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Aleš Senožetnik

Kamnik – Po tem, ko je Ka-
mnik pred skoraj dvema le-
toma dobil soposlovni pod-
jetniški center KIKštarter, ki 
mu je sledila še ustanovitev 
Podjetniškega kluba Ka-
mnik, je pred kratkim zaži-
vel še KIKštarter pospeševal-
nik, podjetje za investiranje 
semenskega kapitala v za-
gonska podjetja. Podjetni-
ško povezovanje, ki je že 
preseglo meje občine, tako 
ne skriva, da si v Kamniku 
želijo stekanja inovativnih 
podjetniških idej iz vse Slo-
venije. Člani podjetniškega 
kluba, ki so ustanovili po-
speševalnik, so resnost pod-
krepili z več kot 60 tisoč evri 
začetnega kapitala, ki so ga 
zbrali ob ustanovitvi na tret-
ji skupščini kluba konec ja-
nuarja.

Investiranja v zagonska 
podjetja iz celotne regije
Potencialna podjetja za in-
vestiranje bodo preko po-
speševalnika iskali v okviru 
t. i. start up vikendov in po-
dobnih predstavitev podje-
tniških idej, ki so jih v sopo-
slovnem centru KIKštarter 
že večkrat pripravili. V za-
meno za vložek v podjetje pa 
je pospeševalnik praviloma 
upravičen tudi do lastniške-
ga deleža v podjetju, v kate-
rega je vložil kapital.
»Vprašanje, kaj mi – kaj jaz 
– kot podjetnik lahko nare-
dim za premik na bolje, je 
rodilo odgovor in ustanovi-
tev podjetja, katerega na-
men bo investiranje semen-
skega kapitala v zagonska 
podjetja iz celotne regije. 
Program in model dela na-
meravamo prenesti na osta-
le regije in na ta način ustva-
riti kritično maso podjetni-

kov investitorjev in za-
gonskih inovativnih poslov-
no zanimivih idej, za katere 
bomo ocenjevali, da nam 
bodo investirani kapital tudi 
vrnile z donosom,« je zami-
sel strnil pobudnik ideje To-
maž Lah, direktor podjetja 
Nektar Natura in do nedav-
nega predsednik podjetni-
škega kluba, ki ga je prav na 
tretji skupščini nasledil Aleš 
Juhant, direktor podjetja 
Metal Profil iz Mengša, kjer 
je srečanje tudi potekalo.
Kot je dejal novi predsednik, 
se je funkciji sprva upiral, 
delno zaradi časa, ki ga zah-
teva, delno pa zaradi dejstva, 
da ne prihaja iz Kamnika, a 
je po prigovarjanju Tomaža 
Laha (novega predsednika 
vsakokrat predlaga stari) 
kandidaturo vendarle spre-
jel. »Obul sem velike čevlje, 
tako Tomaž Lah kot njegov 
predhodnik Urban Bergant 
vodita mednarodna podje-
tja. A bistvo podjetniškega 
kluba je ravno v tem, da nas 
spodbudi, da gremo na tuje 

trge in se razvijamo. Prav 
tako moramo mi spodbuditi 
mlade in jim pomagati k nji-
hovemu razvoju,« je povedal 
novoizvoljeni predsednik.

Uveljavljeni podjetniki si 
želijo sveže energije
V Podjetniškem klubu Ka-
mnik, ki že prerašča meje 
občine, je zbranih 56 naju-
spešnejših podjetij, ki skupaj 
ustvarijo kar 74 odstotkov 
prihodkov od skupno 810 
gospodarskih družb, registri-
ranih na tem območju. Tre-
tja skupščina pa je pokazala, 
da si uveljavljeni podjetniki 
želijo sveže energije in novih 
poslovnih idej. »Kot družba 
moramo vsi skupaj spoznati 
nujnost – še posebej ravno 
podjetja, da pomagamo raz-
vijati poslovne ideje, ker v 
strukturi predvsem večjih 
podjetij zaradi obremenje-
nosti z dnevnimi opravili ne 
moremo tako hitro slediti 
novim udarnim smerem ra-
zvoja, zagonska podjetja pa 

tem trendom z lahkoto sledi-
jo,« je o razlogih za ustanovi-
tev pospeševalnika v brošuri, 
izdani ob skupščini, zapisal 
prvi predsednik kluba Urban 
Bergant. 
Sodeč po spodbudnih go-
spodarskih kazalcih in raz-
širjajočem se optimizmu in 
zagnanosti, ki vlada po naj-
različnejših podjetniških in-
kubatorjih, se prvih investi-
cij lahko nadejamo že kaj 
kmalu. 
V Kamniku so oči uprte tudi 
v mlade podjetnike, ki se vse 
tesneje povezujejo v sopo-
slovnem centru KIKštarter. 
Ta se je v dveh letih dela iz-
kazal kot edini tovrstni cen-
ter, ki uspešno deluje izven 
prestolnice. Dodatna spod-
buda in veliko priznanje pa 
sta prišla tudi iz tujine, saj je 
bil projekt med več kot 300 
prijavljenimi iz vse Evrope 
izbran za finalista Evropske 
komisije za spodbujanje 
podjetništva v lokalnem 
okolju. 

Ustanovili podjetje za 
zagon poslovnih idej
Na tretji skupščini Podjetniškega kluba Kamnik, ki jo je sedaj že nekdanji predsednik označil za 
prelomno, so kamniški (in okoliški) podjetniki ustanovili KIKštarter pospeševalnik, družbo za 
financiranje podjetniških idej, in že ob ustanovitvi zbrali več kot 60 tisoč evrov semenskega kapitala.

Člani Podjetniškega kluba Kamnik na svoji tretji skupščini / Foto: Aleš Senožetnik
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Zakladnica pozabljenih jedi
Marsikatera slovenska tradicionalna jed izgublja boj s 
časom in ostaja vedno bolj pozabljena v zaprašenih 
ljudskih kuharskih knjigah. V Zavodu za turizem, šport 
in kulturo Kamnik želimo obrisati prah vsaj z nekaterih, 
zato vas vabimo k sodelovanju.
Morda hranite doma recepte s. Felicite Kalinšek, rojene 
v Podgorju pri Kamniku, avtorice Slovenske kuharice,  
ali preproste recepte slastne kamniške jedi s pridihom 
domačega ognjišča, z vonjem po domači shrambi in  
ljubečim zavetjem babičine kuhinje?
Toplina in domačnost sta lahko vodili tudi v sodobnejši 
kulinariki, zato želimo blagovni znamki Okusi Kamnika 
dotočiti sokov z novimi, že pozabljenimi jedmi, ki jim 
bodo kuharski mojstri vtkali duh novega časa in hkrati v 
njih tenkočutno pustili očarljive sledi preteklosti.

Recepte že pozabljenih jedi pošljite na naslov TIC 
Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, lahko pa jih 
osebno prinesete vsak dan od 9. do 16. ure. Zraven 
pripišite kraj in ime gospodinje, ki je po tej recepturi 
pripravljala lokalno kamniško jed. Vsak recept bo 
nagrajen s kuhalnico Okusi Kamnika.
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OBČINSKE NOVICE

Znani so občinski 
nagrajenci
Občinski svetniki so na svoji 
prvi seji v letošnjem letu 
med drugim potrdili tudi 
proračuna za leti 2017 in 
2018 in občinske nagrajence, 
ki jih bo letos šest.
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AKTUALNO

Kotlovnica niso samo 
žurke
Zavod Mladinski center Ko-
tlovnica je konec januarja 
obeležil prvo desetletje ura-
dnega delovanja.

stran 5

ŠPORT

Kegljači prevzeli 
vodstvo na lestvici
Kegljači KK Calcit Kamnik se 
borijo za naslov državnega 
prvaka, ženska prva ekipa pa 
za mesta, ki prinašajo evrop-
ska tekmovanja.
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ZANIMIVOSTI

Slikarski mojster 
Matija Koželj
Februarja obeležujemo 175. 
obletnico rojstva in stoto 
obletnico smrti slikarja Mati-
je Koželja. Poleg bogatega 
slikarskega opusa je Kamni-
čanom dal tudi sinova, slikar-
ja Antona in Maksa Koželja.
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OBČINA KAMNIK

obvešča o

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE  
V OBČINI KAMNIK

za šolsko leto 2017/2018

Vpis bo potekal v vrtcih v času uradnih ur, in sicer od 6. 3. do 
17. 3. 2017. Vlogo je treba oddati na sedežu vrtca prve izbire 
ali jo poslati po pošti. Poziv za vpis s podrobnejšimi 
informacijami je objavljen na uradni spletni strani Občine 
Kamnik www.kamnik.si, na spletnih straneh vrtcev ter na 

oglasnih deskah. 

Dodatne informacije lahko prejmete v vrtcih ali  
na Občini Kamnik, pri Tini Trček, tel. 01/8318-105,  

e-pošta: tina.trcek@kamnik.si.

Marjan Šarec
ŽUPAN

ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin  
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

OGLASNO TRŽENJE: 
Mateja Žvižaj  
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962-143

ZAHVALE, OSMRTNICE: 
Renata Frakelj  
malioglasi@g-glas.si, 04/201-42-47

NAROČNINE:  
Špela Volčjak
narocnine@g-glas.si, 04/201-42-41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v Občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2017 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 24. februarja 2017, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 16. februarja 2017.

Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
kontaktnimi podatki v času uradnih ur lahko pustite v 
nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.

Kamnik – Občina Kamnik bo skladno s Pravilnikom o dode-
ljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom 
spomeniško zaščitenih stanovanj in stanovanjskih stavb za 
obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v občini 
Kamnik tudi v letih 2017 in 2018 v proračunu namenila nekaj 
denarja, in sicer vsako leto po 10 tisoč evrov. Kot sporočajo 
z občine, se bodo na javni razpis, ki bo objavljen na uradni 
spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si), lahko prija-
vili zemljiškoknjižni lastniki spomeniško zaščitenih stano-
vanjskih objektov, ki bodo obnove izvedli v skladu s kultur-
novarstvenimi pogoji in soglasji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, imeli slikovna dokazila o stanju objekta 
pred in po obnovi ter račune in potrdila o plačilu le-teh. J. P.

Občinski denar za obnovo fasad

Jasna Paladin

Kamnik – Svetniki so, kot je 
že v navadi, začeli s točko 
Volitve in imenovanja in 
sprejeli sklepe o imenova-
nju  predstavnikov Občine 
Kamnik v Svet Centra za iz-
obraževanje, rehabilitacijo 
in usposabljanje Kamnik 
(Anton iskra), v Svet Osnov-
ne šole Toma Brejca (Alen-
ka Jevšnik, Petra Stergar in 
Primož Zupan), v Svet 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta Kamnik (Nina Irt, Boži-
dar Pilej in Ivanka Učakar) 
ter v Svet Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik (Alenka Jevšnik), po-
dali  pa so tudi pozitivno 
mnenje k imenovanju direk-
torice Centra za socialno 
delo Kamnik (Maja Gradi-
šek).

Letos dve zlati priznanji
Župan Marjan Šarec bo ob 
letošnjem občinskem pra-
zniku konec marca podelil 
šest občinskih priznanj. Zla-
ti priznanji bosta prejela dr. 
Marija Klobčar (za široko 
znanstveno razgledanost, za 
etnološko in folkloristično 
raziskovanje, ki se pogosto 
osredotoča na Kamnik in 
njegove ljudi, ter za strokov-
no pomoč organizatorjem 
prireditev in projektov, s ka-
terimi je Kamnik postal 
znan onkraj slovenskih 
meja) in Janez Uršič (za dol-
goletno uspešno delo in iz-
jemen prispevek k razvoju 
kakovostne gostinske, kuli-
narične in turistične ponud-
be na Kamniškem, nesebič-
no finančno in humanitar-
no pomoč ter podporo šte-
vilnim lokalnim društvom, 
organizacijam in posame-
znikom). 
Srebrni priznanji bosta pre-
jela Danijel Bezek (za so-
oblikovanje intelektualnega 
in kulturnega življenja v ob-
čini Kamnik, za dosežke pri 
ohranjanju zgodovinskega 
spomina in kulturne dediš-
čine ter za prispevek k delo-
vanju civilne družbe) in 
Enota za protokol Slovenske 
vojske (za dolgoletno nadvse 
uspešno sodelovanje in po-
moč pri izvajanju slovesno-
sti v spomin na dogodke iz 
naše zgodovine, še posebej 
pa za sodelovanje pri ohra-
njanju spomina na našega 
rojaka, generala Rudolfa 
Maistra). 
Bronasti priznanji pa bodo 
prejeli Alenka Juvan (za zav-
zeto delo v Rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra) in člani Kul-

turno-umetniškega društva 
Hiša keramike – zakaj pa ne 
majolka (za ohranitev in pre-
nos znanja poslikave v slogu 
majolike in širjenje kulture, 
povezane s keramiko).

Proračuna ali »predvolilni 
piškotki«
Obravnava proračunov za 
leti 2017 in 2018 je minila 
brez večje razprave in z 
zgolj enim amandmajem. 
Letošnji proračun je »težak« 
kar 37 milijonov in pol (od 
tega je 7,5 milijona evrov 
kredita za sanacijo Osnovne 
šole Frana Albrehta), pri-
hodnje leto pa bo občina 
razpolagala s približno 23 
milijoni evrov. 
Za investicije bo letos name-
njenih okoli enajst milijo-
nov evrov, med postavkami 
so denimo obnova Starega 
gradu, odkup in ureditev do-
datne sobe v rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra, obnova 
mestne kavarne, dokapitali-
zacija družbe Velika plani-
na, kjer bodo med drugim 
kupili novi kabini za nihal-
ko, ureditev ceste skozi Pod-
gorje, sanacija podružnične 
šole v Zgornjem Tuhinju 
idr.
Brez pripomb večinoma 
opozicijskih svetnikov vsee-
no ni šlo. Najbolj kritična do 
proračuna sta bila tokrat 
svetnika SDS Damjan Hri-
bar in Matija Sitar Močnik. 
Hribar je poudaril, da sve-
tniki SDS pri pripravi prora-
čuna niso imeli možnosti 
sodelovanja, nekatere po-
stavke pa je poimenoval kar 
predvolilni piškotki. Najbolj 
skeptičen je bil do občinskih 
načrtov v zvezi s sanacijo OŠ 
Frana Albrehta, saj občina 

še vedno ni predstavila ter-
minskega in finančnega pla-
na, niti ne same investicije. 
Prav tako sta bila svetnika 
kritična do višine postavk za 
obnovo Starega gradu (135 
tisoč evrov) in obnovo kavar-
ne Veronika (200 tisoč 
evrov), ki naj bi bili po nju-
nem mnenju previsoki. 
Z amandmajem, ki sta ga 
vložila, sta predlagala uredi-
tev parkirišča med gimnazi-
jo in zdravstvenim domom, 
a njun predlog ni bil sprejet.

Proračunska rezerva za 
sanacijo zemeljskih 
plazov
Svetniki so med drugim 
sprejeli tudi odlok o uporabi 
proračunske rezerve za letoš-
nje leto. Sto tisoč evrov bodo 
namenili za sanacijo podora 
skal v Podstudencu, petdeset 
tisočakov pa za sanacijo pla-
zu v vasi Žubejevo.

Dobra novica za 
stanovalce mestnega 
središča
Po skrajšanem postopku so 
bile sprejete spremembe 
odloka o ureditvi cestnega 
prometa in prometni uredi-
tvi javnih površin na obmo-
čju občine Kamnik, ki ure-
jajo način ravnanja z nepra-
vilno parkiranimi in za-
puščenimi vozili. S spre-

membo pravilnika o pro-
metni ureditvi na javnih 
parkirnih površinah v delu 
mesta Kamnik pa so svetni-
ki stanovalcem najožjega 
mestnega središča, ki so že 
sedaj upravičeni do ene 
brezplačne letne parkirne 
karte,  omogočiti parkiranje 
vozil na parkirnih površi-
nah, na katere mejijo, torej 
v neposredni bližini njiho-
vega prebivališča, in  ne 
zgolj na parkirnih površi-
nah na Frančiškanskem 
trgu, kot je veljalo do sedaj.

Sprejet tudi program 
športa za letošnje leto
Svetniki so na tokratni seji 
sprejeli še pravilnik o sofi-
nanciranju obnove sakral-
nih objektov v občini Ka-
mnik, pravilnik o sofinanci-
ranju socialnovarstvenih 
programov v občini Kamnik, 
osnutek odloka o zagotavlja-
nju socialnovarstvenih de-
javnosti v občini Kamnik, 
občinski letni program špor-
ta za letošnje leto, sklep o 
začetku postopka spre-
memb poslovnika Občin-
skega sveta Občine Kamnik 
in Statuta Občine Kamnik, 
okvirni program dela Občin-
skega sveta Občine Kamnik 
za letošnje leto in načrt rav-
nanja z nepremičnim pre-
moženjem občine v letoš-
njem letu.

Osemnajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Znani so letošnji 
občinski nagrajenci
Občinski svetniki so na svoji prvi seji v letošnjem letu med drugim potrdili tudi proračuna za leti 2017 
in 2018 in občinske nagrajence, ki jih bo letos šest.

Svetniki so svojo prvo sejo v letu 2017 imeli v sredo, 1. februarja. / Foto: Jasna Paladin

Letošnji proračun je »težak« največ do sedaj, kar 
37 milijonov in pol (od tega je 7,5 milijona evrov 
kredita za sanacijo Osnovne šole Frana 
Albrehta, ki naj bi se začela še letos), prihodnje 
leto pa bo občina razpolagala s približno 23 
milijoni evrov.
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Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b, 1241 Kamnik, T: 01 830 33 30
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si 
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si 

V  Vrtcu Antona Medveda Kamnik vas vabimo,  
da se nam pridružite na 

 DNEVIH ODPRTIH VRAT  
VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK,  

kjer boste naše delo lahko neposredno spoznali.

Za vas, ki imate radi naš vrtec, za vas, ki želite otroka  
vključiti v naš vrtec, pripravljamo dneve odprtih vrat,  

ki bodo potekali v času od 20. 2. do 24. 2. 2017.  
V vseh enotah bodo potekali v času od 9. do 11. ure. 

V enoti Rožle in Kamenček 20. 2. 2017,  
v enoti Sneguljčica 21. 2. 2017, v enoti Tinkara 22. 2. 2017,  

v enoti Pestrna 23. 2. 2017. 

V malih enotah – Polžki, Palček, Cepetavček, Kekec,  
Marjetica, Oblaček, Mojca, Pednjped in  

Sonček – 24. 2. 2017.

