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Dva mandata sta bila 
dovolj
Ob občinskem prazniku smo 
se o aktualnih projektih obči-
ne pogovarjali z županom 
Marjanom Šarcem.
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OBČINSKE NOVICE

Dostop na Veliko 
planino bodo asfaltirali
Občina Kamnik skupaj z Ob-
čino Luže pripravlja novo 
prometno ureditev na Veliki 
planini. Cesto od Kranjskega 
Raka do Rakovih ravni bodo 
asfaltirali.
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Jasna Paladin

Kamnik – Letos je bilo za 
uspehe na športnem področ
ju v lanskem letu podeljenih 
šestdeset priznanj, in čeprav 
je to nekoliko manj kot lani, 
dosežki kamniških športni
kov niso bili nič manj od
mevni.
»Uspehi, ki jih vsako leto 
predstavljamo na tej prire
ditvi, kažejo, da kamniški 
športniki vedno znova pre
mikate meje mogočega. In 
tudi lani je bilo tako. Za 
nami je namreč izvrstno 
športno leto 2017, ki je po
novno pokazalo, da je Ka
mnik mesto izvrstnih špor

tnikov in športnih delav
cev. V Kamniku so se lani 
zbrali najboljši evropski 
gorski tekači, naše mesto 
je dobilo svetovnega mla
dinskega prvaka v plesu, 
državne prvake v kegljanju, 
navdušili ste nas kolesarji, 
odbojkarice in odbojkarji. 
In še bi lahko naštevala. 
Navdušena sem, da ima 
naše mesto veliko uspehov 
v različnih športih ter da 
imamo izvrsten podmla
dek. To kaže, da imamo 
razvejan šport z odličnimi 
športnimi delavci, zato 
vem, da ima komisija vsa
ko leto težko nalogo med 
toliko dobrimi rezultati 

izbrati najboljše. Priznanja 
bi si danes zaslužili vsi, ker 
se trudite in ker ostajate 
predani športu,« je zbrane 
športnike nagovorila direk
torica Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik 
Božena Peterlin in se vsem 
zahvalila, da je prav zaradi 
njih Kamnik mesto, kjer je 
šport doma.
Vrsto spodbudnih in zahval
nih besed je športnikom in 
njihovim staršem, ki veli
kokrat nosijo levji delež na
porov, prizadevanj pa tudi 
stroškov, da se mladi lahko 
udejstvujejo na različnih 
športnih področjih, namenil 
tudi župan Marjan Šarec.

Najboljši atletinja, 
odbojkar in kegljači
Najboljša kamniška športni
ca v lanskem letu je tekačica 
Agata Zupin. »Zelo sem 
navdušena in vesela, saj 
sem si vedno želela dobiti to 
priznanje. Zato mi to veliko 
pomeni. Hkrati pa mi to 
predstavlja veliko spodbudo, 
da se bom trudila še na
prej,« je po prejemu prizna
nja dejala dvajsetletna Agata 
Zupin, članica Atletskega 
društva Kamnik, ki je lani 
navduševala v tekih na krat
ke proge. Za njo je izredno 
uspešna sezona. 

Kamnik je mesto 
izvrstnih športnikov
V polni dvorani Doma kulture Kamnik so prejšnji ponedeljek podelili priznanja posameznikom in 
ekipam za športne dosežke minulega leta. Naj športnica je postala atletinja Agata Zupin, naj športnik 
odbojkar Sašo Štalekar, naj ekipa pa Kegljaški klub Kamnik.

Prejemniki priznanj za delo v športu Tamara Bračič, Božidar Gjurin in Janez Sitar ter naj športnika Agata Zupin in  
Sašo Štalekar / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Kamnik – »Lovimo zadnji 
vlak,« opozarjajo Kamniča

ni, ki se trudijo, da bi se lo
kalna skupnost bolj zaveda
la, kaj pravzaprav imamo.

Katzenberg na dražbi
Družba Iskra Mehanizmi prodaja nepremičnine 
na območju nekdanje smodnišnice, tudi dvorec 
Katzenberg, ki pa ima pomembno vlogo pri 
ohranjanju kamniške industrijske dediščine. 

ZANIMIVOSTI

O zmaju, ki so ga našli 
v Nevljah
V sredo bo minilo osemde-
set let, odkar so ob regulaciji 
struge Nevljice našli okostje 
mamuta, ki ga danes hranijo 
v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije.
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Priloga
OBČINA KAMNIK  

PRAZNUJE
od 9. do 16. strani

AKTUALNO

Nerešenih zgolj dober 
odstotek zadev
Na Upravni enoti Kamnik so 
predstavili svoje poslovanje 
v lanskem letu. Kljub pove-
čanemu obsegu dela imajo 
nerešenih zadev krepko 
manj, kot je slovensko pov-
prečje.
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Ljubljanska c. 4a, Kamnik,  www.spica-sport.si

Na zalogi obročniki

in kolesa Specialized 
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VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI V SPOMIN
NA OPERNEGA PEVCA JOŽETA GOSTIČA

Homec-Domžale-Ljubljana-Zagreb
4.-15. 3. 2018

Ponedeljek, 12. marec, ob 19.30
SNG Opera in balet v Ljubljani
G. Verdi: LA TRAVIATA

Solisti, zbor in orkester 
SNG Opera in balet Ljubljana

Informacije: blagajna@opera.si, 01 24 15 959
Nakup vstopnic prek spleta: opera.mojekarte.si

Četrtek. 15. marec, ob 19.00
Opera HNK v Zagrebu

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

 Avtobusni prevoz v Zagreb s Homca ob 15.00
Prijave: 051 319 675

www.gosticevi-dnevi.net
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Občinske novice

petek, 9. marca 2018

Na začetku leta v zimski se-
zoni je postavila nov državni 
rekord v teku na 200 metrov 
za mladinke in postala dr-
žavna prvakinja na 60 me-
trov v dvorani. Poleti pa je v 
petih disciplinah postavila 
nove mladinske državne re-
korde, in sicer v tekih na 
100, 200, 300, 400 metrov 
in 400 metrov z ovirami, 
kar v Sloveniji ni uspelo še 
nikomur. Njena paradna di-
sciplina je tek na 400 me-
trov z ovirami, v kateri je na 
evropskem mladinskem pr-
venstvu osvojila srebrno 
medaljo. Je tudi ena redkih 
atletinj, ki ji je kljub mlados-
ti uspelo doseči normo za 
nastop na svetovnem član-
skem prvenstvu, kjer se je 
na 400 metrov z ovirami 
uvrstila v polfinale.
Priznanja za naj športnika 
se je zelo razveselil tudi od-
bojkar, dvaindvajsetletni 
Sašo Štalekar, z 214 centi-
metri najvišji igralec sloven-
ske odbojkarske lige in edini 
kamniški kategoriziran 
športnik svetovnega razre-
da. Kamniški odbojkarski 
družini se je pridružil v se-
zoni 2015/16 in že istega 
leta s soigralci osvojil naslov 
slovenskih pokalnih prva-
kov. Njegov talent je opazil 
tudi selektor slovenske re-
prezentance. Pod slovensko 
zastavo se je Štalekar s so-
igralci prvič v zgodovini uvr-
stil na svetovno prvenstvo, 
ki bo letos v Bolgariji in Ita-
liji, in priigral prvo mesto v 
drugi kakovostni skupini 
svetovne lige. Tudi s pomoč-
jo Saše Štalekarja se je Slo-
venija prav tako uvrstila 
med osem najboljših ekip 
na evropskem prvenstvu na 
Poljskem.
Najboljša ekipa lanskega 
leta je moška ekipa Keglja-
škega kluba Kamnik, ki je 

lani že drugič postala držav-
ni prvak. 
Posebno priznanje je pre-
jel Odbojkarski klub Ka-
mnik za sedemdesetletno 
delovanje ter za izjemne 
uspehe, razvoj in promoci-
jo športa v občini Kamnik, 
posebno zahvalo pa Miha 
Šest iz društva Street Wor-
kout Kamnik, ki je zaslu-
žen za razvoj ulične vadbe 
v Kamniku in številne hu-
manitarne dogodke, na ka-
terih zbirajo sredstva za 
pomoči potrebnim. 

Priznanja za delo v športu 
Podeljena so bila tudi tri pri-
znanja Občine Kamnik za 
delo v športu; bronastega je 
prejela Tamara Bračič za 
dolgoletno delovanje v špor-
tu na šolskem področju, sre-
brna pa Janez Sitar, ki je 
skupaj s soprogo Barbaro 
svoje življenje posvetil avto-
moto športu, ter Božidar 
Gjurin, vsestranski smučar 
in dolgoletni član Društva 
učiteljev, trenerjev in sodni-
kov smučanja Kamnik.

Od najmlajših do 
veteranov 

Ostali prejemniki priznanj v 
kategorijah od najmlajših do 
veteranov so: Luka Jokič (na-
mizni tenis), Žan Rozonič-
nik (skoki z male prožne 
ponjave), ekipa ml. in st. 
učencev (skoki z male pro-
žne ponjave), ekipa Tahiti 
2017 (odbojka na mivki), 
Kim Šporn (triatlon), Manca 
Maradin (triatlon), Anja Ša-
rec (lokostrelstvo), Taja Hab-
jan (lokostrelstvo), Eva Ben-
de (plavanje), Živa Andrić 
(nordijski skoki), Hana Kra-
njec Žagar (gorsko kolesar-
stvo), Ana Lanišek (tenis), 
Dominika Kodra (športno 
plezanje), Neli Crnkovič 
(moderni ples), Tea Repnik 
(kegljanje), Izak Poljanšek 
(gorski tek), Jernej Prebil 
(plavanje), Maks Majnik 
(gorsko kolesarstvo), Miha 
Okorn (odbojka na mivki), 
Igor Herbstritt Teodor (nor-
dijski skoki), Aljaž Resnik 
(športno plezanje), Aljaž Sla-
dič (smučanje prosti slog), 

Mark Jelnikar (judo), Grega 
Golob (moderni ples), ekipa 
do 13 let Vaterpolskega 
društva Kamnik, Tjaša Vrta-
čič (triatlon), Jan Škrjanc 
(triatlon), Miha Rožič (loko-
strelstvo), Živa Dobrovoljc 
(plavanje), Lana Žužek in 
Zala Špoljarič (odbojka na 
mivki), Matevž Planko (tria-
tlon), Gašper Štrajhar in 
Žiga Ravnikar (lokostrel-
stvo), Jure Grkman (atleti-
ka), Jakob Jančar in Klara 
Koprivec (kegljanje), mla-
dinci Vaterpolskega društva 
Kamnik, Miro Kregar (tria-
tlon), Miran Cvet in Urša 
Trobec (gorski tek), Damjan 
Hafnar in Rudi Vidic (keglja-
nje), Franc Pinter (streljanje 
z zračno puško), Žiga Pod-
bevšek (triatlon), Gašper 
Bregar in Mojca Koligar 
(gorski tek), Boštjan Hribov-
šek (gorsko kolesarstvo), 
Rok Naglič (gorsko kolesar-
stvo), Anže Lužan (keglja-
nje), Jure Starman (keglja-
nje), moška ekipa Calcit Vol-
ley in člani Vaterpolskega 
društva Kamnik.

Kamnik je mesto 
izvrstnih športnikov
31. stran

Športniki občine Kamnik, nagrajeni za dosežke v lanskem letu / Foto: Tina Dokl

Najboljša ekipa lanskega leta je moška ekipa Kegljaškega kluba Kamnik. / Foto: Tina Dokl
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Zvonko Cvek

Kamnik – Kljub slabemu 
vremenu, se je zbora udele-
žilo več kot petdeset članov 
pa tudi gostje: predsednik 
republiške organizacije vete-
ranov vojne za Slovenijo ge-
neral Ladislav Lipič, predse-
dnik Pokrajinskega odbora 
veteranov vojne za Slovenijo 
Ljubljana okolica Janez Gre-
gorič, podžupan Matej Sla-
par, predsednik Območnega 
združenja zveze slovenskih 
častnikov Kamnik - Komen-
da Marjan Schnabl, predse-
dnik odbora Policijskega ve-
teranskega društva Sever 
Kamnik Janko Brinovec in 
predsednik združenja bor-
cev za vrednote NOB Ka-
mnik Dušan Božičnik.
Poročilo o delu in finančno 
poročilo za leto 2017 je 
predstavil predsednik zdru-
ženja mag. Zvonko Cvek. 
Poudaril je, da so se člani v 
letu 2017 udeležili niza pri-
reditev, največja udeležba 
pa je bila na rednem letnem 
zboru, srečanju članstva v 
Komendi in strokovni eks-
kurziji. Več kot šestdeset 
članov se je udeležilo tudi 
proslave ob dnevu držav-
nosti. 
V letu 2017 so pridobili sta-
tus društva, ki deluje v jav-
nem interesu. Lani so tudi 
dopolnili statut, kjer so med 
dejavnosti, ki jih opravljajo, 
vključili tudi področje kultu-
re in založništva.
Člani društva vsako leto obiš-
čejo enega izmed krajev v 
Sloveniji, kjer so se odvijali 
pomembni dogodki iz osa-
mosvojitvene vojne. Letos jih 
je pot popeljala na območje, 
ki ga pokriva Pokrajinski od-
bor veteranov vojne za Slove-
nijo Notranjska. Ogledali so 
si vojaški muzej Pivka in 
imeli prijetno srečanje z ve-
terani območnega združenja 
Postojna. Ogledali so si tudi 
ECCO muzej Pivška jezera, 
kjer so jih seznanili z delova-

njem sedemnajstih presiha-
jočih jezer.
Veliko pozornost namenjajo 
sodelovanju z drugimi vete-
ranskimi organizacijami in 
domoljubnimi društvi v ob-
čini. Mnogi so se udeležili 
tudi njihovih prireditev. V 
letu 2017 so se udeležili 
vseh sej koordinacijskega 
odbora veteranskih in do-
moljubnih organizacij in 
zaključili nagradni natečaj 
za osnovne šole na temo 
Srce pogreša dom. 
V septembru je koordinacij-
ski odbor objavil nov razpis, 
in sicer na literarnem po-
dročju z naslovom Moji star-
ši, dedje, babice, sorodniki 
... so mi pripovedovali o poti 
do slovenske samostojnosti 
in na likovnem področju 
Mali grad – biser kulturne 
dediščine.
Organizirali so tudi strelja-
nje z malokalibrsko puško v 
Špitaliču, udeležili so se Ma-
istrovega pohoda, pohoda na 
Šipek, proslav v Češnjicah in 
na Menini planini, Kostanj-
ski planini in Prevojah.
Prvega oktobra so v Golicah 
organizirali slovesnost v po-
častitev delovanja ma-
nevrske strukture narodne 
zaščite v Tuhinjski dolini. 
Ob tej priložnosti so organi-
zirali tudi pohod po vaseh, 
kjer so pomniki osamosvo-
jitvene vojne oziroma je bila 
dejavna narodna zaščita.
Skupaj s Policijskim vete-
ranskim društvom Sever so 
organizirali proslavo ob 
dnevu suverenosti. 
Enota za protokol je tako kot 
vsako leto tudi v letu 2017 
sodelovala na proslavah ob 
občinskem prazniku, ob 
dnevu državnosti pa na 
osrednji občinski proslavi in 
proslavah v Trzinu in Lju-
bljani, na Menini planini, 
Šipku, Kostanjski planini, 
Golicah. Enota za protokol 
je bila prisotna tudi na več 
pogrebih in spominskih sve-
čanostih.

Veterani ocenili 
svoje delo
V petek, 2. marca, so imeli člani Območnega 
združenja vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda 
redni letni zbor. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Na vedno znova 
aktualno temo je na februar-
ski seji občinskega sveta 
opozoril tudi svetnik Dušan 
Papež. »V rebalansu prora-
čuna smo zagotovili investi-
cijska sredstva za rekon-
strukcijo dveh dostopnih 
poti na Veliko planino. Tako 
se bo posodobila sedežnica 
(nakup prižem) in zgradila 
potrebna infrastruktura za 
prevoze z nihalko. Uredila 
pa se bo tudi druga pot. Gre 
za asfaltiranje ceste od 
Kranjskega Raka do Rako-
vih ravni, saj so razmere v 
poletnih mesecih zaradi 
prašenja nevzdržne,« pravi 
Dušan Papež, ki se je na ob-
činsko upravo obrnil z vpra-
šanji glede terminskega pla-
na obeh investicij. 

Dogovor z Občino Luče 
že sklenjen
Tudi na občini opažajo, da 
se število avtomobilov na 
Veliki planini vsako leto po-
večuje, povečuje pa se tudi 
kaos in stihijsko parkiranje, 
zaradi neurejenih razmer 
oz. neurejenih površin za 
parkiranje, zato so že pris-
topili k ustreznim ukre-
pom. »Obiskovalci parkira-
jo svoja vozila v naravnem 
okolju, izven za to urejenih 
površin. S tem se povzroča 
nepopravljiva škoda v na-
ravnem okolju, predvsem 
pa se uničuje Velika plani-
na kot naravna vrednota dr-
žavnega pomena. Pritiski 
za ureditev dostopov na Ve-
liko planino z avtomobili so 
veliki, zato je Občina Ka-

mnik pristopila k izdelavi 
strokovne podlage za ureja-
nje prometa na Veliki plani-
ni, v kateri se bo opredelila 
strategija urejanja prometa 
in dostopa na Veliko plani-
no in bo podlaga za spre-
jem občinskega odloka o 
urejanju prometnega reži-
ma na Veliki planini,« ugo-

tavljajo na Občini Kamnik, 
kjer projekt vodijo v sodelo-
vanju s sosednjo Občino 
Luče, saj obravnavano ob-
močje leži v obeh občinah. 
Občini sta se tako že dogo-
vorili za izvedbo asfaltiranja 
lokalne ceste Kranjski Rak–
Marjanine njive–Mačkin 
kot, v delu od Kranjskega 

Raka do Rakovih ravni. Raz-
mere na tej cesti so v pole-
tnih mesecih zaradi praše-
nja nevzdržne, na kar obe 
občini opozarjajo tudi la-
stniki zemljišč ob cesti. In-
vesticija se bo izvedla ob 
hkratni uvedbi novega pro-
metnega režima. Občina 
Luče je v fazi pridobivanja 
zemljišč (cesta, ki je pred-
met obravnave, v celoti leži v 
občini Luče in je v zasebni 
lastnini), Občina Kamnik pa 
je po sprejemu predloga re-
balansa proračuna za leto 
2018 že pristopila k naročilu 
izdelave projektne doku-
mentacije, ki bo dala na-
tančnejšo investicijsko vred-
nost predvidene ureditve 
ceste.

Dostop na Veliko 
planino bodo asfaltirali
Občina Kamnik skupaj z Občino Luče pripravlja novo prometno ureditev na Veliki planini. Cesto od 
Kranjskega Raka do Rakovih ravni bodo asfaltirali.

Občina namerava cesto od Kranjskega Raka do Rakovih ravni asfaltirati. / Foto: Jasna Paladin

Občini sta se tako že dogovorili za izvedbo 
asfaltiranja lokalne ceste Kranjski Rak–
Marjanine njive–Mačkin kot, v delu od 
Kranjskega Raka do Rakovih ravni. Razmere na 
tej cesti so v poletnih mesecih zaradi prašenja 
nevzdržne, na kar obe občini opozarjajo tudi 
lastniki zemljišč ob cesti.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
s strani ministrstva za infra-
strukturo prejela skoraj 117 
tisoč evrov nepovratnih 
sredstev za projekt Uvedba 
izposoje koles v Kamniku. 
Celotna vrednost projekta, 
ki bo izveden letos, je sicer 
295 tisoč evrov.

S kolesom po vsakdanjih 
opravkih
»V mestu Kamnik bomo 
uvedli javni sistem izposoje 
koles. Kamničanom bo na 
voljo trideset električnih ko-
les, ki si jih bodo lahko izpo-
sodili in jih vrnili na šestih 
postajah v mestu. Kamnik 
se bo z uvedbo avtomatske-
ga sistema izposoje koles 
pridružil številnim evrop-
skim in svetovnim mestom, 
kjer tovrstni sistemi uspeš-
no delujejo že vrsto let. Gre 
za avtomatiziran, praktičen 
in ekološko naravnan sis-
tem prevoza za potovanje po 
vsakdanjih opravkih znotraj 
občine. Uporabniki se z nje-
govo uporabo izognejo vo-
žnji z avtomobilom in plači-
lu parkirnine, prihranijo čas 
pri iskanju prostega parkir-
nega mesta, zmanjšajo iz-
puste ogljikovega dioksida 
in poskrbijo za kanček vsak-
danje rekreacije. Prispevali 
bomo k zmanjšanju onesna-
ženosti zraka, emisij hrupa, 

izpustov toplogrednih pli-
nov in porabe energije in 
povečali privlačnost in kako-
vost urbanega okolja,« pra-
vijo na občini. 

To bo eden prvih konkret-
nih ukrepov trajnostne mo-
bilnosti v Kamniku, h kateri 
se je občina zavezala tudi v 
lansko leto sprejeti Celostni 
prometni strategiji.

Šest postaj za izposojo 
po vsem mestu
Postaje za izposojo koles 
bodo pri nakupovalnem cen-
tru (Qlandia), v neposredni 
bližini blokovskega naselja 
na Duplici (pri pošti), na Že-
lezniški postaji Kamnik, pri 
Knjižnici Franceta Balantiča 
Kamnik, na glavni avtobusni 
postaji in pri Domu kulture 
Kamnik. Število prostih ko-
les in praznih parkirnih 
mest bodo uporabniki lahko 
preverili na spletu in aplika-
ciji za mobilne telefone.
Projekt naj bi predvidoma 
zaživel še pred poletjem.

Uvedli bodo 
izposojo koles
Občina bo v mestu uredila šest postaj za 
izposojo električnih koles.

Kamničanom bo na 
voljo trideset 
električnih koles, ki si 
jih bodo lahko 
izposodili in jih vrnili 
na šestih postajah v 
mestu.

Velika planina – Zaradi rednih vzdrževalnih del, ki zajemajo 
pregled vseh nosilnih elementov kabin, zamenjavo nape-
njalne vrvi in zamenjavo sidrnih konusov na vlečni vrvi, ni-
halka na Veliko planino od ponedeljka, 19. marca, do nede-
lje, 22. aprila, ne bo obratovala. Smučišče in nočno sankali-
šče bosta zato obratovala le še do nedelje, 18. marca, in si-
cer od četrtka do nedelje. J. P.

Nihalka zaradi vzdrževalnih del ne bo vozila

Kamnik – Iz Komunalnega podjetja Kamnik so sporočili, da 
morajo začasno ustaviti brezplačno razdeljevanje vreč soli 
za posipanje, saj ta trenutno za občane ni na voljo. Zaradi 
zimskih razmer in nizkih temperatur soli namreč primanj-
kuje po celi Sloveniji. Nekaj zaloge sicer še imajo, a bo 
najprej treba počakati ladjo z dobavo novih zalog. Ta naj bi 
sicer prišla že v sredo. Ko bodo vreče s soljo znova na voljo 
občanom, bodo o tem obvestili javnost. J. P.

Soli za posipanje trenutno ni na voljoJasna Paladin

Kamnik – Kdaj se bo nada-
ljevala gradnja sekundarnih 
vodov in kdo jo bo plačal, je 
občinsko upravo na februar-
ski seji vprašal tudi svetnik 
Bogdan Pogačar (NSi).

Sočasno tudi gradnja 
optičnega omrežja 
Občina Kamnik bo v krat-
kem izbrala izvajalca za iz-
gradnjo sekundarnega ka-
nalizacijskega omrežja na 
območju Tuhinjske doline. 
V naseljih Vrhpolje pri Ka-
mniku, Soteska, Markovo, 
Vir pri Nevljah, Podhruška, 
Srednja vas, Loke v Tuhi-

nju, Vaseno in Buč bo izve-
dena kanalizacija v okvirni 
dolžini 10 kilometrov, soča-
sno bo saniranih še približ-
no pet kilometrov vodovo-
da, dodali pa bodo tudi op-
tično omrežje. Začetek 
gradnje je predviden v spo-
mladanskih mesecih, in si-
cer pod pogojem, da ne bo 
vložen zahtevek za revizijo 
zoper odločitev o oddaji jav-
nega naročila.

Nadaljevanje gradnje  
že marca
Za območje Stranj je tre-
nutno v izdelavi projektna 
dokumentacija za izgra-
dnjo kanal izaci jskega 

omrežja na območju Bistri-
čice. Za uspešno pridobitev 
gradbenega dovoljenja je 
treba z vsemi lastniki ze-
mljišč, preko katerih pote-
ka načrtovana trasa kanali-
zacije, skleniti služnostne 
pogodbe. Ker se je na dolo-
čenem delu Bistričice pri-
dobivanje služnostnih pra-
vic gradnje izkazalo kot te-
žavno, je občina projekt 
razdelila na dve fazi. S prvo 
fazo bodo začeli v drugi po-
lovici leta 2018, in sicer s 
sočasno izgradnjo optične-
ga omrežja, z drugo fazo 
pa prihodnje leto.
Sredi marca bodo kanaliza-
cijsko in vodovodno omrež-

je urejali tudi na območju 
Levstikove ulice in Žebljar-
ske poti, izgradnja nove ka-
nalizacijske infrastrukture 
pa bo v letošnjem letu pote-
kala na območju južnega 
dela Spodnjih Stranj, kjer 
odvajanje odpadnih komu-
nalnih voda v kanalizacijo še 
ni urejeno. Gradnja kanali-
zacije je letos predvidena 
tudi na delu Palovške ceste 
in na regionalni cesti med 
Stahovico in Črnivcem v 
dolžini 300 metrov. Soča-
sno bodo gradili tudi optič-
no omrežje.
Financiranje za vse omenje-
ne gradnje je predvideno iz 
občinskega proračuna.

Gradnja kanalizacije se nadaljuje
Po uspešno zaključeni izvedbi kohezijskih projektov se bo infrastrukturno opremljanje nadaljevalo  
z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini in drugod po občini.

Jasna Paladin

Kamnik – Na osrednji regij-
ski prireditvi ob dnevu Civil-
ne zaščite, ki je bila v torek, 
6. marca, v občini Dobrepo-
lje, so podelili priznanja po-
sameznikom in organizaci-
jam za njihov prispevek pri 
reševanju ob naravnih in 
drugih nesrečah ter sodelo-
vanje na področju zaščite, 
reševanja in pomoči. Skup-

no so za ljubljansko regijo 
podelili 59 bronastih, 19 sre-
brnih  in  deset zlatih pri-
znanj  ter devet plaket Civil-
ne zaščite.
Med prejemniki so bili tudi 
posameznika in društvo iz 
občine Kamnik, in sicer 
Maja Oblak (bronasti znak), 
Milan Kregar ml. (srebrni 
znak) in PGD Šmartno v 
Tuhinju za 110-letnico delo-
vanja  (srebrno priznanje).

Priznanja Civilne zaščite 
tudi Kamničanom
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Kamniški krščanski demokrati 
smo 21. februarja pripravili 16. 
zbor članstva. V svoji sredi smo 
med drugim gostili novega pod-
predsednika NSi, mag. Valenti-
na Hajdinjaka, in pa predsedu-
jočega NSi, mag. Mateja Toni-
na, ki je pred tem kar 12 let vodil 
naš občinski odbor (OO). 
Matej Tonin je spregovoril o do-
gajanju v stranki v zvezi z menja-
vo vodstva, o pripravah na letoš-
nje državnozborske in zatem še 
lokalne volitve ter orisal si-
ceršnje dogajanje v politiki. Ob 
zaključku zbora je dr. Marjeta 
Humar v imenu občinskega od-
bora Toninu izročila simbolično 
darilo v zahvalo za njegovo 
12-letno nadvse uspešno vode-
nje kamniške NSi. Matej Tonin 
se je ob tem zahvalil vsem svo-
jim dosedanjim kamniškim so-
delavcem: najprej za to, da je 

znala starejša generacija ponu-
diti priložnost mlajši, da se izka-
že z lastnim delom, nato pa še 
za vso podporo in razumevanje 
v zadnjih tednih, ko je prevzel 
doslej najodgovornejšo nalogo 
– vodenje Nove Slovenije. Ena 
bistvenih odlik krščanskih de-
mokratov je ta, da različne ge-
neracije sodelujejo pri uresniče-
vanju skupnih ciljev.
Kot predsednik OO je Tonina 
nasledil Matej Slapar, sicer pod-
župan Občine Kamnik. Ko je 
predstavil naše delo od zadnje-
ga zbora članstva dalje, je pov-
zel tudi vse tisto, kar smo kam-
niški krščanski demokrati poma-
gali uresničiti v občinski koaliciji.

