
UGODNO
DELILNIKI NA RADIATORJIH

•  Zamenjava starih 
delilnikov

•  Daljinsko  
odčitavanje

•  Letni ali mesečni  
obračun porabe  
ogrevanja/vode

•  Vgradnja  
vodomerov in  
kalorimetrov

T: 040 816 519, E: info@iker.si
Iker, d. o. o., Šmartinska c. 106, Ljubljana

Ča so pis ob či ne Kamnik, 20. april 2018, leto 3, šte vil ka 8 

OBČINSKE NOVICE

»Prejmi pozdrav«  
v digitalni obliki
V Knjižnici Franceta Balanti-
ča Kamnik so predstavili di-
gitalizirano zbirko starih 
razglednic iz njihove obse-
žne domoznanske zbirke.
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KULTURA

Premiera baletne 
pravljice
Učenke in učenci plesa in 
baleta Glasbene šole Kamnik 
so minuli konec tedna s štiri-
mi baletnimi predstavami z 
naslovom Glej Larsa z Mar-
sa! znova navdušili.
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ŠPORT

Tudi letos v vrhu 
slovenske odbojke
Odbojkarice Calcita Volleyja 
so v ponedeljek končale z 
nastopi v državnem prven-
stvu, oslabljene pa so se, 
tako kot v lanski sezoni, mo-
rale zadovoljiti z drugim 
mestom.
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ZANIMIVOSTI

Prvi Festival čemaža
V Snoviku so prejšnji konec 
tedna izpeljali novo priredi-
tev, ki bo odslej tradicional-
na. Izkoristiti moramo darilo 
narave, pravijo organizatorji, 
veseli, da imajo čemaža v 
okolici term na pretek.
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Jasna Paladin

Kamnik – V Sloveniji deluje 
že sedemnajst demenci pri
jaznih točk, od 10. aprila 
naprej je ena takšnih tudi v 
Kamniku – v prostorih Cen
tra za socialno delo Kamnik 
nad trgovino Spar na 
Usnjarski.

Bolezen, ki prizadene 
bolnike in njihove svojce
»Vsi vemo, kaj je demenca. 
To je, preprosto povedano, 
ko ne veš, kdo si in kam si 
namenjen. Vsi vemo, da de
menca lahko zagrize v živ
ljenje vsakogar izmed nas – 
če ne neposredno, pa posre
dno, ko zagrize v življenje 
koga naših bližnjih. Svojci 
so ob večletni skrbi za bolni
ka izpostavljeni velikim psi
hičnim, fizičnim in čustve
nim obremenitvam in izgo
revanju, zato potrebujejo 
ustrezne informacije, zna
nje in podporo. Osebe z de
menco so pogosto v stiski, 
se izgubijo, ne znajo priti 
domov, ne prepoznajo okoli
ce, v kateri živijo. Prav temu 
so namenjene demenci pri
jazne točke, ki v lokalnem 
okolju pripomorejo k razu
mevanju oseb z demenco in 
njihovih svojcev in jim tudi 
nudijo pomoč. V teh točkah 
so zaposlene osebe usposob
ljene, da nudijo informacije 
o demenci, in v primerih, ko 
se oseba z demenco znajde v 
stiski, znajo pomagati, se 
pogovoriti in poiskati po
moč,« je na slavnostnem od
prtju točke povedala direkto
rica Centra za socialno delo 
Kamnik Maja Gradišek in 
poudarila, da bo točka na
menjena tako bolnikom, ki 
bodo potrebovali pomoč, kot 
svojcem, ki bodo želeli več 
informacij, pa tudi drugim v 
lokalni skupnosti, ki bi to 
znanje morali imeti. Takšni 

so denimo tudi policisti, ki 
so navadno eni prvih, ki se 
srečajo z dementnimi ljud
mi, ko ti – ne vedoč, kje so 
in kdo so – zatavajo v gozd, 
na križišča ali druga javna 
mesta.

Ključno prepoznavanje 
prvih znakov
Kot je povedala predsednica 
združenja za pomoč pri de
menci Spominčica Štefanija 
L. Zlobec, je demenca bole
zen, ki je skokovito v po
rastu, potrebno znanje druž
be pa temu žal ne sledi. Nji
hova glavna naloga v zdru

ženju je poleg pomoči svoj
cem tako predvsem ozave
ščanje. 
»Zelo pomembno je namreč 
prepoznavanje prvih znakov 
bolezni, da bolnika čim prej 
odpeljemo k zdravniku. Za 
demenco je značilno, da je v 
začetku težko prepoznavna. 
Znaki se začnejo počasi, a se 
nezadržno stopnjujejo, zato 
jih je zelo pomembno pre
poznati. Pa ne le to, treba je 
vedeti tudi, kako z demen
tnimi bolniki ravnati. Mora
mo biti zelo potrpežljivi in 
prijazni, govoriti moramo 
počasi in preprosto. Če 
bomo o demenci vedeli več, 

bomo prispevali k temu, da 
bodo dementne osebe čim 
dlje ostale doma in ne bodo 
izgubile svojega dosto
janstva,« je povedala. In 
kakšni so prvi znaki? Po
stopna izguba spomina, is
kanje pravih besed, osebnos
tne in vedenjske spremem
be, upad intelektualnih 
funkcij, nezmožnost presoje 
in organizacije, težave pri 
vsakodnevnih opravilih, is
kanje in izgubljanje stvari, 
težave pri krajevni in časov
ni orientaciji, ponavljanje 
enih in istih vprašanj, spre
membe čustvovanja in vede
nja ter zapiranje vase in izo
gibanje družbi.
Na demenci prijazni točki 
bodo občani dobili informa
cije o pravicah oseb z de
menco, nasvete za primerno 
komunikacijo, nasvete, kako 
lahko zmanjšamo tveganje 
za demenco, in mnogo dru
gega, ustrezno pa bodo pos
krbeli tudi za tiste, ki se 
bodo zaradi demence v nji
hovi bližini izgubili.

Demenci prijazna 
točka tudi v Kamniku
Center za socialno delo Kamnik je postal prvi center z demenci prijazno točko pri nas. Pomoč in 
informacije o demenci, ki je skokovito v porastu, bodo nudili tako bolnikom kot njihovim svojcem.

Demenci prijazno točko označuje znak s tremi spominčicami, ki je zdaj nameščen tudi na 
vratih Centra za socialno delo Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Osebe z demenco so pogosto v stiski, se 
izgubijo, ne znajo priti domov, ne prepoznajo 
okolice, v kateri živijo. Prav temu so 
namenjene demenci prijazne točke, ki v 
lokalnem okolju pripomorejo k razumevanju 
oseb z demenco in njihovih svojcev in jim tudi 
nudijo pomoč.

 

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.–10. ure
Sreda: 8.00–15.00
Pogrebna služba: 7.00–15.00

URADNE URE NE VELJAJO ZA DEŽURNE SLUŽBE  
IN ŠTEVILKE. DEŽURNE SLUŽBE DELUJEJO  
24 UR NA DAN IN 7DNI V TEDNU.

Vodovod – dežurna št.: 041 616 087
Kanalizacija – dežurna št.: 041 326 256
Pogrebna – dežurna št.: 041 634 948
Elektro – dežurna št.: 031 407 047

MERILO NAŠE USPEŠNOSTI JE ZADOVOLJSTVO  
NAŠIH UPORABNIKOV.
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ZAČELI SMO  
Z URADNIMI URAMI.
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Kamnik – Občina Kamnik bo 1. maja organizirala brezplačni 
prevoz z avtobusom na Stari grad izpred parkirišča GSŠRM. 
Na Stari grad bo krenil ob 9.40, ob 10. uri in ob 10.40, nazaj 
proti Kamniku pa ob 14.30, ob 15. uri in ob 15.30. J. P.

Na prvomajsko praznovanje z avtobusom
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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 
2018 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 4. maja 2018, prispevke lahko 
pošljete najkasneje do četrtka, 26. aprila 2018.

MESTNA GODBA KAMNIK in OBČINA KAMNIK

vabita ob praznovanju 1. maja 2018 na

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BUDNICO 
MESTNE GODBE KAMNIK

 3.25 Kamnik (Glavni trg)
 3.40 KS Duplica (Bakovnik – Frezija)
 4.05 KS Podgorje (Ci&Ca)
 4.30 KS Šmarca (Taberna)
 5.00 KS Volčji Potok (brunarica)
 5.45 KS Tunjice 
 6.40 KS Motnik
 7.05 KS Špitalič
 7.45 KS Zg. Tuhinj
 8.15 KS Pšajnovica
 9.10 Vrhpolje (Pri Repniku)
 10.10 Godič
 10.30 Stahovica (Pri planinskem orlu)
 11.30 Kamnik – Stari grad

Mestna godba Kamnik se opravičuje za morebitne predčasne 
prihode oziroma nekajminutne zamude na prizorišča budnic.
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Jasna Paladin

Trebelno – Krajani vasi Tre-
belno pri Palovčah so se ko-
nec lanskega leta razveselili 
nove občinske ceste v dolži-
ni 495 metrov, ki so jo sku-
paj z županom ob letošnjem 
občinskem prazniku še ura-
dno odprli. Občina je za in-
vesticijo namenila 66 tisoč 
evrov, uredili pa so odvodna-
vanje, namestili varovalne 
ograje in cestišče asfaltirali. 
»Urejena cesta je pomenila 
tudi za družino, ki se pre-
življa s kmetijstvom, prepo-
trebno investicijo, saj se po 
tej cesti  do gospodarskega 
poslopja ni bilo možno var-

no pripeljati ob zimskih ali 
deževnih razmerah. Zato je 
tudi s strani spodbujanja 
kmetijstva urejeno cestišče 
izrednega pomena. Zaveda-
mo se, da je v naših 22 kra-
jevnih skupnosti takšnih in-
vesticij, ki smo ji danes pri-
ča, še veliko. Zavedamo se, 
da je treba še mnogo posto-
riti, a verjamem, da se bo v 
prihodnje še kaj naredilo za 
lepšo lokalno skupnost,« je 
povedal župan Marjan Ša-
rec, nato pa s predsednico 
Krajevne skupnosti Vranja 
Peč Ireno Pavlič in predstav-
nikom krajanov Mitjo Erda-
nijem prerezal slavnostni 
trak (na sliki).

Novih petsto metrov asfalta
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Kamnik – Stare razglednice 
z območja, ki ga pokrivajo s 
svojo dejavnostjo, v Knjižni-
ci Franceta Balantiča Ka-
mnik načrtno zbirajo od leta 
2005 in so del obsežne do-
moznanske zbirke. Slikov-
nega gradiva se je z leti nab-
ralo za skoraj 700 razgle-
dnic iz obdobja od konca 
90. let 19. stoletja pa vse do 
danes, ki so jih doslej že 
večkrat predstavili javnosti 
– na razstavah ali v objavah 
na spletni strani knjižnice 
ali socialnih omrežjih.
»Doslej je bilo gradivo, ki 
smo ga hranili v posebnih 
škatlah, uporabnikom na 
vpogled v prostorih čitalni-
ce, pod nadzorom zaposle-
nega in ga praviloma nismo 
izposojali na dom. A na tak 
način so bile poleg možnos-
ti kraje precej velika tudi tve-
ganja poškodb. Ob ogledo-
vanju so se razglednice ob-
rabljale, zaznali pa smo tudi 
kemične poškodbe materia-
la zaradi same hrambe. Zato 
smo se lansko leto odločili, 
da zaradi samega obvarova-
nja, lažje obdelave in dopol-
njevanja zbirke ter izboljša-
nja pregleda nad vsebino 
gradiva razglednice digita-
lizramo,« je projekt z naslo-
vom Kamniške podobe: di-
gitalizirana zbirka razgle-
dnic predstavil Andrej 
Kotnik iz Knjižnice France-
ta Balantiča Kamnik.

Lažje iskanje po 
obsežnem gradivu
Digitalizirane razglednice so 
s posebnimi oznakami za 
lažje in hitrejše iskanje raz-
delili v sedem skupin. Pet 
skupin je določenih po geo-

grafskem ključu, in sicer so 
to razglednice iz Kamnika in 
okolice Kamnika, iz alpskega 
območja z dolino Kamniške 
Bistrice iz Komende ter iz 
Tuhinjske doline in Motni-
ške kotline. Ena skupina za-
jema umetniške razglednice, 
katerih motiva ni mogoče 
opredeliti geografsko, so pa 
delo avtorja, katerega ži-
vljenjska pot je povezana z 
območjem občin Kamnik in 
Komenda. Še ena skupina 
razglednic pa zajema slikov-
no gradivo, kjer ne gre za 
razglednice v pravem pome-
nu besede, pač pa za gradivo 
fotografa Benedikta Ler-
getporerja (1845–1910) iz ob-
dobja okrog 1890 ter za gra-
divo, ki ga je knjižnici poda-
ril Aleksander Sarnavsky 
(1934–2010).
Največja je zbirka razgle-
dnic iz Kamnika (234), sle-

dijo podobe iz Kamniško-
Savinjskih Alp in doline 
Kamniške Bistrice (213), 
nato Kamnik z okolico (54), 
občina Komenda (25) ter 
Tuhinjska dolina in Motni-
ška kotlina (24).

Originali še bolje 
zavarovani
Originalne razglednice seve-
da ostajajo v knjižnični do-
moznanski zbirki, so jih pa 
opremili z lastniškim žigom 
knjižnice ter shranili v 
brezkislinske mape in ovoje. 
Poskrbeti bo treba le še za 
bolj primerno temperaturo.

Prejmi pozdrav aktiven 
od konca maja
V lanskem letu so digitalizi-
rali 576 razglednic, in sicer 
skenirano na črno podlago 
in shranjeno v dveh različ-
nih formatih. Da pa bo pro-

jekt lahko zares zaživel, jih 
do konca maja čaka še nekaj 
dela. Postaviti morajo sple-
tno stran www.prejmipoz-
drav.si, na kateri bodo obja-
vili razglednice do konca 
60. let 20. stoletja, ki jih bo 
mogoče iskati s kar 600 raz-
ličnimi iskalnimi pojmi. 
Vse razglednice bodo tudi 
anonimizirane.
Da gre za zelo bogato dedi-
ščino, ki jo zares cenimo 
šele dandanes, ko je naše 
komuniciranje večinoma 
omejeno na e-pošto in SMS-
-sporočila, ki nikakor niso 
trajna, kot so denimo na 
roko pisane razglednice, je 
opozorila tudi etnologinja 
dr. Marjanca Klobčar, ki je 
pripravila zanimivo preda-
vanje o tem, kako so se spo-
ročila prenašala nekdaj in 
kakšen pomen dejansko 
imajo razglednice.

»Prejmite pozdrav« 
v spletni obliki
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so predstavili digitalizirano zbirko starih razglednic iz njihove 
obsežne domoznanske zbirke.

Snovalci projekta Kamniške podobe: digitalizirana zbirka razglednic iz Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik: Andrej Kotnik, direktorica Breda Podbrežnik Vukmir, Jana Uršič (vodja 
domoznanske zbirke) in Vika Gujtman / Foto: Jasna Paladin

Referendumska pravila
Za nedeljo, 13. maja 2018, je razpisan zakonodajni referen-
dum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 
drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Uredništvo 
Kamničan-ke bo v času referendumske kampanje samostoj-
no odločalo o objavah z referendumsko tematiko in zavrnilo 
popravke in druge objave (npr. svetniška mnenja) vsem, ki 
jih bodo poskušali izkoristiti za prikrito referendumsko 
kampanjo. Vsi, ki so zainteresirani za referendum, lahko na-
ročijo oglasne objave, pri katerih bo naveden naročnik, ki 
odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu.
Jasna Paladin, odgovorna urednica

Za nedeljo, 3. junija 2018, so 
razpisane volitve v državni 
zbor Republike Slovenije.
Uredništvo Kamničan-ke bo 
v času volilne kampanje sa-
mostojno odločalo o objavah 
z volilno vsebino, v presoji 
uredništva oziroma odgovor-
ne urednice bo izbor tem, 
sogovornikov, selekcija do-
godkov, upoštevano bo pravi-
lo informativne pomembnos-
ti. Spoštovali bomo določila o 
volilni kampanji; ker je 
Kamničan-ka lokalni časopis 
za občino Kamnik, bomo 
predstavljali kandidatne liste 
oziroma kandidate z obmo-
čja občine Kamnik. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, nenaro-
čenih prispevkov in pisem 
bralcev, za katere bomo pre-
sodili, da vsebujejo predvo-
lilna sporočila oziroma navi-
jajo za to ali ono politično 
stranko, listo ali kandidata. 
Zavrnili bomo objave vsem, 

ki bodo popravke poskušali 
izrabiti za volilno kampanjo. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali »svetniških 
mnenj«. 
Organizatorjem volilne kam-
panje bomo v skladu z veljav-
nim cenikom zagotovili ena-
ke pogoje za objavljanje volil-
nih propagandnih sporočil. 
Vsa plačana obvestila, propa-
gandna sporočila ter predsta-
vitveni članki in pogovori 
bodo v časopisu posebej 
označeni in razpoznavni kot 
propagandno volilno sporo-
čilo. Volilna propagandna 
sporočila bodo v primeru 
prevelikega števila naročil na 
prvi in zadnji strani časopisa 
objavljena največ v velikosti 
1/8 strani, spoštovali bomo 
vrstni red naročil.
V času volilne kampanje 
bosta izšli dve številki 
Kamničan-ke, in sicer 4. 
maja in 25. maja.

Jasna Paladin,  
odgovorna urednica

Kamničan-ka pred volitvami
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Voščilo in povabilo župana Marjana Šarca na 
prireditve ob prihajajočih praznikih

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,
iskreno Vam čestitam ob 
dnevu upora proti okupa
torju, 27. aprilu, ter med
narodnem prazniku delav
stva, 1. maju, dnevu, ko 
praznujemo spomin na 
delavce, ki so se leta 1886 
znali upreti in zahtevati 
več pravic. 

