior na XC Gričih v Vrtoj-
bi zbralo rekordno število 
tekmovalcev – kar 536, od 
tega več kot pol iz tujine.
Dirka ni minila brez tekmo-
valcev Calcit Bike Teama, ki 
so na Primorsko poslali šte-
vilno in zelo dobro priprav-
ljeno ekipo. Dopoldan so z 
dirkami začeli v mlajših ka-
tegorijah, kjer so mladi upi 
kamniškega kluba pokazali 

odlično dirkanje. Med dečki 
in deklicami do devet let sta 
bila najhitrejša Jakob Kra-
pež in Tajda Šoštarko, med 
dečki do 11 let smo slavili 
dvojno zmago, Maks Majnik 
je bil malce hitrejši od Jake 
Tominška. Hana Kranjec je 
bila najmočnejša med dekli-
cami do 15 let. Med veteran-
kami je na drugo stopničko 
stopila Ana Podpečan. Blaž 
Žle je končal na tretjem 
mestu v kategoriji U17.
Posebno močna je bila dirka 
mlajših članov in članov. 
Rok Naglič, ki se je nekaj 
časa vozil z najboljšimi na 
dirki, je bil najboljši Slove-
nec na desetem mestu. Zao-
stal je štiri minute in sedem 

sekund. Boštjan Hribovšek 
je bil 25., Gregor Krajnc 26. 
Peter Zupančič, Luka Tavčar 
in Jure Belak so končali s 
krogom zaostanka. »Start mi 
je odlično uspel. Prvi krog 
sem končal s prvimi, nato 
sem malo popustil, šel svoj 
tempo ter prve štiri kroge vo-
zil na petem mestu. Na kon-
cu četrtega kroga sem imel 
težavo, zaradi katere sem se 
moral ustaviti za kako minu-
to. Nadaljeval sem na polno 
ter si priboril nazaj končno 
deseto mesto. Z rezultatom 
sem zadovoljen, a obenem 
tudi jezen, ker vem, da sem 
bil sposoben končati dirko 
med najboljšimi petimi,« je 
po tekmi menil Naglič.

Odličen uvod v sezono

Miro Kregar

Kamnik – Tradicionalno so 
se člani Triatlonskega kluba 
Trisport zbrali v Medulinu, 
kjer imajo v hotelskem kom-
pleksu Belvedere odlične 
pogoje za plavanje in fitnes 
vadbo, v okolici odlične ste-
ze s stadionom za tek, kole-
sarski del treninga pa opra-
vijo na istrskih cestah, saj 
tam ni pretirano veliko pro-
meta.
Kar 94 članov Trisporta je 
vsako jutro ob 6. uri zače-
njalo delovni dan s plava-
njem, po zajtrku nadaljevalo 
s tekaškim delom in vadbo 
za moč. Popoldnevi pa so 

bili namenjeni kolesarjenju, 
saj prav slednjemu triatlonci 
dajo na pripravah največ po-
zornosti, kajti skrajni čas je, 
da trenažerje in MTB-kolesa 
zamenjajo prava cestna ko-
lesa, kajti sezona duatlonov 
bo kmalu tukaj, prav tako pa 
tudi do prvih triatlonov ni 
več daleč. Matevž Planko je 
prav te priprave izkoristil za 
brušenje forme pred prvim 
letošnjim nastopom na afri-
škem pokalu v Egiptu. 
Priprave so potekale v dese-
tih različnih skupinah. Pe-
tih otroških od 9. do 15. leta, 
dveh mladinskih in treh od-
raslih – rekreativnih. Vse 
pod vodstvom osmih klub-

skih trenerjev – Domna, 
Lize, Leona, Aleša, Vlada, 
Iztoka, Klemena in Mira. 
Večeri pa so bili namenjeni 
strokovnim predavanjem na 
temo raztezanja, prehrane, 
tehnikam treniranja itd. 
Najbolj zagnani, mladinci in 
tekmovalci v ironmanu, so 
na pripravah vztrajali kar de-
vet dni, otroci in rekreativci 
pa pet dni. In kljub nekoliko 
hladnejšemu vremenu, v 
primerjavi s prejšnjimi leti, 
so vsi prišli domov sicer 
malo utrujeni, vsekakor pa 
odlično pripravljeni za vstop 
v tekmovalno sezono, kar 
bodo lahko kaj kmalu doka-
zali na prvih tekmovanjih.

Triatlonci na pripravah
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Irena Mušič Habjan

Kamnik – Pred uradnim de-
lom so v kulturnem progra-
mu, ki ga je sestavila Vladka 
Vremšak, navdušili otroci, 
ki so se udeležili letošnjega 
zimovanja na Mali planini 
Vesele gorice pod vodstvom 
mentoric Vlaste Bizjak in 
Katje Mlakar: učenec Glas-
bene šole Kamnik in virtuoz 
na harmoniki Anže Balantič 
pod mentorstvom Roberta 
Smolnikarja ter mlada na-
darjena pevka Klara Kopri-
vec s kitarsko spremljavo 
Matica Smolnikarja. Slikov-
no predstavitev je pripravil 
Klemen Romšak, za ozvoče-
nje je skrbel Rok Bohte, ob-
čni zbor je vodila Irena Mu-
šič Habjan. 

Tokratnega občnega zbora 
so se udeležili in pozdravili 
Igor Žavbi, predsednik 
Društva GRS Kamnik Srečo 
Podbevšek, predsednik 
MDO Kamniško-Bistriškega 
območja Jurček Nowakk in 
predstavniki sosednjih pla-
ninskih društev. 
Delo planinskega društva 
Kamnik je z dobrim sodelo-
vanjem z Občino Kamnik, 
DGRS Kamnik, PZS in so-
sednjimi planinskimi 
društvi bilo v lanskem letu 
spet uspešno, društvo pa je 
dokazalo, da člani z veliko 
prostovoljnega skupnega so-
delovanja lahko in zmorejo 
narediti marsikaj.
Predsednik Ivan Resnik je v 
poročilu o delu v letu 2017 
govoril o delu posameznih 
odsekov, med katerimi je 
zelo dejaven mladinski od-
sek s planinskimi skupina-
mi na osnovnih šolah, ki 
organizira ture ter poletni in 
zimski tabor Vesele gorice. 
Markacisti skrbijo za 120 ki-
lometrov označenih planin-
skih poti, v lanskem letu so 
urejali Koželjevo pot, poti na 
Stari grad, Kamniško in 
Kokrsko sedlo, Boštjanco …, 