Nova Slovenija Kamnik
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Prelomni zbor članstva

Načrtovanje in uresničevanje na 
področju razvoja in investicij ni 
možno brez drznosti in pogleda 
naprej. Glede na to, da se svet 
zelo hitro spreminja, si nikakor 
ne smemo dovoliti, da bi zaspa-
li. Na seji občinskega sveta smo 
v okviru potrjevanja proračuna in 
drugih točk na področju razvoja 
in investicij potrdili kar nekaj ve-
likih investicij, ki so se začele v 
tem mandatu, končale pa se 
bodo v naslednjem. Gre za pro-
jekt REGIONALNE KOLESAR-
SKE POTI KAMNIK–MENGEŠ–
TRZIN–LJUBLJANA. Čeprav je 
projekt zasnovan kot spodbuja-
nje večje mobilnosti, pa je to 

odlična priložnost za povezova-
nje s turizmom, na katerega pa v 
Kamniku stavimo največ. V na-
slednjih letih nas čaka še pro-
jekt izgradnje šole Frana Albreh-
ta ter športne dvorane. Treba pa 
bo začeti resno razmišljati, kako 
naj občina izkoristi priložnosti, ki 
jih prinašajo nove tehnologije, in 
kako naj tem tehnologijam prila-
godi infrastrukturo. Tako bo na 
primer treba počasi na parki-
riščih večstanovanjskih objektov 
ponuditi polnilnice za električne 
avtomobile, saj bo trg vse bolj 
poln električnih avtomobilov.
Zato morajo obljube o projektih 
in investicijah, zlasti tistih, o ka-
terih odločajo ljudje na volitvah, 
temeljiti na trajnostni politiki in 
realnih časovnih rokih, žal pa je 
tudi na državni ravni vse preveč 
projektov, ki so planirani samo 
za čas enega mandata. Ljudje 
pa nismo mandatna bitja.

Edis Rujović 
Občinski svetnik LDP Kamnik
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Občinske investicije v prihodnje 

Dražba upravne stavbe nek-
danje kamniške smodnišnice, 
ki se je zgodila na začetku 
marca, pomeni največjo pre-
lomnico v odnosu do kam-
niške industrijske dediščine do 
sedaj. Simbolizira konec petle-
tnega obdobja intenzivnega 
ukvarjanja z ostanki kam-
niške industrije, ki je v sredini 
19. stoletja razvoj Kamnika 
zasukala v smer napredka in 
stran od ruralnosti. Uspešni 
razstavi Kam so šle naše fabri-
ke in Na sodu smodnika, na 
kilometre posnetega zvočnega 
in slikovnega materiala, ob-
činska nagrada muzealcu 
Marku Kumru in državno 
Valvasorjevo priznanje Kul-
turnemu društvu Priden mo-
žic so samo vrh tega izrednega 
obdobja.
Ironično je, da ostaja kam-
niška industrijska dediščina 
brez namenske zgradbe in ob-
činske podpore ravno v času, ko 
na državni ravni prihaja do 
velikih pozitivnih zasukov v to 
smer. Zaradi turizma. Kultur-
ni turizem, ki je ena glavnih 
smernic razvoja turizma v Slo-
veniji, med najbolj zanimive 

destinacije uvršča ravno nekda-
nja industrijska območja. Seve-
da tista urejena, kot je na pri-
mer Idrija, ki se je zaradi boga-
te rudarske zgodovine uvrstila 
celo na Unescov seznam, pa 
Hrastnik z revirji, Mežica, Bi-
stra z muzejem, Koper, Lju-
bljana, Maribor, Ravne …
Kamnik je unikatnost poseb-
nega industrijskega območja 
nekdanje smodnišnice kot ce-
lote zapravil že leta nazaj. 
Smodnišnica bi se s svojimi 70 
hektari, izjemno staro tehno-
logijo in razburkano zgodovi-
no lahko danes že šopirila na 
vrhu najbolj priljubljenih turi-
stičnih destinacij, kot se je ne-
koč z ognjemeti in malimi 
atomskimi gobami. 
Je pa do tega trenutka dobro 
kazalo industrijski dediščini 
kot lokalni posebnosti. Izje-
mno obiskane razstave in vo-
denja v Medobčinskem muze-

ju Kamnik, evropski projekti 
mladih prostovoljcev v MC 
Kotlovnica, ohranjene zgodbe 
in slike, številni predmeti, stro-
ji, tudi posamezne stavbe, 
predvsem pa še ogromno sta-
rejših Kamničank in Kamni-
čanov, nekdanjih delavcev, ki 
so v teh tovarnah pustili velik 
del svojega življenja. A od tega 
trenutka dalje, ko se upravna 
stavba smodnišnice, popular-
no poimenovana Katzenberg, 
dokončno prodaja, kamniška 
industrijska dediščina ostaja 
brez skladišča, delavnice, pi-
sarne, brez simbolične zgrad-
be, brez konkretnega oprimka. 
Medobčinski muzej je premaj-
hen in neprimeren za hrambo 
tovrstne dediščine, viziji fu-
žinskega kulturnega doma in 
poslovne zadruge v bližini, 
čeprav sta oba v stavbah nek-
danje smodnišnice, vijugata 
mimo in vsaka po svoje, samo-

stan je spet zgodba zase. V 
tem trenutku lahko najdemo 
različne originalne naprave v 
Parku Evropa, na dvorišču 
Svilanita, na privatnih dvori-
ščih, v poslovni zadrugi na 
Fužinah, v muzeju in v Ka-
tzenbergu in še marsikje.
Moderni Kamnik zadnjih 
150-ih let je nerazdružljivo po-
vezan s tovarnami, posejani-
mi ob strugi Kamniške Bistri-
ce, tudi v centru mesta, kjer 
najdemo znano Utokovo 
jamo, črno luknjo kateregakoli 
razvojnega koncepta starega 
mestnega jedra. A dokler se 
politični lokalni odločevalci 
jasno ne opredelijo do tega iz-
ginjajočega zaklada, lahko 
raznorazni še tako uspešni 
projekti stroke in nevladnih 
organizacij le bledijo v našem 
spominu.

Goran Završnik, Kamnik

Kamniška 
industrijska 
dediščina pred 
največjo 
preizkušnjo

Prejeli smo

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota 
Ljubljana, vabi lastnike goz-
dov in zainteresirano javnost 
k dajanju pobud pred začet-
kom obnove gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogo-
spodarske enote Kamniška 
Bistrica za ureditveno obdob-
je 2019–2028. Gozdnogo-
spodarska enota Kamniška 
Bistrica zajema celoti severni 
del občine Kamnik.
Pri pripravi pobud, s kate-
rimi boste prispevali h ka-

kovosti načrtovanja gospo-
darjenja z gozdovi, lahko 
uporabite obrazec s sple-
tne strani Zavoda za goz-
dove Slovenije. Pobude je 
treba poslati do 31. maja 
letos, po elektronski pošti 
na naslov:  andrej.jeklar@
zqs.si  ali po pošti na na-
slov Zavod za gozdove Slo-
venije, Območna enota 
Ljubljana, Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana oziroma 
na naslov Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Krajevna eno-
ta Kamnik, Tunjiška cesta 
21, 1240 Kamnik.

Poziv lastnikom gozdov 
v severnem delu občine
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Svetnice in svetniki svetniške skupi-
ne Liste Marjana Šarca, ki v občin-
skem svetu Občine Kamnik 
predstav ljamo skoraj polovico vseh 
glasov, smo zadovoljni, da smo v 
času svojega mandata z začetkom v  
letu 2014 podprli dobre projekte 
Občinske uprave Občine Kamnik in 
omogočili, da se Kamnik razvija in 
napreduje na vseh področjih. Brez 
dobrega medsebojnega sodelova-
nja z občinsko upravo, ki ji že ves 
čas izkazujemo zaupanje v njihovo 
strokovnost, oni pa prisluhnejo na-
šim pripombam, predlogom in po-
budam, naša občina v teh letih ne bi 
presegla kar nekaj prelomnih točk 
razvoja, ki danes pomenijo boljšo 
kvaliteto življenja Kamničank in 
Kamničanov, boljše pogoje za ra-
zvoj podjetništva in turizma, skrb za 
mlade in starostnike, skrb za okolje. 
Kot največja svetniška skupina v Ob-
čini Kamnik smo zadovoljni tudi z 
dobrim sodelovanjem z našimi koa-
licijskimi partnerji stranko NSi ter z 
zavezo, ki smo jo sklenili z Listo Du-
šana Papeža. Ves čas smo vsi pred 
seboj imeli dobrobit občank in ob-
čanov, kar je bila prva prioriteta na-
šega preteklega in tekočega sode-
lovanja. Tej skupni stični točki se je 
moralo podrediti vse ostalo. 

Nadaljnji razvoj Kamnika bo dodobra 
zaznamoval Občinski prostorski 
načrt – OPN, ki je temeljni strateški ter 
izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje 
in izhodišča za prostorsko načrtovanje v 
občini in smo ga Kamničani in Kamni-
čanke čakali več let, svetniki LMŠ smo 
ga potrdili na seji občinskega sveta leta 
2015. Prav tako smo na občinski seji v 
letu 2017 potrdili strokovne podlage za 
celovit prostorski razvoj območja 
smodnišnice, ki predstavlja območje 
prenove industrijskega območja Kemij-
ske industrije Kamnik. Na območju da-
našnje smodnišnice bo treba uskladiti 
investicijske interese v postopku pripra-
ve OPPN s pripravo in obravnavo vari-
antnih rešitev ter pripraviti celovito 
usklajeno rešitev novih prostorskih ure-
ditev na območju. Pomemben korak 
naprej je tudi pridobitev sredstev za iz-
vedbo komasacije na območju Dr-
novo.  
Obsežna in finančno ter izvedbeno zah-
tevna projekta – oskrba s pitno vodo, ki 
je od leta 2017 boljša za 55.000 prebi-
valcev petih občin in napredek pri odva-
janju in čiščenju odpadnih voda – smo 
občinski svetniki Liste Marjana Šarca 
obravnavali in soglasno sprejeli na sejah 
občinskega sveta od leta 2014 do 
2017 ter dali zeleno luč za njihovo iz-
vedbo, saj se je z uspešno realizacijo 
obeh projektov močno dvignila kvaliteta 
življenja in pogojev za dobro zdravje 
Kamničank in Kamničanov ter prebival-
cev naših sosednjih občin.
Letos bo Oddelek za gospodarske de-
javnosti, gospodarske javne službe in 
finance nadaljeval projekt izgradnje se-
kundarnih odcepov fekalne kanalizacije 
v Tuhinjski dolini in delno na širšem ob-
močju Stranj. 
Skupaj z izvajanjem kohezijskega pro-
jekta je bilo na območju občine Ka-
mnik saniranih 13,5 km cest (in sicer 
na območju Tunjic, Stranj  ter na obmo-
čju Tuhinjske doline od Vrhpolj do 
Šmartna)

Rekonstruirana je bila tudi ena izmed 
najbolj obremenjenih občinskih cest 
Podgorje–Kamnik do krožišča proti Mo-
stam. V letih 2015–2017 se je rekon-
struiralo 1,4 km ceste in zgradilo hodnik 
za pešce v skupni vrednosti 600.000 
evrov, zadnja faza je predvidena v letoš-
njem letu v vrednosti 250.000 evrov.
Obnovljenih in novozgrajenih je bilo še 
kar nekaj drugih cest in hodnikov za 
pešce. Tudi v centru mesta Kamnik – 
Glavni trg se je rekonstruirala cesta z 
vsemi hodniki za pešce in vsa komunal-
na infrastruktura v vrednosti preko 
500.000 evrov. Projekt se bo nadalje-
val v letošnjem letu z obnovo Glavnega 
trga in Maistrove ulice.
Svetniki LMŠ smo v teh letih podprli pro-
jekte Oddelka za razvoj in investicije, ki 
so bili sofinancirani s strani EU ali drža-
ve. Poleg le-teh se oddelek ukvarja tudi 
z drugimi razvojnimi vsebinami (npr. ra-
zvoj Velike planine, sodelovanje v regio-
nalnih in mednarodnih mrežah …) in z 
javnimi naročili za celotno občino. Veli-
ko dela, znanja, strokovnosti  in 
energije so skupaj z delovno skupi-
no za kohezijo iz Oddelka za gospo-
darske javne službe vložili tudi v rea-
lizirane projekte kohezije – vodo-
vod, kanalizacija, Centralna čistilna 
naprava Domžale - Kamnik. 
Pomembno je omeniti tudi podporo ra-
zvojnim projektom, kot je aktualni projekt 
»Revitalizacija Samostana Mekinje«, 
z namenom oživitve opuščenega objekta 
kulturne dediščine in krepitve zmogljivo-
sti prebivalcev urbanih območij. Za Ka-
mnik je zelo pomembna »Celostno 
prometna strategija« (CPS), za kar je 
Občina Kamnik pridobila sredstva Minis-
trstva za infrastrukturo. CPS skupaj z 
akcijskim načrtom smo svetniki LMŠ 
sprejeli na občinskem svetu in je podla-
ga za izvajanje ukrepov trajnostne mobil-
nosti in tudi za prijavo na javne razpise 
(pripravlja se projekt izposoje električ-
nih koles, gradnja sklenjene kolesar-
ske povezave v mestu Kamnik in 

gradnja površin za pešce v mestnem 
središču, P + R (parkiraj in se pelji) na 
železniški postaji Graben. Občina Ka-
mnik je pridobila nepovratna sredstva 
EKO sklada za polnilne postaje za ele-
ktrična vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000. S po-
močjo Fundacije za šport bo Občina 
Kamnik lahko obnovila školjko olimpij-
skega bazena na kopališču pod Skal-
co, prav tako pa smo z njihovo pomočjo 
sofinancirali projekt – ureditev atlet-
skih površin na stadionu v Mekinjah. 
Med projekti, ki se neposredno doti-
kajo življenja prav vseh Kamničank 
in Kamničanov – otrok, mladostni-
kov, starostnikov, šibkih skupin naše 
družbe …, je izmed številnih aktivno-
sti in projektov treba omeniti najpo-
membnejše, ki smo jih podprli sve-
tniki LMŠ in so se izvajali od leta 
2015 do danes: nakup prenosnega 
urgentnega ultrazvoka za ZD Kamnik, 
projekt »razdelilnica toplih obrokov«; 
nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj 
za namene zdravstvene varnosti; dnev-
no varstvo gibalno oviranih oseb (zaradi 
vse večjih potreb uporabnikov in svoj-
cev po dnevnem varstvu gibalno ovira-
nih oseb po končanem šolanju); sanaci-
ja objekta na nogometnem stadionu 
Mekinje; novo športno igrišče Mekinje; 
sanacija podstrešnih prostorov v Galeri-
ji Miha Maleš (pridobitev novega likov-
nega razstavišča Pogled) in za nujna 
investicijsko-vzdrževalna dela v muzeju 
Zaprice; obnova Maistrove sobe; sana-
cija sanitarij in kanalizacije v Knjižnici F. 
Balantiča Kamnik; sofinanciranje pro-
jekta večgeneracijski center Kamnik. 

Nina Irt
Vodja svetniške skupine 
Lista Marjana Šarca

Kamnik se razvija na vseh področjih; odpiramo potenciale tudi za naprej
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Na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)  
podajamo naslednje

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017
Komunalno podjetje Kamnik, d. d., kot koncesionar Občine Kamnik za opravljanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo na vodovodnih sistemih Iverje Kamnik, Iverje Komenda, Kamniška 
Bistrica - Godič, Poreber - Markovo, Pšajnovica, Palovče - Vranja Peč - Velika Lašna, Gozd in Črna. V 
skladu z zakonodajo je na omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor po načelih sistema 
HACCP. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), lokacija Kranj, opravlja strokovno 
pomoč in svetovanje pri izvajanju notranjega nadzora na vodovodih, ki so v upravljanju Komunal-
nega podjetja Kamnik, d. d.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitnih vod skupaj odvzetih 
dvesto triinštirideset (242) vzorcev pitne vode. Od tega je bilo sto devetdeset (190) vzorcev odvzetih 
za mikrobiološke preiskave in triinpetdeset (53) vzorcev za fizikalno-kemijske analize.

V okviru internega nadzora se pitna voda vzorči na zajetjih, vodohranih, primarnih cevovodih in iz 
internih (hišnih) vodovodnih omrežij pri končnih porabnikih. 
Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na viru vodooskrbnega sistema Iverje, so bili skladni z določili pravilni-
ka. Neskladen vzorec pitne vode iz vodooskrbnega sistema Iverje Kamnik je bil odvzet iz internega 
vodovodnega omrežja Osnovne šole Mekinje. V vzorcu je bilo povečano število kolonij pri 22±2 °C 
in povečano število kolonij pri 36±2 °C.
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v vseh petnajstih (15) primerih neskla-
dnosti vzorcev pitne vode, odvzetih iz vodooskrbnega sistema Kamniška Bistrica - Godič, najdene 
koliformne bakterije. V enem (1) primeru so bili poleg koliformnih bakterij v vzorcu najdeni tudi 
enterokoki.
Vsi odvzeti vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

V okviru državnega monitoringa se pitna voda vzorči izključno samo iz internih (hišnih) vodovodnih 
omrežij, to je na armaturah pri uporabnikih. 
V lanskem letu je bilo na vodovodnem sistemu Iverje Kamnik neskladnih pet (5) vzorcev pitne vode. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v vseh primerih najdene koliformne bakte-
rije. V enem (1) primeru so bile poleg koliformnih bakterij najdene tudi bakterije Escherichia coliinen-
terokoki.
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v enem (1) neskladnem vzorcu pitne vode 
iz vodovodnega sistema Iverje Komenda najdene koliformne bakterije. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v dveh (2) neskladnih vzorcih pitne vode iz 
vodooskrbnega sistema Kamniška Bistrica - Godič najdene koliformne bakterije. V enem (1) neskla-
dnem vzorcu so bile poleg koliformnih bakterij najdene tudi bakterije Escherichia coliterenterokoki. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v enem (1) neskladnem vzorcu pitne vode 
odvzete iz vodooskrbnega sistema Poreber - Markovo najdene bakterije Escherichia coli, enterokoki 
in koliformne bakterije. V odvzetem vzorcu je bilo preseženo tudi število kolonij pri 22±2 °C.
Vsi odvzeti vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d.

Tabela 1: Rezultati preiskav vzorcev pitne vode, pridobljenih v okviru izvajanja     
notranjega nadzora v letu 2017

VODOVOD

Mikrobiološke preiskave Fizikalno-kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 

zaradi E coli

Vzorci, 
odvzeti na 

omrežju

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci, 
odvzeti na 

omrežju

IVERJE KAMNIK 72 1 0 67 7 0 6

IVERJE KOMENDA 25 0 0 25 0 0 0

KAMNIŠKA
BISTRICA - GODIČ 22 15 0 16 0 0 0

POREBER - MARKOVO 7 0 0 7 1 0 1

PŠAJNOVICA 6 0 0 6 1 0 1

PALOVČE - VRANJA
PEČ - VELIKA LAŠNA 6 0 0 4 1 0 1

GOZD 8 0 0 8 1 0 1

ČRNA 4 0 0 4 1 0 1

Tabela 2: Rezultati preiskav vzorcev pitne vode, pridobljenih v okviru izvajanja     
državnega monitoringa pitnih vod v letu 2017

VODOVOD

Mikrobiološke preiskave Fizikalno-kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 

zaradi E coli

Vzorci, 
odvzeti na 

omrežju

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci, 
odvzeti na 

omrežju

IVERJE KAMNIK 20 5 1 20 20 0 20

IVERJE KOMENDA 5 1 0 5 5 0 5

KAMNIŠKA
BISTRICA - GODIČ 5 2 1 5 5 0 5

POREBER - MARKOVO 2 1 1 2 2 0 2

PŠAJNOVICA 2 0 0 2 2 0 2

PALOVČE - VRANJA
PEČ -  VELIKA LAŠNA 2 0 0 2 2 0 2

GOZD 2 0 0 2 2 0 2

ČRNA 2 0 0 2 2 0 2

Jasna Paladin

Kamnik – »Pri pregledu in 
skrbni analizi opravljenega 
dela v letu 2017 z zado-
voljstvom ugotavljamo, da je 
bil program dela upravne 
enote za leto 2017 v celoti 
izveden. Dosegli smo rezul-
tate, ki so v skladu s spreje-
tim programom dela in pos-
tavljenimi cilji oziroma jih 
celo presegajo,« je minulo 
leto na vsakoletni novinar-
ski konferenci povzel načel-
nik Mihael Novak, ki Uprav-
no enoto Kamnik, na kateri 
je zaposlenih 32 uradnikov, 
vodi že vseh triindvajset let.
Stranke so jih v zadnji izve-
deni anketi o zadovoljstvu 
strank jeseni 2016 ocenile z 
oceno 4,85. Istočasno so iz-
vedli tudi anketo o zado-
voljstvu zaposlenih. S pov-
prečno oceno 4,3 jim je us-
pelo ohraniti visoko stopnjo 
zadovoljstva zaposlenih. 
»Posebej želim poudariti, da 
so zelo dobri rezultati sad 
načrtnega, strokovnega, 
zavzetega in odgovornega 
dela vseh zaposlenih. Pri 
opravljanju našega pos-
lanstva so nam vsem vodilo 
in ključnega pomena vred-
note poštenega dela in spo-
štovanja, znanje, predanost, 
odgovornost, sodelovanje, 
hotenje, prijaznost in pois-
tovetenje zaposlenih z 
upravno enoto,« je še pove-
dal Novak, ki je delovanje 
Upravne enote Kamnik v 
lanskem letu predstavil sku-
paj z vodjo oddelka za občo 
upravo Bogdano Ravnik 
Muratagić.

Več dela, manj stroškov
V lanskem letu so obravna-
vali 15.278 upravnih zadev 
(5,8 odstotka več kot leto 
poprej), rešiti pa jim jih ni 
uspelo le 173 oz. 1,13 odstot-
ka (povprečje vseh uprav-
nih enot v Sloveniji je 2,88 
odstotka). 
Prejeli so le pet pritožb upo-
rabnikov, od teh pa so le eno 
zadevo prejeli v ponovno re-
ševanje. Obravnavali so tudi 
več kot 30 tisoč drugih 
upravnih in prekrškovnih 
nalog (med njimi tudi potr-
jevanje podpor volivcev). 
Za svoje delovanje so porabi-
li slab milijon evrov – za ma-
terialne stroške dobrih 96 ti-
soč evrov (nekatere so še 
znižali), za plače 856 tisoč 
evrov, za investicije pa prib-
ližno 5500 evrov, pri čemer 
so prenovili eno pisarno in 
sofinancirali nabavo klimat-
ske naprave v sistemski sobi 
s strežniki, ki jo uporabljajo 
skupaj z Občino Kamnik. 
»Nominalna poraba sredstev 
je bila v primerjavi z letom 

2009, ko je bila najvišja, še 
vedno kar za 11,54 odstotka 
manjša, čeprav smo tudi v 
preteklosti s proračunskimi 
sredstvi vedno ravnali odgo-
vorno in racionalno,« je po-
udaril Novak.

Delo upravne enote  
v številkah
Na območju Upravne enote 
Kamnik je bilo lani 37.556 
prebivalcev, od tega v občini 
Kamnik 31.089, v občini Ko-
menda pa 6467 in je v obeh 
občinah naraslo. 
Izdali so 4583 novih osebnih 
izkaznic in 1490 potnih lis-
tov, razposlali pa so tudi 56 
obvestil občanom, ki ne po-
sedujejo nobene veljavne 
javne listine. 
Izdali so 450 dovoljenj za 
prebivanje in delo tujcev, 
obravnavali so 53 novih vlog 
za sprejem v državljanstvo 
Slovenije (osem več kot v 
letu 2016) in vodili 129 po-
stopkov ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivali-
šča. Približno osemdeset 
občanov ima določeno za-
konsko prebivališče na na-
slovu Centra za socialno 
delo Kamnik.
Število sklenjenih zakon-
skih zvez se je v primerjavi 
z letom 2016 povišalo, in 
sicer na 161. Izven uradnih 
prostorov je bilo sklenjenih 
82 zakonskih zvez, v ura-
dnih prostorih pa 79. Izve-
dena sta bila tudi dva poroč-
na obreda sklenitve par-
tnerske zveze, v štirih pri-
merih pa so na podlagi izja-
ve partnerjev preoblikovali 
istospolno partnersko skup-
nost v partnersko zvezo.
Vloženih je bilo 69 vlog za 
spremembo osebnega ime-
na (v letu 2016 – 38). 
Vloženih je bilo tudi 123 
vlog za nabavo orožja, štiri-
najst vlog za nabavo streli-
va, 135 vlog za registracijo 
– vpis orožja. S strani pri-
stojnih organov so dobili 

pet predlogov za odvzem 
orožja. Izdani sta bili tudi 
dve dovoljenji v zvezi s 
predstavitvijo pirotehnike 
in šest dovoljenj v zvezi s 
trgovino s pirotehniko. 
Na novo je bilo registriranih 
sedem društev (v upravni 
enoti jih je bilo konec leta že 
334), izdanih je bilo 43 od-
ločb o dovolitvi javne prire-
ditve, izdanih ali zamenja-
nih je bilo 2606 vozniških 
dovoljenj, izvršenih pa je  
bilo tudi 325 sodb o prekr-
šku, s katerimi je bila vozni-
kom izrečena sankcija pre-
nehanja veljavnosti vozni-
škega dovoljenja oziroma 
prepovedi vožnje z motor-
nim vozilom. Za invalidne 
osebe je bilo izdanih 24 par-
kirnih kart.
V reševanju so imeli 147 za-
dev za izdajo gradbenih do-
voljenj za zahtevne in manj 
zahtevne objekte, obravna-
vali pa so tudi osemdeset 
vlog za izdajo gradbenih do-
voljenj za nezahtevne objek-
te, kar je nekaj več kot v letu 
poprej. Večinoma je šlo za 
stanovanjske objekte. 
Oktobra lani je bila sprejeta 
nova prostorska in gradbe-
na zakonodaja, ki prinaša 
številne spremembe in no-
vosti na področju izdaje 
gradbenih in uporabnih 
dovoljenj. Med drugim pri-
naša nekaj poenostavitev za 
investitorje in manj obsež-
no dokumentacijo, po no-
vem ne bo več treba prido-
biti gradbenega dovoljenja 
za začasne objekte in za 
odstranitev objektov, je pa 
po spremenjeni zakonodaji 
zdaj uporabno dovoljenje 
potrebno za vse objekte, za 
katere je predpisana prido-
bitev gradbenega dovolje-
nja, torej tudi stanovanjske 
hiše.
Denacionalizacija premože-
nja Meščanske korporacije 
Kamnik (občinska stavba, 
Mali grad, Žale …) naj bi 
bila rešena še letos.

Nerešenih zgolj dober 
odstotek zadev
Na Upravni enoti Kamnik so predstavili svoje poslovanje v lanskem letu. 
Kljub povečanemu obsegu dela imajo nerešenih zadev krepko manj, kot je 
slovensko povprečje.