Vabim Vas, da se udeleži
te  slovesnosti ob dnevu 
upora proti okupatorju, 
ki bo v četrtek, 26. aprila 
2018, ob 18. uri v Parku Evropa pri Plečnikovi železniški 
postaji v Kamniku. Slavnostni govornik bo predsednik Zdru
ženja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušan Božičnik. Ob 
prisotnosti zastavonoš veteranskih in domoljubnih organiza
cij Občine Kamnik bodo v kulturnem programu nastopili Mes
tna godba Kamnik ter dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik.

Mednarodni simbol solidarnosti bomo, v duhu širjenja misli 
združitve delavskega razreda v boju proti izkoriščanju in ure
sničevanju zahtev izpred 132 let, tretje leto zapored obeležili 
na priljubljeni kamniški izletniški točki, na Starem gradu nad 
Kamnikom. Prvomajsko jutro lahko začnete ob zvokih tradici
onalne prvomajske budnice, ki jo bodo članice in člani Mestne 
godbe Kamnik skupaj s članicami Društva kamniških mažo
retk Veronika sklenili na Starem gradu. Od 8. ure dalje bo tam 
na voljo prvomajski golaž, ob 11. uri pa se bo začelo 
prvomajsko praznovanje. Tokrat nas bo zabavala zasedba 
Kranj ci, s katerimi boste torkovo druženje lahko nadaljevali še 
v pozne popoldanske ure. 

Tudi letos smo poskrbeli za tiste, ki zaradi kakršnih koli razlo
gov na priljubljeno kamniško izletniško točko ne boste mogli 
peš. Organiziran bo namreč brezplačen prevoz izpred 
parkirišča pri Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik, točen vozni red pa si lahko ogledate na uradni 
spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.   

Obeležimo mednarodni praznik dela skupaj.

Vaš župan Marjan Šarec
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Z uvodnim dogodkom projekta »Revitali
zacija samostana Mekinje kot orodje za 
oživitev opuščenega objekta kulturne de
diščine in krepitev zmogljivosti prebival
cev urbanih območij – Preobrazba« (v 
nadaljevanju Preobrazba), ki je bil potrjen 
na javnem pozivu Lokalne akcijske skupi
ne Srce Slovenije, se začenja niz aktivno
sti za oživitev nekdanjega Uršulinskega 
samostana Mekinje, tako na področju sa
nacije dela objekta kot tudi izvedbe šte
vilnih delavnic in dogodkov za občane ter 
ostale prebivalce območja LAS. Na uvod
nem dogodku, ki bo potekal v ponede
ljek, 23. aprila 2018, v samostanu Mekinje 
z začetkom ob 14. uri, bodo predstavniki 
Občine Kamnik kot vodilnega partnerja v 
sodelovanju s partnerjema projekta in 

javnim zavodom Mekinjski samostan 
predstavili projekt Preobrazba, partnerje 
v projektu in javni zavod.
Projekt Preobrazba se bo izvajal do febru
arja 2020, sofinancirata pa ga Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj ozi
roma vodilni partner je Občina Kamnik, 
partnerja sta VEZAL – zavod za izobraže
vanje, raziskovanje in svetovanje ter 
Noah Londer Charney, s. p.
Občina Kamnik bo v izogib propadanju in 
neizkoriščenosti obsežnega samostan
skega kompleksa ter v želji po zagotavlja
nju kvalitetne ponudbe, ki bo služila po
trebam lokalnega prebivalstva, s projek
tom izvedla sanacijo dela objekta ter 
oblikovala ponudbo raznovrstnih upo

rabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s 
čimer bo poskrbela za preobrazbo in na
daljnjo rabo objekta ob spoštovanju nje
govih preteklih vrednot/tradicije in kul
turnoizobraževalne razvojne usmeritve.
Z namenom pridobivanja dodatnih 
sredstev za revitalizacijo samostana 
Mekinje se bosta Občina Kamnik in zavod 
Mekinjski samostan vključevala v nova 
partnerstva in projekte na transnacional
ni, nacionalni, medregionalni in čezmejni 
ravni. Vsebine, ki se v samostanu že izva
jajo in se bodo skozi izvajanje projekta 
Preobrazba ter ostalih projektov še 
nadgradile, sledijo letošnjemu sloganu 
evropskega leta kulturne dediščine: 
»Naša dediščina: kjer preteklost sreča pri
hodnost«.

Oživitev samostana Mekinje s projektom Preobrazba
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Jasna Paladin

Kamnik – Prvo polnilno po-
stajo za električna vozila so v 
Kamniku (ob Mercator cen-
tru na Ljubljanski cesti) od-
prli leta 2012, konec lanske-
ga leta pa so pri zdravstve-
nem domu in na Franči-
škanskem trgu uredili še 
dve, ki so jih ob letošnjem 
občinskem prazniku tudi 
uradno odprli.

»V občini Kamnik veliko po-
udarka namenjamo 'zele-
nim' oz. okoljskim projek-
tom. Tako smo lani sprejeli 
tudi Celostno prometno 
strategijo, ki nas zavezuje k 
spodbujanju okolju prija-

znih oblik mobilnosti. V 
prvi vrsti dajemo prednost 
pešcem, odpravljamo ovire 
za gibalno ovirane, sodeluje-
mo v mednarodnem projek-
tu CityWalk, prednost daje-
mo tudi kolesarjem, še letos 
tako nameravamo vzpostavi-
ti sistem brezplačne izposo-
je električnih koles, trudimo 
pa se tudi dograjevati sistem 
kolesarskih stez. Eden od 
ukrepov iz Celostne prome-
tne strategije pa so tudi pol-
nilne postaje za električna 
vozila. Želimo si, da jih bo 
sčasoma še več, prav tako pa 
tudi električnih vozil,« je ob 
uradnem odprtju povedala 
Barbara Strajnar iz občin-
skega oddelka za razvoj in 
investicije.
»Polnilni postaji, ki ju danes 
uradno predajamo svojemu 
namenu, zagotovo nista 
zadnji v Kamniku. Ves ra-
zvoj nakazuje na to, da tudi 
električna vozila prihajajo v 

vse bolj široko uporabo. S 
tem bomo naredili velik ko-
rak k ohranjanju naše nara-
ve in zelenih površin, ki jih 
je žal vedno manj. Na Obči-
ni Kamnik se bomo trudili 

iti v smeri trajnostnega ra-
zvoja, k čemur nas zavezuje 
tudi Celostna prometna 
strategija. Veselim se, da 
bomo v prihodnje lahko ži-
veli z manj izpušnimi plini, 
bolj zdravo in da bomo elek-
trična vozila lahko polnili še 
na več mestih po Kamniku,« 
pa je dejal podžupan Igor 
Žavbi in novo pridobitev 
uradno odprl skupaj s pred-
sednikom uprave družbe 
Elektro Ljubljana Andrejem 
Ribičem.
Ob vsaki polnilni postaji sta 
dve parkirni mesti, vsi upo-
rabniki, ki bodo tam tudi de-
jansko polnili svoje vozilo, pa 
bodo upravičeni plačila par-
kirnine, prav tako jim ni tre-
ba označiti časa prihoda.
Postavitev postaj je sofinan-
ciral EKO sklad. Polnilni po-
staji imata vodoodporno, 
antivandalsko ohišje, 7-pol-
no vtičnico in eno šuko vtič-
nico s skupno močjo do 22 
kW, delujeta po principu 
»priključi in polni brez 
identifikacije«.

Novi ukrepi za okolju 
prijazno mobilnost
Občina Kamnik v zadnjem času veliko projektov posveča okolju prijazni mobilnost, še posebej po 
lanskoletnem sprejetju celostne prometne strategije. Eden od ukrepov so tudi polnilne postaje za 
električna vozila; v mestu so zdaj že tri.

Polnilno postajo pri zdravstvenem domu sta s priklopom električnega vozila na polnjenje 
uradno odprla podžupan Igor Žavbi in Andrej Ribič iz Elektra Ljubljana. / Foto: Jasna Paladin

Barbara Strajnar iz občinskega oddelka za razvoj in 
investicije je povedala, da občina načrtuje še več ukrepov 
za okolju prijazno mobilnost. / Foto: Jasna Paladin

Polnilni postaji 
delujeta po principu 
»priključi in polni 
brez identifikacije«.

Jasna Paladin

Kamnik – Pestro dogajanje 
ob letošnjem občinskem 
prazniku, ki se je začelo sre-
di marca, se je sklenilo s tra-
dicionalnim 13. Maistrovim 
pohodom, ki ga vsako leto 
organizirajo člani Društva 
general Maister Kamnik.
Pohod, ki je udeležence 
tudi tokrat popeljal do točk, 
povezanih z Rudolfom Ma-
istrom, se je začel pri gene-
ralovem spomeniku, kjer 
sta zbrane pozdravila pred-
sednik Društva general Ma-

ister Kamnik Ivan Miroslav 
Sekavčnik in podžupan Ma-
tej Slapar.
Več kot šestdeset pohodni-
kov se je nato odpravilo po 
poti mimo  Maistrove roj-
stne hiše, Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik  na  Stari grad nad 
Kamnikom, kjer jih je čakal 
krajši postanek, nato so se 
vrnili nazaj v Kamnik. Po-
hod so vodili  izkušeni pla-
ninski vodniki Planinskega 
društva Kamnik  in  člani 
Društva general Maister 
Kamnik.

Praznovanje sklenili  
z Maistrovim pohodom
Že 13. Maistrovega pohoda se je udeležilo 64 
pohodnic in pohodnikov.

Kamnik – V Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik se 
že pripravljajo na Igro rož – državno prvenstvo floristov, ki 
ga bodo gostili med 25. majem in 3. junijem. V torek so za 
gostinske ponudnike organizirali kulinarično delavnico 
priprave jedi iz cvetja. Tako so med drugim spoznali, kakšne 
jedi je moč pripraviti s pomočjo tulipanov, marjetic, vrtnic, 
sivke … Namen delavnice je bil, da gostinski ponudniki še 
nadgradijo svoje znanje. Njihove različice jedi bodo obisko-
valci Kamnika lahko poskusili od 25. do 27. maja ter od 1. do 
3. junija na ulični kuhinji, posvečeni hrani iz cvetja. J. P.

Kamnik bo gostil državno prvenstvo floristov
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1. MAJ V KAMNIŠKI BISTRICI
Tradicionalno prvomajsko srečanje

 v počastitev mednarodnega praznika dela.

 ZAČETEK OB 11. URI
Organizator: DKD SOLIDARNOST.

• Kulturni program in govori.
MOŠKI PEVSKI ZBOR DKD SOLIDARNOST
Govor: mag. JULIJANA BIZJAK MLAKAR,  

poslanka, nekdanja ministrica
• Prvomajski golaž. 

• Srečanje s prijatelji in znanci.  
• Prvomajski nageljni. 
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Če kdo, potem so bili otroci ti
sti, ki so letos lahko dodobra 
izkoristili zimo in njene darove. 
Po dolgem času so bile tudi 
zimske počitnice zares zimske. 
Zima je svoje zobe prvič poka
zala v začetku novembra, ko so 
pri koncesijskem komunalnem 
podjetju prvič vpregli pluge, pa 
nato še konec novembra in sre
di decembra. Januarja so mar
sikoga presenetile za tisti čas 

kar visoke temperature in ko 
smo sredi februarja na seji Ob
činskega sveta potrjevali reba
lans Odloka o proračunu za 
leto 2018, ni nihče upal na glas 
pomisliti, da 530.000 EUR, ki 
so bili namenjeni za zimsko ak
cijo, ne bo zadostovalo. Kljub 
temu, da je v začetku februarja 
zapadlo kar nekaj snega, je ob
činska uprava po izkušnjah 
zadnjih let ocenila, da bodo 
sredstva zadostovala. V zadnjih 
letih smo za zimsko akcijo pora
bili: leta 2014 399.000EUR, 
leta 2015 470.000 EUR, leta 
2016 455.000 EUR in leta 
2017 420.000 EUR.
Konec februarja, tik pred zim
skimi počitnicami, je zima zno
va pokazala svojo moč. Ceste 
je bilo treba ponovno plužiti in 
posipati, za dodatne težave pa 
je poskrbel veter, ki je pred
vsem v višjih predelih gradil vi
soke snežne zamete. Vse to 
pa je povzročilo tudi dodatne 

stroške. Občinska uprava Ob
čine Kamnik je morala zagoto
viti dodatnih 545.000 EUR za 
poplačilo zimske akcije, kar je 
storila v skladu s 3. odstavkom 
5. člena Odloka o proračunu 
Občine Kamnik za leto 2018, 
ki pravi, da se lahko na postav
ko 4503 – zimska akcija na l.c 
in n.c. sredstva prerazporedijo 
brez omejitev. Letošnja zima 
nas je torej stala 1.075,000 
EUR.
Kljub temu da smo tako v od
loku Proračuna za leto 2018 
kot v rebalansu potrdili investi
cije, ki bi bile potrebne za 
boljšo kvaliteto življenja ob
čank in občanov, nekatere iz
med njih v tem letu ne bodo 
realizirane.
Sredstva za poplačilo zimske 
akcije so bila vzeta iz nasled
njih postavk: izgradnja in ure
ditev štabne sobe CZ 
120.000 EUR, cesta v Tunji
ce (Zadnji vrh) 50.000 EUR, 

športno igrišče za območje 
KS Kamnik Center 35.000 
EUR, semaforizacija križišča v 
Šmarci 110.000 EUR, sanaci
ja obzidja na Malem gradu 
110.000 EUR in mrliška veži
ca Nevlje 130.000 EUR.
Vsaka stvar prinese s sabo 
dobro in slabo stran. Zima je 
sicer poskrbela za upravljavce 
smučišč, navdušence nad 
snežnimi športi in verjetno še 
najbolj za otroke, žal pa je 
poskrbela tudi za visoke stro
ške zimske službe in s tem 
onemogočila izvedbo nekate
rih investicij, zaradi česar pa 
nad zimo ne moremo biti pre
več navdušeni. 

Za svetniško skupino LMŠ
Igor Žavbi

 

BOGATA ZIMA

Igor Žavbi

1. UČINKOVIT  poslanec
Učinkovitost se meri v več 100.000 
evrih. Poslanec Tonin je občini Ka
mnik in Komenda s svojimi zakono
dajnimi pobudami prihranil najmanj 
800.000 evrov. S svojimi aktivnostmi 
je odpiral vrata in začel vrteti zbiro
kratizirano kolesje državne uprave v 
korist obeh občin.
2. IZKUŠEN poslanec
V državnem zboru se znajde. Posla
nec Tonin je eden najaktivnejših po
slancev v slovenskem parlamentu. 
Vložil je 37 zakonov. Njegov najbolj 
odmeven in široko uporabljen zakon 
omogoča zmerno pavšalno obdavči
tev prihodkov (normiranci). 
3. ODLOČEN poslanec
Brez dlake na jeziku govori o vseh 
temah. Bori se za pravico in razvoj. 

Poslanec Tonin je v preteklosti s svo
jimi ugotovitvami odstavil obrambne
ga ministra, razkrival je temačna 
ozadja bančne sanacije in javno 
spregovoril o kriminalnih aktivnostih 
slovenskih omrežij.

Matej Slapar, dr. Marjeta Humar, 
Jože Berlec, dr. Damjan Hančič, 
Bogdan Pogačar, Martina Prezelj, 
Ivan Sekavčnik, Janez Stražar, 
Ivanka Učakar, Danica Zmrzlikar, 
Janez Cigler Kralj, Štefan Domin-
ko, Domen Gruden, Vesna Jane-
žič, Štefka Legedič, Janez Lesko-
vec, Sonja Sekavčnik, Marija Stra-
žar, Primož Zupan

N
O

VA
 S

LO
VE

N
IJ

A 
(N

S
i),

 O
B

Č
IN

S
K

I O
D

B
O

R
 K

AM
N

IK
, 

D
VO

R
AK

O
VA

 1
1

A
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A

Občani občin Kamnik in Komenda 
PODPIRAMO MATEJA TONINA, ker je:

Kamnik – Člani Območnega odbora SDS Kamnik in Združe-
nja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Kamnik so 
v petek, 6. aprila, v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 
pripravili pogovorni večer z Janezom Janšo, predsednikom 
SDS, in Alešem Hojsom, predsednikom VSO. Pogovor je 
povezoval Kamničan Metod Berlec. J. P.

Pogovorni večer Obramba Slovenije 1991 in danes

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

Jasna Paladin

Kamnik – V Občinskem sve-
tu Občine Kamnik ni več 
svetnikov stranke Desus, saj 
sta Mojca Jončeska Malovrh 
in Roman Maligoj nedavno 
odstopila.
Kot sta povedala na novi-
narski konferenci, sta zara-
di spornega, žaljivega in 
protipravnega delovanja 
predsednice občinskega od-
bora Kamnik stranke De-
SUS, poslanke Julijane Biz-
jak Mlakar, izstopila iz 
stranke, hkrati pa tudi raz-
pustila svetniško skupino, v 
kateri sta bila kot edina sve-
tnika stranke. Do konca 
mandata bosta delovala kot 
samostojna svetnika in se 
nimata namena priključiti 
kakšni drugi stranki, sta od-
govorila na očitke, da je v 

ozadju vpliv župana Marja-
na Šarca in njegove liste.
Julijana Bizjak Mlakar je v 
odzivu za medije pojasnila, 
da sta omenjena svetnika že 
pred več kot letom dni izgu-
bila zaupanje organov stran-
ke. Po njenih besedah v De-
SUS  koristi od omenjenih 
svetnikov že doslej niso 
imeli, zato bodo počakali, da 
na naslednjih volitvah izbe-
rejo druge svetnike. 
»Dogodki, izpeljani z navi-
deznimi bombončki in 
vzvodi, ki jih poseduje žu-
pan Šarec, so v luči predvo-
lilne kampanje in v boju za 
medijsko pozornost, pred-
vsem pa imajo namen ruši-
ti stabilizacijo in uspehe 
Desusa. Analiza članstva je 
pokazala izrazito poveča-
nje članstva v obdobju zad-
njih treh let. Sicer pa so 

podatki o članstvu interne 
narave. Kljub potezam bi-
vših dveh članov to ne bo 
imelo nikakršnega vpliva 

na uspehe in načrte Desu-
sa,« pa so nam odgovorili 
iz službe za stike z jav-
nostmi Desusa.