saj spremenljive vremenske 
razmere in spremembe na 
terenu zahtevajo neprestano 
delo in vzdrževanje na vseh 
poteh. Vodniki PZS se v 
vodniškem odseku stalno 
strokovno izobražujejo, vo-
dili so ture doma in v tujini 
s 590 udeleženci ter izvedli 
tečaja za varnejšo hojo v 
kopnem in v snegu, ki sta 
privabila lepo število planin-
cev, ki so želeli pridobiti še 
več znanja za gibanje v go-
rah. Odsek za promocijo je 
organiziral tradicionalne 
prireditve, kot so občni zbor, 
Dan kamniških planin, 
Smučko-cepin, Rokovnjaški 
pohod, zaključni izlet ter 
poskrbel za izdajo Programa 
aktivnosti 2017. Športnople-
zalni odsek je organiziral 

mladinsko šolo športnega 
plezanja, vodeno vadbo za 
odrasle, tekmovanje na Pe-
rovem – Speed Perovo, člani 
so tekmovali v mednarodni 
ligi, na državnem prvenstvu 
in v zahodni ligi, Ajda Auer-
sperger pa ima status špor-
tnice mladinskega razreda 
pri Olimpijskem komiteju. 
Turnosmučarski in kolesar-
ski odsek je združenje čla-
nov brez tekmovalnih ciljev, 
gre le za uživanje v naravi 
pozimi na smučeh poleti na 
kolesih. Izvedel je tečaja alp-
skega in turnega smučanja, 
ture različne težavnosti ... 
Alpinistični odsek z vrsto iz-
jemnih vzponov in odprava-
mi (Kijaj Nullah 2017) sodi v 
sam slovenski, tudi svetovni 
vrh. Ima šest kategorizira-
nih alpinistov: Marka 
Prezlja, Urbana Novaka, Ta-
deja Krišlja, Mateja Mučiča 
in Žiga Oražma z mednaro-
dnim razredom ter Blaža 
Gladka z državnim razre-
dom. Marko Prezelj in Ur-
ban Novak sta prejela pri-
znanje KA PZS za posebne 
dosežke v alpinizmu v letu 
2017, Žiga Oražem pa je 
postal najperspektivnejši al-

pinist v lanskem letu. 
Gospodarski odsek z obema 
kočama na Kamniškem in 
Kokrskem sedlu deluje us-
pešno, obe koči sta bili odpr-
ti od začetka junija do začet-
ka oktobra, tudi v letu 2018 
oskrbnika ostajata ista, To-
maž Bolcar na Kokrskem in 
Simon Gregorc na Kamni-
škem sedlu. Koči sta bili 
dobro oskrbovani. Potekala 
so redna vzdrževalna dela v 
obeh kočah, na plezalni ste-
ni in žičnic, v Cojzovi koči je 
potekala investicijska obno-
va toaletnih prostorov v kle-
ti, električne napeljave in 
drugo, v Kamniški koči je 
društvo preuredilo sobo 
oskrbnika. Zabeležili so več 
kot tri tisoč prostovoljnih ur, 
lani je bilo v PD Kamnik 
1258 članov.
Ker je bil letošnji občni zbor 
volilni, so člani društva izvo-
lili vodstvo in organe 
društva. Novi predsednik je 
postal Marko Petek, kot pod-
predsednika mu bosta sku-
paj z drugimi člani upravne-
ga odbora pomagala Zdrav-
ko Bodlaj in Ivan Resnik.
Načrt dela novega vodstva 
ostaja podoben lanskemu, 
bo pa v Cojzovi koči poteka-
la večja preureditev kuhinje, 
kar pa ne bo vplivalo na prve 
obiskovalce koče na začetku 
sezone.
Novi predsednik PD Ka-
mnik Marko Petek in pred-
sednik MDO Jurček Nowakk 
sta na koncu podelila pri-
znanja Planinske zveze Slo-
venije, in sicer: bronasti ča-
stni znak PZS (Urban No-
vak, Jure Prezelj, Vladka 
Vremšak), srebrni častni 
znak PZS (Zdravko Bodlaj, 
Marija Pollak, Ivan Resnik) 
in zlati častni znak PZS 
(Franci Obreza). Priznanja 
PD Kamnik pa so prejeli: 
Nuša Fujan (pisna pohvala 
PD), Žiga Oražem in Darja 
Horvatič (bronasta značka 
PD), Matej Kladnik in Ro-
man Resnik (srebrna znač-
ka PD) ter Ivo Gašperič, Ja-
nez Ažman in Saša Lindič 
(zlata značka PD). 
Pred prijetnim druženjem, 
ki je sledilo uradnemu delu 
občnega zbora, je Cene Gri-
ljc že tradicionalno predsta-
vil svoji dve novi sliki, Otok s 
Starim gradom in jesensko 
podobo gorskega sveta. Nek-
danjemu predsedniku Pla-
ninskega društva Kamnik 
Ivanu Resniku pa so planin-
ski prijatelji v zahvalo za us-
pešno vodenje društva izro-
čili praktično darilo.
Planinsko društvo se za 
gostoljubje in prijazen spre-
jem zahvaljuje vodstvu Gi-
mnazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra ter vsem, ki so 
pomagali pripraviti občni 
zbor.

Kamniške planince  
bo vodil Marko Petek
Na volilnem občnem zboru Planinskega društva Kamnik se je v petek,  
23. marca, v jedilnici Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku 
zbralo nekaj manj kot sto članov društva. 