Vodja oddelka za občo upravo Bogdana Ravnik Muratagić 
in načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak
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KOMPOSTIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV V LASTNEM VRTU
Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kamnik imate možnost ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov v tipskih rjavih posodah. Prioritetni način pa je kompostiranje v lastnem vrtu ob uporabi kompostnika.

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

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

zemljo, tako da lahko vanj neovirano prehajajo mikroorga
nizmi.

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

Sestava kompostnega kupa 

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

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

 
FAZA 2: 
plast organskih odpadkov
debelina cca 15 cm

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

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

Ohranjanje zadostne vlažnosti
Vzdrževanje zadostne vlažnosti v kom
postu je odločilnega pomena, saj le v 
vlažnih pogojih mikroorganizmi, bak
terije in glive razkrajajo biološko 
razgrad ljiv material v humus in ostale 
hranilne snovi (50–60 stopinj Celzija). V 
primeru, da je vlažnost v kompostniku 
prevelika, kompost zgnije, v obratnem 
primeru pa ne pride do procesa razkra
janja. V sušnih obdobjih je tako treba 
kompostnik dodatno zalivati, v času 
obilnega deževja pa mu je treba dodaja
ti žaganje oziroma koščke časopisne-
ga papirja in kartona.
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Družba Iskra Mehanizmi je 
imela na območju nekdanje 
smodnišnice v lasti skoraj 
polovico vseh zemljišč. Od 
vseh nepremičnin so v zad-
njih letih prodali približno 
tretjino, za druge nepremič-
nine kupce še iščejo.
Pred dnevi so prodali stav-
bo, v kateri deluje KIKštar-
ter in so jo odkupili podje-
tniki, člani Podjetniškega 
kluba Kamnik, že štiri leta 
pa je naprodaj tudi nekdanja 
upravna stavba, znana kot 
Katzenberg. V ponedeljek, 
5. marca, so za dvorec s pri-
padajočimi zemljišči pripra-
vili dražbo z izklicno ceno 
800 tisoč evrov, a varščine 
do roka ni vplačal nihče, 
zato dražba ni bila uspešna. 
Kot so nam povedali, bodo 
dražbo predvidoma aprila 
ponovili, znižali bodo tudi 
izklicno ceno na 650 tisoč 
evrov.
Dvorec Katzenberg imajo 
zadnja leta v najemu člani 
Kulturnega društva Priden 
možic s pogodbo za določen 
čas, in čeprav bodo v stavbi 
lahko delovali vse do proda-

je, so nad dogajanjem zelo 
zaskrbljeni. Poudarjajo, da z 
lastniki sicer sodelujejo od-
lično, a prodaja bo spreme-
nila zelo veliko. 
»Problem še zdaleč ni v 
tem, da bi naše društvo os-
talo brez prostorov, pač pa v 
tem, da v Katzenbergu hra-
nimo ostanke bogate indu-
strijske dediščine s tega ob-
močja, ki smo jo rešili sku-
paj z Markom Kumrom iz 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik in nekaterimi prosto-

voljci in bo s prodajo ostala 
brez prostora. En stroj iz 
smodnišnice se nahaja v 
Parku Evropa, a ga bomo 
morali v kratkem odstrani-
ti, dva stroja in nekaj druge 
opreme hranim pri sebi 
doma, kar ni dolgoročna re-
šitev, muzej pa v svojih de-
pojih tudi nima zadosti 
prostora. Zares je žalostno, 
da lokalna skupnost ne vidi 
izjemne priložnosti, ki jo 
industrijska dediščina pri-
naša. Predvsem za turizem. 

Kamnik bi bil glede tega za-
res odlična lokacija. Sami 
smo naredili ogromno, tako 
bomo delali še naprej, a žal 
brez občine in drugih jav-
nih zavodov ne bo šlo,« 
nam je razočaran povedal 
Goran Završnik, predse-
dnik Kulturnega društva 
Priden možic in eden naj-
bolj zaslužnih za ohranja-
nje industrijske dediščine 
na Kamniškem.

Katzenberg na dražbi

Kaj čaka dvorec Katzenberg, še ni jasno. / Foto: Jasna Paladin

Bojan Pollak

Kamnik – Da so kamniški al-
pinisti med najboljšimi v 
Sloveniji, če ne celo na svetu, 
je poleg samih alpinistov pri-
spevala tudi redna in do-
sledna skrb za vzgojni kader 
in pa začetno usposabljanje, 
ki se mu reče alpinistična 
šola, čeprav je to v bistvu več-
mesečni tečaj alpinizma. 
V času od leta 1963, ko je bila 

organizirana prva alpinistič-
na šola, pa do vključno leta 
2017 samo eno leto ni bilo 
alpinistične šole, eno leto je 
bil pa poskus z mentor-
stvom, ki pa se ni obnesel. V 
petinpetdesetih letih je 
osnovno alpinistično usposa-
bljanje obiskovalo več stotin 
tečajnic in tečajnikov, med 
katerimi so do svetovnega 
slovesa med drugimi prišli 
tudi Tone Škarja, Tomaž 

Humar, Marko Prezelj ...
Alpinistična šola, ki se je za-
čela lani spomladi, se počasi 
končuje. Žal ji zaradi neugo-
dnih razmer ni uspelo opra-
viti celotnega ledeniškega 
dela, zato ga bo opravila še v 
prihodnosti. Po opravlje-
nem praktičnem delu iz tur-
nega smučanja in plezanja 
po ledenih slapovih in preiz-
kusih znanja bodo njene 
udeleženke in udeleženci 

postale mlajše pripravnice 
in mlajši pripravniki in bo 
nato predvsem od njih sa-
mih odvisno, kako hitro 
bodo napredovali. 
Se pa 22. marca ob 18. uri v 
prostorih PD Kamnik zače-
nja nova alpinistična šola, 
ki jo bo vodil Ambrož Baj-
de. Vanjo se lahko vpiše tis-
ti, ki bo izpolnil pogoje. Do-
datne informacije na sple-
tni strani PD Kamnik.

Ena šola se končuje, 
druga se začenja

Nova alpinistična šola se bo začela 22. marca ob 
18. uri v prostorih Planinskega društva Kamnik 
na Šutni. Vodil jo bo Ambrož Bajde ob pomoči 
ostalih alpinističnih inštruktorjev Alpinističnega 
odseka Kamnik.

1. stran
»Zares je žalostno, da 
lokalna skupnost ne 
vidi izjemne 
priložnosti, ki jo 
industrijska dediščina 
prinaša. Predvsem za 
turizem. Kamnik bi bil 
glede tega zares 
odlična lokacija. Sami 
smo naredili ogromno, 
tako bomo delali še 
naprej, a žal brez 
občine in drugih 
javnih zavodov ne bo 
šlo.«
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Ob najemu stanovanjskega kredita se vam celovito posvetimo. Obiščite naše poslovalnice, kjer vam bodo strokovnjaki za kredite 
z izkušnjami in znanjem pomagali do ustrezne rešitve.

www.stanovanjskikredit.si

Razmišljate o nečem večjem?
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Bojana Klemenc 

Kamnik – V Domu kulture 
Kamnik je v soboto, 3. mar-
ca, potekala 39. Območna 
revija pevskih zborov občin 
Kamnik in Komenda. Ljubi-
telji zborovske glasbe so bili 
sicer do letos navajeni, da je 
bila ta prireditev del počas-
titve slovenskega kulturnega 
praznika, letos pa so jo pre-
stavili na termin v marcu. 

Na že tradicionalni priredi-
tvi pod okriljem Območne 
izpostave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti je nastopilo 
deset pevskih zborov iz obeh 
občin. Strokovno jih je oce-
njeval akademski glasbenik 
in zborovodja Primož Ker-
štanj, selektor in ocenjevalec 
za regijsko revijo odraslih 

pevskih zborov Gorenjske, 
saj ima medobčinsko pev-
sko druženje tudi značaj 
strokovnega pregleda pev-
ske dejavnosti in izbirne pri-
reditve za uvrstitev pevskih 
zborov na regijsko in držav-
no tekmovanje.
Ob Cankarjevem letu je z 
odlomkom enega od spisov 
Ivana Cankarja kulturno 
prireditev začel vodja kam-
niške območne izpostave 
Tone Ftičar, zbrano občin-
stvo je ob tej slavnostni pri-
ložnosti v imenu Občine 
Kamnik nagovoril podžu-
pan Matej Slapar, skozi pev-
ski večer pa je z vezno bese-
do vodila Barbara Božič.

Poslušalcem so se na kam-
niškem odru s petjem 
predstavili Komorni pevski 
zbor Šutna Kamnik z zboro-
vodkinjo Matejo Kališnik, 
Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Kamnik z zbo-
rovodkinjo Karlo Urh, 
Ženski komorni zbor Vox 
Annae Tunjice z zborovodjo 
Alešem Sedušakom, Moški 
pevski zbor DKD Solidar-
nost Kamnik z zborovodjo 
Urošem Gorencem, Mešani 
pevski zbor Društva upoko-
jencev Komenda z zboro-
vodjo Ignacem Gorjancem, 
Mešani pevski zbor Mavrica 
Srednja vas z zborovodjo 
Primožem Leskovcem, 

Ženski pevski zbor DKD So-
lidarnost Kamnik z zboro-
vodjo Markom Tiranom, 
Mešani pevski zbor Cante-
mus Kamnik z zborovodjo 
Alešem Sedušakom, Mešani 
pevski zbor Odmev Kamnik 
z zborovodkinjo Ano 
Smrtnik in Moški pevski 
zbor PSPD Lira Kamnik z 
zborovodjo dr. Andrejem 
Missonom.  
Kamniška občina ima boga-
to tradicijo zborovskega pe-
tja, a se obenem ob pogledu 
na nastopajoče zazdi, da bi 
nekatere pevske zasedbe od-
prtih rok medse sprejele 
mlajše generacije pevk in 
pevcev.

Pregled ustvarjanja 
pevskih zborov
Območna revija pevskih zborov iz občin Kamnik in Komenda je na sporedu že skorajda štiri desetletja.

Komorni pevski zbor Šutna Kamnik z zborovodkinjo Matejo Kališnik / Foto: Bojana Klemenc

Kamniška občina ima 
bogato tradicijo 
zborovskega petja, a se 
obenem ob pogledu na 
nastopajoče zazdi, da 
bi nekatere pevske 
zasedbe odprtih rok 
medse sprejele mlajše 
generacije pevk in 
pevcev.

Bojana Klemenc

Kamnik – Mednarodni dan 
žensk kar kliče po ženski 
energiji in moči v umetno-
sti. Tokrat kustosinja Saša 
Bučan ljubiteljem likovne 
umetnosti predstavlja vizu-
alnega umetnika Boštjana 
Plesničarja, ki v razstavlje-
nih delih v svojem igrivem, 
humornem, živopisnem za-
pisu obravnava temo ženske, 
ki je sicer pogosto prisotna v 
vsebinah njegovih del.
Plesničar je slikar, ki se dob-
ro znajde v vseh žanrih in 
zvrsteh klasičnega slikar-
stva. Je eden pripadnikov 
'premodernega' gibanja, ki 
se na svoj način odreka eli-
tizmu akademskih pravil in 
zavestno profanizira umet-
nost. Vsebina ima prednost 

pred slogovnimi in tehnični-
mi zakonitostmi. Vsem nje-
govim slikam je na formalni 
ravni skupna figuralika z 
nadrealističnimi poudarki, 
nerealen, metafizičen pros-
tor in živahen kolorit, na 
vsebinski ravni pa zgodbe iz 
vsakdanjega življenja, pred-
stavljeni z določeno mero 
bizarnosti, ironije in hu-
morja. Plesničarjeva dela za-
znamuje izjemno domišlje-
na in kreativna simbolika, ki 
se v nekaterih delih javlja s 
takšno intenziteto, da je vi-
dna le najostrejšim opazo-
valcem, denimo na sliki 
Woman's Power ponazori-
tev ženske vsestranskosti v 
vlogi gospodinje, ljubice, 
predmeta poželenja ...
Razstava bo na ogled do 9. 
aprila.

Ženska moč  
v Galeriji Pogled
Včeraj je bilo v kamniški moderni galeriji odprtje 
slikarske razstave Woman's Power vizualnega 
umetnika Boštjana Plesničarja.

Kustosinja razstave Saša Bučan / Foto: Bojana Klemenc
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Zanimivosti

petek, 9. marca 2018

vabi na tradicionalno prireditev

30. POHOD PO NAGELJ  
NA LIMBARSKO GORO

 ki bo v nedeljo, 18. marca 2018

Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA  
v cerkvi sv. Valentina 

Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM

Za zabavo bodo skrbeli  
Skupina Bojsi

Ansambel Jureta Zajca

Pridite po svoj nageljček 
in preživite tretjo nedeljo v marcu   

v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

Generalni sponzor Nissan Krulc 
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Jasna Paladin

Kamnik – Kako zelo imajo 
Kamničani radi zgodovino 
svojega mesta, je znova do-
kazala udeležba na tokrat-
nem predavanju, ko je bila 
Galerija Miha Maleš pre-
majhna za vse, ki so želeli 
prisluhniti arheologoma. 
Muzejski večer je organizi-
rala Janja Železnikar iz Me-
dobčinskega muzeja Ka-
mnik, ker pa grad Zaprice 
(ki bi bil glede prostora za 
tako številno občinstvo bolj-
ša izbira) pozimi ni ogrevan, 
je bila edina možnost sreča-
nje pripraviti v galeriji.
Mestno središče Kamnika 
sodi med registrirano nep-
remično dediščino in je kot 
tako zaščiteno, zato morajo 
biti pri vseh večjih gradbe-
nih delih kot nadzorniki pri 
gradnji prisotni tudi arheo-
logi. Junija in julija lani sta 
nadzor ob gradnji oz. preno-
vi kanalizacije in vodovoda 
ter izvedbi tlakovanja na 
Glavnem trgu v Kamniku 
opravljali ekipi podjetij Av-
gusta in ArheoVed.

Največ bi se našlo pod 
hišami
»Arheologi ob takšnih delih 
skušamo rešiti, kar se rešiti 
da. Naše delo je videti tako, 
da dobesedno stojimo ob 
bagru, opazujemo, zaznava-
mo in fotografiramo. Prila-
gajati se moramo dinamiki 
del, zaporam in obstoječim 
infrastrukturnim vodom. 
Večina našega dela je bila 
omejena na 60 do 90 centi-
metrov širok in približno 
meter globok jarek, izkopali 
pa smo tudi nekaj večjih 
jam in prav slednje so bile z 
najdbami najbolj izpove-
dne,« je povedala mag. Pa-
vla Peterle Udovič iz podje-
tja ArheoVed in dodala, da 
je bila omenjena trasa z ra-
zvojem infrastrukture že 
večkrat prekopana (in tako z 
arheološkega vidika uniče-
na) in da bi arheologi bistve-
no več našli pod samimi hi-
šami ali levo oz. desno od 
same prometnice.
Čeprav je bil njihov vpogled 
pod zemljo tokrat zelo ome-
jen, so našli kar nekaj zani-
mivih stvari. Na Medvedovi 
ulici so odkrili ostanke sta-
rih tlakovanj ulice, nasproti 
kmetijske zadruge ostanek 
zidu oz. vogal hiše, ki bi lah-
ko bila ostanek vojaškega 
objekta iz 18. stoletja, tudi 
nekaj keramičnega in ko-
stnega materiala. Na Glav-
nem trgu so našli ostanke 
oglja in lesa pa žganino in 
stare tlakovce.

Ob polaganju nove so 
odkrili prvo kamniško 
kanalizacijo

Še bolj podrobno je najdbe 
opisal Gregor Gruden, mla-
di kamniški arheolog, zapo-
slen v podjetju Avgusta, ki je 
prav tako sodeloval pri izko-
pavanjih med zgradbo sodi-
šča in TIC-a. 
»Trideset centimetrov pod 
plastjo asfalta smo odkrili 
tlakovanje iz 19. stoletja iz 
velikih prodnikov, na globi-
ni 60 centimetrov pa še eno 
starejše tlakovanje iz novega 
veka, ki pa je bilo že bistve-
no slabše ohranjeno. Pod 
tem se povečini nahajajo le 
naplavine proda Kamniške 
Bistrice. Na vsem omenje-

nem območju smo odkrili 
tudi ostanke prve kanalizaci-
je v mestu, ki sega v leto 
1753. Zgrajena je bila iz veli-
kih kamnitih in opečnatih 
blokov in portalov, najverje-
tneje iz ruševin Starega gra-
du, ki so jih takrat uporab-
ljali pri gradnjah. To kanali-
zacijo je v veliki meri poško-
dovala nemška kanalizacija 
iz leta 1942, za katero so še 
danes ohranjeni natančni 

načrti in ki smo jo prav tako 
odkrili,« je povedal Gregor 
Gruden in dodal, da so na 
mestu med današnjo pošto 
in cvetličarno naleteli na te-
melje več stavb (glede na 
franciscejski kataster, kjer 
jih ni vrisanih, so bile poru-
šene že pred letom 1826), 
kar dokazuje, da je bil Glav-
ni trg na tem mestu nekoč 
pozidan. 

Obrambni zid ponazorili 
s tlakovci
Našli so tudi temelje sever-
nih mestnih vrat, nekoliko 
stran pa še približno 180 
centimetrov globok obramb-
ni jarek, ki je bil v preteklo-
sti večkrat zasut. Med obsto-

jem jarka so vanj nametali 
več lončenine, kar dokazuje, 
da je služil tudi kot sme-
tišče, v njem pa so našli tudi 
hranilnik iz 14. oz. 15. stole-
tja (v spodnji plasti) ter no-
vec Marije Terezije (v zgor-
nji plasti). Kot je povedal, 
obrambni zid na tem delu ni 
ohranjen, so ga pa pri obno-
vi skušali ponazoriti s tla-
kovci. Našli so tudi več kosti, 
a zgolj živalske, pa tudi del 

medvedje šape, ki pa naj bi 
bila najverjetneje ostanek 
zavržene preproge. 
Med tokratnimi najdbami 
torej ni bilo takšnih z zelo 
starimi letnicami niti strogo 
srednjeveških ne, kaj šele 
starejših.

Del najdb shranjen na 
Zapricah
Lepše in večje najdbe so 
shranili v prostorih Medob-
činskega muzeja Kamnik na 
gradu Zaprice, si pa arheo-
logi želijo, da bi v Kamniku 
lahko opravili tudi prava ar-
heološka izkopavanja, ne le 
takšna v okviru nadzora. V 
mestu jih namreč ni bilo že 
vrsto let (nazadnje na Ma-
lem gradu). 
»Vsi, ki boste obnavljali svo-
je hiše v središču mesta in 
boste pri tem v svoje kleti 
spustili arheologe, boste go-
tovo pripomogli k velikim 
najdbam. Če bi radi vedeli 
več o svoji zgodovini, si 
preprosto moramo dovoliti 
to raziskati. Problem je, ker 
smo arheologi vsem le trn v 
peti in številni žal še vedno 
nimajo pravega odnosa do 
naše skupne preteklosti,« pa 
je prisotne nagovorila arhe-
ologinja Janja Železnikar in 
druženje sklenila še z enim 
pozivom pristojnim – na 
parkirišču ob Tomšičevi uli-
ci namreč stoji del starega 
obrambnega zidu, ki pa pov-
sem neoznačen in nezašči-
ten nezadržno propada. 
Obiskovalci mesta pa tudi 
številni domačini preprosto 
ne vedo, kaj gledajo, čeprav 
bi se s takšnimi ostalinami v 
časih razvijajočega se kul-
turnega turizma veljalo po-
hvaliti na ves glas. 

Med najdbami tudi 
medvedja šapa
Lansko poletje v središču Kamnika niso bili aktivni le gradbeni delavci, ampak skupaj z njimi tudi 
arheologi. Kaj vse so našli, sta na predavanju z naslovom Skrite ostaline starega Kamnika predstavila 
arheologa mag. Pavla Peterle Udovič in Gregor Gruden.

Najdbe, ki so jih arheologi našli ob lanskoletni prenovi mestnega središča, sta predstavila 
Gregor Gruden in mag. Pavla Peterle Udovič. / Foto: Jasna Paladin

»Na vsem omenjenem območju smo odkrili 
tudi ostanke prve kanalizacije v mestu, ki sega v 
leto 1753. Zgrajena je bila iz velikih kamnitih 
blokov in portalov, najverjetneje iz ruševin 
Starega gradu. To kanalizacijo je v veliki meri 
poškodovala nemška kanalizacija iz leta 1942, ki 
smo jo prav tako odkrili,« je povedal Gregor 
Gruden in dodal, da so na mestu med pošto in 
cvetličarno naleteli na temelje več stavb, kar 
dokazuje, da je bil Glavni trg na tem mestu 
nekoč pozidan.

Kamnik – V knjižnici se začenja tečaj francoščine za odrasle, 
ki ga bo vodila dr. Meta Lah. Prvo srečanje bo danes, 9. 
marca, med 16.30 in 18. uro. Udeležba je brezplačna. Število 
mest je omejeno, prijave so obvezne (01 320 55 83). J. P. 

Delimo znanje: začetni tečaj francoščine

TEMATSKI VEČERI: MLADI PAR IN 
ROJSTVO OTROKA

 Dr. Tina Rahne

 Vabimo vas v ponedeljek, 12. 3. 2018,  
ob 19. uri v dvorano Marjance Ručigaj,  

Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

Družinski in terapevtski center že tretje leto organizira temat
ske večere. V letu 2018 je tema partnerstvo: v različnih življenj
skih obdobjih in različnih življenjskih situacijah. Organizirali 
smo 11 predavanj z različnimi predavatelji. Predavanja so za
stavljena tako, da imajo poslušalci priložnost spoznati čim več 
praktičnih primerov iz naše terapevtske prakse, ki jih še stro
kovno razložimo in ovrednotimo ter povežemo s konkretnim 

terapevtskim znanjem in izkušnjami.

Vstopnina za posamezno predavanje je 10 evrov.  
Predprijava ni potrebna.

Več o predavanjih si lahko preberete na www.pogled.si.

3. predavanje: 
Mlad par in sobivanje/odnos s starši (Andreja Brenčič  

Vukmir, spec. ZDT), ponedeljek, 9. april 2018
4. predavanje:

Rušilci in zdravilci odnosa (dr. Lucija Hrovat),  
ponedeljek, 14. maj 2018

5. predavanje:
Telo v odnosu: Ali se lahko poveževa, sva zares v odnosu?  

(Andreja Brenčič Vukmir, spec. ZDT), ponedeljek, 4. junij 
2018

6. predavanje:
Spor, prepir, konflikt – Kako ga predelati? (Andreja Brenčič 

Vukmir, spec. ZDT), ponedeljek, 24. september 2018
 7. predavanje:

Ranljivost v odnosu: Kako biti sočuten, ko vse boli? (Katja 
Knez Steinbuch, spec. ZDT), ponedeljek, 15. oktober 2018 

8. predavanje:
Prevara (Andreja Brenčič Vukmir, spec. ZDT),  

ponedeljek, 5. november 2018
9. predavanje:

Vpliv digitalne dobe na partnerski odnos in spolnost  
(Peter Topić), ponedeljek, 19. november 2018 

10. predavanje:
Odpuščanje (Alenka Lanz, zakonska in družinska terapevtka), 

ponedeljek, 3. december 2018
11. predavanje:

Ločitev (Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka), 
ponedeljek, 17. december 2018
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Jasna Paladin

Bliža se občinski praznik, ki bo že vaš osmi v 
vlogi župana. Ste ob iztekajočem se drugem 
mandatu zadovoljni z opravljenim delom?
»Nikoli nisem povsem zadovoljen, vedno je mož
no narediti še več, a glede na situacijo menim, da 
smo bili uspešni. Ob nastopu županske funkcije 
pred osmimi leti nisem dajal velikih obljub, tem
več sem rekel, da bomo z majhnimi koraki dose
gali cilje. Teh korakov se je nabralo veliko in rezul
tati so vidni. Moram reči, da so bila prva štiri leta 
moje županske funkcije precej neoptimistična, 
saj je bilo vse v znamenju krize in krčenja sredstev 
na vseh področjih. Občine šele zdaj počasi zazna
vamo boljše čase. Ne morem pa sam ocenjevati 
svojega dela, to lahko storijo le občanke in občani. 
Nekateri so zadovoljni, drugi ne, a tako je vedno 
bilo in bo.«

Eden od glavnih zastavljenih projektov v va
šem drugem mandatu je bila obnova oz. novo
gradnja Osnovne šole Frana Albrehta. Kaj se 
dogaja s projektom? Kdaj se bo gradnja začela?
»Res je. Glede na to, da je obstoječi objekt, v kate
rem se nahaja Osnovna šola Frana Albrehta, pre
cej dotrajan, smo pristopili k spremembi prvotno 
predvidene faznosti gradnje. V ta namen se pri
pravlja sprememba projektne dokumentacije, in 
sicer zgolj v delu, ki se nanaša na sam objekt šole 
s športno dvorano. Za navedeno je treba pridobiti 
novo gradbeno dovoljenje, za katero smo pridobi
li že vse soglasja, vlogo bomo vložili v teh dneh. 
Sledi priprava projektov za izvedbo del in podrob
nejših popisov, sprememba investicijskega pro
grama, ki bo predložen v obravnavo Občinskemu 
svetu Občine Kamnik, ter objava javnega naročila 
za izbiro izvajalca. Če bo vse po sreči, računamo, 
da bi gradnjo lahko začeli nekje na začetku pole
tja. Velikost šole bo usklajena z aktualnimi demo
grafskimi simulacijami.«

Na februarski seji so svetniki potrdili rebalans 
letošnjega proračuna, ki predvideva tudi zadol
žitev v višini 6,3 milijona evrov za Osnovno šolo 
Frana Albrehta. Bo denarja za projekt s tem do
volj?
»V Skladu za šole je bilo konec lanskega leta 
1.707.026,17 evra sredstev, poleg tega načrtujemo 
zadolžitev v letu 2018 v višini 6,3 milijona evrov. Z 
rebalansom je bila sprejeta podlaga za pridobitev 
kredita za Osnovno šolo Frana Albrehta (podrob
nosti kredita bodo znane po pridobitvi ponudb 
kreditodajalcev in izboru najugodnejše). Končna 
cena investicije je odvisna od cen na trgu oziroma 
ponudnikov, ki bodo kandidirali na javnem razpi
su. Glede na to, da je interes na strani izvajalcev 
velik, s tem pa tudi konkurenca, seveda upamo, da 
bo cena za občino, glede na velikost investicije, 
čim bolj sprejemljiva.«

Ali občina (poleg tega) že ima kakšen kredit?
»Občina Kamnik ima trenutno dva kredita. Na 
dan 31. 12. 2017 je stanje kredita za gradnjo Osnov
ne šole Toma Brejca 501.459,70 evra (rok vračila 
kredita je 31. 12. 2018) in stanje kredita za kohezij
ske projekte 2.709.259,14 evra (rok vračila kredita  
je 31. 12. 2024).« 

Lansko poletje je bilo v znamenju prenove 
Glavnega trga. Kdaj in kako se bo prenova sre
dišča mesta nadaljevala?
»V izdelavi je projektna dokumentacija za uredi
tev Maistrove ulice in Glavnega trga. Zaradi ome
jenih proračunskih sredstev bo projekt razdeljen 
na dva dela. V prvem delu projektne dokumenta
cije je predvidena letošnja ureditev Maistrove uli
ce od Pošte Kamnik do glavne avtobusne postaje 
Kamnik, vključno z Glavnim trgom. Zasnova Mai
strove ulice sledi že začeti oblikovni zasnovi Glav
nega trga v preteklem letu. Cesta bo asfaltirana, 
pločnik in kolesarska steza pa bosta tlakovana. 
Srednjeveško obzidje bo tlorisno označeno s pa

som granitnih kock. Začetek prenove načrtujemo 
v začetku meseca junija letošnjega leta. V prihod
njem letu je predvidena ureditev območja od Za
voda za turizem, šport in kulturo Kamnik do Ka
varne Veronika.«