Svetnika izstopila iz stranke Desus

Roman Maligoj in Mojca Jončeska Malovrh, zdaj že 
nekdanja člana stranke Desus. Do konca mandata bosta v 
Občinskem svetu Občine Kamnik delovala kot samostojna 
svetnika. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Nina Irt, vodja svetniške skupine Liste Marjana 
Šarca, je 4. aprila medije obvestila, da izstopa iz svetniške 
skupine in iz stranke. »Od sedaj bom do konca mandata na 
sejah občinskega sveta prisotna kot samostojna svetnica. 
Sprejemam in spoštujem nekatere odločitve vodstva, žal pa 
se z nekaterimi ne strinjam, zato je po temeljitem razmisle-
ku čas za moj odhod. Z županom sva se poslovila v korek-
tnem tonu, vendar so najini pogledi na določene zadeve 
nasprotni in ima seveda vso pravico, da na svoj način vodi 
zadeve, in je tudi prav, da se jaz umaknem ter nadaljujem 
svojo novo osebno in poslovno pot. Nove priložnosti čakajo 
povsod, če jih hočemo sprejeti,« je sporočila. J. P. 

Nina Irt izstopila iz Liste Marjana Šarca

Kamnik – Člani Društva Demos na Kamniškem so 11. aprila 
pripravili večer ob 28. obletnici prvih demokratičnih volitev z 
naslovom Volitve – praznik demokracije. Kljub obetavnemu 
naslovu je spomine na takratne čase v politiki obujal le nekda-
nji delegat Zbora združenega dela Jože Berlec, preostanek ve-
čera pa je bil nato namenjen predstavitvi nekaterih kandidatov 
in idej tistih, ki bodo sodelovali na letošnjih volitvah. J. P.

Spomnili so se prvih demokratičnih volitev

Jože Berlec je nanizal nekaj zanimivosti iz časov pred 
osemindvajsetimi leti. / Foto: Jasna Paladin

Medvode – Člani Liste Marjana Šarca so se minulo soboto 
v Medvodah zbrali na 4. Zboru članstva, na katerem so iz-
volili novo vodstvo stranke, potrdili program dela za man-
datno obdobje 2018–2022, stranka pa je predstavila tudi 
kandidatke in kandidate za približajoče se volitve v Državni 
zbor Republike Slovenije. Novoizvoljeni predsednik stranke 
ostaja predsednik Marjan Šarec, ki je v svojem nagovoru 
orisal svoj pogled na pereče težave naše države, predvsem 
pa poudaril, da se skupaj s članicami in člani, kandidatkami 
in kandidati zaveda, da delo ne bo lahko. Predstavili so tudi 
program s ključnimi usmeritvami na področju gospodar-
stva, šolstva, zdravstva, zunanje politike ... J. P. 

Marjan Šarec ostaja predsednik svoje stranke



Aktualno

5petek, 20. aprila 2018

Jasna Paladin

Volčji Potok – Lastniki druž
be Golf Arboretum so obja
vili vabilo k izkazu interesa 
za pridobitev celotnega golf
skega kompleksa družbe 
Golf Arboretum skupaj z 
najemom ali nakupom zem
ljišč in možnostjo gradnje 
hotela. 
Družba, ki je v 80,10odsto
tni lasti družbe Triglav, 
Upravljanje nepremičnin (ta 
je v 100odstotni lasti Zava
rovalnice Triglav), že od leta 

1998 opravlja golfsko dejav
nost in velja za eno od treh 
najboljših golfskih igrišč pri 
nas. Z nakupom bo potenci
alni investitor pridobil več 
kot 90odstotni delež družbe 
in možnost gradnje hotela za 
širitev dejavnosti v golfski tu
rizem ter nakup oz. najem 
preostanka zemljišč. 
»V Skupini Triglav poteka 
dezinvestiranje pomembnih 
lastniških deležev družb, ka
terih dejavnost ni skladna s 
strategijo Skupine. Postop
ke izvajamo preudarno, v 

smeri iskanja optimalnih 
rešitev tako za posamezno 
družbo in njen prihodnji ra
zvoj kot z vidika uresničeva
nja ekonomskih interesov 
zavarovalnice oziroma Sku
pine. Obstoja posameznih 
tovrstnih postopkov ali nji
hovih podrobnosti pa zaradi 
zaveze transparentnega ob
veščanja ne moremo razkri
vati ali komentirati,« so nam 
na vprašanja o razlogih pro
daje in zanimanju potenci
alnih kupcev odgovorili iz 
Skupine Triglav.

Golf Arboretum naprodaj

Jasna Paladin

Črnivec – Več kot sto čebe
larjev iz okoli dvajsetih čebe
larskih društev od Zagorja 
do Ljubljane se je v petek, 
13. aprila, zbralo v gostišču 
na Črnivcu na tradicional
nem čebelarskem shodu.
»Letos mineva 110. obletnica 
prvega čebelarskega shoda 
na Kamniškem. Naši predni
ki so se nekdaj na tak način 
pogosto družili in takšne 
shode so imeli za nekakšno 
protiutež avstroogrski mo
narhiji, kjer je bilo vse v 
nemškem jeziku. To tradici
jo si želimo obuditi, lepo je, 
da se srečujemo in družimo, 
kajti prav to nam danes 
manjka. Letos smo se srečali 
že petič. Vedno v gostišču na 
Črnivcu, a ugotavljamo, da 
bomo kmalu morali najti 
novo lokacijo, saj smo tu že 
kar utesnjeni,« nam je pove
dal predsednik Čebelarskega 
društva Kamnik Štefan Vir
jent, pobudnik obujanja tovr
stnih shodov, ki jih zadnjih 
pet let organizira poseben 
odbor čebelarskih društev. 
Čebelarji so prišli iz Kamni
ka, Cerkelj, Domžal, Gornje
ga Grada, Solčave, Vodic in 
številnih drugih krajev, pri
družili pa so se jim tudi čebe
larji iz hrvaške Koprivnice in 
avstrijske Železne Kaple.

Slovenski čebelarji imajo 
v svetu velik ugled
Posebno težo dogodku so 
dali oba podžupana Igor 
Žavbi in Matej Slapar, pa 
tudi predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan Noč, 
ki je predstavil svetovni dan 
čebel. »V letošnjem letu 
prvič praznujemo svetovni 
dan čebel. To je velika diplo

matska zmaga Slovenije, 
zelo vesel sem, da se ob tem 
ni lomila politika, ampak je 
bila podpora vseh pri tem 
projektu soglasna. Pred
vsem je to velika zmaga za 
Slovenijo, da je čebelarski 
svet za svetovni dan čebel 
sprejel slovenski predlog – 
20. maj. Za to smo sicer po
rabili veliko truda, a uspelo 
nam je tudi zato, ker ima 
Slovenija v čebelarskem sve
tu velik ugled. Samo pra
znovanje čebelam seveda ne 

bo pomagalo, če ne bomo 
hkrati sprejeli tudi določe
nih ukrepov. Čebelo je treba 
razglasiti za ogroženo, mis
lim, da se vsi zelo dobro za
vedamo, da danes čebela 
brez čebelarjev in pomoči 

ne more vpreživeti. Čebelo 
je treba razglasiti za ogrože
no, mislim, da se vsi zelo 
dobro zavedamo, da danes 
čebela brez čebelarjev in po
moči ne more več preživeti. 
Saditi je treba več medovitih 
rastlin, zakonsko urediti, da 
bomo spet gojili cvetoče 
travnike, da bomo zakonsko 
uredili pašne katastre in še 
mnogo drugega. Svetovni 
dan čebel je tisti, ki mora 
prinesti boljše razmere za 
preživetje čebel in delo čebe
larjev. Če nam bo to uspelo, 
potem je svetovni dan dose
gel svoj namen. Verjamem, 
da nam bo – z opozarja
njem, da je vsaka tretja žlica, 
ki jo damo v usta, plod opra
ševanja naših čebel, se tudi 
politika in tisti, ki odločajo, 
morajo zamisliti in dati če
belam še več posluha,« je bil 
jasen Boštjan Noč.

Ob svetovnem dnevu 
čebel še več dogodkov
Čebelarji bodo 20. maj obe
ležili na več načinov, tokra
tni shod pa je bil izobraže
valne, predvsem pa družab
ne narave. Zbrani so pris

luhnili predavanju Franca 
Podrižnika o biologiji čebe
lje družine in bogatemu kul
turnemu programu, nato pa 
so se poveselili in si zaželeli, 
da bi bila letina z medom 
bogata.

Obudili 
čebelarski shod
Letos mineva 110 let od prvega čebelarskega shoda na Kamniškem, ki ga 
člani Čebelarskega društva Kamnik skupaj s čebelarji okoliških društev 
znova obujajo zadnjih pet let. Letošnji je bil še bolj poseben, saj so 
slovesnost posvetili tudi svetovnemu dnevu čebel, ki ga bomo na pobudo 
slovenskih čebelarjev prvič praznovali 20. maja.

Pomen svetovnega dneva čebel je predstavil predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč. / Foto: Jasna Paladin

Predsednik Čebelarskega 
društva Kamnik Štefan 
Virjent / Foto: Jasna Paladin

»Samo praznovanje čebelam seveda ne bo 
pomagalo, če ne bomo hkrati sprejeli tudi 
določenih ukrepov. Čebelo je treba razglasiti za 
ogroženo, mislim, da se vsi zelo dobro 
zavedamo, da danes čebela brez čebelarjev in 
pomoči ne more preživeti.«

TUDI EKOLOŠKI OTOKI SO ODRAZ NAŠEGA 
ODNOSA DO OKOLJA, V KATEREM ŽIVIMO
V podjetju Publikus, d. o. o., že dalj časa opažamo, da posamezniki na ekološke otoke 
odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor  
ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni in izolacijski materiali, nevarni odpadki, mešani  
komunalni odpadki …). S takšnim ravnanjem se po nepotrebnem onesnažuje  
okolica in navsezadnje preprečuje nadaljnja pravilna obdelava odpadkov. 

Prizadevanja brez podpore in primerne okoljske ozaveščenosti lokalnega prebivalstva 
sama po sebi ne bodo dovolj za doseganje ustreznega in zadovoljivega stanja,  
to je urejenega in zdravega domačega okolja.
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V podjetju v sodelovanju z občin-
sko inšpektorico izvajamo nad-
zor nad pravilnim ločevanjem in 
odlaganjem odpadkov v okviru 
ekoloških otokov in se trudimo 
identificirati povzročitelje nezako-
nitega odlaganja odpadkov ter jih 
prekršku ustrezno sankcionirati. 
Prav tako bi bili zelo veseli, če bi bili 
občani v primerih onesnaževanja 
bivanjskega okolja bolj občutljivi 
oziroma bi se odločali za sporo-
čanje informacij v zvezi s kršitelji. 
Zato pozivamo vse odgovorne ob-
čane, ki boste kadarkoli priča neza-
konitemu odlaganju odpadkov, da 
o tem obvestite:

Inšpekcijsko službo 
Občine Kamnik 
T: 01 831 81 21
E: bogomira.skvarca@kamnik.si

Publikus, d. o. o. – 
Operativni center Kamnik
T: 01 723 82 42
E: oc.kamnik@publikus.si

KATERI ODPADKI SODIJO  
NA EKOLOŠKI OTOK?
Na vsakem ekološkem otoku se nahajajo zaboj-
niki za ločeno zbiranje:

	 	PAPIRJA (v zabojnik sodijo: časopisi, revije, 
zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisemske 
ovojnice, pisarniški papir, ovojni papir, pa-
pirnate vrečke, kartonska embalaža, lepenka 
itd.), 

	 	EMBALAŽE (v zabojnik sodijo: plastenke pi-
jač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, 
pločevinke živil in pijač, sestavljena embala-
ža – »tetrapak«, plastične vrečke, plastična 
in kovinska folija, plastični kozarčki in lončki 
ipd.) in 

	 	STEKLA (v zabojnik sodijo: steklenice živil in 
pijač, steklena embalaža zdravil in kozmetike, 
kozarci vloženih živil itd.). 

Prav tako je v okviru določenih ekoloških oto-
kov možna oddaja odpadnih oblačil in teksti-
la in drobne električne in elektronske opre-
me ter odpadnih baterij (OEEO).

Za več informacij o ločenem zbiranju odpadkov 
in različnih načinih oddaje vas prosimo, da obiš-
čete našo internetno stran www.publikus.si.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Člani Simfonične-
ga orkestra Domžale - Ka-
mnik so v nedeljo nastopili v 
kamniškem kulturnem 
domu, tokrat z repertoarjem 
nordijskih in baltskih skla-
dateljev.
Občinstvo je na koncertu, ki 
so ga poimenovali Vonj po 
severu, prisluhnilo delom 
Jeana Sibeliusa, Carla Niel-
sena, Arva Pärta, Edvarda 
Griega in Johana Svendse-
na, ki so jih simfoniki izved-
li pod vodstvom dirigenta 
Slavena Kulenovića. Kot so-
listke so nastopile Nina Tafi 
(angleški rog), Urška Gutnik 
(violina) in sopranistka 
Anea Mercedes Anžlovar.

Vonj po severu

Solvejgino pesem Edvarda Griega je zapela mlada 
sopranistka Anea Mercedes Anžlovar. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Minulo soboto je v 
dvorani nad Kavarno Vero-
nika potekalo 19. tradicio-
nalno srečanje Solidarcev, 
torej Delavsko kulturnega 
društva (DKD) Solidarnost 
iz Kamnika, ki so občinstvu 
pripravili pester večer zbo-
rovske glasbe.

»Prihodnost je v solidarno-
sti, ki pomeni pripravljenost 
za medsebojno pomoč in 
sodelovanje. Vsak in vsi 
smo soodvisni drug od dru-
gega, zato je vsak na svoj 
način solidaren,« je v uvodu 
vodilo delovanja društva 
strnil povezovalec in predse-
dnik Delavsko kulturnega 
društva Solidarnost Martin 
Gorenc in dodal: »Tudi sre-
čevanja, kot je današnje ali 
druga, so izraz solidarnosti, 
vzbujajo veselje, veselje, ki 
je otrok sreče, sreča pa zaži-
vi tam, kjer se ljudje srečuje-
jo. Sreča se poraja iz sreča-
nja.« Nato pa je spregovorila 
pesem.
Začetek koncerta, na kate-
rem je spregovorila tudi 
nekdanja ministrica za kul-
turo in poslanka Julijana 
Bizjak Mlakar, je pripadel 
mladima harmonikarjema 
Maticu in Maxu Kotniku, ki 
sta z Dalmatinko in Golico 

pripravila razpoloženje za 
nastop Ženskega pevskega 
zbora DKD Solidarnost pod 
vodstvom Marka Tirana.
Sledil je nastop moške za-
sedbe Solidarcev, ki jo vodi 
Uroš Gorenc, nazadnje pa 
so se obiskovalcem koncerta 
v dvorani predstavili še člani 
mešanega pevskega zbora. 
Vse tri zasedbe so pripravile 

pester koncertni nabor, ki 
ga je sklenil kitarist in skla-
datelj Anže Palka.

Naslednjič v Kamniški 
Bistrici
Člani Delavsko kulturnega 
društva Solidarnost so tudi s 
tokratnim koncertom doka-
zali, da so tudi na pragu sto-
letnice delovanja še vedno v 
dobri kondiciji. 
V stoletju delovanja so z bo-
gato zapuščino notnega in 
drugega arhiva pomagali 
ohraniti slovensko pesem in 
tako prispevali svoj delež k 
ohranjanju slovenske kultu-
re. Tudi v prihodnje ne bodo 
počivali. 
Naslednjič bodo nastopili 
že na tradicionalni prvomaj-
ski proslavi v Kamniški Bi-
strici, njihove pevke pa od-
hajajo na gostovanje k pri-
jateljskemu ženskemu zbo-
ru v Bočno.

Na pragu stotice
Prihodnost je v solidarnosti, je bilo sporočilo 
tradicionalnega srečanja Solidarcev, ki prihodnje 
leto praznujejo okroglih sto let.