Novi predsednik Marko Petek / Foto: osebni arhiv Marka Petka

Irena Mušič Habjan

Kamnik – Društvo GRS Ka-
mnik je prostovoljno, sa-
mostojno, nepridobitno in 
nepolitično združenje, ki 
opravlja dejavnost gorske re-
ševalne službe kot javna 
služba v javnem interesu. 
Osnovni namen in cilj delo-
vanja je prostovoljno poma-
gati ljudem pri nesrečah v 
gorah in na težko dostopnih 
terenih. Člani opravljamo 
preventivne in operativne 
naloge v zvezi z varstvom 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter zaščito in re-
ševanjem na območju pore-
čja Kamniške Bistrice. 
Vključeni smo v sistem zaš-
čite in reševanja Republike 
Slovenije. Večino dela opra-
vimo v občini Kamnik, 
pokrivamo tudi območje ob-
čin Domžale, Komenda, 
Mengeš, Moravče, Lukovica 
in Trzin.
Svoje preteklo delo v letu 
2017 in načrte za to leto je 
društvo ocenilo na rednem 
občnem zboru, 22. marca, v 
prostorih nad kavarno Vero-
niko. Občni zbor tokrat ni 
bil volilni, novo vodstvo s 
predsednikom Srečom Pod-
bevškom ostaja po izrednem 
občnem zboru v lanskem 
septembru še za eno leto 
isto. Povabilu na občni zbor 
so se prijazno odzvali po-
džupan Igor Žavbi, direktor 
občinske uprave Lukovica 
Stojan Majdič, pomočnik 
komandirja Policije Kamnik 
Mirko Končina, podpredse-
dnik PD Kamnik Marko Pe-
tek, predstavnik PGD Ka-
mnik Samo Resnik, lastnik 
gostišča Pri Jurju Marjan 
Jeraj in Dušan Papež (KGT 
Papež).
Pred uradnim začetkom je 
Matjaž Šerkezi, donedavni 
predsednik Komisije za in-
formiranje in analize pri 
GRZS ter gorski reševalec 
inštruktor predstavil statisti-
ko gorskih nesreč, ki jo vodi 
Gorska reševalna zveza Slo-
venije. V letu 2017 smo slo-
venski gorski reševalci pos-
redovali v 514 nesrečah, kar 
je več kot jih je bilo v letu 
2016 (483 nesreč). Pomagali 
smo 565 ljudem, ki so zap-
rosili zanjo, žal pa je za dva-
najst ponesrečencev pomoč 
prišla prepozno. Večina ne-
sreč se je zgodila v poletnih 
mesecih. Nesreče so se zgo-
dile na markiranih poteh, 
brezpotjih, pri plezanju, 
precej je bilo letalskih ne-
sreč padalcev … Na prvem 
mestu vzrokov za nesreče je 
bil zdrs, sledi nepoznavanje 
terena, nato telesna neprip-
ravljenost in druge. Največ 
nesreč se še vedno zgodi pri 
sestopu. Predstavil je tudi 
dve intervenciji, pri katerih 
so bili vzroki klicu na po-
moč neprimerna obutev, ne-
poznavanje terena, nepri-
merna priprava na turo, sla-
bi vremenski pogoji. Obe 

intervenciji sta bili na ob-
močju Velike planine. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je 
delovno predsedstvo z Mate-
jem Bizjakom kot predse-
dnikom nadaljevalo z de-
lom. Predsednik društva 
Srečo Podbevšek je predsta-
vil delo društva, v katerem je 
trenutno šestdeset članov, 
od tega štiriinštirideset ak-
tivnih, osem izrednih in 
osem častnih članov. Glede 
na specialna usposabljanja 
imamo štiri inštruktorje, šti-
ri letalce reševalce, med nji-
mi letalca zdravnika, tri 
zdravnike, dva zaposlena v 
medicinski stroki in tri vod-
nike reševalnih psov. Trenu-
tno je sedemintrideset reše-
valcev z aktivno licenco in 
trije pripravniki. Društvo 
kot pogoj za udejstvovanje v 
reševalnem delu zahteva, da 
je kandidat alpinist. Žal smo 
v preteklem letu izgubili 
dragega prijatelja in kolega 
reševalca Janeza Volkarja. 
V letu 2017 je društvo imelo 
petintrideset intervencij, od 
tega sedemnajst iskalnih in 
osemnajst reševalnih. Še-
stinštiridesetim pomoči pot-
rebnim smo prišli naproti, z 
gore pa smo žal prepeljali 
tudi eno mrtvo osebo. Če 
smo se v prejšnjih letih lah-
ko pohvalili z manjšim šte-
vilom nesreč, pa v zadnjih 
letih ugotavljamo, da je po-
večanje stalno in ga lahko 
pripišemo povečanemu obi-
sku gora v vseh letnih časih 
in v vseh vremenskih pogo-
jih. Helikopter je sodeloval 
sedemkrat, kar pomeni, da 
je bila večina intervencij v 
slabih vremenskih pogojih 
ali ponoči. Petnajstkrat so 
bili na akcijah tudi zdravni-
ki. 
Po vsebini so bila posredo-
vanja v nesrečah zelo pestra 
in nekatera tudi izjemno 
zahtevna. Iz brezpotja pod 
Šimnovcem na Veliki plani-
ni smo nekajkrat reševali 
ponoči zaplezane turiste, 
kjer so na pomoč priskočili 
tudi delavci podjetja Velika 
planina. Kot da bi bili na 
preizkušnji, se je najbolj po-
večalo število intervencij po 
občnem zboru konec sep-
tembra, ko smo imeli v 
enem mesecu enajst inter-
vencij, od tega številne zelo 
zahtevne, tudi stenske, tedaj 
je bila neprecenljiva tudi he-
likopterska pomoč. Konec 
oktobra je zagorelo na Koro-
šici in sodelovali smo pri 
nočni akciji reševanja s heli-
kopterjem, vendar žal kljub 
dobri koordinaciji z letalci 
in gasilci nismo mogli stori-
ti kaj več kot pomagati po-
nesrečenim opečenim pla-
nincem. Za dobro mero 
smo imeli konec decembra 
izjemno težko in naporno 
nočno akcijo, ko je kolesar-
ju, ki je pri spustu po pole-
denelem pobočju zdrsnil, 
poskušal pomagati planinec 
in je zdrsnil še on, tako da 

smo reševali v snegu in po-
noči dva ponesrečenca s hu-
dimi poškodbami glave. 
Za kakovostno in varno re-
ševanje v gorah in na težko 
dostopnem terenu se člani 
društva nenehno usposab-
ljamo in sledimo novostim v 
reševalni tehniki, tako smo v 
letu 2017 izvedli vsa načrto-
vana usposabljanja za prido-
bitev licenc aktivnih članic 
in članov za gorsko reševa-
nje: usposabljanje iz letne 
tehnike reševanja, zimske 
tehnike reševanja in usposa-
bljanje iz nudenja prve in 
nujne medicinske pomoči. 
Usposabljanje za gorskega 
reševalca so zaključili pri-
pravniki Grega Hvalc, Ur-
ban Iglič in Rožle Repanšek. 
Člani društva s specialistič-
nimi nazivi so se udeležili 
usposabljanj, ki so jih orga-
nizirale komisije GRZS. Po-
leg reševalnega dela društvo 
skrbi tudi za preventivno 
dejavnost, saj se zavedamo, 
da so skrb za varnost v go-
rah, izobraževanje obisko-
valcev gora in opozarjanja 
največja zagotovila za 
preprečevanje nesreč v go-
rah. Tako smo organizirali 
tečaj varne hoje za obisko-
valce gora v zimskih razme-
rah, dan varnejše hoje v gore 
v zimskih razmerah za otro-
ke kamniških osnovnih šol, 
dežurali smo na različnih 
prireditvah, predstavljali de-
javnost Gorske reševalne 
službe po šolah, vrtcih in 
drugod. Konce tednov smo 
dežurali v visoki poletni se-
zoni. Reševalci letalci so bili 
v pripravljenosti in so delo-
vali v ekipah za helikopter-
sko reševanje. 
Pogoj za normalno delo so 
tudi ustrezni prostori. Do 
konca leta 2018 mora dru-
štvo zapustiti sedanje pro-
store, zato smo v letu 2017 
intenzivneje pristopili k ak-
tivnostim za reševanje tega 
problema. Sprejeli smo po-
nudbo občine Kamnik za 
dokončanje in brezplačni 
najem prostorov v samosta-
nu v Mekinjah. Skupaj s 
predstavniki občine Kamnik 
se trudimo, da aktivnosti, ki 
vodijo do končnega cilja, ne-
prekinjeno potekajo in se 
vodstvu občine in vsem, ki 
pomagajo, najlepše zahva-
ljujemo.
Vodstvo in člani GRS Ka-
mnik skrbimo za zavetišče 
na Veliki planini, tri reševal-
na vozila, uporabo in naba-
vo ustrezne tehnične opre-
me in kot dober gospodar 
tudi za ustrezno finančno 
poslovanje. 
Plani dela za leto 2018 se ne 
razlikujejo od planov oz. re-
alizacije preteklega leta ra-
zen tega, da bodo člani več 
časa morali nameniti aktiv-
nostim v zvezi z novimi pro-
stori. Nadaljevali bomo tudi 
dobro sodelovanje z okoliš-
kimi planinskimi društvi, 
občinami in ostalimi.