Jasna Paladin

Kamnik – »Občina Kamnik 
bi z obnovo stražnega stolpa 
na Malem gradu naredila 
nov korak k razvoju že tako 
velikega turističnega potenci-
ala mesta Kamnik. Z Rober-
tom Novakom sva že nekaj 
časa opažala neizkoriščeni 
potencial zapuščenega straž-
nega stolpa, ki bi z minimal-
no investicijo lahko obogatil 
turistično ponudbo mesta. 
Projekt temelji na racionalni, 
minimalistični in jasni arhi-
tekturni zasnovi, ki z 
majhnim posegom v histo-
rično dediščino pušča vtis, 
kot da je vse skupaj že od 
nekdaj tam,« pravi Marjan 
Kocjan, ki nam je v telefon-
skem pogovoru zaupal, da je 
bilo darilo, torej idejni pro-
jekt, ki sta ga minuli teden 
odnesla na občino, za župa-
na kar presenečenje, saj po-
govorov na to temo med nji-
mi do sedaj ni bilo. »Obču-
tek je bil dober,« sta bila po 

srečanju zadovoljna arhitek-
ta, ki sta veliko pozornost na-
menila prav temu, da bi bil 
projekt hitro uresničljiv in za 
občino ne predrag. »Kot 
vemo, je bilo v preteklosti na-
rejenih že več projektov za 
obnovo stražnega stolpa. Ne 
morem ocenjevati, kateri so 
boljši in kateri slabši, a dej-
stvo je, da nikomur ne koris-

tijo, če ostanejo nerealizira-
ni,« še pravi Kocjan, ki oce-
njuje, da izvedba projekta ne 
bi smela biti dražja »od cene 
spodobnega stanovanja«, 
vsekakor pa naj bi bila cenej-
ša od načrtovane obnove 
osrednje mestne kavarne.
Arhitekta sta v svoj idejni 
načrt umestila razgledno 
ploščad v stolpu, ki bi obisko-

valcem prinesla izjemne po-
glede na celotno mesto in 
okolico v obsegu 360 stopinj. 
V spodnjih prostorih bi pri-
dobili prostor za manjše do-
godke, kot so razstave, kon-
certi, predavanja, poroke …

»Predlog je upoštevanja 
vreden«
Kaj menijo o idejnem pro-
jektu in kako oz. če ga na-
meravajo uresničiti, smo 
vprašali tudi župana Marja-
na Šarca. »Že pri pripravi 
proračuna smo za leti 2017 
in 2018 namenili sredstva 
za obnovo grajskega obmo-
čja, torej še preden smo bili 
seznanjeni z omenjeno po-
budo. Omenjeni projekt 
smo skupaj z arhitektoma 
pogledali in prvi vtis je do-
ber. Projekt namreč ni zas-
tavljen megalomansko, tem-
več upošteva danosti. Vseka-
kor je predlog upoštevanja 
vreden in bi ga kazalo izves-
ti, saj nam sedanje stanje ni 
v ponos,« nam je odgovoril.

Idejni projekt za obnovo 
stražnega stolpa
Kamniška arhitekta Marjan Kocjan in Robert Novak sta v četrtek, 2. februarja, županu Marjanu Šarcu 
podarila idejni projekt prenove stražnega stolpa na Malem gradu. Kot pravita, sta želela izdelati projekt, 
ki bo hitro uresničljiv in z nizkimi sredstvi, zato ne preseneča, da sta na občini naletela na dober odziv.

Razgledna ploščad bi ponujala izjemne razglede na celotno 
mesto v obsegu 360 stopinj.

Idejna zasnova prenovljenega vhoda v stražni stolp

Vstopna dvorana bi lahko bila namenjena razstavam, 
koncertom in drugim dogodkom.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Konec januarja 
so se srečali župniki, ki 
svojo službo opravljajo na 
področju občine, in pred-
stavniki občinske uprave. 
Župan Marjan Šarec je 
med projekti minulega 
leta izdvojil sofinanciranje 
obnove fasade na cerkvi 
sv. Ahaca, ki stoji ob poti 
na Kranjski Rak nad vasjo 
Kališe. Občina pa je finan-
cirala tudi obnovo tlaka in 
kipov v cerkvi sv. Martina 
v Šmartnem, na javnem 
razpisu pa je poleg obeh 
župnij sredstva dobil tudi 
projekt za obnovo kapelice 

v Godiču, ki so jo obnovili 
konec lanskega leta. Glav-
no sporočilo kamniških 

župnikov je bilo, da je de-
narja za obnove malo, še 
posebej glede na veliko 

število sakralnih objektov 
v občini, med katerimi jih 
je precej tudi na seznamu 
kulturne dediščine, kar 
zahteva še dodatno skrb 
pri obnovah. Šarec je izra-
z i l  zavedanje ,  da  je 
sredstev manj, kot bi si 
želeli, hkrati pa dodal, da 
ob premajhni povprečni-
ni, ki jo občinam namenja 
država, povišanje prora-
čunske postavke za sofi-
nanciranje obnove sakral-
nih objektov za zdaj ni 
mogoče. Tako kot v prete-
klih letih ta tudi v nedav-
no sprejetem dvoletnem 
proračunu ostaja na višini 
14 tisoč evrov.

Srečanje župnikov z županom
Konec januarja je župan Marjan Šarec gostil kamniške župnike. Beseda je tekla predvsem o obnovi in 
vzdrževanju številnih sakralnih objektov.

Kamniški župniki so se na občinski upravi sestali z 
županom. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Požar je 
ostrešje in inventar gostilne 
Pod žičnico, ki je v lasti 
družbe Velika planina, zajel 
okoli 10. ure dopoldne in 
kljub hitremu odzivu gasil-
cev PGD Kamniška Bistrica, 

nekoliko kasneje pa še PGD 
Kamnik in PGD Duplica 
(skupno je v intervenciji so-
delovalo štirideset gasilcev), 
v celoti uničil objekt. Poško-
dovanih k sreči ni bilo.
Ob začetku požara je bilo v 
gostilni nekaj zaposlenih in 
gostov, ki pa so trezno reagi-
rali in jim je zato uspelo re-
šiti nekaj opreme. Na požar 
je opozoril tudi alarm, a og-
njeni zublji so se po objektu 
razširili v hipu in povzročili 
veliko škodo. »Vzrok požara 
ljubljanski kriminalisti še 
ugotavljajo, tudi škoda še ni 
ocenjena, a prve ocene niso 
spodbudne. Objekt bo naj-
verjetneje treba v celoti 
podreti, v tem primeru je 
škode za vsaj dvesto tisoč 

evrov. Smo pa objekt imeli 
zavarovan,« nam je na kraju 
požara povedal direktor 
družbe Velika planina Leon 
Keder in dodal, da bodo v 
obnovo, kot kaže, vložili do-
biček, ki so ga po vrsti 
sušnih let v družbi ustvarili 
lani, z njim pa so prvotno 

nameravali obnoviti Gos-
tišče Zeleni rob na Veliki 
planini. Škoda je še toliko 
večja, ker je bila notranjost 
gostinskega lokala Pod žič-
nico temeljito prenovljena 
pred zgolj dvema letoma in 
pol.

Sistem za prodajo 
vozovnic že usposobili
K sreči v požaru nista bili 
poškodovani nihalka in 
strojnica nihalke, je pa v ce-
loti zgorel sistem za prodajo 
vozovnic za nihalko, ki pa so 
ga ob pomoči nekaterih pod-
jetnikov nekaj dni kasneje 
že usposobili. 
Gostinski lokal nameravajo 
obnoviti do začetka poletne 
sezone.

Požar uničil 
gostilno Pod žičnico
V ponedeljek, 30. januarja, so ognjeni zublji zajeli 
ostrešje gostilne pri spodnji postaji nihalke na 
Veliko planino in jo povsem uničili. Škoda je 
velika, natančen vzrok požara pa še ni znan.

Požar je gostilno Pod žičnico povsem uničil, preiskava 
primera pa še vedno poteka, so nam v ponedeljek zatrdili 
na PU Ljubljana. / Foto: Občina Kamnik



4

Občinske novice, mnenja

petek, 10. februarja 2017

Močno gospodarstvo je temelj 
razvoja in obstoja vsake druž
be. Eden od stebrov gospo
darstva pa je podjetništvo, ki 
zagotavlja delovna mesta in 
razvoj. Z boljšimi pogoji za 
podjetnike, razvoj in izvoz ra
ste tudi naša blaginja. Če se 
kot družba želimo razvijati, mo
ramo svoje izdelke in storitve 
prodajati tudi v tujino, da pri
demo do dodatnih sredstev od 
zunaj.
Žal sta t. i. »nacionalni interes« 
in pohlep posameznikov uniči
la večja slovenska podjetja, s 
čimer so čez noč izpuhteli ves 
do tedaj prigarani razvoj in de
set tisoči delovnih mest. Tudi v 
Kamniku.

Pa vendar se na pogorišču nek
danjih tovarn razvijajo nova, 
uspešna, inovativna podjetja. 
Teh v naši občini ni malo. 
Usmerjena so v inovacije, razvoj 
in izvoz, s prodajo (tudi) na tujih 
trgih pa pridobivajo sredstva za 
plače delavcev ter za nenehne 
izboljšave delovnih procesov. 
V Kamniku smo predlani usta
novili coworking podjetniški 
center KIKŠtarter, katerega na
men sta spodbujanje občanov 
k podjetniškemu razmišljanju in 
podpora že uveljavljenim pod
jetjem. Delovanje KIKŠtarterja 
pa je pred kratkim nadgradil še 
Sklad za razvoj novih podjetij, 
ki so ga ustanovili člani Podje
tniškega kluba Kamnik. Želimo 
si čim več novih razvojnih pod
jetij, zato bomo zanimive ideje 
(startupe) iskali tudi onkraj 
naše občine. Tako lahko KIK
Štarter postane regijski podje
tniški pospeševalnik.

Matej Slapar, podžupan
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KIKŠtarter – regijski pospeševalnik

Preteklo soboto je v Celju pote-
kal letni posvet NSi, ki se ga je 
udeležilo več kot 150 predse-
dnikov občinskih in regijskih 
odborov iz cele Slovenije. Pos-
vet je bil posvečen razpravi o 
nadaljnjih aktivnostih stran-
ke, še posebej smo se posvetili 
dvema področjema: pokojnin-
skemu sistemu in družinski 
politiki. Negativni demograf-
ski trendi od nas terjajo, da za 
omenjena področja pripravi-
mo konkretne ukrepe.  
Po vsebinski plati je NSi naj-
bolj prepoznavna po gospodar-
skem programu in temeljnih 
civilizacijskih vrednotah, ki 
jih zagovarja. Kot je bilo skle-
njeno na posvetu, bo NSi tudi 
v prihodnje krepila svoj gospo-
darski programski profil, prip-
ravila pa bo tudi ukrepe na 
področju soočanja z demograf-
skimi izzivi. Tukaj imamo v 
mislih predvsem konkretne uk-
repe za izboljšanje pokojnin-
skega sistema in družinske 
politike. Prihodnjo pokojnin-
sko reformo moramo zasnova-
ti tako, da bo zaposlenemu ob 
zaključku 40-letne delovne 
(pokojninske) dobe prinesla 
vsaj 617 evrov pokojnine.  Ko 
človek odide v pokoj, mu mo-
ramo zagotoviti normalno 
preživetje. Če kdo, ko izpolni 
pogoje za upokojitev, želi osta-
ti na trgu dela, mu mora sis-
tem to tudi omogočiti. Deloda-
jalcem je v novi pokojninski 
reformi treba zagotoviti davč-
ne olajšave, če iztrošene in sta-
rejše delavce prerazporedijo na 
lažja in manj zahtevna delov-
na mesta. Na posvetu je bilo 

poudarjeno, da bi se moralo 
pri višini starostne pokojnine 
upoštevati tudi število otrok. 
Še pomembnejši kot prilagodi-
tve pokojninskega sistema na 
trenutne demografske trende 
pa so ukrepi za povečanje rod-
nosti. Rodnost v Sloveniji na-
mreč znaša 1,5 otroka na 
mamo v rodni dobi, če pa želi-
mo kot narod preživeti, bi mo-
rala biti rodnost 2,1 otroka. 
Večja dostopnost mladih do 
služb in stanovanj je nujen 
začetek. Če vlada sprošča var-
čevalne ukrepe, potem bi jih 
morala najprej na področju 
družinske politike. Pretekli te-
den smo tako v NSi vložili za-
kon, ki ponovno uvaja 
brezplačen vrtec za drugega in 
vse naslednje otroke ter celotno 
višino porodniškega nadome-
stila za vseh 12 mesecev.
Kot sem že večkrat poudaril, v 
NSi ne želimo zgolj kritizirati 
vlade, ampak ponujamo 
konkretne predloge rešitev na 
področjih, kjer smo nezado-
voljni. Med udeleženci posveta 
je bilo po predstavitvi javno-
mnenjskih anket čutiti zado-
voljstvo, da ima stranka sta-
bilno podporo, ki se giblje ok-
rog deset odstotkov, saj to govo-
ri v prid temu, da državljani 
vendarle opazijo naše trdo 
delo na različnih področjih. 

Matej Tonin, poslanec

Za 40 let dela 
najmanj 617 
evrov pokojnine

Iz poslanskih klopi

Jasna Paladin

Kamnik – Svetnica Nina Irt 
(LMŠ – Naprej Kamnik) je 
na občinsko upravo na zad-
nji seji občinskega sveta na-
slovila vprašanje, povezano 
z gradnjo sekundarnih ka-
nalizacijskih vodov.

Bomo sekundarne vode 
morali plačati sami?
»Že dobri dve leti in pol 
spremljamo izgradnjo 
kohezijskih projektov v 
naši in sosednjih občinah. 
V začetku prejšnjega leta 
so se začela tudi dela na 
območju Tuhinjske doline. 
S strani krajanov, še pose-
bej pa uporabnikov regio-
nalne ceste, je bilo v času 
del kar nekaj pritožb glede 
zapor in gneče na cesti, a 
treba je priznati, da bi bil 
lahko kaos še večji, če s 
strani kohezijske ekipe ne 
bi bilo toliko intervencij, 
kot jih je bilo. Gneča pred 
semaforji, negodovanje ob 
vožnji po razritem maka-
damu in pljuvanje prahu 

krajanov, ki živijo ob cesti, 
je za nami. Hkrati z izgra-
dnjo kanalizacije in vodo-
voda se je obnovilo kar ne-
kaj metrov asfaltne površi-
ne in kar je največ vredno, 
med Vrhpoljami in Sote-
sko smo čez Tesnice dobili 
nov pločnik, ki je močno 
izboljšal prometno varnost 
na tem odseku. Na to, da je 
ob cesti in pod njo vgraje-
nih več kot 10 km kanaliza-
cijskih cevi in več kot 10 
km vodovodnih cevi, kar 
nekaj črpališč in dva vo-
dohrana, pa nas opominja 
le še nekaj metrov odprte-
ga kanala ob cesti ter kak 
pokrov jaška, ki malo pot-
rese, ko se zapeljemo če-
zenj. Zanima nas, kako in 
kdaj se bodo dela v Tuhinj-
ski dolini nadaljevala. Kako 
daleč so projekti sekundar-
nih vodov in kdaj se bo za-
čela njihovo izgradnja? Ali 
obstaja možnost, da bodo 
tudi sekundarni vodi sofi-
nancirani iz kohezijskih 
sredstev? Kdaj predvidoma 
bodo možni priklopi na ka-
nalizacijsko in kdaj na vo-

dovodno omrežje?« je v 
svojem vprašanju med dru-
gim zapisala Nina Irt.

Gradnja bi se lahko 
začela že spomladi
Kot je v odgovoru pojasnil 
koordinator za izvedbo 
kohezijskih projektov Vik-
tor Torkar, je projektna do-
kumentacija za sekundarne 
kanale že izdelana, prav 
tako občina že ima gradbe-
no dovoljenje za 4,3 km, za 
6,3 km pa je v pridobivanju. 
»V pripravi je javni razpis 
za gradnjo. V primeru, da 
ne bo pritožb na javnem 
razpisu, ocenjujemo, da bi 
lahko začeli gradnjo v spo-
mladanskih mesecih. Grad-
nja bo financirana iz lastnih 
sredstev občine, ki si bo pri-
zadevala, da bi se tudi se-
kundarni kanali vključili v 
financiranje iz kohezijskih 
sredstev – za to bo potrebna 
odobritev ministrstva za 
okolje in prostor ter spre-
memba oddane vloge, ki ne 
predvideva sofinanciranja 
sekundarnih kanalov iz 

kohezijskih sredstev, saj 
gre za aglomeracije z manj 
kot 2000 populacijskih 
enot. Objekti na območju 
Tunjic in Stranj se že 
priključujejo na kanalizacij-
sko omrežje. Priklop je tre-
ba izvesti najkasneje v šes-
tih mesecih po prejemu 
obvestila upravljavca (Ko-
munalnega podjetja Ka-
mnik, d. d.) o možnosti 
priklopa, izbira izvajalca pa 
je prepuščena lastnikom 
objektov. Ob priklopu je 
potrebna prisotnost uprav-
ljavca omrežja, ki izdela za-
pisnik in posname priklju-
ček. Za območje Tuhinjske 
doline ocenjujemo, da se 
bodo lahko objekti, ki se 
lahko priključijo na kanali-
zacijsko in vodovodno 
omrežje, ki je bilo zgrajeno 
v tej fazi, priključili na za-
četku poletja. Izvajalec 
mora namreč dokončati 
dela na kanalizacijskih čr-
pališčih, po tem pa sledi 
pridobitev uporabnega do-
voljenja, ki je pogoj za iz-
vedbo primopredaje,« je 
pojasnil Torkar.

Na vrsti so sekundarni 
kanalizacijski kanali
Vloga za črpanje kohezijskih sredstev občino zavezuje k priključitvi ustreznega števila prebivalcev na 
kanalizacijsko omrežje, zato morajo na območju Tuhinjske doline zgraditi še sekundarne kanale, in 
sicer za naselja Soteska, Poreber, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, 
Vaseno, Buč in Šmartno v Tuhinju.

Jasna Paladin

Kamnik – Svetnik Anton 
Tone Smolnikar (LTS – Li-
sta za Kamnik) je tokrat iz-
postavil perečo temo nepro-
fitnih stanovanj in opozoril 
na priporočila nadzornega 
odbora Občine Kamnik 
izpred treh let.
»Dne 31. marca 2014 je 
Nadzorni odbor Občine Ka-
mnik pripravil poročilo o 
opravljenem nadzoru zako-
nitosti in smotrnosti rabe 
javnih sredstev s strani ob-
činskih organov in občinske 
uprave pri gospodarjenju z 
občinskimi neprofitnimi 
stanovanji. V njem je v okvi-
ru priporočil in predlogov 
izpostavil tudi vprašanje iz-
polnjevanja pogojev naje-
mnikov za bivanje v občin-
skih neprofitnih stanova-
njih. Ti se namreč z leti 
spreminjajo, enostavno re-
čeno, številne družine ozi-
roma najemniki so skozi 

leta izgubili ta status, pred-
vsem kar zadeva materialne 
pogoje, ki so jih izpolnjevali 
ob vselitvi v tovrstna stano-
vanja. V vrsti pa na teh 166 
stanovanj zagotovo čakajo 
številne družine, ki izpol-
njujejo pogoje. V priporoči-
lu so nadzorniki zapisali, da 
naj občinska uprava 'ugoto-
vi, ali se je vsakih pet let 
kontroliralo, če najemnik še 
vedno izpolnjuje pogoje za 
neprofitno stanovanje'. Bi-
vanje v takšnem stanovanju 
je zagotovo pomembna 
prednost, predvsem kar za-
deva najemnino. Sprašu-
jem, kakšne aktivnosti je 
občinska uprava izpeljala v 
zvezi s priporočili oziroma 
ali je v zadnjih petih letih 
našla najemnike, ki niso več 
izpolnjevali pogojev in s 
tem sprostili stanovanja tis-
tim z zagotovo dolge liste 
čakajočih. Kako dolga je ta 
lista?« je v svojem vpraša-
nju zapisal Smolnikar.

