
UGODNO
DELILNIKI NA RADIATORJIH

•  Zamenjava starih 
delilnikov

•  Daljinsko  
odčitavanje

•  Letni ali mesečni  
obračun porabe  
ogrevanja/vode

•  Vgradnja  
vodomerov in  
kalorimetrov

T: 040 816 519, E: info@iker.si
Iker, d. o. o., Šmartinska c. 106, Ljubljana
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Mekinjski samostan 
čaka Preobrazba
V nekdanjem mekinjskem sa-
mostanu so dve leti po tem, 
ko je stavbo od sester uršu-
link v dar prejela Občina Ka-
mnik, predstavili prvi projekt, 
s katerim nameravajo obno-
viti nekaj prostorov in jih na-
polniti s prvimi vsebinami.
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ŠPORT

V Kamnik prihajajo 
odlični kolesarji
Calcit Bike Team in Sloven-
ska vojska bosta 12. in 13. 
maja v Kamniku organizirala 
že 21. Kamniški kros za 
gorske kolesarje v olimpij-
skem krosu, ob tem pa še 
30. Vojaško svetovno prven-
stvo v kolesarstvu.
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ZANIMIVOSTI

Kraljica jam na 
Kamniškem
Prvega maja je minilo štiri-
deset let, odkar je skupina 
kamniških jamarjev odkrila 
Kamniško jamo, ki vse od te-
daj velja za nekaj posebne-
ga. Širši javnosti jo predsta-
vijo enkrat letno in tako je 
bilo tudi letošnjega 1. maja.
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si

AKTUALNO

Delovali bodo za 
dobrobit mesta
Člani Meščanske korporacije 
Kamnik z izkupičkom prvega 
leta upravljanja z gozdovi v 
Kamniški Bistrici niso zado-
voljni, so pa izvolili novo 
vodstvo. Dosedanjega pred-
sednika Milana Deisingerja 
je zamenjal Dušan Mesner.
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VRNIMO LJUDEM
DOSTOJANSTVO

mag. Julijana Bizjak Mlakar

Program DeSUS za uspešno, suvereno in 
solidarno  državo. Za prijazno prihodnost 

vseh državljanov  brez delitev. 
Zaupamo Julijani:  častni občan dr. Aleksander Doplihar, 

kirurg dr. Erik Brecelj, Iva Humar, Marinka Aparnik, pesnica 
Nina Osredkar, podjetnica Mojca Škraba, Danijel Poljanšek, 

Darka Skalar, Janez Slapnik, Jože Romšak in drugi.
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Aleš Senožetnik,  
Jasna Paladin

Kamnik, Kamniška Bistrica – 
Člani in članice Mestne god-
be Kamnik in Društva kam-
niških mažoretk Veronika so 
od ranega jutra budili občane 
v prvomajski praznični dan 
in tradicionalno budnico 
tudi tokrat sklenili na Starem 
gradu, kjer se je v torek že 
tretjič odvila osrednja občin-
ska proslava ob mednaro-
dnem prazniku dela.
Obiskovalci, po besedah or-
ganizatorjev se jih je zbralo 
okoli tristo, so se na priljub-
ljeno izletniško točko nad 
mestom podali bodisi peš 
bodisi z organiziranim 
brezplačnim prevozom 
izpred kamniške gimnazije. 
Po slovenski himni in tradi-
cionalni internacionali je 

sledil slavnostni nagovor po-
džupana Igorja Žavbija, ki 
se je v uvodu spomnil zgo-
dovine delavskega gibanja 
in boja za pravice delavcev, 
ki živi še danes.
Kot je poudaril Žavbi, danes 
mnogi proste dni izkoristijo 

za oddih, »malokdo pa se 
udeleži proslave oziroma 
praznovanja praznika zaradi 
tistega, čemur je praznik 
posvečen«. V nadaljevanju 
se je dotaknil tudi aktualnih 
razmer na trgu dela v občini 
Kamnik: »Občutek imam, 

da se vedno bolj oddaljuje-
mo od tistega, zaradi česar 
se je pravzaprav vse začelo. 
Boj za delavske pravice se 
danes marsikomu zdi pov-
sem nepotreben. Skupaj z 
gospodarsko rastjo se nam 
sicer niža stopnja brezposel-
nosti, tudi v občini Kamnik 
smo pod slovenskim pov-
prečjem. Konec lanskega 
leta je bilo pri 981 brezpo-
selnih osebah, prijavljenih 
na kamniškem Zavodu za 
zaposlovanje – tu so tudi ob-
čanke in občani sosednje 
Komende – polovica starej-
ših od petdeset let. Večina 
iskalcev zaposlitve je težje 
zaposljivih, približno tride-
setim od njih Občina Ka-
mnik in javni zavodi nudijo 
tudi zaposlitev v obliki jav-
nih del.«

Delo in delavce  
je treba spoštovati
Prvega maja, ob mednarodnem prazniku dela, smo na Kamniškem znova imeli dve proslavi. Občina 
je praznovanje organizirala na Starem gradu, v Kamniški Bistrici pa so člani DKD Solidarnost 
pripravili že 95. tradicionalni prvomajski shod. Ljudi na obeh prizoriščih ni manjkalo, prav tako ne 
pobud, da si delavci zaslužijo več spoštovanja.

Stari grad je letos tretjič gostil proslavo ob mednarodnem prazniku dela. / Foto: Aleš Senožetnik
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Slavnostni govornik podžupan Igor Žavbi / Foto: Aleš Senožetnik
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Aleš Senožetnik

Suhadole – V lanskem letu 
so se v zbirnem centru v Su-
hadolah nakopičile večje ko-
ličine lahke frakcije. Odpad-
ke, ki sicer za okolje ne 
predstavljajo večje nevar-
nosti, so začasno povijali v 
folijo, s čimer so zagotavljali 
primerno skladiščenje. Kot 
so takrat zagotavljali v Publi-
kusu, ki upravlja zbirni cen-
ter, je do nakopičenja prišlo, 
ker država lani ni izdala do-
voljenja za odvoz.

Kot kaže, pa so v podjetju 
rešitev zdaj vendarle našli. 
Kot je pojasnil direktor Pu-
blikusa Slavko Hrženjak, so 
konec prejšnjega meseca 
dobili opremo za stiskanje 
in ovijanje odpadkov, v prvih 
majskih dneh pa bodo začeli 
tudi z odvozom. Odpadke 
bodo vozili v Anhovo, del v 
tujino, preostanek pa na dve 
drugi lokaciji v lasti podje-
tja. Kot dodajajo v podjetju, 
bodo dnevno odpeljali do 
tristo ton odpadkov oz. 15 to-
vornjakov dnevno.

Lahka frakcija vendarle 
iz Suhadol

Publikus bo v kratkem začel odvažati lahko 
frakcijo iz zbirnega centra v Suhadolah.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, 
Arboretum Volčji Potok in 
Sekcija cvetličarjev in vr-
tnarjev pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije bodo 
med 25. majem in 3. juni-
jem v Kamniku in v Arbore-
tumu organizirali prav po-
sebno prireditev – Igro rož, 
ko bodo vrhunski slovenski 
cvetličarji v okviru državne-
ga prvenstva slovenskih 
cvetličarjev mesto okrasili z 
ekskluzivnimi cvetličnimi 
inštalacijami.
»Želja Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik je, 
da bi spomladi zacveteli tudi 

balkoni in okenske police 
prebivalcev mestnega sre-
dišča. Zato smo med prebi-
valce ožjega mestnega sre-
dišča Kamnika razdelili 
bone za prevzem sadik bal-
konskih rož. Na priloženem 
dopisu je bilo natančno opi-
sano, kje in kdaj se bodo sa-
dike delile ter kako jih prebi-
valci lahko prevzamejo. V 
dopisu smo jih tudi povabi-
li, da sadike zasadijo ter ko-
rita z njimi postavijo na vi-
dno mesto svojih stanovanj-
skih objektov. Na ta način 
bo mesto v stilu prireditve 
Igra rož cvetelo celotno po-
letje,« je povedal Samo 
Trtnik z Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik.

Cvetje za občane središča mesta

Prejšnji teden so na Glavnem trgu balkonsko cvetje takole 
delili prebivalcem mestnega središča. 

Fo
to

: Z
av

o
d

 z
a 

tu
ri

ze
m

, š
po

rt
 i

n
 k

u
lt

u
ro

 K
am

n
ik

Jasna Paladin

Kamnik – KIKštarter je 18. 
in 19. aprila gostil srečanje 
mednarodnih partnerjev 
projekta TRINNO za učin-
kovit sistem podpornega 
okolja za podjetništvo, ki ga 
pri nas vodi Razvojni center 
Srca Slovenije. Projekt pro-
movira dinamične oblike 
podpornega okolja za pod-
jetništvo v petih evropskih 
regijah in spodbuja deležni-
ke v posameznih državah k 
čim bolj aktivni vlogi pri 
zavzemanju za izboljšanje 
instrumentov politike na 

tem področju. Promovira 
tudi uporabo digitalnih ino-
vacij v lokalnem gospodar-
stvu in njihovih prednosti v 
tradicionalnih sektorjih. 
Partnerji iz Španije, Italije, 
Madžarske in Irske so si 
KIKštarter ogledali kot pri-
mer dobre prakse. Aktivno-
sti občine v mednarodnih 
projektih in sodelovanje s 
podjetništvom, ki se najbolj 
zrcali prav v KIKštarterju, 
sta zbranim predstavila 
tudi podžupan Matej Slapar 
in Katja Kunstelj iz občin-
skega oddelka za razvoj in 
investicije.

KIKštarter predstavljen 
kot primer dobre prakse

Mednarodne razvojne projekte Občine Kamnik je zbranim 
predstavila Katja Kunstelj iz občinskega oddelka za razvoj 
in investicije. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Na predlog Komi-
sije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja so sve-
tniki potrdili nove člane in 
namestnike Občinske volil-
ne komisije, saj bo doseda-
njim pred jesenskimi lokal-
nimi volitvami potekel man-
dat. V Občinsko volilno ko-
misijo Občine Kamnik so 
bili imenovani:  Janez 
Rozman (predsednik), mag. 
Dušan Žumer (namestnik 
predsednika), Špela Papež 
Zamljen (članica), Karmen 
Balantič (namestnica člani-
ce), Domen Gruden (član), 
Gašper Maleš (namestnik 
člana), Mateja Gradišek (čla-
nica) in Ema Sušnik (na-
mestnica članice).
Iz Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja je izstopil mag. Matej 
Tonin; njegovo mesto bo za-
sedel Matej Slapar.