Leto številnih intervencij
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik so se sestali na rednem 
občnem zboru.



Zanimivosti

13petek, 6. aprila 2018

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_Kam 07
NALOGA

4 5 8 1 9
5

3 2 7 8
4 7 1 5

5 6 3
3 6 1 4
9 2 3 6

5
6 8 4 9

sudoku_LAZJI_18_Kam 07

REŠITEV

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

sudoku_tezji_18_Kam 07
NALOGA

4 8 6
2 7

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

5 6 1 2
7 5

8 6 7

sudoku_tezji_18_Kam 07

REŠITEV

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

sudoku_tezji_18_Kam 07
NALOGA

486
27

7921
6127
342
4381

5612
75

867

sudoku_tezji_18_Kam 07

REŠITEV

412589376
638217954
795634821
986152743
173946285
254378169
567893412
341725698
829461537

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Kamniški sudoku
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Katja Poljanšek, Nika 
Sušnik, Polona Golob, 
Anamari Repnik, Tanja 
Merše, Kaja Kobe

Motnik – Z njimi smo sim-
bolično praznovali slovenski 
ljudski praznik. Gregorjevo 
je včasih veljalo za prvi po-
mladni dan. Včasih so verje-
li, da sv. Gregor v vas prinaša 
sonce in pomlad. Ljudem 
tako ni bilo več treba delati 
ob svečah. Zato so v znak 
hvaležnosti vaščani v potoke 
metali goreče predmete. Iz 
tega je nastala šega, da na 
predvečer gregorjevega po 
rekah in potokih spustijo 
doma narejene ladjice, v ka-
tere dajo prižgano svečko. 
Tako smo tudi mi izdelali 
ladjice. Izdelali smo jih iz 

recikliranih materialov. 
Stari rek pravi, da se na ta 
dan ptički ženijo. Zato smo 
izdelali voščilnice z moti-
vom ptička in prisrčnim vo-
ščilom. Gregorjevo pa je 
tudi praznik zaljubljencev, 
zato smo se naučili pesem 
Dan ljubezni. Da pa smo se 
še malo razgibali, smo se v 
telovadnici šli nekaj iger. 
Žal smo imeli malce smole 
z vremenom, ker nam ni 
dopuščalo spusta ladjic. 
Zato smo se odločile, da 
bodo otroci odšli na krajši 
sprehod, kjer jih bo na cilju 
čakalo sladko presenečenje. 
Če že nismo mogli pregnati 
zime s spustom ladjic, pa 
upajmo, da smo jo pregnali 
s sladkimi miškami in ča-
jem.

Gregorjevo z 
motniškimi Polžki
V ponedeljek, 12. marca, smo dijakinje 2. f 
razreda predšolske vzgoje GSŠRM Kamnik 
obiskale učence v Podružnični šoli Motnik.

Ladjice smo izdelali iz recikliranih materialov.

Andrej Kočar

Zgornje Stranje – Da je delo 
potekalo kar se da zanimivo, 
so se vsi oddelki šestošolcev 
razdelili v tri skupine, ki so 
se po opravljenem delu za-
menjale med seboj.
Učenci prve skupine so se 
preizkusili v digitalnem ki-
parstvu. V posebnem raču-
nalniškem programu so vir-
tualno izdelovali različne 
skulpture. Rezultat digital-
nega kiparjenja je bil 3D-ra-
čunalniški model, ki ga vidi-
mo zgolj na računalniku. Da 
bi bil izdelek otipljiv in pos-
tavljen tudi na ogled, smo 
nekaj najboljših umetnin 
natisnili s 3D-tiskalnikom. 
Druga skupina učencev je 
pričela s spoznavanjem 
osnovnih gradnikov elektro-
nike v najbolj praktičnem 
smislu. Prvič v življenju so v 

roke prijeli spajkalnik in iz-
delali svojo prvo elektronsko 
napravo. Po natančnem 
sestavljanju in spajkanju je 
sledilo testiranje. Navduše-
nje ob delovanju naprave je 

bilo nepopisno. Še bolj pa je 
bilo razveseljivo navdušenje 
učenk, ki so bile za učenje 
nove veščine še bolj motivi-
rane in spretnejše kot fantje.
Za tretjo skupino pa bi lah-

ko rekli, da je imela najbolj 
»življenjski« predznak. S 
pomočjo pravega računa za 
električno energijo so opra-
vili električne izračune. Iz-
računali so, koliko energije 
porabijo vsakdanji električni 
porabniki in koliko denarja 
nam poberejo iz denarnice.
Moramo se zavedati, da nas 
tehnologija spremlja na vsa-
kem koraku in da je seznani-
tev in vpeljava sodobnih teh-
nologij že v osnovo šolo še 
kako pomembna; je bistve-
nega pomena in nujna kom-
ponenta sodobne šole. 
Učenci so bili nad vsebina-
mi zelo navdušeni, saj je bila 
glavnina orientirana na 
praktično dejavnost, hkrati 
pa so pridobili popolnoma 
nove izkušnje in znanja, ki 
lahko vplivajo na njihova in-
teresna področja in kasneje 
tudi na izbiro poklica.

Digitalno kiparili in 
izdelovali elektroniko
Na OŠ Stranje smo pred dnevi z učenci šestih razredov izvedli prav poseben tehniški dan. Učenci so 
spoznali sodobne tehnologije, s katerimi se bodo zagotovo srečevali v vsakdanjem življenju.

Digitalno kiparjenje v posebnem računalniškem programu 
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POVABILO ZA PRIJAVO DOGODKOV  
V PREMIČNEM PRIREDITVENEM PROSTORU

Zbiramo prijave za najem montažnega šotora v velikosti  
15 m x 40 m, za obdobje med 1. 4. 2018 in 31. 12. 2018. 