Letos bo na vrsti tudi tretja faza obnove ceste 
skozi Podgorje. Kdaj se bo začela?
»Predvidevamo, da se bodo rekonstrukcijska dela 
začela v mesecu maju ali juniju, saj je treba pred 
posegom v območje kulturne dediščine obnoviti 
kulturnovarstveno soglasje, ki smo ga pridobili v 
letu 2013. Prav tako bo treba predhodno z javnim 
razpisom izbrati izvajalca del.«

Katere ceste po občini bodo letos še prenovlje
ne?
»V letu 2018 se bodo izvajale naslednje večje inve
sticije na cestah: rekonstrukcija LC št. 160011 Pod
gorje–Kamnik III. faza, izgradnja pločnika v nase
lju Laze, semaforizacija križišča pri trgovini TUŠ v 
Šmarci, ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga, 
rekonstrukcija Levstikove ulice, rekonstrukcija 
Žebljarske poti in rekonstrukcija dela Ceste treh 
talcev v Mekinjah. Zna pa nastati problem zaradi 
zime, ki nam bo pobrala precej več sredstev za 
zimsko službo, kot smo jih načrtovali v prora
čunu.« 

Čeprav je veliki kohezijski projekt končan, bo
ste kanalizacijo v občini gradili tudi letos. Kje 
vse?
»Po uspešno zaključeni izvedbi kohezijskih pro
jektov se bo infrastrukturno opremljanje v občini 
Kamnik nadaljevalo z izgradnjo sekundarne ka
nalizacije v Tuhinjski dolini. V naseljih Vrhpolje 
pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, 
Podhruška, Srednja vas, Loke v Tuhinju, Vaseno in 
Buč bo izvedena kanalizacija v okvirni dolžini de
set kilometrov s pripadajočimi objekti, sočasno pa 
bo saniranih še približno pet kilometrov vodovo

da. Z namenom sanacije kanalizacijskega in vo
dovodnega omrežja so po 15. marcu predvidena 
gradbena dela tudi na območju Levstikove ulice in 
Žebljarske poti, izgradnja nove kanalizacijske in
frastrukture pa bo v letošnjem letu potekala na 
območju južnega dela Spodnjih Stranj, kjer odva
janje odpadnih komunalnih voda v kanalizacijo 
še ni urejeno. Nova kanalizacijska infrastruktura 
bo izvedena na delu Palovške ceste in na regional
ni cesti med Stahovico in Črnivcem, opremljanje 
zemljišč s kanalizacijo pa se bo nadaljevalo tudi 
na območju Bistričice.«

Nadaljuje se tudi gradnja optičnega omrežja. 
Kakšna že je pokritost z optiko po občini in 
kakšna je časovnica za naprej?
»V preteklem letu se je aktivno začela gradnja op
tičnega omrežja na območju mestnega središča 
Kamnik, v letošnjem in v prihodnjem letu pa se 
gradnja nadaljuje še na ostala naselja severno in 
južno od mestnega središča Kamnik. Na podlagi 
prejetega plana optičnega omrežja se bo gradnja 
v letošnjem letu širila na območje Godiča, Brezij 
in Vodic nad Kamnikom, v Spodnje in Zgornje  
Stranje, Stolnik, Stahovico, Klemenčevo, Okroglo, 
Bistričico, Zakal, Kregarjevo, Županje Njive, Zago
rico, Bakovnik, Duplico, Šmarco in Nožice. Z inve
stitorjem, družbo Telekom Slovenije, aktivno po
tekajo pogovori o možnosti sočasne gradnje op
tičnega omrežja tudi na območju Tuhinjske doli
ne, kjer se bo izvajalo nadaljevanje kohezijskega 
projekta (kanalizacije in vodovodnega omrežja)  
t. i. sekundarnih vodov. Glavni cilj pri izgradnji op
tičnega omrežja v naši občini je omogočiti optično 
povezavo v vseh naseljih, kjer sta investitor Tele
kom Slovenije ali Občina Kamnik, v okviru kohe
zijskih ter drugih projektov. Ocenjujemo, da bo v 
prihodnjem letu pokritost z optičnim omrežjem v 
naši občini na visokem nivoju v primerjavi s pri
merljivimi območji v državi, saj bo večina omrežja 
izgrajena do leta 2019.«

Z rebalansom proračuna se je za 60 tisoč evrov 
povečala tudi postavka v Skladu za pokriti ba
zen. Koliko denarja zdaj že je v skladu in kako 
kaže s tem projektom?
»V Skladu za bazen je bilo konec lanskega leta 
489.979,37 evra sredstev, skupaj s povečanjem po
stavke z zadnjim rebalansom za leto 2018 bi bilo 
stanje sredstev v Skladu za bazen 549.979,37 evra. 
Obnova bazenske školjke se je začela takoj po 
podpisu pogodbe, žal dela trenutno zaradi ne
ugodnih vremenskih razmer mirujejo. Večina 
gradbenih del je že izvedenih, za montažo ba
zenske tehnike pa so potrebne temperature vsaj 
10 °C nad lediščem, zato bo izvajalec dela nada
ljeval takoj, ko bo mogoče. Ko bo omenjena inve
sticija zaključena, si želimo urediti še ploščad 
okoli bazena, zato so bila v sklad tudi namenje
na dodatna sredstva.«

Celostna prometna strategija občine je spreje
ta in slišati je, da veliko delate predvsem na 
projektih za kolesarje. Lahko poveste kaj več o 
tem?
»Občina Kamnik se je s sprejemom Celostne 
prometne strategije (CPS) zavezala postati ne 
samo kolesarjem, ampak tudi pešcem in gibal
no oviranim prijazna občina ter spodbujati jav
ni potniški promet. V pripravi je več projektov, 
za ureditev infrastrukture v ta namen (ureditev 
sklenjene kolesarske povezave v Kamniku, ure
janje pešpoti, pločnikov, odprava ovir za gibal
no ovirane …). 
Občini je uspelo pridobiti evropska sredstva za 
uvedbo sistema izposoje električnih koles v Ka
mniku. Kamničankam in Kamničanom bo že le
tos na voljo trideset električnih koles, ki si jih 
bodo lahko izposodili in jih vrnili na šestih posta
jah v mestu. 
V lanskem letu smo v sodelovanju z občinami Men
geš, Trzin in Ljubljana začeli pripravo projekta hitre 
kolesarske povezave Kamnik–Ljubljana. Projekt je 

Dva mandata sta bila dovolj
Ob občinskem prazniku smo se o aktualnih projektih Občine Kamnik pogovarjali z županom Marjanom Šarcem.

Župan Marjan Šarec / Foto: Tina Dokl
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trenutno prepoznan kot najpomembnejši regijski 
projekt Ljubljanske urbane regije in je v procesu 
usklajevanja z državo. V kratkem pričakujemo od
ločitev o tem, ali bo gradnja te kolesarske povezave 
podprta z evropskimi sredstvi. Če bo ministrstvo za 
infrastrukturo projekt prepoznalo kot pomemben 
in ustrezen, bomo imeli do leta 2021 že zgrajeno 
hitro kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljublja
ne.
Delamo pa tudi na dokončanju kolesarske in 
peš povezave ob Kamniški Bistrici. To je ena iz
med stvari, ki še vedno ni dokončana zaradi 
zem ljišč, upam pa, da nam bo letos vendarle 
uspelo, kajti vse skupaj je že malo neprijetno in 
predolgo traja.«

Pripravlja se tudi nova prometna ureditev do 
Velike planine. Kako potekajo pogovori z Obči
no Luče? Bo cesta asfaltirana že letos? Bo 
dostop po cesti po novem plačljiv?
»V skladu z opažanji in izdelano prometno študijo 
se število avtomobilov na Veliki planini vsako leto 
povečuje. Obiskovalci parkirajo svoja vozila v na
ravnem okolju, izven za to urejenih površin. Obči
na Kamnik je pristopila k izdelavi strokovne po
dlage za urejanje prometa na Veliki planini, v ka
teri se bo opredelila strategija urejanja prometa 
in dostopa na Veliko planino in bo podlaga za 
sprejem občinskega odloka o urejanju prometne
ga režima na Veliki planini. 
Za vzpostavitev nove prometne ureditve in izved
bo nekaterih infrastrukturnih ukrepov je nujno 
potrebno sodelovanje Občine Kamnik in Občine 
Luče, saj območje velikoplaninske planote leži v 
obeh občinah. Pretežni del območja sicer leži v 
občini Kamnik, ki se zato tudi sooča z večino izzi
vov in je pobudnica za izboljšanje trenutnega sta
nja.«

Atletski stadion v Mekinjah je pred dvema leto
ma dobil novo podlago, a še ni dokončan, zato 
organizacija tekmovanj na njem ni možna. 
Kdaj boste uredili še površine za tehnične atlet
ske panoge?
»Sanacija atletskih površin na Stadionu prijatelj
stva v Mekinjah se je izvajala v obdobju od 2014 
do 2016 po načrtih, ki so bili potrjeni s strani 
Atletske zveze Slovenije in so v skladu s Pravili za 
atletska tekmovanja.  Občina Kamnik je s strani 
Atletske zveze Slovenije v mesecu oktobru leta 
2016 pridobila tudi certifikat AZS – Poročilo o 
atletskem stadionu za tekmovališča, opremo, 
naprave in orodja.  Iz poročila je razvidno, da je 
do sedaj zgrajeni del stadiona zgrajen v skladu z 
načrti in odgovarja Pravilom za atletska tekmo
vanja. Na osnovi tega poročila je atletski stadion, 
ki je sestavni del Stadiona prijateljstva v Meki
njah, pridobil pravico, da se na njem izvajajo 
atletska tekmovanja za starostne kategorije pio
nirjev, in sicer državno prvenstvo v posamičnem 
in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke 
U14 in U12, mitinge in šolska tekmovanja. Izved
ba drugih, večjih tekmovanj zaradi nedokonča
nja vseh tekmovališč (polkroga na severnem 
delu stadiona), za zdaj ni možna. Na polkrogu je 
treba zgraditi tekmovališča za met diska in kladi
va, zaletišče meta kopja, sektor suvanja krogle in 
jamo za vodno zapreko. Na tem delu je treba 
tudi odstraniti travnato površino, položiti asfalt 
in sintetično prevleko. Navedeno predstavlja kar 
zajeten strošek, zato k sanaciji za zdaj še nismo 
pristopili, upam pa, da bodo v prihodnje prora
čunska sredstva omogočala izvedbo tudi teh 
del.« 

Javni zavod Mekinjski samostan je dobil v. d. 
direktorice. To mesto je prevzela Aleksandra 
Ceglar Vidmar. Kaj pričakujete od njenega ime
novanja in kakšne so njene naloge? Kaj se prav
zaprav v zadnjem letu dogaja v samostanu? Ste 
že 'sprejeli' kakšnega novega najemnika?
»Vršilka dolžnosti direktorice bo svojo funkcijo 
nastopila predvidoma s 1. aprilom, ko ji poteče 
odpovedni rok v sedanji službi. Sprva bo vseka
kor, v sodelovanju z Oddelkom za družbene de
javnosti Občine Kamnik, morala poskrbeti za 
pravnoformalne podlage za delovanje Zavoda, 
kot so postopki za oblikovanje Sveta Zavoda, 
sprejem Statuta Zavoda in podobno, kar bo 
omogočilo objavo javnega razpisa za zaposlitev 
direktorja oziroma direktorice Zavoda. Med na
loge vršilke dolžnosti direktorice vsekakor sodi 
tudi sledenje viziji razvoja Zavoda, ki jo je pripra
vila Komisija za določitev vsebine v objektu 

Mekinjski samostan, kar med drugim pomeni 
intenzivno sodelovanje s potencialnimi uporab
niki prostorov in konceptualno polnjenje objek
ta s smiselno povezanimi vsebinami, ki bodo 
Javnemu zavodu, poleg oživitve in dogajanja, 
prinašali tudi dohodek. Ta sprva zagotovo ne bo 
takšen, kot bi si ga želeli, sčasoma pa verjame
mo, da se bo poviševal. V zadnjem letu, odkar 
smo objekt prejeli v last, je bilo že veliko nareje
nega, čeprav se to še nikjer ne vidi. Prej omenje
na komisija je veliko dela vložila v preučevanje 
objekta, na podlagi česar je pripravila tlorisne 
zasnove za delovanje Zavoda. Ker gre za izjemno 
velik in kompleksen objekt, s tem ni bilo malo 
dela. Na podlagi tlorisnih zasnov je bil priprav
ljen vsebinski koncept delovanja Javnega zavo
da, kar pomeni, da je bilo okvirno določeno, 
kakšne vsebine so sprejemljive za posamezni 
prostor oziroma del objekta ter kako bo vse sku
paj funkcioniralo. Od septembra naprej se v 
objektu, zahvaljujoč angažmaju sodelavk in so
delavcev občinske uprave, že odvijajo določene 
aktivnosti, med drugim enkrat mesečno poteka
jo zeliščarske delavnice, Okrepčevalnica odno
sov, v prostorih se prav tako večkrat tedensko 
odvijajo kratkoročni programi socialne aktivaci
je pod okriljem društva Šent. Če bo ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo 
projekt Preobrazba, na katerega smo se prijavili 
v lanskem letu, računamo, da se bodo od meseca 
aprila naprej odvijale različne delavnice in pre
davanja, ki bodo dostopna širši javnosti, prav 
tako bo možno najeti prostore za organizacijo 
različnih dogodkov. Skratka, aktivnosti že pote
kajo, vsekakor pa bo tako njihovo število kot tudi 
raznovrstnost treba še okrepiti – ravno v ta na
men je bil tudi ustanovljen Javni zavod.«
 
Iskra Mehanizmi prodaja svoje nepremičnine 
na območju nekdanje smodnišnice. Stavbo, v 
kateri deluje KIKštarter, bodo kupili člani Pod
jetniškega kluba Kamnik, kakšna usoda pa 
čaka Katzenberg, v katerem delujejo člani Kul
turnega društva Priden možic in je prav tako 
naprodaj?
»Občinski svet je na svoji 21. seji dne 21. 6. 2017 
potrdil strokovne podlage Strategije prostorske
ga razvoja območja smodnišnice. Iz potrjenih 
strokovnih podlag izhaja, da je območje Ka
tzenberga namenjeno centralni oziroma turi
stični dejavnosti v dvorcu, parkovnim ter prire
ditvenim dejavnostim. Občina Kamnik od pro
dajalca ni prejela nobene informacije, da leta 
želi prodati navedeno nepremičnino. Je pa res, 
da bi nakup tega objekta pomenil za občino te
žavo, saj imamo v lasti že Mekinjski samostan, ki 
bo zahteval znatna sredstva za vzdrževanje. Ob 
vseh drugih investicijah, ki so pred nami, je ta 
trenutek to nerealno, saj bi se lahko finančno 
povsem 'zaplezali'.«

Ne moremo mimo tega, da nas letos čakajo 
dvoje volitev – državnozborske in lokalne.  
Zdi se, da se s funkcije župana zanesljivo po
slavljate …
»Res je, v stranki smo se odločili, da nastopimo 
na volitvah v Državni zbor. Velikokrat sem bil 
kot župan kritičen do državnih institucij. Zdaj 
se je ponudila priložnost in ne bi bilo pošteno 
kritizirati, poguma za soustvarjanje državne 
politike pa ne imeti. Kar se pa tiče županske 
funkcije, bodo tisti, ki me poznajo, znali pove
dati, da nisem naklonjen predolgemu vztraja
nju na eni funkciji. Že pred časom sem se odlo
čil, da se v nobenem primeru, ne glede na izid 
volitev v Državni zbor, ne bom potegoval za 
tretji mandat. Čas je, da še drugi dobijo prilož
nost.« 

Kaj želite sporočiti občanom ob letošnjem ob
činskem prazniku?
»Praznik nam sporoča, da so tudi danes časi, ki 
terjajo pogum in odločnost, ki ju je premogel 
Rudolf Maister. Ni veliko občin, ki imajo čast pra
znovati obletnico rojstva tako velikega moža. Mi 
smo in moramo biti tudi v prihodnje ponosni, da 
se imenujemo Maistrovo mesto. Zame bo to zad
nji občinski praznik v vlogi župana, zato mi do
volite, da se iskreno zahvalim vsem, ki ste v teh 
letih karkoli dobrega storili za našo lokalno 
skupnost, čeprav mogoče to niti ni bilo širše opa
ženo. Hvala tudi vsem, ki so mi stali ob strani in 
me spodbujali, hvala pa tudi kritikom, saj so me 
utrdili in naredili močnejšega.«

V počastitev spomina na generala Rudolfa Maistra  
Vas vljudno vabim, da se v 

sredo, 28. marca 2018, 
udeležite 

ob 16. uri
ODPRTJA NOVIH PROSTOROV SPOMINSKE  

SOBE RUDOLFA MAISTRA
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

ob 16.30
PROMENADNEGA NASTOPA MESTNE  

GODBE KAMNIK
Kamnik, od Rojstne hiše Rudolfa Maistra do Glavnega trga

 

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

ENOTE IN ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE 
Kamnik, Trg talcev

Slavnostni govornik bo poveljnik 1. brigade Slovenske vojske, polkovnik Robert Glavaš.  
V kulturnem programu bo nastopil Orkester Slovenske vojske.

ob 18. uri
OSREDNJE SLOVESNOSTI OB PRAZNIKU  

OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ  
OBČINE KAMNIK

Dom kulture Kamnik

V kulturnem programu bodo nastopili člani Big Band Orkestra Slovenske vojske  
in kamniški odrski ustvarjalci. 

V sklopu osrednje slovesnosti bomo odprli prenovljeni del  
Doma kulture Kamnik, Klub Kino dom.

Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.

Marjan Šarec, 
župan 

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

ustvarjati prihodnost za Maistrove 
zanamce ni bila lahka naloga. Naš rojak, 
general Rudolf Maister - Vojanov je imel 
veliko željo, da nemogoče spremeni v 
mogoče. Zastavil si je cilje, ki jih je 
pogumno uresničeval. Številnih ovir ni 
premagoval sam. Skupaj s somišljeniki je 
brez kančka dvoma verjel, da jim je lahko 
kos. Ni čakal na boljšo usodo, temveč se 
je vanjo podal premišljeno. Drznost in 
pogum premikati stvari na bolje pa je 
tisto, česar nam danes primanjkuje. 

Ne enega in ne drugega pa ne bo 
manjkalo v sredo, 28. marca 2018, ko 
bodo ob 17. uri zadoneli zvoki Orkestra 
Slovenske vojske na proslavi s položitvijo 
venca k spomeniku Rudolfa Maistra in s 
sodelovanjem Častne enote Slovenske 
vojske. Osrednja slovesnost s podelitvijo 
šestih priznanj Občine Kamnik se bo 
začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. 
Pred tem ste ob 16. uri vabljeni na Šutno, 
kjer bomo odprli nove prostore 
Spominske sobe Rudolfa Maistra, sledil 
pa bo promenadni koncert Mestne 

godbe Kamnik, ki ji boste od Šutne do 
Glavnega trga lahko prisluhnili ob 16.30. 

Dovolite mi, da Vam ob tej priložnosti 
iskreno čestitam ob prazniku Občine 
Kamnik. Nepremagljiva moč in 
naklonjenost spremembam, ki bodo 
krojile prihodnost naših zanamcev, naj 
bosta predpogoj za vsak Vaš podvig. 
Drobne priložnosti na poti življenja pa 
izkoristite za to, da bodo ti podvigi, s 
katerimi boste v prvi vrsti zadovoljni 
predvsem Vi, hkrati predstavljali tudi 
pomemben prispevek k boljši lokalni 
skupnosti.   

Počastimo dan Občine Kamnik skupaj.

Za prireditve velja prost vstop.

V tem času bo veljala popolna zapora 
starega mestnega jedra, ki bo objavljena 
na uradni spletni strani Občine Kamnik 
www.kamnik.si. 

Vaš župan Marjan Šarec

Vabilo na osrednjo slovesnost  
praznika Občine Kamnik

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
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Spoštovane občanke, spoštovani občani, 

kdo je bil Rudolf Maister - Vojanov? Odločen človek. Človek na 
pravem mestu, ki je v pravem trenutku naredil tisto, kar se je od 
njega pričakovalo. Ni okleval. Ni se predal. Ni mu bilo vseeno za 
slovensko prihodnost in prihodnost našega naroda. Predvsem 
pa, brezpogojno je ljubil svojo domovino in jo častil ter branil 
pred tujim zavojevalcem. Tisti, ki se preprosto ni poistovetil z 
nobenim sistemom.

V mesecu marcu se Kamničanke in Kamničani ob prazniku 
lokalne skupnosti na številnih mestih nedeljivo spominjamo 
dediščine kamniškega rojaka, generala, osvoboditelja in pesnika 
Rudolfa Maistra. S ponosom opominjamo na to, da se Kamnik 
imenuje Maistrovo mesto. Ob praznovanju tako pripravimo 
pester program prireditev, s katerimi bomo počastili občinski 
praznik, predvsem pa izkazali čast in spoštovanje Maistru ter 
njegovim borcem, ki so se žrtvovali za nas. Za boljše življenje 
vseh nas. 

Osrednji dogodki bodo potekali v sredo, 28. marca 2018, ko bodo 
ob 17. uri zadoneli zvoki Orkestra Slovenske vojske na proslavi s 
položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in s 
sodelovanjem Častne enote Slovenske vojske. Osrednja 
slovesnost s podelitvijo šestih priznanj Občine Kamnik se bo 
začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Pred tem ste ob 16. uri 
vabljeni na Šutno, kjer bomo odprli nove prostore Spominske 
sobe Rudolfa Maistra, sledil pa bo promenadni koncert Mestne 
godbe Kamnik, ki ji boste od Šutne do Glavnega trga lahko 
prisluhnili ob 16.30.

Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo dogajanje v 
njej, zato bom še posebej vesel Vašega obiska na slovesnostih in 
prireditvah.

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

• 15. 3. ob 15.30
ODPRTJE RAZSTAVE LITERARNIH DEL NA TEMO 
MOJI STARŠI, DEDI, BABICE, SORODNIKI ...  
SO MI PRIPOVEDOVALI O POTI DO SLOVENSKE 
SAMOSTOJNOSTI IN LIKOVNIH DEL NA TEMO 
MALI GRAD – BISER KULTURNE DEDIŠČINE 
Dela učenk in učencev osnovnih šol 5. nagradnega razpisa vete-
ranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda
Preddverje Občine Kamnik

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki 
združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Ka-
mnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor 
Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik - Komenda in 
Druš tvo general Maister Kamnik, skupaj s Foto klubom Kamnik 
pripravlja razstavo likovnih ter literarnih del učencev druge in 
tretje triade kamniških osnovnih šol, ki so sodelovali na 5. 
nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in do-
moljubnih organizacij. Predstavili se bodo učenci Osnovne šole 
Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne 
šole Marije Vere, Osnovne šole Stranje in Osnovne šole Šmar-
tno v Tuhinju. Do sredine meseca aprila bo tako v preddverju 
občinske stavbe na ogled 26 likovnih in 13 literarnih del ter po-
gledi in razmišljanja mladih na temi »Moji starši, dedi, babice, 
sorodniki ... so mi pripovedovali o poti do slovenske samostoj-
nosti« in »Mali grad – biser kulturne dediščine«.

• 15. 3. ob 17. uri
REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL 
MAISTER KAMNIK
Sejna dvorana Občine Kamnik

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik 
bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in 
sprejeli program dela za leto 2018.

• 15. 3. ob 18. uri
ČUTIM VETER 
Odprtje razstave izbranih otroških likovnih del Zasebnega  
vrtca Zarja
Preddverje Doma kulture Kamnik 

Zasebni vrtec Zarja Kamnik je predšolske otroke in otroke prve 
triade osnovne šole ter njihove mentorje v okviru likovnega na-
tečaja »Raziskujemo senzoriko« 2018 povabil k likovnemu 
ustvarjanju na temo Čutim veter. Odziv na razpisani vsesloven-
ski likovni natečaj je bil resnično velik. Prejeli so več kot 1200 
izdelkov iz več kot 110 vrtcev oziroma šol iz vse Slovenije. Na 
odprtju bodo po izboru strokovne komisije podeljena priznanja 
in pohvale izstopajočim mentorjem ter avtorjem razstavljenih 
likovnih del. Razstava bo na ogled do nedelje, 15. aprila 2018.

• 17. 3. ob 10. uri
GENERAL MAISTER SKOZI OTROŠKE OČI 
Otroška ustvarjalna delavnica z glino
Šutna, KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka

Dan odprtih vrat bo v Hiši keramike organiziran med 10. in 13. 
uro ter med 15. in 17. uro. Potekal bo voden ogled ateljeja z na-
menom ohranjanja spomina na kamniško majolko in njeno 
nadgradnjo v najširšem smislu, na tradicionalno lončarstvo, 
obujanje in prevrednotenje keramike v sodobne in umetniške 
smeri na Kamniškem in širše. V dopoldanskem času, in sicer ob 
10., 11. in 12. uri, bodo na voljo brezplačne enourne  otroške 
ustvarjalne delavnice z glino na temo general Maister skozi 
otroške oči. 

• 18. 3. ob 11. uri 
ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE MIMO CERKVE  
SV. MAVRICIJA IN UREDITEV PARKIRIŠČ
Šmarca, pred cerkvijo sv. Mavricija

V mesecu maju 2017 je Občina Kamnik zaključila rekonstrukcij-
ska dela »Ureditev  parkirišč in ceste mimo cerkve sv. Mavricija v 
Šmarci«. Dela so obsegala zamenjavo ustroja v delu ceste, uredi-
tev odvodnjavanja in javne razsvetljave ter postavitev prometne 
signalizacije. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno 
plast tampona izvedla vezana zgornja nosilna plast iz obrabne in 
zaporne plasti asfalta, in sicer v debelini sedem centimetrov. 

• 18. 3. ob 18. uri 

PODUKU IN RAZVEDRILU
Odprtje razstave ob 110. obletnici ustanovitve Katoliškega slo-
venskega izobraževalnega društva v Šmarci in 100. obletnici iz-
gradnje Društvenega doma na Homcu
Šmarca, Dom krajanov

Pričujoča razstava želi približati društveno življenje, prizadeva-
nja posameznikov in njihove uspehe, ki so zaznamovali utrip 
krajev v Šmarci in na Homcu na začetku 20. stoletja. Govori o 
nastanku prvih zadrug in društev, ki so nastala na pobudo dr. 
Janeza Evangelista Kreka, čigar stoto obletnico smrti smo obe-
ležili v letu 2017. Veliki socialni delavec, zadružni organizator in 
ljudski vzgojitelj se je zavzemal za slovenskega kmeta in delav-
ca ter si  prizadeval, da bi slovenski narod postal srečen v duhov-
nem in materialnem oziru. Fotografsko gradivo, ki daje celotni 
razstavi dodano vrednost, je plod ustvarjalnosti Petra Nagliča, 
fotografa iz Šmarce, ki je tedanje kulturno življenje bogato ove-
kovečil in zapustil neprecenljivo dediščino. Njegove fotografije 
so zgledno dokumentirane, urejene in opremljene s podatki o 
kraju, času in vsebini posnetkov. Ob odprtju razstave bo pote-
kala krajša kulturna prireditev z glasbeno spremljavo in sodelo-
vanjem Kulturnega društva Šmarca. Krajevna skupnost Šmar-
ca pa bo ob tej priložnosti izdala tri spominske razglednice. 