Bazna postaja za mobilno 
omrežje na Veliki planini
Svetniki so podali soglasje 
k pogodbi o ustanovitvi 
stvarne služnosti za izgra-
dnjo bazne postaje mobil-
nega javnega radijskega 
omrežja na zgornji postaji 
nihalke na Veliko planino. 
Kot je pojasnil direktor 
družbe Velika planina Leon 
Keder, radijsko bazno po-
stajo mobilnega javnega ra-
dijskega omrežja namerava 
postaviti družba Telemach, 
pogodbo bodo sklenili za 
dobo 20 let in za enkratno 
plačilo 30 tisoč evrov na ba-
zno postajo.

Sprejet zaključni račun 
proračuna za leto 2017
Realizirani prihodki prora-
čuna so v letu 2017  znašali 
26.480.922,36 evra  in so 
bili v primerjavi s sprejetim 
proračunom doseženi v 95,3 
odstotka. Realizirani odhod-
ki  pa so v letu 2017 znaša-
li  25.225.353,28  evra  oz. so 
bili v primerjavi s sprejetim 
proračunom realizirani v 
86,9 odstotka. Neporablje-
nih je ostalo 2,5 milijona 
evrov, ki so bili preneseni v 
proračun leta 2018, ob kon-
cu lanskega leta pa je imela 
občina tudi dva kredita, in 
sicer dobrih 500 tisoč evrov 
za OŠ Toma Brejca, ki bodo 
odplačani do konca letošnje-
ga leta, ter 2,7 milijona 
evrov za kohezijske projek-
te; ta kredit bo treba popla-
čati do konca leta 2024.

Spremenili način 
financiranja javnega vrtca
Ker so se v lanskem in letoš-
njem letu skladno s spre-
membami zakonodaje povi-
šale plače nekaterim javnim 
uslužbencem v vzgoji in izo-
braževanju, cene programov 
za predšolsko vzgojo v obči-
ni Kamnik pa že dlje časa 
niso bile spremenjene, so se 
na občinski upravi lotili do-
ločenih ukrepov. Spremeni-
li so način financiranja jav-
nega vrtca iz financiranja 
razlike v ceni na financira-
nje po namenih, prav tako 
so prilagodili ceno razvojne-
ga oddelka aktualnim stro-
škom. »Že nekaj časa na-
mreč Občina Kamnik zago-

tavlja sredstva za nadstan-
dardne dejavnosti, medtem 
ko druge občine teh dejav-
nosti ne financirajo, ker 
niso vključene v ceno. S pri-
lagoditvijo cene za razvojni 
oddelek bi bile dejavnosti fi-
nancirane tudi s strani osta-
lih občin, delež Občine Ka-
mnik pa bi se s tem znižal,« 
je svetnikom povedala vodja 
Oddelka za družbene dejav-
nosti Tina Trček. Če bodo 
spremembe zadoščale za 
nemoteno financiranje, bo 
znano že ob koncu leta, si-
cer pa bo podražitev po žepu 
udarila tudi starše.

Razpisali koncesijo za 
novo ginekologinjo
Svetniki so sprejeli odlok o 
podelitvi koncesije za opra-
vljanje javne službe v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti na 
področju ginekologije in po-
rodništva. Storitve s področ-
ja ginekologije in porod-
ništva v občini izvajata javni 
zavod Zdravstveni dom dr. 
Julija Polca Kamnik in kon-
cesionarka Helena Pikl Iste-
nič, ki pa je občino obvesti-
la, da želi s 30. junijem vrni-
ti koncesijo v obsegu 0,8 
tima oz. prenehati z opra-
vljanjem te dejavnosti. Za-
kon o zdravstveni dejavnosti 
določa, da koncesijo za opra-
vljanje javne zdravstvene 
službe na primarni ravni po-
deli občina s soglasjem mi-
nistrstva, pristojnega za 
zdravje. Koncesija se podeli, 
če občina ugotovi, da javni 
zdravstveni zavod ne more 
zagotavljati opravljanja 
zdravstvene dejavnosti v ob-

segu, kot je določen z mrežo 
javne zdravstvene službe, 
oziroma če javni zdravstveni 
zavod ne more zagotoviti 
potrebne dostopnosti do 
zdravstvenih storitev. Skla-
dno z zakonodajo je občina 
program v obsegu 0,8 tima 
od 1. julija dalje ponudila 
Zdravstvenemu domu dr. 
Julija Polca Kamnik, ki je 
občino obvestil, da od nave-
denega datuma lahko zago-
tavlja opravljanje zdravstve-
ne dejavnosti zgolj v obsegu 
0,3 tima. S tem bo javni za-
vod kadrovsko dopolnil po-
dročje ginekologije in po-
rodništva z dvema zaposle-
nima zdravnicama za polni 
delovni čas. Glede na to, da 
javni zavod tako kadrovsko 
kot prostorsko od 1. julija 
dalje ne zmore v celoti 
pokriti ponujenega progra-
ma, bo Občina Kamnik za 
program v obsegu 0,5 tima 
objavila javni razpis za po-
delitev koncesije na podro-
čju ginekologije in porod-
ništva, in sicer v obsegu 0,5 
tima (zaposlitev za štiri ure) 
za obdobje 15 let. 
Svetniki so obravnavali in 
potrdili tudi Odlok o Občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje KA 
– 133 Novi trg v prvi in Od-
lok o Občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
KA-23 Kamnik - Poljane  v 
drugi obravnavi. V prvi 
obravnavi je bil sprejet  tudi 
Odlok o odvajanju komunal-
ne in padavinske odpadne 
vode v občini Kamnik, ki ga 
je bilo treba uskladiti z ve-
ljavno zakonodajo.

Štiriindvajseta seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Vrtci (za zdaj) še ne 
bodo dražji
Kamniški svetniki so na seji v sredo, 25. aprila, med drugim potrdili zaključni račun lanskoletnega 
proračuna, sprejeli spremembe sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini in 
podprli podelitev koncesije za ginekologijo.
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Jasna Paladin

Kamnik – Društvo Počitni-
ško varstvo Kamnik bo tudi 
letos s pomočjo Občine Ka-
mnik organiziralo poletno 
počitniško varstvo za otroke 
od 1. do 5. razreda osnovne 
šole, ki bo potekalo od 26. 
junija do 31. avgusta, tudi le-
tos v prostorih Osnovne šole 
27. julij Kamnik, in sicer 
vsak dan med ponedeljkom 
in petkom od 7. do 16. ure.
Prijavnice so že na voljo na 
spletnih straneh matičnih 
šol ali na spletni strani 

http://pocitniskovarstvo.
si/. Prijavite se lahko do 
24. maja, število mest za 
posamezne termine pa je 
omejeno.
Kot pravijo v društvu, bodo 
letos rdeča nit počitniškega 
programa zanimivi svetovni 
dnevi kot denimo svetovni 
dan gasilcev, čebel in glasbe. 
Tudi letos pripravljajo pester 
ustvarjalni, športni in dru-
žabni program. Več infor-
macij na elektronskem na-
slovu pocitnisko.varstvo@
gmail.com ali telefonski šte-
vilki 030 313 324.

Prijave za počitniško 
varstvo že odprte
Prijavite se lahko do 24. maja.

Jasna Paladin

Kamnik – Da mekinjski sa-
mostan s svojo kulturno de-
diščino za občino Kamnik 
predstavlja ogromen poten-
cial in tudi poslovno prilož-
nost, se govori že vsaj dve 
leti, a gre za tek na dolge 
proge, ki pa se je to pomlad 
vendarle začel.
Več kot 5000 hektarov velik 
objekt je v upravljanje prev-
zel nedavno ustanovljeni 
Javni zavod Mekinjski sa-
mostan, ki ga je ustanovila 
občina, prvi projekt, ki so ga 
javnosti predstavili prejšnji 
teden, pa nosi naslov Revita-
lizacija samostana Mekinje 
kot orodje za oživitev opuš-
čenega objekta kulturne de-
diščine in krepitev zmoglji-
vosti prebivalcev urbanih 
območij ali na kratko Preo-
brazba. Potrjen je bil na jav-
nem pozivu Lokalne akcij-
ske skupine Srce Slovenije.

Ogromen potencial in 
poslovna priložnost
»Na občini na projekte ne 
smemo gledati sanjaško, 
ampak tudi tako, da bodo fi-
nančno vzdržni, zato smo si 
kar dolgo belili glavo, kaj z 

nekdanjim samostanom na-
rediti in kako sploh začeti. K 
nam je prihajalo veliko ljudi 
z najrazličnejšimi predlogi, 
po tehtnem premisleku pa 
smo se odločili za ustanovi-
tev javnega zavoda. Naredili 
smo prvi korak, ne bo pa šlo 
tako hitro, kot bi si marsik-
do želel, a smo na dobri 
poti,« je o novi prelomnici 
nekdanjega samostana po-
vedal župan Marjan Šarec.

Na občini se zavedajo, da ne 
gre hiteti, saj bodo ta velik 
potencial v celoti lahko izko-
ristili le s premišljenimi od-
ločitvami. V zadnjih mese-
cih so v krogu posebne ko-
misije začrtali strategijo, 
nato pa ustanovili še javni 
zavod, ki ji bo sledil. »Stav-
bo smo si želeli obdržati 'v 
enem kosu', kar bo močno 
olajšalo upravljanje, zato je 
bil tudi ustanovljen javni za-
vod, ki bo sledil vsebinski 
zasnovi, ki jo je pripravila 
posebna komisija. Glavno 
vodilo pri delovanju zavoda 
naj bi bilo ohraniti duh de-
javnosti, ki je bila v tem 
objektu tekom zgodovine. 
Poudarek bodo namenjali 
izobraževalnim, kulturnim, 
humanističnim, zdravstve-
nim in podobnim vsebi-
nam. Želimo si, da objekt ne 
bi koristil le lokalni skup-
nosti, ampak bi dejavnosti 
odmevale po celi Sloveniji 
in izven naših meja,« je ak-
tivnosti predstavila vodja od-
delka za družbene dejavno-
sti Tina Trček in posebej 
poudarila, da si želijo tesne-
ga sodelovanja z drugimi 
javnimi zavodi, institucija-
mi in posamezniki iz občine 
in okolice.