Prostor je primeren za glasbene, kulturne, izobraževalne, družabne  
in druge prireditve, team buildinge ter osebna slavja in poroke.  

Nahaja se v idiličnem okolju ob robu gozda pred Termami Snovik.  
Možen je tudi premik šotora na izbrano lokacijo.

Vloga za prijavo in dodatne informacije so na spletni strani  
www.td-tuhinjskadolina.si in www.terme-snovik.si (novice in obvestila).

Več informacij na: events@terme-snovik.si in na: 01 83 44 109 (Martina Klodič).

Radomlje – Člani Turistične-
ga društva Radomlje vabijo 
na zdaj že tradicionalni spo-
mladanski sejem rabljenih 
stvari oz. veliko garažno 
razprodajo, ki bo v soboto, 
14. aprila, med 9. in 13. uro 
(v primeru dežja bodo do-
godek prestavili na soboto, 
21. aprila). Rabljene osebne 
predmete (oblačila, tehnič-
ne predmete, knjige in revi-
je, predmete za dom in vrt, 
orodje in številne druge 
uporabne stvari) bodo pro-
dajali, kupovali, menjali ali 
podarjali pred Kulturnim 
domom Radomlje. Če želite 
na garažni razprodaji svoje 
rabljene predmete prodaja-
ti tudi sami, se čim prej pri-
javite na naslov  td.ra-
domlje@gmail.com. Število 
mest na stojnicah je namreč 
omejeno. J. P.

Sejem rabljenih stvari 
v Radomljah

Motnik – Člani Podeželske-
ga kluba Utrip – pod lipo do-
mačo iz Motnika vabijo na 
predstavitev knjige Franca 
Drolca z naslovom Trenutki 
tišine za Prešerna – Prešer-
nov gaj 1982–2012. Kulturni 
dogodek bo v nedeljo, 8. 
aprila, ob 15. uri v Kulturnem 
domu Motnik. Knjigo bo 
predstavila sestra avtorja 
Franca Drolca Marina Drolc, 
ki na dogodek še posebej 
vabi vse ljubitelje pesnika 
Franceta Prešerna, Drolčeve 
stanovske kolege, njegove 
sošolce in znance, vse Mot-
ničane ter vse druge prijate-
lje pisane besede. J. P.

Predstavitev knjige 
Trenutki tišine za 
Prešerna
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Prireditve

petek, 6. aprila 2018

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

Številne druge prireditve v občini Ka-
mnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rub-
riko Kam v aprilu? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.visitkamnik.com.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Ponedeljek, 9. aprila, ob 19. uri, v dvorani knjižnice
Kamniške podobe: digitalizirana zbirka razglednic

V okviru občinskega praznika bomo v knjižnici pripravili predstavitev 
na novo urejene in digitalizirane razglednice iz knjižnične domoznan-
ske zbirke. O razglednicah in njihovi sporočilnosti bo spregovorila dr. 
Marjanca Klobčar, projekt digitalizacije, s katerim je knjižnica poskr-
bela za zaščito zbirke in dostopnost gradiva širši javnosti, pa bo 
predstavil sodelavec knjižnice Andrej Kotnik.

Torek, 10. aprila, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Predstavitev knjige Matica Slapšaka: Zvezdne pravljice

Avtor bo predstavil knjižni prvenec, v katerem je zbral dvajset pravljic, 
za ilustracije v knjigi pa je poskrbela mlada ustvarjalka Klara Lapanja.

 

Sreda, 11. aprila, ob 19. uri, v dvorani knjižnice
Potopisno predavanje: Kuba – tam, kjer se je rodila salsa

Predavateljica Sara Drolc je skupaj s prijateljicami v enem mesecu 
prepotovala dobršen del Kube, kjer so spoznale njihovo kulturo in 
doživele pravi utrip dežele: salso, tradicionalno hrano, vožnjo s stari-
mi ameriškimi avtomobili ter življenje brez interneta.

 

Sreda, 18. aprila, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici 

Komenda (OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: Avstralija – avanturistično 
popotovanje z avtodomom

Naša »stara« znanka in popotnica Andreja Avberšek se je pravkar 
vrnila s potepanja po divji Avstraliji. Predstavila nam bo območja, 
kamor turisti redko zaidejo: 8000 km dolgo pustolovščino po zahod-
ni obali, kjer so rudniki dragih kovin, divje kamele, kenguruji, cestni 
vlaki, Aborigini, pa tudi nedotaknjeni zalivi z belimi peščenimi plaža-
mi in koralnimi grebeni.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 7. aprila, ob 11.15, OŠ Šmartno v Tuhinju
Kaj skrivajo Rosove groblje v Šmartnem v Tuhinju? 

Predavanje dr. Zvezdane Modrijan in dr. Branka Mušiča

OŠ Šmartno v Tuhinju in MMK vabita ob dnevu odprtih vrat OŠ Šmartno. 

Sreda, 11. aprila, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Maistrov večer: Predavanje Franceta Klemenčiča – 100 let 
znamke verigar 

Verigarji so prve slovenske znamke, skice zanje je izdelal slovenski 
slikar in kamniški rojak Ivan Vavpotič konec leta 1918.

Prireditve v aprilu
Četrtek, 12. aprila, ob 19. uri, Galerija Pogled
Odprtje razstave Maruša Šuštar

Kustosinja razstave Saša Bučan

Petek, 20. aprila, ob 17. uri, Dom kulture Kamnik
Odprtje razstave 80 let mamuta

Avtorji: MMK, Danijel Bezek, Matjaž Šporar, Knjižnica FB Kamnik

Koordinator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Četrtek, 19. aprila, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Javno vodstvo po razstavi Vladimir Makuc

Vodila bo kustosinja Saša Bučan.

DOM KULTURE KAMNIK

Sreda, 4. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Kvatropirci x Uroš in Tjaša

Dobrodelni koncert Študentskega kluba Kamnik ob zaključku Dobro-
delnega marca. Cena vstopnice: 10 evrov/15 evrov

Četrtek, 5. aprila, ob 17. uri in 18.30, Velika dvorana DKK
KŠD Štumf in ŠODR teater: Rdeča kapica

igrana predstava

Abonma Kam'nček, izven. Cena vstopnice: 5 evrov

Petek, 6. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina GSŠRM Rudolfi: Alpska idila – premiera

Komedija, vstop prost!

Obvezna rezervacija in prevzem brezplačnih vstopnic

Sobota, 7. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina GSŠRM Rudolfi: Alpska idila

Komedija, vstop prost!