Ženski pevski zbor DKD Solidarnost pod vodstvom Marka 
Tirana / Foto: Aleš Senožetnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Drugega aprila se 
je rodil danski pravljičar 
Hans Christian Andersen, 
zato ta dan praznujemo sve-
tovni dan mladinske knjige, 
temu pa aprila sledijo še 
svetovni dnevi knjige in slo-
venski dnevi knjige – več kot 
dovolj razlogov za obisk 
ustanove, v kateri so knjige 
doma. Knjižnice. A tokrat 
ne katere koli, pač pa knji-
žnice v Ciriusu, ki ima sicer 
status šolske knjižnice (za 
učence in dijake med šestim 
in 26. letom), a je v marsi-
čem prav posebna.
Tako kot sam zavod je tudi 
knjižnica v Ciriusu lansko 
leto praznovala sedemdese-
tletnico. Otrokom, ki so bili 
takrat predvsem poškodova-
ne vojne sirote z vseh kon-
cev Jugoslavije, so brali le-
poslovne knjige, pravljice, 
in jih tako vračali v pozablje-
ni svet otroških sanj. Knji-
žnica se je z leti večkrat seli-
la in predvsem vztrajno širi-
la, danes pa deluje v svetlih, 
skorajda novih in prilagoje-
nih prostorih, kjer je učen-
cem, dijakom in zaposlenim 
v Ciriusu, pa tudi zunanjim 
bralcem na voljo okoli 15 ti-
soč različnih enot.
»Naša knjižnica je prilagoje-
na mladim na vozičkih, zato 
imamo klančine, širše pre-
hode, nižji pult, dostop z 
dvigalom, avtomatsko odpi-
ranje vrat, blazine, na kate-
rih se mladi invalidi lahko 
spočijejo in podobno, prila-
gojeno pa je tudi samo gra-
divo in predvsem moje me-
tode in oblike dela. Izposoja 
poteka počasneje in pozor-

neje do uporabnikov, izpo-
sojevalni roki so daljši, izbi-
ra domačega branja ali stro-
kovnih knjig je individualno 
prilagojena njihovim zmož-
nostim, pri izposoji jim nu-
dim fizično pomoč … Naša 
posebnost so tudi zvočne in 
svetlobne knjige, knjige iz 
mehkih materialov ter knji-
ge sestavljanke, več kot dru-
ge knjižnice pa imamo tudi 
gradiva o zdravstvu, hendi-
kepu in tudi žalovanju,« 
nam svoje delo predstavi 
Mateja Perko, ki je knjižni-
čarka v Ciriusu že dvaindvaj-
set let. Priznava, da še zda-
leč ni klasična knjižničarka, 
saj mora poznati tudi zdra-
vstvene teme, znati mora 
uporabljati komunikatorje, 
saj nekateri njihovi učenci 
ne morejo govoriti, pred-
vsem pa mora imeti veliko 
občutka za soljudi. Knjige 

namreč želi približati prav 
vsakemu od njih, saj je 
prepričana, da otrokom, ki 
so gibalno ovirani, branje 
lahko še posebej pomaga.
»V bralnih navadah se otroci 
iz Ciriusa sicer ne razlikuje-
jo bistveno od druge mladi-
ne, opažam pa, da rajši bere-
jo bolj realistične stvari, ro-
manov, napisanih na mode-
ren način, ne berejo toliko, 
zanima jih tudi socialna te-
matika. Seveda imamo tudi 
nekaj strastnih knjižnih mo-
ljev,« še pravi in predstavi 
nekaj posebnih aktivnostih.
Še posebej priljubljene so 
bralne urice s terapevtskim 
psom. »Pes otroke zelo po-
mirja, spodbuja njihovo 
koncentracijo, otroci se ob 
njem sprostijo in so bolj po-
zorni, tudi radi berejo knji-
ge, ki se navezujejo na pse. 
Sproščeno in ustvarjalno 

vzdušje dosegamo hkrati s 
knjigo, terapevtskim psom 
in s petjem ter kitarsko glas-
beno spremljavo,« še pravi 
Mateja Perko, ki ima svoje 
delo še posebno rada. Zato 
najin pogovor sklene z mis-
lijo: »Svetloba k slepim pri-
haja od drugod, preko be-
sed, glasbe in brajice. Gluhi 
sledijo zvokom giba, mimi-
ke, slike. Gibalno ovirani 
hodijo s kolesi, hoduljami in 
z vozički. Dolgotrajno bolni 
so pogumni borci za vsak 
trenutek življenja, ki ga išče-
jo tudi v knjižnicah in najde-
jo v knjigah, besedah, črkah. 
Na papirju in drugih novo-
dobnih medijih. V hramih 
učenosti. Učenost in znanje 
pa dvigata samozavest in 
prinašata življenjsko energi-
jo, ki jo otroci in mladostni-
ki s posebnimi potrebami 
izjemno potrebujejo.«

Knjižnica, v kateri 
berejo tudi s psom
Aprila praznujemo mesec knjige. Ob tem smo obiskali knjižnico v zavodu Cirius, ki ima status šolske 
knjižnice, a je v marsičem precej posebna, saj je edina v Sloveniji prilagojena otrokom s posebnimi 
potrebami.

V šolski knjižnici v Ciriusu mladi ob spodbudi knjižničarke Mateje Perko berejo tudi v 
družbi terapevtskega psa Alvina. / Foto: arhiv Cirius Kamnik
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Bojana Klemenc

Kamnik – Petinosemdeset 
mladih balerin in baletnikov 
je v petek, 13. aprila, v okviru 
letnega nastopa premierno 
izvedlo medplanetarno glas-
beno-baletno pravljico Glej 
Larsa z Marsa! slovenskega 
skladatelja Blaža Puciharja. 
Pod koreografijo se je podpi-
sala baletna učiteljica Ana 
Trojnar, s to predstavo pa se 
je Glasbena šola Kamnik pri-
družila praznovanju 100-le-
tnice slovenskega baleta.

Nov slovenski balet za 
otroke
Na Marsu je sončen dan, ko 
Lars, mali zvedavi Marsovček, 
na šolskem igrišču najde piš-
čal. Takoj se hoče vpisati v 
Šolo za umetnost. Njegov 
stric Frenk, največji izumitelj 
na planetu, mu pove, da na 
Marsu ni takih šol, zato Larsu 
ponudi svojo raketo, ki ga po-
pelje na Zemljo. Tukaj Lars 
spozna veliko prijateljev, ki pa 
mu pokažejo razpadajoči 
Grad umetnosti. Bo Larsu, 
Luni, Bertu in Belli uspelo 
prepričati Kralja v obnovo 
tega gradu in kako, so vsebino 
pravljice povzeli ustvarjalci. 

Baletna pravljica Glej Larsa z 
Marsa! je nov slovenski balet, 
namenjen otrokom. Vsebina 
pravljice se ukvarja s pereči-
mi temami današnje družbe, 
ki so domiselno predstavlje-
ne otrokom, vendar v poduk 
tudi odraslim: zakaj potrebu-
jemo umetnost, kakšno mes-
to v njej zaseda glasba, zakaj 
sta potrebni glasbena in ples-

na vzgoja in še mnoge dru-
ge. Glasbena pravljica Glej 
Larsa z Marsa! z enajstimi 
skladbami bo kmalu izdana 
tudi v knjižni notni zbirki za 
flavto in klavir, hkrati je bila 
že posneta kot radijska igra 
za otroke, jeseni pa bo na vo-
ljo tudi v obliki zgoščenke.
Glasove v baletni pravljici 
Glej Larsa z Marsa! sta glav-

nim vlogam posodila Jurij 
Souček in Ivanka Mežan, v 
glavni vlogi Marsovčka Lar-
sa pa se je predstavil Grega 
Golob, obetavni kamniški 
mladi plesalec, ki že zdaj po-
sega po najvišjih uvrstitvah 
na državnih in mednaro-
dnih tekmovanjih. Na sobot-
nih predstavah so ob zaple-
sani pravljici nastopili še di-

jaki Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana z utrinki 
iz svoje baletne produkcije.

Mojstrovina mladih 
plesalcev
Baletno pravljico je zasnova-
la Ana Trojnar, ki je s Puci-
harjem že pred leti sodelo-
vala pri koreografiji in upri-
zoritvi njegove prve plesne 
pravljice Lunina čarobna 
flavtica, ta pa je doživela us-
peh tako pri nas kot v tujini, 

saj je med drugim prevede-
na v štiri jezike in sprejeta v 
angleški učni načrt. 
Za mladimi plesalci je dva 
meseca intenzivnih priprav, 
kar se je zagotovo obrestova-
lo, saj so bili gledalci vidno 
navdušeni. Mnogo staršev 
najmlajših plesalcev je po 
predstavi dejalo, da si niso 
predstavljali, kako velik in 

lep projekt so sposobni izves-
ti nastopajoči s svojo učitelji-
co, ki je tokrat s svojim 
odrskim nastopom presene-
tila tako učence kot obisko-
valce predstave. »Baletna 
pravljica je v mojih očeh naj-
boljša rešitev za letni nastop, 
saj plesne točke povezuje 
rdeča nit v pravljično celoto. 
Mladi plesalci zares lažje ple-
šejo, če vedo, kaj predstavlja-
jo, in se bolje zlijejo s svojo 
vlogo, hkrati pa so priprave 

in predstave za vse bolj zani-
mive in poučne kot posamič-
no predstavljanje baletnega 
oddelka. Veseli me, da iz leta 
v leto postajamo boljši,« ugo-
tavlja Ana Trojnar, ki je zago-
tovo najbolj zaslužna, da to-
likšno število baletnih učen-
cev na Kamniškem odru že 
vrsto let pleše z največjim 
veseljem in žarom v očeh.

Premiera baletne pravljice
Učenke in učenci plesa in baleta Glasbene šole Kamnik so minuli konec tedna s štirimi baletnimi predstavami Glej Larsa z Marsa! znova navdušili.

V glavni vlogi Marsovčka Larsa pa se je predstavil Grega Golob, obetavni kamniški mladi 
plesalec, ki že zdaj posega po najvišjih uvrstitvah na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

Vsebina pravljice se ukvarja s perečimi temami 
današnje družbe, ki so domiselno predstavljene 
otrokom, vendar v poduk tudi odraslim: zakaj 
potrebujemo umetnost, kakšno mesto v njej 
zaseda glasba, zakaj sta potrebni glasbena in 
plesna vzgoja in še mnoge druge.

Bojana Klemenc

Kamnik – V galeriji Pogled 
se aprila predstavlja aka-
demska slikarka Maruša Šu-
štar, ki s svojimi prepoznav-
nimi deli razvija svojstveno 
in izvirno likovno poetiko. 
Je ena redkih umetnic mlaj-
še generacije, ki v svojem 
delu izhaja iz modernistič-
nega slikarstva. Na razstavi 
z naslovom Iznad je pred-
stavljenih nekaj njenih bi-
stvenih del iz obdobja zad-
njih desetih let, z njej zna-
čilnim ustvarjanjem krajine 
s človeškimi figurami s pog-
ledom s ptičje perspektive.

Razstavljena dela gorenjske 
slikarke na prvi pogled delu-
jejo kot značilna dela mo-
dernizma, kjer je v ospredju 
razmerje med barvo, potezo 
in svetlobo, definira pa jih 
občutenje na strani ustvar-
jalke ter vživetje na strani 
gledalca. Vendar že drugi 
pogled pokaže, da so te slike 
pravzaprav izseki pokrajine, 
tu in tam poseljene s človeš-
kimi figurami, njihova glav-
na značilnost pa je, da jih 
dosledno zaznamuje distan-
ciran pogled od zgoraj. Na 
ravni upodobljenega, brez 
iskanja globljih pomenov, 
slike Maruše Šuštar prika-

zujejo razmerje med naravo 
in človekom. Na eni strani 
srečujemo moč narave, nje-
no mogočnost, neizprosnost 
in brezbrižnost, na drugi 
človekovo majhnost, krh-
kost in minljivost. Druga 
raven interpretacije, ki je 
tesno prepletena s prvo, pre-
haja iz narave v polje dru-
žabnosti. Pri tem je izhodi-
šče slikarkina dosledna upo-
raba oddaljenega pogleda od 
zgoraj.
Kustosinja razstave Saša 
Bučan je na odprtju med 
drugim povedala: »Slike 
Maruše Šuštar nam na eni 
strani vzbujajo občudovanje 
nad vso širino umetničine 
notranjosti, ki jo izraža z iz-
jemno estetsko zasnovanim 
podajanjem snovnosti in na 
prefinjeno zgrajenih barv-
nih ploskvah, hkrati pa nam 
vsevprek begajoče, ponekod 
zamrznjene v trenutku, po-
nekod kot v divjem stampe-
du naslikane miniaturne fi-
gure izdajajo tudi naš notra-
nji strah po dokončnosti, po 
času brez časa in prostoru 
brez prostora, kjer človek ne 
bo imel več otipljive vloge, 
ampak se bo pogreznil v 
usedline in se morda nekoč 
porodil, čist in jasen, samo z 
veseljem do biti in bivati.«
Razstava bo na ogled do 10. 
maja.

V Pogledu Iznad
V kamniški galeriji sodobne umetnosti so odprli že deseto razstavo.

Slikarka Maruša Šuštar in kustosinja Saša Bučan 

Jasna Paladin

Kamnik – Pevci Mladinske-
ga pevskega zbora Glasbene 
šole Kamnik so se konec 
marca razveselili zlatega pri-
znanja na državnem tekmo-
vanju otroških in mladin-
skih pevskih zborov v Za-
gorju ob Savi. Velik uspeh 
zbora, na katerega so v Glas-

beni šoli Kamnik zelo po-
nosni, ni presenečenje, saj 
pevci pod vodstvom Anice 
Smrtnik delajo pridno, zav-
zeto in kakovostno. Z delom 
so prišla tudi priznanja. Leta 
2013 so bili izbrani za mno-
žični koncert mladinskih 
zborov Slovenije v počasti-
tev svetovnega dneva zbo-
rovskega petja. Leta 2016 so 

se uvrstili na državno tek-
movanje otroških in mladin-
skih pevskih zborov, revijo 
Zagorje ob Savi, in prejeli 
srebrno priznanje, 28. mar-
ca letos pa so se z omenje-
nega tekmovanja vrnili z 
zlatim priznanjem. Zapeli 
so tudi priredbo ljudske pe-
smi iz Tuhinjske doline 
Jano žalostno tičko.

Zlato priznanje za pevce

Pevci Mladinskega pevskega zbora Glasbene šole Kamnik z zborovodkinjo Anico Smrtnik
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE, KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN, d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

OBIŠČITE NAS NA RAZSTAVI V ARBORETUMU OD 27. 4. DO 2. 5.
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Zanimivosti

petek, 20. aprila 2018

Obnavljate svoj dom ali si ustvarjate novega?          
Ste sam svoj mojster ali je to vaš poklic? 

V naši trgovini            v Kamniku vam  
po ugodnih cenah nudimo bogato izbiro barv, 
lakov, lepil, čistil, fasadnih materialov, orodij, 
pripomočkov za barvanje ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJ DOM d.o.o. Kamnik 

Color  trgovina    
Ljubljanska 31 a               
1241 Kamnik                              
Tel:  01 831 2332                          
Splet: http://www.mojdom-trgovina.si/ 

 

Obnavljate svoj dom ali si ustvarjate novega ?          
Ste sam svoj moster ali je to vaš poklic ? 

V naši trgovini Color  v Kamniku vam po ugodnih 

cenah nudimo bogato izbiro barv, lakov, lepil, 

čistil, fasadnih materjalov, orodij, pripomočkov za 

barvanje, ........ 

 Vsak mesec nove akcijske prodaje 
 Za gotovinski nakup nad 50 Eur - 10% . 
 Premazi za les že od 5.90 Eur dalje 
 Barve za kovino že od 6.90 Eur Dalje 
 Ugodne cene barv in lakov za mizarje, 

pleskarje, kovinarje, tesarje, ličarje,...  
 Strokovno svetovanje 
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KUPON ZA
15% POPUST NA VSAK NAKUP

Popust velja od 23. 4. do 30. 4. 2018  
ob predložitvi tega kupona! Različni popusti se 

med seboj ne seštevajo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJ DOM d.o.o. Kamnik 

Color  trgovina    
Ljubljanska 31 a               
1241 Kamnik                              
Tel:  01 831 2332                          
Splet: http://www.mojdom-trgovina.si/ 

 

Obnavljate svoj dom ali si ustvarjate novega ?          
Ste sam svoj moster ali je to vaš poklic ? 

V naši trgovini Color  v Kamniku vam po ugodnih 

cenah nudimo bogato izbiro barv, lakov, lepil, 

čistil, fasadnih materjalov, orodij, pripomočkov za 

barvanje, ........ 

 Vsak mesec nove akcijske prodaje 
 Za gotovinski nakup nad 50 Eur - 10% . 
 Premazi za les že od 5.90 Eur dalje 
 Barve za kovino že od 6.90 Eur Dalje 
 Ugodne cene barv in lakov za mizarje, 

pleskarje, kovinarje, tesarje, ličarje,...  
 Strokovno svetovanje 

                                     

 

Vsak mesec nove akcijske prodaje

Premazi za les že od 5,90 EUR dalje
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Strokovno svetovanje, dostava po dogovoru
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Jasna Paladin

Kamnik – Dobrodelni marec, 
že šesti po vrsti, se je začel s 
Pohodi na Svetega Primoža. 
Pohodniki, ki se jim je pri-
družila tudi nekdanja smu-
čarska tekačica Petra Majdič, 
so imeli 48 ur časa, da na 
vrhu v vpisno knjigo vpišejo 
kar največ svojih podpisov. 
Štel je namreč prav vsak in 
kljub snegu in hladnemu 
vremenu se jih je na koncu 
nabralo rekordnih 1123, kar 
je bilo vredno 1142 evrov, 
glavna sponzorja pa sta pri-
spevala še 550 evrov. Skupaj 
so tako na Sv. Primožu zbra-
li 1704 evre in jih podarili 
dijakinji iz enostarševske 
družine iz okolice Kamnika, 
ki mora delati, da z mamo 
lahko preživita.
Dobrodelni marec se je na-
daljeval s turnirjema v od-
bojki in nogometu. »Ker 
smo turnir v nogometu iz-
vedli prvič, naša pričakova-
nja niso bila zelo visoka. No-
gometni turnir v komendski 
športni dvorani ni le izpolnil 
teh pričakovanj, temveč jih 
je tudi pošteno presegel. Za-
polnili smo vsa mesta, saj se 
je prijavilo kar šestnajst 
ekip. Skupaj z donacijo Ko-
njeniškega kluba Komenda 
in prostovoljnimi prispevki 
smo tako zbrali neverjetnih 
1034 evrov. Ves denar smo 
predali šolskemu skladu 
Osnovne šole Komenda Mo-
ste kot znak zahvale Občini 
Komenda za brezplačno od-
dajo dvorane,« je povedala 
Ana Dolenc iz Študentskega 
kluba Kamnik. 

Na turnirju v odbojki je bilo 
ekip še več, kar enaindvajset, 
Občina Kamnik pa jim je v 
uporabo brezplačno ponudila 
Športno dvorano Kamnik. 
Tako na tem dogodku kot 
tudi že na Sv. Primožu so jim 
s peko palačink na pomoč pri-
skočili taborniki. Skupaj so 
na turnirju v odbojki zbrali 
več kot 1300 evrov.

Novost tudi tržnica 
specialnih znanj
Skozi celoten mesec je pote-
kala druga letošnja novost, in 
sicer Tržnica specialnih 
znanj. Študentje so nudili ra-
zna specialna znanja v zame-
no za prostovoljni prispevek. 