Obnovili bodo dve 
dvorani in atrij
Za v. d. direktorice Javnega 
zavoda Mekinjski samostan 
je bila imenovana Saša Ceg-
lar Vidmar, doma iz Šmar-
tnega pri Litiji, ki ima z 
evropskimi projekti precej 
izkušenj, zato na svoje novo 
delo gleda optimistično. Kot 
je povedala, se bo projekt 
Preobrazba izvajal 25 mese-
cev, in sicer v dveh fazah. 
Vodilni partner je Občina 
Kamnik, v projektu pa sode-
lujeta tudi partnerja Zavod 
Vezal (Albert in Leonida 
Mrgole) in Noah Charney 

kot pomembna deležnika za 
vsebinski del projekta. Prva 
faza se je začela že konec fe-
bruarja, trajala pa bo do 
konca avgusta, v okviru tega 
pa bodo izvedli sanacijo pri-
tličja samostana v izmeri 
dobrih 700 kvadratnih me-
trov (dve dvorani in atrij). 
Skozi projekt bodo te pro-
store usposobili za njihovo 
uporabo. 
Hkrati bodo že v prvi fazi 
potekale številne delavnice s 
strani obeh partnerjev. V 
drugi fazi pa poleg delavnic 
sledijo promocijske aktivno-
sti, kot so dnevi odprtih vrat 
samostana in podobno.

Spletna stran že zaživela
Projekt je vreden dobrih 
200 tisoč evrov in s strani 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj sofinanciran v 
80 odstotkih (148 tisoč 
evrov). »To je prvi kamen-
ček na poti našega zavoda, 
ki pa je zelo dobrodošel, saj 
je precej lažje začeti, če imaš 
en odobren projekt. Še nap-
rej bomo iskali evropske in 
nacionalne razpise, k sode-
lovanju pa vabimo vse pozi-
tivno naravnane in kreativ-
ne ljudi z dobrimi idejami. 
Čaka nas trdo delo na dolgi 
rok, a z dobro ekipo in dob-
rimi vsebinami se da,« je še 
povedala Saša Ceglar Vid-
mar in zbrane pozvala, naj 
si ogledajo spletno stran, ki 
so jo osnovali za lažjo 
predstavitev in tudi trženje 
objekta.
Svoj prispevek – brezplačna 
predavanja – so nato 
predstavili Albert in Leonida 
Mrgole in Noah Charney, 
nekaj zanimivih pripomb in 
vprašanj pa so s snovalci 
projekta delili tudi obisko-
valci predstavitvenega do-
godka, ki si želijo, da bi sa-
mostan kmalu zaživel v še 
večji meri.

Mekinjski samostan 
čaka Preobrazba
V nekdanjem mekinjskem samostanu so dve leti po tem, ko je stavbo od sester uršulink v dar prejela 
Občina Kamnik, predstavili prvi projekt, s katerim nameravajo obnoviti nekaj prostorov in jih 
napolniti s prvimi vsebinami. S svojim delovanjem je začel tudi Javni zavod Mekinjski samostan.

Nekdanji mekinjski samostan je že dve leti v lasti Občine Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Za v. d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan je 
bila imenovana Saša Ceglar Vidmar. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Marjan Šarec: »Naredili smo prvi korak, ne bo pa 
šlo tako hitro, kot bi si marsikdo želel, a smo na dobri 
poti.« / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Dan upora proti 
okupatorju  je državni pra-
znik, ki ga praznujemo 27. 
aprila in ga pod tem ime-
nom poznamo od leta 1992, 
saj je bil prej znan kot dan 
Osvobodilne fronte.
Zbrane je najprej pozdravil 
župan Marjan Šarec. »Kar 
se je dogajalo leta 1941, je 
bilo dejanje pristnega upo-
ra proti tujim zavojeval-
cem. Če bi ti zavojevalci 
takrat zmagali, danes ver-
jetno ne bi govorili sloven-
sko in slovenskega naroda 
tudi ne bi bilo. Vsako leto 
ponavljamo eno in isto, a 
vedno se vse to tudi potvar-
ja, češ kako bi bilo boljše, 
če ne bi bilo upora in če bi 
pustili, da bi se dogajanje 
odvilo samo po sebi. Ne bi 
živeli bolje, ker verjetno 
sploh živeli ne bi. Spoštuj-
mo vse narode in ljudi tega 
sveta, a nikoli si ne dovoli-
mo, da bi nam drugi krojili 
usodo. In to je osnovno 
sporočilo tega praznika. 
Dan upora proti okupator-
ju je opomin, da naj nikoli 
več ne pride do vojne. Če 
pa bi do tega prišlo, se mo-
ramo zavedati, da je naša 
prva dolžnost obramba do-

movine,« je povedal župan 
Marjan Šarec.
Slavnostni govornik je bil 
predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Ka-
mnik Dušan Božičnik, ki je 
izčrpno orisal oboroženo 
vstajo proti okupatorju na 
Kamniškem med drugo sve-
tovno vojno in se navezal 
tudi na aktualne probleme: 
»Pogosto se dogajajo napadi 
na dediščino borcev proti fa-
šizmu in nacizmu in takšno 
ravnanje nekateri uporablja-
jo za nabiranje političnih 
točk. Pri tem partizansko 
osvobodilno gibanje, ki je 
nosilo glavno breme boja 
proti okupatorju, brez sramu 
predstavljajo kot zločinsko, 
simboli okupatorja in njiho-
vih sodelavcev pa prihajajo v 
naš vsakdan kot tisti, ki so 
bili edini na strani svoje do-
movine. Osvoboditelje želijo 
postaviti celo izven zako-
na.  Zasejan je tudi dvom o 
vlogi Teritorialne obrambe 
kot obrambne sile slovenske-
ga naroda pred in med osa-
mosvojitveno vojno. Od poli-
tičnih strank, ki se podajajo 
na prihajajoče volitve, priča-
kujemo, da bodo podprle to 
pobudo v obliki konkretnega 
zakonskega predloga za ure-
ditev tega vprašanja.

Naša dolžnost je 
obramba domovine
Občina je ob dnevu upora proti okupatorju tudi 
letos pripravila slovesnost v Parku Evropa.

Venec k spomeniku revolucije sta v Parku Evropa položila 
župan Marjan Šarec in Dušan Božičnik. / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – Srečanje je odprl 
podžupan in član Komisije 
za razreševanje problemati-
ke Velike planine Matej Sla-
par, delavnice, katere na-
men je bilo iskanje skupne 
poti za najboljšo srednjeroč-
no uskladitev dejavnosti na 
planini, pa se je udeležilo 
več kot dvajset udeležencev.
»V zadnjih 25 letih je prišlo 
do obsežne prerazporeditve 
lastništva počitniških objek-
tov. Spremenila se je raba 
prostora in pričakovanja la-
stnikov. Propadel je hotel 
Šimnovec. Medtem pa dob-
ro delujejo planinski domo-
vi. V zadnjih desetletjih se je 
bistveno spremenil tudi od-
nos do prostora v smeri traj-
nostnega razvoja. Na Veliki 
planini so pravni režimi ve-
zani predvsem na varstvo 
narave in varstvo kulturne 
dediščine. Zaradi spreme-
njenih razmer je treba po-
novno proučiti, izbrati in 
uskladiti koncept prostor-

skega razvoja območja,« 
ugotavljajo na občini. V na-
logi so poleg izhodišč,  ana-
liz značilnosti krajine, ra-
zvojnih teženj, analize de-
javnosti in t. i. swot anali-
ze  pripravljeni  tudi temelji 
za nadaljnji razvoj Velike 
planine.  Strokovne podlage 
in izbrani scenarij  bodo 
podlaga za izdelavo strategi-
je razvoja planine, ki  bo 
osnovni razvojni dokument 
za naslednja desetletja.
Območje, veliko dobrih 
1500 hektarov, obsega celot-
no Velikoplaninsko planoto, 
vključno z južnimi pobočji 
Rzenika. V okviru naloge so 
obravnavana območja  Veli-
ke, Male in Gojške planine, 
planine Konjščice, planine 
Dol in Kisovca. Zaradi celo-
vite obravnave območja so 
zajete tudi  Rakove ravni, 
Marjanine njive in prelaz 
Volovjek ter območje spo-
dnje postaje nihalke.
Na podlagi strokovnih pod-
lag so bili izdelani trije sce-
nariji, in sicer: omejen ra-

zvoj s poudarjenim varstvom 
(scenarij omejuje turistični 
razvoj območja, zmanjšuje 
število obiskovalcev ter sko-
raj v celoti prepoveduje mo-
torni promet na planini), 
uravnotežen trajnostni ra-
zvoj (trajnostni scenarij 
predvideva delno omejeva-
nje obiska in zmanjševanje 
pritiskov na okolje z vzpo-
stavitvijo trajnostnega mo-
dela upravljanja z obiskom, 
s poudarkom na vzpostavlja-
nju reda, nadzora in spošto-

vanja pravil) in razvojno in-
tenzivnejši scenarij (scenarij 
se osredotoča na intenziv-
nejši turistični razvoj s pove-
čevanjem obiska ob upošte-
vanju nosilne dejavnosti 
pašništva, omejitev in 
varstvenih dejavnikov).
Dokument je dostopen na 
uradni spletni strani Občine 
Kamnik, na  podstrani Ra-
zvoj Velike planine, kjer lah-
ko preko vprašalnika oddate 
predloge  in  poglede na ra-
zvoj Velike planine.

O razvoju Velike planine
Občina Kamnik je aprila organizirala delavnico o razvoju Velike planine. Kot izhodišče za pripravo 
strategije upravljanja Velike planine so bili predstavljeni trije scenariji, ki določajo smer razvoja.
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Jasna Paladin

Kamnik – Razvojni center 
Srca Slovenije kakovostne 
rokodelske izdelke ter pri-
delke in prehranske izdel-
ke z območja Srce Slovenije 
nagrajuje s posebno oznako 
– srčkom kakovosti, ki na iz-
delkih predstavlja dodano 
vrednost in gradi trajno zau-
panje potrošnika v izdelke. 

