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OBČINSKE NOVICE

Občina Kamnik najbolj 
prodorna v regiji
V torek, 14. marca, so bila že 
šesto leto zapored podeljena 
priznanja za razvojno najbolj 
prodorne občine Slovenije.

stran 3

STAREJŠI

Starejši vabijo medse
V občini Kamnik je aktivnih 
pet skupin starih ljudi za sa-
mopomoč Medgeneracijske-
ga društva Jesenski cvet, ki 
deluje v Domžalah, Lukovici, 
Mengšu, Trzinu, Moravčah 
in v Kamniku.
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TAXI KAMNIK

www.taxikamnik.si

• KAMNIK • DOMŽALE • MENGEŠ • KOMENDA •
• TRZIN • KRANJ • LJUBLJANA • LETALIŠČA •

Nudimo prevoze oseb po Sloveniji!
- 4 avtomobili za 4 osebe
- 1 avtomobil za 6 oseb

031 713 421
info@taxikamnik.si

NOVO NOVO NOVO
kombi za 8 oseb
 Ugodni KOMBI prevozi!

ŠPORT

Pokalna lovorika ostaja 
Kamničanom
Odbojkarji Calcit Volleyballa 
so po neverjetnem preobra-
tu v Kranju v finalni tekmi 
pokala Slovenije na kolena 
spravili ACH Volley in se še 
drugič zaporedoma veselili 
pokalnega naslova.
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Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju – V 
Šmartnem v Tuhinju so v 
preteklosti že imeli delno 
urejeno kanalizacijsko 
omrežje in čistilno napravo, 
ki pa je bila že dotrajana, 
zato je bila gradnja novega 
kanalizacijskega omrežja že 
nujno potrebna.
Občina je naložbo vključila v 
širša medobčinska projekta 
odvajanja in čiščenja odpad
nih voda in oskrbe s pitno 
vodo, ki sta znatno sofinan
cirana z evropskim denar
jem iz kohezijskega sklada, 
in na ta način so na obmo
čju Šmartnega v Tuhinju 
zgradili enajst kilometrov 
kanalizacije, hkrati s tem pa 
so prenovili tudi cesto skozi 
vas, ki ima zdaj vso potreb
no infrastrukturo. Odplake 
iz tega dela Tuhinjske doli
ne se zdaj preko Kamnika 

stekajo v centralno čistilno 
napravo v Domžale.

Gre za izjemno velik 
projekt
»Projekt, ki ga danes odpira
mo s takim veseljem, je pove
zan z dolgoletnimi prizadeva
nji za kanalizacijsko omrežje 
v Tuhinjski dolini. Večina 
občanov niti ne ve, za kako 
velik projekt gre in za kako 
veliko denarja – če ne bi bili 
uspešni pri črpanju kohezij
skih sredstev, sami z občin
skim proračunom tega ne bi 
mogli financirati. Za to pri
dobitev je res veliko ljudi de
lalo dneve in noči in res sem 
iskreno ponosen, da se lahko 
danes skupaj veselimo ob tej 
priložnosti. Ne gre le za ka
nalizacijo, pač pa tudi za ure
ditev izjemno težke prome
tne situacije v okolici šole. 
Cesta skozi vas je zdaj bistve
no bolj varna in prijetna za 

krajane,« je zbrane na slove
snosti pred kulturnim do
mom v Šmartnem nagovoril 
župan Marjan Šarec in se 
zahvalil sodelavcem na obči
ni, izvajalcem in krajanom za 
razumevanje in sodelovanje.
V naslednji fazi zdaj sledi še 
gradnja sekundarnih kanali
zacijskih vodov, ki bodo po
sameznim gospodinjstvom 
omogočila priklop na novo 
kanalizacijsko omrežje. Ce
lotna vrednost komunalnih 
naložb, povezanih s kohezi
jo, je samo na območju Tu
hinjske doline stala že več 
kot 4,8 milijona evrov.

Zahvala krajanom za 
potrpežljivost
Občini se je za novi pridobi
tvi zahvalil tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Šmartno 
v Tuhinju Primož Mali. 
»Cesta z vso obstoječo infra
strukturo se je obnovila v 

treh fazah in krajani smo res 
že komaj čakali, da bodo dela 
v celoti zaključena. Hvala ob
čini pa tudi krajanom za po
trpežljivost. V naši krajevni 
skupnosti imamo še veliko 
idej in potreb po podobnih 
posodobitvah v vasi. Ena od 
prioritetnih je zagotovo ener
getska sanacija in celovita 
obnova kulturnega doma. 
Verjamem, da se bodo na ob
čini na naše pobude tudi v 
prihodnje odzvali pozitivno 
in da bomo že kmalu imeli 
nov razlog za veselje.«
Prenovljeno cesto z vso novo 
infrastrukturo je blagoslovil 
šmarski župnik Simon Lor
ber, prijetno druženje kraja
nov v središču vasi pa so s 
kulturnim programom po
pestrili učenci Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju s svojim 
učiteljem glasbe Petrom Po
gačarjem ter  kitaristi  Glas
bene šole Janija Kotnika.

Veseli kanalizacije  
in prenovljene ceste
V Šmartnem v Tuhinju so tudi uradno svojemu namenu predali novozgrajeno kanalizacijsko omrežje 
in prenovljeno cesto skozi vas. Čeprav na prvi pogled majhna pridobitev prinaša kraju in celotni 
Tuhinjski dolini veliko dobrega.

Novo pridobitev sta s simboličnim prerezom traku odprla župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Šmartno 
v Tuhinju Primož Mali. / Foto: Jasna Paladin

Leon Pirman

Kamnik – Derbi ne samo 
kola, ampak tudi prvenstva 
so dobili igralci Calcita s 5:3 
in že drugič, odkar imamo v 

Kamniku novo kegljišče, po
stali državni prvaki. Tekma je 
bila odločena že po devetde
setih metih in naši igralci so 
samo čakali konec tekme in 
začetek slavja.

Kamniški kegljači 
državni prvaki
V soboto, 18. marca, je bilo odigrano še zadnje 
kolo v državnih ligah in derbi med vodilnima 
ekipama Calcit Kamnik in Ljubelj iz Tržiča.

Kegljači z medaljami in pokalom za državnega prvaka 

10. stran

IZ NAŠIH KRAJEV

V Motniški dolini želijo 
biti slišani
Krajani Motniške doline so 
združeni v Civilni iniciativi 
Motnik - Špitalič, saj si želi-
jo, da bi jih država kot lastni-
ke zemljišč bolj upoštevala 
pri načrtovanju gradnje pli-
novoda, ki naj bi potekal tudi 
skozi njihove kraje.
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KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si)

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

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

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 7. aprila 2017, prispevke lahko 
pošljete najkasneje do četrtka, 30. marca 2017.
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OBČINA KAMNIK 

objavlja JAVNI RAZPIS za:

Dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva za naslednje oblike pomoči: 

1.   Pospeševanje zaposlovanja
2.   Sofinanciranje zaščite patentov in licenc

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si od petka, 24. marca 2017, dalje. 
Vloge je treba oddati najkasneje do ponedeljka, 24. aprila 2017, 
do 13. ure. 

Dodatne informacije: Katarina Ščetinin na telefonski številki 01 
831 81 27 ali po elektronski pošti: katarina.scetinin@kamnik.si. 

Marjan Šarec l.r.
ŽUPAN

Obvestilo

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

OBVESTILO 

Občina Kamnik obvešča, da je na uradni spletni strani www.
kamnik.si objavljen javni razpis za sofinanciranje programov 
in projektov na področju kulture v občini Kamnik v letu 2017. 

Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2017. Dodatne informacije v zvezi  
z javnim razpisom lahko prejmete na Oddelku za družbene 
dejavnosti v času uradnih ur pri ge. Miri Resnik, na telefonski 
številki 01/8318 111 ali elektronskem naslovu mira.resnik@
kamnik.si.

Marjan Šarec l.r.
ŽUPAN

w
w

w
.k

am
ni

k.
si

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v času zimskih počitnic po-
rušila nefunkcionalni samo-
stoječi dimnik pri Osnovni 
šoli Frana Albrehta, te dni 
pa se je na nas obrnil zaskr-
bljeni občan, ki je na spre-
hodu v okolici Spodnjih 
Stranj naletel na kup grad-
benega materiala in bil 
prepričan, da gre – tudi za-
radi časovnega sovpadanja 
– prav za ostanke dimnika, 
ki jih je lastnik zasebnega 
zemljišča uporabil za utrdi-
tev svojih površin.

Kje je končal porušeni 
dimnik?
Ker je tovrstno odlaganje 
gradbenega materiala neza-
konito, smo navedbe občana 
preverili na občini in pri iz-
vajalcu rušitvenih del, pod-
jetju Žurbi Team. Zagotovili 
so nam, da je bil dimnik (šlo 
naj bi za več kot sto ton ma-
teriala) odpeljan na izva-
jalčevo deponijo na Koreno-
vi poti, kjer se bo zdrobil in 
predelal v nasipni material. 
Kot dokaz so nam poslali 
tudi fotografije in nas pova-
bili na deponijo. Pregled na 
deponiji je opravil tudi od-
govorni nadzornik. Ob na-
šem obisku v Spodnjih Stra-
njah je bil odloženi gradbe-
ni material že zasut z zem-

ljo, a to ne zmanjšuje dej-
stva, da se je število črnih 
odlagališč v občini, kot kaže, 
znova povečalo, prav tako na 
občini beležijo vse več težav 
na ekoloških otokih, kamor 
občani vse pogosteje odlaga-
jo tudi kosovne odpadke.

Na občini zaposlili 
inšpektorico
Zato so z občine že sporoči-
li, da je inšpektorica Oddel-
ka za premoženjsko-pravne 
in splošne zadeve Občine 
Kamnik Bogomira Skvarča 
Jesenšek, ki so jo z name-
nom nadziranja vseh pred-
pisov lokalne samouprave 
zaposlili februarja letos, že 
poostrila nadzor. Odlok o 
zbiranju komunalnih od-
padkov na območju občine 
Kamnik  med drugim dolo-
ča, da je  imetnikom odpad-
kov prepovedano odlagati 
odpadke ob posodah ali za-
bojnikih.  Predvidena globa 
za kršitev tega določila zna-
ša za pravno osebo od  300 
do 500 evrov, njeno odgo-
vorno osebo  100 evrov, sa-
mostojnega podjetnika po-
sameznika 200 evrov in po-
sameznika 100 evrov.

Zbirni center Suhadole
Izgovorov za odlaganje od-
padkov v naravo in druga 
mesta, ki za to niso primer-

na, ni. Kosovne, nevarne, 
gradbene in vse druge od-
padke občani občine Ka-
mnik lahko oddajo v Zbir-

nem centru Suhadole, ki je 
med tednom odprt od 6. do 
19. ure, ob sobotah pa od 8. 
do 13. ure.

Odpadki sodijo  
na deponijo
Več občanov nas je v zadnjem času opozorilo na črna odlagališča v naravi, na Občini Kamnik pa 
opozarjajo tudi na nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih. Nadzor nad ravnanjem z 
odpadki je zato povečala tudi občinska inšpektorica.

Ostanki porušenega dimnika na deponiji ob Korenovi poti 

Nadzor nad nepravilno odloženimi odpadki na ekoloških 
otokih je poostrila tudi novo zaposlena občinska 
inšpektorica. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Gre za razstavo 
del učencev, ki so sodelovali 
na 4. nagradnem razpisu ve-
teranskih in domoljubnih 
organizacij občin Kamnik in 
Komenda.
Slednjega je pripravil koor-
dinacijski odbor veteranskih 
in domoljubnih organizacij, 
ki združuje Območno zdru-
ženje veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnik - Komen-
da, Zvezo združenj borcev 
za vrednote NOB Kamnik, 
Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Ljubljana – odbor 
Kamnik, Zvezo slovenskih 
častnikov Kamnik - Komen-
da in Društvo general Mais-
ter Kamnik, razstavo učen-
cev 2. in 3. triade kamniških 
osnovnih šol pa so pripravili 

ob pomoči članov Foto klu-
ba Kamnik. Na razpisu so 
sodelovali učenci Osnovne 
šole Frana Albrehta Ka-
mnik, Osnovne šole Toma 
Brejca, Osnovne šole Marije 
Vere, Osnovne šole Stra-
nje  in  Osnovne šole Šmar-
tno v Tuhinju. Likovna dela 
(prispelo jih je 26) sta oce-
njevala Dušan Sterle in An-
ton Berlec, literarna dela 
(skupaj 15) pa Marjeta Hu-
mar in Ivanka Učakar.
Nagradi za najboljši literarni 
deli sta prejeli Eva Lap iz OŠ 
Toma Brejca in Laura Stein 
iz OŠ Marije Vere, nagradi 
za najboljši likovni deli pa 
Lovro Kadunc iz OŠ Šmar-
tno v Tuhinju – POŠ Zgornji 
Tuhinj in Korl Železnikar iz 
OŠ Frana Albrehta. 
Zbrane sta na odprtju raz-
stave nagovorila Božo Pilej v 
imenu koordinacijskega od-
bora veteranskih in domo-
ljubnih organizacij ter žu-
pan Marjan Šarec, ki je pou-
daril pomen širjenja domo-
ljubja pri najmlajših.
Razstava bo na ogled vse do 
ponedeljka, 3. aprila.

Mladi o domoljubju
V preddverju občinske stavbe je na ogled razstava likovnih in literarnih del 
učencev kamniških osnovnih šol na temo Srce pogreša dom.

Laura Stein iz Osnovne šole Marije Vere in Lovro Kadunc 
iz Podružnične šole Zgornji Tuhinj / Foto: Gorazd Kavčič
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Vabilo k sodelovanju

Vljudno vas vabimo, da s prispevkom sodelujete  
v Kamniškem zborniku 2018. 

Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški 
odbor, ki ga sestavljajo: Marjan Šarec, dr. Marjeta Humar (glav
na urednica), dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar, mag. Breda 
Podbrežnik Vukmir, Anže Slana, Dušan Sterle, Lea Logar, Milan 
Šuštar, mag. Zora Torkar, dr. Jože Urbanija, Ožbej Vresnik in dr. 
Branko Vreš. 

V Kamniškem zborniku objavljamo strokovne in znanstvene 
članke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik. 
Prispevek bo treba oddati do 1. decembra 2017.

Prijavite se glavni urednici po telefonu številka 031 564 705 ali 
na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si do 15. 
aprila 2017.

Uredniški odbor
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Vabilo na osrednjo slovesnost  
praznika Občine Kamnik

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani, 

težki in prelomni časi so 
izziv za pogumne, odloč
ne, srčne, včasih samo
svoje in čudne ljudi, ki 
vedo, kaj jim je storiti. 
Ljudi, ki ne čakajo, kdaj 
jim bo kdo kaj dal ali na
redil namesto njih. Ljudi, 
ki znajo tudi prvi stopiti 
korak nazaj, če je to po
trebno. To so časi, ko je 
treba pokazati tudi soli
darnost, odprtost in veli
ko mero empatije. Velik zgled nam daje naš rojak, gene
ral Rudolf Maister  Vojanov, katerega vizija je bila v 
nasprotju s tedanjimi političnimi, ideološkimi in posa
mičnimi interesi. Ker se preprosto ni poistovetil z nobe
nim sistemom. In kar je najpomembnejše, vodila sta ga 
zavest in pogum. 

Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo doga
janje v njej, zato Vas vabim na osrednjo slovesnost s 
podelitvijo priznanj Občine Kamnik v sredo, 29. marca 
2017, ob 18. uri v Dom kulture Kamnik. V kulturnem 
programu bodo nastopili Mestna godba Kamnik, Meša
ni pevski zbor Cantemus Kamnik in vokalna zasedba 
Sanjska dekleta. 

Pred tem se bo ob 16.30 na Glavnem trgu začel prome
nadni koncert Mestne godbe Kamnik, ob 17. uri pa bo 
potekala proslava s položitvijo venca k spomeniku Ru
dolfa Maistra s sodelovanjem Častne enote Slovenske 
vojske. Slavnostna govornica bo ministrica za obrambo 
Andreja Katič. V kulturnem programu bo nastopil Orke
ster Slovenske vojske. 

Dovolite mi, da Vam iskreno čestitam ob prazniku naše 
občine. Ponos in ljubezen do lokalne skupnosti sta 
večkrat podcenjeni vrednoti, zato je naloga vseh nas, 
mladih in starih, tudi to, da popravimo odnos do sočlove
ka, do občine in domovine ter s tem postavimo vésti in 
zavesti prosto pot in strumen korak. 

Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.
Za prireditve velja prost vstop.

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

Vaš župan Marjan Šarec
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Jasna Paladin

Kamnik – Nagrado zlati ka-
men 2017 za razvojno naj-
bolj prodorno občino Slove-
nije je na tradicionalnem 
srečanju občin in županov 
Slovenije v Festivalni dvora-
ni v Ljubljani prejela občina 
Podčetrtek, razglasili pa so 
tudi regijske zmagovalce. V 
regiji Osrednja in Jugovzho-
dna Slovenija je slavila obči-
na Kamnik.
»Kamnik je za slovenske 
razmere nadpovprečno raz-
vita občina z močnimi ra-
zvojnimi aktivnostmi, ki ne 
izpuščajo nobenega od 
ključnih področij in vključu-
jejo vrsto inovativnih projek-
tov. Razvoj kraja je močno 
oprt prav na turizem. Trže-
nje destinacije odlikuje sis-
tematičen pristop, znajo se 
povezovati z drugimi kraji 
in so med prvimi, ki so se 
pri trženju močno oprli na 
kulinarične posebnosti kra-
ja. Občina je močna tudi na 
nekaterih drugih področjih: 
ima mednarodni certifikat 
na področju uspešnega pri-
stopa do varstva pred narav-
nimi nesrečami, coworking 
center za mlade Kikštarter 
pa je evropska dobra praksa 
za izboljšanje poslovnega 
okolja. Kamnik je osvojil 

prvo mesto v regiji prav za-
radi bogastva aktivnosti na 
vseh področjih in zaradi sis-
tematičnega pristopa na po-
dročju turizma, ki že prina-
ša rezultate. Resnost in sis-
tematičnost pristopa Ka-
mnika k razvoju turizma 
kažejo tudi številna prizna-
nja s tega področja. Kamnik 
ima srebrni znak kot ena od 
slovenskih zelenih destina-

cij (Slovenia Green Destina-
tion), kar pomeni, da je turi-
stični razvoj kraja ocenjen 
po mednarodni metodologi-
ji, ki izrazito upošteva traj-
nostni aspekt turističnega 
razvoja,« so podeljevalci za-
pisali v svoji obrazložitvi.
Raziskava Informacijskega 
sistema slovenskih občin 
(ISSO) Zlati kamen vsako 
leto pregleda preko 160 ti-

soč podatkov o vseh sloven-
skih občinah. Vanjo je sicer 
vključenih več kot petdeset 
ključnih indikatorjev razvoj-
ne uspešnosti, ki se jih pri-
merja skozi zadnja štiri leta 
v vseh slovenskih občinah. 
Kazalniki ne merijo le sta-
nja, ampak tudi aktivnosti 
in dinamiko sprememb sko-
zi leta, s čimer se izkazuje 
razvojni napredek občine.