Tako je bilo možno v prosto-
rih KIKštarterja dobiti nasvet 
iz arhitekture, krajinske arhi-
tekture, lektoriranja, pravno 
pomoč, inštrukcije za osnov-
nošolce ali pa varstvo na 
domu. Ker je ideja še sveža, 
so zbrali nekoliko manj 
sredstev, a kljub temu po-
membnih 165 evrov. Zbrana 
sredstva so združili s prosto-
voljnimi prispevki Tržnice 
slaščic, ki je potekala 24. 
marca v okviru sobotne kam-
niške tržnice. V dobrih treh 
urah so obiskovalci pokupili 
dobrote, ki so jih spekle štu-
dentke, in tako prispevali 
456 evrov. Skupno zbranih 
621 evrov smo podarili dve-

ma dijakinjama s kamniške 
gimnazije.
Dobrodelni projekt so skle-
nili z zaključnim koncertom 
4. aprila, s katerim so se 
zahvalili vsem podporni-
kom. S prodanimi vstopni-
cami in prostovoljnimi pri-
spevki so zbrali še nekaj več 
kot dva tisoč evrov, ta zne-
sek pa podarili štiričlanski 
družini, ki se je zaradi stro-
škov očetovega zdravljenja 
znašla v finančnih težavah.
Zadani načrt – v dobrodelne 
namene zbrati pet tisoč 
evrov – so člani Študentske-
ga kluba Kamnik skupaj s 
sponzorji in občani letos 
tako precej presegli.

Dobrodelni marec 
presegel pričakovanja
Mladi iz Študentskega kluba Kamnik so z dobrodelnim koncertom zaključili že šesti Dobrodelni marec 
in z različnimi akcijami zbrali več kot 6700 evrov.

Člani Študentskega kluba Kamnik so samo s Pohodi na Sv. Primoža zbrali več kot 1700 
evrov. / Foto: Študentski klub Kamnik

Šmartno v Tuhinju – Turistično društvo Tuhinjska dolina 
je  v petek, 6. aprila, na tradicionalnem vsakoletnem preda-
vanju v osnovni šoli v Šmartnem o cvetju, sončnicah in bal-
konskem cvetju v Tuhinjski dolini, organizator je bil tudi 
tokrat Matevž Hribar, podelilo tudi tri priznanja za najlepše 
balkone v dolini v minulem letu. Priznanja je podelil predse-
dnik Turističnega društva Tuhinjska dolina Ivan Hribar. Za 
najlepšega je bil ocenjen balkon Nežke Korošec iz Hrušev-
ke, priznanje za drugega najlepšega je dobila Polona Zore z 
Laz (na sliki), za tretji najlepši balkon v dolini pa je dobila 
priznanje Angelca Burja iz Zgornjega Tuhinja. A. Ž.

Najlepši balkoni v Tuhinjski dolini
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Matija Urbanija,  
Leja Štrukelj

Kamnik – Dneva so se udele-
žili dijaki smeri ekonomski 
tehnik in predšolske vzgoje. 
Dan je bil sestavljen iz več 
delavnic, ki so se jih udeleži-
li dijaki od prvega do tretje-
ga letnika, dijaki četrtih le-
tnikov pa so se razdelili v 
dve skupini, od katerih si je 
ena ogledala Arboretum 
Volčji Potok, druga pa Eko 
resort v Godiču.
Za dijake prvega letnika so 
njihovi kolegi iz drugih le-
tnikov pripravili delavnice 
na temo ločevanja odpad-
kov, nato pa so se odpravili 
čistit in urejat okolico šole.

Tisti dijaki drugega letnika 
predšolske vzgoje, ki niso 
vodili delavnic, so sodelo-

vali pri zbiranju odpadne-
ga papirja, odnašali odslu-
ženo šolsko opremo iz šol-

skih prostorov ter nadzoro-
vali zbiranje odpadne elek-
tronike. Istočasno so eko-
nomisti sodelovali na de-
lavnicah podjetja ZEOS. 
Sledilo je predavanje pred-
stavnikov društva Vozim, 
ki se jim je pridružila poli-
cistka Alenka s PP Kamnik, 
ki je govorila o varnosti v 
prometu.
Projekt Kuhlina zgodba in 
predavanje reciklirana kuhi-
nja sta bila namenjena dija-
kom tretjega letnika pred-
šolske vzgoje, dijaki progra-
ma ekonomski tehnik pa so 
se udeležili več delavnic in 
predavanj na temo podtalni-
ce, čiste vode in nevarnosti 
onesnaževanja.

Eko dan kamniških dijakov
V petek, 13. aprila, se je na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik odvijal zdaj že 
tradicionalni eko dan.

Dijaki prvih in drugih letnikov so čistili okolico šole.

Jasna Paladin

Motnik – Člani Turističnega 
društva Motnik so razpisali 
natečaj za turistični spomi-
nek Motnika. »Z natečajem 
želimo spodbuditi trženje 
turistične ponudbe in pro-
mocije kraja ter ustvarjanje 
spominkov, ki bi predstav-
ljali območje Motnika,« pra-
vijo. Spominki morajo pre-
poznavno in izvirno predsta-
vljati kulturno, etnološko, 
zgodovinsko ali geografsko 

podobo Motnika in jih je 
možno izdelati v poljubnih 
količinah ter še niso v pro-
daji. Izdelke, ki bodo do 6. 
maja skupaj s kontaktnimi 
podatki pošiljatelja prispeli 
na naslov Turistično dru-
štvo Motnik, Motnik 33, 
1221 Motnik bo ocenjevala 
komisija Upravnega odbora 
TD Motnik, svojo izbiro pa 
bodo sporočili v petnajstih 
dneh. Avtorji izbranih spo-
minkov bodo prejeli denar-
ne nagrade.

Razpis za turistični 
spominek Motnika
Turistično društvo Motik je razpisalo natečaj, 
predloge pa zbirajo do 6. maja.
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Lara Rozoničnik,  
OŠ Frana Albrehta

Kamnik – V četrtek, 29. 
marca, je v Brežicah poteka
lo Šolsko državno prvenstvo 
v skokih z male prožne po
njave. 
Osnovno šolo Frana Albreh
ta so pod vodstvom učitelji
ce Tamare Bračič zastopali: 
Žan Rozoničnik, Žiga Obra
dović, Nik Mujanović, Jan 
Inkret in Matic Škrjanec. V 
ekipni kategoriji  starejših 
učencev so osvojili odlično 
četrto mesto.

Večinoma trenirajo 
zgodaj zjutraj
Učenci so na tekmi v zelo 
močni gimnastični konku
renci pokazali veliko akro
batskega znanja. 
Svoje znanje pridobivajo in 
ekipno usklajujejo v okviru 
šolske interesne dejavnosti 
približno pet mesecev pred 
tekmovanjem, za razliko od 
svoje konkurence, ki trenira 

skozi celotno leto. Vsi tek
movalci so zelo aktivni tudi 
na ostalih, tako športnih kot 
tudi šolskih dejavnostih, 
zato pogosto primanjkuje 
časa za intenzivne skupne 
treninge. Zato vse treninge 
na mali prožni ponjavi sku
paj z učiteljico Tamaro z iz
redno zavzetostjo in močno 
voljo po odličnih rezultatih 
izvajajo že zgodaj zjutraj, 
pred začetkom pouka.

Visoke sodniške ocene
Njihov trud in želja po do
brih rezultatih se je tako po
kazala tudi letos na držav
nem tekmovanju v Breži
cah. 
Vsak izmed petih tekmoval
cev je namreč vsaj v enem 
od štirih skokov prejel zelo 
visoko sodniško oceno 9,7 
ali celo 9,8. To pomeni, da 
je izvedel skok, ki je bil vi
sok, tehnično in estetsko do
vršen ter ga je skakalec tudi 
zaključil z zanesljivim 
doskokom.

Uspešni na mali 
prožni ponjavi
V ekipni kategoriji starejših učencev so tekmovalci 
iz Osnovne šole Frana Albrehta na državnem 
šolskem prvenstvu osvojili četrto mesto.

Ekipa OŠ Frana Albrehta z učiteljico Tamaro Bračič 

Fo
to

: O
Š 

Fr
an

a 
A

lb
re

h
ta

Jasna Paladin

Kamnik – Program Varno 
na kolesu že šesto leto zapo
red združuje kolesarje šte
vilnih osnovnih šol iz različ
nih slovenskih regij, in to z 
enotnim ciljem – mlade ko
lesarje dobro pripraviti na 
samostojno vožnjo s kole
som v prometu, jim podariti 
potrebno prometno znanje, 
jih spodbuditi k varnemu 
kolesarjenju v vsakdanjem 
življenju in jih podučiti o 
trajnostni vlogi kolesarjenja 
za naše okolje.

Najboljša šola OŠ 
Šmartno v Tuhinju
Pred dnevi so v Radovljici 
razglasili regijske zmagoval
ce programa. Osnovna šola, 
ki je na Gorenjskem zbrala 
največ točk in prejela dona
cijo v višini 300 evrov, je 
Osnovna šola Šmartno v Tu
hinju. Drugouvrščena šola v 

regiji z donacijo 200 evrov 
je Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bi
strica. Tretje mesto in dona
cijo v višini 100 evrov pa si 
je zagotovil zavod Cirius Ka
mnik, ki se med finaliste 
uvršča že drugo leto zapo
red. Prvo in drugouvrščeni 
šoli se z uvrstitvijo v finalni 
izbor tako še naprej potegu
jeta za naziv vseslovenskega 
zmagovalca razpisa Varno 
na kolesu 2017/18, glavno 
donacijo v višini tisoč evrov 
in druge privlačne nagrade. 
Razglasitev bo na veliki zak
ljučni prireditvi 24. maja v 
Ljubljani.
V projektu je sicer sodelova
lo več kot sedemsto gorenj
skih kolesarjev iz petnajstih 
različnih osnovnih šol. Na 
prireditvi v Radovljici so se 
pomerili tudi na kolesar
skem poligonu in spoznali 
kolesarjenje na trenažerju s 
predstavniki Kolesarske zve
ze Slovenije.

Varno na kolesu

Olga Drolc

Šmartno v Tuhinju – Leto 
2018 je leto kulturne dedišči
ne. Leto najrazličnejših do
godkov, projektov in počasti
tev širom po Evropi, organi
ziranih z namenom vzbuditi 
zanimanje za kulturno dedi
ščino v javnosti, še posebej 
pri otrocih in mladih.
Šola Šmartno učencem po
nuja pester izbor obšolskih 
dejavnosti in jim s tem nudi 
možnost ustvarjanja na raz
ličnih kulturnih področjih 
(glasbenem, gledališkem, 
lutkovnem, folklornem, 
plesnem, likovnem, literar
nem …), na šoli redno prire
jamo kulturne dogodke za 
učence, starše in širšo jav
nost. Leta 2011 se je šola pri
javila na javni poziv za pri
dobitev naziva kulturna 
šola, kjer je bila uspešna in 
prejela naziv za pet let. Leta 
2015 je uspešno prestala po
stopek obnovitve naziva, ki 

ga bo lahko uporabljala še 
naslednjih pet let, do 31. av
gusta 2020. 
Obiskovalcem sta se predsta
vila otroški in mladinski 
pevski zbor, ki že vrsto let 
šolo uspešno zastopata na 
reviji pevskih zborov občin 
Kamnik in Komenda. Učen
ci interesne dejavnosti Ljud
ski plesi in igre so se 
predstavili s sklopom Veli
konočni ponedeljek. 

Gledališka dejavnost na naši 
šoli ima bogato tradicijo. S 
predstavami obogati šolske 
in izvenšolske prireditve. 
Številni učenci, gledališčni
ki, dejavnost nadaljujejo 
tudi po tem, ko zapustijo 
osnovnošolske klopi. Sreča
mo jih v ljubiteljskih skupi
nah, nekateri pa se podajajo 
tudi v profesionalne vode. 
Prireditev so strnili učenci, 
ki obiskujejo izbirni pred

met ansambelska igra. 
Predstavili so se s priredbo 
slovenske ljudske pesmi Ne 
ouri, ne sejaj in navdušili 
publiko, ki jih je nagradila z 
močnim aplavzom. 
V nadaljevanju so si obisko
valci ogledali razstavo likov
nih, literarnih in tehničnih 
izdelkov na temo kulturne 
dediščine. S svojo stojnico 
so se predstavili tudi učenci, 
ki so sodelovali v projektu 
Turizmu pomaga lastna gla
va in pred dnevi uspešno 
zastopali šolo na državnem 
tekmovanju. V učilnici 5. ra
zreda so si lahko ogledali 
film, ki so ga posneli učenci 
v okviru projekta Varno na 
kolesu. Postali so regijski 
zmagovalci ter se uvrstili na 
državno tekmovanje. 
Učenci izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane so s 
pomočjo upokojene delavke 
Tončke Mali spekli kruh v 
krušni peči in ga z veseljem 
postregli vsem obiskovalcem.
Po ogledu razstave smo se 
ponovno zbrali v avli in pris
luhnili predavanju z naslo
vom "Kaj skrivajo Rosove 
groblje v Šmartnem v Tuhi
nju?". Predstavitev Rosovih 
grobelj je potekala v sodelo
vanju z Medobčinskim mu
zejem Kamnik. Več o 
predstavitvi si lahko prebere
te na spletni strani šole, saj je 
Janja Železnikar temeljito 
povzela vsebino predavanja.
Vsi, organizatorji in obisko
valci, smo si bili enotni, da 
je naša kulturna dediščina 
bogata ter da slogan letoš
njega leta "Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča priho
dnost" še kako drži.

Mavrica kulture
V soboto, 7. aprila, smo na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju pripravili dan odprtih vrat, ki smo ga 
poimenovali Mavrica kulture. S tem smo se pridružili praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine 
in občinskega praznika.

Mladinski pevski zbor / Foto: OŠ Šmartno v Tuhinju

Učenci interesne dejavnosti Ljudski plesi in igre 
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MESEC SUVERENIH 
UGODNOSTI PEUGEOT! 

za 21.790 €*

SUV
PEUGEOT3008

za 12.990 €*

SUV
PEUGEOT2008

za 23.970 

SUV
PEUGEOT5008

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

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82), bele banquise barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba 
financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in 
avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Cena 21.790€ velja za Peugeot 3008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, belo banquise barvo in ob nakupu s 
pomočjo Peugeot financiranja. Cena 23.970€ velja za Peugeot 5008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, kovinsko barvo in ob nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Ponudba velja do 30. 4. 2018.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00203 g/km. 
Število delcev: od 0,01 do 20,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si
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Željko Đurić

Kamnik – Tekmovanje je po-
tekalo v Dragomlju 10. apri-
la. V vseh sedmih odigranih 
dvobojih se je za vsako točko 
boril kot lev, vložil več, kot 
zmore in zna, ter presegel 
vsa pričakovanja. Nastopil je 
tudi dvakratni državni prvak 
Dejan Jokič, učenec OŠ Ma-
rije Vere, in dosegel zanj 

skromno 4. mesto v absolu-
tni kategoriji, kar je kljub 
slabši predstavi zadostovalo 
za uvrstitev na polfinalno 
tekmovanje.
Namiznoteniška sezona v 
Kamniku je na vrhuncu. 
Zaključili smo tri ekipne lige. 
V članski je med 21 ekipami 
zmagala BBB gostinstvo 
(Maks Burger in Damjan Đu-
rić), v mladinski moški ekipa 

OŠ Frana Albrehta (Tim 
Berk Skok, Izak Poljanšek, 
Jošt Ločniškar, Ožbej Kotnik) 
in v mladinski ženski OŠ Ma-
rije Vere (Tea Brletič, Zala 
Plohl, Sara Malkoč Korez, 
Mateja Strle). Odlično so na-
stopili učenke in učenci zavo-
da Cirius. Pokazali so, da se 
kljub različnim zdravstvenim 
težavam in telesnim okva-
ram, z veliko željo in zagna-

nostjo na treningih, da 
vrhunsko igrati namizni te-
nis. Vedno so igrali z nasme-
hom na obrazih in končno 
dosegli tretje mesto v ženski 
mladinski ligi (Hana Zdovc 
Kralj, Natalija Belec, Sara 
Pivc, Špela Gorše).
V počastitev občinskega pra-
znika je bil v OŠ Marije Vere 
v nedeljo, 25. marca, odi-
gran turnir mladih igralcev 
do 11 let. Zmagal je Lenart 
Golob pred Andražem Mal-
kočem, Aleksandro Štraus 
in Matijo Koširjem.
Veliki uspeh, prvo mesto v 
Ljubljanski članski namiz-
noteniški ligi, so dosegli 
igralci ŠD Tuhinj (Franc 
Drolc, Peter Pančur, Matevž 
Hribar, Srečo Berlic, Dušan 
Volkar, Matjaž Sedušak in 
Milan Močnik). 
Naslednje tekmovanje v or-
ganizaciji in izvedbi Namiz-
noteniškega kluba Kamnik 
bo občinsko prvenstvo v treh 
starostnih kategorijah. Igralci 
do 40 let, od 40 do 60 in nad 
60 let se bodo pomerili v OŠ 
Marije Vere v nedeljo, 22. 
aprila, z začetkom ob 9. uri.

Mojstri namiznega tenisa
Mladi igralec namiznega tenisa Gašper Rifel, učenec OŠ Frana Albrehta, podružnica Nevlje,  
je na državnem četrtfinalnem šolskem tekmovanju dosegel tretje mesto in se uvrstil med  
šestnajst najboljših v Sloveniji.

Najboljši mladi igralci Kamnika do enajst let na turnirju v OŠ Marije Vere 
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Jasna Paladin

Loke v Tuhinju – Člani Te-
nis kluba Tuhinj bodo igri-
šča v Lokah (če bo vreme to 
omogočalo) odprli v petek, 
27. aprila, do 10. maja pa bo 
igranje tenisa za vse navdu-
šence brezplačno.
Tudi letos bodo organizirali 
Tuhinjsko ligo in več turnir-
jev, ki so bili lani zelo dobro 
sprejeti. Letošnja novost je 
Liga dvojic. »Tuhinjska liga 
se bo letos igrala pod nekoli-
ko večjim nadzorom, tako 

da bo za določen krog tek-
movanja določen čas, v kate-
rem se bo morala tekma od-
igrati, prijave bomo zbirali 
do konca maja, liga pa se bo 
začela v začetku junija. 
Poskrbljeno bo tudi za 
najmlajše, v klubu bo pote-
kala teniška šola, prav tako 
bomo v času šolskih poči-
tnic organizirali aktivne te-
niške počitnice za otroke,« 
pravi predsednica kluba Sa-
bina Pirš in dodaja, da bodo 
otvoritveni turnir sezone or-
ganizirali 5. maja.