Pridelke in izdelke 
prijavite do četrtega 
junija
Na prvem razpisu je ta znak 
prejelo 89 izdelkov, zdaj pa 
vabijo na že drugo ocenjeva-
nje.
»Označba kakovosti potro-
šniku olajša nakup, saj zago-
tavlja, da je izdelek, ki ga iš-
čejo, kakovosten. Tržna 
znamka izraža tudi, da dolo-
čen izdelek prihaja z obmo-
čja Srce Slovenije. Vabimo 
vas, da se prijavite z do tremi 
izdelki na drugo brezplačno 
ocenjevanje za pridobitev 
kolektivne tržne znamke 
Srce Slovenije. Prijavite se 
lahko registrirane pravne in 
fizične osebe, ki ponujate 

pridelke in izdelke, za katere 
se podeljuje pravica do upo-
rabe kolektivne tržne znam-
ke Srce Slovenije. Ocenjeva-
nje bo potekalo v okviru ope-
racije LAS Srce Slovenije 
Promocija turistične desti-
nacije Srce Slovenije, zato 
namenjamo tokrat razpis 
podjetjem in osebam iz ob-
čin Dol pri Ljubljani, Ka-
mnik, Litija, Lukovica, Mo-
ravče in Šmartno pri Litiji. 
Pridelke, prehranske in ro-
kodelske izdelke za ocenje-
vanje lahko prijavite do 4. 
junija. Ocenjevanje roko-
delskih izdelkov ter izdelkov 
unikatnega in industrijskega 
oblikovanja bo v petek, 15. 
junija, ocenjevanje pridelkov 
in prehranskih izdelkov pa v 
ponedeljek, 18. junija. Loka-
cijo in uro ocenjevanja bomo 
objavili naknadno,« sporoča 
Mija Bokal iz Razvojnega 
centra Srca Slovenije.
Obrazci za prijavo na ome-
njeni razpis so objavljeni na 
spletni strani www.razvoj.si. 
Za več informacij v zvezi s 
tem pa lahko pišete na e-na-
slov mija.bokal@razvoj.si 
ali pokličete 01 896 27 13 
(Mija Bokal).

Pridobite znak 
kakovosti Srca Slovenije

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

MARJAN ŠAREC
»Čas je, da Slovenija zadiha 
in mi z njo. Dovolite novi 
generaciji delati in ustvarjati 
za lepšo prihodnost.«
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Maja Hribovšek
kandidatka SLS 
na volitvah v Državni zbor

‘’Doma sem s podeželja in zaradi tega je moja skrb in želja po 
ohranjanja tega toliko večja. SLS je stranka trdnih temeljev, saj 
letos praznujemo 30-letnico od ustanovitve prve demokratične 
stranke in imamo jasne zaveze – sobivamo VARNO, znamo 
GOSPODARNO, delujemo LOKALNO. 

S programom dobrega gospodarja smo dokazali, da lahko v 
lastni hiši stvari spravimo v red in 
verjamemo, da jih lahko tudi 
širše, na lokalnem, držav-
nem nivoju. 

Prečistili in pomladili smo 
svoje vrste, imamo zgled-
no urejeno finančno 
poslovanje, dober pro-
gram in številčno ekipo. 
Dovolj razlogov, da nam 
bo skupaj uspelo vrniti SLS 
nazaj v parlament.’’

Varno, Gospodarno, Lokalno.
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OBČANI OBČIN KAMNIK IN KOMENDA 
PODPIRAMO MATEJA TONINA, KER JE:

“Zapor naj zopet pos-
tane zapor, ne pa plačan 
dopust, športni oddih 
ali vikend aranžma za 
pisanje knjig.”

“Slovenija je  
prebogata država, da 
bi ljudje umirali zaradi 
čakalnih vrst.  
Zdravstveni sistem 
bomo prenovili tako, da 
čakalnih vrst ne bo.”

“Slovenske plače so 
prenizke, ker so preveč 
obdavčene. Davčna 
reforma NSi državljanom 
ponuja najmanj 50 EUR 
več na mesec.”

“V Sloveniji se ne splača 
delati: razlika med  
socialno pomočjo in  
minimalno plačo je 
premajhna.”

“Ljudem bomo pustili 
več denarja, uporabili 
ga bodo bolj koristno kot 
država.”

“Zdravi in za delo 
sposobni državljani 
bodo morali opravljati 
družbeno koristna dela, 
da bodo prejeli socialno 
pomoč.”

“Subvencije za 
gospodarstvo niso prava 
pot, olajšave so.”

“Pomladiti moramo  
Slovenijo: uvedli bomo  
univerzalni temeljni  
dohodek za vsakega otroka 
do 18. leta starosti.”

“Javni zavodi bodo morali 
naročati vsaj 20 % lokalno 
pridelane hrane.”

“Beguncem sporočamo: 
ne bomo vas pustili žejnih 
in lačnih, nikakor pa se ne 
mislimo prilagajati vašim 
običajem.”

UČINKOVIT  poslanec
Učinkovitost se meri v več 100.000 evrih.  
Poslanec Tonin je občini Kamnik in Komenda 
s svojimi zakonodajnimi pobudami prihranil  
najmanj 800.000 evrov. S svojimi aktivnostmi je 
odpiral vrata in začel vrteti zbirokratizirano kolesje 
državne uprave v korist obeh občin.

IZKUŠEN poslanec
V državnem zboru se znajde. Poslanec Tonin je 
eden najaktivnejših poslancev v slovenskem  
parlamentu. Vložil je 37 zakonov. Njegov najbolj 
odmeven in široko uporabljen zakon omogoča 
zmerno pavšalno obdavčitev prihodkov  
(normiranci). 

ODLOČEN poslanec
Brez dlake na jeziku govori o vseh temah. Bori 
se za pravico in razvoj. Poslanec Tonin je v  
preteklosti s svojimi ugotovitvami odstavil 
obrambnega ministra, razkrival je temačna  
ozadja bančne sanacije in javno spregovoril o  
kriminalnih aktivnostih slovenskih omrežij.

1. 

2. 

3.

Matej Slapar, dr. Marjeta Humar, Jože Berlec, dr. Damjan Hančič, 
Bogdan Pogačar, Martina Prezelj, Ivan Sekavčnik, Janez Stražar, 
Ivanka Učakar, Danica Zmrzlikar, Janez Cigler Kralj, Štefan 
Dominko, Domen Gruden, Vesna Janežič, Štefka Legedič,  Janez 
Leskovec, Sonja Sekavčnik, Marija Stražar in Primož Zupan

TONIN
MISLI
RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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Aleš Senožetnik

Šmarca – Delegati trinajstih 
kamniških prostovoljnih ga-
silskih društev so na zadnji 
volilni skupščini izvolili 
novo vodstvo in mu podelili 
mandat za naslednjih pet 
let. 
Po trinajstih letih na čelu 
kamniške gasilske zveze je 
Marjana Semprimožnika na 
mestu predsednika nasledil 
Tomaž Zabavnik iz PGD 
Špitalič, Simono Oblak pa je 
na mestu poveljnika kam-
niških gasilcev zamenjal 
Gašper Baloh, sicer povelj-

nik PGD Srednja vas.
Kamniški gasilci so poleg 
vodstvenih funkcij izvolili 
tudi upravni odbor, po-
veljstvo in nadzorni odbor 
gasilske zveze. Upravni od-
bor šteje 31 članov, poleg 
predsednika in poveljnika 
so člani še predsedniki in 
poveljniki vseh trinajstih 
kamniških društev ter pred-
sedniki komisij za mladino, 
članice ter veterane.
Nova predsednica komisije 
za mladino je postala Nataša 
Stehničar iz PGD Sela, 
predsednica komisije za čla-
nice je Cvetka Slapnik iz 

PGD Zgornji Tuhinj, pred-
sednik komisije za veterane 
pa Anton Prelesnik iz PGD 
Nevlje. Poveljstvo gasilske 
zveze pa poleg poveljnika 
sestavljajo še poveljniki dru-
štev v zvezi.
Gasilska zveza, ki jo Občina 
Kamnik financira z nekaj 
več kot 31 tisoč evri, bo tudi 
letos opravljala redne naloge 
na organizacijskem in ope-
rativnem ter preventivnem 
področju, organizirala in iz-
vajala izobraževanja članov 
operativnih gasilskih enot in 
vodilnega kadra ter gasilska 
tekmovanja in vaje.

Novo vodstvo gasilcev
Marjana Semprimožnika je na mestu predsednika Gasilske zveze Kamnik 
nasledil Tomaž Zabavnik, poveljnico Simono Oblak pa Gašper Baloh.

Tomaž Zabavnik / Foto: Aleš Senožetnik Gašper Baloh / Foto: Aleš Senožetnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Člani Agrarne 
skupnosti Meščanska korpo-
racija Kamnik (MKK) so se 
19. aprila zbrali na rednem 
občnem zboru, ki je bil letos 
tudi volilni.

Večina gozdov je že 
vrnjena
Kakšno je stanje z denacio-
nalizacijskimi postopki, 
smo povprašali dosedanjega 
dolgoletnega predsednika 
Milana Deisingerja. »Ta tre-
nutek razpolagamo z 99 od-
stotki gozdov, ki v največji 
meri ležijo v dolini Kam-
niške Bistrice. Pri tem se 
soočamo z velikimi težava-
mi, saj moramo te naše goz-
dove reševati, saj so koncesi-
onarji zanje slabo poskrbeli, 
napadel pa jih je še lubadar. 
Poskušali jih bomo urediti 
tako, kot so bili včasih, in to 
s pogozdovanjem, na dolo-
čenih področjih bomo vrste 
dreves morali tudi spreme-
niti. Za celotno Kamniško 
Bistrico skupaj z Veliko pla-
nino bomo naredili skupen 
načrt prihodnjega razvoja. 
Pri vrnitvi premoženja osta-
ja odprtih še nekaj vprašanj. 
Po sklepih naših občnih 
zborov vse nepremičnine, ki 
so nam bile odvzete, zahte-
vamo nazaj v naravi, a vsi 
zavezanci za vračilo se s tem 
ne strinjajo. Odprta ostajajo 
vprašanja vrnitve planinske-
ga doma v Kamniški Bistri-
ci, Kraljevega dvorca, občin-
ske stavbe, pokopališča Žale 
in Malega gradu. Naš na-
men je, da Kamniku poma-
gamo na vseh možnih pod-
ročjih. Zato smo Občini Ka-
mnik ponudili zelo ugodne 
pogoje, a ne razumem župa-
na, saj so prvi dogovori padli 
v vodo. A tako ugodne po-
nudbe ne bodo več dobili,« 
pravi Deisinger. O načrtih 
pa: »Če pa bi se uresničila 
naša pričakovanja glede upo-
rabnin za določene stavbe in 
odškodnin, bi prišli do veliko 
denarja, ki pa ga namerava-
mo vložiti v odkup novih 
gozdov. Tako bi vloženi de-
nar lahko oplemenitili. A po-
udarjam, da končnega cilja 
glede upravljanja še nima-
mo. Iščemo poti, ki bodo naj-
bolj racionalne in sprejemlji-
ve za naše člane in partnerje, 
s katerimi bomo sodelovali. 
Naše osnovno stališče je, da 

ne smemo biti pohlepni,« je 
poudaril in dodal, da MKK ni 
profitna organizacija, ampak 
deluje po zakonu o agrarnih 
skupnostih.