• 20. 3. ob 16. uri
ODPRTJE II. FAZE PRENOVLJENE CESTE  
PODGORJE–KAMNIK
Podgorje, pred Kulturnim domom

V začetku meseca septembra 2017 je Občina Kamnik zaključila 
gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, 
II. faza od tehničnih pregledov do Gostilne pri Slavki«. Dela v 
dolžini 850 metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, 
vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo 
tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije, izdelavo dre-
nažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnice, izvedbo ukrepa za 
umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo pločnika 
v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnjo nevezane nosilne 
asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne 
razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje 
bankin v širini enega metra. Dodatno se je izvedla še vgradnja 
in priključek kabelske kanalizacije. 
Poleg zgoraj naštetih del pa so krajanke in krajani Krajevne 
skupnosti Podgorje želeli volišče v Kulturnem domu do je-
senskih volitev 2017 opremiti tako, da bo dostopno za funkcio-
nalno ovirane osebe. S skupnimi močmi so izdelali tehnično 
ustrezen in trajen dostop v Kulturni dom, tako za funkcionalno 
ovirane osebe kot tudi za mamice z vozički. Obenem so preno-
vili še zunanje stopnišče, ki je bilo v slabem stanju. 

• 22. 3. ob 18.30 
SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, 
DIJAKE TER USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE 
ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Kamnik, cerkev Frančiškanskega samostana

Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja go-
nilo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavno-
sti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra 

Program prireditev ob občinskem prazniku
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Kamnik je kamniška srednja šola danes ena osrednjih izobraže
valnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z 
njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev je že odšlo. S 
spominsko mašo v cerkvi Frančiškanskega samostana se bomo 
spomnili prav njih. Somaševanje bo vodil gospod Pavle Juhant. 
S klasično glasbo bo bogoslužje obogatila instrumentalna sku
pina »The Castlers«, ki jo sestavljajo nekdanji dijaki kamniške 
gimnazije. Po maši bodo izvedli krajši koncert klasične glasbe. 
Sledilo bo druženje v frančiškanski dvorani. Združimo svoje spo
mine, spoštovanje in ljubezen!

• 24. 3. ob 17. uri
RUDOLF MAISTER IN KAMNIK 
Pogled kamniškega slikarja in grafičnega oblikovalca Dušana 
Sterleta na Maistra ter njegovo rojstno mesto
Kamnik, Kavarna Veronika

Grafike večjih formatov, predstavljene v Kavarni Veronika, ume
ščajo lik Rudolfa Maistra v širši zgodovinski in družbeni kon
tekst Kamnika. Skozenj v naš aktualni čas presevajo različna 
obdobja preteklosti, značilne vedute arhitekture, zgradb in ur
bane dediščine mesta. Dostikrat prezrto razsežnost v njem 
odstirajo umetelni artefakti, simbolni detajli okruškov verovanj 
in legend, najdb, obeležij, spomenikov, pričevalcev navzočnosti 
duha v gradnikih in poseljevalcih urbane preteklosti. S svojo iz
čiščeno likovno govorico avtor tako – skozi različna obdobja in 
znamenite osebnosti v njih  nanjo veže svoj imperativ bivanju 
v sedanjosti in prihodnosti, posameznikom in družbi: s civiliza
cijsko zavestjo, brez katere ni človeku dostojnega obstoja. Sli
kar in grafični oblikovalec Dušan Sterle samoiniciativno podar
ja likovno grafično postavitev mestu z namenom ohranitve ra
znovrstne kulturne dediščine Kamnika.

• 26. 3. ob 9.30
TINKARJADA – ODPRTJE PRENOVLJENEGA 
IGRIŠČA 

Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Tinkara

Enota Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik je že gospa v le
tih, pa kljub temu navdušuje s polepšano zunanjo podobo. Ima 
namreč novo kritino in igrišče, ki s svojimi gibalnimi izzivi vabi 
najmlajše k vsakodnevni igri in usvajanju novih gibalnih vzor
cev. Ob zavedanju, da je gibanje učenje, sta novi igrali velika 
pridobitev tako za enoto Tinkara kot za celoten Vrtec Antona 
Medveda Kamnik. Del sredstev za sanacijo kritine in novega 
igrišča je zagotovila Občina Kamnik, preostali del je bil zago
tovljen iz donacij, presežka prihodkov iz preteklih let in sklada 
vrtca.

• 27. 3. ob 10.30
VŠEČKAJMO RUDIJA 
Prireditev učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca ter  
Glasbene šole Kamnik
Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Na prireditvi ob občinskem prazniku bodo učenke in učenci ob 
prizorih drobcev iz življenja Rudolfa Maistra spoznali veličino 
ter pomembnost kamniškega rojaka. Spomnili se bodo še ne
katerih drugih pomembnih Kamničanov in si ogledali, kako da
našnja generacija osnovnošolcev gleda nanje. 
 

• 28. 3. ob 17. uri 
PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD  
SOLIDARNOST KAMNIK
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD 
Solidarnost Kamnik

• 29. 3. od 10. do 18. ure
DAN ODPRTIH VRAT SPOMINSKE SOBE RUDOLFA 
MAISTRA
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

V četrtek, 29. marca 2018, na generalov rojstni dan, bo prost 
vstop v Spominsko sobo Rudolfa Maistra. Hiša bo odprta kot 
običajno, torej od 10. do 18. ure. Vabljeni ste na ogled stalne raz
stave z naslovom »Rudolf Maister – domoljub, general, kultur
nik, pesnik in bibliofil« ter nove občasne razstave z naslovom 
»Oj, ta soldaški boben«, s spremljajočimi filmi, literaturo in po
nudbo za otroke v novem prostoru, urejenem posebej zanje. 

• 29. 3. ob 16. uri
MAISTROVA ODPRTA KUHNA
Osnovna šola 27. julij Kamnik

Učenke in učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik bodo v sodelova
nju z Gostilno Repnik, Gostilno Pri planinskem orlu ter Druš
tvom podeželskih žena Tuhinjske doline v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku pripravili tri tradicionalne kamniške jedi in 
jih ponudili v pokušino na kulinarični tržnici, ki so jo poimeno
vali »Maistrova odprta kuhna«. Učenke in učenci pravijo, da bo 
tako dišalo, da bi si še general Maister obliznil brke. 

• 31. 3. ob 9. uri 
ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO OBČINE  
KAMNIK V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO  
PUŠKO
Špitalič, Lovski dom

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik  Ko
menda v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in v 
sodelovanju z Občino Kamnik prireja 13. občinsko odprto tek
movanje v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal 
ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim strelcem bodo podelje
na bronasta, srebrna in zlata priznanja, najboljši ekipi pa pre
hodni pokal Občine Kamnik.

• 31. 3. ob 10. uri
23. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Stahovica, Dom krajanov na Vegradu

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 23. tradicionalni gor
ski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje gorske teka
ške sezone.

• 3. 4. ob 10.30
RUDOLF MAISTER, MAJSTER BESED IN DEJANJ!
Literarno-razvedrilni dogodek potnikov Štacjona
Železniška postaja Kamnik mesto

Potniki Štacjona, Dnevnega centra za osebe s težavami v du
ševnem zdravju Kamnik, bodo pripravili kratko predstavitev o 
generalu in kamniškem rojaku Rudolfu Maistru. Sledil bo kraj
ši literarni del s predstavitvijo pesmi Rudolfa Maistra in pesmijo 
o njem, dogodek pa bodo sklenili z zabavnim programom, na 
katerem bodo uporabniki in zaposleni Štacjona odigrali nekaj 
skečev z vojaško vsebino.

• 3. 4. ob 16. uri
ODPRTJE SANACIJE PREPUSTA POTOKA  
STANJŠEK IN PRENOVLJENE CESTE OD HIŠNE  
ŠTEVILKE 39B DO 38C
Volčji Potok, parkirišče Arboretum Volčji Potok

Sočasno z izgradnjo vodovodne infrastrukture na južnem delu 
občine Kamnik v okviru kohezijskega projekta »Oskrba s pitno 
vodo na območju Domžale–Kamnik« je bil v letu 2016 izveden 
tudi pločnik, in sicer od trgovine pri Arboretumu pa vse do ob
činske meje z občino Domžale. Zaradi težav z lastništvom zem
ljišč se je izvedba sanacije prepusta potoka Stanjšek na lokalni 
cesti Vir–Radomlje–Volčji Potok prestavila v leto 2017. Z lastniki 
je bil v letu 2017 sklenjen dogovor in podpisana kupoprodajna 
pogodba, na podlagi katere je Občina Kamnik v last in posest 
pridobila potrebna zemljišča za sanacijo prepusta. Prav tako je 
bila obnovljena cesta od hišne številke 39b do 38c, in sicer v dol
žini 175 metrov. Vozišče je bilo zaradi številnih udarnih jam in 
razpok v zelo slabem stanju. V okviru sanacije se je dogradila 
meteorna kanalizacija, zamenjal spodnji ustroj vozišča, posle
dično pa se je izvedlo asfaltiranje celotne širine ceste. 
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• 4. 4. ob 16. uri
ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE TREBELNO PRI 
PALOVČAH 
Palovče, Trebelno pri Palovčah 1

Občina Kamnik je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca 
ureditve občinske ceste Trebelno pri Palovčah v skupni dolžini 
495 metrov. Izvajalec je v mesecu novembru 2017 začel z grad-
benimi deli, ki so zajemala ureditev odvodnjavanja, zamenjavo 
ustroja ceste, asfaltiranje in namestitev varovalnih ograj. 

• 5. 4. ob 10.30
POTUJ Z NAMI! SLOVENIJA NA HUDOMUŠEN  
NAČIN IN POTUJ S  PROSTOVOLJCI EVS 
Barvanje pobarvanke na domovinsko tematiko in predstavitev
Evropske prostovoljske službe
CIRIUS Kamnik

Avtor pobarvanke na domovinsko tematiko je dijak CIRIUS-a 
Kamnik Endi Edin Pašič, ki bo posebej za občinski praznik nari-
sal plakat oziroma strip na temo Rudolfa Maistra. Poleg otrok 
in mladostnikov bodo v CIRIUS-u Kamnik k sodelovanju in 
ustvarjanju povabili tudi otroke kamniških šol. Ob občinskem 
prazniku se bodo predstavili še prostovoljci Evropske prosto-
voljske službe v CIRIUS-u Kamnik, pripravili pa bodo tudi sprem-
ljevalni program. 

• 5. 4. ob 18. uri
PREDSTAVITEV KAMNIŠKEGA ZBORNIKA  
ŠT. XXIV/2018
Grad Zaprice

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

• 6. 4. ob 19.30
ALPSKA IDILA 
Premiera Gledališke skupine Rudolfi
Dom kulture Kamnik

»Pikolo« motel z »grande« ponudbo v idilični zimski pokrajini 
nekje na Gorenjskem. Podjetni hotelir gosti goste iz različnih 
držav, ki so se odločili preživeti dopust v Sloveniji. Predstava 
postavlja v ospredje vrsto aktualnih vprašanj. Ali je čas do-
pustov namenjen poglobitvi partnerskih odnosov ali nenehne-
mu prepiranju in zbadanju med žensko in moškim? Ali je dopust 
res čas popolnega oddiha, ko znamo za seboj pustiti vsakdanje 
skrbi? Vse to vam bo Gledališka skupina Rudolfi predstavila s 
prizvokom humorja, sprostitve in smeha.

• 7. 4. ob 10. uri
MAVRICA KULTURE
Dan odprtih vrat Osnovne šole Šmartno v Tuhinju
Telovadnica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju

Leto 2018 je leto evropske kulturne dediščine, zato so se na 
Osnovni šolo Šmartno v Tuhinju odločili, da to tematiko obeleži-
jo z dnevom odprtih vrat, ki so ga poimenovali Mavrica kulture. 
Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo, 
in delček tega bodo skušali prikazati tudi v šolskih prostorih. Obi-
skovalcem se bo predstavil šolski otroški in mladinski pevski zbor, 
učenci interesne dejavnosti Ljudski plesi in igre, gledališka skupi-
na Raglje, lahko pa boste prisluhnili tudi predstavitvi rezultatov 
geofizikalnih raziskav najdišča v neposredni bližini šole – Rosove 
groblje oziroma Babčne njive (dr. Branko Mušič in dr. Zvezdana 
Modrijan). Ta dan bo na šoli potekala tudi razstava likovnih, teh-
ničnih ter literarnih izdelkov učenk in učencev ter predstavitev 
projekta Turizmu pomaga lastna glava.

• 7. 4. ob 10. uri
POVEŽIMO KAMNIK S PROSTOVOLJSTVOM
Dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše 
Kamnik, Tomšičeva ulica 23

Dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše je namenjen 
ogledu aktivnosti, ki jih izvajajo v Zavodu Oreli kot podporo kva-
litetnemu preživljanju starosti. V svetovalni pisarni izvajajo 
vrsto aktivnosti, izobražujejo ter vzgajajo za medgeneracijsko 
sožitje in sobivanje. Novost v letošnjem letu bo predstavitev 
prostovoljstva v kamniških osnovnih šolah, predstavitev njiho-
vega dela, izmenjava izkušenj s starejšimi prostovoljci ter dru-
ženje. Obiskovalci se bodo lahko pogovarjali ali pa za nasvet 
vprašali virtualno svetovalko Veroniko, ki je luč sveta uzrla de-
cembra 2017. V Svetovalni pisarni za starejše se nam ta dan lah-
ko pridružite med 9. in 12. uro.

• 9. 4. ob 12. uri
ODPRTJE POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA  
VOZILA
Kamnik, parkirišče Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik

Občina Kamnik je v mesecu novembru 2017 postavila dve pol-
nilni postaji za električna vozila, in sicer na  Frančiškanskem 
trgu in pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Postavi-
tev postaj je sofinanciral EKO sklad. Polnilni postaji (AC) imata 
vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje, 7-polno vtičnico (IEC 
62196, Type2, Mode 3) in eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22 
kW. Postaji delujeta po principu »priključi in polni brez identifi-
kacije«. Vozniki, ki bodo parkirali svoje vozilo na mestu za pol-
njenje električnih vozil in bodo dejansko uporabljali polnilnico 
(torej polnili električno vozilo), so upravičeni plačila parkirnine, 
prav tako jim ni treba označiti časa prihoda.

• 9. 4. ob 19. uri
KAMNIŠKE PODOBE: DIGITALIZIRANA ZBIRKA 
RAZGLEDNIC
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ima obsežno zbirko 
razglednic, ki jo ob občinskem prazniku digitalizirano in dosto-
pno na spletu predstavljajo ter ponujajo v uporabo. Pomen 
razglednic za raziskovanje lastnega kraja in vsebino ter obliko 
zbirke predstavljata predavanje dr. Marije Klobčar z naslovom 
»Razglednice kot raziskovalni vir« in predstavitev preurejene in 
digitalizirane zbirke Andreja Kotnika z naslovom »Kamniške po-
dobe v digitalni obliki«.

• 10. 4. ob 16.30
LUTKA, NAŠA PRIJATELJICA 
Zasebni vrtec Sonček, igrišče enote Trobentica

Lutka je naša prijateljica doma, v vrtcu, na izletu … Lahko pa vse-
povsod. Je naša najboljša prijateljica, ko želimo nekaj povedati, 
ko smo žalostni ali veseli, ko smo jezni, ko nas je strah, ko želimo, 
da nam prisluhnejo, ko navdušujemo in motiviramo, ko se igra-
mo gledališče in smo lutkarji, ko smo zaspani ... Tako so lutke 
opisali otroci Zasebnega vrtca Sonček, več pa nam bodo poveda-
li na tradicionalnem 4. srečanju v okviru praznovanja Občine Ka-
mnik. V avli enote Trobentica bo na ogled razstava lutk, pripravili 
pa so tudi srečelov, na katerem bo vsaka srečka dobitna. 

• 14. 4. ob 8. uri
TRADICIONALNI 13. MAISTROV POHOD
Kamnik, Trg talcev 

Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organi-
zira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik poveza-
ne z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala 
Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove rojstne hiše, 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in 
nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki Planin-
skega društva Kamnik in člani Društva general Maister Kamnik.
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Zlato priznanje:  
ČEBELARSKO DRUŠTVO KAMNIK
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Čebelarskemu društvu 
Kamnik zlato priznanje Občine Kamnik za ohranjanje tradicije 
čebelarstva in izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje ter 
aktivno sodelovanje na področju čebelarstva.

Čebelarsko društvo Kamnik je bilo ustanovljeno 19. 12. 1982 in 
neprekinjeno deluje še danes. Zgodovina čebelarstva na Kamni-
škem sega daleč v preteklost, organizacijski razvoj le-tega pa 
traja že 120 let. Potreba po organiziranju in skupnem delovanju 
se je med čebelarji pojavila že zelo zgodaj ter se združevala z 
interesom po ohranjanju slovenskega jezika in kulturne dedišči-
ne. Leta 1898 je bilo ustanovljeno Čebelarsko društvo za Kranj-
sko, Štajersko, Koroško in Primorsko. Med člani so bili tudi po-
membni čebelarji s Kamniškega. Na njihovo pobudo je bila leta 
1905 ustanovljena prva podružnica na Slovenskem s sedežem v 
Kamniku, ki je delovala do druge svetovne vojne. Leta 1946 je 
bila znotraj Čebelarske podružnice Domžale ustanovljena Če-
belarska družina Kamnik, podružnica Domžale pa se je leta 1956 
preimenovala v Čebelarsko društvo Kamnik-Domžale s sedežem 
v Kamniku. Da so bili kamniški čebelarji resnično aktivni in na-
predni, priča dejstvo, da je bila v Podgorju pri Kamniku že leta 
1907 ustanovljena prva opazovalna postaja na Slovenskem, prva 
plemenilna postaja na slovenskih tleh pa je bila ustanovljena 
leta 1932 na Kopiščih v Kamniški Bistrici. Namenjena je bila 
vzreji in opraševanju matic kranjske sivke. Po vojni so vodenje 
postaje, ki neprekinjeno deluje še danes, prevzeli kamniški če-
belarji. Od ustanovitve dalje je bilo tam organiziranih več teča-
jev za vzrejo čebeljih matic. V času od leta 1965 do 1967 je bila 
plemenilna postaja prenovljena. Od leta 2015 v njej deluje so-
dobni učni center za čebelarje, šolarje in ostale, ki jih zanima 
čebelarjenje. Na postaji čebelarji organizirajo tudi izobraževa-
nje za čebelarje začetnike. Plemenilno postajo obiskujejo tudi 
gostje iz tujine, med najbolj odmevne obiske pa štejejo obiski 
čebelarjev iz Kitajske, Rusije, Avstrije, Srbije in skupine razisko-
valcev (biokemikov) iz Malezije. Kamniški čebelarji že vrsto let 
sodelujejo s čebelarji iz sosednjih društev in držav. Ena najbolj 
odmevnih prireditev je vsakoletno mednarodno srečanje čebe-
larjev na Črnivcu. Društvo sodeluje tudi z Občino Kamnik na 
Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, Eko tržnici, dnevu 
odprtih vrat slovenskih čebelarjev, pri tradicionalnem sloven-
skem zajtrku v šolah in vrtcih ter pri razstavah. Danes v Društvu 
deluje 103 članic in članov, ki čebelarijo s približno 2500 panji. 
Med njimi je najpomembnejše zavedanje pomena čebel kot 
opraševalcev v kmetijstvu in kot kazalnikov stanja okolja. Raz-
mere za čebelarstvo so vsako leto slabše, zato se je rodila želja 
slovenskih čebelarjev po zaščiti čebel. Na predlog Čebelarske 
zveze Slovenije je Generalna skupščina OZN razglasila 20. maj 
za svetovni dan čebel, kar je dosežek, na katerega smo lahko vsi 
Slovenci in vsi čebelarji ponosni. S to pobudo je Slovenija po-
stavljena ob bok vodilnim čebelarskim velesilam v svetu.

Srebrno priznanje: 
ANTONIJA GOLOB
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Antoniji Golob srebrno 
priznanje Občine Kamnik za njeno dolgoletno nesebično delo pri 
Rdečem križu, Kulturnem društvu dr. Franceta Steleta, Krajevni 
skupnosti Tunjice in Sadjarsko-vrtnarskem društvu Tunjice.

Antonija Golob je preživljala otroštvo na Lokah v Tuhinjski dolini. 
Po končani osnovni šoli se je leta 1957 zaposlila kot tkalka v tovar-
ni Svilanit, kjer je delo opravljala do leta 1975. Kasneje se je zapo-
slila v tovarni Titan v oddelku za montažo ključavnic, kjer se je 
tudi upokojila. V Titanu je bila članica njihovega pevskega zbora. 
Leta 1965 se je poročila v Tunjice in si z možem ustvarila dom. Ob 
skrbi za družino je bila vedno pripravljena pomagati sovaščanom 
in sodelavcem v stiski. Ko sta njena otroka odrasla, se je vključila 
v Rdeči križ Tunjice, kjer je bila vrsto let blagajničarka. Zavzeto je 
sodelovala tudi pri zbiranju materialnih sredstev za prizadete pri 
poplavah in žrtve potresa v Posočju leta 1998. Njena prizadev-
nost se je izkazala leta 1996, ko je Rdeči križ Tunjice zbiral denar-
na sredstva za krajana Tunjic, ki je moral na presaditev kostnega 
mozga v London. Takrat je skupaj z drugimi člani Rdečega križa 
Tunjice hodila od hiše do hiše s prošnjo za denarni prispevek. Ne-
kaj let kasneje je pomagala pri zbiranju sredstev za letalski pre-
voz sokrajana, ki se je hudo poškodoval v Boliviji. Veliko prosto-
voljnega dela opravi v Kulturnem društvu dr. Franceta Steleta, 
kjer je bila več let društvena blagajničarka. Na različnih priredi-
tvah prostovoljno peče pecivo in z veseljem postreže obiskovalce. 
Vsakdo je deležen njene prijazne besede in nasmeha. Zelo dejav-
na je v Krajevni skupnosti Tunjice, saj za urejanje domačega kra-
ja, zlasti okolice cerkve in pokopališča, žrtvuje prenekatero uro 
svojega prostega časa. Za svoje delo ne pričakuje hvale in se ne 
želi izpostavljati. Kaj je treba narediti, pogosto ugotovi sama in 
to tudi opravi. Vedno pomaga na veselicah v domačem kraju, 
tako pri sami organizaciji in srečelovih kot tudi s svojim gospo-
dinjskim znanjem. Zadnja leta sodeluje s Sadjarsko-vrtnarskim 
društvom Tunjice. Ni ji težko pripraviti malice za člane ali kositi 
trave, pleti in okopavati mladih sadik starih slovenskih sadnih 
sort. Antonija Golob je človek z velikim srcem, veliko ljubeznijo 
do sočloveka in domačega kraja. Vedno je pripravljena poslušati, 
pomagati, iskreno svetovati, se s človekom zjokati ali nasmejati. 
Zna potolažiti in vliti upanje. Z njo in zaradi nje je svet lepši.

Srebrno priznanje: 
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO KAMNIK - KOMENDA
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Območnemu združe-
nju veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda srebrno 
priznanje Občine Kamnik za širjenje in spodbujanje domoljub-
ja, spoštovanja domovine, njene samostojnosti, neodvisnosti 
in suverenosti. 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja udeležencev 
vojne za Slovenijo glede na posameznikove in skupne interese ter 
negovanja spomina na prelomne dogodke s poudarkom na domo-
ljubju, spoštovanju domovine, njene samostojnosti, neodvisnosti 
in suverenosti. Združenje je že prejelo bronasto priznanje Občine 
Kamnik in častni znak Manevrske strukture narodne zaščite, kar je 
Združenje spodbudilo k še aktivnejšemu delovanju. Doslej je bilo 
izdanih 350 članskih izkaznic, večina v začetnem obdobju obstoja 
Združenja, od teh je 274 aktivnih članov. Kot trajni spomin na do-
godke v osamosvojitveni vojni Združenje, skupaj s Policijskim ve-
teranskim društvom Sever, postavlja obeležja, na hiše hraniteljev 
orožja pa pritrjuje spominske plošče; vse opremljeno z informativ-
nimi tablami. Osrednjemu pomniku veteranom pri kamniški avto-
busni postaji in pomniku obrambnim aktivnostim v Tuhinjski do-
lini sta se pridružili še piramidi pri Domu kulture Kamnik in stavbi 
Občine Komenda. Spominske plošče so bile nameščene v Stebljev-
ku na hišo družine Šimenc, hišo družine Žibert na Rakitovcu ter na 
počitniško hišo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik na 
Rakitovcu. Proslave ob praznikih, ki so posvečeni domovini in njeni 
samostojnosti, so najprimernejše za druženje veteranov, ki obuja-
jo spomine na vojne dogodke, obravnavajo aktualne probleme in 
predlagajo nove aktivnosti Združenja. Veterani med drugim orga-
nizirajo in sodelujejo na prireditvah ob prazniku Občine Kamnik, 
ob dnevu državnosti, dnevu suverenosti ter dnevu veteranov. Špor-
tno udejstvovanje je organizirano v okviru Strelskega društva Vete-
ran, katerega člani se dokaj uspešno udeležujejo strelskih tekmo-
vanj širom Slovenije. Veliko zanimanja je tudi za vsakoletno sep-
tembrsko strokovno ekskurzijo, ko poln avtobus veteranov obišče 
eno od sorodnih društev v Sloveniji. Vnaprej natančno pripravljen 
program se običajno začne s sprejemom pri gostiteljih, ki podajo 
pregled osamosvojitvenih dogodkov pri njih. Sledi ogled pomni-
kov, največkrat iz ene od treh vojn prejšnjega stoletja, včasih tudi 
lokalnega muzeja, galerije ali kulturnega spomenika. Ob zaključku 
z gostitelji steče sproščen pogovor o aktualni veteranski ali širši 
družbeni problematiki. Združenje je zelo dejavno tudi pri sodelo-
vanju veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik; od 
pobude za podpis svečane listine o sodelovanju leta 2004, ustano-
vitve Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organi-
zacij leta 2009 za izvedbo skupnih aktivnosti, do priprave skupne 
preglednice letnega programa, ki je koristna pri usklajevanju ter-
minov in izvedbi prireditev. Širše odmevna je izvedba vsakoletne-

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

Štefan Virjent, predsednik Čebelarskega društva  
Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

Antonija Golob / Foto: Gorazd Kavčič

Mag. Zvonko Cvek, predsednik Območnega  
združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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ga natečaja za literarne in likovne prispevke na temo domoljubja. 
Letos, v šolskem letu 2017/18, ga – že petega po vrsti – pripravljajo 
povabljeni učenci vseh kamniških osnovnih šol. Posamezna šola 
izbere najboljše prispevke in jih pošlje organizatorjem, ki pripravi
jo razstavo del. Najboljši učenci na osrednji proslavi ob prazniku 
Občine Kamnik prejmejo pohvalo in priznanje, vsem avtorjem pri
spevkov pa predstavniki veteranskih in domoljubnih društev na 
slovesnostih ob zaključku šolskega leta podelijo knjižna priznanja 
s posvetilom.

Bronasto priznanje: 
IVANKA BAJDE
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanki Bajde bronasto 
priznanje Občine Kamnik za njeno strokovno udejstvovanje 
pri vzgoji in izobraževanju, nesebično pomoč sočloveku ter za 
njeno aktivno družbeno delo. 

Ivanka Bajde je po poklicu učiteljica, ki je od leta 1985 zaposlena 
na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj. Vsa ta leta za različne proslave 
v Krajevni skupnosti Zgornji Tuhinj pripravlja recitacije, pesmi in 
skeče, s katerimi se predstavijo njeni učenci. Od leta 1990 piše in 
bere poslovilne govore na zadnji poti krajank in krajanov, lekto
rira govore raznim funkcionarjem ter sestavlja urnike različnih 
proslav in prireditev. Poleg njenega udejstvovanja v Krajevni 
skupnosti Zgornji Tuhinj aktivno sodeluje v več društvih. Od leta 
1981 do 1982 je bila tajnica tedanje Zveze socialistične mladine 
Slovenije Tuhinj, prav tako je bila dolga leta tajnica in članica 
upravnega odbora Kulturnega društva Tuhinj. Je članica Športne
ga društva Tuhinj in ustanovna članica Turističnega društva Tu
hinjska dolina. Od leta 2000 je vodja Podružnične šole Zgornji 
Tuhinj. Nikoli ni bila ideološko opredeljena, ni bila in ni članica 
nobene politične stranke. Delala je z vsemi in z vsakim, ki je po
treboval njeno pomoč, in je kot taka dolgoletna aktivna družbe
na delavka.