Začenja se poletna 
sezona tenisa

Kristijan Erjavec

Kamnik – V moški elite kon-
kurenci sta startala Rok 
Naglič in Boštjan Hribov-
šek. Predvsem Naglič se je 
znova izkazal. Osvojil je 36. 
mesto, med mlajšimi člani 
je bil deveti, to pa je izjemen 
obet pred prihajajočimi sve-
tovnimi pokali. Hribovšek je 
končal na 81. mestu, do uvr-
stitve je prišlo 115 tekmoval-
cev. Na vrhu je bil Švicar 
Mathias Flückiger pred 
Francozom Stephanom 
Tempierjem in njegovim ro-
jakom Maximom Marotte-
jem, Švicarjem Florianom 
Voglom, Italijanom Gioele-
jem Bertolinijem, še enim 
Švicarjem Lukasom Flücki-
gerjem … Vsi so tekmovalci, 
ki krojijo svetovni vrh.
»Od starta sem šel s polnim 
gasom, ampak glede na kon-
kurenco so tudi drugi šli, ko-
likor se je le dalo. Pred 
spustom sem ostal okoli 40. 
pozicije, kar me je v prvem 
krogu stalo kar kakšno mi-

nutko proti prvemu, saj je 
proga takšna, da se ne da ve-
liko prehitevati. Nato sem 
dirkal z glavo kot vsako dirko 
letos. Dva, tri kroge sem bil 
res močan, a žal nisem mo-
gel prehitevati na gozdnem 
vzponu in tako ostaneš tam, 
kjer si. S tekmo sem zelo za-
dovoljen, saj tekmovalci, ki 
so se pojavili na startu, sodi-
jo v sam vrh svetovnega po-
kala med elite konkurenco. 
Moj fokus je na svetovnem 
pokalu v Albstadtu ter evrop-
skem prvenstvu, ki ga letos 
gosti Gradec. Pred svetov-
nim pokalom bom oddirkal 
še Završnico ter Gradec kot 
pripravo na EP ter seveda še 
domačo dirko XC Kamnik,« 
je razkril Naglič.
Mihael Štajner je med mla-
dinci zasedel 60. mesto. Blaž 
Žle je bil med mlajšimi mla-
dinci 13. Še mlajša tekmoval-
ca od omenjenih sta prav 
tako blestela, Ambrož Vovk 
je bil izvrsten četrti, Hana 
Kranjec Žagar pa je bila nep-
remagljiva za vse tekmice!

Mali svetovni pokal 
gorskih kolesarjev
Italijanski Nalles je bil minulo nedeljo prizorišče mednarodne dirke prve kategorije v olimpijskem 
krosu za gorske kolesarje, ki bi ga lahko poimenovali kar mali svetovni pokal. Na startu so se namreč 
zbrali nekateri najboljši tekmovalci in tekmovalke sveta, manjkali pa niso kamniški gorski kolesarji 
Calcit Bike Teama.

Rok Naglič je med mlajšimi člani osvojil deveto mesto. 
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Za razliko od 
prejšnjih let bo dogodek 
dvodneven. 
V soboto bodo nastopile 
mlajše kategorije na dirkah 
za slovenski pokal SloXcup, 
v nedeljo pa člani, mlajši 
člani, mladinci, amaterji in 
veterani ter za konec še voja-
ki. Start in cilj sobotne tek-
me bo na Žalah, nedeljske 
pa na Glavnem trgu v sre-
dišču Kamnika.

Slovo od legendarnega 
spusta po skakalnici
Druga novost se tiče proge. 
Ta v teh dneh doživlja skrb-
no načrtovano prenovo, za 
katero skrbijo člani Calcit 
Bike Teama in drugi podpor-
niki. Polovica trase bo nova, 
zgradili so denimo nov most, 
postavili bodo še manjše 
objekte, poslovili pa so se od 
legendarnega spusta po ska-

kalnici, kjer se je vsako leto 
zbralo ogromno navijačev. 
Vožnja po trasi še ni dovo-
ljena, kogar pa bo vseeno 
premagala radovednost, gre 
na progo na lastno odgovor-
nost in mora biti previden 
ter prednost prepustiti spre-
hajalcem. Na progi bodo 
dela potekala vsaj do konca 
aprila.

Prireditelji zaradi zapor 
prosijo za strpnost
Potekajo tudi zadnja uskla-
jevanja okrog zapor ulic in 
cest po Kamniku, kjer bo 
potekala dirka. Prireditelji 
prosijo vse meščane in navi-
jače, da bodo upoštevali na-
vodila redarjev in bodo v 
času prireditve, predvsem v 
nedeljo, strpni.
V prihodnjih dneh bomo ob-
javili podrobnosti, ki se tičejo 
zapor cest in ulic, urnika tek-
movanja, vojaškega prven-
stva, tekmovalcev in proge.

Nova proga 
Kamniškega krosa
Le še slab mesec dni je do 21. Kamniškega krosa, 
ki bo 12. in 13. maja. Letos bo Calcit Bike Team 
skupaj s Slovensko vojsko v sklopu dirke na novi 
progi gostil še 30. Vojaško svetovno prvenstvo.

Dare Homar

Kamnik – Vaterpolisti Ka-
mnika so v Dubrovniku na 
turnirju Tomo Udovičič 
osvojili končno osmo mesto. 
Tekmo z ekipo Mediterrani 
so izgubili z 10:8. Seveda je 
veliko slajše, če se vračaš s 
turnirja z zmago. Ko se ozre-
mo nazaj in vidimo, kdo so 
bili naši nasprotniki, lahko 
rečemo 'bravo'! V konkuren-
ci šestnajstih ekip smo na 
polovici; pred nami so ekipe 
iz Hrvaške, Srbije, Španije 
in Črne gore. Zmagovalec 
turnirja KPK s Korčule je v 
finalu po petmetrovkah pre-
magal črnogorski Primorac. 

Z obema ekipama so igrali 
tudi naši vaterpolisti in bili 
za malenkost slabši, mogoče 
tudi zaradi pogojev, saj 
vemo, da našim fantom vo-
žnja na treninge v Kranj vza-
me kar veliko časa.
Za ekipo Kamnika so igra-
li:  David Golob in Vasja G. 
Burja (vratarja), Lukas Z. 
Gligorovski (23 golov), Ale-
ksander Cerar (4), Ažbe Ce-
rar (1), Nejc Globovnik (4), 
Tim Kačič (11), Samo Koder 
(1), Matic Kordež (2), Blaž 
Nadižar, Marko Pilič, Sergej 
Prikl (1), Jurij Seljak, Jošt 
Čarni (4), Urban Zupan 
(6). Trenerja sta Elvir Bečič 
in Primož Romšak.

Kamniški vaterpolisti 
osvojili osmo mesto
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Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik bo 
letos prvič organiziral tek na 
Stari grad, ki bo del Teka-
škega pokala občine Ka-
mnik, hkrati pa bo štel tudi 
kot občinsko prvenstvo v 
gorskih tekih za osnovne 
šole.

Trasi bosta speljani  
po gozdnih vlakah
Organizatorji so si v minu-
lih dneh ogledali in določili 
obe trasi; proga za odrasle 
bo dolga 3800 metrov in bo 
potekala po tako imenova-
nih vlakah, proga za osnov-
nošolce pa bo dolga tisoč 
metrov. 
Tek bo v petek, 15. junija. 
Osnovnošolci se bodo na 
progo podali ob 12. uri, start 
za odrasle pa bo ob 18. uri. 
Start tekmovanja bo nad 

Zdravstvenim domom dr. 
Julija Polca Kamnik, razgla-
sitev zmagovalcev in podeli-
tev priznanj pa pri gostišču 
Grajska terasa na Starem 
gradu.

Število tekačev  
je omejeno
»Vsi zainteresirani tekači se 
lahko na tekmovanje že pri-
javijo, in sicer preko sistema 
prijavim.se. Cena prijave do 
10. junija znaša osem evrov, 
kasneje pa deset evrov. Če 
se želite jeseni udeležiti tudi 
Veronikinega teka, ki bo 
tudi letos potekal na 10-kilo-
metrski razdalji, in sicer 13. 
oktobra, bo cena hkratne 
prijave na oba teka 15 evrov. 
Število tekačev je omejeno 
na 300, zato priporočamo 
pravočasno prijavo,« opo-
zarja Samo Trtnik iz Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik.

Trasi teka znani, 
prijave že odprte
Prvi Bodifitov tek na Stari grad bo 15. junija.

Trasa teka za osnovnošolce

Trasa teka za odrasle

Miha Štamcar

Kamnik – Tudi tokrat je bila 
boljša ekipa Nove KBM Bra-
nika, ki je prišla že do svoje 
petnajste lovorike, Kamni-
čanke pa so ostale pri treh. 
Tri so do zdaj osvojili tudi 
kamniški odbojkarji, ki se 
ravno v teh dneh še osmič 
za naslov državnega prvaka 
borijo proti ACH Volleyju. V 
soboto ob 19. uri bo v kam-
niški športni dvorani na 
sporedu tudi prva domača 
tekma finalne serije.
V najbolj uspešnem špor-
tnem kolektivu v kamniški 
občini bodo tudi po letošnji 
sezoni lahko zadovoljni z iz-
kupičkom članskih ekip. 
Druga ženska ekipa je pr-
venstvo končala na drugem 
mestu 2. DOL zahod, moč-
no pomlajena druga moška 
ekipa pa je bila v 2. DOL de-
veta. V njej so se uveljavili 
štirje domači mladi odbojka-
rji, ki so potrkali tudi na vra-
ta prve ekipe. Ob obilici te-
žav s poškodbami je prva 
ženska kamniška ekipa še 
devetič zapored zaigrala v 
finalu državnega prvenstva, 
kjer je resda morala priznati 
premoč Mariborčank, a s 
pristopom in željo po uspe-
hu niso razočarale.
Smola za kamniške odboj-
karice se je začela že na zad-
nji tekmi rednega dela dr-
žavnega prvenstva, ko je v 
Kamniku gostovala prav 
Nova KBM Branik. 
V tekmi, ki je odločala o 
prvem mestu po rednem 
delu prvenstva, se je huje 
poškodovala Maja Pahor, 
prvi libero ekipe, za katero 
je bila sezona končana. Za 
nameček je bilo konec sezo-
ne že na prvi polfinalni tek-

mi končnice tudi za kape-
tanko Urško Igličar, ki bo po 
najhujšem scenariju pri le 
triindvajsetih letih morda 
primorana celo končati svo-
jo športno pot. A ker nesre-
ča ne počiva, si je na prvi fi-
nalni tekmi v Mariboru v 
odločilnem petem nizu ko-
leno poškodovala še Ameri-
čanka Anallise Frantti. 
»Pred sezono smo si želeli, 
da bi bil končni izkupiček 
drugačen. Žal se nam ni 
izšlo, je pa težko po takšni 
sezoni, ko v ključnih trenut-
kih ostaneš brez treh nosilk 
igre. Delali smo sicer na 
tem, da bi bil ta vpliv čim 
manjši, vendar če nič druge-
ga, je to na igralke vplivalo 
po psihološki strani. Čeprav 
v svoji nameri nismo uspeli, 
moram pohvaliti igralke, da 
so vse to zdržale. Na koncu 
sem žalosten, da so se zgo-
dile te neprijetne stvari, ni-
koli pa ne bomo vedeli, kako 
bi bilo, če bi v finalu lahko 
igrali v polni zasedbi. Upam, 
da bo ekipa tudi v prihodnji 
sezoni ostala skupaj, saj je 
še zelo mlada in nadarjena,« 
je po dveh drugih mestih v 

domačih tekmovanjih dejal 
Gregor Rozman, ki je v le-
tošnji sezoni prvič vodil od-
bojkarice Calcita Volleyja. 

Zagreniti življenje ACH 
Volleyju
Še osmič v zgodovini slo-
venskih državnih prvenstev 
se bosta v finalu končnice 
pomerili ekipi Calcita Vol-
leyja in ACH Volleyja. Pred 
sedemnajstimi leti so v svo-
jem prvem finalu slavili 
Kamničani, ki so takratni 
Merkur Bled premagali tudi 
leto pozneje, v naslednjih 
petih pa je bila boljša lju-
bljanska ekipa. Slovenski 
serijski državni prvaki so 
tudi v letošnji sezoni v pred-
nosti, vendar so jih varovan-
ci Gašperja Ribiča v polfina-
lu srednjeevropske lige 
enkrat že presenetili. 
»Dejstvo je, da so Ljubljan-
čani tudi tokrat v vlogi favo-
rita, a se ne bomo predali. 
Če nič drugega, jim bomo 
skušali čim bolj zagreniti 
pot do morebitnega novega 
naslova,« boj do zadnje ka-
plje znoja obljublja Klemen 

Hribar, odlični prosti igralec 
Calcita Volleyja, za katerega 
bo to že šesti finale državne-
ga prvenstva. »Do sedaj je 
vedno zmagal ACH Volley, 
vendar to še ne pomeni, da 
bo tako tudi letos. Kot reče-
no, jih bomo že v torek sku-
šali presenetiti, če nam to 
ne bo uspelo, bo naslednja 
priložnost v soboto, ko 
bomo pred svojimi navijači 
imeli še dodatni motiv.«
Na poti do finala so imeli 
Kamničani vse prej kot lah-
ko delo, saj so šele v tretji 
polfinalni tekmi strli odpor 
Salonita Anhovo. Vse tri 
polfinalne tekme so se kon-
čale s 3:0, vedno v korist do-
mače ekipe, a bi se kaj lahko 
zavlekle v peti niz. Na obeh 
domačih tekmah so bili Cal-
citovcem v veliko pomoč na-
vijači, ki bodo zagotovo že v 
soboto sedmi igralec Calcita 
Volleyja. Morebitna četrta 
tekma finalne serije bo v Ka-
mniku v četrtek, 26. aprila, 
ob 20. uri.

V boj za prvaka  
še tri kamniške ekipe
Medtem ko bodo v članskih 
kategorijah sezono končali 
najpozneje 30. aprila, se bo 
tekmovanje v mlajših kate-
gorijah zavleklo vse do kon-
ca maja. V treh kategorijah 
se bodo v boj za naslov dr-
žavnega prvaka podale tudi 
ekipe Calcita Volleyja. Sta-
rejše deklice in starejše deč-
ke v nedeljo, 6. maja, čakata 
polfinalna turnirja, šest dni 
pozneje bodo svoj polfinalni 
turnir igrali tudi dečki v 
mali odbojki. 
Vse to je dokaz, da se bo v 
Kamniku še dolgo igrala ka-
kovostna odbojka.

Tudi letos v vrhu 
slovenske odbojke
Odbojkarice Calcita Volleyja so v ponedeljek končale z nastopi v državnem prvenstvu, oslabljene pa 
so se, tako kot v lanski sezoni, morale zadovoljiti z drugim mestom.

Ženska ekipa Calcita Volleyja / Foto: Klemen Brumec

Nasveti izkušene patronažne sestre

POLETJE Z 
DOJENČKOM
Mladim mamicam se poleti poraja kup 
vprašanj. Je novorojenček dovolj oblečen, 
mu je vroče, je žejen? Za vas smo aktualna 
vprašanja zastavili višji medicinski sestri 
Alenki Sukič, ki že 36 let dela kot patronaž-
na sestra v zaledju piranske občine in v 
Luciji, poleg tega pa predava tudi v šoli za 
starše.
Mamice tudi poleti skrbi, da se bodo dojenčki 
prehladili na prvem vetru, ali da jih bo v 
vozičku zeblo. Koliko oblačil svetujete? 
Svetujem, naj mamica dojenčku obleče en rokav 
več, kot sebi.  Ko je vroče njej, je vroče tudi 
otroku. V hudi vročini mu ni treba oblačiti žabic, 
dolgih rokavov in kapice, zadoščal bo tanek bodi 

brez rokavčkov in nogavičke. Kapico naj mu 
nadene samo po kopanju, obvezen pa je lahek 
klobuček, ki bo ščitil glavico pred soncem.

Poleti moramo dojenčke zaščititi tudi pred  
opeklinam.
Najmlajši naj nikoli ne bodo na soncu brez 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
V Beli štacunci vam bomo za zaščito dojenčkove kože pred sončnimi 
žarki ponudili gele, kreme in emulzije. Pri nakupu kreme za sončenje je 
pomembno, da preverimo, ali vsebuje zaščito tako za UVA kot tudi za 
UVB žarke. Svetujemo, da za malčke izberete sredstvo, ki vsebuje 
fizikalne (anorganske) UV filtre, ki ostanejo na površini kože in sončne 
žarke odbijajo.

zaščite, uporabiti pa je treba najvišji zaščitni 
faktor. Ko se mamica z otrokom odpravi ven, naj 
mu namaže vso nepokrito kožo. Seveda pa naj 
med 10. in 17. uro novorojenčki in dojenčki 
sploh ne bodo zunaj.

Kaj pa žeja? Ali dojen otrok lahko dobi 
premalo tekočine?
Otrok, ki je dojen, z materinim mlekom dobi 
dovolj tekočine tudi poleti. Morda opazimo le, 
da se želi dojiti večkrat in na kratko, to pa je zato, 
ker občuti žejo. In ker so prvi požirki materinega 
mleka redkejši, ker je v njih več vode, naj mu 
mamice kar ustrežejo. Vse dokler otroku ne 
začnemo dodajati mešane prehrane, ni treba biti 
v skrbeh zaradi žeje.