Občina Kamnik najbolj 
prodorna v regiji
V torek, 14. marca, so bila že šesto leto zapored podeljena priznanja za razvojno najbolj prodorne 
občine Slovenije.

Priznanje sta v imenu Občine Kamnik prevzela župan Marjan Šarec in direktorica Zavoda 
za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin. / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Prejšnjo soboto 
so okolje že čistili člani ri-
biške družine ter krajani 
krajevnih skupnosti Vranja 
Peč, Tunjice, Perovo, Volčji 
Potok in Motnik.
Pomoč krajevnim skupnos-
tim, društvom, šolam, 

upravnikom večstanovanj-
skih stavb in drugim organi-
zatorjem čistilnih akcij tudi 
letos nudi Občina Kamnik, 
ki zagotavlja vreče za zbira-
nje odpadkov, rokavice ter 
odvoz odpadkov. Večina or-
ganizatorjev bo čistilne akci-
je organizirala prihodnjo 
soboto, 1. aprila. Vabijo vas, 

da se jim pridružite v čim 
večjem številu. Na zbirnih 
mestih vas bodo razporedili 
po terenu in vam dali na-
tančnejša navodila glede 
zbiranja in odlaganja odpad-
kov. Primerno se oblecite in 
obujte, s seboj pa prinesite 
primerno orodje in debelej-
še rokavice.

Spomladanske čistilne akcije
Čistilne akcije so se po občini začele že minulo soboto, 18. marca, večina 
pa jih bo v soboto, 1. aprila.

Razpored čistilnih akcij v soboto, 1. aprila, je naslednji:

Krajevna skupnost Podgorje, pri Domu KS Podgorje, ob 8. uri

Krajevna skupnost Pšajnovica, Veliki Rakitovec, pri Rzinovih, ob 8. uri

Krajevna skupnost Sela, pri Gasilskem domu, ob 8. uri

Krajevna skupnost Srednja vas, pri športnem igrišču Loke, ob 8. uri

Krajevna skupnost Špitalič, pri Kulturnem domu Špitalič, ob 8. uri

Turistično društvo Tuhinjska dolina, pri Termah Snovik, ob 8. uri

Krajevna skupnost Godič, pri Domu KS Godič, ob 9. uri

Krajevna skupnost Kamnik center, na avtobusni postaji Maistrova 18, ob 9. uri

Krajevna skupnost Šmartno, pri Kulturnem domu Šmartno, ob 9. uri

Kamnik – Priznanja Civilne zaščite so ob nedavnem svetov-
nem dnevu civilne zaščite (praznujemo ga 1. marca) na 
osrednji regijski podelitvi, ki so jo letos 7. marca pripravili v 
Kulturnem domu Medvode, prejeli tudi nekateri Kamničani. 
Srebrni znam Civilne zaščite sta prejela član štaba Civilne 
zaščite Občine Kamnik Bojan Klemen in član Društva GRS 
Kamnik Alojz Jerman, bronasti znak pa član ekipe prve po-
moči PGD Šmarca Mitja Šarec. J. P.

Priznanja Civilne zaščite tudi Kamničanom
Kamnik – Občina Kamnik, ki 
ima z zainteresiranimi naje-
mniki sklenjene najemne 
pogodbe za obdelovanje 
vrtičkov, ki so na zemljiščih 
v občinski lasti, sporoča, da 
imajo zakupniki pravico do 
odpovedi najemne pogodbe 
vse do petka, 31. marca za 
tekoče koledarsko leto. Če 
do tega datuma odpovedi 
Občini ne bodo podali v pi-
sni obliki, se smatra, da 
bodo vrtičke obdelovali še 
naprej, zato so dolžni za te-
koče leto plačati celotno za-
kupnino. J. P. 

Obvestilo vrtičkarjem  
o najemnih pogodbah

Kamnik – V Štacjonu – 
dnevnem centru za osebe s 
težavami v duševnem zdrav-
ju bodo v petek, 31. marca, 
med 13. in 16. uro v svojih 
prostorih v nekdanji železni-
ški postaji na Kolodvorski 
ulici praznovali peto oble-
tnico delovanja. Na druže-
nje vabijo uporabnike, nji-
hove svojce in skrbnike, za-
poslene in prostovoljce ter 
druge občane. J. P.

Štacjon praznuje  
peti rojstni dan
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Naši športniki so izjemni. Imamo 
olimpijske in svetovne prvake. 
Uspehe dosežejo z garanjem. Ob 
dosežkih pa nas opozarjajo, da 
imamo pomanjkljivo športno infra-
strukturo. Država nima denarja, 
da bi vlagala v šport. Podjetjem 
pa se danes žal ne splača vlagati 
v šport, razen če ne gre za vrhun-
ske športnike, ki pritegnejo veliko 
medijske pozornosti.
Ker želim pomagati pri razvoju 
športa v Sloveniji, sem pred dne-
vi vložil popravke dveh zakonov 
(zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb in zakona o doho-
dnini). Popravki podjetjem zago-
tavljajo davčne olajšave, če bodo 

vlagala v šport. Podjetjem se bo s 
sprejemom mojih dveh zakonov 
splačalo vlagati v šport, saj bo 
njihov vložek v šport dvakratno 
odštet od njihove davčne osno-
ve. Naj navedem konkretni pri-
mer: če bo podjetje podarilo 
1000 € športnemu društvu, klu-
bu ali zvezi, se mu bo davčna 
osnova znižala za 2000 € (»stro-
šek« 2000 €). Denimo, da ima 
podjetje 10.000 € dobička. Od 
dobička danes plača 19-% da-
vek, to je 1900 €. Če bo podjetje 
od svojega dobička dalo 1000 € 
za šport, se mu bo davčna osno-
va znižala za 2000 €, torej na 
8000 €. Od teh 8000 € dobička 
bo plačalo 19-% davek, to je 
1520 €. 
Državni proračun bo v tem prime-
ru zaradi mojih dveh zakonov do-
bil 380 € manj, na drugi strani pa 
bo šport pridobil 1000 €. Ali po-
vedano drugače: za proračunskih 
380 € bo šport dobil 1000 €.

Matej Tonin, poslanec
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V podporo športu

Iz poslanskih klopi

Prejeli smo

Z novim letom prejemamo po-
ložnice za odvoz odpadkov po 
novem načinu obračuna. Za 
enako veliko 'kanto' je moj ra-
čun za 50 odstotkov višji (od 
15 evrov na 23 evrov). To sicer 
ni spodobno, a me ni presene-
tilo, ker je Publicus vnaprej 
poslal gospodinjstvom izračun 
velikosti 'kante' za mešane od-
padke po novih normativih in 
cenik, zato sem lahko preveril 
in vse 'štima'. Po normativih 
(upoštevaje število stanoval-
cev), seveda.
Poslal sem jim dopis, da doslej 
za vsakokratni odvoz nisem 
presegal ene tretjine volumna 
dosedanje 120-litrske 'kante' 
in tako bo tudi v prihodnje. 
Prosil sem za cenejšo 80-litr-
sko 'kanto', ki nam popolno-
ma ustreza. Za utemeljitev 
majhne količine mešanih od-
padkov sem navedel vrsto ra-
zlogov, zlasti moj redni meseč-
ni odvoz na mengeško deponi-
jo, ki omogoča razvrščanje 
odpadkov, tudi dela mešanih, 
v petnajsterico kontejnerjev.
S Publicusa sem prejel odgo-
vor z navedbo normativov za 
izračun (kar sem že poznal) 
in zavrnitev prošnje, ker da 
normativi narekujejo večjo, 
120-litrsko 'kanto'. Misleč, da 
nisem bil razumljiv, sem pos-
lal nov dopis. V njem sem opo-
zoril na povišanje računa za 
enako 'kanto' za 50 odstotkov, 
kar je v času skoraj ničelne in-
flacije prevelik skok za isto ko-
ličino mešanih odpadkov. 
Spomnil sem jih tudi, da so v 
svojih prizadevanjih za prido-
bitev posla poudarjali zavze-
manje za čim bolj učinkovit in 
ekonomičen sistem obdelave 
odpadkov (kar ne pomeni kar 
največ denarja zanje) in da je 
treba občane motivirati za 
zmanjševanje količine meša-

Nov način 
obračuna 
ravnanja z 
gospodinjskimi 
odpadki

nih odpadkov. Na ta dopis še 
nisem in verjetno ne bom pre-
jel odgovora. Utemeljeno je 
vprašanje, kako resne so 
takšne obljube.
Ne gre mi za nekaj evrov, pač 
pa za princip. Razumem 
'firme' za predelavo odpad-
kov, ki so odvisne od količine 
predelanih odpadkov, da raje 
namenijo (in zaračunajo) 
stranki večjo 'kanto', čeprav 
odvažajo napol prazno. Jas-
no pa je, da je s stališča ekolo-
gije to popolnoma kontrapro-
duktivno. Ne more biti nekdo, 
ki zmanjšuje količino odpad-
kov, za to kaznovan z vsilje-
vanjem večje 'kante'. Iz zgo-
raj zapisanega je razvidno, 
da je z njimi zaman vsaka 
razprava. S takšnim pristo-
pom razvrednotijo svoje dose-
danje solidno poslovanje in 
sodelovanje z občani. 
Nekdo v naši družbi bi se mo-
ral zavzeti za občana in nje-
gove interese, da ni na milost 
in nemilost prepuščen stihiji. 
Veliko bolj kot varuha pravic 
TV gledalcev bi občani potre-
bovali nekoga, seveda ne iz 
izvajalske 'firme', toda s pot-
rebno avtoriteto, ki bi s stali-
šča občanovih interesov bedel 
nad samim delovanjem, obna-
šanjem in razlago raznih 
uredb, meril in normativov za 
zaračunavanje komunalnih 
storitev. To velja za vse faze 
njihovega nastajanja, uvaja-
nja in delovanja, da je vsak 
čas razvidno, ali kot dobrona-
merno sprejeti služijo svojim 
prvotnim izvirnim namenom.

Janez Benkovič, Kamnik

V sredo, 1. marca, sem kot sin 
člana Meščanske korporacije 
Kamnik (MKK) na povabilo 
predsednika g. Deisingerja pri-
sostvoval sestanku njenega 
Gospodarskega odbora kot 
gost. Na tem sestanku je bil 
prisoten tudi podžupan Obči-
ne Kamnik g. Matej Slapar, 

Meščanska 
korporacija 
Kamnik in 
občinska stavba

in sicer kot predstavnik občine, 
ki je tudi članica MKK. Pro-
blematiko MKK in njenega 
25-letnega pravdanja v denaci-
onalizacijskem postopku pre-
cej dobro poznam. Denacio-
nalizacijski postopek se med 
drugim vrti tudi okrog občin-
ske stavbe, ki je bila last 
Korporacije. MKK v denacio-
nalizacijskem postopku zahte-
va vračilo objekta v naravi. 
Zgoraj omenjeni gospod je za-
čel prepričevati Gospodarski 
odbor, naj se MKK odpove 
vračilu objekta v naravi in v 
zameno sprejme odškodnino s 
strani Slovenskega državnega 
Holdinga. Še posebej me je 
zbodel v oči argument, češ, v 
primeru vračila v naravi se bo 
Občina Kamnik primorana 
izseliti na oddaljeno lokacijo, 
najverjetneje izven Kamnika. 
V tem primeru, da bo prišlo do 
revolta javnosti ... 
Ob vsej dobronamernosti se 
ne morem znebiti občutka, 
da je šlo v tem primeru za 
prikrito izsiljevanje. Češ 
Korporacija dela v škodo 
Kamničanov, ker zahteva 
vračilo objekta v naravi. In 
bo kriva, ker se bo Občina 
Kamnik morala izseliti. Tu 
pa je treba predstaviti tudi 
drugo plat medalje. MKK že 
več kot petindvajset let bije de-
nacionalizacijsko bitko z dr-
žavo. Komunistična oblast je 
MKK leta 1946 zaplenila ce-
lotno premoženje, ki ga je ta 
posedovala in (poslovno uspeš-
no!) upravljala vse od leta 
1866. Leta 1991 so še živeči 
nekdanji člani in dediči 
Korporacije vložili denaciona-
lizacijski zahtevek za vrnitev 
ukradenega premoženja. Za-
čel se je dolgotrajen in za obe 
strani drag denacionalizacij-
ski postopek, ki še danes ni v 
celoti končan. Ob tem je treba 
poudariti, da se odlašanje z 
vračilom premoženja denacio-
nalizacijskemu upravičencu 
(MKK) nobeni strani ne obre-
stuje. Nasprotno, nerešene pre-
moženjske zadeve dušijo ra-
zvoj mesta, predvsem pa kvali-
teto bivanja vseh prebivalcev 
Kamnika. In jim škodijo, saj 
bodo kot državljani, v prime-
ru, da Korporacija dokaže kri-
vico, ki ji je bila povzročena, 
primorani kot davkoplačevalci 

Kamniška kavarna je zaprta. 
Kdo jo bo spet oživil? Ni toliko 
pomembno, koliko bo ponudil 
občini za najemnino, pač pa 
kaj in koliko bo ponudil 
gostom! To je nova ekonomija.
Začudil me je članek v 
Kamničan-ki, da je občina 
zaposlila podsekretarja za po-
dročje socialnega podje-
tništva. Pravo delovno mesto 
za strokovnjaka za molžo dr-
žavnega in občinskega prora-
čuna. Takega »strokovnjaka« 
Kamničani potrebujemo toli-
ko kot luknjo v podplatu ali v 
žepu. Ali bo občinska uprava 
postala odlagališče odsluže-
nih politikov? Poleg prihod-
kov je treba paziti tudi na 
odhodke – to je ekonomija!

Anton Vidmar, Kamnik

Nove oblike 
ekonomije

poravnavati izgubljene občin-
ske sodne stroške.
Izselitev uradnih prostorov 
mesta Kamnik (občinskih in 
upravnih) nikakor ni v intere-
su MKK. Večina njenih čla-
nov je Kamničanov in jim za-
gotovo ni v interesu, da bodo 
morali urejati svoje uradne 
zadeve ven iz mesta. Pred-
vsem pa je treba poudariti, da 
vračilo občinske stavbe denaci-
onalizacijskemu upravičencu 
nikakor ne pomeni že vnap-
rejšnje fiksne izselitve občin-
skih in upravnih prostorov. 
Kot poznam politiko MKK, se 
bo ta v primeru, da ji bo ob-
činska stavba vrnjena v nara-
vi, nedvomno potrudila najti 
kompromis z občino kot naje-
mnikom glede ustrezne višine 
najemnine. Za kompromis pa 
sta potrebna oba, tako zadev-
ni subjekt kot občina. Pri tej 
kot tudi pri drugih zadevah. 
In to najbolj zaradi interesa 
vseh Kamničanov, ki zaradi 
nespametnih  od loč i t ev 
mestnih veljakov na koncu po-
tegnejo najbolj kratko. Velja 
znana modrost, da se izsiljene 
odločitve na koncu vedno dra-
go plačujejo!

Drago Sopčič, Ljubljana

Jasna Paladin

Kamnik – V občinah Kamnik 
in Komenda so obiskali za-
sebni Lončarjev muzej v 
Podborštu pri Komendi, hit-
ro rastoči podjetji Nektar Na-
tura in Iskra Mehanizmi v 
Kamniku ter podjetniški 
center KIKštarter, kjer mla-
dim ponujajo možnost, da se 
spoznajo s samostojnim 
podjetništvom in ureničijo 

svoje poslovne ideje. »Takšna 
srečanja po Sloveniji poslan-
ci izkoriščamo za spoznava-
nje s konkretnimi problemi 
ljudi, predvsem podjetnikov. 
V občinah, ki jih bomo obi-
skali danes, je gospodarstvo 
dokaj uspešno, a brez težav 
ne gre. Podjetniki so največ-
krat poudarili težave pri 
umeščanju svojih dejavnosti 
v prostor, težavno sprejema-
nje občinskih prostorskih 

načrtov in prezapleteno de-
lavno-pravno zakonodajo. V 
Nektar Naturi in v podjetju 
Iskra Mehanizmi so nas 
opozorili prav na te težave – 
problematičnost umeščanja 
poslovnih in industrijskih 
objektov v prostor, prostor-
skih aktov in dovozne infra-
strukture,« nam je povedal 
kamniški poslanec in vodja 
poslanske skupine NSi Ma-
tej Tonin.

Delovni obisk so poslanci 
sklenili s pogovorom z ob-
čani in simpatizerji v pro-
storih Doma kulture Ka-
mnik, kjer je beseda tekla 
predvsem o visokih dav-
kih, počasni birokraciji pri 
umeščanju objektov v 
prostor in nestimulativ-
nem poslovnem okolju. Iz-
postavili so tudi problem 
nizke rodnosti ter staranja 
prebivalstva.