Bronasto priznanje: 
IVAN URH
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanu Urhu bronasto 
priznanje Občine Kamnik za požrtvovalno delo z mladimi, obli-
kovanje športnih osebnosti in za dolgoletno uspešno organiza-
cijo teka k Sv. Primožu, ki veliko pripomore k promociji občine 
Kamnik širom Slovenije. 

Ivan Urh je leta 1977 začel svojo bogato športno pot pri Smučar
skem klubu Kamnik kot tekmovalec v smučarskem teku, krosu in 
suhem biatlonu. Kot član Atletskega kluba Olimpija, Atletskega 
kluba Kamnik in italijanskega kluba Nuova Aurora je dosegal izje
mne dosežke in oral ledino v gorskem teku. Kot predstavnik nekda
nje reprezentance Jugoslavije, katere član je bil pet let, je na prvem 
svetovnem prvenstvu v gorskih tekih, v Italiji leta 1985, osvojil 27. 
mesto. V obdobju od leta 1991 do 1996 je tekmoval kot član repre
zentance Slovenije in dosegal odlične uvrstitve. Na prvem evrop
skem prvenstvu v gorskih tekih, leta 1995 v Franciji, je osvojil 29. 
mesto. Ivan Urh je uspešno tekmoval tudi na drugih mednarodnih 
tekmah, med drugim kot član štafete v Morbegnu. Več kot deset
krat pa se je udeležil prestižne tekme v gorskem teku na najvišji vrh 
Walesa. Svojo trenersko pot je začel leta 1981, kjer je kot trener sek
cije Smučarskega kluba Kamnik deloval do leta 1984. Ob ustanovi
tvi Kluba gorskih tekačev Papež, leta 2001, je postal njegov član, 
kjer že sedemnajsto leto deluje kot odličen trener mladih. S svoji
mi bogatimi športnimi izkušnjami in z izrednim posluhom za špor
tno osebnost mladih je izoblikoval številne odlične gorske tekače. 
Ivan Urh je svojim varovancem kot oče, vozi jih na trening in domov 
ter jim postreže s slastnimi tortami, ki jih speče sam. Na pripravah 
in tekaških taborih se izkaže v vlogi trenerja in kuharja. Več let je bil 
tudi trener mladih na vseslovenskem tekaškem taboru na Vojskem 
in Pokljuki. Ivan Urh je vse svoje življenje posvetil športu. Tek je 
njegov način življenja: ne samo kot tekmovalec in trener, ampak 
tudi kot organizator tradicionalnega, letos že triindvajsetega 
gorskega teka k Sv. Primožu. Ta pomeni odprtje sezone gorskega 
teka, saj je prvi tek v Tekaškem pokalu Občine Kamnik ter ena od 
prireditev ob prazniku Občine Kamnik. Zaradi odlične organizacije 
in prijazne gostoljubnosti je prireditev vsako leto bolj obiskana. 
Ivan Urh se, več kot 40 let, aktivno ukvarja s športom. Že 36 let tre
nira mlade športnike in 23 let organizira tradicionalni gorski tek k 
Sv. Primožu. Svojo športno pot je začel kot tekmovalec, nadgradil 
pa jo je kot odličen trener in organizator tekem.

Bronasto priznanje:  
TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Turističnemu društvu 
Gora sv. Miklavž bronasto priznanje Občine Kamnik za izjemen 
prispevek k ohranjanju kulturne in naravne dediščine,  
prispevek k razvoju turistične točke na sv. Miklavžu in turizma 
v Kamniku ter za prizadevnost, vztrajnost in spodbudo za na-
daljnje delo. 

Turistično društvo Gora sv. Miklavž je bilo ustanovljeno leta 2003 
z namenom ohranitve kulturne in etnološke dediščine. Društvo 
šteje 80 članic in članov. V svojem petnajstletnem delovanju je 
obnovilo in ohranilo z etnološkega vidika zelo pomembne objek
te kulturne dediščine na Kamniškem. Člani so obnovili obzidje z 
obrambnim stolpom, ki je včasih služilo kot zaščita pred turškimi 
vpadi in je, poleg Malega gradu v Kamniku, še edino ohranjeno v 
kamniški občini, mežnarijo s črno kuhinjo in kmečkim podom ter 
vodnjak, »šterno«, ki še vedno služi svojemu namenu. Člani 
Društva so obnovili tudi obrambni stolp na zahodni strani obzid
ja in kaščo, ki danes služi kot informacijska točka. Sodelovali so 
pri obnovi cerkve in zvonika, ki je potekala v sodelovanju z Zavo
dom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Kranj, in Občino Kamnik, ki je pomagala s finančnimi sredstvi. Za 
vsa našteta dela je bilo potrebno ogromno organizacije, pred
vsem zaradi prevoza na težko dostopno lokacijo, ter veliko število 
prostovoljnih ur članic in članov. Prav tako so člani Društva obno
vili cesto in pešpoti, ki vodijo na Goro, ter na lokaciji postavili 
smerokaz vseh okoliških hribov. Gora je postala izredno priljub
ljena izletniška in pohodniška točka, kjer se lahko obiskovalci 
naužijejo svežega zraka in si spočijejo oko na KamniškoSavinj
skih Alpah. Društvo aktivno sodeluje z ostalimi društvi in med 
letom organizira tudi več etnoloških prireditev. Velja omeniti dve 
najodmevnejši, in sicer prikaz starih kmečkih opravil in Miklav
žev tek, ki vsako leto privabita vse več obiskovalcev. V vseh letih 
delovanja se članice in člani med seboj srečujejo na družabnih 
dogodkih, izletih in pohodih. Pobudnik ustanovitve Turističnega 
društva Gora sv. Miklavž je gospod Jože Korošec, ki je že petnajst 
let tudi njegov predsednik. V letu 2018 imajo v Društvu namen 
izdati knjigo z naslovom Sveti Miklavž na Gori, kjer bo opisana 
zgodovina nastanka cerkve sv. Miklavža, življenje tam skozi sto
letja ter delovanje Društva vse do danes.

Ivanka Bajde / Foto: Gorazd Kavčič

Ivan Urh / Foto: Gorazd Kavčič
Jože Korošec, predsednik Turističnega društva Gora sv. 
Miklavž / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
južni del pritličja Spominske 
sobe Rudolfa Maistra v muzej 
preuredila leta 2012, jeseni pa 
so po odkupu dodatnih pro
storov začeli prenavljati še se
verni del.
»Ureditev celotnega pritličja 
rojstne hiše obiskovalcem 

tako nudi boljši vpogled v za
snovo hiše, Medobčinskemu 
muzeju Kamnik pa je tako za
gotovljen dodaten prostor. 
Spominska soba, ki se nahaja 
v južnem delu pritličja, se je 
prek restavrirane vhodne veže 
povezala z večnamenskim 
prostorom v severnem delu. 
Pedagoška soba, ki je bila ne
koč sestavni del vhodne veže, 

se je preselila v severovzhodni 
del pritličja, ob večnamenski 
prostor, vhodna veža pa na ta 
način dobila prvotno zasnovo 
v obliki črke L,« projekt opisu
jejo na občini. 
Slavnostno odprtje bo v sre
do, 28. marca, ob 16. uri, ko 
bodo odprli tudi novo občas
no razstavo z naslovom Oj, ta 
soldaški boben (Prva vojna iz 

zasebnih zbirk na Kamni
škem). Pri pripravi te razstave 
so v Medobčinskem muzeju 
Kamnik k sodelovanju pova

bili tudi občane, vse tiste, ki v 
svojih zasebnih zbirkah hra
nijo različne predmete, foto
grafije ali kak drugačen spo

min na veliko vojno. Skupaj 
so jih sestavili v celovito po
dobo in jo v prenovljenem 
delu hiše postavili na ogled 
za obiskovalce. K razstavi 
bodo dodali tudi zloženko z 
ustreznim besedilom in zem
ljevidom, na katerem bodo 
zarisane poti do vseh zbirk o 
vojnem času na Kamniškem, 
ki so odprte za javnost.

V Maistrovi hiši še več prostora
Prenova preostanka pritličja Maistrove rojstne hiše je zaključena.

Na novi razstavi bodo na ogled predmeti iz prve 
svetovne vojne, ki so ohranjeni v zasebnih 
zbirkah na Kamniškem.
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Marjan Schnabl

Kamnik – Svoje dolgoletne 
funkcije sta tega dne predala 
tudi starešina Marjan Osol-
nik, ki je družino vodil sko-
raj štiri mandate oziroma 15 
let, in blagajnik Tone Der-
mastja, ki je to delo opravljal 
več kot trideset let.
Kot po navadi se lovci že 
pred letnim občnim zborom 
sestanemo na posvetu, kjer 
obravnavamo večino poro-

čil, medtem ko se na samem 
zboru podata samo še fi-
nančno poročilo in poročilo 
nadzornega odbora. Skupno 
je tako podanih 18 poročil. 
Na posvetu pripravimo tudi 
pomembne sklepe, jih na 
zboru še dopolnimo, do-
končno oblikujemo in potr-
dimo. Teh se je letos nabra-
lo natanko štirideset.
Če na kratko preletimo po-
membne dogodke v pre-
teklem štiriletnem mandat-
nem obdobju, moramo po-
leg ostalih dejavnosti, ki iz-
virajo iz zakona o divjadi in 
lovstvu, omeniti obeleženje 
110. obletnice ustanovitve 
Lovskega kluba Kamnik. 
Obeleženje smo pripravili 
pod skupnim imenom Lo-
vski dnevi v Kamniku, kajti 
pri tem zahtevnem projektu 

so sodelovale vse lovske dru-
žine iz občine Kamnik. Iz-
dano je bilo zajetno gradivo 
v obliki zbornika z naslo-
vom Lovstvo na Kamniškem 
1905–2015, 110 let Lovskega 
kluba Kamnik. Svoje delo so 
v štirih letih poleg upravne-
ga in nadzornega odbora LD 
Kamnik uspešno opravili 
tudi posamezniki, kot so 
gospodarji, čuvaji, pre-
gledniki uplenjene divjadi, 
praporščaki, rogisti, revirni 

vodje, nadalje odbori in ko-
misije za strelstvo, kinologi-
jo, izobraževanje, prireditve, 
oceno trofej, oceno škod po 
divjadi in ne nazadnje komi-
sija za pohvale in odlikova-
nja.
V osmi točki dnevnega reda 
je bila podana razrešnica 
vsem organom LD Kamnik, 
enako komisijam in odbo-
rom. Kandidacijska komisi-
ja v sestavi Irena Podgor-
šek, Primož Osolnik in Va-
lentin Šmidovnik je 
predstavila kandidatno lis-
to, volilna komisija pa je 
zatem zakonito opravila 
svoje delo in objavila izid 
javnih volitev. Novo vodstvo 
LD Kamnik za naslednje 
štiriletno mandatno obdob-
je tako sestavljajo: predse-
dnik oziroma starešina 

Marjan Tušak, gospodar 
Janez Dolinšek, blagajni-
čarka Irena Podgoršek in 
tajnik Marjan Schnabl, čla-
ni upravnega odbora pa so 
še: Ivan Nemec, Marko 
Osolnik, Primož Osolnik, 
Joško Porovne in Jure Sve-
telj. Člani nadzornega od-
bora so: Marjan Osolnik, 
Franc Gradišek in Pavel Is-
kra, člani disciplinske ko-
misije: Fortunat Belaj, 
Miha Brlec in Franc Hoče-

var, namestniki pa Janez 
Podgoršek, Franc Nograšek 
in Valentin Šmidovnik. V 
imenu izvoljenih se je za 
zaupanje zahvalil Marjan 
Tušak, ki je pri tem pouda-
ril vlogo in odgovornost 
vsakega posameznika in ce-
lotne Lovske družine, ki jo 
imamo kot naravovarstveni-
ki do narave in divjadi ter 
ostalih uporabnikov narav-
nega okolja.
Sledila je še podelitev prilo-
žnostnih daril ob okroglih 
obletnicah lovskih tovarišev, 
podelitev pohval, priznanj 
in odlikovanj zaslužnim čla-
nom ter prijateljsko druže-
nje ob lovskih specialitetah 
naših kuharskih mojstrov 
ob pokušini dobrot iz pri-
znanih vinskih in pivovar-
skih kleti.

Novo vodstvo Lovske 
družine Kamnik
Nedelja, 18. februarja, je bila za članice in člane Lovske družine Kamnik 
pomemben dan, saj smo na rednem letnem občnem zboru zaključili eno 
najuspešnejših mandatnih obdobij, obenem pa izvolili novo vodstvo, ki bo 
lovsko družino vodilo do leta 2022.

Priznanja in odlikovanja sta nagrajencem podelila Marjan Schnabl in Marjan Osolnik,  
v sredini Marjan Tušak in Irena Podgoršek. / Foto. Lovska družina Kamnik

Bojana Klemenc

Kamnik – Če bi hoteli vsaki 
od diagnosticiranih redkih 
bolezni nameniti dan, bi 
morali slehernega v letu 
posvetiti skoraj dvajsetim od 
njih, saj jih je že več kot se-
dem tisoč. Skupno jim je, da 
so neozdravljive. Mednaro-
dni dan redkih bolezni se 
obeležuje zadnji dan v fe-
bruarju, Zavod 13, ki nudi 
pomoč staršem otrok s po-
sebnimi potrebami, pa je 
pohod prvič organiziral pred 
štirimi leti v Mariboru, po-
tem pa so ga začeli prirejati 
še v drugih mestih.
V soboto, 3. marca, je vseslo-
venski pohod z rdečimi ba-
loni prvič potekal tudi v Ka-
mniku, prireditelji pa so v 
dvanajstih slovenskih mes-
tih s pohodom želeli doseči, 
da javnost spozna otroke s 
posebnimi potrebami in 
premosti strah ali nelagodje 
pred njimi. Želeli so opozo-
riti, da drugačnost ima svoje 
mesto med nami. Rdeči ba-
lon simbolizira ljubezen, 
pomešano z upanjem, in 
otroško zvedavostjo nad živ-

ljenjem samim, pravijo so-
delujoči in dodajajo: »Starši 
otrok s posebnimi potreba-
mi mislimo, da se bo družba 
odprla in našla pot do nas. 
Potrebno pa je, da mi nare-
dimo prvi korak. Pomembno 
je, da dobijo ljudje izkušnjo, 
kako je s takšnim otrokom. 
Da jim pojasnimo, da ni na-
pačnega vprašanja. Da si 
pravzaprav želimo, da kdo 
pristopi do nas in nas vpra-

ša, kar ga zanima. Tako bo 
premagal strah pred drugač-
nostjo.« Člani kamniškega 
Društva staršev otrok s po-
sebnimi potrebami potrjuje-
jo, da naše mesto sprejema 
drugačnost in že od nekdaj 
živi z njo, zato je Kamnik s 
sprehodom z rdečimi baloni 
po Šutni in prijetnim druže-
njem ob kavi stopil korak 
naprej k povezovanju in raz-
bijanju mita drugačnosti.

Pohod z rdečimi baloni
Ob mednarodnem dnevu redkih bolezni se je vseslovenskemu pohodu z 
rdečimi baloni letos prvič pridružil tudi Kamnik.

Udeleženci sprehoda so z rdečimi baloni krenili od 
Korobača po Šutni v središče mesta. / Foto: Bojana Klemenc

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA...
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Mojca Koligar

Kamnik – Gorski tek v Slove-
niji je kot panoga Atletske 
zveze Slovenije dobro poz-
nan. Največ zaslug za razvoj 
ima Tomo Šarf, ki je s svo-
jim organizacijskim delom 
postavil temelje organizira-
nega gorskega teka pri nas. 
V 25 letih vodenja Združe-
nja za gorske teke je pokazal 
izjemno predanost, požrtvo-
valnost, odgovornost, stro-
kovnost, ki je vodila v profe-
sionalnost kljub dejstvu, da 
je vedno delal kot amater in 
prostovoljec.
Sedaj je njegovo vlogo prev-
zel Dušan Papež, predse-
dnik in ustanovitelj Kluba 
gorskih tekačev Papež, pred-
sednik Športne zveze Ka-
mnik in uspešen samostojni 
podjetnik. Med ljubitelji 
gorskega teka je spoštovana 
osebnost, odlikuje ga delav-
nost, preprostost, dobrota, 
močna volja in ljubezen do 
družine, gora in športa. 

Sprejeli ste nov izziv in 
prevzeli vlogo vodenja Zdru-
ženja za gorske teke v Slove-
niji. Zakaj ste se odločili, da 
sprejmete to funkcijo?
»To funkcijo sem sprejel, 
ker sem od ustanovitve Klu-
ba gorskih tekačev Papež 
leta 2001 vseskozi aktivno 
prisoten na gorsko-tekaški 
sceni in jo dobro poznam. 
Kot kasnejši član Združenja 
za gorske teke in z aktivnim 
sodelovanjem s Tomom 
Šarfom, ki je oral ledino, 
smo skupaj pripeljali gorski 
tek v sam vrh atletike, tako z 
izjemnimi dosežki gorskih 
tekačev na evropskem in 
svetovnem nivoju kot na or-
ganizacijskem. Ker sem po 
naravi dober organizator, se 
je KGT Papež izkazal z 
vrhunskimi organizacijami 

tako svetovnega prvenstva v 
gorskih tekih na Veliko pla-
nino leta 2010 kot evropske-
ga v lanskem letu, prav tako 
pa z dolgoletno organizacijo 
ekstremnega teka na Grin-
tovec kot tekme za svetovni 
pokal. S strani tako svetovne 
kot evropske zveze in števil-
nih organizatorjev prven-
stev smo prejeli številna pri-
znanja, saj smo z organiza-
cijskega vidika dosegli nad-
standard, s tem pa tudi spo-
štovanje in ugled tako v sve-
tovnem merilu kot v AZS, 
domači panožni zvezi.«  

Med gorskimi tekači je po-
gosto slišati kritike, da gor-
ski tek ni ustrezno umeščen 
znotraj AZS. Kakšno je vaše 
mnenje?
»Res je, da so pred desetimi 
leti imeli na AZS zelo mače-
hovski odnos do gorskega 
teka. S trdim delom predse-
dnika, članov odbora in klu-
bov smo z odličnimi dosežki 
tekačev in organizacijo do-
kazali, da sodimo v sam vrh 
svetovne atletike. Sedanji 
predsednik in direktor ima-
ta velik posluh, tudi za novo-
sti, ki jih želimo uvesti.« 

Kaj želite spremeniti oz. za 
kaj si boste v prvi vrsti priza-
devali?  Kakšne cilje ste si 
zastavili za leto 2018?
»Združenje smo 'oplemeni-
tili' z novimi člani, ki bodo 
kot zastopniki tekačev, medi-
jev skrbeli za boljše obvešča-
nje in ozaveščanje tekačev, 
za sistematično delo na po-
dročju trenerstva za repre-
zentante, za povečanje 
nastopa gorskih tekačev na 
prireditvah. Namreč v zad-
njih letih je velik osip teka-
čev na tekih za Pokal Slove-
nije, kot tudi na državnih 
prvenstvih, razen izjem, kot 
je recimo prav tek na Grinto-

vec. Želimo privabiti čim več 
mladih na tekmovanja, na 
splošno povečati številčnost. 
Opažamo pa, da je udeležba 
na ekstremnih trail tekih, 
vertikal kilometrih, ultra ma-
ratonih v porastu in zelo šte-
vilna. S slovenskimi ultra-
maratonskimi tekači se do-
govarjamo, da končno dobijo 
možnost nastopa pod slo-
vensko zastavo in pod okri-
ljem AZS, kot pridruženi 
Združenju za gorske teke. 
Mislim, da je to pomembna 
novost, ki bo pripomogla k 
večji številnosti in pre-
poznavnosti. Pripravljamo 
prenovo spletne strani, aktiv-
no nastopanje v drugih soci-
alnih omrežjih, v pripravi je 
tudi sprememba pravilnika 
za naj gorskega tekača leta, 
na AZS potekajo razgovori v 
zvezi s spremembami na po-
dročju izobraževanja in pri-
dobivanja naziva trener, do-
govarjanje v zvezi s spre-
membami registracije mla-
dine za nastop na državnih 
prvenstvih, planiranih je več 
skupnih tekaških priprav …«
           
Kako vidite, da se bo gorski 
tek dolgoročno razvijal? Mu 
v Sloveniji lahko sledimo?

»Gorski tek se bo dolgoročno 
razvijal le v sodelovanju z osta-
limi vzdržljivostnimi discipli-
nami teka: intenzivno že pote-
kajo dogovori o priključitvi ul-
tramaratonskih in ultra-trail 
tekov k Združenju. V Sloveni-
ji bomo sledili vsem novos-
tim. Veliko prednost imamo, 
ker je bivši predsednik Tomo 
Šarf kot sekretar svetovne 
atletske zveze v samem vrhu 
organizacije in nam bo poma-
gal in svetoval, kako slediti 
gorskemu teku tudi v svetov-
nem merilu. Tudi v evropski 
atletski zvezi smo zelo dobro 
poznani in zapisani, ker smo 
se že velikokrat izkazali kot 
izjemni organizatorji, tekači 
in trenerji in upoštevajo naše 
predloge.« 

Ob zaključku EP na Veliko 
planino ste izjavili, da ste or-
ganizirali že evropsko in 
svetovno prvenstvo, da vam 
ostanejo samo še olimpijske 
igre … Kaj ste mislili s tem?
»Da, to je bila moja izjava. 
Glede na prejšnje vprašanje 
trdim in verjamem, da lah-
ko gorski tek, združen in 
oplemeniten z ultramarato-
ni, v nekaj letih pripeljemo 
tudi na olimpijske igre.«

Na čelu gorskih tekačev
Novi predsednik Združenja za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije je postal Dušan Papež.

Dušan Papež (desno) s predsednikom Atletske zveze 
Slovenije Romanom Dobnikarjem / Foto: Jasna Paladin

Robert Prosen

Kamnik – Zato so v Kamniku 
narasle ambicije, da se z 
uspešnimi igrami v nadalje-
vanju v prihodnji sezoni uvr-
stimo v 2. Slovensko košar-
karsko ligo. Pred košarkarji je 
na tej poti še kar precej ovir. 
V nadaljevanju sezone so 
bodo pomerili z ekipami, ki 
so bile pred časom prav v 
vrhu slovenske košarke. Po-
leg najbolj zvenečih imen, 

kot sta Slovan in Postojna, bo 
treba premagati tudi ekipi 
Tolmin in Hrastnik ter po-
novno premagati ekipo Troti 
iz Novega mesta. Z vsemi 
smo se pomerili že v začetku 
sezone. Spomladi nas torej 
čakajo zelo napeti boji pod 
kamniškimi koši.
Prav tako dobro pa kam-
niško košarko zastopa tudi 
veteranska ekipa. V mesecu 
februarju smo se udeležili 
močnega veteranskega tur-

nirja, ki ga je organiziralo 
društvo ljubiteljev veteran-
ske košarke iz Dobrove pri 
Ljubljani. Na turnirju je na-
stopilo osem moških ter tri 
ženske ekipe.
Kamniški košarkarji smo se 
skozi kvalifikacije brez pora-
za uvrstili v boj za prvo mes-
to, kjer pa smo naleteli na 
izredno močno ekipo iz La-
škega. Kljub veliki želji in 
borbenosti nismo mogli pre-
seči nekdanjih prvoligaških 

igralcev in na koncu zasedli 
odlično drugo mesto.
Vse ljubitelje košarke vabi-
mo, da se nam na tekmah 

pridružite v čim večjem 
številu. Predvsem naša 
članska ekipa bo na prihod-
njih tekmah potrebovala 

močno podporo s tribun. 
Pridite, da skupaj prestavi-
mo nov mejnik v kamniški 
košarki.

Košarkarji v ligi  
za državnega prvaka
Po zaključenem drugem delu prvenstva v 3. Slovenski košarkarski ligi je 
članska ekipa Calcit Basketball z odličnimi igrami skozi sezono zasedla 
drugo mesto na prvenstveni lestvici in se s tem uvrstila v ligo za prvaka.

Veteranska ekipa Košarkarskega kluba Calcit Basketball / Foto: arhiv kluba

Leon Pirman

Kamnik – Že po prvi trojici 
je trener moral zamenjati 
našega najboljšega igralca 
Janžeta Lužana, ki zaradi 
bolezni ni mogel odigrati do 
konca, in kot da je bil to pre-
velik šok za ostale igralce, ki 
niso več prišli k sebi in smo 
z zelo skromnimi gosti iz-
gubili s 3:5.
Ekipa Kegljaškega kluba 
Calcit Kamnik je kljub pora-
zu še zmeraj na 2. mestu na 
lestvici tri kola pred koncem 
prvenstva.
Pred tem so nas razveselila 
dekleta, saj so premagala le-
tos zelo dobro ekipo Impola 
iz Slovenske Bistrice prav 
tako z rezultatom 5:3. Med 
Kamničankami sta bili naj-
boljši Noemi Živkovič s 565 
in Irena Koprivc s 562 podr-
timi keglji. Naredili sta tako 
veliko razliko v kegljih, da 
so naslednje tri potrebovale 
samo še točko za zmago. In 

to točko je prispevala Klara 
Koprivec in zmaga je ostala 
doma. Tako so dekleta še 
naprej v igri za mesta, ki pri-
našajo evropske nastope, to 
je uvrstitev na prva 4. mesta 
v državni ligi.
Nadaljevala se je tudi občin-
ska liga. 
11. kolo: DU Kamnik – Am-
brož Team 1:7, Kegelj Team 
– ŠD Soteska 2:6, ŠD Poli-
cist – Mladinci 5:3. 
12. kolo: ŠD Soteska – DU 
Kamnik 5,5:2,5, ŠD Policist 
– Kegelj Team 3:5, Calcit - 
Mladinci 5:3.
13. kolo: DU Kamnik – Ke-
gelj Team 2:6, Mladinci – 
Ambrož Team 1:7, Calcit – 
ŠD Policist 2:6.
14. kolo: ŠD Policist – DU 
Kamnik 2:6, ŠD Soteska – 
Mladinci 6:2, Ambrož Team 
– Calcit 5:3.
15. kolo: Kegelj Team – Mla-
dinci 6:2, ŠD Soteska – Cal-
cit 6:2, Ambrož Team – ŠD 
Policist 6:2

Kljub porazu  
še vedno drugi
Državno kegljaško prvenstvo se nadaljuje in v 
Kamniku smo prejšnjo soboto gostili Gorico, 
najbolj vročo ekipo spomladanskega dela 
prvenstva, in doživeli nepričakovani poraz.

Lestvica občinske lige po 15 kolih

1. Ambrož Team 13 11 0 2 22
2. ŠD Soteska 13 9 0 4 18
3. Kegelj Team 13 9 0 4 18
4. DU Kamnik 12 7 0 5 14
5. ŠD Policist 13 5 0 8 10
6. Calcit 13 2 0 11 4
7. Mladinci 13 2 0 11 4

Kamnik – Medtem ko so bili najmlajši člani Calcita Bike Te-
ama na pripravah na Debelem rtiču, sta se njihova člana 
Rok Naglič in Gregor Krajnc udeležila dirke s štirimi etapa-
mi Cyprus Sunshine Cup na Cipru. Posebej uspešen je bil 
Naglič, ki je v moški konkurenci elite končal na 19. mestu. 
Krajnc je bil 32. J. P. 