Osebnega okoriščanja 
ne bo
Tudi Bojan Pollak, eden bolj 
aktivnih članov MKK, pravi, 
da bodo delali v dobrobit čla-
nov in starega mestnega je-
dra ter varstva narave. »Smo 
proti osebnemu okorišča-

nju, to je bila skupna lastni-
na za dobrobit starega mes-
ta Kamnika, to je bila neka-
kšna rezerva za primer nes-
reče,« nam je med drugim 
povedal in poudaril, da si v 
sodelovanju z občino na ob-
močju Kamniške Bistrice 
želijo osnovati krajinski 
park.
Vodenje MKK je kot predse-
dnik prevzel Dušan Mesner, 
poleg njega pa so bili v 
upravni odbor izvoljeni še 
Bojan Pollak, Janez Benko-
vič, Majda Kobav, Demeter 
Sadnikar, Borut Kavrič in 
Dušan Bombač. V nadzor-
nem odboru bodo delovali 
Milan Deisinger, Tone Stele 
in Valerija Vrhovnik – Čeh. 
Vsi so bili izvoljeni za dobo 
štirih let.

Delovali bodo za 
dobrobit mesta Kamnik
Člani Meščanske korporacije Kamnik z izkupičkom prvega leta upravljanja 
gozdov v Kamniški Bistrici niso najbolj zadovoljni, saj naj bi bili gozdovi v 
slabem stanju. Vprašanja v zvezi z vrnitvijo drugih nepremičnin ostajajo 
odprta, so pa na nedavnem občnem zboru izvolili novo vodstvo. 
Dosedanjega predsednika Milana Deisingerja je zamenjal Dušan Mesner. 

»Prepričan sem, da predajam Meščansko korporacijo 
Kamnik svojemu nasledniku v dobri kondiciji,« pravi 
dolgoletni predsednik MKK Milan Deisinger, ki bo odslej 
predsednik nadzornega odbora MKK. / Foto: Jasna Paladin

Vodenje Meščanske korporacije Kamnik je prevzel Dušan 
Mesner. / Foto: Jasna Paladin

Milan Deisinger je napisal kroniko MKK z 
naslovom Po poteh dediščine Meščanske 
korporacije Kamnik, ki je na skoraj dvesto 
straneh izšla te dni.

»Končnega cilja glede upravljanja še nimamo. 
Iščemo poti, ki bodo najbolj racionalne in 
sprejemljive za naše člane in partnerje, s 
katerimi bomo sodelovali. Naše osnovno stališče 
je, da ne smemo biti pohlepni.«
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Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretu-
mu je to pomlad zacvetelo 
več kot 350 sort tulipanov 
ali več kot dva milijona ži-
vobarvnih cvetov, ki so bili 
na tradicionalni razstavi na 
ogled od 14. aprila. Med 27. 

aprilom in 2. majem so 
razstavo tulipanov dopolnili 
s tradicionalno razstavo 
cvetja, vrtnarstva, vrtne 
opreme z vrtnarskim sej-
mom in sejmom domače 
obrti. Najprej so zacveteli 
tulipani v gozdu, nato pa so 
se postopoma odpirali cve-

tovi tudi na drugih gredicah 
po parku.
Se pa Arboretum Volčji Po-
tok skupaj s Kamnikom in 
Škocjanskimi jamami to po-
mlad predstavlja tudi v tujini, 
in sicer obiskovalcem Pra-
škega gradu v okviru razstave 
Od Alp do Krasa. Obiskovalci 

te češke turistične znameni-
tosti si lahko od 7. aprila do 
22. maja, torej v času pred 
glavno turistično sezono, 
ogledajo 22 fotografij, na ka-
terih so fotografski utrinki iz 
Parka Škocjanske jame, Ar-
boretuma Volčji Potok in sre-
dnjeveškega mesta Kamnik.

V Arboretumu polja tulipanov

Jasna Paladin

Kamnik – Okostje mamuta, 
ki so ga leta 1938 izkopali v 
Nevljah, je dolgo veljalo za 
eno največjih tovrstnih 
najdb v Srednji Evropi, saj je 
šlo za kosti enega primerka; 
in tudi osemdeset let kasne-
je neveljski mamut navdu-
šuje številne Kamničane, 
predvsem pa obiskovalce 
Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije, kjer je okostje 
shranjeno in na ogled.
Številne zanimivosti v zvezi 
z izkopavanji in mamuti ter 
obdobjem, v katerem so ži-
veli, so te dni na ogled tudi 
na razstavi v Domu kulture 
Kamnik, ki so jo pripravili 
sodelavci Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik v sodelovanju z Dru-
štvom Peter Naglič in Matja-
žem Šporarjem, Medobčin-
skim muzejem Kamnik, 
Paleontološko zbirko Hitij 
in Žalohar, Prirodoslovnim 
muzejem Slovenije in prof. 
Danijelom Bezkom.

Kot je povedal Matjaž Špo-
rar, je novica o najdbi ma-
muta pred osemdesetimi 
leti, ki je dodobra pretresla 
Kamnik, zelo hitro prišla 
tudi do njegovega deda Pe-
tra Nagliča v Šmarco. Na 
kolo je naložil svoj fotoapa-
rat in se odpeljal na mesto 
najdbe ter naredil nekaj dra-
gocenih posnetkov, ki so še 
danes ključen vir pri ohra-
njanju spomina na najdbo. 
Na ogled so tudi na razstavi, 
poleg njih pa še nekaj foto-
grafij Staneta Cudermana.
Poleg fotografij so na ogled 
tudi panoji, ki so jih v Me-
dobčinskem muzeju Ka-
mnik pripravili za razstavo 
Mamut po mamutu ob se-
demdeseti obletnici najdbe. 
Janja Železnikar, arheologi-
nja iz kamniškega muzeja, 
je zbranim predstavila ob-

dobje, v katerem so mamuti 
živeli. "Mamut, ki so ga naš-
li v Nevljah, je poginil v 
medledeni dobi. V enem od 
otoplitvenih obdobij pred 
približno dvajset tisoč leti se 
je v Nevljah nabrala velika 
količina hudourniške in le-
deniške vode in velika mrci-
na, dolga 5,75 metra in viso-
ka 3,61 metra, je verjetno 
zaradi svoje teže in nezmož-
nosti gibanja v tisti močvari 
poginila.
Eden tistih, ki se je ne-
veljskemu mamutu strokov-
no najbolj posvečal, je tudi 
prof. Danijel Bezek, ki je na 
odprtju razstave povzel dne-
ve izkopavanj okostja. Nanj 
so naleteli ob gradnji novega 
mostu, med prvimi pa so na 
mesto odkopavanj prišli žu-
pan Nande Novak, veterinar 
Josip Nikolaj Sadnikar, nje-
gov sin Niko Sadnikar in 
akademski slikar Stane Cu-
derman. Ko je postalo jasno, 
da gre za najdbo večjih raz-
sežnosti, so jo prijavili obla-
stem, strokovno delo pa je 

bilo v nadaljevanju zaupano 
Narodnemu muzeju in ku-
stosu Franu Kosu. Delo je 
bilo zelo zahtevno in za-
mudno, saj so bili fosili 
kosti izredno krhki. Prepa-
rirali in tako zaščitili so jih 
v zgolj 17 dneh. Najdenih 
148 kosti (pravzaprav njiho-
ve replike) pa danes lahko 
vidimo v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije (originale 
hranijo v depoju), zanje pa 
skrbi kustos mag. Matija 
Križnar. Med drugim je po-
vedal, da v prihodnosti želi-
jo dodatno datirati okostje 
mamuta, pripraviti temelji-
to publikacijo o nahajališču 
ter fotografirati vse najdene 
mamutove kosti.
Na razstavi je na ogled tudi 
nekaj fosilnih predmetov iz 
zasebne Paleontološke zbir-
ke Hitij in Žalohar.

Mamut na razstavi
Sredi marca je minilo osemdeset let od najdbe 
okostja mamuta v Nevljah. Stare fotografije 
izkopavanj in mnoge druge zanimivosti so do 18. 
maja na ogled na razstavi v preddverju Doma 
kulture Kamnik.

Dneve, ko so izkopavali mamutovo okostje, je na odprtju 
razstave povzel prof. Daniel Bezek. / Foto: Jasna Paladin
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RUŠILCI IN ZDRAVILCI ODNOSA
Dr. Lucija Hrovat

 Vabimo vas v ponedeljek, 14. 5. 2018,  
ob 19. uri v dvorano Marjance Ručigaj,  

Ljubljanska cesta 12f, Trzin.
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Ponovno MaMMa Mia!  
na Studencu

Muzikal MAMMA MIA!, ki si ga je v Sloveniji ogledalo že več kot 
130.000 gledalcev, prihaja 1. junija ponovno v Poletno gledališče 
Studenec pri Krtini.
Zasedba muzikala obeta vrhunsko izvedbo. Nastopajo: Simona Vo-
dopivec Franko (Donna), Alenka Godec (Rosie), Damjana Go-
lavšek (Tanya), Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak 
– Gojc/Jaša Jamnik (Bill), Marjan Bunič (Harry), Lea Bartha 
Pesek/Lina Rahne/Veronika Kozamernik (Sophie), Matjaž Ku-
melj (Sky) ter mnogi drugi. Abbine večne glasbene uspešnice bodo 
ob izjemnih koreografijah Mojce Horvat ter pod dirigentsko taktir-
ko maestra Patrika Grebla zaživele v slovenskem jeziku, za kar je z 
odličnimi prevodi poskrbel glasbenik in kantavtor Tomaž Domicelj.
MAMMA MIA! je romantična komedija. Skozi čarobno pripovedno 
moč glasbe in pesmi skupine ABBA spoznamo Donno, neodvisno 
mater samohranilko, ter njeno dvajsetletno hčer Sophie, ki si želi 
pravljično poroko.
Predstava bo v petek, 1. junija, ob 21. uri v Poletnem gledališču 
Studenec pri Krtini, ki ga upravlja Kulturno društvo Miran Jarc 
Škocjan. 
Obeta se nam nepozaben poletni večer ob petju, glasbi in plesu! 
Vstopnice so že v prodaji!