Kako vemo, da je otrok dehidriran?
Pri dojenem otroku skoraj ni verjetnosti, da 
dehidrira. Da je vse v redu, vidimo predvsem po 
tem, koliko otrok lula. Ker ga mamica previja 
vsake tri ure, bo po suhi plenički hitro sklepala, 
da je otrok žejen. Še en znak za žejo je vdrta 
sprednja ali velika mečava. Najdemo jo na vrhu 
otrokove glavice, med čelnicama in temenskima 
kostema, ima obliko romba in je čisto rahlo vdrta 
(približno 1 mm, v polsedečem položaju). V 
primeru dehidracije bomo s prstom zatipali 
izrazitejšo vdolbino. Na dehidracijo lahko kaže 
tudi povišana telesna temperatura.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 25 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 5. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%
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Ivana Skamen

Perovo – Ko bo kamniški 
praznični zven v čast rodo
ljubu Rudolfu Maistru po
tihnil, se bo oglasil perovski 

… V čast prvemu zapisu iz 
davnega 8. maja 1241, ki 
imenuje vas ali gradič Pero
vo pri Kamniku. (Za)zvenel 
bo na Ta veseli peromajski 
dan – Perovanju – 5. maja 
2018 od 15. do 19. ure na Pe
rovem.
Pravljičnemu številu let od 
prve omembe Perovega bo 
uglašeno praznično pero
vanjsko vasovanje na prele
pih brežinah ob Perovskem 
mostu. Vse se bo vrtelo oko

li srečne sedmice: Perovska 
kuhna (pesto Perovese in 
sedem čemaževih dobrot, 
receptov in podukov) – Fre
nka Vengusta, otroški Pero
raj (ustvarjalne delavnice, 

igrica in šport za ta'malčke) 
– GSŠRM Kamnik, igre 
kamniških krajevnih skup
nosti brez meja z dodano 
vrednostjo – igro z dotikom 
Cankarjevega leta, živa glas
ba (Las Gafas) in živahen 
park jeklenih kamniških 
streetworkoutovcev, sedem 
perovskih pogledov sožitja v 
slikah … Kakšen prazničen 
programski odzven naj osta
ne – pravljično preseneče
nje! Vabljeni!

Perovanje –  
Perovo 777 (let)
Tradicionalno Perovanje bo 5. maja od 15. do 19. 
ure na Perovem.

Ilustracija Dušana Sterleta ob 777. obletnici prve omembe 
Perovega

Perovanje krajani Zgornjega in Spodnjega 
Perovega pripravljajo v čast prvemu zapisu iz 
davnega 8. maja 1241, ki imenuje vas Perovo.

Jasna Paladin

Snovik – Čudovito sobotno 
vreme je bilo verjetno raz
log, da je bilo obiskovalcev 
sicer nekoliko manj, kot so 
si organizatorji (Turistično 
društvo Tuhinjska dolina in 
Terme Snovik) želeli, a 
dvodnevno dogajanje pod 
velikim šotorom pri termah 
in v okoliških gozdovih je 
vseeno privabilo trinajst po
nudnikov na stojnicah in 
več deset obiskovalcev od 
blizu in daleč.
»Z izvedbo prvega Festivala 
čemaža smo lahko več kot 
zadovoljni, zagotovo pa bo 
več ljudi prihodnje leto, ko 
bo dogodek še bolj prepo
znan. Za nas je najpomemb
neje, da čemaž – darilo nara
ve, ki raste v okolici naših 
term – predstavimo in vklju
čimo v naše dogajanje in ga 
ponesemo v širšo uporabo,« 
je bil v soboto zadovoljen 

predsednik Turističnega 
društva Tuhinjska dolina 
Ivan Hribar, ki je že poln 
idej za prihodnje leto, ko k 
sodelovanju pri kulinarični 

ponudbi čemaža namerava 
povabiti tudi okoliške go
stince.
Obiskovalci so na stojnicah 
lahko okušali in nakupili če
mažev namaz, čemaž z bazi
liko ali čilijem, čemaževe 
rezance, čemaževe rogljičke, 
vložene čemaževe popke in 
marsikaj drugega. Privoščili 
so si lahko tudi čemaževo 
kosilo (čemaževa juha z žlič
niki, čemaževi polpeti in če
maževa pita za sladico). 

Poudarek na ozaveščanju
Poleg kulinaričnih aktivno
sti pa je bil dogodek pred
vsem izobraževalne narave. 
O zdravilnih lastnostih in 
uporabi čemaža sta sprego
vorili Martina Klodič in Ma
rija Merljak, še posebej za

nimiv pa je bil sprehod v 
gozd z Dariom Cortesejem, 
poznavalcem samoniklih 
rastlin, ki je zbranim v nara
vi na primeru rastlin poka
zal razliko med čemažem, 
jesenskim podleskom, 
šmarnico in belo čemeriko, 
torej rastlinami, ki jih naj
pogosteje lahko zamenjamo 
med seboj, kar ima lahko 
tudi usodne posledice. »Po
membno je, da smo osredo
točeni, pozorni na vonj in 
videz in da imamo spoštova
nje do rastlin, da jih ne trga
mo kar v šopih,« je opozoril 
Dario Cortese. Sprehod od 
term po poti Palčka Snovič
ka in do male hidroelektrar
ne v vasi Snovik se je zaklju
čil s piknikom v naravi, na 
katerem ni manjkalo dobrot 
iz čemaža.

Prvi Festival čemaža
V Snoviku so prejšnji konec tedna izpeljali novo prireditev, ki bo odslej tradicionalna. Izkoristiti 
moramo darilo narave, pravijo organizatorji, veseli, da imajo čemaža v okolici term na pretek.

Spoznavanje samoniklih rastlin in nabiranje čemaža v okolici term / Foto: Jasna Paladin

Na kaj moramo biti pozorni pri čemažu, je opozoril Dario 
Cortese. / Foto: Jasna Paladin

Na stojnicah si je bilo mogoče ogledati in okusiti različne 
čemaževe dobrote. / Foto: Jasna Paladin

Čemaž postaja vse bolj priljubljen v kulinariki, a previdnost 
pri nabiranju ne bo odveč! / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Desetega mednarodnega tekmovanja Svirel, ki je 
bilo 6. in 7. aprila v Novi Gorici, sta se udeležila tudi mlada 
učenca Glasbene šole Skalar, Iris Ana Blažič in Lan Goričar 
Završek. Nastopila sta kot klavirski duo Iris – Lan, zmagala 
in prejela zlato priznanje. Izvedla sta tri slovenske skladbe: 
Klepetulje Igorja Dekleve ter Rumbo in Bossa novo Zoltana 
Petra. »Oba učenca obiskujeta 3. razred klavirja v Glasbeni 
šoli Skalar pod mentorstvom prof. Neže Koželj. Sta zelo 
zavzeta za vadenje in izstopata v muzikalnosti. Iris poleg 
klavirja obiskuje še pouk pozavne in plezanje, Lan pa že dlje 
časa igra košarko. V preteklih letih sta se kot solista že ude-
ležila nekaj mednarodnih tekmovanj, kjer sta na Koroškem 
klavirskem tekmovanju oba prejemnika zlate plakete,« 
učenca opisuje Simon Skalar, ki bo s svojimi učenci ob kon-
cu šolskega leta spet pripravil zaključni nastop. J. P. 

Priznanje za klavirski duo Iris – Lan

Lan Goričar Završek in Iris Ana Blažič / Foto: Simon SkalarP
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_Kam 08
NALOGA

5 1 9
3 7 2 8

8 7 4
4 2 9

7 1 6 5 4
7 1 2

9 5 3
9 1 4 8

3 1

sudoku_LAZJI_18_Kam 08

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_18_Kam 08
NALOGA

7 5
9 8 1

3 2 4
1 8 6

3 4
8 9 6

8 1 5
5 9 8

4 2

sudoku_TEŽJI_18_Kam 08

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_18_Kam 08
NALOGA

75
981

324
186

34
896

815
598

42

sudoku_TEŽJI_18_Kam 08

REŠITEV

754916823
932847165
681532794
198463257
263795481
547281936
826154379
475329618
319678542

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Kamniški sudoku

sudoku_LAZJI_18_Kam 08
NALOGA

519
3728

874
429

71654
712

953
9148

31

sudoku_LAZJI_18_Kam 08

REŠITEV

521346879
437298516
869175342
684529731
712863954
953714268
198457623
276931485
345682197

Kamnik – Družba Iskra Mehanizmi je 10. aprila pripravila že 
drugo dražbo nepremičnin na območju nekdanje smodni-
šnice, a kupca za dvorec Katzenberg in pripadajoče zemlji-
šče ni bilo. Na prvi dražbi je bila izklicna cena 800 tisoč 
evrov, na drugi 650 tisoč, na tretji dražbi, ki bo znova 15. 
maja, pa bo izklicna cena 300 tisočakov. Do prodaje bodo v 
Katzenbergu še naprej delovali najemniki, člani Kulturnega 
društva Priden možic, ki tako ostajajo v negotovosti, prav 
tako zaman opozarjajo, da s prodajo Kamnik izgublja po-
memben del industrijske dediščine. J. P.

Neuspešna tudi druga dražba Katzenberga

Aleš Senožetnik

Kamnik – Simon Zorman iz 
Šmarce je ob pomoči Anje 
Pustak Lajovic in skupine 
The Eccentrics v soboto orga-
niziral že deveti dobrodelni 
koncert, na katerem so zbira-
li sredstva za otroke s poseb-
nimi potrebami. V športni 
dvorani centra Cirius so tako 
nastopili številni glasbeniki 
iz širšega kamniškega obmo-
čja, program pa je z zabavni-
mi vložki popestril povezova-
lec Konrad Pižorn.
Po besedah Simona Zorma-
na, ki je tudi sam oče otroka 
na invalidskem vozičku, 
bodo sredstva namenili za 
sedem otrok s posebnimi 
potrebami in jim na ta način 
omogočili udeležbo na tabo-
ru v Izoli. Ker kar pet od 
sedmih otrok v tem šolskem 
letu zaključuje osnovno 
šolo, jim bo tabor predsta-

vljal tudi končni izlet in s 
tem pomemben življenjski 
mejnik.
»Po preteklih izkušnjah si 
otroci veliko več zapomnijo, 
če stvari vidijo na lastne oči, 
kot pa če se o njih le učijo v 
razredu. Na taboru, na kate-
rega odhajajo v sredini maja, 
združijo naravoslovne in 
kulturne dneve, učijo se v 
naravi. Vsako leto, ko se 
vrnejo, so polni novega zna-
nja, energije in občutkov. 
Ne nazadnje – dva izmed 
otrok, za katere zbiramo 
sredstva, morja sploh še vi-
dela nista,« pravi Simon 
Zorman, ki je bil z udeležbo 
na koncertu zadovoljen.
Izkupiček zbranih prosto-
voljnih prispevkov je nekaj 
manj kot osemsto evrov, do-
datnih 140 evrov pa so dobi-
li še z licitacijo slike Lili Gar-
bajs. Kljub temu zbran izku-
piček predstavlja le približ-

no petino stroškov takšnega 
tabora. 
Zato bodo sredstva zbirali 
tudi jutri. Ob 9. uri se bo na-
mreč na igrišču pri gasil-
skem domu v Šmarci začel 
turnir trojk v košarki. Turnir 
je namenjen vsem generaci-

jam, saj bodo ekipe razvršče-
ne v starostne skupine, ude-
ležijo pa se ga lahko tako 
moški kot ženske. Del zbra-
nih sredstev pa bodo poleg že 
omenjenega tabora namenili 
tudi osemnajstletnemu de-
kletu, ki se bori z levkemijo.

Koncert in turnir  
za dober namen
Z izkupičkom zbranih prostovoljnih prispevkov na dobrodelnem koncertu se bo sedem 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami lahko udeležilo tabora v Izoli. Sredstva pa bodo zbirali 
tudi jutri na dobrodelnem košarkarskem turnirju.

Glavni organizator Simon Zorman / Foto: Aleš Senožetnik

Izkupiček koncerta je ob dobri udeležbi obiskovalcev znašal 
slabih osemsto evrov. / Foto: Aleš Senožetnik

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

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

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

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

Cena izleta  

33 evrov

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

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

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

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

petek, 20. aprila 2018

Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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Spremna beseda  

Yoko Ono Lennon

Prevedel Milan Dekleva

POMISLI

John Lennon 

Naslov izvirnika: Imagine

Ilustriral Jean Jullien

Prevedel Milan Dekleva

Tehnično uredil Matic Lombar

Izdala in založila založba Narava d.o.o., Kranj, 2017

Za založbo Peter Virnik

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

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

12 90
EUR

V naše delovno okolje vabimo: 
1. KOMERCIALIST/KALKULANT m/ž

OPIS DELOVNEGA MESTA:
•   pridobivanje kakovostnih podatkov za pripravo oz. izdelavo 

ponudb, celostna obdelava in pravočasna dostava ponudb 
poslovnim partnerjem, spremljanje ponudbe od oddaje do 
izbire izvajalca ter poročanje o stanju

•   obiskovanje potencialnih in pridobivanje novih poslovnih 
partnerjev ter ohranjanje poslovnih stikov z že obstoječimi

•   poznavanje alu stavbnih in fasadnih sistemov različnih 
proizvajalcev ter strokovnih zahtev s področja gradbeništva 
in njihovo izvajanje

•   varno, strokovno in gospodarno opravljanje nalog

NAŠA PRIČAKOVANJA:
•   strokovna izobrazba VI., VII. stopnje  gradbene ali strojne 

usmeritve
•    zaželene izkušnje na področju poznavanja alu stavbnih in 

fasadnih sistemov
•   znanje vsaj enega svetovnega jezika 
•     obvladovanje računalniških programov (Word, Excel),  

uporaba svetovnega spleta 
•   poznavanje gradbenih kalkulacij 
•   izpit kategorije B

2.  IZDELOVALEC KOVINSKEGA POHIŠTVA m/ž 
(DELO V PROIZVODNJI)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
•   obdelava materiala na strojih po tehnični dokumentaciji, 

razrez, krivljenje, vrezovanje navojev
•   sestavljanje elementov stavbnega pohištva, embaliranje, 

nakladanje in razkladanje materialov
•   montaža na objektu
•   vzdrževanje in čiščenje strojev in naprav

NAŠA PRIČAKOVANJA:
•   ustrezna poklicna izobrazba smer strojništvo
•   izkušnje pri delu v proizvodnji (kovinski izdelki)
•   delovne navade, marljivost
•   ročne spretnosti
•   vestno delo

KAJ NUDIMO za 1 in 2:
•     delo v dinamičnem okolju
•     zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečno poskusno dobo
•   redno in stimulativno mesečno plačilo
•   podporo in učenje z možnostjo napredovanja
•   delo v prijetnem kolektivu in uveljavljenem slovenskem 

podjetju  
 
Če ustrezate navedenim pogojem, pošljite svojo prijavo  
s CV-jem do 5. maja na naslov ALKAM, d. o. o., KAMNIK,  
"ZA RAZPIS", Ljubljanska 45, 1241 KAMNIK. 
Zagotavljamo diskretno obravnavo vaše prijave.

OBČINA KAMNIK IN ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO  
KAMNIK

Torek, 1. maja, od 11. ure, Stari grad nad Kamnikom
Prvomajsko praznovanje

Za najbolj zgodnje obiskovalce te priljubljene izletniške točke bo 
prvomajski golaž na voljo že od 8. ure dalje. Prvomajska prireditev pa 
se bo začela ob 11. uri, ko bodo obiskovalci skupaj z zasedbo Kranjci 
pričakali prihod Mestne godbe Kamnik z Društvom kamniških mažo-
retk Veronika, ki bodo tu zaključili tradicionalno budnico. Slavnostni 
govornik bo podžupan Občine Kamnik Igor Žavbi. Vabimo vas, da se 
na prireditev odpravite peš, saj dostop z avtomobili ne bo mogoč. Na 
voljo pa bo brezplačni avtobusni prevoz izpred parkirišča Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 24. aprila, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Slovenologija – pogovorni večer: Katja in Omar Escobar ter 
skupina Črna zrna

Dr. Noah Charney se bo pogovarjal z Vrhničanko Katjo in Hondurača-
nom Omarjem, ki imata na Vrhniki svojo pražarno kave. Člani skupi-
ne Črna zrna pa nas bodo ob pokušanju različnih eksotičnih kav prep-
ričali, da na svetu obstaja še kaj več kot jutranja skodelica Barcaffe-ja.

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 20. aprila, ob 17. uri, Galerija DKK
Odprtje fotografske razstave ob 80. obletnici najdbe okostja 
mamuta v Nevljah

Vstop prost!

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

Obvezne predhodne najave! 

Ponedeljek, 23. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Nova Gorica: Draga Jelena Sergejevna

Triler o šoli izsiljevanja

Maistrov abonma, za izven

Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

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

Večer jazza

Sobota, 21. aprila, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Šila & Miš Impro

Vabljeni na večer impro gledališča, kjer se bosta predstavili skupini 
GSŠRM Kamnik in Verine miške.

Nedelja, 22. in 29. aprila, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Benjamin Zajc: Rabelj žrtev

Premiera in prva ponovitev drugega dela

Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na  
benjamin.zajc@gmail.com

Sreda, 25. aprila, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer namiznih iger: Pandemic

Bodo epidemije pokosile človeštvo ali bo človeštvo z združenimi 
močmi premagalo epidemije? 

Četrtek, 26. aprila, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Eruption in Tulsadoom

Večer thrash glasbe

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK –  
PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Nedelja, 22. aprila in 29. aprila, ob 16. uri, MC 

Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa

Četrtek, 26. aprila in 3. maja, ob 16. uri, Makadam – 

Dnevna soba
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino

Prireditve v aprilu in maju
Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, 
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

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

KIKŠTARTER

Petek, 20. aprila, od 17. do 21. ure, KIKštarter
Startup Weekend

Sobota, 21. aprila, od 9. do 22. ure, KIKštarter
Startup Weekend

Intenziven podjetniški vikend, na katerem ekipe tekmujejo v tem, kdo 
bo v izjemno kratkem času prepričal komisijo z lastno idejo. Na voljo 
bodo najboljši mentorji, ki vam bodo pomagali, da boste v tem času 
idejo kar najbolj razvili. Prijave na info@kikstarter.si.

Torek, 24. aprila, od 19. do 21. ure, KIKštarter
Delavnica ličenja – Poslovna, zadovoljna in urejena v nekaj 
trenutkih

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim mamam in poslovnim da-
mam, predvsem pa ženskam, ki bi se rade v hitrem tempu življenja 
naučile naličiti in poskrbeti za urejen videz v kratkem, a dragocenem 
času. Prijave na info@kikstarter.si.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 21. aprila, od 15. do 16. ure, otroško igrišče
Družinska telovadba s Šinšinom

Pridružite se brezplačni telovadbi za celo družino v idiličnem okolju 
Arboretuma. Plača se vstopnina v park, vadba je brezplačna. Prijave 
na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 22. aprila, od 10. do 11. ure, pristava
Izdelava herbarija, otroška delavnica

Vabljeni na delavnico, kjer bomo pokazali pravilno izdelavo herbarija. 
Plača se vstopnina v park, delavnica je brezplačna. Prijave na  
prireditve@arboretum.si.