Preverijo povprečno 
sedeminštirideset 
najemnikov letno

Lidija Furlan, svetovalka za 
premoženjsko-pravne in 
splošne zadeve, odgovarja, 
da ima občina kot najemo-
dajalec pravico vsakih pet let 
preverjati, ali najemnik in 
uporabniki neprofitnega 
stanovanja še izpolnjujejo 
dohodkovne in premoženj-
ske pogoje za uporabo 
neprofitnega stanovanja po 
veljavni zakonodaji na dan 
preverjanja.
»Preverja se lahko zgolj up-
ravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v 
najem najemnikov, ki so 
sklenili najemne pogodbe po 
16. oktobru 2003. Občina 
Kamnik je v letu 2009 preve-
rila tri najemnike, ki so skle-
nili najemne pogodbe po 
letu 2003, vsi so izpolnjevali 
splošne pogoje za najem 
neprofitnega stanovanja. 

Vsako leto se preverja upravi-
čenost do najema nepro-
fitnega stanovanja pri pov-
prečno 47 najemnikih, ki so 
mesečno upravičeni do sub-
vencij neprofitnih najemnin. 
Na podlagi javnega razpisa 
za oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem, objavljenega v 
letu 2013, so bila šestnajstim 
upravičencem s seznama do-
deljena občinska neprofitna 
stanovanja v najem, čeprav 
po letu 2007 občina ni kupi-
la dodatnih stanovanj. Stano-
vanja so občini vrnili naje-
mniki, ki so rešili stanovanj-
ske probleme z nakupom 
lastnih enot ali z najemom 
primernejših stanovanj na 
trgu, nekaj enot se je 
izpraznilo, ker so najemniki 
umrli, nekaterim je bila naje-
mna pogodba odpovedana 
zaradi neplačevanja in neu-
porabe stanovanja ter zaradi 
pridobitve nepremičnega 
premoženja v last, nekaj na-
jemnikov je stanovanja vrni-
lo občini, ker so odšli na delo 
v tujino. V letu 2017 občina 
že opravlja preveritev premo-
ženjske in dohodkovne upra-
vičenosti za leto 2015 do na-
jema neprofitnih stanovanj 
pri 24 najemnikih, ker bodo 
kontrolni podatki za preteklo 
koledarsko leto pred prever-
janjem izpolnjevanja pogo-
jev za uporabo neprofitnega 
stanovanja iz uradnih evi-
denc razvidni po 15. juniju 
2017 za leto 2016.«

Nekateri najemniki 
stanovanje tudi vrnejo
Občina bo tudi letos opravila preveritev premoženjske in dohodkovne 
upravičenosti najemnikov neprofitnih stanovanj.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – ArtOpen je sple-
tna galerija, ki omogoča 
brezplačno predstavitev 
umetniških del različnim vi-
zualnim ustvarjalcem. Pro-
jekt, ki so ga osnovali 
Kamničani Tomaž Schlegl, 
Uršula Lenščak in Brane 
Golubovič in ga je podprlo 
ministrstvo za kulturo, daje 
priložnost tudi mladim, ne-
uveljavljenim umetnikom, 
študentom in amaterjem. 
Portal deluje na preprost in 
učinkovit način. Uporabnik 
naloži svoje delo, ki ga nato 
ocenjujejo ostali uporabniki 
ter izbrani strokovnjaki: uve-
ljavljeni ustvarjalci, umetno-
stni zgodovinarji in kritiki. 
Končna ocena je sestavljena 
iz ocen uporabnikov, usposo-
bljenih uporabnikov in stro-

kovnjakov, pri čemer imajo 
glasovi strokovnjakov (AO-se-
lektorjev) največjo vrednost, 
sledijo jim ocene usposoblje-
nih (selektorjev) ter ostalih 
uporabnikov. Na portalu tako 
potekajo glasovanja za ume-
tnino meseca in leta. Če bo 
portal zaživel, se bo financiral 
tudi s prodajo umetnin. Upo-
rabnik namreč lahko svoje 
delo proda po poljubni ceni, h 
kateri bo 20 odstotkov prište-
la spletna stran in na ta način 
pokrivala stroške.
Kot pravi Tomaž Schlegl, je 
ideja vzklila iz družbenega 
gibanja, ki smo mu priča v 
zadnjih letih. V zadnjih le-
tih so v vzponu družbena 
gibanja, ki opozarjajo, da 
ima oblast v rokah peščica 
voditeljev, ostalim pa so 
prepuščene drobtinice. Po-
dobno je v svetu umetnosti, 

kjer so skozi čas vse večjo 
veljavo dobili umetnostni 
zgodovinarji in kritiki. Ti 
danes vse večkrat nastopajo 
kot avtorji razstav, medtem 
ko umetniki predstavljajo le 
orodje. Razvoj mladega 
umetnika je tako v veliki 
meri odvisen od odobrava-
joče kritike, ki pomembno 
kreira njegovo delovanje. 
»Umetnik je odraz sveta. Ve, 
kaj se dogaja na trgu, hkrati 
pa ima vedno manj veljave. 
Vrednotenje umetnosti pa je 
slonokoščeni stolp, v kate-
rem je elita, ki ne pusti niko-
mur blizu,« je slikovit To-
maž Schlegl v ponazarjanju 
stanja v svetu sodobne 
umetnosti. Prav iz tega je 
nastal portal ArtOpen, ki s 
svojim načinom delovanja 
želi umetnost znova približa-
ti širši javnosti, hkrati pa 
omogočiti neodvisen razvoj 
mladih ustvarjalcev s področ-
ja slikarstva, grafike in gra-
fičnega oblikovanja, kipar-
stva, fotografije, videa, kon-
ceptualne umetnosti in arhi-
tekture.
Odzivi po prvih tednih delo-
vanja so dobri. Portalu so se 
že pridružili ustvarjalci iz 
različnih držav, mednaro-
dna je tudi sestava strokov-
njakov, med katerimi je tudi 
Kamničan Noah Charney. 
Celoten portal in delo vseh 
vpletenih pa temelji na pro-
stovoljni osnovi.

Odpiranje umetnosti
Konec lanskega leta je zaživel portal ArtOpen, ki področje umetnosti želi 
odpreti širši javnosti, hkrati pa ohraniti visoko kvaliteto.

Tomaž Schlegl / Foto: Aleš Senožetnik

Bojana Klemenc

Kamnik – »Kotlovnica se je 
odprla že leta 2005, a Zavod 
Mladinski center Kotlovnica 
je bil formalno ustanovljen 
konec januarja 2007, status 
organizacije za mlade v jav-
nem interesu v mladinskem 
sektorju pa smo pridobili 
leta 2013,« razlaga Rok Ko-
sec, ki sodeluje s Kotlovnico 
že od samega začetka, zad-
nje štiri leta tudi kot njen 
programski vodja, in nada-
ljuje: »MC Kotlovnica je or-
ganizirano središče za mla-
de, ki ga zagotavlja lokalna 
skupnost. Omogočamo de-
lovanje, druženje in druge 
aktivnosti mladih posame-
znikov. Zagotavljamo pro-
store, tehnično opremo in 
usposobljenost kadrov za 
podporo. Ustvarjamo pogo-
je za razvoj ustvarjalnih in 
kritičnih mladih posame-
znikov, izvajamo projekte 
mobilnosti mladih, prosto-
voljnega mladinskega dela 
in aktivnega državljanstva. 
Omogočamo povezovanja 

na mednarodni ravni in da-
jemo podporo drugim pro-
gramom v mladinskem sek-
torju v lokalnem okolju. Od 
zagona KIKštarterja dalje pa 
skrbimo tudi za dostop mla-
dih do trga delovne sile.«
Rok Kosec poudarja, da so 
po zakonu zavezani določe-
nim programskim izhodi-
ščem, ki jim sledijo. »Ko-
tlovnica je dandanes manj 
prepuščena zagnanim posa-
meznikom, kot se je to do-
gajalo na začetku. Z določe-
no programsko vsebino us-
pešno sledimo začrtanim 
ciljem.« Namen mladinskih 
centrov je v prvi vrsti opol-
nomočiti mlade, da vidijo, 
kaj vse lahko naredijo, in s 
tem začnejo. V mladinskem 
centru se srečujejo številne 
mlade generacije. Nekatere 
ga vzamejo za svojega, dru-
ge ga skorajda pozabijo, opi-
suje Rok: »V zadnjem času 
opazujem, da je situacija 
boljša, saj imamo odlično 
povezavo z osnovnimi šola-
mi in srednjo šolo v občini. 
Z nami sodelujejo in obi-

skujejo dogodke številni 
mladi Kamničani.« Mladin-
ski center je namenjen mla-
dini, stari od 15 do 29 let, 
najaktivnejši ustvarjalci tre-
nutno pa so dvajsetletniki.
Za mladinski center so bolj 
kot obiskovalci pomembni 
aktivni mladi ustvarjalci in 
Kotlovnica se na tem podro-
čju res lahko pohvali z lepi-
mi številkami. Lansko leto 
so pripravili več kot dvesto 
dogodkov, od koncertnih in 
uprizoritvenih večerov do 
številnih delavnic, na kate-
rih je sodelovalo okoli tisoč 
mladih, torej tistih, ki nasto-
pajo v vlogah načrtovalcev, 
oblikovalcev, organizatorjev, 
izvajalcev, proizvajalcev, in 
ne obiskovalcev, pojasnjuje 
Kosec. V zadnjem času so v 
ospredju izvrstne produkci-
je Pest besed, Katzenkaba-
ret, Impro gledališče ter ak-
tivna soprodukcija šolskih 
predstav in dogodkov.
V vseh desetih letih so se v 
Kotlovnici zvrstili številni 
dogodki, med katerimi silijo 
v ospredje zagon Radia Ka-

mnik, ki je deloval štirinajst 
dni, za kolikor so dobili s 
strani države radijsko fre-
kvenco, video produkcija 
KoTV, organizacija festiva-
lov Festival svobodne video 
produkcije, Ognjena Vero-
nika, Pozdrav iz Kotla, Mes-
to mladih, soprodukcija 
Kamfesta in Rock Vizije v 
sodelovanju z JSKD. Občina 
Kamnik jim je zaupala koor-
dinacijo skupine za boj proti 

prepovedanim drogam, 
prevzeli so koordinacijo 
Unicefovega projekta Var-
nih točk, preko programa 
Erasmus + skrbijo za med-
narodno mobilnost mladih, 
njihovi programi in projekti 
pa so konkretno prispevali k 
pridobitvi in ohranjanju na-
ziva občina prijazna mla-
dim, marsikdo pa ne ve, da 
je KIKštarter del Kotlovnice.
Kotlovnica nudi formalnim 

in neformalnim skupinam 
mladih sobo za glasbene 
skupine, dvorano za uprizo-
ritvene dejavnosti, prostor 
za delavnice, sobo za videop-
rodukcijo, atelje, studio, kre-
ativnico ter apartma za pro-
stovoljce. Prostori so bili 
pred leti urejeni delno s 
strani Občine Kamnik kot 
tudi s strani prostovoljcev 
preteklih ekip pod vodstvom 
Boštjana Koširja, a so po več 
kot desetih letih uporabe 
potrebni prenove. Rok Ko-
sec opozarja na prepotrebno 
sanacijo vlage, rešitev pre-
zračevanja ter odstranitev 
stebrov v dvorani, prav tako 
pa ves čas velik izziv pred-
stavljajo stroški vzdrževanja 
prostorov in nakup opreme.
»Mladi me vedno znova 
presenetijo. Če jim daš na 
voljo prostor, jih znaš 
usmeriti, naredijo projekt 
na koncu mnogo boljše, kot 
smo si na začetku mislili. 
Opažam, da so veliko bolj 
sposobni, kot predvideva-
mo, in to me zelo veseli,« 
zaključuje Rok Kosec.

Kotlovnica niso samo žurke
Zavod Mladinski center Kotlovnica je konec januarja obeležil prvo desetletje uradnega delovanja.

Programski vodja Mladinskega centra Kotlovnica Rok Kosec 
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V KAMNIKU  
SE OBETA  
NADGRADNJA  
OPTIČNEGA  
OMREŽJA
Zavod za razvoj kabelsko-satelitsko televizijskega siste-
ma Kamnik (krajše Zavod KKS Kamnik) je v preteklem 
letu obeležil že svojo 30-letnico delovanja. Njegovo 
omrežje spada med srednje velike sisteme in enega 
najstarejših v slovenskem merilu. Trenutno omogoča 
kvaliteten sprejem radijskih in televizijskih signalov 
okoli 4200 gospodinjstvom na širšem območju Kamni-
ka, kjer ima zgrajeno svojo kabelsko kanalizacijo. 
Na račun analogne programske sheme se je začel 
prehod na sodobnejše tehnologije –vključevati se je 
začelo vedno več digitalnih programov v SD- in HD-
-kvaliteti, ki potrebujejo več prostih frekvenc. V po-
nudbi Zavoda je zadnjih sedemnajst let tudi kvalitetna 
internetna povezava ponudnika Softnet, d. o. o., ki jo 
trenutno uporablja okoli 2250 naročnikov. Preko iste-
ga ponudnika je od leta 2007 na voljo tudi VoIP-telefo-
nija, ki občutno zmanjša mesečne stroške, saj je brez 
naročnine za telefonsko številko. Trenutno to storitev 
uporablja okoli 1700 naročnikov. Največ naročnikov 
se v zadnjih letih odloča za storitev trojček, ki je tudi v 
Zavodu na voljo že od 34,00 € na mesec.
Od lanskega leta ponuja Zavod svojim naročnikom 
(preko ponudnika Softnet, d. o. o.) ogled televizijskijh 
vsebin za 72 ur nazaj. Ogled je mogoč tudi na pamet-
nih telefonih in računalnikih.
Zadnjih osem let je kabelsko razdelilni sistem Kamnik 
tehnološko zelo posodobljen, saj je hrbtenica sistema 
narejena z optičnimi vlakni oz. so linije vse daljše. V 
sistemu je nameščenih 28 optičnih otokov, ki skoraj 
v vseh predelih, kjer je obnovljen tudi sekundarni del, 
omogočajo hitrosti internetne povezave tudi več kot 
100 Mb/s. Zavod z modernejšo in zmogljivejšo opre-
mo posodablja tudi svojo sprejemno postajo.
V lanskem letu je Zavod v okviru projekta kohezije 
polagal prazne cevi za telekomunikacijske vode na  

območju Stranj, Tunjic ter na ob-
močju skozi Tuhinjsko dolino do 
Podhruške. Vse cevi je Zavod po
ložil z lastnimi sredstvi.
Spomladi se bodo lotili tudi prve 
nadgradnje optičnega razvodne
ga omrežja do posameznega go-
spodinjstva skladno z GPON-teh-
nologijo, saj so pripravljeni že prvi 
projekti za tovrstno posodobitev. 
V letošnjem letu Zavod namerava 
svoji ponudbi dodati tudi mobilno 
telefonijo preko operaterja Softnet 
mobil. Ponujal bo nekaj različnih pa-
ketov, pokritost pa bo zagotovljena 
po omrežju Telekoma Slovenije, tako 
da bo signal kvaliteten. S tem bo Za-
vod postal eden izmed ponudnikov 
telekomunikacij, pri katerem bodo 
lahko imeli naročniki združene vse 
štiri storitve na enem mestu.

Vrhpolje pri Kamniku 41
01/839 14 22
041/707 388
več na: www.kks-kamnik.si
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

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

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

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

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

veljata le za fi-
zične osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

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

10 
EUR

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

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

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g

Iskreno se zahvaljujemo prostovoljnim gasilcem PGD Ka-
mnik, ki so se dne 30. 9. 2016 hitro in požrtvovalno odzvali 
klicu na pomoč pri gašenju požara, ki je zajel in uničil naš 
dom, ter tudi reševalcem NMP Kamnik.
Zahvaljujemo se tudi predsedniku krajevne skupnosti Pod-
gorje g. Cvirnu, ki nam je ves čas stal ob strani in nam po-
magal, civilni zaščiti in Občini Kamnik, ki je poskrbela za 
nastanitev, medtem ko naš dom ni bil primeren za bivanje.
Toplo in globoko se zahvaljujemo tudi vsem krajanom Pod-
gorja, sorodnikom, prijateljem in ostalim, ki so po svojih 
zmožnostih pomagali in darovali, da smo lahko svoje do-
movanje prenovili in je zdaj primerno za bivanje.
Hvala vsem, družini Poljanšek in Kabashi

Zahvala

Aleš Senožetnik

Stahovica – V odzivu na 
prispevek Kdaj se obeta širi-
tev optičnega omrežja?, v 
katerem smo v prejšnji šte-
vilki Kamničan-ke pisali 
predvsem o načrtih Teleko-
ma za nadaljnjo izgradnjo 
optičnega omrežja v občini, 
nam je pisala bralka Vida 
Romšak. Kot pravi, imajo 
poleg nekaterih drugih de-
lov občine optično omrežje 
tudi v dolini Črne. Pred-
vsem po zaslugi krajanov v 
naseljih Stahovica, Črna, 
Potok, Podstudenec in Žaga 
že 15 let dostopajo do optič-
nega omrežja. Poleg Rom-
šakove so v organizacij-
skem odboru sodelovali 
Gabrijela Cviren, Milan 
Sušnik ter Andrej Pod-

bevšek. Ob finančni pomo-
či RTV Slovenija in Občine 
Kamnik ter samoprispevku 
krajanov so se lotili napelja-
ve, preko katere danes op-
tično omrežje ponuja Tele-
mach, lastniki infrastruktu-
re pa ostajajo krajani. »V 
Telemachu si neprestano 
prizadevamo za zagotavlja-
nje dostopnosti storitev za 
uporabnike, kar vključuje 
tudi širitev in nadgradnjo 
našega lastnega omrežja, 
tako fiksnega kot mobilne-
ga. Pri širitvi sledimo stra-
teškemu načrtu, zato upa-
mo, da bomo lahko uporab-
nikom na območju kam-
niške občine v prihodnosti 
omogočili povezavo tudi 
prek lastnega optičnega 
omrežja,« pa sporočajo z 
uprave Telemacha.

Optika tudi v Črni

V Ljubljani zarisan,
v Ljutomeru narejen,
v New Yorku razstavljen,
po vsem svetu priznan.

Za dojčmarke kupljen,
ob halo postavljen,
leta okusen.
Pod špico?
Odveč.
K67

Maks Lavrinc

(Arhitekturni) 
okusi Kamnika

Prejeli smo

Jasna Paladin

Duplica, Podjelše – Kmetija 
Močnik, ki je domačinom 
znana tudi pod domačim 
imenom Pr' Bernadovc, ima 
že dolgoletno zgodovino, ki 
se prenaša iz roda v rod.

Jajcemati dobro sprejeti
Sprva so se ukvarjali z rejo 
govedi in svinj, ljubiteljsko 
rejo drobnice ter pridelavo 
različne zelenjave, v zad-
njem času pa je njihova 
glavna dejavnost postala 
proizvodnja kokošjih jajc. 
»Ker se naša kmetija nahaja 
povsem v središču vasi, smo 
prostorsko nekoliko omeje-
ni, a uspelo nam je postaviti 
dva hleva, ki sta registrirana 
za rejo kokoši nesnic. Teh 
imamo zdaj že okoli tristo. 
Jajca smo najprej prodajali 
le doma, nato pa sva se z 
ženo že pred dvema letoma 
odločila, da bi postavila jaj-
cemat. Iskat sva ga šla v Av-
strijo in prvega postavila v 
trgovskem centru v Ljublja-
ni, drugega pa pred dnevi 
še na Duplici, na parkirišču 
v bližini pošte. Z odzivom 
kupcev sva zelo zadovolj-
na,« nam je povedal Matej 
Močnik in dodal, da jim je 
pri iskanju zemljišča in po-
stavitvi avtomata pomagala 
občina, saj gre za občinsko 
zemljišče. Postavitev je bila 
še nekoliko lažja, saj je na 
tem mestu nekoč stal že 
mlekomat.