83 x 126 kamnicanka.indd   1 10/04/18   10:33
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Bojana Klemenc

Kamnik – Območna revija 
plesnih skupin v organizaci-
ji območne izpostave JSKD 
Finesa plesa se je v šestih 
letih uveljavila kot prava 
paša za oči ljubiteljev ples-
nega giba.
Obiskovalci dvorane Doma 
kulture Kamnik so občudova-
li dvajset točk kamniških ple-
salcev iz Glasbene šole Ka-
mnik, KUOD Bayani in Ples-
nega kluba Šinšin, pridružile 
pa so se jim še skupine KUD 
Leyli iz Tržiča, ŠD Moj klub z 
Bleda in KD sv. Janeza Kr-

stnika Kovor. Za strokovno 
spremljanje nastopov je letos 
poskrbela Tina Valentan. Naj-
boljši po njenem izboru so se 
uvrstili naprej na regijsko ple-
sno revijo, kasneje morda 
tudi na državno.
Gledalci so navdušeno 
spremljali pester izbor 

plesnih žanrov številnih 
plesalcev, nastopajoči pa so 
se predstavili s plesnimi 
spretnostmi in znanjem v 
klasičnem baletu, show 
danceu, orientalskih ple-
sih, sodobnem plesu, 
hiphopu ... "Revija je poka-
zala visoko kakovostno ra-

ven – nastopajoči so v 
odlični kondiciji in obmo-
čje je lahko ponosno, da 
premore tako širok spekter 
pristopov k poučevanju 
plesa," je po reviji dejala 
letošnja strokovna selekto-
rica Tina Valentan.
Finesa plesa je vsakič znova 
dokaz, da je ples v Kamniku, 
predvsem po zaslugi dobre-
ga dela z mladimi, že na 
dobri ravni. Letos le marsi-
kateremu obiskovalcu in na-
stopajočemu ni bil po godu 
dan prireditve, ki so jo po 
vseh letih z nedelje tokrat 
prestavili na torek.

Plesalci na Finesi plesa
Letošnja, že šesta Finesa plesa se je zavrtela v torek, 17. aprila, na kamniškem kulturnem odru.

Letos so na odru mlade plesalke s številnimi točkami 
predstavile sodobni ples. / Foto: Bojana Klemenc

Na Finesi plesa so poleg kamniških plesnih skupin 
zaplesali še plesalci iz Tržiča in z Bleda. / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Komisija za kultu-
ro Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske 
in Društvo upokojencev Ka-
mnik sta v soboto, 21. aprila, 
v telovadnici Osnovne šole 
Toma Brejca pripravila 10. 
revijo pevskih zborov z nas-
lovom Gorenjski upokojenci 
pojejo.
Nastopilo je štirinajst zbo-
rov iz Gorenjske, tudi meša-
ni pevski zbor Društva upo-
kojencev Kamnik, njihove 
nastope pa je budno spre-
mljala tričlanska komisija za 
ocenjevanje pevskih zborov, 
ki so jo sestavljali Damijana 
Božič Močnik, Tanja Ahačič 
in Marija Orešnik. 
Na prva tri mesta so raz-
vrstili naslednje tri zbore: 1. 

Mešani pevski zbor DU Tr-
žič, (zborovodja Stane Bi-
težnik), 2. Ženski pevski 
zbor Večerna zarja DU Slo-
venski Javornik - Koroška 

Bela (zborovodja Franci Ri-
chter) in 3. Mešani pevski 
zbor DU za Selško dolino - 
Železniki (zborovodkinja 
Minka Šmid). 

Po posameznih nastopih so 
zbori ali kar 375 pevcev sku-
paj zapeli še Na jezeru pod 
dirigentskim vodstvom Nade 
Kranjčan.

Gorenjski upokojenci zapeli
Deseto revijo pevskih zborov gorenjskih upokojencev so gostili člani Društva upokojencev Kamnik.

Med štirinajstimi gorenjskimi zbori je bil tudi Mešani pevski zbor DU Kamnik. 

Barbara Klanšek

Tunjice – Na dan Zemlje, ki 
smo ga praznovali v nedeljo, 
22. aprila, je Društvo 
Tun'ški glas z namenom 
ozaveščanja širše javnosti o 
pomenu ohranjanja čistega 

okolja in narave organiziralo 
zanimiv pogovor z naslo-
vom Zakaj otroci in šolarji 
potrebujejo naravo za uče-
nje veščin za življenje.
Biologinja in doživljajska 
pedagoginja s konji Ana 
Bordjan ter pedagoginja 

Kaja Grčar sta se v pogovoru 
osredotočili na pomen ohra-
njanja čiste narave, ki nam 
nudi nešteto dobrin, nato pa 
predstavili tudi pri nas ved-
no bolj razširjene gozdne 
vrtce in krožke, ki spodbuja-
jo aktivno preživljanje pro-

stega časa otrok v objemu 
narave. 
Zanimiv pogovor se je zak-
ljučil s pravljicami, ki jih je 
najmlajšim pripovedovala 
Špela Kaplja, ter s pogosti-
tvijo, pripravljeno iz goz-
dnih dobrot.

V Tunjicah počastili dan Zemlje
Zakaj otroci in šolarji potrebujejo naravo za učenje veščin za življenje?

»Revija je pokazala visokokakovostno raven – 
nastopajoči so v odlični kondiciji in območje je 
lahko ponosno, da premore tako širok spekter 
pristopov k poučevanju plesa,« je po reviji dejala 
letošnja strokovna selektorica Tina Valentan.

Aleš Senožetnik

Vrhpolje – Franc Obolnar z 
Vrhpolj že vse življenje rad 
dela z lesom. V domači de-
lavnici si krajša dneve in 
izdeluje najrazličnejše lese-
ne izdelke. Še posebej ga 
navdušujejo makete, ki jih 
izdeluje po znanih kam-
niških motivih, o čemer 
smo že poročali tudi v 
Kamničan-ki. 
»V gostilne ne hodim, čas 
raje preživim v svoji delavni-
ci in ustvarjam,« pravi upo-

kojenec, ki je nedavno izde-
lal zanimivo maketo malog-
rajske kapelice, ki zdaj stoji 
na njegovem vrtu in čaka na 
morebitnega novega lastni-
ka. Za lično izdelano make-
to je porabil kakšnih 150 ur. 
To pa še zdaleč ni njegov 
zadnji izdelek, v nastajanju 
je namreč tudi že toplar, v 
prihodnje pa se bo gotovo 
lotil še kakšne izmed kam-
niških znamenitosti. Kot 
pravi, mu namreč veselja do 
dela ne manjka in bo ustvar-
jal, dokler bo le lahko.

Lesena maketa 
malograjske kapelice

Za izdelavo makete malograjske kapelice je Franc Obolnar 
porabil sto petdeset ur. / Foto: Aleš Senožetnik
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ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNI CENTER SUHADOLE
Spoštovani občani občine Kamnik!
V podjetju Publikus, d. o. o., bi vas radi opozorili na možnost brezplačne oddaje različ-
nih vrst odpadkov v Zbirni center Suhadole. Oddaja večine odpadkov je brezplačna 
za vsa gospodinjstva (v količini, ki je značilna za gospodinjstvo), pravnim osebam tudi 
nudimo možnost oddaje, vendar proti plačilu. Odpadke lahko oddate kadarkoli v času 
obratovanja zbirnega centra.

DELOVNI ČAS ZC SUHADOLE:
POLETNI URNIK (od 1. 3. do 30. 9.): 
ponedeljek–petek med 6.00 in 19.00, sobota med 8.00 in 13.00.
ZIMSKI URNIK (od 1. 10. do 28. 2.): 
ponedeljek–petek med 6.00 in 16.00, sobota med 8.00 in 13.00.

POMEMBNO: 
– ZC Suhadole ob nedeljah in praznikih ne obratuje!
–   V ZC Suhadole ne sprejemamo nevarnih odpadkov. Nevarne odpadke uporabniki 

lahko oddate v okviru spomladanske in jesenske akcije zbiranja s premično zbiralnico.

KATERE ODPADKE SPREJEMAMO PROTI PLAČILU?
  gradbeni material – večje količine (gradbeni material, ki nastane pri manjših grad-

benih vzdrževalnih posegih v stanovanju, npr. obnova kopalnice, prevzamemo 
brezplačno); prevzem 1 tone znaša 118,4 EUR,

  izolacijski material – prevzem 1 tone znaša 141,4 EUR, 
  zeleni vrtni odrez – večje količine; 1) trava, listje: prevzem 1 tone znaša 67,9 EUR, 

2) veje: prevzem 1 tone znaša 29,6 EUR,
  avtomobilske gume – 0,28 EUR/kos,
   azbestcementne odpadke – zaščiteni (zloženi na paleti in oviti s folijo): prevzem 

1 tone znaša 169,7 EUR; nezaščiteni: prevzem 1 tone znaša 182,9 EUR.

ALI STE VEDELI?
V primeru direktne oddaje kosovnih odpadkov v ZC Suhadole ste upravičeni do 
dobropisa v višini 8 EUR! Vse, kar morate narediti, je, da izpolnite kupon, ki ste ga 
prejeli na hrbtni strani položnice za mesec december 2017 in januar 2018 (kupon lahko 
najdete tudi na naši spletni strani – www.publikus.si) ter pripeljete kosovne odpadke 
v naš zbirni center. Dobropis vam bomo upoštevali ob izdaji naslednjega mesečnega 
računa. Dobropis lahko uveljavljate 2-krat letno!

Dne 22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje, katerega namen je spodbuditi vse  
ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja. V podjetju 
PUBLIKUS, d. o. o., smo ta dan praznovali na način, da smo gospodinjstvom, ki so vključena  

v sistem ravnanja z odpadki, razdelili žepne abecednike odpadkov.

Žepni abecednik odpadkov vsebuje, poleg nabora določenih odpadkov in načina 
oddaje, še splošne kontaktne podatke podjetja in informacijo o načinu ločenega 

zbiranja kosovnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme.

KAKO UPORABLJAM ŽEPNIK?  
1) Žepnik v notranjosti vsebuje nabor 88 različnih odpadkov.
2) Pri določitvi načina oddaje posameznega odpadka si pomagamo z drsnikom.
3) Ko premikamo drsnik, se v okencih pojavijo različni odpadki (slika spodaj).
4)  Način oddaje odpadka določimo na podlagi barve kvadrata, ki se prikaže, in legen-

de, ki nam pove, v katero skupino odpadkov sodi določeni odpadek.

PRIMER (glej sliko desno):

Folije – rumen kvadrat – mešana odpadna embalaža

Odlaganje v posodo za embalažo po sistemu
»od vrat do vrat«.

Papir – moder kvadrat – papir in karton

Odlaganje v zabojnik za papir in karton  
na ekološkem otoku.