TERME SNOVIK 

Sreda, 25. aprila, ob 18. uri, Terme Snovik – Hrast
Izdelava naravnih mil

Preizkusili se boste v izdelavi dišečih mil z naravnimi sestavinami.

Nedelja, 29. aprila, ob 13. uri, Terme Snovik
Pohod do kmetije z degustacijo

Pohod do eko kmetije Matevžuc

Ponedeljek, 30. aprila, ob 20. uri, Terme Snovik
Kresovanje s palčkom Snovičkom

Rajanje s palčkom Snovičkom in animacija za otroke

Sreda, 2. maja, od 16. do 17. ure, Terme Snovik
Kneippova bosonoga pot in oblivi

Predstavitev Kneipp poti za bosonogo hojo in Kneipp oblivov

DELAVSKO KULTURNO DRUŠTVO SOLIDARNOST

Torek, 1. maja, od 11. ure do 12.30, Kamniška Bistrica
Tradicionalno prvomajsko srečanje v Kamniški Bistrici v 
počastitev mednarodnega praznika dela

Kulturni program z nastopom Moškega pevskega zbora DKD Solidar-
nost in govor poslanke mag. Julijane Bizjak Mlakar

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Petek, 27. aprila, od 10. do 13. ure, igrišče pod 

mekinjskim samostanom
30. Mekinjski kros in 12. Memorial Mira Petka 

Tek po mekinjskih travnikih in gozdovih. Tekma šteje za Tekaški pokal 
občine Kamnik.

DRUŠTVO SV. JAKOBA IN DRUŠTVO DEMOS NA KAMNIŠKEM

Petek, 20. aprila, ob 19.30, dvorana Frančiškanskega 

samostana v Kamniku
Večer, posvečen Edvardu Kocbeku ob izidu knjige Bogomirja 
Mikliča Sredi krute sile nežno trajam 

Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani

Na predstavitvi bodo sodelovali: dr. Mirko Bogomir Miklič, dr. Janez 
Juhant, mag. oec. Igor Omerza in mag. Martin Lisec

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN`K

Nedelja, 22. aprila, ob 14. uri, Budnarjeva domačija
Peka žemljic na Budnarjevi domačiji

Na Budnarjevi domačiji vas bo pričakalo vse potrebno za pripravo 
žemljic, ki jih bomo skupaj spekli v peči črne kuhinje.

Tunjice – Člani Društva Tun'ški glas ob svetovnem dnevu 
Zemlje vabijo na predavanje z naslovom Zakaj otroci in šolar-
ji potrebujejo naravo za učenje veščin za življenje. Predavanje 
bo v nedeljo, 22. aprila, ob 17. uri v prostorih podružnične 
šole v Tunjicah, vodili pa ga bosta biologinja in doživljajska 
pedagoginja s konji Ana Bordjan in pedagoginja Kaja Grčar. 
Predavanju bo sledil vstop v čarobni svet pravljic s posebno 
gostjo in pripovedovalko zgodb narave Špelo Kaplja. J. P.

Predavanje ob svetovnem dnevu Zemlje

Tunjice – Pevci KMoPZ Davorina Jenka Cerklje skupaj z Žu-
pnijo Tunjice vabijo na koncert v cerkev sv. Ane v Tunjicah 
v soboto, 21. aprila. Zbor bo s petjem sooblikoval sveto 
mašo ob 19. uri, po njej pa bo še krajši koncert. J. P. 

Koncert v cerkvi sv. Ane v Tunjicah
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ZAHVALA

V 90. letu starosti se je od nas 
poslovil naš dragi oče, tast, dedek, 
pradedek, brat in stric

Albin Repanšek
iz Črne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za darovano cvetje in sveče. Hvala tudi osebju 
Doma starejših občanov Kamnik za nego in skrb. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hči Milena z družino

ZAHVALA

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.

Svojo življenjsko pot je sklenila naša teta 

Frančiška Novak
Pirševa Francka iz Spodnjih Palovč 7

(4. 3. 1940–31. 3. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvala tudi g. župniku Janezu Gerčarju, domačim 
cerkvenim pevcem in sosedom za nesebično pomoč ter 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 96. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga mama,  
stara mama, prababica,  
sestra in teta

Nežka Žerovnik
rojena Dacar iz Zgornjega Tuhinja

Ob boleči izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena soža-
lja, darovane sveče in svete maše. Zahvala gospodu župni-
ku Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeno  
zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

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

Ivanka Podbelšek
iz Kamnika 

Poslovila se je naša draga mama, sestra in stara mama. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Zahvala tudi 
gospodu župniku Luki Demšarju za lepo opravljen obred, 
pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti in jo ohranjate v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni 

ZAHVALA

V 63. letu starosti se je poslovil

Anton  
Erzar 

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in 
znancem, za darovane sveče, rože in sv. maše, gospodu 
župniku za opravljen obred, gospe Jani Pavlič za poslo-
vilne besede in vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot. 

Marec 2018

»Šele včeraj smo se srečali v snu. 
Vi ste mi peli v moji samoti, jaz pa 
sem iz vaših želja zgradil stolp v 
nebo ...«
(Kahlil Gibran)

Tiho se je poslovila naša ljuba

Frančiška Repolusk
Žalujoči vsi njeni

Marec 2018

ZAHVALA

Če me iščete,
me iščite v svojih srcih,
če je tam moje bivališče,
bom vedno z vami.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Vera Šunkar
1930–2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, sveče in cvetje ter patro-
nažni službi ZD Kamnik. Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 
Pogrešali jo bomo.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal.

V 68. letu starosti se je od nas 
poslovil dragi

Jože Kuhar
iz Šmarce

V tako težkih trenutkih, kot je smrt najbližjega, spoznaš, 
kako veliko ti pomenijo stisk roke in izrečena sožalja. Ve-
liko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste nam kakorkoli po-
magali, ga spoštovali in imeli radi ter ga pospremili k več-
nemu počitku. Posebna zahvala celotnemu osebju Doma 
Danijela Halasa iz Velike Polane za vso izkazano skrb, 
nego, toplino. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 83. letu nas je zapustila naša 
draga sestra, teta in svakinja

Marija Balantič
Godič 5

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala osebju Doma 
počitka Mengeš za nego in skrb, gospodu župniku Anto-
nu Prijatelju za lepo opravljeno zadnje slovo, cerkvenim 
pevkam iz Stranj za ganljivo zapete pesmi. 

Vsi njeni
April 2018

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

Jasna Paladin

Kamnik – Tako kot vsako 
leto ob občinskem prazniku 
so tudi letos v Svetovalni pi-
sarni za starejše, ki jo vodi 
Zavod Oreli, pripravili dan 
odprtih vrat in predstavili 
svoje aktivnosti za kakovo-
stno staranje, ki so vselej v 
znamenju prostovoljstva.
Tako so predstavili kam-
niške osnovnošolske skupi-
ne prostovoljcev, delavnice 
prostovoljcev srednješolcev, 
študentov in odraslih. Svoje 
delo so predstavile prosto-
voljke iz Osnovne šole Stra-
nje, zbrani pa so se lahko 
pogovarjali in za nasvet 
povprašali tudi  virtualno 
svetovalko Veroniko, ki je 
luč sveta ugledala decembra 
lani. Na ogled je bila tudi li-
kovna razstava Orelijeve 
skupine likovnic, zbrani pa 

so se lahko vpisali tudi v 
nova izobraževanja, na pri-
mer osnovno izobraževanje 
za prostovoljno delo.
»Ker nič ne pride samo po 
sebi, se moramo povezova-
nja, sodelovanja, lepih od-
nosov, sožitja in pomoči 
drug drugemu učiti vse živ-
ljenje; zato sem zadovoljna, 
ker se v naše prostovoljske 
aktivnosti vključujejo ljudje 
vseh starosti. Vsi z name-
nom pomagati sebi in dru-
gim. Z vsemi se trudimo 
delati strokovno – to pomeni 
z ljubeznijo, voljo, znanjem 
in veliko mero potrpežljivos-
ti,« je povedala direktorica 
Zavoda Oreli Martina Ozi-
mek, o prostovoljstvu kot 
gonilni sili humanitarnega 
dela pa je spregovorila tudi 
višja svetovalka za področje 
družbenih dejavnosti na Ob-
čini Kamnik Katja Vegel.

Kamnik povezali  
s prostovoljstvom
V Svetovalni pisarni za starejše na Tomšičevi 
ulici so pripravili dan odprtih vrat.

Zagorica nad Kamnikom – Okrepčevalnica Uršič jutri, 21. apri-
la, pripravlja razstavo oziroma bolšjak starin, starodobnih vo-
zil, rezervnih delov, opreme in tehnike z družabnim sreča-
njem. Srečanje se bo za razstavljavce začelo ob 7. uri, za obi-
skovalce pa ob 8. uri, trajalo pa bo vse do 14. ure. Jutrišnjemu 
prvemu srečanju bodo sledila še druga, ki jih bodo pripravili 
vsako tretjo soboto v mesecu. Za razstavljavce je udeležba 
brezplačna, prav tako bo vstop prost za obiskovalce. J. P. 

Razstava starin, starodobnih vozil in tehnike
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Bojana Klemenc

Kamnik – Minuli konec te-
dna je bilo v upravni stavbi 
nekdanje smodnišnice od-
prtje prve hiše pobega, kjer 
se znotraj desetih sob pre-
pletata zabava in znanje. 
Atrakcija, ki je obnorela 
svet, je sedaj svoja vrata od-
prla v graščini Katzenberg. 
No – pravzaprav jih je in bo 
za gosti zaprla.
Sobe pobega po vsem svetu 
ponujajo miselne izzive za 
skupine in pare. Primerne so 
za prijateljsko in družinsko 
druženje ter nevsakdanje 
zmenke, veljajo pa tudi za 
odlično obliko team-buildin-
ga. Sobe pobega poznamo v 
različnih oblikah. Gre za 
resničnostne igre, ki ponuja-
jo prav posebno pustolovšči-
no. Udeleženci morajo z 
lastno iznajdljivostjo in mi-
selnimi spretnostmi poiskati 
skriti ključ ter se osvoboditi 
iz zaklenjene sobe. Za reše-
vanje ugank oziroma težav z 
različnih področij so na voljo 
tudi namigi, vse skupaj pa 
običajno poteka s časovno 
omejitvijo, torej gre tudi za 
adrenalinsko doživetje. 
Zgodbe in izzivi, ki jih sreču-
jemo v sobah pobega, navdih 
večkrat črpajo iz znanih pri-
povedk, filmov in literature. 
Vse to je na voljo tudi v kam-
niški graščini, ko se v sobi 
Harryja Potterja pogovarjam 
z ustvarjalkami te zgodbe, 
EVS-prostovoljkami Claro in 
Mario iz Nemčije ter Greto 
in Augusto iz Litve.
Clara in Maria razlagata, da 
naj bi vsak prostovoljec v 
okviru EVS imel tudi svoj 

osebni projekt, zato sta se 
skupaj z njuno mentorico 
Anjo Bezlovo in Goranom 
Završnikom odločili za iz-
vedbo namenskega escape 
room centra. Na projektu 
sta intenzivno delali od sre-
dine decembra, zadnji me-
sec pa sta jima pomagali 
tudi kolegici iz Litve. Poja-
snjujeta, da sta v dvorcu že-
leli dobro izkoristiti prostor, 
saj ga je na pretek, zato je iz 
sobe nastala kar hiša pobe-
ga. Katzenberg torej ponuja 
deset sob pobega, naenkrat 
pa lahko sodeluje kar šestde-
set udeležencev. S tem bo 
kamniški escape room tudi 
prava posebnost, saj bo, kot 
pravijo ustvarjalke, prva slo-
venska hiša pobega, zasno-
vana v dvorcu in na voljo to-
likšnemu številu obiskoval-

cev hkrati. Ravno zaradi ve-
likosti lokacije in zgodb, ki 
se razpletajo v sobah pobe-
ga, ciljajo predvsem na šol-
ske skupine in družine, a pri 
brezplačnih dveh razproda-
nih predstavitvah minulo 
soboto in nedeljo so bili 
udeleženci stari med dvajset 
in trideset let.
Obiskovalci so bili prvi dan 
nad escape room centrom 
navdušeni. Želja ustvarjal-
cev po izvedbi nenavadnih 
sob pobega se je uresničila, 
saj so se udeleženci odprtja 

zabavali in bili ob zaključku 
enotnega mnenja, da je do-
živetje vsekakor zanimivo in 
drugačno. Na koncu pusto-
lovščine so dobili vtis, da 
ima Katzenberg svojevrsten 
čar, ki ga ne gre zanemariti. 
Goran Završnik dodaja, da 
je trenutno vse odvisno od 
tretje dražbe Katzenberga v 
začetku maja. Če bodo ostali 
še naprej v dvorcu, bodo 
sobe pobega in pot industrij-
ske dediščine zagotovo ena 
od vodilnih niti poletnega 
dogajanja.

Pobeg iz Katzenberga
Escape room ali soba pobega – izziv za možgane oz. kako postati junak lastne pustolovščine od sedaj 
tudi v Katzenbergu

Ustvarjalke sobe pobega v Katzenbergu / Foto: Bojana Klemenc

Katzenberg ponuja deset sob pobega, naenkrat 
pa lahko sodeluje kar šestdeset udeležencev. S 
tem bo kamniški escape room tudi prava 
posebnost, saj bo, kot pravijo ustvarjalke, prva 
slovenska hiša pobega, zasnovana v dvorcu in na 
voljo tolikšnemu številu obiskovalcev hkrati.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik je v nede-
ljo, 8. aprila, gostil tako ime-
novan uradni Ingress Missi-
on Day, ki so ga organizirali 
lokalni entuziasti te priljub-
ljene igre. Številni Kamniča-
ni so se spraševali, zakaj je v 
mestu kar naenkrat toliko 
obiskovalcev, ki svoje glave 
tiščijo v mobilnike.

Spopad virtualnih 
bojevnikov
V mesto so organizatorji pri-
vabili več kot 150 udeležen-
cev iz Avstrije, Italije, Nem-
čije, Madžarske, Hrvaške, 
Srbije, Velike Britanije, Če-
ške, Rusije in tudi iz Turčije, 
Kitajske ter Singapurja. 
Mestno središče je postalo 
bojišče med Resistance in 
Enlightened, modrimi in ze-
lenimi virtualnimi bojevniki. 
»Ingress je igra s tako ime-
novano obogateno real-

nostjo, ki se odvija v real-
nem prostoru in času preko 
aplikacije na pametnih tele-
fonih. Misije igralce pope-
ljejo po mestu po določenih 
točkah (portalih) znotraj 
igre, vsaka misija pa igralcu 
zastavi tudi vprašanje v zve-
zi s posamezno znameni-
tostjo. Na ta način so obisko-
valci ob igranju igre spozna-
vali turistične znamenitosti 
in skrite kotičke Kamnika,« 
so povedali organizatorji.
Nekateri udeleženci so se po 
mestu sprehodili sami, veči-
na pa se jih je udeležila vode-
nja po mestu s turističnim 
vodnikom, ki ga je zagotovil 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik. Med dru-
gim jih je pot vodila do Fran-
čiškanskega samostana, Par-
ka Evrope, Gradu Zaprice, 
Rojstne hiše Rudolfa Ma-
istra, Šutne ter Katzenberga, 
nekaj tako imenovanih misij 
pa je potekalo tudi v Arbore-
tumu Volčji Potok.

V Kamniku 
navdušenci Ingressa

Kamnik je nedavno gostil več kot 150 ljubiteljev 
igre Ingress iz dvanajstih držav, ki so kamniške 
znamenitosti spoznavali skozi misije v mobilni 
aplikaciji.

Udeleženci dogodka so lepote Kamnika odkrivali preko 
pametnih telefonov. / Foto: arhiv organizatorjev

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Člani 
Jamarskega kluba Kamnik 
vabijo na tradicionalni ogled 
Kamniške jame, ki bo v to-
rek, 1. maja, in letos sovpada 
s štiridesetletnico odkritja 
jame.
Udeleženci se bodo zbrali ob 
7. uri na parkirišču in hkrati 
začetku poti, ki vodi po dolini 
Bele proti slapu Orglice. Na 
poti jih čaka tudi tabor z ok-
repčilom. »V taboru se bomo 
malce okrepčali, počakali za-
mudnike in malo po 8. uri 
krenili proti jami. Vhod v 
jamo je na višini 1400 me-

trov, zahteva pa dobri dve uri 
pešačenja iz tabora. Ogled 
jame bo trajal od tri do štiri 
ure. Ogledali si bomo vodo-
ravne dele jame, za kar potre-
bujete le osnovno jamarsko 
opremo (pajac oz. delavsko 
obleko, rokavice, čelno svetil-
ko, čelado; nekaj čelad si bo 
možno tudi izposoditi). Ok-
rog 15. ure se bomo odpravili 
nazaj v tabor, kjer bosta ob 
18. uri proslava in pogostitev 
z odojkom,« vabijo jamarji.
Obisk jame bo ob vsakem 
vremenu, ostali spremljajoči 
dogodki pa bodo, v primeru 
res zelo slabega vremena, 
prestavljeni.

Ogled Kamniške jame

Nevlje – Jutri, v soboto, 21. aprila, ob 11. uri bo pred cerkvijo 
sv. Jurija v Nevljah zdaj že tradicionalni blagoslov motorjev, 
na katerega so vabljeni motoristi in motoristke ter vsi drugi, 
ki želite preživeti sobotno dopoldne v družbi motoristov. J. P. 

Blagoslov motorjev v Nevljah

Katzenberg ponuja deset sob pobega. / Foto: Carolina Silveira

www.pohistvo-dabor.si

Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
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