Jajca so v avtomatu pakirana 
po deset ali šest kosov, pol-
nita pa jih enkrat tedensko 
oz. po potrebi.

Kokoši krmijo  
z domačimi žiti
Kot poudarjajo na Močniko-
vi kmetiji, gre za talno 
(hlevsko) rejo kokoši z iz-
pustom. »Prednost naših 
hlevov je, da imajo kokoši 
naravno osvetlitev in zrače-
nje, kar pomeni tudi naravni 
bioritem. V obeh hlevih jim 

je omogočeno brskanje, hra-
nimo pa jih z domačimi žiti, 
solato ter dodatkom, ki jajca 
obogati z omega tri maščo-
bami. Vsa krma je brez gen-
sko spremenjenih organiz-
mov. Na prostem pa jih te 
dni ne smemo imeti zaradi 
preventivnih ukrepov, pove-
zanih s ptičjo gripo, a upam, 
da bodo te težave hitro 
mimo. A kupci jajc se nima-
jo česa bati, saj smo neneh-
no pod nadzorom različnih 
inšpekcij. Da smo zadostili 

vsem zakonskim obveznos-
tim, smo skladno s smerni-
cami HACCP odprli tudi 
pakirni center za označeva-
nje in pakiranje jajc,« pa do-
daja Urša Močnik.
Pa lahko glede na dobre od-
zive v prihodnje v občini 
pričakujejo še kakšen jajce-
mat? »Nikoli ne reci niko-
li,« se zasmeje Matej, a hit-
ro zaključi, da o večji širitvi 
proizvodnje ne razmišljata, 
saj želita ohraniti sedanjo 
kakovost.

Jajca prodajata tudi  
v jajcematih
Matej Močnik in njegova žena Urša s kmetije Močnik s Podjelš sta se skoraj povsem usmerila v 
proizvodnjo kokošjih jajc, ki jih prodajata tudi v dveh jajcematih. Pred mesecem dni sta jajcemat 
postavila tudi na Duplici v bližini pošte.

Urša in Matej Močnik s Podjelš pred svojim jajcematom na Duplici, ki so ga okoliški 
prebivalci že lepo sprejeli. / Foto: Jasna Paladin
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16
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267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

Bojana Klemenc

Kamnik – V Dnevni sobi, 
prostorih Društva Makadam 
v nekdanjem Alpremu, je 
glasno in živahno. 
Sredi januarja so začeli z 
glasbenimi improvizacijami 
oz. jam sessioni, namenje-
nimi vsakomur, ki čuti 
strast do glasbe. Z dogod-
kom nagovarjajo vse glasbe-
nike, ki že znajo igrati in-
štrument, kot tudi tiste, ki si 
želijo to poskusiti. Vedno pa 
so seveda dobrodošli tudi 
poslušalci, ki uživajo ob živi 
glasbi in dobrem vzdušju. 
Ideja za redno glasbeno im-
proviziranje se je porodila 
zaradi dobrih odzivov na 
minule jam sessione in že-
ljo obiskovalcev po pogostej-
ši ponovitvi. 
Jaka Horvat, glavni pobu-
dnik dogodka, pojasnjuje, 
da je glavni cilj druženja 
pritegniti čim več raznoli-
kih glasbenikov za medse-
bojno sodelovanje, obenem 
pa tudi polnjenje duše ter 
uživanje ob ustvarjanju 
skupnih glasbenih trenut-
kov. Makadamovci imajo 
na voljo set bobnov, mikro-
fon, dve kitari in dva ojače-
valca, člani društva pa obi-
skovalce prosijo, da ostale 
glasbene inštrumente pri-
nesejo s seboj.

Dnevna soba se polni

Kartini Djalil, gonilna sila 
društva, je ponosna, kako 
se društvo razvija. Že od 
začetka imajo ponedeljkova 
redna predavanja o zdra-
vem življenju s Silvo Burja, 
Matija Krajnik jih ob sre-
dah popelje v svet meditaci-
je, najmlajši preživljajo šol-
ske počitnice in praznova-
nja z različnimi delavnica-
mi, pripravljajo likovne 

razstave in sodelujejo v 
različnih projektih, kot je 
(P)Ostani dober športnik, 
pomagaj prijatelju! v navezi 
z Nogometnim klubom Ka-
mnik. V Dnevno sobo in 
Kamrco, glasbeno zatočiš-
če, zahajajo tako najmlajši 
kot najstarejši prebivalci 
našega mesta. Da v miru 
preberejo časopis, se druži-
jo in pogovorijo, da šolarji v 
miru naredijo domače na-
loge in delijo z makada-

movci najpomembnejše 
trenutke dneva. Makada-
movci odlično medsebojno 
sodelujejo in si pomagajo z 
vsemi delujočimi v nekda-
njem Alpremu, od vsega 
začetka pa zbirajo tudi po-
moč beguncem. Z zadnjo 
akcijo so presegli vsa priča-
kovanja in minuli teden od-
peljali zbrano pomoč v ob-
liki oblačil in hrane begun-
cem, ki so v trenutni stiski 
v Beogradu. 

Glasbeno preigravanje 
v Makadamu
Društvo Makadam Kamnik je sredi januarja začelo z zanimivimi glasbenimi improvizacijami, ki naj bi 
se vrstile na vsakih štirinajst dni.

Kartini Djalil in Jaka Horvat / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav gre za 
mlad festival, ta z vsakim le-
tom obstoja pridobiva velja-
vo, saj združuje moderne 
videaste vseh žanrov, ki si-
cer nimajo pretiranih mož-
nosti predstavljati svojih iz-
delkov.  Kot ugotavlja Rok 
Kosec, programski vodja 
Mladinskega centra Kotlov-
nica, sodobne tehnologije 
prinašajo nove možnosti ko-
municiranja in izražanja in 
tudi na področju filmske 
umetnosti se stvari premi-
kajo s svetlobno hitrostjo. 
»Dandanes je lahko filmar 
prav vsak; s svojim vsaj mal-
ce pametnim telefonom lah-
ko posnamemo že celove-
černi film. In prav takšni 
filmi najdejo svoje mesto na 
Festivalu svobodne video 

produkcije. Naš festival je 
poseben v tem, da se žanr-
sko ne opredeljujemo, smo 
pa letos opazili veliko bolj 
usmerjenih videov in tudi 
dobro produkcijsko zastav-
ljenih izdelkov, vse manj je 

golega eksperimentiranja,« 
nam je povedal Rok Kosec, 
programski vodja Mladin-
skega centra Kotlovnica, in 
dodal, da razlog za to vidijo 
tudi v rednih okroglih mi-
zah in delavnicah na temo 

tovrstnega ustvarjanja, ki jih 
preko celega leta pripravlja-
jo v MC Kotlovnica.
Veliko je bilo letos tudi kam-
niške produkcije. Strokovna 
žirija, ki so jo poleg Kosca 
sestavljali še Grega Koder-
man, Matic Sterle, Andrej 
Podbevšek in Matic Maček, 
je letos podelila štiri zlate ri-
bice (ne živih ribic, pač pa 
slano pecivo) – nagrade festi-
vala. Prejeli so jih filmi Fasa-
da (režija: Andrej Somer, Črt 
Potočnik in Martin Glažar), 
Slovenske železnice in Dun-
king Devils: Zabijanje na 
premikajočem vlaku (režija: 
Domen Rozman, Mitja Le-
gat in Jure Niedorfer), Nazar 
(režija: Misia Mormina in 
Aljaž Tepina) ter Makov 
med, ki ga je režiral Kamni-
čan Grega Koderman.
Projekcije filmov se je v so-
boto, 28. januarja, udeležilo 
največ gledalcev do sedaj, po 
projekciji pa so organizatorji 
pripravili še pogovor na temo 
Kaj vse lahko dosežemo, ko 
prebijemo ustaljene okvirje v 
video industriji?, v katerem 
sta sodelovala Aleš Novak in 
Jernej Celec, ustvarjalca seri-
je Skečoholiki, ter igralec in 
scenarist filma Pr' Hostar 
Dejan Krupič.

Izstopala tudi kamniška 
produkcija
V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik se je zadnjo januarsko soboto 
odvil že 4. Festival svobodne video produkcije.

Letošnje projekcije filmov se je v Kotlovnici udeležilo 
največ gledalcev do sedaj. / Foto: MC Kotlovnica

Aleš Senožetnik

Kamnik – Fotografska raz-
stava, ki jo je v organizaciji 
Foto kluba Kamnik pripra-
vil Janez Glavač, nosi na-
slov Makrofotografija, ki si-
cer predstavlja tehniko foto-
grafiranja malih predmetov 
ali živali, še posebej pa je 
primerna za fotografiranje 
žuželk. 
Tehnično znanje je Janez 
Glavač – sicer veterinar, in-
špektor za lovstvo, predvsem 
pa velik ljubitelj narave – do-
polnil s poznavanjem narave 
in na stenah Doma kulture 
Kamnik pričaral zanimiv 
svet, ki nam tudi zaradi svo-
je sorazmerne majhnosti 
večkrat ostaja neznan. »Raz-
stava zajema pester nabor 
fotografij, ki jih je avtor 
ustvaril v razponu več let. Na 
eni v razkošju barv bahavo 
pozira metulj, na drugi se 

odvija boj za preživetje, na 
tretji trud za ohranitev vrste. 
Zdi se, da pred nami brenči, 
frfota in gomazi podrastje v 
vsej svoji živosti,« so zapisali 
organizatorji razstave v spre-
mnem tekstu.
Dodatno vrednost razstavi 
pa dajejo opisi v mednaro-
dni strokovni javnosti pri-
znanega entomologa Stani-
slava Gomboca, ki je Glava-
čeve fotografije opremil s 
poljudnimi in strnjenimi 
opisi, skozi katere se laični 
gledalec seznani o življenju 
teh zanimivih portretiran-
cev. Avtor pa ob tem ne po-
zabi dodati, da so vsi glavni 
akterji na fotografijah, po 
tem, ko so mu »podarili ra-
dost in veselje, mirno in ne-
poškodovani nadaljevali svo-
je poslanstvo«.
Razstava bo v preddverju 
Doma kulture Kamnik na 
ogled do 1. marca.

Svet žuželk  
Janeza Glavača
V začetku februarja so v preddverju Doma 
kulture Kamnik odprli zanimivo in poučno 
fotografsko razstavo žuželk.

Stanislav Gomboc, pisec spremnih besedil, ter avtor 
razstave Janez Glavač / Foto: Aleš Senožetnik
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Ne le pri skokih, tudi pri omarah šteje vsak  
centimeter. Vgradne omare po meri. 

Salon pohištva ŽABNICA
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si www.prevc.si

Vgradne 

omare Alples 

- 30  %

Aleš Senožetnik

Snovik – »Še danes se dobro 
spomnim, kako smo šli tis-
tega leta 8. februarja z dru-
žino smučat na Roglo. Pet-
najst čez deveto so me klica-
li z recepcije, kaj narediti, 
ker je gostov toliko, da se 
kolona vije do mostu. Res 
prijetna težava in skrb,« se 
je sladkih skrbi ob začetku 
delovanja Term Snovik spo-
minjal Ivan Hribar, eden od 
najzaslužnejših za uspeh 
najvišje ležečih term v Slo-
veniji. Kar se je še pred dve-
ma desetletjema komu zde-
lo kot nora ideja, je v zadnjih 
15 letih privabilo 2.200.000 
gostov. Terme Snovik danes 
zaposlujejo 35 ljudi, še doda-
tnih 15 pa jih je z njimi po-
vezano posredno.
Že pred desetletji je izvir ter-
malne vode z zdravilnimi 
učinki odkril domačin Janez 
Kovač. Leta 1994 pa so do-
mačini sredi travnika posta-
vili manjši pilotni bazen, ki 
mu je v začetku novega ti-
sočletja sledilo podjetje, ki 
so ga ustanovili Zarja Kovis, 
Občina Kamnik, banka HKS 
Domžale in lastnik zemljiš-
ča Srečo Urankar. Od konca 
januarja 2002 pa kompleks 
bazenov, ki velja za najvišje 
ležeče terme pri nas, deluje 
neprekinjeno vsak dan. Ta 
pomembni mejnik so v Sno-
viku obeležili s praznova-
njem. »To je bilo tisto leto, 
ko je postalo jasno, da ni več 
poti nazaj, temveč samo 
naprej,« je dejal prokurist 
Term Snovik in direktor 
Zarje Kovis Ivan Hribar, 
eden prvih, ki je v mali vasi-
ci v Tuhinjski dolini videl 
turistični potencial. 

Tudi državna sekretarka Mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Eva Štra-
vs Podlogar se je spomnila 
jasne vizije glavnih akterjev 
pri razvoju term. »Težko si 
je predstavljati, da so bili še 
dobrih dvajset let nazaj tu-
kaj le travnik in ljudje z ide-
jo in vizijo. Bili so tudi 
vztrajni, zato ne preseneča 
dejstvo, da so bile Terme 
Snovik prvi objekt v Sloveni-
ji s pridobljeno »eko marje-
tico«. Ivan Hribar je že pred 
davnimi leti na strateškem 
turističnem forumu razlagal 
pomen tako eko znaka kot 
tudi kako pomembna je pa-
metna izraba ekipe,«je pou-
darila Eva Štravs Podlogar, 
ki jo veseli, da terme tudi po 
več kot desetletju od prido-
bitve evropskih sredstev za 
širitev uspešno kandidirajo 
na razpisih za financiranje. 
Letos so bili uspešni pri raz-
pisu tako ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo kot tudi ministrstva za 
kmetijstvo.
Največja vrednost Term Sno-
vik je bila dosežena leta 
2006, ko so prejeli odločbo 
ministrstva za zdravje, da je 
snoviški termalni vodi pri-
znan status naravnega zdra-
vilnega sredstva, kar je potr-
dilo dolgoletne izkušnje lju-
di, ki že od nekdaj govorijo o 
čudežni moči tukajšnje vode.
Terme vseskozi odlikuje 
tudi ekološka naravnanost, 
tako pri programih turistič-
ne ponudbe kot pri delova-
nju objektov, saj temeljijo 
na obnovljivih virih energije 
in uporabljajo okolju prija-
zno tehnologijo, kar očitno 
znajo ceniti tudi obiskovalci, 
saj je število gostov v zad-

njem času v vzponu. Lani so 
zabeležili 44 tisoč nočitev, 
dodajajo pa, da so tudi naja-
ve za letošnje leto optimi-
stične. Ob tem pa se nadeja-
jo in si želijo tudi rasti pri-
hodkov. 
Priložnost ob obletnici so iz-
koristili tudi za podelitev po-
sebnih priznanj sodelavka-

ma Stanki Burja, ki dela v 
gospodinjstvu, in Pavli To-
mec, sodelavki Ivana Hri-
barja v podjetju Zarja Kovis, 
ki od samega začetka skrbi 
tudi za kadrovske in splošne 
zadeve Term Snovik. Pri-
znanji sta podelila direktori-
ca in prokurist term Petra 
Zlatoper in Ivan Hribar.

Poldrugo desetletje term
Terme Snovik so praznovale 15-letnico delovanja. V tem času jih je obiskalo več kot dva milijona gostov.

Stanki Burja in Pavli Tomec sta nagradi podelila direktorica 
Petra Zlatoper in prokurist Ivan Hribar.

Ob 15-letnici so v torto zarezali Ivan Hribar, Igor Žavbi, 
Vesna Štravs Podlogar, turistični novinar Franci Potočnik 
in Petra Zlatoper.

V centru, ki ga vodi Matjaž 
Jug, trenutno gostuje štiri-
najst podjetij. Sodelujejo z 
dijaki kamniške srednje 
šole, s pomočjo podjetij 
Elektrina in Nektar Natura 
pa so odprli KIKLab, labo-
ratorij, ki omogoča prototi-

piranje na področju elek-
tronike, razvoj mehanskih 
delov, ohišij in drugih pro-
duktov. Podstat za razvoj in 
rast mladih podjetij je 
ustvarjena, lokalna podjetni-
ška skupnost pa čaka na 
prve inovativne ideje, ki jim 
bo vbrizgala finančno injek-
cijo za uspešen zagon.

Ustanovili podjetje  
za zagon poslovnih idej
31. stran

Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant
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Jasna Paladin

Kamnik – Družina Sitar je v 
Kamniku najbolj znana po 
pnevmatikah in tudi Marko 
in njegova žena Tanja sta 
nekdaj sama izdelovala 
gume, danes pa imata pod-
jetje za veleprodajo tovornih 
gum, a dolgoletna družin-
ska želja je bila imeti svoj 
gostinski lokal. »Res je, 
znam obnoviti tovorno 
gumo, a dolgo smo si želeli 
imeti svoj lokal in to željo 
smo letos uresničili. Pot je 
bila sicer dolga in nismo si 
mislili, da bo potrebne toli-
ko vztrajnosti, a uspelo nam 
je,« se nam v smehu 
predstavi Tanja Sitar, ki od 
začetka januarja vodi Nautic 
Cafe, prijeten lokal v centru 
Mercator, ki pa ima vse prej 
kot lepo zgodovino. Pred 
njimi se je namreč zamenja-

la že vrsta najemnikov, prav 
nikomur posel ni uspel, zad-
njega je doletela celo izvršba, 
in lokal je bil zato tri leta za-
prt in povsem zanemarjen. 
»Vsa ta dejstva so bila za nas 
le dodaten izziv. Prostore 
smo temeljito prenovili, vlo-
žili kup dobre energije in niti 
za hip nismo pomislili, da 
nam ne bi uspelo. Vložen 
trud se nam že obrestuje, saj 
se stranke rade vračajo,« pra-
vi Tanja, ki ji v lokalu poma-
gata predvsem hči Tanita in 
sin Mark, oba še študenta.
Čeprav januar v gostinstvu 
velja za mrtvi mesec, Sitarje-
vi dokazujejo, da se vztraj-
nost in trdo delo izplačata. 
Želijo si, da bi lokal, ki do-
poldne deluje bolj kot kavar-
na, zvečer pa kot bar, postal 
znan tudi po dobrih tortah, 
sladoledih in čajih, postre-
žejo pa tudi s picami.

Težav predhodnikov 
se niso ustrašili
Družina Sitar je obnovila in spet odprla dlje časa 
zaprt in zanemarjen lokal v centru Mercator.

Tanita, Mark in Tanja Sitar / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – V Razvojnem cen-
tru Srca Slovenije so izdali 
novo zloženko s turistično 
ponudbo območja Srce Slo-
venije in koledarček priredi-
tev z naslovom Utrip prire-
ditev v Srcu Slovenije 2017 z 
več kot 300 dogodki, ki se 
bodo letos odvijali na obmo-
čju, ki zajema tudi občino 
Kamnik.
»Zloženka z zemljevidom 
območja Srca Slovenije 
predstavlja 21 lokalnih turi-
stičnih ponudnikov. Barve 
Kamnika tokrat zastopa se-
dem ponudnikov: Zdravilni 
gaj Tunjice, Terme Snovik, 
Planinski dom v Kamniški 
Bistrici, Gostilna pri Planin-
skem orlu, Kamp Resnik, 

Hiša keramike in Budnarje-
va muzejska hiša,« pravi Eva 
Vovk iz Razvojnega centra 
Srca Slovenije in vabi k bra-
nju priročne knjižice z vrsto 
plesnih in glasbenih priredi-
tev, športnih dogodkov, fe-
stivalov, sejmov, razstav, 
gledaliških ustvarjanj in 
folklornih prireditev z ob-
močja petih občin. 
Pri zbiranju podatkov je so-
delovalo skupaj več kot sto 
društev, javnih zavodov, 
športnih klubov in drugih 
organizacij ter tudi triindvaj-
set predstavnikov iz občine 
Kamnik.
Brezplačna knjižica je na vo-
ljo na turističnih točkah in 
občinah v Srcu Slovenije ter 
pri sodelujočih organizator-
jih dogodkov.