Jasna Paladin

Kamnik – Petnajsto ponovi-
tev avtorskega muzikala 
The Tribe, ki so ga dijaki iz 
angleškega dramskega krož-
ka Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik ustvarili ob desetletni-
ci svojega delovanja, si je v 
sredo, 18. aprila, v Domu 
kulture Kamnik kot častni 
pokrovitelj ogledal tudi 
predsednik države Borut 
Pahor. »Predsednik je s tem 
izkazal podporo našemu 

delu in prizadevanju ter dal 
dogodku poseben pomen,« 
so ponosni na šoli. »Z ob-
činstvom sem doživel čudo-
vito umetniško predstavo,« 
pa je bil po ogledu navdu-
šen predsednik Pahor, ki je 
mladim gledališkim ustvar-
jalcem in njihovim mentor-
jem čestital in jim v znak 
hvaležnosti in ponosa poda-
ril Cankarjevo zbirko kratke 
proze Podobe iz sanj – po-
sebno protokolarno darilo, 
ki ga podarja v luči letošnje-
ga Cankarjevega leta.

Muzikal si je ogledal 
tudi predsednik države

Mojca Volkar 
Trobevšek, mentorica

Zgornje Stranje – Osnovna 
šola Stranje je od letošnjega 
šolskega leta vključena v 
petletni projekt Filmska 
osnovna šola. Projekt vodi 
Art kino mreža Slovenije, ki 
z raznovrstnimi usposablja-
nji ter informacijskim sple-
tiščem krepi kompetence 
strokovnih delavcev na po-
dročju filma ter širi njihovo 

dostopnost. Na šoli poteka 
filmski krožek, v sklopu pro-
jekta pa z učenci obiskuje-
mo Kulturni dom Franca 
Bernika, ki je del Art kino 
mreže. Poleg kvalitetnih 
igranih mladinskih filmov 
spoznavamo tudi dokumen-
tarni film, saj sodelujemo s 
Festivalom gorniškega fil-
ma. Cilj projekta je navduši-
ti mlade za kvalitetno film-
sko produkcijo in jim priuči-
ti kritičen pogled na svet.

Filmska OŠ Stranje

Aleš Senožetnik

Kamnik – Prejšnji teden je 
na odru Doma kulture Ka-
mnik potekala premiera 
otroške gledališke predstave 
Mali (princ), ki je nastala pod 

okriljem ŠKUD Verine zvez-
dice, OŠ Marije Vere in Mla-
dinskega centra Kotlovnica. 
Predstava temelji na motivih 
najbolj znanega dela franco-
skega pisatelja Antoina de 
Saint-Exupéryja Mali princ. 

Kot poudarja mentorica Moj-
ca Fuchs Lukežič, je delo 
predstavljeno na način, ka-
kor ga dojemajo učenci. Za 
svež pristop k enemu najbolj 
znanih junakov svetovne lite-
rature so mladi gledališčniki 

poskrbeli tudi z eksperimen-
talnim pristopom, ki temelji 
na osnovi fizičnega gledali-
šča. Mali (princ) osnovnošol-
cev z Duplice je tako prežet z 
veliko gibanja, glasbe, plesa 
in humorja.

Mali princ skozi oči otrok

Premiera gledališke predstave Mali (princ), ki temelji na znamenitem delu Antoina de Saint-Exupéryja. / Foto: Aleš Senožetnik
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PRIJAVITE SE!
10 km dolg žur
16. junij 2018 
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BRDO PRI KRANJU
26. maj 2018

TEK na 1,4 km, start ob 10.00
TEK na 10 km, start ob 10.30

OTROŠKI TEK na 200 m, start ob 12.00

Prijave na www.ZupanovTek.si
in prodajalni

KR’PISKR, Glavni trg 17, Kranj.

Zabavni in animacijski program ter
organizirano varstvo otrok.
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Jasna Paladin

Mekinje – Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik je v sodelovanju s 
Športno kulturnim dru-
štvom Mekinje organiziral 
občinsko prvenstvo osnov-
nih šol v krosu. Tekmova-
nja, ki je potekalo v okviru 
30. Mekinjskega krosa in 12. 
Memoriala Mira Petka (že 
peto leto tudi na isti progi), 
se je udeležilo več kot 370 
osnovnošolcev in osnovno-
šolk iz občine Kamnik.
Zmagovalci so postali: Nina 
Oblak iz POŠ Nevlje in Mai 
Štimac iz OŠ Toma Brejca 
(l. 2011), Tajda Šoštarko iz 
POŠ Nevlje in Timotej Križ-
man Vrhovnik iz POŠ Ne-

vlje (l. 2010), Tjaša Zalaznik 
iz POŠ Zgornji Tuhinj in 
Aljaž Bajec iz OŠ Marije 
Vere (l. 2009), Samanta Re-
bonja iz OŠ Marije Vere in 
Alen Pestotnik iz OŠ Stranje 
(l. 2008), Špela Mihelčič iz 
OŠ Toma Brejca in Leon Pe-
šovki Bužan iz OŠ Marije 
Vere (l. 2007), Viktorija Do-
linšek iz OŠ Stranje in Nejc 
Zdovc Kralj iz OŠ Šmartno v 
Tuhinju (l. 2006), Maša Vi-
riant iz OŠ Toma Brejca in 
Žiga Pahor iz OŠ Toma 
Brejca (l. 2005), Manca Ma-
radin iz OŠ Frana Albrehta 
in Alex Čosić iz OŠ Toma 
Brejca (l. 2004) ter Lara 
Lamprečnik iz OŠ Stranje in 
Jan Maradin iz OŠ Frana Al-
brehta (l. 2003).

Občinsko prvenstvo 
osnovnošolcev v krosu

Na progi Mekinjskega krosa se je pomerilo več 
kot 370 kamniških osnovnošolcev.

Tjaša Žibert

Duplica – Tekmovanje je po-
tekalo v treh dneh na treh 
turnirjih: za mlade, za igral-
ce iz Slovenije in za igralce 
iz naše občine. Na vseh tek-
movanjih smo lahko videli 
vrhunske, kakovostne in 
razburljive dvoboje.

Občinski prvaki za leto 2018 
so: do 11 let Ema Cvek in 
Gašper Rifel, do 15 let Tea 
Brletič in Klemen Kranjec, v 
kategoriji registriranih igral-
cev pa Eva Šobar in Dejan 
Jokić. Prvaka na Odprtem 
prvenstvu Kamnika sta pos-
tala Lena Potrbin (Trbovlje) 
in Matevž Žgank (Celje).

Na prvenstvu za občane 
naše občine so bili doseženi 
naslednji rezultati: do 45 let 
– 1. Robert Gril, 2. Dušan 
Volkar, 3. Aleš Berk Skok in 
4. Andrej Pasičnik; od 45 do 
60 let – 1. Peter Pančur, 2. 
Željko Đurić, 3. Matjaž Mi-
kuš in 4. Tadej Zelič; nad 
60 let – 1. Srečo Berlic, 2. 

Milan Močnik, 3. Ivo Zelič 
in 4. Tone Klemenc.
Prvenstvo za mlade je orga-
niziral Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik. 
Vsa tri tekmovanja, ki so po-
tekala v OŠ Marije Vere 15. 
marca, 15. in 22. aprila, so 
izvedli člani Namiznoteni-
škega kluba Kamnik.

Prvenstvo v namiznem tenisu
Tradicionalnega prvenstva Kamnika v namiznem tenisu se je udeležilo več kot dvesto tekmovalcev.

Jasna Paladin

Kamnik – Pred tem velikim 
športnim dogodkom, ki bo 
občino Kamnik znova posta-
vil na mednarodni zemlje-
vid, smo se pogovarjali z 
namestnikom predsednika 
organizacijskega odbora 
polkovnika Boruta Cesarja, 
podpolkovnikom Juretom 
Velepcem, ki je skupaj z Iz-
tokom Arbajterjem zadol-
žen za vodenje organizacij-
skega odbora in sodelovanje 
s kamniškim kolesarskim 
klubom Calcit Bike Team.
Na obe tekmi organizatorji 
vabijo čim več navijačev ob 
progo, prav tako na otvorit-
veno slovesnost 30. Vojaške-
ga svetovnega prvenstva v 
gorskem kolesarstvu, ki bo 
12. maja ob 17. uri na Glav-
nem trgu. 
Vstopnine za ogled priredi-
tev ne bo, poskrbeli bodo 
tudi za parkirišča, predvsem 
Kamničane pa zaradi zapor, 
ki bodo potrebne za izvedbo 
tekem, prosijo za potrpežlji-
vost in razumevanje.

Kako je prišlo do sodelovanja 
Slovenske vojske s Calcit Bike 
Teamom in organizacijo tega 
mednarodnega kolesarskega 
dogodka v Kamniku?
»V Slovenski vojski smo se 
že leta 2016 odločili, da 
sprejmemo organizacijo 30. 
svetovnega vojaškega prven-
stva v kolesarstvu v disciplini 
gorsko kolesarstvo. Po anali-

zi možnosti za izvedbo pr-
venstva smo se odločili za 
sodelovanje s kamniškim 
klubom, ki ima bogate izku-
šnje z organizacijo tovrstnih 
tekmovanj, kot tudi zaradi 
same lokacije tekmovanja, ki 
poteka tudi skozi prelepo sta-
ro mestno jedro Kamnika.«

Kakšne so zahteve za orga-
nizacijo tovrstnih prvenstev, 
glede na to, da sodelujejo 
tudi vojaki?
»Za organizacijo svetovnih 
vojaških prvenstev obstaja 
poseben pravilnik Medna-
rodnega sveta za vojaški 
šport (CISM), ki opredelju-
je tako namestitev udele-
žencev, protokolarne zahte-
ve kot tudi zahteve za samo 
tekmovanje. 
Tekmovalci bodo tako na-
meščeni 'po vojaško', v voja-
šnici Bohinjska Bela, vodje 
delegacij pa v Termah Sno-
vik. Po posebnem protokolu 
bo izvedena tudi otvoritvena 
slovesnost na kamniškem 
Glavnem trgu v soboto, 12. 
maja, ob 17. uri, kot tudi za-

ključna slovesnost, ki pa bo 
13. maja ob 18.30 v vojašnici 
Bohinjska Bela. 
Samo tekmovanje bo sicer 
potekalo v skladu s pravili 
Mednarodne kolesarske 
zveze.«

Kako dolgo že potekajo 
priprave in kaj vse ste mora-
li postoriti?