Naglič in Kranjc tekmovala na Cipru
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Katarina Kumer

Komenda – V kategoriji U12 
je kot edina ženska predstav-
nica našega kluba nastopila 
Haya Veinhandl Obaid. Letos 
v svoji kategoriji nastopa kot 
mlajša tekmovalka, zato je 
vsaka zmaga vredna še toliko 
več. Najprej se je borila z 
nasprotnico iz Lendave. Bor-
ba je bila zelo napeta, Haya je 
zmagala in se v finalu pome-
rila z Ljubljančanko ter osvo-
jila 1. mesto. Mark Lukši je v 
isti kategoriji zmagal prvo 

borbo ter v 2. kolu izgubil 
proti izkušenejšemu nasprot-
niku z oranžno-zelenim pa-
som, a precej nižjemu judois-
tu, ki je izkoristil Markovo vi-
šino in se v pravem trenutku 
znižal na tla in premagal 
Marka. V borbi za 3. mesto je 
bil ponovno glavni Mark, ki je 
zmagal in osvojil 3. mesto. Do 
državnega prvenstva v maju 
Marka čaka še veliko trenin-
gov, da bo pridobil še nekaj 
novih izkušenj in znanj.
Dobro sta se borila tudi Tris-
tan Petrušić in Žiga Pahor, 

ki prav tako oba prvo leto na-
stopata med mlajšimi dečki 
U12. Boljše uvrstitve sta žal 
morala prepustiti starejšim 
tekmovalcem z več izkušnja-
mi, a sta vseeno pokazala kar 
nekaj dobrih metov in borb. 
Oba sta vodila večji de borbe, 
a bila nekoliko slabša v ne-
-wazi (parterni borbi) in sta 
končala Tristan na 4. mestu, 
Žiga pa na 7. mestu.
V kategoriji U14 sta se za 
Judo klub Komenda borila 
dva tekmovalca. Luka Luk-
šič, lanski državni prvak, je 

zmagal dve uradni borbi in 
eno proti nasprotniku iz viš-
je kategorije iz Srbije ter se v 
finalu boril s poznanim in 
izkušenejšim nasprotnikom 
Žanom Kostanjškom. Moral 
mu je priznati premoč in se 
zadovoljiti z drugim mes-
tom. Mark Jelnikar je zma-
gal prvo borbo, naslednjo pa 
žal izgubil. V borbi za 3. 
mesto je ponovno z dobrim 
metom in zadržanjem 
nasprotnika v končnem pri-
jemu dobil borbo in osvojil 
3. mesto. 

Uspehi komendskih judoistov
Sredi februarja so se judoisti Judo kluba Komenda udeležili mednarodnega Pokala Guštanj na Ravnah 
na Koroškem. Pomerili so se tekmovalci v konkurenci mlajših, starejših dečkov in deklic ter mlajših 
kadetov in kadetinj iz več držav in številnih slovenskih klubov. 

Jasna Paladin

Velika planina – Državno pr-
venstvo so med zimskimi 
počitnicami organizirali čla-
ni kamniškega Športnega 
društva Grbina. Sobota je 
bila namenjena treningu 
pod budnim očesom trener-
jev, ki so na Veliki planini 
postavili snežni park z grbi-
nami, skakalnicami ter drča-
mi, kjer so se smučarji lah-

ko preizkusili v grbinah ter 
drugih smučarskih vragoli-
jah. Trening je bil odprt in 
na voljo vsem smučarjem, 
ki so se želeli naučiti nečesa 
novega, prisotni pa so bili 
tudi mladi smučarji, ki tre-
nirajo v različnih slovenskih 
smučarskih klubih ter se re-

dno udeležujejo smučarskih 
tekmovanj.
V nedeljo pa je sledilo tek-
movanje mladih smučarjev 
do 15 let, tudi tistih, ki niso 
člani smučarskih klubov. V 
treh disciplinah se je pome-
rilo petnajst mladih smučar-
jev (med njimi eno dekle, in 
sicer Živa Banik iz ŠD Grbi-
na) iz treh slovenskih smu-
čarskih klubov. V tekmova-
nju na grbinah so bili naj-

boljši trije Bor Klančar (ASK 
Triglav Kranj), Jaka Dujovič 
(ŠD Grbina) in Lan Zupan 
(ASK Triglav Kranj), v tek-
movanju v paralelnih grbi-
nah pa Jaka Dujovič (ŠD 
Grbina), Bor Klančar (ASK 
Triglav Kranj) in Luka Boj-
kovič (ŠD Grbina).

Na grbinah spretni 
tudi Kamničani
Pretekli konec tedna so na Veliki planini gostili 
odprto državno prvenstvo v smučanju po grbinah.

Državno prvenstvo so organizirali člani kamniškega 
Športnega društva Grbina. / Foto: Velika planina

Državna prvaka sta postala Bor Klančar (ASK 
Triglav Kranj) v tekmovanju v grbinah in Jaka 
Dujovič (ŠD Grbina) v tekmovanju v paralelnih 
grbinah.

                        + poštnina

15EUR

Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

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

88 strani, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

Miha Štamcar

Kamnik – Dobra igra kam-
niških odbojkaric v zadnjem 
obdobju ni bila nagrajena 
tudi v derbiju z Novo KBM 
Branikom. Prvi niz se je si-
cer končal po željah domače 
ekipe, ne pa tudi nadaljeva-
nje. Neborbenosti domači 
ekipi nikakor ni šlo očitati, 
toda po poškodbi Maje Pa-
hor, ki je pri reševanju žoge 
z glavo trčila v ramo soigral-
ke Helene Mijoč, nikakor 
niso več prišle do svoje igre.
»Ne bi se izgovarjal na po-
škodbo Maje Pahor, kajti v 
ekipi imamo 14 igralk, in tudi 
če se takšna zadeva zgodi, 
moramo reagirati na pravilni 
način. Zatajili smo predvsem 
v ključnih elementih, ki jih 
potrebujemo za zmago, pred-
vsem tu mislim na servis in 
sprejem,« je poraz z Maribor-
čankami komentiral Gregor 
Rozman, trener kamniških 

odbojkaric, ki so ostale brez 
zaključnega turnirja v sre-
dnjeevropski ligi. Tako bodo 
prvo uradno preizkušnjo 
imele šele 24. marca, ko se 
bodo v polfinalu končnice po-
merile z boljšo ekipo iz dvo-
boja Formula Formis – Roto-
-Kema Puconci.
»Časa, da se pripravimo na 
odločilne boje v državnem pr-
venstvu, bo dovolj, vendar se 
na to ne gre zanašati. Očitno 
bomo morali veliko pozornos-
ti nameniti prav servisu in 
sprejemu. V letošnji sezoni 
smo že dokazali, da smo lah-
ko konkurenčni tudi Maribor-
čankam, ampak ti dve osnovi 
odbojkarske igre bo treba 
dvigniti na višjo raven, če 
bomo želeli računati na konč-
ni uspeh. Žal priložnosti, da 
bi v končnici igrali eno tekmo 
več doma, nismo izkoristili, 
toda o tem ne smemo več raz-
mišljati. Pred nami sta polfi-
nalni tekmi, ki ju moramo 

dobiti,« je še dodal Rozman. 
Z zmago v Murski Soboti, 
kjer so prvič v letošnji sezoni 
premagali Panvito Pomgrad, 
so se v igro za najmanj drugo 
mesto v modri skupini, ki pri-
naša neposredno uvrstitev v 
polfinale končnice, vrnili tudi 
kamniški odbojkarji. Zdaj je 
spet vse v njihovih rokah, veli-
ko pa je bilo odvisno od sredi-
ne tekme s Salonitom, že v 
petek pa so v Pliberku igrali 
polfinalno tekmo srednje-
evropske lige z ACH Vol-
leyjem. »Večji del tekme smo 
prikazali zelo dobro igro, kar 
nam je tudi prineslo zmago. 
Z njo smo resda veliko prido-
bili, vendar je pred nami v 
modri skupini še kar nekaj 
tekem in vsaka bo zgodba 
zase. Ta dober začetek v mod-
ri skupini nas ne sme uspava-
ti, v nadaljevanju moramo 
igrati še bolje,« je po sobotni 
zmagi v Prekmurju dejal 
Gašper Ribič, ki še naprej ne 
more računati na Saša Štale-
karja in Domna Kotnika. 
V drugoligaški konkurenci z 
odličnimi predstavami nav-
dušuje druga ženska ekipa 
Calcita Volleyja, ki je minulo 
soboto v gosteh premagala še 
ATK Grosuplje. Mlade 
Kamničanke letos še niso iz-
gubile, za vodilnimi Grosu-
peljčankami pa so po osem-
najstih krogih le dve točki.
»Čeprav je za nami dolga se-
zona, je motiv deklet še na 
visoki ravni, kar nas lahko 
samo veseli. Upam, da 
bomo tako nadaljevali in na 
koncu osvojili eno izmed 
prvih petih mest, ki vodijo v 
1. B ligo. To bi bil za to ekipo 
lep uspeh, ki si ga dekleta 

tudi zaslužijo,« je z igro svo-
jih varovank zadovoljen 
Franci Obolnar, trener dru-
ge ženske ekipe.

Dobrodelna akcija za 
družino Kordič-Zamljen
V odbojkarski družini Calcit 
Volley so se decembra lotili 
dobrodelne akcije za pomoč 
družini Kordič-Zamljen, 
kamniški družini, ki se je po 
smrti očeta znašla v socialni 
stiski. Mama Sabina, sicer po-
močnica vzgojiteljice na OŠ 
Roje – dela z otroki s posebni-
mi potrebami – je ostala sama 
z dvema šoloobveznima otro-
koma. Nenadna izguba očeta 
in moža je čustveno pretresla 
družino, žal pa so posledice 
občutili tudi finančno. Nika 
in Aljoša sta oba nadobudna 
odbojkarja in člana Calcita 
Volleyja, zato so v klubu čuti-
li, da je prav, da družini pri-
skočijo na pomoč in ji poma-
gajo lažje vstopiti v novo leto. 
V pomoč družini so izdali 
koledar prvih ekip Calcita 
Volleyja in v dobrodelni akciji 
s skupnimi močmi zbrali 
2740 evrov, vrednostni bon 
pa je družini predal predse-
dnik OK Kamnik Gregor Hri-
bar. Dobrodelni projekt so 
podprli tudi pokrovitelji klu-
ba. Tako je Erik Dobnik, po-
močnik direktorja ECE ener-
getske družbe, ki že nekaj se-
zon stoji ob strani Calcitu 
Volleyju, družini podaril 
šestmesečno dobavo elektri-
ke, velika dobrodelnica Beba 
Ščap pa je v imenu uradnega 
opremljevalca Calcita Volleyja 
družini predala kose športne 
opreme za Niko in Aljošo.

V boj za naslov  
z drugega mesta
Varovanke Gregorja Rozmana, ki do tekme z ekipo Nova KBM Branik minulo soboto v letu 2018 v 
domačem prvenstvu še niso izgubile, so po koncu rednega dela 1. DOL za ženske lahko le polovično 
zadovoljne. Že pred zadnjim krogom so si zagotovile nastop v polfinalu končnice, vendar pa vanj ne 
bodo vstopile s prvega mesta.

V dobrodelnem projektu so člani Odbojkarskega kluba 
Calcit Volley Kamnik za družino Kordič-Zamljen zbrali 2740 
evrov. / Foto: Klemen Brumec
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Aleš Senožetnik

Nevlje – Mamut, ki so ga 
pred osemdesetimi leti izko-
pali v Nevljah, je danes pre-
poznaven zaščitni znak Pri-
rodoslovnega muzeja Slove-
nije, kjer je replika skeleta 
tudi na ogled, originalne 
kosti pa so od leta 1995 var-
no shranjene v muzejskem 
depoju.

Najdba, ki je razburkala 
domišljijo
Najdba je med okoliškimi 
prebivalci hitro obudila sta-
re, še ne popolnoma po-
zabljene zgodbe. Že Janez 
Vajkard Valvasor je v Slavi 
vojvodine Kranjske pisal o 
Kamniškem jezeru, ki naj bi 
se nekoč raztezalo od vznož-
ja malograjskega hriba proti 
severu, dokler ni zaradi silo-
vitega neurja odtrgalo narav-
no pregrado med Malim 
gradom in pobočjem starog-
rajskega hriba. Voda se je 
razlila po ravnicah južno od 
mesta, odtrgan del hriba pa 
naj bi po nekaterih zgodbah 
predstavljala homška vzpeti-
na. V spomin na dogodek so 
se še do leta 1978 v cerkvi 
sv. Jurija v Nevljah vsak dan 
ob treh popoldne oglasili 
cerkveni zvonovi.
V jezeru naj bi nekoč prebi-
val zmaj, in kot pravi ena 
izmed pripovedk, naj bi prav 
zmaj z repom razbil grič, za-
radi česar je voda odtekla. In 
ko so na tisti lep sončen zgo-
dnjepomladanski ponede-
ljek delavci med prstjo 
izgrebli kosti, se je med do-
mačini kaj hitro razširila 
vest, da so našli okostje 
zmaja.
Na kosti so naleteli delavci 
med regulacijo Nevljice. 
Prvotni tok reke je namreč 
tekel tik pod neveljsko 
cerkvijo in pokopališčem, 
zaradi česar je spodjedal 
brežino in je pretila nevar-
nost zdrsa v strugo. Zaradi 
okljuka, v katerem je tekla 
Nevljica pod cerkvijo, je ob 
večjih nalivih tudi pogosto 
prestopala bregove rečne 
struge in poplavljala. Zato je 
takratni kamniški župan 
Ferdinand (Nande) Novak 
pri ljubljanski banski oblasti 
pritiskal za sredstva za regu-
lacijo struge. Dela so v začet-
ku leta 1938 tudi stekla, a jih 
je prekinila nepričakovana 
najdba.
»Bil je ponedeljek, 14. mar-
ca, lep, suh in topel dan. Žu-
pan se je po lestvi spustil v 
jarek, vzel nekaj odkruškov 
in odšel po nasvet k veteri-
narskemu inšpektorju Josi-
pu Nikolaju Sadnikarju na 
Šutno. Ta je prepoznal gmo-

to kot kosti mamuta in odšel 
v Nevlje, da se prepriča, za 
kakšno najdbo gre,« o tem 
dnevu pripoveduje Danijel 
Bezek, nekdanji učitelj ma-
tematike in fizike na Osnov-
ni šoli Frana Albrehta, ki je 
na podlagi zbrane doku-
mentacije v zvezi z odkritjem 
napisal tudi knjigo Mamut v 
naših krajih, ki je izšla pri 
založbi Viharnik pred dve-
ma letoma.
Sadnikar je skupaj s sinom 
Nikom in kamniškim slikar-
jem Stanetom Cuderma-
nom, ki je tisti čas stanoval 
pri Sadnikarjevih, odhitel v 
Nevlje. V jašek je prvi vsto-
pil mlajši Niko in opazil več 
kosti. S pomočjo delavcev je 
odkopal tudi veliko nožno 
kost – tibijo, rebro, nekaj 
vretenc in kosti prednjih 
okončin. Odkritje je prvi s 
fotografskim aparatom Va-
lerije Božič, zaročenke inže-
nirja Karla Kumra, ki je vo-
dil dela ob regulaciji struge, 
dokumentiral prav Stane 
Cuderman. Kasneje pa je 
dogajanje v fotografski 
objektiv ujel tudi Peter Nag-
lič iz Šmarce.

Najdbišče so varovali 
žandarji
»Ni bilo dvoma, da gre za 
večje odkritje, zato je župan 
o najdbi obvestil bansko ob-
last, ki je pooblastila Naro-
dni muzej, da jo razišče,« 
nadaljuje pripoved Danijel 
Bezek. »V Nevlje je prišel 
zoolog dr. Fran Kos. Že 
odkrite dele je dal zasuti, da 
bi kosti ne razpadle na zra-
ku. Začel je z odkopom z 
vrha in na površini, večji od 
stotih kvadratnih metrov. To 
se je pokazalo kot izredno 
modro, saj je bilo na poti do 
fosilnega obzorja, kjer so le-
žale mamutove kosti, najde-
no še marsikaj drugega, kar 
daje celovito sliko dogajanja 
na tem prostoru v zadnji le-
deni dobi.«

Presenečenj z odkritjem 
mamutovih kosti še ni bilo 
konec. Dan kasneje so na-
mreč ravno v času, ko je v 
neveljski cerkvi zvonilo v 
spomin na odteklo jezero, 
izkopali kameni nožiček, ki 
iz arheološkega vidika pred-
stavlja še pomembnejše 
odkritje od mamutovih kos-
ti. »Nožiček skupaj s kuriš-
čem, ki so ga odkrili kasne-
je, dokazuje, da se je na tem 
območju v času kamene 
dobe nahajala lovska posto-
janka. Tudi dejstvo, da so 
bile najdene kosti zlomljene 
in razmetane na sto kvadra-
tnih metrih velikem obmo-
čju, kažejo na to, da so ma-
muta lovci ubili zaradi hra-
ne,« pravi Bezek.
Odkritje je povzročilo pravo 
senzacijo. O njem so poro-
čali takratni časopisi, kot sta 
Jutro in Slovenec, v Nevlje 
pa so se zgrinjali številni ra-
dovedneži, o čemer pričajo 
tudi Nagličeve fotografije. 
Dne 19. marca, na praznik 
svetega Jožefa, je menda 
odkritje privabilo celo dva 
tisoč obiskovalcev, ki so se v 
vas ob Kamniku pripeljali 
celo iz Trsta, Zagreba in av-
strijske Koroške, kar je še 
posebej presenetljivo, če po-
mislimo, da je le nekaj dni 
prej Hitler Avstrijo priklju-
čil Nemčiji. 
Radovedneži pa so povzroča-
li tudi nekaj težav. Marsikdo 
si je želel delček kamniškega 
»zmaja« odnesti domov za 
spomin. Ko se je eden od do-
mačinov v neki kamniški go-
stilni postavljal kar s celo 
košaro kosti, pa so oblasti 
ukrepale in na najdišče pos-
lale žandarje, ki so ga varova-
li podnevi in ponoči, dokler 
so potekala izkopavanja.

Naj bo mamut v Kamniku 
ali Ljubljani?
A kot Danijel Bezek piše v 
knjigi, so bili domačini po-
nosni, da so ravno v njiho-

vem kraju naleteli na tako 
pomembno odkritje in so 
tudi sami pomagali po svo-
jih močeh. Ko je nekoč 
zmanjkalo jute, v katero so 
zavijali mamutove kosti, so 
takoj priskočili na pomoč in 
prinesli posteljnino. 
Izkopane kosti so sprva hra-
nili v hiši župana Nandeta 
Novaka na Vrhpolju. Od tod 
tudi zabaven pripetljaj, ki ga 
opisuje Bezek. Župan in de-
lavci so nekoč po zaključku 
del tistega dne prijeli vsak 
svoj zamavčen kos in se pos-
tavili v vrsto. Župan jim je 
dejal, kot je bila navada na 
pogrebih: Možje, v sprevod 
za njim! Nekdo pa je zakli-
cal: Sorodstvo, naprej!
Najdba pa ima tudi bolj dra-
matično plat. Cuderman je 
liberalnemu časopisu Jutro 
poslal fotografijo s Sadni-
karjevega dvorišča, na kateri 
z Nikom v rokah držita ma-
mutove kosti, zaradi česar 
so ju obtožili, da sta nepo-
oblaščeno vstopila v paleon-
tološki prostor in morda 
povzročila škodo. 
Vnela se je tudi žolčna raz-
prava, kje bo na koncu ostal 
restavriran mamut. Kamni-
čani niso skrivali želje, da 
ostane doma in svoje mesto 
dobi v muzeju. Da bi z njim 
obogatil svojo zbirko, si je 
menda želel tudi Josip Sad-
nikar. Na koncu je ban Mar-
ko Natlačen v zameno za 
primerno odškodnino ven-
darle dosegel, da so maja, 
dober mesec po zaključku 
del, okostje na vozovih od-
peljali v Ljubljano.

 
Zaščitni znak 
Prirodoslovnega muzeja
Zgodba »zmaja« s kamni-
škega jezera je torej svoj 
epilog dobila v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije. 
Tam so kosti odprli in zaš-
čitili po tedaj znanih meto-
dah. »Dela so zaključili de-
cembra 1941. Ker je bil to 
čas, ko je druga svetovna 
vojna dosegla tudi naše kra-
je, dogodek v javnosti ni 
imel pravega odmeva,« po-
jasnjuje sogovornik.
Izkazalo se je, da so v Ne-
vljah odkrili štirideset let 
starega samca, ki je v višino 
meril 3,6 metra, v dolžino 
pa nekaj manj kot šest me-
trov. Živel je v času, ko se je 
napovedala otoplitev pozne-
ga glaciala pred približno 20 
tisoč leti. Okostje neveljske-
ga mamuta je odmevalo tudi 
v tujini in je veljalo za najbo-
lje ohranjeno, dokler niso 
leta 1953 v dnevnem kopu v 
dolini Geisel na Saškem 
našli popolno okostje te ži-
vali.

O zmaju, ki so ga 
našli v Nevljah
V sredo bo minilo osemdeset let, odkar so ob regulaciji struge Nevljice našli okostje mamuta,  
ki ga danes hranijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Pred regulacijo je Nevljica tekla tik pod cerkvijo in 
pokopališčem. / Foto: Peter Naglič, iz arhiva Matjaža Šporarja

Niko Sadnikar je bil eden prvih, ki je bil ob odkritju 
mamuta na kraju dogodka. / Foto: arhiv Valči Božič

Danijel Bezek ob Mamutovem mostu, na mestu, kjer so 
pred osemdesetimi leti naleteli na prve kosti. 

Dr. Fran Kos (levo) v pogovoru s preparatorjem Viktorjem 
Herfortom (s klobukom in predpasnikom). Desno je dr. 
Miloš Levičnik, takrat študent prava, ki je pomagal pri 
zavarovanju in evidentiranju mamutovih kosti.
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Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Kamniški sudoku
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Bojana Klemenc

Kamnik – Soavtorici in sou-
rednici Irena Keršič in Da-
rinka Klemenc sta v torek v 
Knjižnici Franceta Balantiča 
spregovorili o prvi knjigi, ki 
so jo napisale medicinske 
sestre o zgodovini lastne 
strokovne organizacije, s po-
udarkom na ženskah, ki so 
zaznamovale stroko zdra-
vstvene nege, njeno organi-
zacijo in poklic medicinskih 
sester skozi devet desetletij 

organiziranega združevanja 
na Slovenskem. Med njimi 
so bile tudi Kamničanke. 
Sporočilna vrednost knjige 
se po besedah Irene in Da-
rinke odraža v skrbi za ne-
govanje dediščine 20 tisočih 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov, ki 
skozi vsa ta leta ohranjajo 
lastno organizacijo in udeja-
njajo svoje poslanstvo.

Prva tovrstna knjiga na 
Slovenskem
V minulem letu se je obele-
žilo 90 let organiziranega 
delovanja medicinskih se-
ster na Slovenskem. Devet-

deset let je dolga doba in v 
teh desetletjih se je v zdra-
vstveni negi spremenilo 
marsikaj, potrjujeta Irena in 
Darinka, ki sta svoje življe-
nje posvetili stroki zdra-
vstvene nege. Poleg redne 
službe sta obe Kamničanki 
vrsto let aktivno delovali v 
Društvu medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehni-
kov Ljubljana in Zbornici – 
Zvezi ter spremljali razvoj 
zdravstvene nege. Ireno od 
nekdaj zanima tudi zgodo-

vinski vidik, Darinko aktual-
na dogajanja v sistemu zdra-
vstva in profesionalna skrb 
za ljudi, tudi skozi civilna 
združenja, zato se po lastnih 
besedah pri delu odlično do-
polnjujeta. S kolegicami An-
drejo Mihelič Zajec, Marjeto 
Berkopec in Zdenko Seni-
čar, vključujoč okrog 50 
strokovnjakov, ki pokrivajo 
posamezna področja v krov-
ni organizaciji, so bogato 
zgodovino od prvih korakov 
v letu 1927 do danes popisa-
le v prvi tovrstni knjigi, ki 
prinaša veliko zanimivih do-
kumentov o začetkih organi-
ziranega delovanja medicin-
skih sester na Slovenskem, 

slikovnega gradiva iz vseh 
obdobij delovanja, predsta-
vlja posameznice in posa-
meznike, ki so s svojim de-
lom in strokovnostjo po-
membno prispevali in skr-
beli, da je danes zdravstvena 
nega v Sloveniji kakovostna 
in na visoki strokovni ravni. 
Knjiga Negovanje dediščine 
skozi devet desetletij – orga-
nizirano delovanje medicin-
skih sester na Slovenskem 
opisuje tudi današnjo orga-
nizacijo in je vsekakor zani-
mivo branje ne le za vse, ki 
delajo v zdravstveni in ba-
biški negi, ampak tudi širše. 
Konec koncev nas medicin-
ske sestre spremljajo od 
rojstva, ob nas so v naših 
najlepših in najtežjih tre-
nutkih – tople, razumevajo-
če, strokovne in skrbne. Iz-
vajalci zdravstvene in ba-
biške nege in oskrbe, ki 
predstavljajo več kot polovi-
co vseh zdravstvenih delav-
cev v državi, so ne nazadnje 
ključni za sistem zdravstva 
in stebri vsake zdravstvene, 
socialnovarstvene in soro-
dne institucije, kjer je govo-
ra o zdravju ali bolezni, raz-
lagata Irena in Darinka. 
Knjigo so pripravljale dobre 
tri leta, najbolj intenzivno 
pa pet mesecev pred izidom 
konec lanskega leta.

Velik razvoj stroke in 
položaj v družbi skozi 
desetletja
»Skozi vsa desetletja organi-
ziranega združevanja in de-
lovanja medicinskih sester, 
ki so v različnih časovnih 
obdobjih imele različno 
stopnjo izobrazbe in s tem 
raznolike strokovne naslove, 
kasneje še priključenih ba-
bic na Slovenskem, sta se 
stroka in organizacija sooča-
li z enakimi izzivi: izobraže-
vanje, umeščanje poklicne 
skupine v zdravstveni sis-

tem in zdravstveni tim, avto-
nomija stroke, prizadevanja 
za sodelovanje v politiki, 
predvsem zdravstveni, med-
poklicno in medosebno so-
delovanje, profesionalne 
etične dileme, poklicne 
kompetence, regulacija pok-
lica, zakonski okvir delova-
nja, skrb za ustrezne delov-
ne pogoje, kakovost in var-
nost zdravstvene in babiške 
nege, stremljenje k na doka-
zih podprti stroki – razisko-
vanju in mnogo drugega. 
Kot da se iz zgodovine nis-
mo naučili vsaj nekaj lekcij. 
In videti je, kot da vsaka ge-
neracija začenja na novo, 
vedno z novimi – starimi 
izzivi, programi, željami, 
možnostmi, ki so na več 
področjih podobni tistim 
izpred desetletij. A počasi in 
zanesljivo se premika na bo-
lje, četudi morda ena gene-
racija komaj opazi spre-
membo,« pojasnjujeta Irena 
in Darinka. »Naš poklic se je 
razvijal v skrbi za paciente. 
Spreminjala se je tudi podo-
ba medicinske sestre, ne le 
zunanja, temveč skozi po-
notranjenja stroke, odnosa 
do pacienta. Zelo smo po-
nosne, da v očeh ljudi naš 
poklic kotira izjemno viso-
ko,« nadaljuje Darinka, ki je 
bila med drugim vrsto let 
predsednica Zbornice – 
Zveze.
Irena Keršič in Darinka Kle-
menc sta dolgoletni članici 
Delovne skupine za zgodo-
vino zdravstvene in babiške 
nege pri Zbornici – Zvezi in 
izvrstni poznavalki področja 
zdravstvene nege in zdra-
vstva nasploh. Začeli sta že 
ustvarjati novo knjigo s svo-
jega poklicnega področja in 
že razmišljata o tretji. Moti-
vacije jima vsekakor ne pri-
manjkuje, saj sta že od nek-
daj navajeni, da na področju 
stroke zdravstvene nege pre-
mikata meje.