Nova zloženka in 
koledar prireditev

Pri pripravi koledarja prireditev območja Srca 
Slovenije so sodelovali tudi Kamničani.

Jasna Paladin

Kamnik – Dveletna šola za 
fizioterapijo je bila v Ljublja-
ni ustanovljena leta 1950, in 
sicer na pobudo ortopeda 
prof. dr. Edvarda Poharja, ki 
je fizioterapijo spoznal v 
Ameriki, takšne zdravstvene 
delavce pa se je nato odločil 
izobraziti tudi v Sloveniji. 
Kot da ne bi minilo že sede-
minšestdeset let, se teh za-
četkov še vedno zelo dobro 
spominja Kamničanka Ma-
rija Potnik, ena tistih, ki 
bodo za vedno zapisane kot 
prva generacija fizioterapev-
tov pri nas. Še danes hrani 
nekaj starih fotografij in vse 
svoje lično popisane zvezke.

Odločitev, kam na šolanje, 
nikdar ni lahka, a kako se 
odločiti za šolo, ki je nekaj 
povsem novega? 
»Moja mama je bila vdova, ki 
je morala skrbeti za štiri ot-
roke, živeli smo zelo skro-
mno, delali na kmetiji in po 
gimnaziji sem si zato čim 
preje želela doštudirati in 
priti do svojega kruha. 
Najprej sem mislila postati 
učiteljica, a takrat je veljalo, 
da učiteljice delo dobijo na 
obrobju Slovenije. Sama pa 
nisem želela od doma. Tak-
rat smo živeli v Kranju, moja 
mama pa je Lectarjeva, sicer 
rojena v Kamniku. Nato pa 
sem v časopisu videla razpis 
za ustanovitev dveletne višje 
šole za fizioterapevte v Lju-
bljani in takoj sem se odloči-
la. Če bi imela možnost, bi 
šla namreč študirat medici-

no, ki me je zelo zanimala, a 
študij je bil dolg kar šest let, 
tega pa si doma nismo mogli 
privoščiti, zdelo pa se je, da 
se bo fizioterapija tem mo-
jim željam še najbolj pribli-
žala. Poslala sem prošnjo in 
kmalu dobila odgovor, da 
sem sprejeta. Takrat sem 
bila stara dvajset let.« 

Ste bili edina Kamničanka?
»Šolo je prvo leto obiskovalo 
devetnajst deklet iz vse Slo-
venije, iz Kamnika sem bila 
edina. Preselila sem se v Lju-
bljano v internat, kjer sem 
živela vse do konca šolanja.«

Kako pa je sam študij pote-
kal?
»Predavanja smo imeli na 
ortopedski kliniki v Ljublja-
ni. Dopoldne smo bile raz-
porejene po klinikah na pra-
ksi, popoldne pa so se vrstila 
predavanja po urniku. Med 
predmeti smo imeli fiziote-
rapijo, psihologijo in peda-
gogiko, ginekologijo, infek-
cijsko patologijo, higieno, 
kirurgijo, biologijo …«

Kako je bilo z delovnimi 
mesti glede na to, da ta stro-
ka pri nas še ni bila uveljav-
ljena?
»Ko smo zaključile šolanje 
in prejele diplome, so nam 
dali sezname delovnih mest 
po vsej Sloveniji in tista naj-
bolj zaželena – po glavnih 
zdravstvenih ustanovah v 
Ljubljani – so bila takoj za-
sedena. Sama sem se brez 
pomislekov odločila za Ka-
mnik, kjer so fizioterapevta 

potrebovali v tedanjem 
Domu invalidne mladine, ki 
je imel svoje prostore še v 
Mekinjah, na začetku Can-
karjeve ceste. Še zelo dobro 
se spomnim, kako sem 15. 
avgusta sprejela sporočilo, 
da sem sprejeta, s samim 
delom pa sem začela pet dni 
kasneje, saj so bili ravno tak-
rat vsi gojenci skupaj s svoji-
mi spremljevalci na morju. 
Moram povedati, da večina 
zaposlenih v Domu ni vede-
la, kakšno delo bom opra-
vljala. Celo direktor me je 
poklical k sebi in dejal: 'To-
varišica Marija, kaj boste pa 
vi delali pri nas?' Vsem sem 
razložila, da fizioterapevti 
razgibavamo, učimo hoditi, 

delamo vaje, pomagamo po 
operacijah in poškodbah …«

Ste si takoj pridobili zaupa-
nje, ali so na vas gledali kot 
na nekaj nepotrebnega?
»Zelo lepo so me sprejeli in 
cenili, res lepo smo se razu-
meli. Sem pa naletela na 
zelo skromno ambulanto. 
Pred mano je delo opravljala 
maserka s polletnim teča-
jem masaže, zato je bila tudi 
oprema v ambulanti nadvse 
skromna. Imeli smo le dve 
švedski lestvi, štiri usnjene 
blazine za telovadbo na par-
terju in doma narejen, iz 
grobih desk zbit ležalnik, 
pokrit z rjuhami. Sčasoma 
smo nabavljali novo opre-

mo, ki so nam jo izdelovali v 
Titanu.«

Menda takrat v Domu niti 
invalidskih vozičkov niste 
imeli.
»Res je. Prva leta moje 
službe ni bilo na voljo no-
benih ortopedskih vozičk-
ov, vse negibne gojence je 
bilo treba prenašati. Šele 
leta 1955 smo od Unicefa 
dobili pet vozičkov. Sicer 
pa sem pomagala otrokom, 
ki so bili prizadeti zaradi 
otroške paralize, prirojenih 
okvar kolkov in hrbtenice, 
revmatičnih in srčnih obo-
lenj, poškodb v nesrečah z 
eksplozivi med vojno … Ob 
mojem prihodu je bilo v 

Domu invalidne mladine 
okoli osemdeset gojencev.«

Kako se je fizioterapija spre-
minjala skozi vsa ta leta?
»Fizioterapevti smo se neneh-
no izobraževali, skoraj te-
densko smo hodili na tečaje v 
Ljubljano, pa tudi v Beograd. 
Tako je bilo vse do moje upo-
kojitve leta 1987. A vidim, da je 
stroka neverjetno napredovala. 
Ko sem pred dnevi – sploh 
prvič, odkar so prenovili in raz-
širili svoje prostore – obiskala 
današnji Cirius, so me prija-
zno sprejeli in popeljali naoko-
li ter razkazali svoje delo. Za-
vod je danes v primerjavi z 
našimi prostori takrat videti 
kot hotel. Vse sem opazovala s 
široko odprtimi očmi, saj sem 
za večino terapij slišala prvič. 
Fizioterapija je danes nekaj 
povsem drugega kot nekoč.«

Priljubljeni niste le med 
nekdanjimi zaposlenimi, 
ampak predvsem med nek-
danjimi gojenci. S številni-
mi imate še vedno stike …
»Naše gojence sem vedno 
sprejemala kot zdrave otro-
ke in v neizmerno zado-
voljstvo mi je bilo, da sem 
jim lahko pomagala. Vesela 
sem, ko jih vidim, kako so si 
uredili svoje življenje, in z 
nekaterimi imam še stike. 
Pišejo mi za praznike ali me 
tudi obiščejo, kar mi veliko 
pomeni. Niti enkrat nisem 
obžalovala, da sem se odlo-
čila za fizioterapijo, saj mi je 
dala zelo veliko. Zelo me ve-
seli, da se je za fizioterapijo 
odločila tudi vnukinja.«

Fizioterapija mi je dala zelo veliko
Marija Potnik iz Kamnika sodi v prvo generacijo fizioterapevtov pri nas, pravzaprav fizioterapevtk, saj se je prvo leto na višjo šolo za fizioterapijo vpisalo 
devetnajst deklet. Leta 1952, ko je začela delo fizioterapevtke v Kamniku, v takratnem Domu invalidne mladine Kamnik, niso prav dobro vedeli, kaj bi z 
njo, se spominja danes, svoje delo pa je nato z vso ljubeznijo opravljala petintrideset let.

Marija Potnik s fotografijo prve generacije fizioterapevtk leta 1950, na kateri je tudi sama.  
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Leon Pirman

Kamnik – V 12. kolu so igral-
ci in igralke iz Kamnika ig-
rali v gosteh v Kranju. Zelo 
nenavadno je, da sta bili tek-
mi odigrani istočasno, am-
pak tako pač na to gledajo v 
Kranju. Naši fantje so bles-
teli in z rekordom podrtih 
kegljev z lahkoto premagali 
domači Triglav z rezultatom 
8:0 in 3632 podrtih kegljev. 
V ekipi Calcita so blesteli 
prav mladi igralci: Gašper 
Burkeljca (621), Jure Star-
man (613), Klemen Mahko-
vic (616) in Damjan Hafnar 
(611 podrtih kegljev). Mora-
mo pa tudi omeniti, da se je 
med tekmo rahlo poškodo-
val Janže Lužan, toda vsee-
no je s trmo dosegel odličen 
rezultat 597, Marko Oman 
pa je preležal cel teden z gri-
po, a vseeno nastopil in 
kljub temu podrl 574 keg-
ljev.
Istočasno so na sosednjih 
stezah nastopile tudi igralke 
iz Kamnika, vendar so bile 
po odličnem začetku poraže-
ne s 6:2. Pri Kamničankah 
sta bili najboljši Tadeja Ko-
kalj s 566 in Irena Koprivc s 
552 podrtimi keglji. Zelo so-
lidno je odigrala tudi še ka-
detinja Tea Repnik s 517 po-
drtimi keglji, prihodnost 
naše ženske ekipe. Po spodr-
sljaju še edine konkurenčne 
ekipe v Sloveniji Ljubelja iz 
Tržiča smo ponovno prevze-
li prvo mesto na lestvici. Po 
besedah trenerja Francija 
Spruka si bomo prizadevali, 
da do konca prvenstva ne bi 

izgubili nobene tekme več in 
drugič po letu 2014 postali 
državni prvak. Igralke Ka-
mnika na lestvici zasedajo 5. 
mesto.

Uspešni tudi v nižjih 
ligah
Pohvaliti moramo tudi obe 
naši moški ekipi, ki nastopa-
ta v drugi in tretji ligi. Druga 
ekipa pod vodstvom Mirjana 
Mlinariča je v derbiju kola 
premagala Taborsko jamo s 
6:2, jih preskočila na lestvici 
in samo še za dve točki zaos-
taja za vodilno ekipo Ograjca 

iz Ljubljane, ki pa še pride v 
Kamnik. Tretja ekipa je pod 
vodstvom Daniela Isteniča 
kar z 8:0 premagala vodilno 
ekipo Iskro iz Ljubljane. 
Prav posebno smo veseli re-
zultata najmlajšega igralca v 
ekipi Mihe Uršiča s 559 po-
drtimi keglji. Tretja ekipa 
zaseda sredino ligaške lestvi-
ce. Ta teden so bila aktivna 
tudi naša najmlajša dekleta, 
ki nastopajo v drugi ligi in so 
bila poražena v Novi Gorici. 
Pod vodstvom Tatjane Hace 
si naše kadetinje in mladin-
ke nabirajo izkušnje v član-
ski konkurenci.

V tem tednu bomo odigrali 
dvojno kolo, sledijo zimske 
počitnice, s prvenstvom pa 
bomo nadaljevali 18. febru-
arja in zato vabimo vse lju-
bitelje kegljanja na keglji-
šče, da spodbujajo naše 
igralke in igralce. Kot reče-
no naša prva moška ekipa 
se bori za prvaka, ženska 
prva ekipa pa za mesta, ki 
prinašajo evropska tekmo-
vanja. Ženska ekipa nasto-
pa ob 14. uri, moška ekipa 
pa ob 17. uri. Razpored tek-
movanj in vabila za tekmo 
dobite na društveni spletni 
strani.

Kegljači prevzeli 
vodstvo na lestvici
Kegljači KK Calcit Kamnik so skočili na vrh prvenstvene lestvice 1. A lige.

Člani prve ekipe KK Calcit Kamnik: stojijo trener Franci Spruk, Franci Grubar, Matej Turk, 
Damjan Hafnar in Klemen Mahkovic, čepijo Marko Oman, Jure Starman, Gašper 
Burkeljca, Anže Lužan in Žan Grm. / Foto: KK Calcit Kamnik

Leon Pirman

Kamnik – Tudi med našimi 
kegljači razsaja gripa in v 9. 
krogu je bila zaradi bolezni 
prestavljena tekma med 
Mladinci in ŠD Policist, a je 
bila odigrana že takoj nas-
lednji teden. V ekipi ŠD Po-
licist sta bila najboljša Brane 
Hribar s 539 in Matej Kern s 
528 podrtimi keglji.
Derbi kola v 9. krogu je bil 
med ŠD Sotesko in Ambrož 
Teamom. Zmagala je ekipa 
Ambrož Teama z rezulta-
tom 7:1 in prvoligaških 3539 
podrtih kegljev. V ekipi Am-
broža je bil Boris Benedik 
(642) najboljši, sledili so 
mu Uroš Stoklas (633), Slav-
ko Zorman (612) in Matej 
Turk (574). V Soteski sta iz-
stopala Franci Grubar (594) 
in Peter Jantol (581). Kegelj 
Team je premagal DU Ka-
mnik kar z 8:0. Andrej Ru-
tar je zopet igral dobro in 
podrl 528 kegljev, med igral-
ci DU Kamnik pa je bil raz-
položen samo Franci Po-
ljanšek (547). Igralci Calcita 
so presenetili ekipo Zarje 
elektronike in samo za 18 

kegljev izgubili še drugo toč-
ko. V ekipi Calcita so bili 
najboljši Samo Podjed (545), 
Aleš Prosen (535) in Blaž 
Podjed (534). 
V 10. krogu je DU Kamnik 
premagal Mladince s 7:1, 
Kegelj Team pa Calcit s 6:2. 
V derbiju kola je Ambrož 
Team premagal Zarjo elek-
troniko s 5:3. V zadnjem 
dvoboju je ŠD Soteska pre-
magala ŠD Policist s 5:3. V 
tem kolu so vsi igralci DU 
Kamnik odigrali odlično. 
Rudi Vidic (550), Franci Po-
ljanšek (549) in Pavle Serša 
(533) so bili najboljši v ekipi 
DU. Med igralci Calcita pro-
ti Kegelj Teamu so bili raz-
položeni Aleš Prosen (564), 
Samo Podjed (530) in Dejan 
Lorenčič (525). Medtem pa 
je bilo v ekipi Kegelj Tema 
več razpoloženih: Janže Lu-
žan (617), Miro Homar 
(584), Tone Štular (564) in 
Andrej Ropret (559). V zad-
nji petkovi tekmi ni bilo pre-
senečenja, čeprav so člani 
ŠD Policist celo zmagali v 
treh dvobojih, vendar so po-
drli kar okoli 300 kegljev 
manj od igralcev Soteske.

Občinska liga  
v kegljanju

Člani ekipe ŠD Soteska: stojijo Franci Grubar, Albin 
Grubar, Branko Mihajlov in Peter Jantol, čepijo pa Jure 
Starman, Gašper Burkeljca in Lidija Pirman. / Foto: Leon Pirman

Lestvica po 10. krogih

1. Ambrož Team 10 9 0 1 18
2. Kegelj Team 10 8 0 2 16
3. ŠD Soteska 10 8 0 2 16
4. Zarja elektronika 10 5 1 4 11
5. ŠD Policist 10 4 1 5 9
6. DU Kamnik 10 3 0 7 6
7. Calcit 10 0 2 8 2
8. Mladinci 10 1 0 9 2

Kamnik, 7. februar 1932, ob 
15. uri: Na mestnem drsališču 
v Kamniku sta se pomerili ho-
kejski ekipi Kamnika in SK 
Ilirije iz Ljubljane. Na tekmi, 
na kateri se je zbralo okoli 300 
gledalcev, so zmagali hokejisti 
Ilirije z rezultatom 1:15. (vir: 
časopis Jutro; izdaja 9. 2. 
1932) To je bila prva uradna 
tekma v hokeju na ledu v Slo-
veniji in s tem datumom se 
uradno začne slovenska hokej-
ska zgodovina. 
Na začetku je treba poudariti, 
da so začetki hokeja na ledu 
zaviti v gosto meglo, saj ne 
obstaja arhiv, kjer bi se dalo 
stvari preveriti, na spletu pa 
kroži precej nepreverjenih in-
formacij o začetku hokeja na 

ledu v Sloveniji. Tako so edini 
zanesljivi vir informacij časopi-
sni mediji, ki so takrat izhajali.
Hokej na ledu se pri nas začne 
omenjati že leta 1923, ko je ča-
sopis Slovenski narod poročal 
o hokejskih tekmah v tujini, 
prva prelomna letnica začet-
kov hokeja na ledu v Sloveniji 
pa je leto 1928, ko je SK Ilirija, 
ki je leta 1911 ustanovila nogo-
metni klub in po prvi svetovni 
vojni še lahkoatletsko, teniško, 
smučarsko in drsalno sekcijo, 
ustanovila hokejski klub. Iliri-
jani pa so bili tudi edini v Slo-
veniji, ki so se takrat resneje 
začeli ukvarjati s hokejem na 
ledu. (vir: knjiga Hokej na 
ledu v Sloveniji 1926-2006; 
str. 20-21) Prva uradna tekma 
v hokeju na ledu na slovenskih 
tleh, na kateri so igrali po ta-
kratnih kanadskih pravilih, 
pa je bila odigrana v Kamni-
ku 7. februarja 1932.
Časnik Jutro je že 7. februarja 
1932 objavil novico: »Danes po-
poldne ob 15. bo na drsališču v 
Kamniku prva propagandna 
hokey-tekma med Kamnikom 

in Ilirijo. Za tekmo vlada veliko 
zanimanje med Kamničani, ki 
bi radi spoznali to panogo zim-
skega sporta.« (vir: časopis Jut-
ro; izdaja 7. 2. 1932 str. 7)
Tekma je bila tudi odigrana, 
in sicer na mestnem drsališču. 
Ilirijani so na koncu tekme 
slavili visoko zmago, čeprav so 
se Kamničani veliko bolje upi-
rali nasprotniku, kot pa to 
pove rezultat. Po nekaterih 
podatkih so Kamničani svoj 
edini gol dosegli z glavo, ven-
dar pa je ta podatek neverodo-
stojen, saj ga časopis Jutro ne 
omenja. (vir: časopis Jutro; 
izdaja 9. 2. 1932, str. 7)
SK Ilirija je nastopila v posta-
vi Marjan Gorše, Juh, Jule 
Kačič, Košak, Milan Lombar, 
Tone Pogačnik in Ludvik Žit-
nik (vir: knjiga Hokej na ledu 
v Sloveniji; str: 25), Kamnik 
pa je nastopil v postavi inž. 
Rebolj, inž. Pogačnik, Valter 
Stuzzi, Stergar, Kos, Pollak in 
Presl (vir: diplomska naloga 
Marka Pangerca iz leta 2012). 
V časopisu Jutro so še zapisa-
li, da so v kamniškem moštvu 

v igri prevladovali Stuzzi, inž. 
Rebolj in inž. Pogačnik ter da 
bo kmalu sledila še ena tekma. 
(vir: časopis Jutro; izdaja 9. 2. 
1932 str. 7)
Druga tekma med obema eki-
pama ni bila nikoli odigrana. 
Zanimivo je tudi to, da se po 
tem dogodku hokej v Kamniku 
ne omenja več, kar pa ne po-
meni, da se hokej v Kamniku 
ni igral, ampak da ni presegel 
rekreativnega nivoja in da se 
nihče v Kamniku ni resneje 
začel ukvarjati s tem športom. 
Tako je bila SK Ilirija edina, 
ki je pred drugo svetovno vojno 
igrala hokej na ledu pri nas. 
(vir: knjiga Hokej na ledu v 
Sloveniji 1926-2006; str. 21)
Na občino Kamnik velja na-
sloviti prošnjo, da na mestu, 
kjer je bilo leta 1932 mestno 
drsališče, postavi tudi spomin-
sko tablo, kjer bi se jasno poka-
zalo, da je bila v Kamniku 
odigrana prva uradna tekma 
v hokeju na ledu v Sloveniji. 