Poslanci obiskali podjetnike
Vodstvo stranke in člani poslanske skupine Nove Slovenije so se v sklopu svojih rednih obiskov po 
terenu prejšnji ponedeljek mudili v kamniško-domžalski regiji. Kljub dokaj uspešnemu gospodarstvu 
imajo podjetniki na tem območju nemalo težav, so ugotovili.Pohlep, zavist, oblastiželjnost 

in druge slabe človeške strasti, 
zaradi katerih ljudje izdajo 
prijateljstvo in ljubezen, laže-
jo, kradejo ter celo morijo, je 
razkrival svetu v tragedijah in 
drugih delih svojega bogatega 
opusa že največji angleški dra-
matik Shakespeare. Otroci 
spoznavajo slabosti človeških 
značajev tudi preko pravljic. 
Žal ne vidimo v skrite kotičke 
človeške duše in si v življenju 
ne znamo vselej izbrati le 
zvestih sopotnikov. Grenka 
razočaranja nad bližjimi niso 
prihranjena skoraj nikomur.  
V moji poslanski pisarni me 
tudi letos spremlja asistentka 
Senada Kalač, sicer mamica 
treh majhnih otrok, ki ima ve-
lik posluh tudi za druge ljudi. 
Občanom in občankam v sti-
skah sem na razpolago tudi po 
zaprtju poslanske pisarne, saj 
me lahko pokličejo po telefonu 
številka 031 284 829. Vesela 
sem, kadar mi uspe s svojim 
delom prispevati k boljšemu 
življenju ljudi. 
Vedno znova ugotavljam, da 
naša država ni niti dovolj so-
cialna in tudi ne pravična. 
Ljudje večinoma ne vedo, da 
je Slovenija med najbogatejši-
mi državami sveta, zato bi 
odgovorna država zmogla 
poskrbeti za dostojno življe-
nje tistih, ki ne zmorejo pos-
krbeti zase. Mnogo nas je, ki 
si prizadevamo za boljše živ-
ljenje ljudi, za dostop do 
zdravstva, šolstva, za univer-
zalni temeljni dohodek ipd. Je 
pa veliko tudi tistih, ki se niso 
pripravljeni izpostaviti za 
boljše življenje sodržavljanov. 
Ko tak problem prizadene 

njih, se pa čudijo nad neob-
čutljivostjo drugih.  
Lepota pravljic je v nasprotju z 
realnim življenjem ta, da v 
pravljicah dobro vselej prema-
ga zlo. In prav je, da otroke 
spodbujamo za boj z zlom. Če 
bi bilo med odraslimi več pri-
zadevanj za boj proti krivicam, 
bi bilo Slovencem prizaneseno 
z brezposelnostjo, revščino in 
socialno izključenostjo, s taj-
kunstvom, onesnaženostjo oko-
lja, naša zemlja in podjetja se 
ne bi prodajala tujcem, drago-
cena kulturna dediščina pa ne 
bi izginjala pred našimi očmi. 
Vendar je med nami tudi veli-
ko dobrih ljudi. Tudi na nedav-
nem dobrodelnem pohodu na 
Sveti Primož sem srečala veli-
ko mladih in starejših, ki ne 
mislijo le na svoje ugodje. 
Na marčevski seji državnega 
zbora sem ministrici za 
zdravje postavila ustno pos-
lansko vprašanje v zvezi z uki-
nitvijo »dvoživkarskega« siste-
ma zdravnikov in s krepitvijo 
zdravstvenih domov ter bolni-
šnic. Ministrici za delo pa sem 
predlagala ukrepe za odpravo 
revščine med starejšimi, med 
njimi tudi zvišanje pokojnin 
na raven, ki bi jo pokojnine 
dosegle, če preteklih zamrzni-
tev pokojnin ne bi bilo.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Dostojno 
življenje za vse
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Če ne bi v kamniški občini 
imeli dobro urejenega odvoza 
smeti in drugih odpadkov, bi 
se še nekako dalo razumeti, 
da nekdo na divje odlaga tis-
to, česar ne potrebuje več, 
čeprav je tudi to popolnoma 
nesprejemljivo. Tako je pa ne 
samo kaznivo, ampak tudi 
zgrešeno, nemarno, kratkovi-
dno, nesramno, škodljivo, da 
nekdo s kombijem pripelje 

Res ne zmoremo 
drugače?

Prejeli smo
svoje odpadke in jih nato stre-
se na robu gozda in s tem po-
kaže svojo omejenost, kratko-
vidnost, nevzgojenost, druž-
beno neprilagojenost, nespo-
štovanje pravil in še kaj ... 

SPOMLADANSKA AKCIJA  
ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

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

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

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

  14.00-14.45 BAKOVNIK – pred trgovino Tuš 

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

 
V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE 
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BATERIJE
AKUMULATORJE
MOTORNA OLJA

JEDILNA OLJA
FLUORESCENTNE CEVI

BARVE, LAKE, LEPILA, ČRNILA
ČISTILA

KOZMETIKO
SPREJE

ZDRAVILA

KISLINE IN ALKALIJE
PESTICIDE

TOPILA
FOTOKEMIKALIJE

ONESNAŽENO EMBALAŽO

Fotografija je bila posneta na 
območju nekdanjega strelišča 
malo naprej od konca Stre-
liške ulice.

Bojan Pollak, Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je na pobudo občanke Mari-
ne Aparnik nedavno uredila 
pešpot s Streliške ulice do 
Žal, ki jo dnevno uporablja-
jo številni sprehajalci, pred-
vsem starejši. Pot, ki je bila 
prej večkrat blatna, so nasu-
li s peskom in ponekod za-
varovali z ograjo, tako da je 
zdaj bolj varna in prijazna. 
Zanimalo nas je, če bodo 
uredili tudi bližnji odsek 
pod hribom mimo 'jam', ki 
je prav tako zanemarjen, a 
nam je Sandi Borec iz ob-
činske uprave pojasnil, da 
je tisto zemljišče zasebno, 
zato so zdaj poseg lahko na-
redili le na delu, ki je v lasti 
občine.

Pot prijaznejša starejšim
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Jasna Paladin

Godič – V Eko resortu pod 
Veliko planino te dni izkori-
ščajo lepo vreme in pospeše-
no urejajo okolico in hitijo 
še z zadnjimi pridobitvami, 
ki bodo obogatile poletno tu-
ristično sezono.
V zadnji fazi je gradnja to-
plarja, ki so ga tudi zastekli-
li. Postavili so leseno otro-
ško igrišče, kolesarnico, več 
klopi in miz za bralni, štu-
dijski in sprostitveni koti-
ček, uredili so 'pomol lju-
bezni' za civilne poročne 
obrede in prostor za piknik, 
začeli pa so postavljati tudi 
naselje desetih glamping 
hišk. Pripravljajo že zele-
njavni vrt in pašnike za živa-
li. Lotili so se tudi temeljite-
ga čiščenja brežine Kam-
niške Bistrice. Leto dni in 
pol po začetku del eko resort 
tako že dobiva svojo končno 
podobo.
Zimo so izkoristili za udelež-
bo na turističnih sejmih v 
Ljubljani ter na Nizozem-

skem, Češkem in v Italiji. V 
zimski sezoni so imeli dobro 
(približno 50-odstotno) zase-
denost predvsem ob koncih 
tedna, med gosti pa naštejejo 
večino tujcev, saj je Sloven-
cev okoli 30 odstotkov. 

Kako je z dovoljenji?
Čeprav odličen, celo vizio-
narski projekt, kot ga ime-
nujejo mnogi, je v preteklem 
letu pustil nemalo grenkega 
priokusa, saj so inšpekcije 
objekte označile za črno 
gradnjo. A lastnik Matjaž 
Zorman zdaj zadovoljen 
ugotavlja, da se je splačalo 
vztrajati. »Kar sem sam ne-
nehno opozarjal, se je zdaj 
dokazalo s tem, da so odloč-
be inšpekcije padle – razen 
ene, ki jo še rešujemo, pove-
zana pa je s posekom gozda. 
Gradbeno dovoljenje za to-
plar imamo, tudi za recepci-
jo, za hiške se je izkazalo, da 
ga ne potrebujemo, saj gre 
za mobilne objekte. To je in-
špekcija na drugi stopnji 
zdaj jasno povedala. Odloč-

be so odpravljene, inšpek-
torji zdaj ugotavljajo le še to, 
ali smo te hiške postavili 
pravi čas – torej še po sta-
rem občinskem prostor-
skem načrtu,« nam je pove-
dal Matjaž Zorman in dodal, 
da so januarja vložili tudi 
pobudo za spremembo 
OPN. »Odločba inšpekcije o 
črni gradnji je namreč 
slonela na spremenjeni pro-
storski ureditvi. Inšpektorji 
zdaj ugotavljajo, ali smo hi-
ške postavili pred ali po 
sprejetju novega, obstoječe-
ga OPN. Po starem OPN 
smo naredili vse pravilno, 
dejstvo pa je, da imamo tre-
nutno neustrezno kategori-
zacijo zemljišč. Tukaj je 
kmetijsko zemljišče, s spre-
membo pa ga želimo spet 
nameniti športu in rekreaci-
ji. A tega ne delamo za na-
zaj, pač pa za naprej,« še 
pravi Zorman.
Njegove navedbe smo preve-
rili tudi pri inšpektorjih. Na 
gradbeni inšpekciji Inšpek-
torata RS za okolje in pros-

tor so nam odgovorili, da 
vodijo dva postopka (za lese-
ni kozolec in sedemnajst 
tipskih lesenih hičic), v kate-
rih sta bili izdani odločbi (po 
vloženih pritožbah) s strani 
drugostopenjskega organa 
odpravljeni ter vrnjeni v po-
novni postopek. Na inšpek-

ciji za okolje in naravo iste-
ga inšpektorata pa, da so 
ugotovili, da so štirje od 17 
objektov postavljeni na prio-
balnem zemljišču Kam-
niške Bistrice. »Ugotovljeno 
je, da ima inšpekcijski zave-
zanec vodno soglasje le za 
postavitev dvojnega, lesene-

ga kozolca, za vse druge po-
sege na vodnem in priobal-
nem zemljišču pa ne. Posto-
pek inšpekcije za okolje je v 
delu gradnje objektov brez 
vodnega soglasja prekinjen; 
o morebitni odstranitvi 
objektov, ki so postavljeni 
na vodno in priobalno ze-
mljišče Kamniške Bistrice 
brez vodnega soglasja bo od-
ločeno po zaključenem po-
stopku gradbene inšpekci-
je,« so nam odgovorili.

Iščejo nove sodelavce
V Eko resortu pod Veliko pla-
nino je trenutno zaposlenih 
šest delavcev, še vedno pa iš-
čejo nove. Čez poletje bodo 
denimo potrebovali kuharja 
za letno kuhinjo za goste. S 
pašno sezono bodo začeli 
tudi s sanjskimi službami 
pastirjev, s katerimi so lani 
naleteli na globalen odziv.
»Idej nam ne manjka, a 
brez skrbi, tukaj ne bomo 
porabili niti samokolnice 
betona, saj to ne sodi v naš 
koncept,« zaključi Zorman.

Eko resort dobiva končno podobo
Odločbe inšpekcije o črni gradnji Eko resorta pod Veliko planino so odpravljene in vrnjene v ponovno odločanje, vložena je tudi pobuda za spremembo 
namembnosti zemljišča. Lastnik Matjaž Zorman zato z optimizmom zre v prihodnost in pospešeno ureja območje, kjer bodo to poletje gostili tudi poroke.

Matjaž Zorman v Eko resortu pod Veliko planino, kjer je te 
dni že nadvse živahno, tudi zaradi živali, ki jih imajo. 
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Ljuba Lajmiš 

Laze v Tuhinju – Dvorana je 
bila obakrat – kot nekako 
tudi veleva tradicija – nabito 
polna in sodeč po odzivih ne 
razočarana. Prav je, da se 
igralci zahvalimo naši zvesti 
publiki, ki pridno polni dvo-
rano: lepo je biti igralec v 
Kulturnem društvu Tuhinj!
Besedilo, ki ga je napisal 
Vinko Möderndorfer kmalu 
po osamosvojitvi Slovenije, 
je zelo aktualno tudi danes. 
Govori o »delovnem« 
poslancu, ki si je privoščil 
več, kot mu dovoljuje njego-
va poslanska plača, saj z ve-
seljem sprejema tudi »dari-
la« za podporo ali glas v par-
lamentu … Napovedana je 
parlamentarna komisija za 
ugotavljanje premoženja po-
slancev, sin, ki si je nakopal 
precejšen kockarski dolg, 
pričakuje izterjevalce dol-

gov, hčerka je zaljubljena v 
dostavljavca pic, mati pa je 
gospodinja, ki je že davno 
izgubila stik z družino in 
svetom … Situacija je popol-

na za kup zapletov, nespora-
zumov in komičnih prizo-
rov, ki se zvrstijo na odru.
Za vse, ki ste našo predstavo 
zamudili in bi si jo radi ogle-

dali: danes, 24. marca, gos-
tujemo na Viru pri Domža-
lah, jutri, 25. marca, pa v 
Domu kulture Kamnik, 
obakrat ob 19.30.

Nova predstava Štirje letni časi
Člani Kulturnega društva Tuhinj smo tudi letos pripravili novo gledališko predstavo Štirje letni časi. 
Premiera je bila – kot veleva tradicija – na pustno soboto, 25. februarja, ponovitev pa v nedeljo,  
26. februarja.

Igralci Kulturnega društva Tuhinj v novi predstavi Štirje letni časi / Teja Kožlakar

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica, Duplica – 
Tako so letos praznovanje 
gregorjevega – praznika, ki 
zaznamuje prihod pomladi 
in spomni na tradicijo, ko so 
na ta dan rokodelci nehali de-
lati ob umetni svetlobi – že 
drugo leto zapored pripravili 
člani Turističnega društva 
Kamniška Bistrica. Kot nam 
je povedala predsednica 
društva Maja Žagar, je bil od-
ziv otrok in njihovih staršev 
lep, čeprav gregorjevega v teh 
krajih nekdaj niso praznova-
li. »Pripravili smo delavnico, 
na kateri smo iz naravnih 
materialov izdelali barčice, ki 
smo jih nato skupaj s svečka-

mi v jajčnih lupinah spustili 
v Kamniško Bistrico. Gregor-
jevo je lep slovenski praznik 
in ne bi radi, da gre v pozabo, 
zato ga obujamo predvsem 
zaradi naših najmlajših,« je 
še povedala in poudarila, da 
so nato barčice iz vode tudi 
pospravili, da za seboj niso 
pustili odpadkov.
Na predvečer gregorjevega pa 
so stare običaje obudili tudi 
na Osnovni šoli Marije Vere. 
Tudi tam so učenci iz narav-
nih materialov izdelali 'gre-
gorčke' in jih spustili v jezero 
pri poligonu kinološkega 
društva. V šoli pravijo, da bo 
ta prireditev postala tradicio-
nalna, zato medse že zdaj va-
bijo tudi prihodnje leto.

Z barčicami 
pozdravili pomlad
Čeprav gregorjevo v naših krajih nima take 
tradicije, gre za praznik, ki postaja zelo priljubljen 
predvsem pri najmlajših.

Utrinek z delavnice izdelovanja 'gregorčkov' v planinskem 
domu v Kamniški Bistrici / Foto: Maja Žagar

Tunjice – Člani Društva Tun'ški glas se pospešeno priprav-
ljajo na zabavni kviz o Tunjicah, ki je namenjen tričlanskim 
ekipam, ki menijo, da dobro poznajo ta kraj. Svoje znanje 
sicer lahko obnovijo s pomočjo knjige Tunjice Toneta Palči-
ča. Kviz bo v soboto, 1. aprila, ob 19. uri v prostorih podru-
žnične šole v Tunjicah, prijave pa sprejemajo le še danes, 
24. marca, in sicer na telefonsko številko 051 428 173 ali na 
e-naslov drustvo.tunskiglas@gmail.com. J. P.

Zabavni kviz o poznavanju Tunjic

Jasna Paladin

Bela – Občina Kamnik je 
pred nekaj tedni s strani 
Vlade Republike Slovenije 
prejela sklep o Potrditvi pre-
dloga najustreznejše varian-
te v postopku priprave dr-
žavnega prostorskega načrta 
za prenosni plinovod M9 
Kidričevo–Vodice. Vlada je 
kot najustreznejšo potrdila 
varianto, ki poteka tudi po 
delu občine Kamnik – po 
Motniški in Tuhinjski doli-
ni. Ker gre za območje, ki 
geološko velja za zelo zah-
tevno in s številnimi varstve-
nimi režimi, prav tako pa 
trasa deloma poteka po na-
seljenih območjih, so bili na 
občini nad sklepom zelo 
presenečeni, še toliko bolj 
pa krajani Motniške doline, 
ki o izbiri trase – četudi so 
lastniki zemljišč, ki se jih 
načrtovani poseg najbolj tiče 
– niso bili obveščeni.

Skrbi jih varovalni pas
Že leta 2015 so ustanovili ci-
vilno iniciativo, saj je bila 
javna razgrnitev možnih va-
riant po njihovem mnenju 
objavljena tako, da občani za 
to sploh niso vedeli. »Če ne 
bi sami opazili ljudi na tere-
nu, ki so delali geološke raz-
iskave in si ogledovali teren, 

in če nas z občine ne bi opo-
zorili, sploh ne bi vedeli, kaj 
se načrtuje. In čeprav smo 
se takrat organizirali kot ci-
vilna iniciativa in se z mini-
strstvom dogovorili, da nas 
bodo obveščali o vseh spre-
membah v zvezi s traso, se 
to ni zgodilo in za izbrano 
varianto smo pred nekaj te-
dni izvedeli iz medijev in s 
strani Občine Kamnik. Tra-
sa gre večinoma po vseh 
zemljiščih tukajšnjega dela 
doline, najbolj pa nas skrbi 
kar 500-metrski varovalni 
pas. Razlagajo nam sicer, da 
ta pas ne predstavlja nobe-
nih ovir za gradnjo, a ker 
živimo v državi, kjer pravne 

norme ne veljajo za vse, tu 
nastane problem. Uradno 
rezervacij, ki bi nam prepre-
čevale pridobivanje gradbe-
nih dovoljenj, še ni, a ob 
vlogi dokumentacije za 
gradbene posege nam ura-
dniki, da bi zaščitili sebe, 
postavijo vrsto pogojev, ki 
številne odvrnejo od grad-
nje,« je razočaran Jernej 
Resnik iz Bele, eden od treh 
vodij Civilne iniciative Mot-
nik - Špitalič, ki sicer zdru-
žuje okoli petnajst članov, 
večinoma domačinov in la-
stnikov zemljišč.
Prav tako so člani civilne ini-
ciative razočarani, ker jim 
nihče ne pove, za koga se bo 

ta plinovod gradil in pred-
vsem – kdaj. »Kot lastniki 
zemljišč imamo pravico ve-
deti, kaj se bo tukaj gradilo. 
Na ministrstvu nas sicer mi-
rijo, da projekt še ne bo tako 
kmalu realiziran, a v resnici 
nas skrbi prav to. Slabe iz-
kušnje z varovalnim pasom 
imamo že zaradi avtoceste. 
Po dolini imamo že dva dalj-
novoda in če bo zdaj veljal 
še ta 500-metrski varovalni 
pas – četudi se še dolgo ne 
bo gradil plinovod – bo doli-
na znova zamrla.«
Jernej Resnik zagotavlja, da 
bodo v civilni iniciativi zdaj 
še bolj aktivni, da jih oblasti 
ne bodo zaobšle. Zahtevali 
bodo pogovore z vsakim la-
stnikom posebej, ne strinja-
jo pa se z enkratnimi odško-
dninami, saj so prepričani, 
da bodo njihova zemljišča 
za vselej razvrednotena. »Po 
sedanjih načrtih naj bi v na-
ših krajih zaradi plinovoda 
posekali kar 400 hektarov 
gozda, kar bo povzročilo 
erozijo in spremenilo mi-
kroklimo. Prav tako bodo 
zemljišča, po katerih bo po-
tekal plinovod, primerna le 
še za travinjo, nič drugega.«
Želijo si, da bi se povezali 
vsi lastniki – od Kidričevega 
pa do Vodic, saj bi le tako 
bili zares slišani.

V Motniški dolini 
želijo biti slišani
Krajani Motniške doline so združeni v Civilni iniciativi Motnik - Špitalič, saj si želijo, da bi jih država 
kot lastnike zemljišč bolj upoštevala pri načrtovanju gradnje plinovoda, ki naj bi potekala tudi skozi 
njihove kraje.