Medicinske sestre  
o svoji stroki
Kamničanki Irena Keršič in Darinka Klemenc sta predstavili knjigo o bogati zgodovini organiziranega 
delovanja medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic na Slovenskem.

Darinka Klemenc in Irena Keršič / Foto: Bojana Klemenc

Mojca Volkar 
Trobevšek

Ljubljana – Ob organizaciji 
Evropskega prvenstva v gor-
skih tekih, ki je potekalo ju-
lija 2017 na Veliki planini, 
se je organizatorjema Miri 
Papež in Dušanu Papežu iz 
Kluba gorskih tekačev Pa-
pež porodila ideja, da bi po-
sneli tudi film, ki bi združe-
val kulturno dediščino pas-
tirskega izročila, lepoto Veli-
ke planine in šport – gorski 
tek. V sodelovanju z režiser-
jem Petrom Vrčkovnikom je 
nastal igrano-dokumentarni 
film, v katerem so nastopali 
gorski tekači in učenci 
Osnovne šole Stranje, ki so 
pod mentorstvom Mire Pa-
pež zaigrali dramske prizore 
iz življenja pastirjev. Pod 

scenarij za film sta se podpi-
sala Papeževa in režiser, 
zahtevno producentsko vlo-
go pa je sprejel Dušan Pa-
pež.
Uvrstitev v tekmovalni pro-
gram 12. Festivala gorniš-
kega filma je veliko prizna-
nje ustvarjalcem filma. 
Hkrati se je avtorjem izpol-
nila želja, da bi film videlo 
čim več ljudi, saj želijo deli-
ti edinstveno lepoto Velike 
planine in srčnost ter po-
nos vseh sodelujočih. Pred 
projekcijo filma v polni Ko-
sovelovi dvorani je z ustvar-
jalci in mladimi igralci 
(Luka Peter Romšak, Rebe-
ka Krt, Lara in Nik Potokar, 
Tim Zamljen) krajši pogo-
vor pripravila sodelavka fe-
stivala Mojca Volkar Tro-
bevšek.

Film v tekmovalnem 
programu

Film Po stezi pastirjev in tekačev so predvajali 
tudi v Cankarjevem domu v okviru 12. Festivala 
gorniškega filma.

Sproščen pogovor pred projekcijo filma / Foto: Igor Kuster

Bojana Klemenc

Stahovica – Dobrodelni 
marec, kakor so v Študent-
skem klubu Kamnik poi-
menovali sklop prireditev, 
na katerih cel mesec zbirajo 
denar za pomoči potrebne, 
se je letos začel z Dobrodel-
nimi pohodi na Sv. Primož, 
ki so trajali 48 ur, od minu-
lega petka do nedelje. Lan-
sko leto so pohode popestri-

li z znano osebnostjo in 
povabili predsednika drža-
ve Boruta Pahorja, letos pa 
se je pohodnikom pridruži-
la znana športnica Petra 
Majdič. Neža Špenko iz 
Študentskega kluba Ka-
mnik pove: »Namen poho-
da z znano osebnostjo je 
predvsem v želji, da še do-
datno privabimo pohodnike 
k udeležbi na naši dobro-
delni prireditvi.« 

Pohodniki so se s Petro Maj-
dič ter kamniškim podžupa-
nom Matejem Slaparjem in 
poslancem Matejem Toni-
nom podali na Sv. Primož z 
Vegrada, se na poti navzgor 
dobro naklepetali, se na 
vrhu skupno vpisali v knjigo 
pohodov, čakala pa jih je 
tudi pogostitev. 
Petra Majdič je uspešen po-
hod zaokrožila takole: »Ved-
no podpiram vsako priredi-

tev z dobrodelno noto, saj 
verjamem, da združuje ljudi 
in povezuje skupnost. Ta mi 
je še toliko bližja, saj je po-
vezana z gibanjem. Povabilu 
sem se odzvala tudi zato, ker 
sem del te skupnosti, saj tu-
kaj tudi občasno živim. Tre-
nutno zaradi majhnih otrok 
in več domov premalokrat 
zaidem 'Go', ampak več kot 
desetkrat letno pa zagoto-
vo.«

S Petro Majdič na Primoža
Kamniški študentje so v soboto, 3. marca, organizirali skupen pohod s Petro Majdič.
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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 marcu? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.visitkamnik.com.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 9. marca, ob 18. uri, Slovenski etnografski 

muzej
Pripovedovanje pravljic za majhne in velike: Jenkret je biv … 
jen Gašper Križnik

Gašper Križnik (1848–1904) ni bil le čevljar in trgovec, temveč tudi 
ljubiteljski zbiralec več kot dvesto pravljic, povedk, anekdot, opisov 
običajev iz domačega kraja Motnika in okolice. Tej majhni vasici na 
koncu Tuhinjske doline je prav s svojo srčnostjo in ljubeznijo do ljud-
skega izročila, predvsem do pravljic, postavil pomemben mejnik v 
njeni kulturni dediščini. Pripovedovalci in sodelavci festivala, ki se 
vsako leto junija odvija v Motniku, vam bodo natrosili cel kup Križni-
kovih pravljic. Pripovedovali bodo: Špela Regulj, Katarina Nahtigal, 
Breda Podbrežnik Vukmir, duo Vroča župa in Motničan Jože Keršič.

Torek, 20. marca, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Predavanje: Souvani in njihov park v Volčjem Potoku

Predavatelj Matjaž Mastnak nam bo predstavil zgodovino in pomen 
družine Souvan, ki je bila v 19. stoletju ena najbogatejših trgovskih 
družin v Ljubljani. Njeni moški člani so bili gospodarski funkcionarji 
in narodni politiki ter vpeti v kulturno življenje. Eden od njih, Leon 
Souvan, se je zapisal v slovensko kulturno zgodovino kot mecen sli-
karjev in skladatelj, predvsem pa kot stvaritelj parka okoli graščine v 
Volčjem Potoku.

Sreda, 21. marca, ob 19. uri, Krajevna knjižnica 

Komenda (OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: Študijske, hribovske in kulturne poti 
po indijski podcelini

Predavatelj Peter Zabret je po Indiji potoval štiri mesece in podrobno 
raziskal severozahodne pokrajine Indije, od nemirnega muslimanske-
ga Kašmirja, zelenih gora Himachal Pradesha do dolin Uttarakhanda.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 21. marca, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Osemdeseta obletnica odkritja mamutovega okostja v 
Nevljah pri Kamniku

Predaval bo prof. Danijel Bezek.

Prireditve v marcu
DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 10. marca, in nedelja, 11. marca, od 9.30 dalje, 

Dom kulture Kamnik
KUOD Bayani: Festival Nawar

Mednarodni festival orientalskega plesa

Potrebne predhodne rezervacije

Torek, 13. marca, ob 20. uri, Klub Kino dom
Abonma Stand up: Matic Kokošar, Dušan Tomič, Andrej 
Podbevšek

Cena vstopnice: 5 evrov

Sreda, 14. marca, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Angleška gledališka skupina GSŠRM: The Tribe (muzikal)

Cena vstopnice: 10/8 evrov. 

Dobrodelna predstava

Četrtek, 15. marca, ob 18. uri, Galerija DKK
Odprtje razstave izbranih otroških likovnih del na temo: 
Čutim veter

Organizator: Zasebni vrtec Zarja. 

Vstop prost!

Četrtek, 22. marca, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SLG Celje: Nora ali Hiša za lutke (drama)

Maistrov abonma, izven. 

Cena vstopnice: 15/12 evrov

Torek, 27. marca, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Marko Hatlak

Koncert z izbrano večerjo. Cena vstopnice: 12 evrov

Sreda, 28. marca, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Osrednja slovesnost ob prazniku občine Kamnik s 
podelitvijo priznanj Občine Kamnik

Vstop prost!

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 9. marca, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Ambra in Release the Ectoplasm

Večer glasno gromeče glasbe

Torek, 13. marca, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer družabnih iger – Risk!

S pomočjo diplomacije in vojske osvojite svet!

V sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik

Sreda, 14. marca, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnice ilustracije z Ivanom Mitrevskim

Vsako sredo, kotizacija za udeležbo na šestih delavnicah je 20 evrov.

Petek, 16. marca, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: ŠKM banda, SHUM in Spock Studios

Vabljeni na matematični, post-rock, folk, jazz koncert!

Sobota, 17. marca, ob 9. uri, MC Kotlovnica
FUD – filmsko ustvarjalna delavnica

Za mlade, ki želijo spoznati filmsko umetnost skozi zgodovino, teori-
jo in predvsem prakso. Delavnica se bo odvijala dva konca tedna. 
Število mest je omejeno. Prijave, vprašanja in sinopsise pošljite na 
jan.sustar.7@gmail.com, prednost imajo mladi, stari med 15 in 29 let. 

Torek, 20. marca, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Projekt Kolegice – spodbujanje zaposlovanja mladih žensk v 
organizaciji Zavoda Nefiks

Več informacij in prijave na kolegice@nefiks.si 

Petek, 23. marca, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Katzen Kabaret

Večer osupljivih kabaretskih točk

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA – PROJEKT VEČGENERACIJSKI 
CENTER LJUBLJANA

Petek, 9. marca, ob 15. uri, prostor KS Duplica
Skupina za aktivno starost vabi na medgeneracijsko 
srečanje ob dnevu žena

Nedelja, 11. marca in 18. marca, ob 16. uri,  
MC Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa 

Od ponedeljka, 12. marca, do četrtka, 15. marca,  
med 17. in 21. uro, Svetovalna pisarna za starejše

Delavnica uporabe računalnika in pametnega telefona  
za starejše

Prijave na telefonski številki 040 693 088 (Martina Ozimek) ali 070 
405 484 (MC Kotlovnica)

Četrtek, 15. marca in 22. marca, ob 16. uri, 
Makadam – Dnevna soba, Alprem 

Ustvarjalnice v Dnevni sobi
Kreativno druženje za otroke in mladino

Petek, 16. marca, 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.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 10. marca, od 10. do 11. ure, pristava
Obrezovanje sadnega drevja – jablane

Strokovnjak vam bo predstavil, kako pravilno obrezati jablane, da 
bodo kar najbolje rodile. Predavanje je brezplačno, plača se vstopnina 
v park. Prijave na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 10. marca, od 11.30 do 12.30, pristava
Obrezovanje okrasnih javorjev

Strokovnjak vam bo predstavil obrezovanje okrasnih javorjev, osredo-
točili se bomo na oblikovanje krošnje. Predavanje je brezplačno, plača 
se vstopnina v park. Prijave na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 11. marca, od 10. do 11. ure, pristava
Izdelava gregorčka, otroška delavnica

Obudili bomo staro rokodelsko tradicijo in izdelali gregorčke iz narav-
nih materialov. Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park. 
Zaželeno je spremstvo staršev. Prijave na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 17. marca, od 10. do 11. ure, rozarij
Obrezovanje vrtnic

Strokovnjak vam bo predstavil spomladansko obrezovanje vrtnic, 
kako jih obuditi iz zimskega spanja. Predavanje je brezplačno, plača 
se vstopnina v park. Prijave na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 18. marca, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod

Na jutranjem sprehodu po parku boste skupaj s strokovnjakom opa-
zovali ptiče, ki živijo v Arboretumu. Vodenje je brezplačno, plača se 
vstopnina v park. Prijave na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 24. marca, od 9.30 do 14.30, park
Vse lepo o vrtnicah

Dogodek je namenjen ljubiteljem vrtnic.  
Več informacij na www.arboretum.si.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Nedelja, 18. marca, ob 9. uri, Športna dvorana 

Komenda
Dobrodelni marec: Turnir v nogometu

Namenjen vsem, minimalno pet članov, prijave na nogometniturnir-
skk@gmail.com, prijavnina 50 evrov/ekipo, ki gre v celoti v dobrodel-
ne namene. 

TERME SNOVIK 

Sreda, 14. marca, od 17. ure do 17.30, Terme Snovik
Zdrava Hrbtenica – praktična delavnica na bazenu

Delavnico vodi Tina Kregar, dipl. fizioterapevtka.

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Nedelja, 18. marca, od 10. do 16. ure, Terme Snovik
Velikonočni sejem

Na sejmu bo vladalo pravo cvetnonedeljsko in velikonočno vzdušje, 
dogajanje bo obogateno s kulturnim programom.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA

Nedelja, 11. marca, od 15. do 19. ure, Planinski dom v 

Kamniški Bistrici
Gregorčki v Kamniški Bistrici 

Delavnica v planinskem domu KB in spuščanje gregorčkov (spust ob 
18. uri)

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN`K

Nedelja, 18. marca, ob 13. uri, Budnarjeva domačija
Festival cvetnonedeljskih butaric 

V osrednjem prostoru si boste lahko ogledali izdelovanje butaric s 
strani domačinov, butarico pa si boste izdelali tudi sami.

GLASBENA ŠOLA SKALAR

Sreda, 21. marca, ob 18.30, Kavarna Veronika
Spomladanski koncert Glasbene šole Skalar

Sreda, 28. marca, ob 18.30, Kavarna Veronika
Koncert Glasbene šole Skalar ob materinskem dnevu

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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 www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

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

Marija Škulj
iz Malega Hriba v Tuhinju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem ETA Kamnik za iz
rečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in daro
ve. Posebna zahvala gospodu župniku za obiske na domu 
in lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi patronažni 
sestri Lojzki in osebni zdravnici dr. Jermanovi. Hvala še 
enkrat vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Februar 2018

V SPOMIN

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli. 
(T. Pavček)

Miro Miklič
(5. 3. 2008–5. 3. 2018)

Hvala vsem, ki se ga še spominjate.

Ema, Miha, Teja

www.pogrebnik.si

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

V 85. letu nas je zapustila draga mama, babica,  
prababica, tašča in sestra

Frančiška Kropivšek
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom za darovano cvetje, sveče ter tolažilne besede. 
Hvala pevkam in trobentaču ter župniku za lep obred.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 92. letu starosti je svojo  
življenjsko pot sklenil

Jožef Repnik
po domače Babnikov Jože iz Vrhpolj 6 pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo osebju ZD Kamnik, osebju Pri
stana, župniku Janezu Mikliču za lepo opravljeno sve
to mašo, sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, 
PGD Nevlje in gasilcem iz sosednjih društev, Stanetu 
Novaku za lep govor, kvartetu Grm in trobentaču za lepe 
pesmi ob slovesu. Hvala za darovano cvetje, sveče in sve
te maše. Hvala vsem, ki ste našega Jožeta kljub mrzle
mu, sneženemu in vetrovnemu vremenu v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot.
Najlepša hvala vsem, ki ste imeli našega Jožeta radi.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Je čas, ki da. 
Je čas, ki vzame. 
Pravijo, je čas, ki celi rane. 
In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

 

Marija Klemenc
1932–2018

po domače Mrzlakova Mari iz Košiš 12 pri Kamniku

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, pri
jateljem, znancem za darovane sveče in izreče
na sožalja. Hvala pevcem kvarteta Grm in tro
bentaču. Zahvala g. župniku za opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Kamnik, februar 2018

ZAHVALA

Življenje niso dnevi, 
ki so minili, 
temveč dnevi, 
ki smo si jih zapomnili. 
(Paulenko)

Štefanija Grkman
rojena Griljc

(2. 12. 1925–25. 2. 2018)

V 93. letu se je od nas poslovila naša draga mama. Iskre
no se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose
dom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in 
cvetje. Posebna zahvala Domu starejših občanov Kam
nik za nego in skrb v zadnjem letu življenja, gospodu 
žup niku za lepo opravljen obred in pevcem kvarteta 
Grm. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v tako velikem šte
vilu pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni
Godič, 2. marca 2018

ZAHVALA

Kako je hiša strašno prazna, odkar
tebe v njej več ni, prej bila je tako
prijazna, zdaj otožna, tuja se nam zdi.
Ni več tvojega smehljaja in ne stiska
zlatih rok, ostala je samo za tabo sled
tvojih pridnih rok.
Težko dojamemo, da tukaj več te ni,
ko pa še nedavno skupaj srečni smo bili.

V 63. letu se je od nas poslovila najdražja mami, sestra, 
teta, babi, prijateljica in svakinja 

Danica Železnik 
iz Špitaliča 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji kakorkoli poma
gali, tako z besedami kot dejanji. Hvala sestri in bra
toma, ostalim sorodnikom in prijateljem za nesebično 
pomoč in da ste ji v njenih zadnjih urah stali ob strani 
in jo držali za roko. Neizmerno hvala dobrim sosedom, 
vaščanom, znancem in bivšim sodelavcem Pošte Slove
nije za izrečena sožalja, tolažilne besede, cvetje, sveče 
in denarno pomoč. Srčna hvala patronažni sestri Lojz
ki za njeno neizmerno pomoč, prav tako zdravnikom 
in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana. Prav tako se 
zahvaljujemo gospodu župniku za lep pogrebni obred, 
pevcem za sočutno zapete pesmi, lepo zaigrano Tišino, 
praporščakom in prijateljici za ganljive besede slovesa. 
Hvala tudi Komunalnemu podjetju Kamnik, Društvu 
upokojencev Motnik  Špitalič in ZB NOB Kamnik, KO 
Motnik  Špitalič in PGD Špitalič ter ostalim, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot. 

Vsi njeni
Špitalič, februar 2018

ZAHVALA

V neskončnost si odšla,  
ni več trpljenja ne bolečine.

Utrujena od bolezni je v 85. 
letu za vedno zaspala naša ljuba 
mami, tašča, babica, prababica 
in teta 

Marija Balantič 
iz Županjih Njiv

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom, 
ki ste jo v času bolezni obiskovali in ji nesebično poma
gali, prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ste nam v tež
kih trenutkih stali ob strani in nam izrekali sožalje, da
rovali cvetje, sveče in jo v velikem številu pospremili na 
njeno zadnjo pot. Hvala pevki Neži za čustveno odpeto 
pesem, kvartetu Grm, trobentaču in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ali čakate me, gozdovi preljubi?
Kako rad bi prišel, ah rad.
Ne čakajte me, nič več me ne bo. 
Še pomnite, kdaj sem prišel po slovo.

 Utrujen od bolečin nas je v 69. letu zapustil  
mož, oče, stari ata in tast

Martin Vegel
iz Soteske

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, njegovim sodelavcem iz Elek
tra Ljubljana okolica in našim sodelavcem za podarjeno 
cvetje, sveče, sv. maše in vsem, ki ste nam izrekli be
sede tolažbe in nam bili v oporo. Zahvaljujemo se tudi  
g. župniku in pevcem kvarteta Grm. Posebno zahvalo 
izrekamo LD Sela za organizacijo in vodenje pogreba, 
praporščakom, govorniku ter  zasavskim rogistom.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in  ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Kamnik – Člani Raziskovalno astronomskega krožka (RAK) 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik skupaj z 
astronomi iz Astronomskega društva Komet iz Kamnika in 
svojim mentorjem Lojzetom Vrankarjem vabijo na zdaj že 
tradicionalno javno astronomsko opazovanje na Zapricah, 
namenjeno vsem, ki jih zanimajo nebesni pojavi. Opazova-
nje (Lune in nekaterih bolj oddaljenih objektov nočnega 
neba, kot so meglice, kopice in galaksije) bo na travniku ob 
muzejskih kaščah, in sicer v petek, 23. marca, med 19. in 22. 
uro, a le, če bo nebo jasno. V primeru slabega vremena opa-
zovanje odpade. J. P.

Javno astronomsko opazovanje na Zapricah
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Jasna Paladin

Volčji Potok – S skupnim 
projektom bodo v dveh jav-
nih zavodih s področja kul-
ture – v Arboretumu Volčji 
Potok in Narodni galeriji – 
obeležili letošnje evropsko 
leto kulturne dediščine, 
hkrati pa tudi stoletnico Na-
rodne galerije.
Čeprav tovrstnih postavitev 
obiskovalci parka niso prav 
vajeni, je umetnost nekaj, 
kar je z Arboretumom pove-
zano že vse od samih začet-
kov. »Že leta 1900 je Leon 
Souvan začel urejati grad in 
park v Volčjem Potoku. Ba-
ročni grad je temeljito preu-
redil in kupil precej opreme 
v slogu 18. stoletja. Ta dvorec 
je bil svoj čas tako eden naj-
bogatejših. Souvan je bil zbi-
ralec starin, stekla, porcela-
na, kristala in slik in v svoji 
lasti je imel tudi slike Matije 
Jame, Mateja Sternena in Ri-
harda Jakopiča. Matija Jama 
je bil tudi reden gost na Sou-
vanovem gradu in je tu po-

gosto prebival. Leon Souvan 
je bil tudi skladatelj in pia-
nist, prostor v Volčjem Poto-
ku pa je uredil tako, da še 
danes v njem živi lepota tis-
tih dni. V Arboretumu 
spoznavamo, da je umetnost 
velika dobrina in da je kultu-
ra še mnogo več kot umet-

nost. Kultura je sobivanje 
različnih vrednot, različnih 
znanj in mnogih talentov, s 
katerimi gradimo narodno 
identiteto. Skupaj z Narodno 
galerijo smo spoznali, da s 
skupnim nastopom obisko-
valce lahko spodbudimo k 
razumevanju in odkrivanju 

bogastva, ki ga javni zavodi v 
Sloveniji hranimo,« je na 
predstavitvi projekta povedal 
direktor Arboretuma Volčji 
Potok Aleš Ocepek.
»Za predstavitev Narodne 
galerije v Arboretumu, ki je 
sicer mlajša institucija, a jo 
obišče neprimerno več ljudi 
kot našo galerijo, smo izbra-
li umetnine, ki so tako ali 
drugače povezane z lepoto 
– rože in ženske,« pa je deja-
la Barbara Jaki, direktorica 
Narodne galerije. Na ogled 
bo 36 umetnin, a vsak me-
sec bodo na novo predstavili 
le tri. Prve tri so naslovili 
Skupina pomembnih žensk, 
saj so v drevoredu svoje 
mesto našle Kofetarica Iva-
ne Kobilce, Franja Tavčar 
Jurija Šubica in Alma Ur-
banc (rojena Souvan) Ivana 
Vavpotiča. Umetnine, ki 
bodo razstavljene po vsem 
parku, spremljajo tudi opisi 
z osnovnimi umetno-
stnozgodovinskimi podatki 
in s komentarjem cvetlične 
vsebine.

Narodna galerija v parku
V Arboretumu Volčji Potok bodo v letošnjem letu na ogled tudi izbrane reprodukcije del klasičnih 
slovenskih slikark in slikarjev, ki so v svojem ustvarjalnem navdihu upodobili ženske in cvetje.

Med prvimi slikami so snovalci razstave v Arboretumu 
predstavili tudi Almo Urbanc Ivana Vavpotiča.
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  prevoz in spremljava otrok in starejših
  prevoz skupin (kombiji, enoprostorci ...)
  prevozi na letališča, v zdravilišča, bolnišnice ...

NOVO za STAREJŠE, INVALIDE ... NOVO 
   za Vas opravimo manjše nakupe v trgovini in 

dostavimo dobrine
   za Vas prevzamemo in dostavimo zdravila, 

odnesemo napotnico in vas prijavimo
   za Vas odnesemo pošto ...

ZAUPAJTE NAM IN NAS POKLIČITE.

Jasna Paladin

Kamnik – Sodelavci Zavoda 
1-2-3 bodo marca prečesali 
kamniške vrtce in malčkom 
med četrtim in šestim letom 
starosti predstavili malo 
robotiko.
»Namen tovrstnih predsta-
vitev in delavnic je spodbu-
diti otroke k razmišljanju, 
kako lahko kreativno prispe-
vajo s svojimi idejami in re-
šitvami svoj svet tehnologi-
je. Hkrati pa se približati 
področjem matematike, fizi-
ke, strojništva, naravoslovja, 
jezika in robotike. Otroci so 
se na naših delavnicah do 

sedaj razveselili lego kock in 
brezmejnega ustvarjanja z 
nj imi .  Razposajenim 
malčkom je izkušnja z njimi 
in z malo robotiko prinesla 
veliko vprašanj, zanimanj, 
aktivnosti in posledično tudi 
reševanje problemov, v kate-
rih so se znašli,« je zanimi-
vo sodelovanje z vrtci 
predstavila direktorica dom-
žalskega Zavoda 1-2-3- Moj-
ca Grojzdek, prepričana o 
zelo koristni uporabi kock 
pri vzgoji.
V minulih dneh so tako že 
obiskali najmlajše v Zaseb-
nem vrtcu Zarja in Zaseb-
nem vrtcu Sonček.

Mala robotika tudi  
v kamniških vrtcih

Točnost, odzivnost  
in zanesljivost
Na Kamniškem se je izkazalo, da je uporaba Taxija Kamnik 
lahko precej več kot le klic na telefon in koriščenje klasične 
taksi storitve, kot je to prevoz potnikov iz točke a do točke b.

Matjaž Vehovec iz Taxija Kamnik razloži, da so njihove stranke 
raznolike, a tudi storitev je precej širša: »Veliko starejših vozimo 
po nakupih, do banke, zdravnika in po drugih vsakdanjih oprav
kih. Prevažamo tudi najmlajše na treninge ali v šolo. Naše stran
ke so gojenci Ciriusa pa tudi poslovneži, ki jih vozimo po sestan
kih ali na letališče. Vse več dela imamo ob koncih tedna, ko pre
važamo tiste, ki pregloboko pogledajo v kozarec.« Nadaljuje, da 
dajejo v Taxiju Kamniku velik pomen točnosti, odzivnosti in za
nesljivosti. Zavedajo se tudi tega, da če jim zaupamo otroke, 
mora biti voznik taksija zanseljiva, zaupanja vredna oseba. Nji
hova prednost je tudi ta, da se za vožnjo lahko dogovorite vna
prej – za točno določen dan, uro in kraj, če vse te podatke že 
imate. Vožnjo pri Taxiju Kamnik prilagodijo željam potnikov, 
vedno upoštevajo stanje na cestah in vremenske razmere. Dela
jo ves dan, 24 ur; vožnje med tednom, med polnočjo in peto 
zjutraj, naročite do 24. ure.  Cenovno so ugodni, plačate lahko 
tudi z Moneto in od konca marca s plačilnimi karticami.
Uporaba Taxija Kamnik pride še kako prav tistim, ki se odpravlja
jo nekam, kjer zagotovo ne bodo mogli parkirati. Po novem pri 
Taxiju Kamnik še večjo pozornost posvečajo starejšim – sploh 
tistim, ki ne vozijo več; in če spadate med tiste, ki niso nikoli vo
zili, potem bo tudi za vas naslednja informacija še kako koristna: 
namreč, lahko se dogovorite, da gredo namesto vas v lekarno 
po zdravila in vam jih dostavijo – naj gre za dostavo zdravil na 
recept ali brez; odnesejo napotnico in vas prijavijo pri speciali
stu; oddajo pošto namesto vas; prevzamejo ali odpeljejo male 
gospodinjske aparate in tehnične izdelke, kot je to recimo ura, 
na popravilo; se namesto vas v živilsko trgovino odpravijo po 
nakupih. Vse to je dodana vrednost uporabe Taxija Kamnik, saj 
se cena storitev ne razlikuje od tiste, kot če bi se recimo sami 
usedli v avto in se odpeljali v lekarno ali trgovino.
Ko se torej znajdete v situaciji, ko ne morete s svojim avtom 
na pot, avtobus pa tudi ne predstavlja ustrezne rešitve, se 
obrnite na Taxi Kamnik, kjer boste s skupnimi močmi zagoto
vo našli najboljšo možno rešitev.

BLUETOOTH 
TEMPOMAT 
ZASLON NA DOTIK 

S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 30.4.2018.

peugeot.si

www.pohistvo-dabor.si

Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si

  Ne zamudite  

 izjemne  
priložnosti!

Na voljo le še dva eksponata  
kuhinj Alples 70% ceneje!

 –50 %
 –60 %

spalnica 
dnevna soba
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