Andrej Špiler

Petinosemdeset 
let hokeja na 
ledu v Sloveniji

Prejeli smo
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        Knjiga ima 300 strani, mehka vezava.
                                                                   Cena knjige je 

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Miha Štamcar

Kamnik – Konec minulega 
in začetek letošnjega leta za 
varovance Gašperja Ribiča 
nista bila najbolj obetavna, 
saj so nanizali serijo petih 
zaporednih porazov. Toda 
po dežju je navkljub hladne-
mu vremenu v kamniški ta-
bor posijalo sonce, s štirimi 
zaporednimi zmagami v do-
mačem prvenstvu pa so si 
zagotovili drugo mesto po 
rednem delu državnega pr-
venstva.
»Natrpan urnik tekem v de-
cembru, težki nasprotniki in 
novoletni premor, ki nam je 
prej škodoval kot koristil, so 
bili razlogi za naše poraze. 
Po turnirju srednjeevropske 
lige v Ljubljani smo imeli 
sestanek, ki sicer ni bil kriz-
ni, je pa zagotovo pomagal, 
da smo dvignili raven tre-
ninga, večja je bila tudi 
požrtvovalnost, kar se je 
poznalo na samih tekmah,« 
je o kriznih trenutkih kam-
niške ekipe dejal Jure Lak-
ner.
Svoj prvi cilj v letošnji sezo-
ni so varovanci Gašperja Ri-
biča v spet nekoliko pomla-
jeni zasedbi dosegli. Pred 

njimi je le ACH Volley, ki 
bo imel v modri skupini toč-
ko prednosti pred Kamniča-
ni, zagotovo pa bodo v njej 
igrali še kranjski Triglav, 
največje presenečenje letoš-
nje sezone, novinec med 
prvoligaši, Hoče in Maribor. 
O šesti ekipi pa bo odločalo 
sobotno srečanje med Krko 
in Salonitom. Novomešča-
nom bo za napredovanje 

med šest najboljših sloven-
skih ekip zadostovala že toč-
ka. 
»Modra skupina bo v letoš-
nji sezoni nekoliko drugač-
na, kot je bila v prejšnjih 
sezonah. Nisem si mislil, da 
v njej ne bo Panvite Pomgra-
da, vprašljiv je tudi Salonit, 
saj sem obe ekipi pričakoval 
višje na prvenstveni lestvici. 
Zelo dobro v letošnji sezoni 
igra kranjski Triglav, ki nam 
diha za ovratnik, kot kaže, 
pa se bomo z njim pomerili 
tudi v polfinalu zaključnega 
turnirja pokala Slovenije, ki 
ga bo priredil. Do takrat 
imamo še čas, da odpravimo 
določene napake, ki se nam 
na tekmah še pojavljajo,« pa 
je o razpletu v rednem delu 
državnega prvenstva dejal 
23-letni bloker Calcit Volley-
balla.
Pred nadaljevanjem držav-
nega prvenstva Kamničane 
v začetku prihodnjega te-
dna od ponedeljka do torka 
čaka še četrti turnir srednje-
evropske lige. V ponedeljek 
bo v kamniški športni dvo-
rani gostoval Hypo Tirol 
Innsbruck, dva dni pozneje 
pa še zagrebška Mladost. 
Da bi se še lahko nadejali 

uvrstitve na zaključni turnir 
najboljše četverice, bi mora-
li oba svoja nasprotnika 
premagati.

Dva poraza z 
Mariborčankami v tednu 
dni
V 1. DOL za ženske so do 
konca rednega dela držav-
nega prvenstva še štirje 
krogi, že zdaj pa je jasno, 
da odbojkarice Calcit Vol-
leyballa končnice državne-
ga prvenstva ne bodo začele 
s prvega mesta. Zanje so 
bile usodne odbojkarice 
Nove KBM Branika, ki so 
jih v tednu dni v ljubljanski 
dvorani Tivoli dvakrat pre-
magale s 3:0. Prvič na po-
vratni tekmi drugega kroga 
pokala CEV, drugič pa še v 
zaostali tekmi 1. kroga do-
mačega prvenstva, tekma 
pa je veljala tudi za srednje-
evropski pokal. Maribor-
čanke v letošnji sezoni vo-
dijo že s 4:0 v zmagah, 
prvo priložnost za maščeva-
nje pa bodo imele aktualne 
državne prvakinje na 
zaključnem turnirju pokala 
Slovenije, ki bo od 17. do 
19. marca v Kranju.

V modri skupini  
z drugega mesta
Čeprav bo šele v soboto konec rednega dela v 1. DOL za moške, so odbojkarji Calcit Volleyballa svoje 
delo v tem delu državnega prvenstva že opravili. Ne glede na izide zadnjega kroga bodo Kamničani 
tekmovanje v modri skupini, v kateri bo v letošnji sezoni le pet tekem, nadaljevali z drugega mesta in 
štirimi točkami ali eno manj, kot jih ima vodilni ACH Volley.

Jure Lakner

Darja Korelc

Kamnik – Mladi igralci Te-
nis kluba Kamnik tudi pozi-
mi ne počivajo. Ker pogoji 
za vadbo tenisa v Kamniku 
pozimi niso najboljši (ni po-
kritega igrišča za tenis), se 
mora kar nekaj igralcev vo-
ziti v teniški center Taubi v 
Trzinu. Gre predvsem za 
boljše oziroma starejše 
igralce, najmlajšim zadostu-
je vadba v telovadnicah kam-
niških osnovnih šol. Zaradi 
velikega števila klubov, ki 
pozimi potrebujejo vadbeni 

prostor, in posledično 
majhnega števila razpolo-
žljivih terminov za vadbo so 
teniški treningi organizirani 
tudi ob sobotah in nedeljah, 
a velika ljubezen do tenisa 
ne pozna ovir, ne za vadeče 
ne za trenerje. Do konca 
zimske sezone poleg napor-
nih treningov mlade igralce 
čaka še testiranje in klubsko 
dvoransko prvenstvo, aprila 
pa se bodo treningi že prese-
lili na zunanja igrišča. Tak-
rat bodo v Tenis klubu Ka-
mnik tudi vpisovali v zače-
tne tečaje tenisa za otroke.

Tenis vadijo tudi 
pozimi

Najmlajši igralec teniške šole Tenis kluba Kamnik je 
šestletni Žan Mali. / Foto: Darja Korelc

Gora pri Komendi – Člani Društva skakalni komite Gora 
sporočajo, da so tradicionalno prireditev Skoki na Gori, ki bi 
morala biti minulo nedeljo, zaradi slabih vremenskih raz-
mer prestavili, in sicer na nedeljo, 19. februarja. J. P. 

Skoki na Gori prestavljeni

V prispevku Priznanja najboljšim kamniškim tekačem, 
objav ljenem v prejšnji številki Kamničan-ke, smo pravilno 
navedli, da je lanskoletni Tekaški pokal Občine Kamnik 
sestavljalo šest tekem, a pri naštevanju nenamerno izpusti-
li 11. Češnjiški tek – Memorial Zdravka Berlica. Vodji tekmo-
vanja Rajku Jegliču in preostalemu delu predane organiza-
torske ekipe se za napako iskreno opravičujemo. A. Se.

Popravek

Bojan Pollak

Mala planina – Ena od 
osnovnih dejavnosti Društva 
GRS Kamnik je tudi preven-
tivno delovanje. Zato zadnjih 
nekaj let organizira in izvede 
osnovni tečaj varnejše hoje 
pozimi v hribe. Tudi tokrat 
se je odvijal v petek zvečer in 
soboto dopoldne (27. in 28. 
januarja) na Mali planini. 
Zvečer so bila predavanja. 
Miha Pavšek je govoril o pla-
zovih, zdravnik Urban Iglič 
o prvi pomoči (oživljanje, 
uporaba defibrilatorja, po-
škodbe od mraza), Matjaž 
Šerkezi pa o gibanju, opre-
mi, nevarnostih in nesrečah.
V soboto dopoldne so udele-
ženci na posameznih točkah 
še praktično obdelali hojo v 
snegu, uporabo palic, cepi-
na in derez, zaustavljanje 
zdrsa s cepinom, iskanje za-
sutega s sondiranjem in s 
plazno žolno in ugotavljanje 
stabilnosti snežne odeje. Ce-
loten tečaj je vodil Matjaž 
Šerkezi, poleg njega pa je v 

usposabljanju sodelovalo še 
osem članov društva GRS 
Kamnik, 22 udeležencev pa 

je pridobilo kar precej zna-
nja za varnejše obiske hri-
bov pozimi. Za dobro hrano 

in pijačo pa je poskrbelo pri-
jazno osebje Domžalskega 
doma.

Pozimi varneje v hribe tudi  
s pomočjo znanja

Udeleženci so zavzeto spremljali prikaz ugotavljanja stabilnosti snežne odeje.
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Bojana Klemenc

Kamnik – Dr. Franci M. Ko-
lenec, prof. surdopedagogi-
ke, je svojih triinštirideset 
let delovnih izkušenj usme-
ril v razvoj logopedskega 
dela v praksi na področju 
vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja otrok ter mla-
dostnikov s posebnimi po-
trebami. Razvijal je novosti 
na logopedskem področju v 
zavodih in številnih osnov-
nih šolah, zadnja leta tudi v 
Kamniku. Širina njegovega 
dela je omogočila zelo us-
pešno povezovanje teorije s 
prakso, zato je leta 2013 pre-
jel nagrado Republike Slove-
nije za življenjsko delo na 
področju izobraževanja ot-
rok s posebnimi potrebami.

Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
ima 8,6 odstotka otrok v sta-
rostni skupini do šest let go-
vorne napake. Na vprašanje 
'kdaj prvič k logopedu' naj-
brž ni enostavnega odgovo-
ra. Na kaj morajo biti torej 
starši pozorni?
»Govorno-jezikovna motnja 
pomembno vpliva na otro-
kove vzgojno-izobraževalne 
potrebe, njegovo delovanje 
ter uspešnost v vzgojno-izo-
braževalnem procesu, zato 
vedno priporočam staršem, 
da obiščejo logopeda takoj, 
ko opazijo spremembe v go-
voru in jeziku, torej takrat, 
ko se jim zazdi, da otrokova 
komunikacija ne poteka 
'gladko', oziroma ko opazi-
jo, da večina vrstnikov govo-
ri ali razume občutno več od 
njihovega otroka.«

Ali obstajajo določena staro-
stna obdobja, ki so primerna 
za začetek obravnave posa-
meznega problema? Ali lah-
ko 'zamudimo' z začetkom 
obravnave pri kateri od te-
žav?
»Takoj, ko starši opazijo, da 
z otrokovim govorom nekaj 
ni v redu. Tako lahko dobijo 
starši nasvet s strani logope-
da, kdaj naj začnejo z lo-
gopedsko obravnavo in na 
kaj naj bodo pazljivi pri 
spremljanju govora. Lo-
gopedsko obravnavo največ-
krat začnemo nekje med 
tretjim in šestim letom sta-
rosti. Idealen čas za obrav-
navo seveda lahko tudi za-
mudimo, nikdar pa ni toliko 
prepozno, da otroka sploh 
ne bi bilo smiselno vzeti v 
obravnavo.«

Katerih težav je danes naj-
več? Se danes logopedi sre-
čujete z drugačnimi težava-
mi kot na začetku vaše po-
klicne poti?  
»Še vedno je največ zame-
njav sičnikov/šumnikov in 
obratno, glasu R z J ali L, G, 

L, K in motenj branja in pisa-
nja. Najpogosteje se logope-
di v zdravstvenih domovih 
srečujejo z artikulacijskimi 
in fonološkimi motnjami, v 
specializiranih ustanovah pa 
s težavami, ki so povezane z 
nekim določenim patološ-
kim stanjem, npr. jecljanje, 
motnje glasu ...«

Kako pogosto poteka redna 
obravnava? Kakšna je pri 
tem vloga logopeda in 
kakšna vloga starša?
»Če želimo uspeh pri otro-
ku, naj bi bil obravnavan 
enkrat na štirinajst dni. Pri 
uspehu otroka z govorno-je-
zikovno motnjo imajo starši 
veliko vlogo. Ko otrok pride 
k logopedu, najprej naredi-
mo diagnostiko in tako dolo-
čimo, za kakšne težave gre. 
Nato presodimo, katere vaje 
bi bile zanj prave. Vse vaje 
preizkusimo na otroku, 
hkrati pa naučimo starša, ki 
otroka spremlja, kako bo z 
otrokom vadil do naslednje-
ga srečanja. Brez domačega 
dela nikakor ne gre. Vaje so 
za vsakega otroka skrbno 
pretehtane, saj ne smejo biti 
prezahtevne niti prelahke. 
Ko otrok pride naslednjič, 
preverimo, do kakšne mere 
se je vajo naučil, in mu nato 
določimo nove naloge. Tako 
napredujemo do želenega 
rezultata. Logopedi smo z 
delom kar precej zasuti in 
čakalne vrste so dolge. Rav-
no zato je zares pomembno, 
da se starši natančno držijo 
navodil, ki jih dobijo, in z 
otrokom redno vadijo.«

Katere napake starši največ-
krat naredijo?
»Da ne prihajajo redno na 
logopedske obravnave in 
doma ne delajo z otrokom.«

Vrsto let ste službovali v Ka-
mniku. Kako ocenjujete 
delo na področju logopedije 
v naši občini? 
»V CIRIUS-u sem nadome-
ščal logopedinjo. Tu sem 
pridobil veliko izkušenj dela 
s populacijo otrok z govor-
no-jezikovno motnjo pri ce-
rebralni paralizi in drugih 
gibalno oviranih otrocih. 
Delal sem v razvojnem od-
delku Vrtca Antona Medve-
da Kamnik na Bakovniku, 
na OŠ 27. julij Kamnik in 
nazadnje za OŠ Frana Al-
brehta. Na Kamnik me veže-
jo lepi spomini. Otroci so 
redno prihajali v spremstvu 
staršev na obravnave. Veliko 
sem se naučil. Potrebovali 
bi več logopedov, ki bi pokri-
li celotno območje občine, 
da bi bili otroci večkrat 
obravnavani. Trenutno so 
logopedi zelo obremenjeni, 
a kljub temu odlično delajo, 
čeprav se bojim, da bodo 
pregoreli.«

Nikdar ni prepozno 
za logopeda

Zgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih 
motenj je nujno, zato ne zamudite zgodnje 
obravnave pri logopedu, sporoča naš sogovornik.

Marjan Schnabl

Kamnik – Letošnja zima ni 
ravno radodarna s snegom, 
je pa dovolj mrzlo, da so 
smučišča, ki imajo umetno 
zasneževanje, kot npr.: 
Krvavec, Cerkno, Rogla, 
Kranjska Gora, Mariborsko 
Pohorje, Osovje itd., odlično 
pripravljena.
Naši smučarji-upokojenci to 
s pridom izkoriščajo in vsak 
po svoje trenira in nabira ki-
lometrino po belih strmi-
nah, kajti smučarska tekmo-
vanja so že pred vrati. Za 
letošnje Zimsko-športne 
igre upokojencev Gorenjske 
v veleslalomu in smučar-
skih tekih je že določen kraj 
in datum, in sicer se bo tek-
movanje odvijalo na smu-
čišču Senožeta v Bohinjski 
Srednji vasi 10. februarja. 
Naša smučarska sekcija ima 
pripravljenih za to tekmova-
nje več kot dvajset smučar-
jev, ki bodo nastopili v tekih 
in veleslalomu.
Letos smo prvikrat na smu-
čišču Osovje, ki leži nad do-
lino Črne, organizirali 
društveno tekmovanje v ve-
leslalomu, ki se ga je udele-

žilo šestnajst članov naše 
sekcije, ostali pa so bili v 
tem času še na treningih 
doma ali v tujini, nekateri so 
preganjali gripo ali pa so na-
črtno izpustili to tekmova-
nje iz taktičnih razlogov.
Na odlično pripravljeni pro-
gi v organizaciji Smučarske-
ga društva Črna, prekras-
nem vremenu in dobrem 
razpoloženju so nam orga-
nizatorji v ponedeljek, 30. 

januarja, dopoldne pripravi-
li dva teka veleslaloma, od 
katerih je za uvrstitev štel 
boljši čas dosežen na progi. 
Zanimivo je bilo, da so sko-
raj vsi tekmovalci pri drugi 
vožnji na isti progi dosegli 
boljši čas. In kdo so bili naj-
hitrejši v svojih kategorijah? 
Ženske do 65 let: Rajna Ši-
ljak, ženske 66 do 70 let: 
Marija Korošec, moški do 
65 let: Janko Poljanšek, 

moški od 66 do 70 let: Ivo 
Griljc, moški od 71 do 75 let: 
Marjan Schnabl in moški 
nad 76 let: Franc Primožič.
Po končanem tekmovanju 
je bila razglasitev rezultatov 
in zahvala tehničnemu ose-
bju SD Črna za profesional-
no izvedbo tekmovanja. Me-
dalje in priznanja bodo po-
deljena na skupnem sreča-
nju vseh športnikov DU Ka-
mnik predvidoma v oktobru.

Upokojenci med 
veleslalomskimi vratci
Vsako leto imamo člani Smučarske sekcije pri Društvu upokojencev Kamnik uvodni sestanek, na 
katerem pregledamo delo pretekle zimske sezone in pripravimo načrt dela za prihodnje.

Veleslalomisti Društva upokojencev Kamnik / Foto: arhiv Marjana Schnabla

Nina Klisarič

Kamnik – Kamniški vodniki 
smo radovedni. Zato smo 
imeli januarja kar dve samo-
izobraževanji. 
Ker je letos Plečnikovo leto, 
mineva namreč 145 let od 
rojstva in 60 let od smrti 
enega najbolj znanih slo-
venskih arhitektov, smo si 
ogledali cerkev sv. Benedik-
ta v Stranjah. Cerkev je naj-
bolj popolno arhitektovo 
delo na Kamniškem, nasta-
lo po vojni. Ves cerkveni 
prostor govori, vsaka pod-
robnost govori, da je tu 
ustvarjal Plečnik. Tako so v 
tla vstavljene prekuhana le-
sena debla, vlita v beton, na 
zunanji strani korskih vrat 
pa je kača, ki pevce opozar-
ja, da morajo »strupene je-
zike« pustiti zunaj, ker v 
cerkvi pojejo za Boga. Kljub 
novi notranji podobi pa je 
stranjska cerkev stala že v 
srednjem veku, Plečnik pa 
je v novi videz vkomponiral 
tudi stare, ohranjene ele-
mente.
Verjetno ni veliko ljudi, ki 
bi šli mimo Trga svobode in 

se ne vprašali, kaj se skriva 
za lesenimi vrati pod malo-
grajskih hribom. Kdo iz-
med starejših Kamničanov 
pa zna povedati, da se je v 
njem kot otrok igral »rav-
barje in žendarje«, a da je 
bil rov že takrat prazen. 
Vodniki smo lesena vrata 
odprli s pomočjo Gorana 
Završnika, predsednika Kul-
turnega društva Priden mo-
žic, in začeli odkrivati skriv-
nosti malograjskega tunela. 