Obvezna rezervacija in prevzem brezplačnih vstopnic

Torek, 10. aprila, ob 20. uri, Klub Kino dom
Gašper Bergant, Marko Žerjal, David Gorinšek

Abonma Stand up, izven. Cena vstopnice: 5 evrov

Četrtek, 12. aprila, ob 10., 16. in 20. uri, Velika dvorana DKK
Regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin

Organizator: JSKD OI Kamnik, vstop prost!

Petek, 13. aprila, ob 17. in 19. uri, Velika dvorana DKK
Glej Larsa z Marsa! – premiera

Letni nastop učencev plesa in baleta Glasbene šole Kamnik

Plesna predstava. Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Sobota, 14. aprila, ob 16.30 in 19. uri, Velika dvorana DKK
Glej Larsa z Marsa!

Letni nastop učencev plesa in baleta Glasbene šole Kamnik

Plesna predstava. Cena vstopnice: 5 evrov

 

Nedelja, 15. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Vonj po severu

Letni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik

Cena vstopnice: 10 evrov/8 evrov

Torek, 17. aprila, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Finesa plesa: Območno srečanje plesnih skupin

Organizator: JSKD OI Kamnik

Plesna prireditev, vstop prost. Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Sreda, 18. aprila, ob 16. uri, Velika dvorana DKK
Angleška gledališka skupina GSŠRM: The Tribe

Muzikal. Za zaključeno skupino.

 

Sreda, 18. aprila, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Angleška gledališka skupina GSŠRM: The Tribe

Muzikal. Cena vstopnice: 10 evrov/8 evrov

Četrtek, 19. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Drama SNG Maribor v sodelovanju z Opero SNG Maribor: 
Glorious!

Glasbena komedija o operni divi brez posluha

Maistrov abonma, za izven. Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Sobota, 21. aprila, ob 19. uri, Mala dvorana DKK
Tempelj iLLumina: Zvočna gong kopel

Informaci je  in  obvezne predhodne pr i jave  na:  
tempelj.illumina@gmail.com; 051 683 025; 030 654 700

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 6. aprila, ob 20. uri, MC Kotlovnica
ImproIgre

Večer še ne videnih improviziranih zgodb.

Torek, 10. aprila, ob 18.30, MC Kotlovnica
Večer retro igranja 

SNES Classic – Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Attack me if 
you dare, I will crush you!

Četrtek, 12. aprila, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Razstava likovnih del Tine Kralj

Petek, 13. april, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Pest besed: Besnenje 

Večer slam poezije

Sobota, 14. aprila, ob 16. uri, Katzenberg
Escape Katzenberg – odprtje

Odprtje prve hiše pobega v upravni stavbi nekdanje smodnišnice, kjer 
se znotraj desetih sob prepletata zabava in znanje. Obvezne so pred-
hodne prijave na escapekatzenberg@gmail.com. Za več informacij 
pošljite e-pošto ali obiščite www.facebook.com/escapekatzenberg/.

Nedelja, 15. aprila, ob 16. uri, Katzenberg
Escape Katzenberg 

Obvezne so predhodne prijave na escapekatzenberg@gmail.com. 

Petek, 20. aprila, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Eargonauts 

Večer džeza

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK – PROJEKT VEČGENERA-
CIJSKI CENTER LJUBLJANA

Petek, 6. aprila, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na pohod na 
Kurešček

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si

Nedelja, 8. aprila in 15. aprila, ob 16. uri, MC 

Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa 

Četrtek, 11. aprila in 19. aprila, ob 16. uri, Makadam – 

Dnevna soba, Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino

Četrtek, 19. aprila, ob 17.30, svetovalna pisarna za 

starejše
Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih 
tehnologij za brezposelne

Uvodna delavnica brezplačnega izobraževanja za brezposelne osebe. 
Prijave na telefonski številki 041 602 559 ali na e-naslov info@kamnik-
-starejši.si.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 7. aprila, od 10. do 11. ure, otroško igrišče
Sajenje rastlin, otroška delavnica

Na delavnici bodo otroci skozi pravljice spoznali različne vrste zele-
njave in se naučili, kako jih posaditi. Prijave na prireditve@arbore-
tum.si. Vstop v park je plačljiv, delavnica je brezplačna.

Sobota, 7. aprila, od 15. do 16. ure, otroško igrišče
Origami – dinozavri, otroška delavnica

V Arboretumu tudi letos gostujejo dinozavri. Tokrat bomo posvetili 
delavnico zgibanja papirja izdelovanju različnih dinozavrov. Prijave 
na prireditve@arboretum.si. Vstop v park je plačljiv, delavnica je 
brezplačna.

Nedelja, 8. aprila, od 11. do 12. ure, otroško igrišče
Izdelovanje vrtnih škratov, otroška delavnica

Izkusili bomo, kako lahko lesena palica oživi in se spremeni v varuha 
našega vrta. Prijave na prireditve@arboretum.si. Vstop v park je pla-
čljiv, delavnica je brezplačna.

Sobota, 14. aprila, od 15. do 16. ure, otroško igrišče
Risanje in izdelovanje cvetlic iz papirja, otroška delavnica

Skupaj z animatorkami Narodne galerije bodo otroci risali živopisane 
šopke, iz krep papirja pa bodo lahko izdelali narciso ali tulipan. Prija-
ve na prireditve@arboretum.si. Vstop v park je plačljiv, delavnica je 
brezplačna.

Nedelja, 15. aprila, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod, strokovno vodenje

Arboretum ponuja zatočišče in hrano številnim pticam. Z dobrim slu-
hom in ostrim vidom boste opazili marsikatero ptico, ki se skriva v 
krošnjah dreves in grmov. Priporočamo, da s seboj prinesete daljno-
gled. Prijave na prireditve@arboretum.si. Vstop v park je plačljiv, vo-
denje je brezplačno.

veterinarji s posluhom

Prihaja otoplitev in z njo se v naravi prebujajo KLOPI in BOLHE. 
Zato vam SAMO v aprilu mesecu nudimo 

20% POPUST 
ob nakupu kožnih kapljic ADVANTIX za odpravljanje klopov  

in bolh. Ker si vaši psi zaslužijo najboljše!

Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20, telefon: 01 830 95 72 
Ambulanta za male živali: 01 830 95 77  

Dežurni telefon: 051 626 941

Delovni čas ambulante: pon.–pet. 7h–18h in sob. 7h–11h 
E-pošta: info@veterina-kamnik.si 
 http://www.veterina-kamnik.si
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ZAHVALA

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

Julijana Škrjanec
iz Volčjega Potoka

V 89. letu se je od nas poslovila naša draga mama Julka. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Hvala oddelku 1 in ostalim zaposlenim v Domu starej
ših občanov Kamnik. Zahvala tudi gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču. Hvala tudi 
nečakinji Bredi za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njeni
Marec 2018

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

Utrujen od življenja je zaspal in 
se od nas poslovil naš dragi mož, 
oči, dedi in tast

Martin Berlec 
z Duplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in cvetje. Posebna zahvala za vso pomoč sosedi Marinki, 
dr. Logarju, sestri Tatjani, patronažni sestri Romani in 
sestram iz Pristana. Hvala tudi gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Noč, ki ne pozna jutra, 
ni tvoja poslednja noč. 
Nasledila se je z zvezdami posuta 
v očeh tvojih dragih, 
vsem, ki si jih ljubila nekoč. 
(T. Pavček) 

 

Silva Repanšek 
18. 11. 1931–16. 3. 2018

 
Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za darovano cvetje, sveče in tolažilne besede. 
Hvala pevcem kvarteta KRT in trobentaču. Hvala g. žup
niku za lepo opravljen pogreb. Posebna zahvala urgentni 
službi ZD Kamnik.
Še enkrat hvala vsem, ki ste mojo mamo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Sin Bojan in ostali žalujoči
Kamnik, marec 2018

ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
čeprav stisk roke se ne čuti,
ti za vedno z nami si.

Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi ati, mož, stric, brat, 
dedek in pradedek

Albin Grubar
10. 5. 1939–17. 3. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem, znancem za izrečena soža
lja, darovane sveče in cvetje, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, bratrancu Tonetu za čustven govor, pev
cem Krt za lepo zapete pesmi in trobentaču za zaigrano 
Tišino.

Žalujoči vsi njegovi

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

V 76. letu se je od nas poslovil 
naš dragi

Ivan Anželj
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nam kakorkoli pomagali in 
nam izrekli ustna ter pisna sožalja, darovali cvetje, sveče 
in nam bili v podporo. Hvala vsem, ki ste ga v tako veli
kem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše, 
brez pomena zanje so razdalje,  
kraj in čas.

 
Tik pred svojim 82. rojstnim dnem se je nepričakovano 
od nas poslovil naš dragi mož, ati, dedek, brat in stric

 
 

Nikolaj Pinterič  
univ. dipl. ing. rud. 

(1936–2018)
 
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijate
ljem, sosedom, znancem in vsem, ki ste bili del njego
vega življenja, za izrečena sožalja, tolažilne besede, po
darjeno cvetje, darovane sveče in za vsak stisk rok ter 
topel objem. Zahvaljujemo se govornikoma gospodu 
Miroslavu Ivanu Sekavčniku, predsedniku Društva ge
neral Maister Kamnik, in gospodu Marjanu Manfredu 
za delitev skupnih spominov in globoke besede slovesa. 
Hvala pevcem moškega pevskega zbora Solidarnost iz 
Kamnika za lepo in sočutno odpete pesmi. Zahvalju
jemo se delegacijam in praporščakom Društva general 
Maister Kamnik, Območnega združenja slovenskih čas
tnikov Kamnik  Komenda, Policijskega veteranskega 
združenja Sever – odbor iz Kamnika, Zveze borcev za 
vrednote NOB in Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik  Komenda, da ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
pomagali in nam stali ob strani.

Njegovi: žena Marinka, sin Janez in hči Mojca  
z družinama, sestra Jana z družino ter drugo sorodstvo

V 86. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga mama,  
babica, prababica, tašča in teta 

Marija 
Veršnik 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom za darovane sveče ter tolažilne besede. Hvala 
pevcem kvarteta Grm in trobentaču ter župniku za lep 
obred.

Žalujoči vsi njeni

TERME SNOVIK 

Sobota, 14. aprila, in nedelja, 15. aprila, od 10. do 16. 

ure, Terme Snovik
Festival čemaža

Dogajal se bo prvi Festival čemaža. Dogodek bo potekal v znamenju 
zelišča, ki prečisti in okrepča telo ter tako prežene spomladansko ut-
rujenost. Zvrstila se bodo predavanja in kulinarične delavnice, čema-
žev piknik v gozdu in čemaževa štafeta.

LOKALNI INGRESS ENTUZIASTI

Nedelja, 8. aprila, od 11.30, mesto središče
Ingress Mission Day Kamnik

Mestno središče Kamnika bo postalo bojišče med Resistance in Enli-
ghtened. Ne skrbite, le na mobilnih napravah.

MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR, POSLANKA

Petek, 20. aprila, od 18. ure do 19.30, Knjižnica 

Franceta Balantiča Kamnik
Posvet o zdravstvu 

Pogovorni »Poslanski večer z Julijano« z znanimi in iskrivimi gosti, ki 
jim ni vseeno za zdravje ljudi. Gosti večera: kirurg dr. Erik Brecelj, 
častni občan občine Kamnik dr. Aleksander Doplihar, Darinka Kle-
menc in direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj.

ČEBELARSKO DRUŠTVO KAMNIK

Petek, 13. aprila, ob 17. uri, Gostišče GTC 902 na 

Črnivcu
Tradicionalni čebelarski shod

Jasna Paladin

Kamnik – Literarnorazve
drilnemu dogodku so nadeli 
naslov Rudolf Maister, 
majster besed in dejanj, ob 
tem pa zbranim, med kateri
mi je bil tudi podžupan Igor 
Žavbi, na svoj način predsta
vili življenje kamniškega ro

jaka Rudolfa Maistra, njego
va pogumna vojaška dejanja 
in pesniško ustvarjanje. 
Ob zvokih harmonike so za
peli nekaj Maistrovih pesmi, 
manjkali pa niso niti hudo
mušni skeči z vojaško vsebi
no, s tem pa kar nekaj sme
ha in druženja, čemur je bil 
dogodek tudi namenjen.

Maistra počastili 
tudi v Štacjonu
Praznovanju občinskega praznika so se s svojim 
dogodkom pridružili tudi v Dnevnem centru za 
za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon.

Uporabniki Štacjona na svojem nastopu / Foto: Jasna Paladin
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Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

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

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

Jasna Paladin

Kamnik – Peter Ribič je s 
svojo sodelavko iz Biotehni-
škega centra Naklo dr. Sabi-
no Šegula iz Radovljice, s 
katero sta že povsem uteče-
ni strokovni par, v Vatikan 
odpotoval minulo sredo, v 
tamkajšnji vrtnariji pa sta 
bila polno zaposlena tri dni, 
vse do nedelje zvečer.

Trije dnevi intenzivnega 
dela
»Pogovori o najinem delu se 
vsako leto začnejo približno 
dva meseca pred najinim 
prihodom. Gre za to, da ve-
leposlaništvo komunicira z 
vatikanskim governatora-
tom o celotni organizaciji 
ter sami izvedbi ter času iz-
vedbe dekoracije. Glede na 
to, da naju po vseh teh letih 
sedaj že dodobra poznajo, 
vse skupaj bistveno lažje ste-
če,« nam je povedal Peter in 
opisal njuno delo. 
V vrtnarijo sta se »od doma« 
vsak dan odpravila ob pol 
sedmi uri zjutraj, tako da sta 
v Vatikan prispela okrog pol 
osmih. Samo delo se je zače-
lo ob 8. uri, trajalo pa je na-
vadno vse do 16. ure. V so-
boto so s krasitvijo zaključili 
zgodaj popoldne, saj so se v 
baziliki sv. Petra nato začele 
sklepne priprave na veliko-
nočno vigilijo. 