Jernej Resnik iz Civilne iniciative Motnik - Špitalič 
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Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

Aleš Senožetnik

Kamnik – Da otroci svet vidi-
jo drugače kot odrasli, so še 
enkrat več dokazali tudi 
mali umetniki, katerih dela 
so na ogled v galeriji Pogled 
nad Galerijo Miha Maleša. 
Zasebni vrtec Zarja je na-
mreč v tem šolskem letu 
razpisal natečaj Raziskuje-
mo senzoriko, v katerem je 
predšolske otroke in osnov-
nošolce prve triade povabil k 
sodelovanju na temo Kaj vi-
dim, ko mižim. »Tema, ki 
se dotika širokega senzorne-
ga področja, namreč pušča 
domišljiji in otroški iznaj-
dljivosti ter čutenju na širo-
ko odprta vrata. Naši čuti in 
občutki so posledica mno-
gih dražljajev in impulzov, 
ki se dotaknejo našega sveta. 
Sveta, kot ga dojemamo od-

rasli in predvsem sveta, kot 
ga vidijo otroci,« so zapisali 
organizatorji.
Na razpis je prispelo 577 iz-
delkov iz 71 vrtcev in šol. 
Prispela dela je pregledala 
komisija v sestavi dr. Uršule 
Podobnik, višje predstavni-
ce za področje likovne peda-
gogike iz ljubljanske Peda-
goške fakultete, Saša Bučan, 
umetnostna zgodovinarka 
in kustosinja v Maleševi ga-
leriji, ter Zdenka Brglez 
Trtnik, profesorica likovne 
umetnosti in vzgojiteljica v 
vrtcu Zarja. V kratkem pro-
gramu od odprtju v galeriji, 
ki je bila dobesedno pre-
majhna za vse starše in otro-
ke, ki so prišli domala iz vse 
Slovenije, so avtorjem in 
mentorjem podelili tudi na-
grade in pohvale. Razstava 
bo na ogled do 2. aprila.

Kaj vidim, ko mižim?
Izbrana otroška likovna dela z naslovom Kaj 
vidim, ko mižim? so razstavili v galeriji Pogled.

Na odprtju razstave se je trlo obiskovalcev. / Foto: Aleš Senožetnik

Bojana Klemenc

Kamnik – Šolska gledališka 
skupina Rudolfi pod vod-
stvom prof. Marje Kodra de-
luje že triindvajset let. Od 
leta 1994 do danes so prip-
ravili petnajst literarnih ve-
čerov in triindvajset gledali-
ških predstav, v katerih je 
zaigralo okoli sto petdeset 
dijakov. V petek, 17. marca, 
so se s simpatičnim progra-
mom v Domu kulture Ka-
mnik spomnili ustvarjanja 
mladih gledališčnikov, raz-
stava pa je zanimiv sprehod 
od njihovih začetkov z lite-
rarnimi večeri in prvo odr-
sko postavitvijo do vedno 
kompleksnejših predstav, ki 
se jih marsikateri gledalec 
spominja še dandanes. Av-
torica razstave Triindvajseta 

pomlad Rudolfov Andreja 
Sabati Šuster v imenu 
GSŠRM sporoča: »Umetni-
ško ustvarjanje nas vodi po 
poti odkrivanja, razumeva-
nja in izražanja samega 
sebe ter majhnih in velikih 
dejanj, ki sestavljajo življe-
nje. Gledališko ustvarjanje 
je del te poti in izredno po-
nosni smo, da lahko dijaki 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik že 
23 let pridobivajo izkušnje 
kot ustvarjalci in gledalci.« 
Tudi Marja Kodra se je v 
svojem zahvalnem govoru 
obrnila na vse svoje nekda-
nje in sedanje Rudolfe in 
povedala, da so bili vedno 
njena druga družina. Števil-
ni med njimi so bili tudi na 
odprtju razstave, ki bo na 
ogled en mesec.

Triindvajseta pomlad 
Rudolfov
V Domu kulture Kamnik je na ogled razstava o 
preigrani poti Gledališke skupine Rudolfi.

Razstava bo na ogled mesec dni. / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniška območ-
na izpostava Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti je 
omenjeno srečanje z naslo-
vom Vrtikolo in rožmarin 
gostila že tretjič, a – kot je 
poudaril vodja izpostave 
Tone Ftičar – zadnjič na tak 
način, saj se je izkazalo za 
preobsežno. »Danes gosti-
mo kar 26 različnih skupin 
iz osmih gorenjskih društev 
ali skupno kar okoli 550 na-
stopajočih. Prireditev smo 
razdelili v dva dela, a je tako 
vseeno preobsežna – tako za 
organizatorje kot za nasto-
pajoče in obiskovalce,« je 
povzel Ftičar in dodal, da bo 

v prihodnje treba razmisliti 
o večdnevnem dogodku ali 
več lokacijah.
Med skupinami, ki so se 
predstavile, je bila ena tudi 
iz Kamnika, in sicer mla-
dinska folklorna skupina 
Kulturnega in športnega 
društva Sandžak, ki jo vodi-
jo trije mentorji: Sabina 
Sejfić ter Damir in Sabina 
Adrović.
Srečanje je bilo tudi prilož-
nost za strokovni posvet, ki 
je sledil štiriurnemu dogaja-
nju na odru. Nastopajoče sta 
budno spremljali in ocenje-
vali Vesna Bajić Stojiljković 
in Neva Trampuš, ki sta bili s 
prikazanim programom na-
stopajočih zelo zadovoljni.

Vrtikolo in rožmarin
V Domu kulture Kamnik so pred dnevi gostili 
srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin 
manjšinskih etničnih skupnosti Gorenjske, ki se 
je izkazalo za bolj množičnega, kot so 
organizatorji pričakovali.

Člani mladinske folklorne skupine Kulturnega in športnega 
društva Sadžak Kamnik s svojimi tremi mentorji / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Mesec dobrodelnosti Študentskega kluba Kamnik 
se bo zaključil s prireditvijo, ki bo v soboto, 8. aprila, ob 20. 
uri v Domu kulture Kamnik. Nastopila bo klapa Šutif iz Spli-
ta, denar od prodanih vstopnic pa bodo namenili socialno 
ogroženim dijakom GSŠRM Kamnik. J. P.

Zaključek dobrodelnega marca s Klapo Šutif

Trgovina, lesni hobi program in mizarstvo KAM-LES KAMNIK, d. o. o.
Trgovina: Perovo 26 (NA KAMNIŠKI OBVOZNICI)
1241 KAMNIK

TEL: 01/839 46 35
GSM : 041/371-581
E-POŠTA: kam-les@t-2.net

Delovni čas: pon–pet 7.00–19.00
Sobota: 7.00–13.00
Nedelja in prazniki ZAPRTO

 Pohištvo po meri (poličke, omarice, vgradne omare, kuhinje)  delovni 
pulti, kuhinjske stene, okenske police  masivne letve, zaključne letvice in 
opaž  nape, korita, karnise, vzmetnice  kljuke, roči   profesionalno  
in hobi električno in ročno orodje  vijaki spax  zidni vložki, silikoni, lepila  

 laminati, stenske obloge  vodila in odmične spone blum 
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NOVO V PONUDBI 
vinilne talne obloge in vodila na sistem odpiranja 
tip-on (predali brez ročajev)

beli iveral 
v razrezu  KUPON

Kupon lahko vnovčite do 30. 4. 2017 pri nakupu nad 5 m2. 9.90 €/m2
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Podjetništvo

petek, 24. marca 2017

Potrebujemo ustvarjale, iznajdljive, vztrajne in fleksibilne ose-
be z veliko energije in razvitim čutom odgovornosti pri ure-
sničevanju svojih delovnih nalog, zato k sodelovanju vabimo 
kandidate za posta delovna mesta 

DIREKTOR  DRUŽBE m/ž
(zaradi upokojitve)

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat(-ka), ki poleg 
z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
  ima najmanj visoko izobrazbo tehnične, ekonomske,  

organizacijske ali pravne usmeritve,
  ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
  znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
  ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti,  

izkazane z referencami.
Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

VODJA PROJEKTOV m/ž
Od kandidata pričakujemo:
 univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo strojne smeri,
 strokovni izpit  s področja strojništva,
 znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
 vozniški izpit kategorije B,
 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja projektov

Poleg strokovnih kompetenc od  kandidatov pričakujemo 
sposobnost prevzemati odgovornost, sposobnost timskega 
dela ter pozitivno naravnanost. 
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpol-
njevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom de-
lovnih izkušenj ter svojo vizijo razvoja družbe.

Glede izpolnjevanja splošnih zakonskih pogojev zadošča, da 
kandidat predloži pisno izjavo o izpolnjevanju le-teh s pripi-
som, da se zavezuje nemudoma dostaviti ustrezna dokazila, v 
kolikor bodo k temu pozvani. Pisne ponudbe z dokazili kandi-
dati pošljejo v roku 15 dni od objave po pošti na naslov ZARJA 
KOVIS, d.o.o. KAMNIK, Molkova pot 5, 1241 KAMNIK.  
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po sklenitvi 
pogodbe z izbranim kandidatom.
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Jasna Paladin

Kamnik - V KIKštarterju ima 
svoje delovne prostore ta hip 
štirinajst podjetij in 24 ak-
tivnih članov. 
Rdeča nit njihovega progra-
ma je podjetniško svetova-
nje, ki ga izvajata vodja KIK-
štarterja Matjaž Jug in stro-
kovni sodelavec Rok Colarič. 
»Uradni termini teh sveto-
vanj so enkrat mesečno po 
dve uri, a se jih ne držimo 
preveč, saj se sproti prilaga-
jamo povpraševanju. To je 
kar veliko, saj se mesečno 

pri nas na svetovanjih v pov-
prečju zglasi deset podjetni-
kov,« pravi Matjaž Jug, ki se 
z zadovoljstvom ozre na 
vrsto uspešnih podjetniških 
zgodb, ki so izšle iz njihove-
ga dela.

Podjetniško svetovanje 
prinaša lepe rezultate
Eno takšnih je spisal že Rok 
Colarič, ki je svojo podjetni-
ško pot začel prav preko pod-
jetniških svetovanj v KIKštar-
terju. »Ukvarjam se s snova-
njem in razvojem inovativih 
produktov in šel sem skozi 
vse faze, ki jih KIKštarter po-
nuja – od svetovanj do Start 
up šole podjetništva in Start 
up Vikenda, kjer sem s ste-
kleničko za nočno hranjenje 

dojenčkov tudi zmagal. Tre-
nutno sem v fazi prodaje in-
telektualne lastnine, po dru-
gi strani pa me zanima tudi 
lastna proizvodnja tega pro-
dukta,« pravi Rok Colarič, ki 
svoje izkušnje, ki jih je dobil 
v času študija na ekonomski 
fakulteti in na svoji lastni 
podjetniški poti, zdaj prena-
ša na druge. Pravi, da se je 
vse začelo z idejo, v KIKštar-
terju pa so ga opozorili na 
pasti, raziskave trga, prodaje 
in konkurence, ustrezno do-
ločitev cene, iskanje poslov-
nih partnerjev …

Zadovoljna 'stanovalca' 
KIKštarterja sta tudi Nejc 
Puš in Tilen Leskovec, ki 
sta ustanovila podjetje Us-
lugec. »To bo socialno pod-
jetje, namenjeno vsem, ki 
se srečuje z različnimi te-
žavami, ko jim primanjku-
je časa in ne zmorejo opra-
viti določenih stvari. Mi jim 
bomo s pomočjo na domu 
prišli naproti,« pravita mla-
da Kamničana, navdušena 
nad sistemom dela v KIK-
štarterju. »Med seboj si po-
magamo, si svetujemo, iz-
menjamo mnenja. Tudi vse 
birokratske zadeve sva z 
njihovo pomočjo izpeljala 
lažje kot sicer. Podjetni-
kom svetujeva, naj se pove-
žejo z istomislečimi, in 

KIKštarter je glede tega res 
pravo okolje.«
Tudi grafični oblikovalec Le-
nart Grkman je 'stanovalec' 
KIKštarterja že leto dni. Svo-
jo dejavnost sicer opravlja že 
dlje, a doma, kjer je delal 
prej, je bilo za delo preveč 
motilcev. »Največja pred-
nost KIKštarterja niso le 
ugodne cene za najem mize 
oz. pisarne, ampak pred-
vsem okolje, ki je res stimu-
lativno in kreativno. Tudi 
sam s svojim znanjem po-
magam drugim, vsak od nas 
nekaj ve in skupaj nam je 
lažje,« ugotavlja Lenart, ki 
se posveča grafičnemu obli-
kovanju za tisk, predvsem 
celostnim grafičnim podo-
bam za podjetja.

Svetovanje pomaga le,  
če temu sledi trdo delo

Njihova vrata so odprta za 
vse, ne glede na leta in izku-
šnje. »Enim je lažje poma-
gati, drugim težje. Starejši 
so navadno bolj nezaupljivi 
in veliko denarja namenijo 
zaščiti svoje intelektualne 
lastnine, čeprav se kasneje 
pogosto izkaže, da za njihov 
produkt na trgu ni zanima-
nja. Podjetniški nasveti so 
brezplačni, a treba je vedeti, 
da eno svetovanje ne reši ni-
česar. Ko se odločimo, kaj 
bomo delali, se pravo delo 
šele začne. Mi s svojim zna-
njem podamo roko, a na po-
samezniku je, da svojo pod-
jetniško idejo tudi uresniči.«

Od ideje do posla
KIKštarter se je v dveh letih razvil v enega največjih in predvsem najbolj kakovostnih soposlovnih 
centrov pri nas. Že vse od ustanovitve izvajajo podjetniška svetovanja, ki so poskrbela že za vrsto 
uspešnih podjetniških zgodb.

Podjetniška svetovanja izvajata Matjaž Jug in Rok Colarič. 

Nejc Puš in Tilen Leskovec iz podjetja Uslugec Grafični oblikovalec Lenart Grkman / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – »Naše stranke so 
zelo raznolike. Veliko je sta-
rejših, ki jih vozimo po na-
kupih, do banke, zdravnika 
in drugih opravkov. Preva-
žamo tudi najmlajše, na tre-
ninge ali v šolo, naše stran-
ke so tudi gojenci Ciriusa pa 
tudi poslovneži, ki jih vozi-
mo po sestankih ali na leta-
lišče. Vse več dela imamo ob 
koncih tedna, ko prevažamo 
tiste, ki pregloboko pogleda-

jo v kozarec,« pravi Matjaž 
Vehovec, ki v podjetju zapo-
sluje še šest voznikov, in 
doda, da so pri taksi prevo-
zih ključne točnost, odziv-
nost in zanesljivost. 
Pa imajo dela, odkar več ne 
vozi Kamnikbus, še več? 
»To se niti ne pozna, saj mi 
praviloma vozimo od vrat do 
vrat. Mogoče se pozna pri 
turistih, ki nas pokličejo za 
prevoz do Snovika ali doline 
Kamniške Bistrice,« še pravi 
Vehovec.

S taksijem k zdravniku, z zabave ...
Na Kamniškem imamo več ponudnikov taksi prevozov, saj je povpraševanja precej. Kdo vse so 
stranke in kakšno je delo taksista, nam je povedal Matjaž Vehovec, ki vodi Taxi Kamnik.

Matjaž Vehovec / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – V KIKštarterju bodo 1. in 2. aprila (oba dneva med 
10. in 18. uro) pripravili Vikend programiranja, kjer se bodo 
udeleženci spoznali z osnovami izdelovanja spletnih strani 
s HTLM in CSS. V času tečaja bo vsak udeleženec ob po-
moči mentorja izdelal tri spletne strani, se seznanil z osno-
vami veščin, ki postajajo ključne v 21. stoletju, in, kar je 
najpomembneje, ugotovil, ali je programiranje sploh zanj 
ali ne. Dvodnevni tečaj programiranja, primeren za popol-
ne začetnike, bo vodil izkušeni programer Filip Koprivec. 
Več informacij o programu, ceni in obvezne prijave na 
info@kikstarter.si. J. P.

Vikend programiranja v KIKštarterju
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Mladi

9petek, 24. marca 2017

Tomaž Bojc,  
Cirius Kamnik 

Kamnik – Tudi tokrat je bila 
udeležba na sejmu številna, 
saj se je na izvirno opremlje-
nih stojnicah predstavilo kar 
57 učnih podjetij iz petih 
držav. Nagovor na prireditvi 
je imel med drugimi tudi 
celjski župan Bojan Šrot, ki 
je poudaril pomembnost 
takšnih in podobnih dogod-
kov, saj predstavljajo odlič-
no priložnost povezovanja 
teorije in prakse ter prepo-
trebnega nabiranja izkušenj 
dijakov in dijakinj.
Na letošnjem sejmu smo se 
predstavili s katalogom Pog-
led iz naslonjača, v katerem 
smo obiskovalcem ponujali 
različne vodene oglede zna-
menitosti mesta Kamnik 
(Šutna, rojstna hiša Rudolfa 
Maistra, grad Zaprice, Mali 
grad, cerkev Marijinega 
brezmadežnega spočetja) in 
okolice (Velika planina in 
Arboretum) – vse to na prav 
poseben način: z vozičkom. 

Prav tako smo jih opozorili 
na Kamfest ter Dneve naro-
dnih noš in oblačilne dediš-
čine. 
Pri tem nam je dejavno po-
magal tudi Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik, ki nas je za potrebe 
sejma opremil z različnim 
informativnim materialom 
(katalogi, slikami in lutkami 
kamniške Veronike). 
Da nam je uspelo, priča tudi 
naš rezultat, saj smo se na 
mednarodnem sejmu 
uvrstili med deset najboljših 
učnih podjetij. Rezultat nas 
toliko bolj razveseljuje zara-
di dejstva, da zmorejo tudi 
naši dijaki in dijakinje kljub 
omejitvam dosegati najbolj-
še rezultate in prepričati 
strokovno žirijo, ki so jo tudi 
letos sestavljali tisti, ki se s 
trženjem in stiki z javnostjo 
ukvarjajo profesionalno.
Hkrati pa je dosežen rezul-
tat tudi dobra spodbuda za 
še tesnejše sodelovanje med 
našim zavodom in lokalno 
skupnostjo.

Pogled iz naslonjača

Ob 100. obletnici obeležitve dneva žena, 8. 
marca, so se dijaki učnega podjetja Team Centra 
za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik udeležili zdaj že tradicionalnega 
Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju.

Dijaki iz učnega podjetja Cirius so na letošnjem sejmu 
učnih podjetij predstavili vodene oglede Kamnika in okolice 
– z vozičkom. / Foto: Cirius Kamnik

Bojana Klemenc

Kamnik – V preteklem letu 
je Mladinska mreža MaMa 
začela izvajati projekt Mla-
dim, v okviru katerega je v 
Mladinskem centru Kotlov-
nica v sredo, 15. marca, pote-
kalo tudi usposabljanje z 
naslovom Marketing in or-
ganizacija v delovanju glas-
benih skupin. 
Usposabljanje, ki ga je vodil 
Jože Habula, bobnar skupi-
ne Big Foot Mama, je prip-
ravljeno posebej za mlade 
glasbenike in hkrati mladin-
ske delavce in poteka v os-
mih mladinskih centrih po 
Sloveniji.

Mladi Kamničani 
navdušeni in navdušili
V Kotlovnici, ki je bila prva v 
vrsti usposabljanj, sta sode-
lovali dve mladi kamniški 
glasbeni skupini The Mint 
in Fuck the 5th ter Blaž Fle-
rin, ki je zaposlen v kamni-
škem mladinskem centru. S 
tovrstnim izobraževanjem 
mlade glasbene skupine pri-
dobijo znanje, ki ga potrebu-
jejo za svojo nadaljnjo pot in 

razvoj, mladinski delavec pa 
znanje, ki ga lahko podaja 
dalje. 
Udeleženci so z raznolikimi 
predavanji preko celega dne 
izvedeli, kaj je glasbena sku-
pina in kako funkcionira, 
predstavljene so bile njene 
značilnosti in delitev dela 
znotraj skupine, pomen zu-
nanje podobe, komunicira-
nja z mediji in javnostmi, 
predstavljeni pa so bili tudi 
konkretni napotki, kako 
predstaviti svoj izdelek, 
pripraviti dogodek, čigava 

pomoč se pri tem potrebuje 
in kako pomembno je sode-
lovanje z drugimi. Člani 
kamniških glasbenih sku-
pin so bili nad izobraževa-
njem navdušeni, saj so pre-
jeli številne praktične infor-
macije in med seboj delili že 
pridobljene izkušnje, naj-
bolj pa jih je zanimala tema-
tika o organizaciji koncer-
tov. Tudi avtor tega projekta 
Jože Habula je bil nad kam-
niškimi glasbeniki navdu-
šen in priznal, da so presegli 
njegova pričakovanja, da so 

zavzeti in da se jim vidi, da 
prinašajo s seboj že nekaj 
znanja, ki ga lahko nadgra-
dijo, tudi s pomočjo njego-
vih, skoraj tridesetletnih iz-
kušenj v slovenski glasbeni 
industriji.

Projekt se nadaljuje
Tokratni celodnevni pro-
gram je bil razdeljen na dva 
dela. Prvi del so sestavljala 
predavanja in predstavitev, v 
drugem delu pa so glasbene 
skupine aktivno sodelovale v 
programu. Projekt se nada-
ljuje potem tako, da izbrana 
glasbena skupina mladin-
skega centra nastopa v dru-
gem mladinskem centru po 
principu rotacije, torej bo 
vsaka glasbena skupina na-
stopila osemkrat do konca 
letošnjega leta. V vsakem 
trimesečnem delu skupine 
dobijo vpogled na delovanje 
v naslednjem trimesečnem 
obdobju. Mladi glasbeniki 
bodo dobili vnaprej določe-
ne naloge in dolžnosti, na 
koncu vsakega cikla pa bodo 
dobili nov nabor informacij 
in nalog, ki so nadgradnja 
prejšnjih.

Pomembno znanje 
mladim glasbenikom
V Kotlovnici je minuli teden potekalo usposabljanje Marketing in organizacija v delovanju glasbenih 
skupin.

Člani kamniške glasbene skupine Fuck the 5th 

Sonja Dobovšek

Duplica – Na stojnici sva 
mentorici Teja Strlič in So-
nja Dobovšek s pomočjo 
treh učencev, ki obiskujejo 
zeliščni krožek, predstavili 
uporabo timijana. Pri krož-
ku smo namreč posejali ti-
mijan, sorodnico timijana – 
materino dušico in ju posa-
dili na šolski vrt, nekaj lonč-
kov zelišča pa smo imeli v 

učilnici, da so nam bili stal-
no na voljo. Timijan smo 
tako uporabili pri pripravi 
timijanovega sirupa, timija-
novega mlečnega namaza, 
timijanovega olja, timijano-
vega medu, naredili smo 
sveži sir s timijanom, timi-
janovo maslo, medenjake s 
timijanom, polnozrnat pirin 
kruh s timijanom in timija-
nov čaj. Na stojnici smo te 
jedi tudi predstavili. Poleg 

tega smo v šoli naredili tudi 
kopalno sol s timijanom, 
mila in sveče s timijanovim 
eteričnim oljem, timijanovo 
masažno olje ter timijanov 
sirup za izkašljevanje, kar 
smo na stojnici uporabili za 
dekoracijo in dišavo. Vse to 
smo dopolnili tudi s plaka-
tom in brošuro o timijanu. 
Učenci so obiskovalcem 
izčrpno predstavili uporabo 
timijana in ponudili timija-

nove jedi. Razveselil nas je 
tudi obisk kuharskega moj-
stra Bineta Volčiča.
Na sejmu je sodeloval tudi 
naš Šolski ekovrt, ki pa se je 
predstavil na demonstracij-
skem odru. Mentorici Vlasta 
Bizjak in Kristina Ločniškar 
sta vodili skupino šestih 
učencev, ki obiskuje inte-
resno dejavnost Šolski 
ekovrt, ki na naši šoli deluje 
že štiri leta in skrbi za šolski 
vrtiček. Vsakič po delu na 
vrtu si pripravijo tudi malico 
iz zelenjave, zelišč z vrta ter 
sadja in jagodičevja, kar 
uporabijo tudi pri šolski ma-
lici. 
Na demonstracijskem odru 
so prikazali pripravo različ-
nih namazov, ki jih pogosto 
pripravijo tudi pri interesni 
dejavnosti Šolski ekovrt. 
Prva skupina je pripravila tri 
mlečne namaze: s pehtra-
nom, s čebulo in s kore-
njem, druga skupina pa je 
pripravila čičerikine nama-
ze: s kumaricami, z zelišči 
in s česnom. Na koncu so 
jih ponudili obiskovalcem 
sejma.

Predstavili so uporabo timijana
V petek, 10. marca, se je na sejmu Altermed v Celju predstavila OŠ Marije Vere, v okviru Ekošole, 
projekta Odgovorno s hrano ter Šolskega ekovrta.

Razveselil nas je tudi obisk kuharskega mojstra Bineta Volčiča. / Foto: OŠ Marije Vere

                        + poštnina

EUR

Knjiga je popoln 
vodnik zdravega 
prehranjevanja. 
Primerna je tako za 
skrbne gospodinje, 
kakor tudi za 
novopečene kuharske 
mojstre. Priporočamo 
jo tudi kot koristen 
učbenik za mlade 
kuharje. Vodilo, ki 
je bilo rdeča nit pri 
nastajanju knjige 
je, prikazati kako 
sestaviti enostavne, 
denarnici prijazne 
uravnotežene obroke 
za vso družino. 

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

142 strani; 200x 230 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

9   90
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Leon Pirman

Kamnik – V občinski ligi sta 
bili odigrani zadnji dve koli 
rednega dela pred začetkom 
razigravanja. Vodilna po re-
dnem delu je ekipa Ambrož 
Team, sledijo Kegelj Team, 
ŠD Soteska in kot četrta se 
je v razigravanje za prvaka 
uvrstila Zarja Elektronika. 
Sistem razigravanja je tak, 
da igrajo vsak z vsakim 
2-krat, tisti z največ točkami 
je nato prvak. 
Po končanem državnem pr-
venstvu pričakujemo vse 
ekipe v najboljših zasedbah. 

Vabimo vas na ogled tekem, 
urnik tekmovanja pa lahko 
dobite na internetni strani 
kluba (www.kk-kamnik.si).
V zadnjih dveh kolih je bilo 
več ali manj že vse odločeno 
in zato ni bilo presenetljivih 
rezultatov. Izjema je bil 
samo izid Franca Poljanška, 
ki je v tekmi 14. kola DU Ka-
mnik proti ŠD Soteski podrl 
izjemnih 629 kegljev. Vsi 
prisotni na kegljišču so uži-
vali v odličnem kegljanju 
Franca v ekipi DU Kamnik, 
ki je s tem dosegel svoj oseb-
ni rekord, ki ga bo stežka 
ponovil in tudi presegel.

Občinska liga  
v kegljanju

Ekipa Mladinci: Tamara Pevec, Tea Repnik, Janja Zupančič, 
Miha Uršič, Nina Burkeljca in Špela Hribar

Darja Korelc

Kamnik – Kapetan članske 
ekipe Tenis kluba Kamnik 
Boštjan Repanšek je v sobo-
to, 11. marca, vse kandidate 
za igranje v 2. slovenski član-
ski ligi sklical na prvi trening. 
Igralci, ki bodo kamniške 
barve zastopali v letošnji ligi, 
so poleg Repanška še Urban 
Čevka, Aleš Pogačar, Nejc Le-
mič, Domen Korelc, Gregor 
Horvat, Aljaž Burja in Žan 
Gostič. Po dolgih letih aktiv-
nega igranja se je od tekmo-
valnega tenisa zaradi službe-
nih obveznosti poslovil Igor 
Knez, ki bo še naprej deloval 
v klubu, a samo še na rekrea-
tivnih dogodkih. Od novin-
cev v ekipi naj omenimo 
28-letnega Gregorja Horvata, 
ki je svojo mladinsko kariero 
preživel v ljubljanski Olimpi-
ji, letos pa bo okrepil Kamni-
čane, ter 26-letnega povratni-

ka v ekipi Domna Korelca, ki 
je bil pred osmimi leti član 
slovenske reprezentance do 
18 let, ki je v Franciji osvojila 
naslov evropskega prvaka. 
Kamničani letos ciljajo na 
najvišja mesta v ligi, zato so 
priprave začeli zgodaj, kot še 
nikoli doslej. Prve ligaške tek-
me se začnejo v soboto, 6. 
maja, liga pa se konča v nede-
ljo, 4. junija.

Teniški igralci začeli  
s pripravami na ligo

Boštjan Repanšek 
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Lestvica po 12. krogih
1. Amrož Team 14 12 0 2 24
2. Kegelj Team 14 10 0 4 20
3. ŠD Soteska 14 10 0 4 20
4. Zarja Elektronika 14 9 1 4 19
5. ŠD Policist 14 6 1 7 13
6. DU Kamnik 14 4 0 10 8
7. Calcit 14 2 2 10 6
8. Mladinci 14 1 0 13 2

Tjaša Žibert

Duplica – Nastopilo je 86 
učencev osnovnih šol, naj-
boljših na občinskih tekmo-
vanjih v Domžalah, Trzinu, 
Medvodah, Vodicah, Men-
gšu, Komendi in v Kamniku.
Naši favoriti Jan in Eva Šo-
bar ter Dejan Jokić so bili žal 
ustavljeni v svojih polfinal-
nih dvobojih. Z grenkim 
priokusom so sprejemali 
bronaste kolajne, ker le dva 
prvouvrščena napredujeta 
na državno prvenstvo. Tretje 
mesto v ekipni kategoriji je 

dosegla OŠ Marije Vere v 
postavi: Mateja Strle, Tea 
Brletič, Dejan in Luka Jokić. 
Za lep uspeh so prejeli bro-
naste kolajne.
Najboljšo igro je prikazal 
učenec 3. razreda OŠ Marije 
Vere Luka Jokić. Z močnimi 
spini z obeh strani in s ser-
visom v slogu kitajskih moj-
strov je razorožil in prema-
gal vse nasprotnike v kate-
goriji od 1. do 5. razreda. 
Luka je osvojil zlato kolajno 
in je še edini kamniški up 
na prihajajočem državnem 
šolskem prvenstvu.

Medobčinska liga je 
končana

Člani in veterani so končali 
tekmovanje v Kamniški me-
dobčinski namiznoteniški 
ligi. Nastopilo je osemnajst 
ekip, ki so se pomerjale med 
seboj v OŠ Marije Vere ob 
sobotah in nedeljah od 3. ja-
nuarja do 12. marca. Na 
zaključnem tekmovanju 
najboljših štirih je zmagala 
ekipa Carpe diem z Duplice. 
Jure Juteršek in Damjan 
Đurić sta prejela zlati kolaj-
ni in veliki prehodni pokal. 

Drugo in tretje mesto sta do-
segli vedno odlični ekipi iz 
Tuhinjske doline: Milan 
Močnik in Matevž Hribar 
ter Peter Pančur in Srečo 
Berlic. Četrto mesto je do-
segla ekipa Hitra sedmica iz 
Lok pri Mengšu v postavi 
Aleš Kokalj in Dragan Jokić. 
Naslednje veliko namiznot-
eniško tekmovanje bo odpr-
to prvenstvo občine Kamnik. 
Igrali bomo v OŠ Marije 
Vere v nedeljo, 26. marca, z 
začetkom ob 9. uri uri. Priš-
li bodo najboljši igralci iz 
Slovenije ter gostje iz Istre.

Osem medalj za Kamničane
Mladi kamniški namiznoteniški igralci so na področnem tekmovanju v Dragomlju osvojili osem kolajn.

Najboljši igralci namiznega tenisa na področnem tekmovanju v Dragomlju, odigranem 13. marca / Foto: Namiznoteniški klub Kamnik

Jure Ugovšek

Kamnik – Na petem krogu 
mladinske lige je Ivana Da-
vidovič osvojila drugo mesto 
z rezultatom 370 krogov. Če 
bi tako dobre rezultate dose-
gala tudi na začetku sezone, 
bi najbrž bila vpoklicana v 
slovensko reprezentanco za 
nastop na evropskem prven-
stvu, ki je v začetku marca 
potekalo pod Pohorjem.
Bližje kot je državno prven-
stvo, v boljši formi je tudi 
kamniški strelec z zračno 
pištolo Rožle Repič. Na pe-
tem kolu prve državne lige 
je z odličnimi 386 doseženi-
mi krogi zaostal zgolj za Ke-

vinom Vento, Ormožanom, 
ki je na minulem evrop-
skem prvenstvu veljal za 
glavnega kandidata sloven-
ske reprezentance za odličje 
(za kar se mu na žalost sicer 
ni izšlo). Spomnimo, Repič 
je lani v Trbovljah osvojil na-
ziv državnega prvaka.
Natančni so tudi mladi kam-
niški upi. Blaž Bergant, Žiga 
Klarič in Nejc Kuhar so z 
najboljšim nastopom v tej 
sezoni zasedli peto mesto 
med 19 ekipami strelcev do 
15 let z zračno puško. Do 
tretjega mesta jim je zmanj-
kalo šest krogov.
Strelska družina je v febru-
arju organizirala domače 

tekmovanje na strelišču ob 
mekinjskem stadionu, na 
katerem sta domača tekmo-
valca nanizala zmagi v obeh 
kategorijah. Rožle Repič je 
bil najnatančnejši z zračno 
pištolo, Jure Ugovšek pa z 
zračno puško. Za popolno 
dominanco sta poskrbeli še 
obe domači ekipi treh tek-
movalcev s pištolo, ki sta 
osvojili prvo (ekipa v sestavi 
Marjan Repič, Rožle Repič 
in Radej Roman) in drugo 
mesto (ekipa v sestavi Denis 
Klarič, Ivana Davidovič in 
Miroslav Davidovič). Puška-
ši so bili tretji (v ekipi sta 
bila še Luka Mestek in Le-
nart Jakob).

Strelci vse bolj natančni
Strelska sezona z zračnim orožjem gre počasi h koncu, tekmovalci Strelske 
družine Kamnik pa nizajo vse boljše rezultate.

Ivani Davidovič je na 
tekmovanju v Ljubljani med 
mladinkami uspel izvrsten 
rezultat: s 370 krogi je 
zasedla drugo mesto. 
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Za državne prvake so nasto-
pali Jure Starman (590), Kle-
men Mahkovic (611), Gašper 
Burkeljca (598), Damjan 
Hafnar (573), Marko Oman 
(606), Janže Lužan (617), re-
zervi pa sta bila Franci Gru-
bar in Matej Turk. Za ekipo 
trenerja Francija Spruka so v 
sezoni nastopali poleg ome-
njenih še Jakob Jančar, Peter 
Jantol, Brane Potočnik in v 

jesenskem delu tudi Aleš 
Prosen.
Moramo pa omeniti tudi 
dva vrhunska rezultata: v 5. 
kolu so podrli 3787 kegljev, 
kar je tudi klubski rekord, v 
8. kolu pa so s 3706 podrti-
mi keglji dosegli drugi klub-
ski rezultat šampionske se-
zone 2016–17. Ob rekordu 
so vsi presegli 600 podrtih 
kegljev, največ pa jih je 
podrl še kadet Jakob Jančar 
647. Tako so je ekipa Calcita 

uvrstila tudi v evropski po-
kal, kjer bodo nastopali 
samo državni prvaki iz vse 
Evrope, in seveda neposred-
no so se uvrstili tudi v ligo 
prvakov.
Dekleta so v zadnjem kolu 
odpravila prav tako ekipo 
Ljubelj iz Tržiča s 6:2 in z 
zelo dobrimi 3382 podrtimi 
keglji. Tokrat so prav vse od-
igrale odlično: Lidija Pirman 
(561), Tea Repnik (543), Kla-
ra Koprivec (565), Noemi 

Živkovič (578), Tadeja Ko-
kalj (563) in Irena Koprivc 
(572 podrtih kegljev), zase-
dle so končno 6. mesto v 1 
A. državni ligi. 
Druga ekipa je v zadnjem 
kolu v nedeljo gostovala v 
Postojni in bila poražena ter 
je tako zasedla 4. mesto v 
drugi ligi zahod.
Tretja moška ekipa pa je go-
stovala v Kranjski Gori in 
zmagala s 5:3 ter zasedla 4. 
mesto v 3. slovenski ligi za-
hod. Druga ženska ekipa je 
v 2. ligi gostovala v Ljubljani 
pri Taborski jami in bila po-
ražena s 5:3.

Kamniški kegljači državni prvaki
1. stran
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Dare Homar

Kamnik – V Kranju je bil od-
igran finalni turnir za U-13; 
člani Vaterpolskega društva 
Kamnik so v polfinalu pre-
magali Branik iz Maribora z 
9:2, nasprotnik v finalu je 
bil kranjski Triglav, ki je v 
polfinalu odpravil Ljubljano 
Slovan s 4:3.
Finale so kamniški fantje 
začeli boljše, toda v nadalje-
vanju niso dosegli zadetka, 
kljub kar nekaj priložnos-
tim. Končni rezultat je bil 
6:1. Ekipa je po rednem delu 
bila prva in v finalu zdrsnila 
na drugo mesto, Triglav je 
napredoval s tretjega na 
prvo, Branik, ki je bil pred 
polfinalom četrti, je v tekmi 
za tretje mesto premagal 
Ljubljano. Končni vrstni 
red: 1. Triglav, 2. Kamnik, 3. 
Branik, 4. Ljubljana. 
Za Kamnik so igrali: David 
Golob in Vasja Gorela Bur-
ja, Ažbe Cerar, Aleksander 
Cerar, Urban Zupan, Vid 
Felicijan, Marko Pilič, Blaž 
Nadižar, Matic Kordež, Anej 
Ostrež, Lukas Zdravkovič 
Gligorovski, trener: Primož 
Romšak. 
Ko izgubiš, si vedno razoča-
ran, verjetno so bili fantje 
bolj žalostni kot njihovi star-
ši in ostali člani Vaterpol-
skega društva Kamnik, ki se 
zavedamo, da je uvrstitev v 
finale vrhunski dosežek, saj 
se moramo od oktobra do 

junija na treninge voziti v 
Kranj. Ekipa letnika 2004 in 
mlajši ima naslednjo prilož-
nost za osvojitev lovorike v 
mesecu juniju na pokalnem 
prvenstvu, ki ga organizira-
mo v Kamniku, do takrat pa 
bo treba pridno trenirati.
V Ljubljani so igrali mladin-
ci z Ljubljano Slovan. Fantje 
so ljubljanske vrstnike pre-
magali s 14:7, do konca re-
dnega dela igrajo še proti 
Braniku, je pa že zdaj zna-
no, da bodo po rednem delu 
drugi in da se v finalu, ki se 
igra na dve dobljeni tekmi, 
pomerijo z AVK Triglav. 
Člani v sezoni 2017 igrajo 
zelo dobro, trenutno zaseda-
jo 3. mesto, občutno moč-
nejša sta AVK Triglav in 
Ljubljana Slovan, Branik iz 
Maribora so kamniški va-
terpolisti premagali dvakrat, 
s Koprom je bila ena zmaga 
in poraz. V drugi del gremo 
s tretjega mesta in upamo 
na dobre tekme za zaključek 
državnega prvenstva in da 
nekaj tekem odigramo tudi 
na kamniškem bazenu Pod 
skalo. 
V mesecu maju je v Ljublja-
ni kvalifikacijski turnir ka-
detov za evropsko prvenstvo, 
selektor Aleš Komelj je v 
ožji izbor kandidatov za re-
prezentanco Slovenije letni-
ka 2000 poklical tudi dva 
člana našega društva: vratar-
ja Martina Miheliča in cen-
ter Luka Soklerja.

Vaterpolisti drugi  
v Sloveniji

Mladi kamniški vaterpolisti so slovenski podprvaki. 
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Miha Štamcar

Kamnik – V štirih medseboj-
nih tekmah v letošnji sezoni 
so se zmage vedno veselili 
ljubljanski odbojkarji, na 
zadnjih treh celo brez izgub-
ljenega niza. Tudi v Kranju 
na finalni tekmi je minulo 
nedeljo po dveh odigranih 
nizih vse dišalo po tem, da 
bo tudi peta letošnja medse-
bojna tekma v zadnjih letih 
najboljših dveh slovenskih 
ekip končana že po treh ni-
zih. A se Kamničani s tem 
nikakor niso sprijaznili. Od 
tretjega niza naprej je bila 
na taraflexu dvorane Plani-
na v Kranju praktično le ena 
ekipa – kamniška, ki je ob 
pomoči svojih navijačev os-

vajala točko za točko, v dra-
matičnem petem nizu pa v 
končnici ohranila mirno kri 
in prišla do zaslužene zma-
ge proti aktualnim držav-
nim prvakom.
»Trenerjeva navodila po 
drugem izgubljenem nizu 
so bila kratka in jedrnata, 
vendar so to klubske skriv-
nosti,« je po koncu tekme v 
šali dejal Andrej Štember-
gar Zupan, kapetan Calcit 
Volleyballa, z bolj resnim 
tonom pa nadaljeval: »Že 
pred tekmo smo vedeli, kaj 
je tisto, kar moramo naredi-
ti, če želimo premagati ACH 
Volley. Igralci obeh ekip se 
med sabo zelo dobro pozna-
mo, skrivnosti med nami ni. 
V prvih dveh nizih nismo 

zdržali njihovega pritiska s 
servisi, prav tako smo bili 
preveč nervozni. Toda ne 
glede na to, da smo prva dva 
niza izgubili, smo v tretjega 
šli, kot da se ni nič zgodilo. 
Pokazali smo veliko željo po 
zmagi, prikazali smo srčno 
in borbeno igro, s katero 
nam je uspelo premagati 
Ljubljančane. Veliko zaslug 
za zmago so imeli naši navi-
jači, ki so nam dali dodatno 
energijo,« je še dodal Štem-
bergar Zupan, ki je bil ob 
koncu turnirja zasluženo 
izbran za najboljšega igral-
ca. Prav z njegovo serijo 
asov se je v tretjem nizu za-
čel preobrat, ki je Kamniča-
ne popeljal do končnega us-
peha. 

»Čeprav smo prva dva niza 
izgubili, nismo igrali slabo, 
medtem ko je ACH ves čas 
igral na visoki ravni, pa tudi 
tiste malenkosti v igri so se 
obrnile v njihovo korist. V 
nadaljevanju se nam je po-
nudila priložnost za kaj več, 
zagrabili smo jo z obema 
rokama, igralci so se 'razle-
teli' po igrišču, dvignili so se 
v vseh elementih odbojkar-
ske igre, predvsem pa so se 
začeli ukvarjati s svojo igro, 
kar nam je na koncu prines-
lo uspeh,« pa se je pokalne-
ga naslova veselil Gašper 
Ribič, ki v letošnji sezoni 
vodi odbojkarje Calcit Vol-
leyball, kot igralec pa se je 
leta 2001 veselil prve klub-
ske lovorike v pokalnem tek-
movanju.
Pot do ubranitve pokalnega 
naslova pa je bila za kam-
niške odbojkarje vse prej kot 
lahka; ne samo zaradi final-
nega obračuna z Ljubljanča-
ni in štirih medsebojnih po-
razov v letošnji sezoni, pač 
pa tudi zaradi poškodb in 
bolezni v zadnjem obdobju, 
predvsem pa zato, ker so na 
poti do finala v polfinalnem 
obračunu morali premagati 
domačine turnirja. Kranjski 
Triglav v letošnji sezoni igra 
odlično, ne nazadnje je v 
svoji dvorani Kamničane že 
premagal v rednem delu dr-
žavnega prvenstva, v kate-
rem je bil boljši tudi od 
ACH Volleyja. Svojo dobro 
formo so kranjski odbojkarji 
potrdili tudi z zmago v uvo-
dnem nizu polfinala, ko so 
slavili na razliko, toda v na-
daljevanju je bilo, podobno 
kot dan pozneje, spet vse v 
znamenju razigranih 
Kamničanov.

Pokalna lovorika 
ostaja Kamničanom
Odbojkarji Calcit Volleyballa so lani po petnajstih letih pred svojimi navijači spet osvojili pokalno 
lovoriko, drugo v zgodovini kluba, na tretjo pa so čakali le 14 mesecev. Po neverjetnem preobratu so 
v Kranju v finalni tekmi pokala Slovenije minulo nedeljo na kolena spravili ACH Volley in se še drugič 
zaporedoma veselili pokalnega naslova.

Pokalni naslov odbojkarjem Calcit Volleyballa so prinesli: Sašo Štalekar, Klemen Hribar, 
Metod Golob, Žan Novljan, Timotej Ratek, Jure Okroglič, Primož Vidmar, Maxson Pereira, 
Jan Brulec, Jure Lakner, Domen Kotnik, Andrej Štembergar Zupan, Matic Videčnik in Jani 
Konjedic. V strokovnem vodstvu so ob trenerju Gašperju Hribarju še njegov pomočnik 
Aleš Hribar, statistik Boštjan Verčič, kondicijski trener Dalibor Todorović, fizioterapevt Jaka 
Vitez in zdravnica dr. Vesna Puketa. / Foto: Klemen Brumec

Gorski teki
Člani KGT Papež vabijo jutri, 25. marca, na že 22. tek k Sv. 
Primožu, ki bo hkrati tudi prva letošnja tekma Tekaškega 
pokala občine Kamnik. Start dolge proge (3,5 km) bo ob 10. 
uri pri Domu krajanov na Vegradu, start kratke (500 m) pa 
prav tako ob 10. uri pri turškem znamenju. Čas teka je ome-
jen na 40 minut. Prevoz opreme s starta dolge proge na cilj 
je zagotovljen. Na dan tekmovanja so prijave možne le za 
kratko progo. Razglasitev rezultatov bo ob 12. uri na cilju.

Biatlon
Petnajstletni kamniški biatlonec Lovro Planko (SK Ihan) je 
na Alpskem pokalu v biatlonu, kjer tekmujejo biatlonci iz 
Avstrije, Nemčije, Italije, Švice in Slovenije, v končnem se-
števku osvojil 4. mesto.

Odbojka
V OŠ Stranje so gostili tekmovanje državnega prvenstva v mali 
odbojki za deklice. Kamniške odbojkarice so se uvrstile med 
osem najboljših ekip. Zaključek prvenstva bo čez teden dni.

Šport na kratko

Stane Židan

Kamnik – V dveh urah je 
bilo potrebno preplezati de-
vet balvanov,  za posamezni 
balvan pa je imel vsak tek-
movalec na voljo največ de-
set poizkusov. 
Člani Plezalnega kluba Ka-
mnik so tekmovali v sedmih 
posameznih kategorijah, do-
mov pa odnesli kar pet me-
dalj. Prvo zmago na tekmova-
njih si je priplezal naš naj-

mlajši tekmovalni član Elija 
Baloh (mlajši cicibani), zlato 
medaljo je domov odnesel 
tudi državni prvak v balvan-
skem plezanju Luka Jerman 
(mlajši dečki). Srebro sta si 
priplezala Žiga Židan (starej-
ši dečki) in Jakob Ocepek (ka-
deti), bron pa je osvojil Timo-
tej Romšak (mlajši dečki). 
Katra Mali (starejše deklice) 
je osvojila 4. mesto, do sto-
pničk pa jo je ločil le en gib 
oziroma en preplezan vrh. 

Naslednja tekma 
zahodne lige 2017 bo v 
Kamniku

Člani Plezalnega kluba Ka-
mnik so na tekmi pokazali 
izjemno borbenost in moti-
vacijo. 
Naslednja tekma Zahodne 
lige 2017 bo na domačem 
terenu, v Balvanskem ple-
zalnem centru v Kamniku 
(nekadnji Alprem), in sicer 
v soboto, 1. aprila.

Elija Baloh do prve zmage
V Radovljici je sredi marca potekala druga tekma Zahodne lige 2017 v 
balvanskem športnem plezanju. V desetih posameznih kategorijah se je 
pomerilo 397 tekmovalcev, kar je rekordno število.

Elija Baloh s svojo prvo 
zlato medaljo 

Fo
to

: P
le

za
ln

i 
kl

u
b 

K
am

n
ik



12

Zanimivosti

petek, 24. marca 2017

Ajda Špacapan

Kamnik – Na pustno soboto 
so staro telovadnico OŠ 
Toma Brejca napolnili funk 
ritmi, prostor pa so zavzeli 
break dance plesalci oz. 
b-boys in b-girls, kot bi se 
sami rajši poimenovali. Zgo-
dila se je prava eksplozija 
plesnega znanja in hip hop 
kulture. V organizaciji Ples-
nega kluba Šinšin je poteka-
la prva edicija dogodka 
Explosion of knowledge (Ek-
splozija z nnanja), ki je bil 
namenjen mlajši generaciji 
plesalcev breaka, njihovem 
medsebojnem spoznavanju 
in nadgrajevanju znanja. 
Plesalci so pred tem celo do-

poldne pod mentorstvom 
starejših in izkušenih učite-
ljev pilili svoje znanje ter ve-
ščine. Popoldne pa jih je ča-
kal čisto pravi »break battel«, 
kjer so pod budnim očesom 
sodnikov pokazali svoje 
plesne spretnosti. Za ritmič-
no in glasbeno podporo so 
na dogodku poskrbeli DJ Su-
shi, dvojec na bobnih in kita-
ri Woulda shoulda coulda 
boizz ter raper Jurič iz Loga-
tca. Glavni pobudnik in idej-
ni vodja dogodka je bil Matej 
Repanšek, ki se z breakom 
ukvarja že dobrih trinajst let. 
Svoje znanje pa prenaša tudi 
na mlajše generacije, v Ples-
nem klubu Šinšin, kjer bre-
ak dance tudi poučuje.

Eksplozija znanja

Dogodek bo mladim plesalcem še dolgo ostal v spominu.  

Z nami bodo tudi najboljši 
športniki in športni delavci.

Bogat spremljevalni program. 

zabavala vas bo glasbena skupina
MODRIJANI
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Bojan Pollak

Družabni večer s 
predavanjem Picos de 
Europa 2016
Člani kamniškega alpinistič-
nega odseka redno na odse-
kovih sestankih prikazujejo 
posnetke z raznih plezalnih 
in drugih tur in podobno. 
Enkrat letno pa pokažejo del 
svoje dejavnosti tudi širši 
javnosti. 
Tako so v torek, 7. marca, 
pripravili v sobi Kluba kina 
Dom v Kamniku predstavi-
tev obiska članov alpinistič-
nega odseka španskega po-
gorja Picos de Europa. Pri-
kaz je bila odlična kombina-
cija kratkih filmčkov in dia-
pozitivov, spremljana s tem-
peramentno špansko glas-
bo, tako da je bil pravi užitek 
gledati in poslušati vse, kar 
so imeli fantje in dekleta 
pripravljenega pokazati in 
povedati.

Kamniški turni smučarji 
in kolesarji so zborovali
V torek, 7. marca, je imel 
turnosmučarski in kolesar-
ski odsek Kamnik svoj redni 
letni občni zbor. Pregledali 
so delo v preteklem letu in 
predstavili načrte za tekoče 
leto. 
V zimskem delu je bil izve-
den tečaj alpskega smuča-

nja in tečaj turnega smuča-
nja. Izvedenih je bilo deset 
vodenih in nekaj nevodenih 
turnosmučarskih tur v do-
mačih gorah in v Alpah. Ko-
nec maja 2016 je sedem 
članov odpotovalo na Alja-
sko s ciljem smučati s 6190 
m visokega Denalija, ven-
dar jim je zelo slabo vreme 
preprečilo, da bi smučali 
prav z vrha. Preko poletja in 
tudi v pozno jesen so opra-
vili dvajset skupnih kolesar-
skih tur različnih težavnos-
ti. Sodelovali so pri mladin-
skem taboru Vesele gorice v 
Črni na Koroškem. V letu 
2016 je odsek štel 39 čla-
nov.

Odsek še naprej vodi 
Simon Berlec
Letos ni bil volilni zbor, zato 
je vodstvo ostalo enako: na-
čelnik je Simon Berlec, na-
mestnik načelnika Vital 
Vek, tajnik Jure Ravnikar, 
blagajnik Klemen Romšak 
in člana upravnega odbora 
Bogdan Jamšek in Primož 
Brišnik. 
Tudi program aktivnosti je 
podoben lanskemu. Že četr-
tič zapored poteka tečaj tur-
nega smučanja. Izvajale se 
bodo skupne smučarske in 
kolesarske ture. Organizira-
na bodo predavanja z različ-
no vsebino. Odpravi v tuja 
gorstva bosta letos kar dve: 

ena bo poskusila poravnati 
neporavnane račune z lan-
skega leta na Denaliju na 
Aljaski, druga pa se je od-
pravila na najvišji vrh Irana 
– 5610 m visoki Damavand. 
Redni mesečni sestanki so 
vsak prvi torek ob 20. uri v 
prostorih Planinskega 
društva Kamnik in, kogar 
zanima turno smučanje in 
turno kolesarstvo, naj se 
pridruži.

Predavanje Andreja 
Terčelja
V sklopu rednega usposa-
bljanja je turnosmučarski in 
kolesarski odsek Planinske-
ga društva Kamnik povabil 
znanega alpinističnega, tudi 
turnega smučarja Andreja 
Terčelja, da je v torek, 14. 
marca, predaval o višji šoli 
smučanja zunaj smučišč. 
Zelo zanimivo predavanje 
je obsegalo vse bistvene 
osnove smučanja v gorah 
izven urejenih smučišč – 
od opreme do zakonskih 
pravil, od vrst snega do mo-
žnih smučarskih spustov 
itd. Predavanje je obogatil z 
veliko slikami in kratkimi 
filmi o svojih smučarskih 
podvigih od Alp do Himala-
je, na koncu pa je prikazal 
še zanimiv film o prostem 
(free-ride) smučanju v Se-
verni Ameriki s poudarkom 
na varnosti.

Planinski kotiček
Člani kamniškega alpinističnega odseka se poleg samega plezanja, 
usposabljanja novih alpinistov, dela v okviru planinskega društva in 
podobnega ukvarjajo tudi z drugim.
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Jasna Paladin

Županje Njive – Ose-
mindvajsetletni Aleš Korošec 
je samozaposleni v kulturi, 
že petnajst let tesno povezan 
z glasbo, glasbeni instru-
mentalist in mentor za bob-
ne, ki se je na svoji glasbeni 
poti kalil ob pomoči velikih 
glasbenih mojstrov, dobro 
leto dni pa svoje znanje pre-
naša tudi na mlajše – pa tudi 
starejše. Zanimanje je veli-
ko, opaža, tako med fanti kot 
med dekleti, njegov najmlaj-
ši učenec šteje šest let, 
najstarejša učenka pa 67 let. 
Zaveda se, da doma imeti 
bobne ni preprosto, saj gre 
za velik in predvsem glasen 
instrument, zato veliko star-
šev žal ne podpre tovrstnega 
veselja svojih otrok.
»Predvsem pri mlajših 
učencih je pogosto nastal 
problem zaradi cene, veli-
kosti in glasnosti instru-
menta, kar je v več primerih 
pripeljalo do opustitve igra-
nja. Z namenom, da bi tem 

in ostalim talentom omogo-
čil kakovostno učenje in ne-
moteno uporabo ustreznih 
bobnov, sem se odločil za ta 
dobrodelni projekt. Naletel 
sem na posluh Osnovne 
šole Stranje in skupaj zdaj 
zbiramo denar donatorjev. 
Kupiti nameravamo set ele-
ktronskih bobnov, ki bodo 
svoje mesto našli v šoli in 
bili tako na voljo vsem, ki bi 
se radi učili igranja bobnov. 
Elektronski bobni ne 
povzročajo praktično nobe-
nega hrupa, zavzamejo 
manj prostora, ne potrebu-
jejo posebnega vzdrževanja 
in omogočajo praktično ne-
skončen nabor različnih 
zvokov in efektov. Elektron-
ski bobni v svetu glasbe pos-
tajajo povsem nova dimen-
zija. Ne nazadnje je danes 
že vse povezano s tehnologi-
jo,« pravi Aleš Korošec, ki 
ima tudi svoj metal bend 
Sarcasm, v zadnjem času pa 
ga še posebej veseli prav po-
učevanje. Prvi odziv poten-
cialnih donatorjev ga veseli, 

želi pa si, da bi jih čim več s 
svojimi prispevki pokazalo, 
da jim je mar za mlade, uka 
željne posameznike.
Ker se zaveda, da sta za ka-
kovostno učenje potrebna 
tudi motivacija in čas, je po 
svojem programu poučeva-
nja sestavil priročnik z nas-
lovom Bobnarski S.O.S., ki 
ga bo novembra predstavil 

tudi v Londonu, saj je bil us-
pešen na javnem razpisu.
Kakšni pa so njegovi načrti v 
svetu glasbe? »V Los Ange-
les – raj za bobnarje. Tam si 
želim ustvarjati, to je moj 
življenjski cilj,« je odločen 
Aleš, ki si želi organizirati 
tudi bobnarski koncert, na 
katerem se bo predstavil s 
svojimi učenci.

Na pomoč bobnarjem
Bobnar Aleš Korošec iz Županjih Njiv se je odločil s pomočjo donatorskih sredstev v okviru projekta 
Bobnarski S.O.S. – na pomoč bobnar(jem) Osnovni šoli Stranje podariti set elektronskih bobnov.

Aleš Korošec s svojimi elektronskimi bobni / Foto: Gorazd Kavčič
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

Maksimiljana Mali

Kamnik – Kamniški metulji 
se imenuje skupina zanese
njakov, ki so si v tretjem ob
dobju življenja popestrili 
življenje na poseben, zelo 
ustvarjalen način. Njihova 
članica Jelica Slavič vsako 
leto napiše novo igro, ki jo 
ostali člani skupine izvedejo 
kot dramsko igro za občin
stvo v okviru Medgeneracij
skega društva Jesenski cvet 
in tudi za širše občinstvo. 
Jelica je tako avtorica kot re
žiserka. Igre so zabavne, po
peljejo nas na humoren na
čin v različna obdobja življe
nja vsakega posameznika: 
ko smo bili prvošolčki, ko 
smo bili zaljubljeni in izbi
rali partnerje …
Skupina se srečuje v Franči
škanskem samostanu v Ka
mniku, ki jim gostoljubno 
daje prostor za vaje in upri
zoritve njihovih iger. Vsak 
izmed članov skupine je po
memben člen v njihovi 
ustvarjalni verigi, vsi se tru
dijo in nas razveseljujejo s 
svojimi vlogami. Kolikor 
vem, se nihče od naših me
tuljev prej ni ukvarjal z igral
stvom, toda nikoli ni prepoz
no. Iz prej neopaznih gose
nic so se razvili v čudovite 
metulje, ki nam poživljajo 
praznike in počitnice ter 
skrbijo, da je med nami obi
lo smeha. Saj veste, ko si sta
rejši, je tvoja najpomemb
nejša naloga, da se smeješ.
 

Skupine delujejo kot 
družina
Kamniški metulji so sicer 
ena izmed skupin Medgene
racijskega društva Jesenski 

cvet, ki deluje v Domžalah, 
Lukovici, Mengšu, Trzinu, 
Moravčah in v Kamniku. V 
Kamniku deluje pet takšnih 
skupin. Vse skupine so si 
nadele zanimiva imena in 
poleg Kamniških metuljev 
se v občini Kamnik sestajajo 
še skupine: Bodeča neža, 
Marjance, Šmarnice in Do
brovoljčki.
Medgeneracijsko društvo Je
senski cvet združuje tiste, 
predvsem starejše občane, 
ki se želijo družiti, klepetati, 
si ustvarjati novo socialno 
mrežo, ki je morda z leti os
labela. Temeljni program 
društva je pogovor v skupi
ni, druženje, ustvarjanje pri
jetnega vzdušja med člani in 
bogatenje njihovega življe
nja. Skupine delujejo kot 
družina ali prijateljska sku
pina. Pogovori ali druge de
javnosti potekajo enkrat te
densko po uro in pol na is
tem mestu, navadno v jav
nem prostoru. Srečanja so 
namenjena usmerjenim po
govorom ali pa klepetu kar 
tako in tudi sprehodu, ogle
du kulturne prireditve ter 
spoznavanju domačega oko
lja ali ustvarjalni dejavnosti, 
kot so jo na primer izbrali 
Kamniški metulji. 

Sodelovanje v skupinah 
ni plačljivo
Vsaka skupina si sama pri
pravi svoj program in pri 
tem upošteva želje udele
žencev. Večina udeležencev 
je starejših od 65 let, sam
skih ali ovdovelih.
Sodelovanje v skupinah sta
rih ljudi za samopomoč ni 
plačljivo, društvo se financi
ra delno s strani Zveze dru

štev za socialno gerontologi
jo Slovenije, delno iz 
sredstev občin. Letna člana
rina v društvu je simbolič
nih deset evrov. Članstvo ni 
obvezno za udeležbo v sku
pinah. 
Skupine vodijo usposobljeni 
prostovoljci, ki poskrbijo za 
organizacijo in vsebino dela 
na skupini. Voditelj je kot 
nekakšen skrbnik skupine, 
ki poskrbi za prostor, pred
laga vsebine pogovorov in 
organizira ter koordinira do
gajanje ter se povezuje z os
talimi voditelji v društvu. 
Poleg teh pogovorov pa v 
društvu organiziramo tudi 
strokovna predavanja ter de
lavnice na teme, kot so: de
menca, urjenje spomina, 
odnosi starejšimladi, zdra
va prehrana v starejšem ob
dobju in podobne teme. 
Vsako leto organiziramo 
strokovno ekskurzijo, pove
zano z izletom v zanimive 
slovenske kraje, in obišče
mo kakšno ustanovo za sta
rejše v drugih krajih Slove
nije. 
Organiziramo tudi večdnev
ni medgeneracijski tabor. 
Do sedaj je potekal v Zdravi
lišču Radenci, letos pa smo 
ga preselili na morje v hotel 
Delfin v Izolo. Na taboru or
ganizatorji in voditelji po
skrbijo za celotno organiza
cijo, program in pestro do
gajanje. Bistveni namen 
tega tabora je, da imajo tudi 
starejši možnost dopustova
nja po njihovi meri. Cena 
letovanja je prilagojena upo
rabnikom, stroški letovanja 
pa se lahko odplačujejo 
obročno.
Za tiste, ki pa ne želijo za 
več dni od doma, pa v juliju 

ali avgustu, ko je čas do
pustov in ni dogajanj za sta
rejše, organiziramo tudi 
enodnevno medgeneracij
sko srečanje. Poletna druže
nja potekajo praviloma v 
naravi in so poleg druženja 
povezana tudi s spoznava
njem zanimivih krajev v 
naši bližnji okolici. 
V letu 2017 se bo odvijal še 
en zelo zanimiv enodnevni 
dogodek, in sicer vsesloven
sko srečanje vseh članov 
skupin vseh društev v celot
ni Sloveniji, ki jih je okrog 
štiri tisoč. Dogodek bo orga
nizirala Zveza društev za so
cialno gerontologijo Slove
nije in bo posvečen 30letni
ci delovanja skupin starih 
ljudi za samopomoč. 

Vabimo nove prostovoljce
Voditelji skupin so prosto
voljci, ki se za svoje delo 
usposabljajo in pridobijo 
osnovno gerontološko zna
nje ter znanje o vodenju 
skupin. Takšno usposablja
nje se bo letos april začelo v 
Domžalah. Društvo poskrbi 
tudi za že aktivne voditelje 
in jim nudi strokovno pod
poro in pomoč na rednih 
intervizijah, kjer se posvetu
jejo o morebitnih težavah, 
se še dodatno izobražujejo 
in izmenjujejo izkušnje. 
Zveza društev za socialno 
gerontologijo Slovenije or
ganizira nekajkrat letno 
strokovne vsebine samo za 
voditelje.
Vabimo vas, da tudi vi spoz
nate medgeneracijsko dru
štvo Jesenski cvet in se nam 
pridružite. Veseli bomo, če 
boste postali naš voditelj ali 
član skupine.

Starejši vabijo medse
V občini Kamnik je aktivnih pet skupin starih ljudi za samopomoč Medgeneracijskega društva 
Jesenski cvet, ki deluje v Domžalah, Lukovici, Mengšu, Trzinu, Moravčah in v Kamniku.

Bojana Klemenc

Kališe – Zmotim jih pri kavi 
v Ivanovi kuhinji, v hiši pod 
cerkvijo sv. Ahacija, ki bedi 
nad vasjo visoko nad Ka
mnikom. Iz kuhinje seže 
pogled proti nekdanji doma
či hiši, ki so jo Nemci med 
drugo svetovno vojno požga
li. Bratje in sestre glasno de
batirajo o vsakdanu in se 
obenem spominjajo števil
nih zabavnih, a tudi ža
lostnih dogodkov, ki so jih 
spremljali skozi vsa leta.

Dvaindvajset let razlike
Najstarejša Ivanka bo de
cembra praznovala devetde
seti rojstni dan. Ostali ji na 
ves glas povedo, da bo to 
spet priložnost, ko se bodo 
lahko družili z vsemi otroki, 
vnuki in pravnuki. Ni lahko 
tako številne družine dobiti 
skupaj. Marija jih šteje sede
minosemdeset, Ivan, pri ka
terem smo se zbrali, jih ima 
petinosemdeset, Ani triino
semdeset, Jožica enaino
semdeset, Tone devetinse
demdeset, Tončka štiriinse
demdeset, France triinse
demdeset in najmlajši Miro 
oseminšestdeset. Radi sede
jo skupaj, predvsem ob pra
znikih, rojstnih dnevih in ko 
je sveta maša za pokojne 
starše. »Veliko nam pomeni, 
da se lahko še družimo, da 
smo še vsi na tem svetu in 
zdravi,« povejo na glas drug 
čez drugega. Le France se je 
odselil v domžalsko občino, 
ostali živijo v bližini doma. 
Ko so jim med vojno požgali 
hišo, so se z najmlajšim, 
šele dva tedna starim Fran
cetom, preselili v Stahovico. 
Še dobro se spomnijo, kako 
so se ozirali na poti v dolino 
nazaj in gledali goreči dom. 
»Revno smo živeli, a imeli 
smo se radi,« zatrdijo v en 
glas. Oče je bil brez ene 
roke, zato se še danes spra
šujejo, kako je staršem uspe
lo preživeti tako številno 
družino. »Starša sta bila 
dobra in sta zelo lepo skrbe
la za nas,« še doda Joži.

Navkljub pomanjkanju 
lepi spomini na otroštvo  
Po vojni so se vrnili nazaj 
na Kališe. »Najlepše je bilo, 
ko je nosil Miklavž,« se nos
talgično nasmejejo starejše 
sestre in spet vsi glasno pri
pomnijo, da se danes otroci 
res ne znajo več tako veseli
ti, saj skorajda vse imajo. 
»Hvaležni smo bili za še 
tako majhno stvar. Radi 
smo se igrali skupaj, pa tudi 
skregali in stepli,« se pošali
jo. Vedno jih je družila pe
sem in glasba, zato Ivan 
prime za harmoniko in raz
potegne meh. Nanjo se je 
naučil igrati šele pred dese
timi leti, ostali pa potihem 
zapojejo. Ani pove, da ima
jo sedaj že star in šibek glas, 
pa gre malo težje. »Včasih 
premišljujem, kaj res smo 
vse 'skoz dal',« zamišljeno 
reče Ivan in ostali mu tiho 
prikimajo. Vseeno so po
nosni, da so se vsi izučili, 
ustvarili družine, naredili 
hiše in da sedaj aktivno uži
vajo svojo jesen. Tudi na 
obisku pri Tonetu na plani
ni, kjer že petindvajset let 
pase krave.

Dolgo življenje v genih,  
a tudi načinu življenja
V širši družini nobeden ni 
umrl mlad, pravijo, tudi 
mama je dočakala sedemin
devetdeset let. Skrivnost 
daljšega življenja pripisujejo 
skromnemu življenju in 
doma pridelani hrani. Kisle
mu zelju, fižolu in krompir
ju. »Včasih smo se spomladi 
pasli zunaj in iskali kislico, 
danes pa otroci dobijo čoko
lado,« se hudomušno na
smeje Ivan. Za časa njihove
ga življenja se je res ogrom
no stvari spremenilo. »Si 
sploh ne morem zamisliti,« 
slišim okrog omizja in že 
obujajo spomine, kako so 
pozimi gazili v šolo v Črno, 
hodili peš v službo in šli 
kdaj tudi lačni spat. A vsee
no so hvaležni za vse izku
šnje in drug drugega in si 
želijo, da bi vsem zdravje še 
dolgo služilo.

Hvaležni, da so  
še skupaj
Pet sester in štirje bratje Dolinšek se še vedno 
radi srečujejo v svoji rojstni vasi Kališe in obujajo 
spomine na svojo mladost.

Od leve proti desni: Tone, Micka, Tončka, Ani, Jožica, 
Ivanka, Miro, France in Ivan / Foto: Bojana Klemenc
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Prireditve

petek, 24. marca 2017

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

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

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Sobota, 25. marca, od 8. do 13. ure, Glavni trg
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Materinski dan na Tržnici Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 24. marca in 31. marca, od 16.30 do 19.30, 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Delimo znanje: Ženski krog – krog podpore, opolnomočenja 
in soustvarjanja

Ženski krog nudi prostor ženskam vseh starosti, kjer se podpiramo, 
učimo, opogumljamo, ustvarjamo, navdihujemo skozi pogovor, bra-
nje, pripovedovanje, ustvarjanje, medsebojno izmenjavo. Vsako sre-
čanje bo posvečeno določeni temi. Delavnice vodi Rosana Kleindi-
enst. Srečanja so brezplačna, s prostovoljnimi prispevki se povrnejo 
le stroški materiala. Prijave zbiramo po telefonu 01 320 55 83.

Torek, 28. marca, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Pogovor o prvi izdaji knjige Janeza Gregorina:  
zavetje v pečevju – Kronika leta strahote 1810 1941

Janez Gregorin, alpinist, novinar in pisatelj, je pripoved objavljal v 
obliki podlistka od avgusta 1941 do januarja 1942 s psevdonimom 
Igor Zagrenjen. Pripoved govori navidezno o francoski okupaciji leta 
1810, ko pridejo Francozi v vasi pod kamniškimi planinami, dejansko 
pa je to pripoved o nemško-italijanski okupaciji. Gradivo je zbral in 
uredil France Malešič, opremil pa Dušan Sterle. Pogovor bo vodil 
Vladimir Habjan, urednik Planinskega vestnika.

Petek, 31. marca, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Kamniška enajsta šola o antiki – 3. predavanje

Cikel petih predavanj ddr. Verene Perko o antičnem svetu. Naslov 3. 
predavanja je: Kako se je boginja Venera spozabila s trojanskim prin-
cem Anhizesom in kako je njun sin Enej ustanovil stari Rim. Predava-
nje bo zaključila mag. Breda Podbrežnik Vukmir z mitološko pripo-
vedjo o Remu in Romulu.

 

Sreda, 5. aprila, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Potopisno predavanje: Amsterdam in okolica

Na predavanju boste spoznali skrivne kotičke Amsterdama in dogaja-
nja, ki jih poznajo samo domačini. To ni Amsterdam, kot ga prikazu-
jejo turistične agencije. Predava: Pia Erman

 

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 24. marca, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Dekle, daj mi rož rdečih

Ljudske pevke Predice praznujejo 15-letnico delovanja

Vstopnina: 5 evrov

Sobota, 25. marca, ob 19.30, Velika dvorana DKK
KD Tuhinj: Štirje letni časi

Vstopnina: 10 evrov/8 evrov – mladi do 26 let in upokojenci

Sreda, 29. marca, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Osrednja slovesnost ob prazniku občine Kamnik  
s podelitvijo priznanj Občine Kamnik

Vstop prost, število sedišč je omejeno!

Petek, 31. marca, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina GSŠRM Rudolfi:  
Učinek kobilice – premiera

Vstop prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Obvezna rezervacija in 
prevzem brezplačnih vstopnic, število sedišč je omejeno!

Sobota, 1. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina GSŠRM Rudolfi: Učinek kobilice – repriza

Vstop prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Obvezna rezervacija in 
prevzem brezplačnih vstopnic, število sedišč je omejeno!

Nedelja, 2. aprila, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Finesa plesa: območna revija plesnih skupin

Vstop prost, število sedišč je omejeno!

Prireditve v marcu in aprilu
Ponedeljek, 3. aprila, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Predavanje Trgovina z ljudmi in ogled filma Nazaj v življenje

Predavanje in film sta namenjena odraslim in otrokom od 12. leta 
dalje. Organizator: OŠ Frana Albrehta v sodelovanju s Slovensko ka-
ritas. Vstop prost, obvezna rezervacija in prevzem brezplačnih vsto-
pnic, število sedišč je omejeno!

Torek, 4. aprila, ob 14. uri, Klub Kino dom
Od strategije do izvedbe

Okrogla miza ob zaključku priprave Celostne prometne strategije Ob-
čine Kamnik. Vstop prost!

Sreda, 5. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Šentjakobsko gledališče Ljubljana: Resnica

Komedija, dobrodelna predstava. Organizator: Lions klub Kamnik v 
sodelovanju z Leo klubom Kamnik. Vstopnina: 10 evrov

Četrtek, 6. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Koncert big banda srednje šole Woodhouse grove iz Leedsa

Organizator: GSŠRM Kamnik

KIKŠTARTER

Sobota, 1. aprila, ob 10. uri, KIKštarter
Vikend programiranja

Spoznaj se z osnovami izdelovanja spletnih strani s HTML in CSS 

Dvodnevni tečaj programiranja, primeren za popolne začetnike. Prija-
ve na info@kikstarter.si, cena 117 EUR.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 24. marca, ob 20. uri
ImproIgre 

Večer še ne videnih improviziranih zgodb

Petek, 31. marca, ob 21. uri 
Koncert Koala Voice in Lusterdam

Večer rock/indie glasbe

Torek, 4. aprila, ob 20. uri
Šiht & Lajf na Novi Zelandiji

Potopisno predavanje Mance in Neže

Petek, 7. aprila, ob 21. uri
Pest besed 

Večer avtorske slam poezije

TERME SNOVIK

Sobota, 25. marca, od 11. do 13. ure
Ustvarjalne delavnice in vodne vragolije s Palčkom 
Snovičkom

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

 

Petek, 31. marca, od 20. do 21. ure
Pohod z baklami do izvira termalne vode

Brezplačen pohod za celo družino

 

Nedelja, 2. aprila, od 10. do 16. ure
Velikonočni sejem na Terasi Term Snovik

Na stojnicah boste našli domač kruh iz krušne peči, potice, med, jajca, 
mlečne izdelke, suhomesnate izdelke …, skratka vse, kar sodi v veliko-
nočno košaro, dogodek pa bo popestrilo tudi kulturno dogajanje.

 

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Sobota, 25. marca, od 9.30 do 12.30, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik
Svet kreacije za vse generacije – Pomlad v glini

Doživite svet gline, spoznajte nove možnosti ustvarjanja in uživajte v 
skupinskem ustvarjalnem vzdušju. Vodi Rosana Kleindienst. 

Četrtek, 30. marca in 6. aprila, od 17. do 19. ure, 

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

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

GLASBENA ŠOLA SKALAR

Sreda, 29. marca, ob 18.30, nad Kavarno Veronika
Spomladanski nastop glasbene šole Skalar

Vsakoletni spomladanski nastop učencev Glasbene šole Skalar

PRVO SLOVENSKO PEVSKO DRUŠTVO LIRA KAMNIK

Nedelja, 26. marca, ob 16. uri, Glavni trg v Kamniku
Tradicionalna prireditev Pozdrav pomladi

BUDNARJEVA MUZEJSKA HIŠA

Nedelja, 2. aprila, ob 14. uri
4. Festival cvetnonedeljskih butaric

RAZISKOVALNO-ASTRONOMSKI KROŽEK

Petek, 31. marca, od 19. do 22. ure, travnik ob gradu 

Zaprice
Javno astronomsko opazovanje

Opazovanje Lune, Jupitra in nekaterih meglic, kopic in galaksij s tele-
skopi

Zgornje Palovče – Budnarjeva domačija bo v nedeljo, 2. 
aprila, med 14. in 17. uro gostila že peti festival cvetnone-
deljskih butaric. Vsako leto znova odkrivamo tančico pra-
znovanja cvetne nedelje in vsako leto se na razstavi predsta-
vljajo različna slovenska društva, ki s povezovanjem zelenja 
v butarice ohranjajo slovenski ljudski običaj pred cvetno 
nedeljo. Poleg razstave butaric bo dogodek predstavljal dru-
ženje in obujanje ljudskega običaja z izdelovanjem butaric 
ter peko oblatov. S. R.

Peti festival cvetnonedeljskih butaric

Kamnik – Včeraj je svoja vrata na isti lokaciji, kot je bila do-
sedanja trgovina Svilanit, odprla nova, večja in sodobnejša 
trgovina, ki se razteza na 300 kvadratnih metrih. Svilanitovo 
ponudbo hišnega tekstila so v okviru spalnega programa 
razširili še z izdelki priznanih slovenskih blagovnih znamk 
Dollar in Vitapur. Ob tem so se v podjetju odločili na pose-
ben način zahvaliti vsem krajanom za dolgoletno zvestobo 
– z donacijo brisač so pomagali Ciriusu. V Svilanitu, kjer 
bodo prihodnje leto praznovali osemdeset let obstoja, v nji-
hovi novi največji trgovini ostajajo zaposlene dolgoletne Svi-
lanitove prodajalke, ki bodo za stranke še naprej skrbele s 
svojim znanjem in ustrezno strokovno podkovanostjo. Prav 
tako – kot poudarjajo – njihova tehnološka ekipa že vrsto let 
spremlja in ustvarja sodobne trende ter na ta način priprav-
lja nove kolekcije blagovne znamke Svilanit. Prenovljena tr-
govina je zdaj prijazna tudi invalidom, prinaša pa tudi več 
parkirnih mest. J. P. 

Nova Svilanitova trgovina v Kamniku

Kamnik – Člani Raziskovalno astronomskega krožka (RAK) 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik skupaj z 
astronomi iz Astronomskega društva Komet iz Kamnika 
pripravljajo javno astronomsko opazovanje na Zapricah. 
Opazovanje Lune, Jupitra in nekaterih bolj oddaljenih objek-
tov, kot so meglice, kopice in galaksije, bo na travniku ob 
muzejskih kaščah v petek, 31. marca, od 19. do 22. ure. V 
primeru slabega vremena bodo opazovanje prestavili na 
naslednji večer, torej 1. aprila. J. P.

Javno astronomsko opazovanje na Zapricah

Prenovljena Svilanitova trgovina je svoja vrata odprla včeraj. 
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Kamnik – Stičišče NVO osrednje Slovenije je pred dnevi v 
Kotlovnici organiziralo srečanje nevladnih organizacij iz ob-
čine Kamnik na temo oživitve mestnega utripa, ki so se ga 
udeležili predstavniki sedmih organizacij (na sliki). Po izme-
njavi predlogov se je izkazalo, da je največji problem pre-
majhna povezanost društev ter preslaba komunikacija med 
njimi. Podporno okolje ni samoumevno, so spoznali priso-
tni, prav tako so priznali, da je težava v preveliki razdroblje-
nosti društev, kar se pozna na črpanju občinskega denarja. 
Prireditev je veliko, tudi idej, a občane bodo s kavčev na 
dogodke spravili le s tesnejšim sodelovanjem, je bil eden od 
zaključkov tokratne delavnice. J. P.

Društva o oživitvi mestnega utripa
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Zahvale

15petek, 24. marca 2017

ZAHVALA

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

V 56. letu nas je zapustil

Dimitrij Špec
z Duplice, Ul. Matije Blejca 6

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoča mama Dora
Februar 2017

ZAHVALA

Ne jokajte na mojem grobu,
ni me tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda zažarim.
Prosim, ne jokajte na mojem grobu,
nisem tam, ne spim.

V 88. letu se je od nas poslovil

Anton Klemen 
z Duplice, Dobajeva 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
ter ostale darove. Posebna zahvala vsem, ki ste sodelovali 
pri pogrebnem obredu ter ga pospremili na njegovi zad-
nji poti. Hvala vem, ki ste ga spoštovali in imeli radi ter 
ga boste obdržali v najlepšem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ponovno se povrneš v pepel, 
spomin na tebe pa ostaja 
v naših srcih za vedno. 

V 83. letu se je od nas poslovil 
dragi mož, oče in stari oče

Stanislav Spruk
z Brezij nad Kamnikom 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
sveče in sv. maše. Hvala g. župniku mag. Pavlu Piberni-
ku za besede slovesa in lepo opravljen obred. Hvala vsem 
sokrajanom Brezij nad Kamnikom za nesebično pomoč 
in spremstvo na zadnji poti. Zahvala tudi SGP Graditelj, 
Amarius, KP Kamnik in pevcem. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi
Brezje nad Kamnikom, marec 2017

ZAHVALA

8. februarja nas je v 84. letu 
zapustila naša draga žena, mami, 
babica, tašča, sestra in teta

Martina Škrbinc
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, molitve, darovane 
sveče in cvetje. Hvala osebni zdravnici dr. Marti Jerman 
za zdravstveno oskrbo. Za pomoč se zahvaljujemo tudi 
negovalkam Jani, Miri in  Maji iz Zavoda Pristan. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku. Mama, 
radi te imamo, vedno boš v naših srcih.

Vsi njeni

ZAHVALA

Za zdaj pa ostanejo vera, 
upanje, ljubezen, to troje. 
In največja od teh je ljubezen. 
1 Kor. 13,13

V objem Božje ljubezni je 6. marca 2017  
odšel ljubljeni mož, ati, sin, brat in prijatelj 

Damjan Zagožen
Vsi njegovi smo hvaležni za molitve, podporo in pomoč 
vsem prijateljem, sosedom in sodelavcem, dr. Mateji Lo-
puh, dr. Marti Jerman, g. župniku Simonu Lorberju ter 
vsem patrom Družbe Jezusove. 

Žena Mateja, hčeri Neža in Anamarija, mama Katarina, 
oče Ivan ter brat Uroš z družino

ZAHVALA

Ni res, da je odšel – 
nikoli ne bo!
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini 
bo vsak naš korak
spremljal v tišini. 

V 84. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ded, tast, 
brat, stric in svak

Dominik Korošec
iz Ul. Vilka Rožiča 5, Kamnik

Na zadnjo pot smo ga pospremili v soboto, 11. marca 2017, 
na kamniških Žalah. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga spremili na zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter 
prispevali za svete maše v njegov spomin. Posebna zahva-
la zdravstvenemu osebju in vsem, ki ste nam izkazovali 
podporo v času njegove bolezni. Hvala župnikoma za lep 
pogrebni obred in pevcem za ganljivo zapete pesmi. 

Vsi njegovi
Marec 2017

ZAHVALA

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

V 89. letu je odšel naš dragi oče, 
stari oče, pradedek, brat, stric in 
tast

Florijan Komatar 
iz Mekinj, po domače Špinov ata

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sve-
če, cvetje in  svete maše. Hvala za vsako tolažilno misel 
in pozornost, ki ste nam jo namenili ob zadnjem slovesu. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Pavlu Piberniku, 
patru Mihu Sekolovniku in pevcem Krt.

Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili  
na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Veterina Kamnik d.o.o.
Perovo 20  
1241 Kamnik

Telefon: 01/830 95 77
www.veterina-kamnik.si
info@veterina-kamnik.si

Urnik:
pon–pet: 7:00–18:00
sob: 7:00–11:00
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Zaradi letošnje mile zime v naravi na vaše mucke 

preži veliko KLOPOV in BOLH. Zato vam v aprilu 

oz. do razprodaje zalog veterinarji s posluhom 

nudimo 40% POPUST ob nakupu kožnih kapljic 

FYPRYST COMBO – KRKA za odpravljanje klopov in bolh.

Ker si vaši ljubljenčki zaslužijo najboljše!

Pomlad je pred vrati in v naravi na vaše kužke preži veliko 

KLOPOV in BOLH. V mesecu APRILU vam veterinarji  

s posluhom nudimo 30% POPUST ob nakupu kožnih 

kapljic ADVANTIX za odpravljanje klopov in bolh.  

Ker si vaši ljubljenčki zaslužijo najboljše!

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

www.pogrebnik.si

Monika Jeglič

Šmartno v Tuhinju – V sobo-
to, 18. marca, je Šmartno v 
Tuhinju prevzel prav pose-
ben duh. Prepojila ga je na-
mreč energija več kot sto 
mladih, ki so se iz bližnje in 
daljne okolice pridružili do-
mači mladini pri dogodku 
Stična diha.
Stična mladih ima v sloven-
skem prostoru že dolgo tra-
dicijo, saj že 35 let zbira mla-
de v cistercijanskem samo-
stanu v Stični. Več tisoč mla-
dih se vsako tretjo soboto v 
septembru prepusti živah-
nemu utripu delavnic, dru-
ženja, maše in festivala vese-
lja. Sedaj pa je projekt prera-
sel v celoletno povezovanje 
mladih, zato Skupnost kato-
liške mladine (SKAM) v raz-
ličnih krajih vsako leto trik-
rat organizira dogodek Stič-
na diha. Tokrat je bilo za eno 
od prizorišč izbrano tudi 
Šmartno v Tuhinju. SKAM 

je dogodek organiziral v so-
delovanju z Mladinsko sku-
pino Feniks iz Šmartnega, 
katere člani so že en dan 
poprej pripravljali vse pot-
rebno za okrasitev prostora 
in pogostitev obiskovalcev, 
ki so sobotno druženje zače-
li s športnimi igrami v telo-
vadnici šole in na igrišču, 
kjer so se odvijale tekme v 
odbojki, nogometu in ro-
verčku. Sledile so delavnice 
teologije telesa, spoznavanja 
poklica in poklicanosti ter 
delavnica plesa. Po delavni-
cah so se lačni želodčki okre-
pčali z malico in tako lažje 
prisluhnili pričevalcu, du-
hovniku Janezu Rusu. Sre-
čanje se je v večernih urah 
nadaljevalo še s koncertom 
skupine Odsev, ki je obogatil 
dogodek in dodobra razmi-
gal vse prisotne. Po zaključ-
nem blagoslovu so se mladi 
v poznih večernih urah 
razšli s kopico novih poznan-
stev in prijetnih vtisov.

Stična mladih dihala 
v Šmartnem



16 petek, 24. marca 2017

Bojana Klemenc

Kamnik – Letos je režiserka 
Marja Kodra s svojimi varo-
vanci ponovno posegla po 
dramskem besedilu uveljav-
ljenega slovenskega drama-
tika in pesnika Roka Vilčni-
ka, znanega pod psevdoni-
mom rokgre.
Avtor melodrame Učinek ko-
bilice, ki je bila napisana leta 
2010, je dvakratni Grumov 
nagrajenec, delo pa je izšlo v 
knjigi Ameriška trilogija, ki 
združuje še z Grumovo nag-
rado ovenčano dramo Smeti 
na luni, to so Rudolfi že us-
pešno postavili na oder, ter 
dramo Serum resnice.

Zanimiva, aktualna in 
napeta zgodba
Učinek kobilice je melodra-
ma, ki obravnava preobraz-
bo moškega v žensko ter se 

v melodramatskem slogu 
poigrava z vprašanji spolne 
identitete in kulturnimi ste-
reotipi dojemanja le-te. 
Glavni junak Maddy je tipič-
ni mačo. Zaročen je z mane-
kenko in izvrsten športnik. 
Zaradi kobilice s svojo izvo-
ljenko doživi prometno ne-
srečo. Ko mu zaradi pomote 
v bolnišnici spremenijo 
spol, se začne njegova preo-
brazba v žensko. Vrhunski 
zaplet, izpeljan v melodra-
matskem slogu, ustvari obi-
lo komičnih, a tudi ganljivih 
situacij in istočasno pod 
vprašaj postavlja trdnost na-
ših spolnih prepričanj. Je 
identiteta spola osebno 
prepričanje,  kulturno 
ustvarjena ali stvar notranje-
ga gona, ki ga ne moremo 
nadzirati? Se res, samo zara-
di spolnih organov, ljudje 
jasno in varno ločimo na 
moške in ženske? Ali pa se 

lahko, zaradi ene majhne, 
sitne kobilice zamaje vse, v 
kar smo verjeli? Ustaljeno 
prepričanje, da poznamo 
dva spola, ki ju določimo ob 
rojstvu otroka, je torej zama-
jano. Preprosto. Resnica je 
izmuzljiva, a pomembneje 
je, da je relativna, saj nam 
igra prišepne, da je spolov 
lahko toliko, kot je ljudi.

Proces ustvarjanja 
predstave vedno 
nepredvidljiv
Marja Kodra pojasnjuje, da 
so postavljeno melodramo 
med prebranimi skorajda se-
demdesetimi teksti izbrali 
ravno zaradi modernega in 
živega jezika ter zanimive in 
aktualne tematike. Tudi av-
tor dela je Marji v pogovoru 
povedal, da mu je Maddy, 
predvsem zaradi zmožnosti 
raznolikega čustvovanja, zelo 

pri srcu. Glavno vlogo so za-
upali Gregorju Kukoviču, na 
odru pa bo nastopilo dvanajst 
dijakov od prvega do četrtega 
letnika GSŠRM Kamnik ter 
dva študenta, nekdanja dija-
ka kamniške šole. Kamniški 
mladi igralci so se s tekstom 
pod taktirko dolgoletne men-
torice Marje Kodra začeli 
ukvarjati oktobra, ekipa pa 
pred premiero intenzivno 
pili svojo igro trikrat te-
densko – enkrat med ted-
nom ter ob sobotah in nede-
ljah, ko so dijaki prosti in se 
lahko posvetijo igranju. Vsi 
na odru se strinjajo, da jim 
tokratna tematika igre pred-
stavlja dober izziv, če so ga 
uspešno premagali, pa pre-
sodite sami z ogledom igre.
Po premieri bodo dijaki sto-
pili na oder še v soboto, 1. 
aprila, in v četrtek, 13. aprila, 
s predstavami pa bodo nada-
ljevali tudi jeseni.

Rudolfi z Učinkom kobilice
V petek, 31. marca, bo Gledališka skupina Rudolfi na odru Doma kulture Kamnik uprizorila že svojo 
triindvajseto premiero.

Gledališka skupina Rudolfi bo na odru Doma kulture Kamnik uprizorila že svojo triindvajseto premiero. / Foto: Bojana Klemenc

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82 5 vrat EUR6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom 
(v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu 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 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o 
ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT 5 vrATPrOSTOrOČNO TELEFONIrANJE 
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Alenka Brun

Kamnik – Letos so se člani 
skupine Špica odločili, da 
koncert uporabijo še za sne-
manje videospota za novo 
pesem Špica večer, ki jo je 
občinstvo na koncertu tudi 
slišalo. 
Za besedilni del koncerta je 
tokrat skrbela simpatična Na-
talija Verboten, za humor pa 
Konrad Pižorn - Kondi. 
Najprej je nasmejal v vlogi 
priljubljenega vojaka Švejka, 
kasneje se je prelevil še v po-
štarja. Natalija pa je s "špiclji" 
tudi zapela. Ampak koncert 
se je začel z udarnim uvo-
dom, ko so se Špici na odru 
pridružili najprej šolska otro-
ška pevska zbora iz OŠ Frana 
Albrehta, podružnične šole 
Nevlje, in OŠ Šmartno v Tu-
hinju, nato pa še četica har-
monikarjev harmonikarske-

ga orkestra CiS. Kvatropirci 
so očarali, za njimi so prišli 
na oder člani Ansambla bra-
tov Poljanšek. Nastopili pa so 
še Hišni ansambel Avsenik, 
ansambel Jureta Zajca, Wer-
ner, domači kvartet Grm sku-
paj s harmonikarji in Klapo 
Skala; Filip Kranjec, ki je bil 
kar nekaj let član Ansambla 
bratov Poljanšek, potem pa 
se je odločil za samostojno 
glasbeno pot, je oder delil s 
skupino Špica. 
Pravzaprav je bil to večer, ko 
je Špica precej delila oder z 
ostalimi gosti koncerta. Za 
trenutek, ki si ga zapomni-
mo, pa je poskrbel vedno 
razigrani Vili Resnik, ki je 
pri izvajanju pesmi Zate, 
Slovenija še zdržal na odru, 
med priljubljeno pesmijo 
Na fuzbal me pust pa že 
odbrzel med publiko in se 
povzpel na bližnje mize. 

Špicinih petnajst
Ko ljubezen daš nekomu je naslov koncerta, ki so 
ga letos tretjič v Športni dvorani Kamnik 
organizirali člani skupine Špica. Zoran, Ciril, 
Miran in Gašper so koncert ponovno posvetili 
dnevu žena, obenem pa na ta način obeležili še 
petnajsti rojstni dan skupine.

Kot gosta sta se Špici na odru pridružila tudi njena 
nekdanja člana Primož Urbanc in Miha Močnik. Na 
fotografiji še Zoran Poljanšek in Miran Hribernik. 

Ansambel bratov Poljanšek in Filip Kranjec (drugi z leve)

Kvatropirci / Foto: Alenka Brun
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