Tunel je med drugo svetov-
no vojno izkopala nemška 
okupacijska oblast z name-
nom protiletalske zaščite. 
Tunel ima dva vhoda, en je 
na zgoraj omenjenem trgu, 
drugi pa v baru na nasprotni 
strani. Dolžina osnovnega 
rova, ki poteka pod celotnim 
kompleksom Malega gradu, 
je okoli 180 metrov. Iz njega 
se na več mestih proti 
vzhodnemu delu širijo loče-
ni stranski rovi, manjši rov 

pa je skopan tudi na zahod-
ni strani. Zanimiva in za se-
daj še skrivnostna je tudi 
geološka zgradba malograj-
skega hriba; ponekod je ska-
la precej trdna, spet drugje s 
stropa visijo korenine malo-
grajskih lip.
Leto se je šele dobro začelo 
in kamniški vodniki mora-
mo odkriti še veliko skriv-
nosti naše občine. Obljublja-
mo, da bomo ostali radoved-
ni.

Odkrivanje Plečnika in iskanje 
kamniške Veronike

Kamniški vodniki pred vhodom v malograjski tunel / Foto: Nina Klisarič
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Matija Koželj je 
kot plodovit slikar zapustil 
bogat opus: poslikal je okoli 
50 cerkva, več kot 130 oltar-
nih in drugih slik, 22 križe-
vih potov in scensko obliko-
val 14 božjih grobov, njego-
va risarska zbirka pa obsega 
več kot 600 skic in osnutkov 
za poslikave.
Rodil se je 7. februarja 1842 
v Vescah pri Vodicah in 
umrl 26. februarja pred sto-
timi leti v Kamniku, kjer se 
je naselil leta 1865, najprej v 
lectarjevi hiši, nasproti da-
našnje pošte, konec sedem-
desetih let prejšnjega stole-
tja pa je kupil hišo na Šutni, 
kjer je živel do svoje smrti.
O njegovem življenju ni ve-
liko znanega. Pravzaprav je 
o njem največ zapisal sam, 
ko je na prigovarjanje 
umetnostnega zgodovinarja 
Viktorja Steska začel pisati 

življenjepis, ki pa je bolj po-
pis njegovega dela in ga je 
Steska (skupaj s svojimi 
opombami) leto po slikarje-
vi smrti objavil v listu Carni-
ola, ki je javno dostopen tudi 

v spletnih arhivih Narodne 
in univerzitetne knjižnice.

Delaven samouk
»Ko sem izpolnil sedmo 
leto, sem bil v Ljubljani pri 
sv. birmi. Kar sem tam vi-
del, cerkve in škofa Antona 
Alojzija Wolfa, me je tako 
očaralo, da sem, ko sva priš-
la z botrom domov, sedel za 
mizo ter pričel risati Ljublja-
no in stolno cerkev zopet 
zase. To mi je napravilo več-
je veselje kot vse, kar mi je 
boter podaril,« se je Koželj 
ob koncu življenja spomi-
njal svojih zgodnjih začet-
kov, ki so ga za vselej zave-
zali k slikanju nabožnih po-
dob, fresk in oltarnih slik in 
zgledovanju po starejših sli-
karjih, še posebej Rafaelu. 
Koželj, osmi izmed devetih 
otrok kmečke družine, je že 
zgodaj kazal talent in veselje 
do slikanja, a kot je v mono-

grafski študiji o njem zapi-
sala Andreja Žigon, »ni imel 
pravih možnosti, da bi razvil 
svoja nagnjenja«. V mladih 
letih ga je učil kaplan Miha-
el Peternel, ki ga je tudi sez-
nanjal s slikarji. Izobraževal 
se je tudi v Gradcu in na Du-
naju ter obiskal Italijo, kjer 
si je ogledal mojstrovine v 
Benetkah, Firencah in 
Rimu. Zaman je iskal mece-
na, ki bi mu omogočil študij 
na akademiji, zato se je bil 
prisiljen izobraževati sam. 

Slikal tudi na Kamniškem
Kot plodovit mojster je s 
svojimi poslikavami oboga-
til številne cerkvene objekte 
po Gorenjskem in Dolenj-
skem, precej pa tudi v kam-
niški občini. Med njimi ve-
lja izpostaviti: stenske slike 
v prezbiteriju, križev pot in 
poslikava oboka ladje v šu-
tenski cerkvi, prezbiterij žu-

pne cerkve v Zgornjem Tu-
hinju, poslikave stranskih 
oltarjev v Podgorju, križev 
pot v Stranjah, kapelo na 
Malem Gradu, slikal je tudi 
v frančiškanski cerkvi v Ka-
mniku, v tunjiški cerkvi, Če-
šnjicah in na kamniških Ža-
lah. Prav tam je spoznal Ma-
rijo Hudobivnik, cerkveni-
kovo hčer, s katero se je 
kasneje poročil. Imela sta 
devet otrok, trije so umrli že 
ob rojstvu, šest pa jih je pre-
živelo. Med njimi sta bila 
tudi znana kamniška slikar-
ja Anton in Maks. Starejši 
Anton je obiskoval akademi-
jo likovnih umetnosti na 
Dunaju in kasneje poučeval 
na ljubljanski realki. Veliko 
je ilustriral in tudi portreti-
ral. Maksu je dokončanje 
študija na dunajski akade-
miji preprečila bolezen. Po-
magal je očetu pri izvrševa-
nju cerkvenih naročil, sicer 
pa je najbolj znan po svojih 

krajinah, še posebej rad je 
slikal kamniške planine.  
Tudi Matija Koželj je v zad-
njem obdobju svojega življe-
nja risal krajine, in kot pravi 
Steska, je imel še obilo načr-
tov, a je pozimi 1917 zbolel 
za pljučnico in 26. februarja 
umrl v 75. letu starosti. Kra-
tek nekrolog, ki ga je sestavil 
še en velik Kamničan in Ko-
željev sodobnik Josip Niko-
laj Sadnikar, je objavil Slove-
nec. »Včeraj zvečer ob 8. uri 
je umrl po kratki bolezni v 
Kamniku po celi Kranjski 
znani cerkveni slikar Matija 
Koželj. Rojen je bil v Vesci 
pri Vodicah leta 1842. 
Nebroj božjih hramov je po-
slikala njegova marljiva 
roka,« je pisalo na tretji stra-
ni časnika, ki je bil sicer 
poln novic z evropskih bo-
jišč, iz katerih pa je bilo že 
razbrati namigovanja, da bo 
Velike vojne po letih morije 
morda kmalu konec.

Slikarski mojster Matija Koželj
Februarja obeležujemo 175. obletnico rojstva in stoto obletnico smrti slikarja Matije Koželja. Poleg bogatega slikarskega opusa je Kamničanom dal tudi 
sinova, slikarja Antona in Maksa Koželja. 

Matija Koželj, kot ga je leto 
po prihodu v Kamnik 
fotografiral Ernest Pogorelz. 
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Helena Virant

Kamnik – Humanost se v 
vsej svoji razsežnosti dotika 
človečnosti in združuje šte-
vilne temeljne vrednote. 
Človek je že od nekdaj delal, 
da si je omogočil preživetje, 
in to velja še danes. 
Delo in ustvarjalnost sta 
med osnovnimi človekovimi 
potrebami, ki oblikujejo 
značaj in osebnost. Ustvar-
jalnost velikokrat povezuje-
mo z umetnostjo in zna-
nostjo, a se ustvarjalnost 
pojavlja tudi v našem vsak-
danjem življenju. Pri delu 
naletimo na problem, ki ga 
moramo rešiti, zaradi česar 
začnemo kritično razmišlja-
ti, vključimo radovednost in 
iščemo najboljše rešitve, da 
bi bilo delo najbolj učinkovi-
to opravljeno. 
Pri predšolskem otroku iz-
kustveno učenje obrodi naj-
boljše sadove pri sprejema-
nju novih vsebin. Otrok si bo 
dejavnost najbolje zapomnil, 
če bo vključil vsa svoja čutila 
(tip, vonj, vid, okus in sluh). 
Otrok je po naravi delaven in 
želi početi nekaj, kar se mu 
zdi smiselno, učinkovito in 
koristno zanj in za družbo. 
V vrtcu Antona Medveda 
Kamnik že nekaj let vključu-
jemo gozdno pedagogiko v 
svoje delo z otroki, hkrati pa 
upoštevamo različne mo-
dule etike in vrednote. Mo-
dul Delo in ustvarjalnost 
smo povezali z roko v roki z 
modulom Humanost.

Z otroki, ki so stari med tri in 
šest let, vsak teden zahajamo 
v gozd, kjer ustvarjamo z na-
ravnimi materiali, se razgi-
bavamo po naravnem poligo-
nu, spoznavamo rastline in 
živali … Lansko pomlad sva s 
sodelavko otrokom ponudili, 
da bodo v gozdu nabirali 
smrekove vršičke. Vsak otrok 
je imel svojo papirnato vreč-
ko, kamor je nabiral vršičke. 
Pridne otroške roke so pol-
nilne vrečke, ob čemer so se 
otroci veselili, koliko so že 
nabrali. Po približno pol ure 
sva s sodelavko otrokom po-
nudili prosto igro. Nekaj ot-
rok se je odločilo, da so z de-
lom zaključili in so se vklju-
čili v prosto igro. Otroci, ki so 
sicer v vrtcu najbolj nemirni, 
ki težko sedijo za mizo oz. v 
jutranjem krogu, so z delom 
nadaljevali toliko časa, da 
smo morali zapustiti gozd 
zaradi kosila v vrtcu. Otroci 
so vztrajali v nabiranju uro 
in pol, zagotovo bi še nabira-
li, če bi imeli možnost, saj so 
se pritoževali, zakaj se že vra-
čamo v vrtec. Otroke so bar-
va, otip in vonj vršičkov po-
polnoma prevzeli, umirili, 
sprostili in jim dali moč in 
energijo za vztrajnost.
Ponosni na tako kakovostno 
opravljeno delo smo v vrtcu 
izpraznili nahrbtnik in 
vršičke stresli v veliko poso-
do. Naslednji dan sva otro-
kom v jutranjem krogu zas-
tavili vprašanje, kaj bi po 
njihovem mnenju lahko na-
redili z vršički. Otroci bi 

vršičke delili z drugimi sku-
pinami otrok v enoti. Nato 
sva jim zastavljali še vpraša-
nje, kaj bi z vršički še lahko 
naredili. Skupaj smo našli 
odgovor, da pripravimo si-
rup. Ob tem sva jih spodbu-
dili k razmišljanju o tem, 
kaj pa lahko dobimo s siru-
pom, kaj odrasli dobimo, ko 
hodimo v službo … Trženje 
je otrokom še povsem tuje, 
veliko podvprašanj in nami-
gov nas je pripeljalo do ugo-
tovitve, da bomo sirup iz 
vršičkov prodajali na novole-
tnem bazarju in z njim zas-
lužili denar. Denar, ki ga 
bomo zaslužili, bomo na-
menili v humanitarne na-
mene, v sklad vrtca, ki se bo 
porabil za otroke, ki se zara-
di finančne stiske v družini 
ne bi mogli udeležiti tabo-
rov, ki jih organizira vrtec.
Strategija je bila tako prip-
ravljena. Začeli smo s pol-
njenjem steklenih kozarcev, 
ki smo jih napolnili s plastjo 
vršičkov ter plastjo rjavega 
sladkorja. Vršičke smo moč-
no potlačili, zaprli s po-
krovčkom in dali na sonce, 
da se je sladkor stopil in se 
je naredil sirup. Po približ-
no treh tednih smo vršičke 
precedili in iz njih dobili šti-
ri litre sirupa.   
V vrtcu smo organizirali de-
lavnico s starši in otroki, na 
kateri smo pripravljali izdel-
ke za novoletni bazar. Otroci 
so s pomočjo staršev polnili 
stekleničke s sirupom, ki so 
se potem prodajale na novo-

letnem bazarju. Na stojnici 
naše enote so bili vršički 
»top« izdelki poleg mil, ko-
peli in zelišč, »ki so šli kot 
za med«.

Najmlajši o podjetništvu
Zima je čas, v katerem je po-
gostost dihalnih obolenj iz-
razita, zato so starši segali 
po naravnem pripravku za 
preprečevanje kašlja, zago-
tavljanje boljše prekrvavitve 
dihal in povečanje odporno-
sti.  
Otroci so vršičke povezovali 
z denarjem. Starši tudi 
doma pripravljajo sirup iz 
vršičkov in deček iz skupine 
je mamici rekel: »Mami, 
vršički so denar.« Staršem 
ni bilo povsem jasno, zakaj 
otrok povezuje vršičke z de-
narjem. Popolno razlago so 
starši dobili v vrtcu in bili 
navdušeni nad dejavnostjo, 
ki otroke sprošča, jih navaja 
na delo, humanost in jih 
seznanja s podjetništvom. 
Predšolski otroci so po nara-
vi ustvarjalni in delovni, le 
spodbudno okolje morajo 
imeti in priložnosti, da dela-
jo in ustvarjajo, se počutijo 
koristni, zadovoljni, veseli, 
srečni ... Otroke vzgajamo z 
zgledom humanosti »otrok 
za otroka«. Vemo pa tudi, da 
kar smo mi radi počeli v 
predšolskem obdobju, te 
stvari še danes radi počne-
mo, zato v vrtcu otrokom 
ponudimo različne vsebine 
za trajnostni razvoj otrok in 
družbe.

Od ustvarjalnosti do humanosti
V vrtcu Antona Medveda Kamnik že nekaj let v svoje delo z otroki vključujemo gozdno pedagogiko, 
hkrati pa upoštevamo različne module etike in vrednote. 

Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje 
in Eko ponovno spomladi
Projekt Okusi Kamnika, v okviru katerega kamniški 
gostinci ponujajo tipične lokalne jedi, se je v  
septembru 2013 razširil še z živilsko tržnico pod  
imenom Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, 
s katerim v Zavodu za turizem, šport in kulturo  
Kamnik želijo predstaviti bogato podeželsko zaledje 
mesta in Kamničanom ponuditi zdrave, domače  
izdelke.
Tudi v letošnjem letu bo organizirana že tradicionalna 
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, katere  
glavno poslanstvo je poudariti pomen samooskrbe s 
hrano in nakupa lokalnih pridelkov. Tržnice bodo 
obogatene s kulinarično vsebino, s katero želimo  
ohranjati in nadgrajevati lokalne in regionalne  
posebnosti pri pripravi jedi, in kulturno-etnološkim 
programom, s katerim bomo obujali stare ljudske  
običaje in s tem skrbeli, da dediščina naših prednikov 
ne bi ostala pozabljena.
Zato vabljeni v soboto, 25. marca 2017, na Glavni 
trg, kjer bo zopet živahno, saj bo Tržnica Okusi 
Kamnika – Podeželje in Eko vrata na široko odprla 
vrata pomladi, obenem pa bomo počastili dan, ki 
je tradicionalno namenjen vsem mamam.
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Prireditve

petek, 10. februarja 2017

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Večdnevni Glasovi izleti 
Vabimo vas, da se nam pridružite na večdnevnih izletih, ki 
jih načrtujemo v letošnjem letu. Organizacijo izletov smo 
zaupali agenciji Alpetour, ki ima veliko izkušenj z daljšimi 
izleti. Z vami bodo tudi naši zaposleni, ki bodo še dodatno 
poskrbeli, da vam bo na izletih lepo.

PREDVIDENI IZLETI:
Krakov in Visoke Tatre 30. 3.–2. 4. 2017 – 4 dni,  
predvidena cena izleta: 255,00 EUR
Beograd 26. 5.–28. 5. 2017 – 3 dni, 
predvidena cena izleta: 146,00 EUR
Šarganska osmica in Višegrad 22.–24. 9. 2017 – 3 dni, 
predvidena cena izleta: 199,00 EUR
Za dodatne informacije pokličite:
Grega na tel.: 031 38 26 25,  
ali pišite na: grega.flajnik@g-glas.si

        I IZLETI
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OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO  

MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

K R V O D A J A L S K O   A K C I J O
v DOMU KULTURE KAMNIK,  

Fužine 10
15. in 16. februar 2017  

med 7. in 13. uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven osebni  

dokument s fotografijo!
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MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 15. februarja, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Galerijski večer, predavanje Petje Grafenauer o pop-artu

 

Sreda, 22. februarja, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer, predavanje ddr. Igor Grdina: Franjo Malgaj

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 10. februarja, ob 21. uri
Pest besed – Slava Pengovu

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

Sreda, 15. februarja, ob 18. uri
Delavnica izdelovanja lovilcev sanj z Manco

Petek, 17. februarja, ob 18. uri
Rock Vizije

Špil devetih mladih bendov iz bližnje in daljne okolice v okviru nate-
čaja JSKD 

Torek, 22. februarja, ob 18. uri
Delavnica gojenja čilija in izmenjava čili semen

Kako se lotiti gojenja čilija in kako do semen

Petek, 24. februarja, ob 20. uri
Impro igre

Večer še nevidenih improviziranih zgodb 

DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 14. februarja, ob 20. uri, Klub Kino dom
Večer stand up komedije

Klemen Bučan, Peter Šanović in Marko Žerjal

Abonma Stand up in za izven

Vstopnina: 5 evrov

Četrtek, 16. februarja, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Drama Maribor: Večno mladi – RAZPRODANO!

Maistrov abonma in za izven

Vstopnina: 15 evrov/12 evrov

Sreda, 22. februarja, ob 17. uri, Velika dvorana DKK
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik: Podelitev nagrad 
najboljšim športnikom leta v občini Kamnik

Vstop prost!

TERME SNOVIK

Sobota, 11. februarja, od 13. do 14. ure
Družinski pohod po okoliških poteh

Lažji pohod po okoliških poteh z obiskom izvira termalne vode

 

Sreda, 15. februarja, od 18. do 19.30
Kako začeti s športno vadbo in njene pasti

Brezplačno predavanje bo vodil dipl. kondicijski trener Bernard Jarc.

 

Petek, 17. februarja, od 19. do 20. ure
Pohod z baklami do izvira termalne vode  

 

Sobota, 18. februarja, od 11. do 13. ure
Ustvarjalne delavnice in vodne vragolije s Palčkom 
Snovičkom

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

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Četrtek, 9., 16. in 23. februarja, od 17. do 19. ure, 

pravljična soba Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
ViLA ČiRA ČaRA – ustvarjalne delavnice za otroke

Otroci, stari od 5 do 12 let, ustvarjajo različne unikatne izdelke iz raz-
ličnih materialov pod strokovnim vodstvom Rosane Kleindienst.