Pridih čarobnosti daje 
tudi improvizacija
V vatikanski vrtnariji je sicer 
zaposlenih okoli 25 vrtnar-
jev, v času velikonočnih pra-
znikov pa jih je bilo tam le 
okoli deset, poleg njiju pa še 

Peter in Sabina kot edina 
tujca, ki sta jim pomagala 
pri praznični krasitvi bazili-
ke. 
V Vatikanu je bila te dni si-
cer tudi ekipa nizozemskih 
vrtnarjev, ki pa je krasila Trg 
svetega Petra, kjer je v nede-
ljo potekala velikonočna 
maša na prostem.
Kakšno cvetje in zelenje 
bodo pri krašenju uporablja-
li, nista vedela do zadnjega. 
»O vrstah cvetja nisva nik-

dar seznanjena vnaprej. 
Sklepava, da bo cvetje, ki 
simbolizira pomlad, v belo 
rumenih tonih, katere sorte 
točno pa ne veva do zadnje-
ga. Zagotovo so to vsako leto 
bele vrtnice, beli zajčki, raz-
lične vrste zelenja in kanad-
ska zlata rozga … kaj ostale-
ga bo še zraven, pa je vsako 
leto malo presenečenje,« 
nam je Peter povedal pred 
odhodom in v šaljivem tonu 
dodal, da je celoten projekt 

kot neka »improliga«, kar 
mu daje še posebej pridih 
čarobnosti.

Uporabili so na tisoče 
cvetov
Ker pa gre za največji kr-
ščanski praznik v samem 
osrčju Vatikana, je bilo cve-
tja in zelenja znova zelo veli-
ko. Posamezne cvetove je 
bilo mogoče šteti v tisočih, 
celotna dekoracija v baziliki 
sv. Petra pa je bila tudi tok-
rat dolga kar osemdeset me-
trov. 
Čeprav ju pri delu po vseh 
teh letih spremlja tudi že ve-
liko rutine, pa ju vsakič zno-
va pritegnejo entuziazem in 
ljubezen do stroke ter po-
nos, da lahko sodelujeta pri 
tem projektu, ki je zaradi 
svojega pomena, velikosti in 
obsega pa tudi nekakšne mi-
stičnosti res nekaj posebne-
ga. 
»Vsako leto v vatikanskih vr-
tovih odkrijeva kakšen nov 
in zanimiv kotiček in to je 
privilegij, ki ga ne doživi 
vsakdo,« pravi Peter Ribič.
Kaj pa papež Frančišek? Sta 
se že kdaj srečala z njim? Je 
komentiral njuno delo? »S 
papežem se na daleč srečava 
ob božični krasitvi, ko sva 
povabljena na sprejem oz. 
avdienco v dvorano Pavla 
VI. Do sedaj še nisva slišala, 
da bi dal kakšen komentar o 
cvetju in ostalem okrasju, je 
pa zagotovo za naju prizna-
nje to, da naju vsako leto 
znova povabijo k sodelova-
nju. Na ta način želiva kar se 
da lepo, s strokovnostjo in 
sodelovanjem predstaviti 
našo državo na tujem,« skle-
neta Peter in Sabina.

Velika noč v Vatikanu
Peter Ribič iz Kamnika je letos na povabilo Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu ter Governatorata 
vatikanske vlade že trinajstič sodeloval pri izdelavi dekoracije za oltarni del bazilike sv. Petra.

Peter Ribič v vatikanski vrtnariji, kjer je pomagal oblikovati 
dekoracije za velikonočno krasitev bazilike sv. Petra. 
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Jasna Paladin

Godič – V Slovenia Eco re-
sortu so minuli četrtek pri-
čakovali nekaj visokih go-
stov in vsaj dvesto ljudi, ki bi 
se hkrati povzpeli na lovsko 
opazovalnico velikanko, kar 
bi bilo zadnje dejanje prija-
ve za vpis v Guinnessovo 
knjigo rekordov.
Predsednik državnega zbora 
dr. Milan Brglez in ameriški 
veleposlanik Brent R. Har-
tley, ki naj bi slovesno odpr-
la 18 metrov visoko in 150 
ton težko lovsko opazovalni-
co, sta svoj prihod odpove-
dala tik pred zdajci, s projek-
tom pa nočejo biti povezani 
niti lovci. »Na Lovski zvezi 
Slovenije smo že pred mese-
ci prejeli vabilo in investitor-
ju povedali, da naj pridobi 
ustrezna dovoljenja, sicer 
pri takem dogodku ne želi-
mo sodelovati. Poleg tega 
menimo, da ne gre za lovsko 
opazovalnico, s katere bi 
bilo mogoče opazovati div-
jad, temveč preprosto za 

objekt, ki je namenjen turi-
stični dejavnosti in je na ne-
lovni površini v celoti ogra-
jenega turističnega naselja. 
Ne želimo, da se ime Lovske 
zveze zlorablja v kakršnikoli 
obliki,« so nam odgovorili. 
Prišlo je le nekaj lovcev s Tr-
dinovega vrha.
»Za odpoved obeh gostov 
smo izvedeli šele nekaj ur 
pred dogodkom. Zakaj nista 
prišla, ne vem, menim pa, 
da zaradi medijskega priti-
ska. To sprejemamo in 
bomo živeli dalje. Načrtov 
nam to ni pokvarilo, se je pa 
pokazala majhnost naše Slo-
venije. K nam večinoma ho-
dijo tuji gostje in žal mi je le 
tega, da se nam smejejo, ker 
naša država zavira take pro-
jekte. Mi bomo zgodbo pe-
ljali naprej. Želim si le, da bi 
končno debirokratizirali to 
državo in skrajšali postop-
ke,« nam je povedal lastnik 
Matjaž Zorman.
Stolp je blagoslovil žu-
pnik  Pavle Juhant, zbrane 
pa je čakal lovski golaž.

Odprtje stolpa  
ni šlo po načrtih
Predsednik državnega zbora in ameriški 
veleposlanik na odprtje domnevno največje 
lovske opazovalnice na svetu nista prišla. 

Matjaž Zorman meni, da odprtje razglednega stolpa ni 
uspelo zaradi medijskih pritiskov. / Foto: Jasna Paladin

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje 
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki 
večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva 
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka 
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na 
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka