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

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

 KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Ponedeljek, 13. februarja, od 16.30 do 19.30, dvorana 

knjižnice
Delimo znanje: Valentinova delavnica izdelave predmetov iz 
filcane volne

Število mest je omejeno, prijave zbiramo v čitalnici KFBK ali na tele-
fon št. 01 320 55 83. Delavnica je brezplačna, s prostovoljnimi prispev-
ki se povrnejo stroški materiala. Vodi Alenka Mele.

Sreda, 15. februarja, od 18. do 19.30, dvorana knjižnice
Delimo znanje: Predavanje in interaktivna delavnica o 
vzrokih stalne utrujenosti in nerazložljivega pridobivanja 
teže.

Na predavanju bodo na poljuden način razložene enostavne in narav-
ne rešitve, kadar se pojavijo zdravstvene spremembe, ki so naravne, 
vendar jih pogosto podcenjujemo. Vpogled v neravnovesje hormonov 
in kaj lahko to pomeni za zdravje, nam bo predstavila mag. Darja Ri-
barič.

Sreda, 15. februar, ob 19. uri, Krajevna knjižnica 

Komenda (OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: Od 0 do 4014 m - družinska 
ekspedicija po Aziji

Družinsko potovanje, ki se je pričelo na čarobnem arhipelagu Banyak, 
nadaljevalo do najvišje ležečih vasic na svetu in se predčasno končalo 
na visoki Tibetanski planoti. Predava Matjaž Corel.

Torek, 21. februarja, ob 19. uri, dvorana knjižnice 
Predstavitev knjige Boštjana Gorenca–Pižame: sLOLvenski 
klasiki 1

Knjiga sLOLvenski klasiki 1 je postala knjiga leta 2016 in s tem preje-
mnica velike nagrade Slovenskega knjižnega sejma. Boštjan Gorenc 
- Pižama slovenske literarne klasike brezkompromisno razseka in 
spletno pojavnost besedil dobesedno prenese v knjižno obliko. Pogo-
vor z avtorjem bo vodil dr. Noah Charney.

Petek, 24. februarja, od 16.30 do 19.30, pravljična soba 

knjižnice 
Delimo znanje: Po/moč z umetnostjo

Število mest je omejeno, prijave sprejemamo v čitalnici KFBK ali na 
telefon št. 01 320 55 83. Delavnica je brezplačna, s prostovoljnimi 
prispevki se povrnejo stroški materiala. Delavnice se nadaljujejo, nas-
lednji datumi bodo objavljeni na spletni strani KFBK. Vodi Rosana 
Kleindienst.

Sabina Romšak

Kamnik – Dogodek, ki je tra-
jal od 1. do 4. februarja, je 
nudil vse za osvajanje src 
domačih turistov. Obisko-
valcem so bile predstavljene 
najboljše zelene destinacije, 
poleg sejemskega dela je do-
godek ponudil tudi možnos-
ti za izobraževanje ter pove-
zovanje in druženje, poteka-
la pa je tudi turistična po-
slovna borza Natour.
Kot zelena, aktivna in zdra-
va destinacija se je na sejmu 
vse dni predstavljal tudi Ka-
mnik z okolico. V Stekleni 
dvorani so se pod okriljem 
Turistične zveze Slovenije 
na eni izmed stojnic pred-
stavljala kamniška turistič-
na društva in turistični po-
nudniki, ki so razvajali z 
Okusi Kamnika. Obiskoval-
ci so se lahko pogostili z 
bombetkami s kamniško 
kajžerico iz Gostilne in pen-
ziona Repnik, tuhinjsko filo 
iz Gostilne Mili vrh, kloštr-
ske kremšnite je pripravila 
Hiša slaščic Tarangela, z 
okusnimi siri, tudi trniči, je 
opozorila Kmetija Pr' Gabr-
šk, za žganje iz vršičkov in 

storžev ruševja – rušovc pa 
je poskrbela Maja Žagar iz 
Turističnega društva Kam-
niška Bistrica, ena od pobu-
dnic in koordinatork za po-
stavitev osrednje kamniške 
turistične stojnice v Stekleni 
dvorani. Domače dobrote 
sta nudila še Trgovina z 
zdravo prehrano Zlata ptič-
ka in Društvo podeželskih 
žena Tuhinjske doline. Pro-
mocijske aktivnosti so poleg 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik imeli tudi 
Eko Resort pod Veliko plani-
no, Zdravilni gaj Tunjice in 
Penzion Repnik. Med kam-
niškimi turističnimi ponu-
dniki so se na svoji stojnici 
predstavile tudi Terme Sno-
vik z znakom Green Accom-
modation, ki potrjuje zave-
zanost trajnostnemu razvo-
ju ponudnikov nastanitev. 
V Marmorni dvorani pa so 
vsi ljubitelji zelenega, aktiv-
nega preživljanja prostega 
časa na stojnici Združenja 
Kamniško-Savinjskih Alp 
dobili nove ideje za edin-
stvena in avtentična dožive-
tja, ki jih ponuja razgibana 
krajina Kamniško-Savinj-
skih Alp.

Kamničani na sejmu 
Natour Alpe-Adria

V soboto, 4. februarja, je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani vrata zaprl letošnji že  
28. sejem Natour Alpe-Adria, največja sejemska 
prireditev s področja turizma pri nas.
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ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpel sem, 
in večni mir mi zaželite.

Franc Bernot
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem, njegovim sodelavcem, gasilcem, g. Nejcu za lep 
govor, duhovniku g. Antonu Prijatelju, pevcem kvarteta 
Grm in trobentaču. Posebej se zahvaljujemo dr. Nevenki 
Šečer Dolenc, sestri Jani, dr. Majdi Ambrož Mihelčič, re
ševalcem ZD Kamnik in patronažni službi za nesebično 
pomoč in tolažbo v času njegove bolezni. Hvala vsem za 
izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane maše.

Žalujoči: hčerka Bernarda z možem Romanom, vnuka 
Tim in Rok z ženo Vido, pravnuki Izak, Pika in Jakob

ZAHVALA

V 85. letu nas je nenadoma  
zapustila naša mama, stara 
mama in prababica

Marija Zorman
iz Šmarce, Pot iz vasi 6

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za darovane sveče, cvetje, maše 
in izrečena sožalja. Iskrena hvala duhovniku Janezu 
Gerčarju za lepo opravljen obred. Hvala patronažni  
sestri Romani in pogrebnim storitvam Vrbančič.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

V 87. letu starosti se je od nas poslovil

Martin Baloh
po domače Tomanov Martin iz Cirkuš v Tuhinju

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izražena sožalja, darovane sveče, cvetje in 
svete maše. Posebna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri 
pogrebnem obredu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali ter ga 
boste obdržali v najlepšem spominu. 

Vsi njegovi

Zapustil nas je velik človek,  
ki je vso svojo energijo do  
zadnjega diha vlagal v to,  
da bi živeli v boljši in  
bolj pošteni družbi. 

Hvala

Horst 

za tvoje delo, pomoč in neizmerno energijo.  
Pogrešali te bomo.

Lokalni odbor SMC Kamnik Komenda

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Gospod je moja moč in moj ščit,
vanj je zaupalo moje srce.
(Ps 28,7)

V nedeljo, 15. januarja, je v 102. letu življenja v krogu  
svojih domačih mirno zaspala in prestopila prag večnosti

Alojzija Mali
roj. Hribar, iz Mekinj pri Kamniku,

upokojena babica in socialna delavka

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, molitve, darove za 
sv. maše in dobrodelne namene. Hvala osebni zdravnici 
dr. Marti Jerman in sestri Mateji Čučko za zdravstveno 
oskrbo. Hvala p. Ernestu Žižmondu in župniku g. Pavlu 
Piberniku za dolgoletno duhovno spremljanje. Hvalež
ni smo za ljubečo pomoč negovalkam Zavoda Pristan, 
gospem Irmi, Poloni in Maji. Hvala g. župniku za po
grebni obred in tolažilne besede slovesa ter duhovni
kom: p. Tomažu Podobniku, p. Franciju Seničarju, p. 
Lavrenciju Anželu, g. Nikolaju Štolcarju in pranečaku 
g. Miru Berglju za somaševanje. Hvala pevcem kvarteta 
Grm za lepo petje. Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo 
v zadnjih letih obiskovali in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala, da se je boste spominjali v molitvi. 

Hčerki Marija in Majda z družino,  
sinovi Marjan, Milan in Mato z družinami

Mekinje pri Kamniku, januarja 2017

Jasna Paladin

Kamnik – Stičišče NVO 
osrednje Slovenije je skupaj 
z Regionalnim centrom 
NVO – ZLHT in Regional
nim stičiščem NVO planota 
izvedlo akcijo NVO gre v 
šolo, ki je bila med učenci, 
učitelji in nevladnimi orga
nizacijami zelo dobro spre
jeta, zato jo bodo nadaljevali 
tudi v letu 2017.
Spomnimo, da se je v občini 
Kamnik 175 učencem 
Osnovne šole Toma Brejca 
4. oktobra lani predstavilo 
kar trinajst lokalnih društev 
in zavodov. »Cilj akcije 
NVO gre v šolo je spodbudi
ti povezovanje nevladnih 
organizacij z osnovnimi šo
lami v lokalnem okolju. 
Eden izmed rezultatov akci

je je tudi katalog z izbrani
mi učnimi programi, ki je 
bil ustvarjen z namenom 
seznaniti vse učitelje slo
venskih osnovnih šol o pe
strosti vsebin ter o možno
stih vključitve leteh v že 
ustaljene učne programe. 
Učni programi se izvajajo 
pod vodstvom lokalnih 
nevladnih organizacij. Stro
kovno sestavljena tematska 
razdelitev kataloga na pet 
sklopov – naravoslovje, 
šport, kultura, tehnika in 
drugo – je primerna tudi za 
dneve dejavnosti, izbirne 
predmete in preprosto obli
kovanje novih interesnih ter 
drugih prostočasnih dejav
nosti,« pravi Romana Kralj 
in dodaja, da bo akcija zara
di dobrih odzivov postala 
vsakoletna in vseslovenska.

Akcija NVO gre v šolo 
se nadaljuje tudi letos

Eden izmed rezultatov akcije je tudi elektronski 
katalog učnih programov.

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav smo sredi 
zime, se člani Športnega 
društva Sappa iz Kamnika te 
dni intenzivno pripravljajo 
na izpeljavo že osmega 
večdnevnega izobraževalno
terapevtskega projekta Ja
dranje za jutri, ki je name
njen otrokom z motnjami v 
telesnem in duševnem ra
zvoju.
»Osnovni namen projekta je 
izboljšati in krepiti njihov 
odnos do življenja ter inova
tivno in učinkovito povečati 
komunikacijo in pripadnost 
skupini. Projekt bo letos po
tekal v dveh delih, in sicer 
od 20. do 23. maja ter nato 

od 24. do 27. maja, odvijal 
pa se bo v marini Veruda pri 
Pulju. Letošnjega projekta 
se bo udeležilo sedem vzgoj
noizobraževalnih zavodov: 
Vzgojni zavod Kranj, Osnov
na šola 27. julij Kamnik, 
Center za izobraževanje, re
habilitacijo, inkluzijo in sve
tovanje za slepe in slabovi
dne Ljubljana, Osnovna šola 
Jela Janežiča iz Škofje Loke, 
Podružnična osnovna šola 
Topol iz Medvod, Prva 
osnovna šola Slovenj Gra
dec in Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana. Na ja
dranje bomo tako peljali 48 
otrok,« nam je povedal Bra
ne Vrankar iz Športnega 
društva Sappa.

Priprave na jadranje  
že v polnem teku

Člani Športnega društva Sappa bodo letos 
pripravili že osmi izobraževalno-terapevtski 
projekt Jadranje za jutri.

Kamnik – Le še danes, 10. februarja, je v telovadnici enote 
Rožle Vrtca Antona Medveda Kamnik na Novem trgu na ogled 
razstava z naslovom Babičina skrinja, ki so jo tudi za zunanje 
obiskovalce otroci in vzgojiteljice odprli v torek, 7. februarja. 
Razstavo si danes lahko ogledate še vse do 17. ure. J. P. 

V vrtec na razstavo Babičina skrinja

Kamnik – Pokrito drsališče, ki ga je Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik v začetku decembra odprl na Frančiškan-
skem trgu, bo obratovalo še do konca zimskih počitnic, do 
petka, 3. marca. Ob drsališču je možna izposoja drsalk in 
drsalnih pripomočkov za otroke, vsako soboto med 10.30 in 
11.30 pa poteka tudi vodena otroška animacija. J. P. 

Drsališče bo odprto še do tretjega marca

Kamnik – Javni sklad za kulturne dejavnosti – območna iz-
postava Kamnik vabi na srečanje folklornih, pevskih in god-
čevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti na Gorenj-
skem z naslovom Vrtikolo in rožmarin, ki bo v nedeljo, 26. 
februarja, ob 17. uri v Domu kulture Kamnik. Vstop je prost, 
a število sedežev je omejeno. J. P. 

Srečanje manjšinskih etničnih skupnosti

Jasna Paladin

Kamnik – Mladinski odsek 
Planinskega društva Ka
mnik je objavil razpis Vese
le gorice v snegu – zimova
nje za otroke od tretjega do 
devetega razreda osnovne 
šole. 

Mobilni telefoni so 
prepovedani
Zimovanje je namenjeno 
vsem tistim mladim planin
cem, ki so v lanskem letu 
opravili najmanj deset pla
ninskih izletov in so člani 
PD Kamnik. Zimovanje bo 
med 24. in 27. februarjem v 
Domžalskem domu na Mali 

planini, najmlajši pa bodo 
druženje tudi tokrat morali 
preživeti brez mobilnih tele
fonov in elektronskih igric. 
Število mest je omejeno na 
dvajset otrok, cena je devet
deset evrov na posamezni
ka, prijave pa zbirajo do pet
ka, 17. februarja. Zimovanje 
bodo vodili izkušeni vodniki 
Planinske zveze Slovenije, 
gorski vodniki in gorski re
ševalci. 
Podroben seznam potrebne 
opreme boste starši prejeli 
na uvodnem sestanku, več 
informacij pa tudi pri vodji 
zimovanja Urški Petek (041 
552 939) ali na na elektron
skem naslovu mladinski.od
sek@pdkamnik.si.

Zimovanje otrok znova 
na Mali planini

Vesele gorice v snegu bodo med 24. in 27. 
februarjem v Domžalskem domu na Mali planini.
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POČITNICE / OHRID / OD 18. DO 25. JUNIJA 2017

Informacije in prijave:  
Intelekta PE Kranj 
Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 

Tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure)

Pohitite s prijavami, 
posebna cena velja,  
      če se prijavite 
do 15. februarja!

since
1989Organizator

Vabimo vas, da se nam pridružite na počitnicah ob Ohridskem jezeru. Jezero nudi v 
poletnih mesecih pravo osvežitev, plaža pa se lahko primerja z najlepšimi na svetu. 
Lega hotela je odlično izhodišče za izlete in oglede naravnih znamenitosti v okolici. 
Nastanjeni boste v novejšem Hotelu Aqualina (štiri zvezdice), ki je zgrajen v moder-
nem slogu in stoji v zaselku Sveti Štefan, tik ob lepi plaži, posuti z drobnim prodom. 
Hotel ima tudi lasten pomol oziroma postajališče za ladijske izlete po Ohridskem jeze-
ru. Na hotelski plaži so brezplačni senčniki in ležalniki. Ponudba vključuje tudi hrano, 
in sicer zajtrk (ameriški bife) in večerjo (bife).

TERMIN: od 18.  do 25. junija 2017 
CENA: 399  €/osebo  
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Ohrid–Ljubljana, letališke takse in turistične 
takse, prigrizek na letalu ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 23 kg prtljage, 
asistenco na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika oziroma 
vodnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do hotela in nazaj, nastanitev 
(polpenzion) v hotelu Aqualina, nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Triglav.

Na počitnice v dobri družbi

Jasna Paladin

Kamnik – Že v soboto je bila 
kulturno obarvana zimska 
liga Sv. Primož, saj so orga-
nizatorji pod idejno taktirko 
Mire Papež že tretjič pripra-
vili prijetno druženje Po 
knjigo na ligo. »Teka se je 
udeležilo 52 tekačev vseh 
starosti, ki so pri cerkvici na 
sv. Primožu zapeli Zdravlji-
co in recitirali Prešernove 
pesmi.  Ko brez miru okrog 
divjam, prijatlji prašajo me, 
kam? – je še en dokaz, da 
športniki znajo prisluhniti 
literaturi in da njihovo špor-
tno udejstvovanje zna biti 
tudi kulturno obarvano. 
Spodbuda tudi za druge, da 
ima tiskana knjiga še vedno 
veljavo in da jo je v poplavi 
digitalnih medijev vedno 

večji čar vzeti v roke,« nam 
je povedal Matjaž Šerkezi.

Dijaki navdušili s svojim 
recitalom
Še posebej nas je navdušil 
recital z naslovom Balade in 
romance, ki so ga v ponede-
ljek, 6. februarja, z mentori-
cama Ivo Ciglar in Vesno 
Fabjan pripravili dijaki Gim-
nazije in srednje šole Rudol-
fa Maistra Kamnik. Pred 
skorajda polnimi tribunami 
šolske avle so se predstavili z 
odličnimi interpretacijami 
poezije, manjkalo ni niti pe-
tja, igranja in plesa, poskrbe-
li pa so tudi za privlačno vi-
zualno ozadje in domiselne 
scene. Nič čudnega, da apla-
vzu poslušalcev ob zaključku 
kar ni bilo videti konca.

Kulturnemu prazniku v čast 
so se v ponedeljek zbrali 
tudi učenci Glasbene šole 
Kamnik, ki so pod vodstvom 
Egona Bajta v Vremšakovi 
dvorani pripravili večer pe-
tja, igranja in recitacij.

Razstave v enotah 
muzeja na ogled 
brezplačno
Prireditvi ob dnevu kulture 
so pripravili tudi na obeh 
mestnih osnovnih šolah. Na 
Osnovni šoli Frana Albrehta 
že minuli petek, na Osnovni 
šoli Toma Brejca pa v torek, 
7. februarja. V Termah Sno-
vik so v sredo z literarnim 
večerom zaključili letošnji, 
zdaj že tradicionalni pesni-
ški natečaj tokrat z naslo-
vom Sreča. 

Svojevrstno proslavo so v 
sredo točno opoldne pod 
malograjskim hribom v sre-
dišču mesta pripravili člani 
neformalnega združenja 
Kamniški kulturni krog, ki 
združuje ustvarjalce različ-
nih generacij in področij 
ustvarjanja. 
V enotah Medobčinskega 
muzeja Kamnik (v muzeju 
na Zapricah, v Galeriji Miha 
Maleš in v Rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra) so svoje stal-
ne in začasne razstave obi-
skovalcem ob kulturnem 
dnevu predstavili brezplač-
no, v Domu kulture Kamnik 
pa se je v sredo zvečer v or-
ganizaciji JSKD odvila že 38. 
Območna revija pevskih 
zborov občin Kamnik in Ko-
menda, na kateri se je 
predstavilo deset zborov.

Dnevi v znamenju 
kulturnega praznika
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, smo v tem tednu v občini počastili z različnimi dogodki. 
Večina se jih je zvrstila prav v sredo, 8. februarja, mi pa smo jih obiskali nekaj v začetku tedna.

Po knjigo na ligo na Svetem Primožu / Foto: Matevž Skamen

Prešernov Povodni mož v izvedbi kamniških dijakov 

Mladinski pevski zbor glasbene šole pod vodstvom Anice Smrtnik / Foto: Tina Dokl
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Na GSŠRM so navdušili z recitalom Balade in romance. 
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12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si