»Priprave na prvenstvo pote-
kajo že od konca lanskega 
leta, tako v okviru organiza-
cijskega odbora Slovenske 
vojske kot tudi na več uskla-
jevanjih s Calcit Bike Tea-
mom. Člani Calcit Bike Tea-
ma so letos na novo uredili 
tekmovalno progo, kar bo 
seveda zelo dobrodošlo za 
izvedbo vojaškega prven-
stva, ki sicer poteka na isti 
progi.«

Koliko tekmovalcev bo na-
stopilo? So med njimi 
kakšna 'zveneča' imena?
»Na vojaškem svetovnem 
prvenstvu bo nastopilo 35 
moških in osem ženskih 
tekmovalk. V moški konku-
renci zagotovo izstopa ekipa 
Belgije, ki na prvenstvo po-
šilja tekmovalce, ki nastopa-
jo v svetovnem pokalu, med 
njimi 11- in 18-uvrščenega 
na zadnjih olimpijskih igrah 
v Riu (Ruben Scheire in 
Jens Schuermans). 
V ženski konkurenci izsto-
pajo Nemka Adelheid Mo-
rath, ki je bila lani med naj-
boljšimi desetimi v svetov-
nem pokalu, ter še dve Fran-

cozinji, ki kotirata visoko na 
svetovni rang lestvici UCI. 
Seveda pa bo najbolj zvene-
če ime naša Tanja Žakelj, 
trenutno 18. na svetovni ja-
kostni lestvici, sicer pa 13. 
na zadnjih olimpijskih igrah 
in leta 2013 zmagovalka 
skupnega seštevka svetovne-
ga pokala.«

Do prvenstva je le še teden 
dni. Kaj vse še morate posto-
riti v tem kratkem času?
»V teh zadnjih dneh imamo 
organizatorji še zadnje uskla-
jevalne sestanke, na katerih 
bomo preverili, ali smo prip-
ravljeni na vseh področjih, v 
petek, 11. maja, pa bomo 
nato že sprejeli vse ekipe ob 
prihodu v Slovenijo.«

Kako bo z zaporami cest?
»Vojaško prvenstvo poteka v 
okviru mednarodnega gor-
skokolesarskega tekmovanja 
v Kamniku v nedeljo, 13. 
maja, zaradi vojaškega tek-
movanja bodo zapore pro-
meta samo nekoliko časovno 
podaljšane, bodo pa v ena-
kem obsegu kot za tradicio-
nalno civilno tekmovanje.«

V Kamnik prihajajo 
odlični kolesarji
Calcit Bike Team in Slovenska vojska bosta 12. in 13. maja v Kamniku organizirala že 21. Kamniški 
kros za gorske kolesarje v olimpijskem krosu, ob tem pa še 30. Vojaško svetovno prvenstvo v 
kolesarstvu.

Podpolkovnik Jure Velepec

Kamniški kros, ki bo štel za točke Mednarodne 
kolesarske zveze UCI in slovenskega pokala 
SloXcup, se bo odvijal v dveh dneh. V soboto 
bodo dirkali mlajši tekmovalci v kategorijah od 
U7 do U15 (start in cilj bosta na Žalah), v 
nedeljo bo mednarodna dirka za kategorije elite, 
U23, mladince, amaterje, veterane ter U17 in 
U19 (start in cilj bosta na Glavnem trgu). Za 
njimi se bodo na progo podali še tekmovalci za 
vojaške naslove.
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JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

Pri nakupu barve JUPOL Gold 15L v niansi, po 
barvni karti JUB, vam podarimo dežnik.

Akcija velja od 16.4. do 2018 do 31.5.2018 
oz. do porabe zalog dežnikov.
* Več o akciji na www.jub.si

OBARVAJTE SI DOM IN 
DEŽEVNE DNI.
OBARVAJTE SI DOM IN 
DEŽEVNE DNI.

PODARIMODEŽNIK

JUPOL Gold advanced to pomlad 
osveži vaš dom

Obarvajte si dom in deževne dni

Pomladni dnevi nas kar kličejo k osvežitvi našega doma 
in v JUB-u so vam pripravili pravo pomladno razvajanje. 
Ob nakupu 15-l vedra visoko pokrivne notranje pralne 
barve JUPOL Gold advanced v niansi vam podarijo pisan 
JUMIX dežnik.

JUPOL Gold advanced je TOP IZBIRA za vse bolj obremenjene 
notranje prostore, kjer se zahteva vrhunski estetski videz pre-
barvane površine. Zagotavlja čiste in visoko pokrivne odtenke 
z mat videzom, tudi pri bolj intenzivnih niansah. Njeno visoko 
kakovost potrjuje TÜV SÜD certifikat.

Vsem, ki boste od 16. aprila do 31. maja kupili najmanj 15 
litrov barve JUPOL Gold advanced v vaših izbranih barvnih 
odtenkih, bo JUB podaril še pisan dežnik. In ne skrbite! Barvo 
JUPOL Gold advanced je mogoče niansirati v več kot 10.000 
barvnih odtenkih, izbirate pa jih lahko pri vseh trgovcih z bar-
vami in gradbenim materialom z JUMIX mešalnicami.

JUPOL Gold. Uživajte v barvah in barvanju, saj je pot do profe-
sionalnih rezultatov povsem enostavna! 

Več na www.jub.eu

JUPOL Gold+DEŽNIK_oglas+PR_ AKCIJA_pomlad_172 x 135 mm_2018.indd   1 25.4.2018   10:54:56

Miha Štamcar

Kamnik – Po vseh težavah 
med sezono in tudi v nje-
nem zaključku kamniški od-
bojkarji v finalu končnice 1. 
DOL za moške niso zagreni-
li življenja serijskim sloven-
skim državnim prvakom. 
Dejstvo je, da jim na roke ni 
šel niti urnik tekmovanja, 
kajti le dva dni po izčrpajo-
čih polfinalnih dvobojih s 
Salonitom so morali Kamni-
čani v Tivoliju že igrati prvo 
finalno tekmo. Svoje je tako 
naredila tudi utrujenost, kaj-
ti varovanci Gašperja Ribiča 
navkljub veliki želji, da bi 
prišli vsaj do ene zmage, 
niso več našli prave energi-
je, da bi Ljubljančanom nu-
dili dostojnejši odpor.
»ACH Volley je zasluženo 
osvojil naslov državnega pr-
vaka, vendar nam je v tolaž-
bo lahko vsaj to, da smo ga v 
Pliberku premagali v polfi-
nalu srednjeevropske lige. 
Na žalost smo že med sezo-
no imeli težave s poškodba-
mi, tudi v njeni končnici ni 
bilo veliko bolje in vse to je 
vplivalo na to, da bi v pra-
vem trenutku prišli v želeno 
formo. Biti drugi v Sloveniji 

ni mačji kašelj, še zlasti v le-
tošnji sezoni, ko je bilo kar 
nekaj dobrih ekip. V vsako 
tekmo smo morali iti na pol-
no, tako da ni bilo nobene 
možnosti, da bi se spočili. 
Na koncu je vseeno nekoli-
ko grenak priokus, da smo v 
finalu ostali brez dobljenega 
niza, ampak če potegnemo 
črto, so tri druga mesta us-
peh,« je o pravkar končani 
sezoni dejal Sašo Štalekar, 
ki je s še tremi odbojkarji 
Calcita Volleyja – Klemnom 
Hribarjem, Juretom Okrog-
ličem in Primožem Vidmar-
jem – na pripravah sloven-
ske državne reprezentance.
»Pred sezono je bil pri obeh 
prvih članskih ekipah cilj, 
da se v domačih tekmova-
njih uvrstimo v finale, kar 
nam je tudi uspelo. Pri fan-
tih smo se vso sezono spo-
padali s težavami zaradi po-
škodb, ob tem pa je glavni 
konkurent v domačem pr-
venstvu ACH Volley dva po-
membna igralca prve posta-
ve iz zadnjih dveh sezon 
zvabil v svoje vrste. Tudi si-
cer so imeli Ljubljančani iz-
redno močno ekipo in ji lah-
ko le čestitam. V finalu 
končnice smo si želeli priti 

vsaj do ene zmage, a smo 
bili na vseh treh tekmah da-
leč od tega cilja. Toda če nič 
drugega, smo bili edina slo-
venska ekipa, ki je letos pre-
magala ACH Volley, resda 
le v srednjeevropski ligi,« je 
o moški ekipi dejal predse-
dnik kluba Gregor Hribar.
Hribar, ki je na začetku ti-
sočletja kot trener odbojkar-
jev Calcita Volleyja klub trik-
rat zapored popeljal do na-
slova državnih prvakov, je 
bil zadovoljen tudi z izku-
pičkom ženske ekipe. »Zdaj, 
ko je konec moškega finala, 
lahko ocenimo, da so bila 
dekleta celo bližje presene-
čenju kot v lanski sezoni, 
čeprav smo imeli pri sestavi 
ekipi več težav, med sezono 
pa smo ekipo dopolnjevali. 
Vprašanje je, kako bi se fi-
nale razpletel, če tudi tu ne 
bi imeli težav s poškodbami, 
kajti že pred polfinalom 
končnice smo ostali brez 
Maje Pahor, nato se je na 
prvi polfinalni tekmi poško-
dovala še kapetanka Urška 
Igličar, za nameček pa na 
prvi finalni tekmi v Maribo-
ru še Analisse Frantti. De-
kleta si vsekakor zaslužijo 
čestitke za to, da so se do 

konca borile po svojih naj-
boljših močeh. Če upošteva-
mo, da v Kamniku nimamo 
primerne dvorane za igranje 
odbojke na tako visoki ravni, 
kamor se že nekaj let uvr-
ščamo, je to lep uspeh. Za-
dovoljni smo lahko, da se 
tradicija doseganja dobrih 
rezultatov nadaljuje, kar je 
dobra popotnica za naprej.«
Glede na to, da se je sezona 
v obeh članskih ekipah šele 
dobro končala, je še prezgo-
daj govoriti, kako močni eki-
pi bodo v Calcitu Volleyju 
sestavili za prihodnjo sezo-
no. Kar se moške ekipe tiče, 
se že kažejo določeni obrisi. 
Nekateri igralci še imajo ve-
ljavne pogodbe, z nekateri-
mi se morajo v klubu še po-
govoriti, verjetno bo tudi 
kakšen novinec. Nekaj težje 
bo v ženski ekipi, kajti kar 
nekaj igralk bo odšlo v GEN-
-I Volley, ki želi v novi sezo-
ni konkurirati Novi KBM 
Braniku in Kamničankam. 
»Določeni obrisi se že kaže-
jo, vendar bo treba počakati 
še kakšen teden, dva, da bo 
bolj jasno, s kakšnimi cilji 
se bomo podali v novo sezo-
no,« ne želi ničesar prehite-
vati Gregor Hribar.

Srebrna sezona  
za Calcit Volley
Za kamniški klub se s finalno serijo v prvi moški odbojkarski ligi sezona še ni končala, kajti še tri 
njihove selekcije bodo v maju v boju za naslov državnega prvaka. Prva moška ekipa je morala tudi 
letos priznati premoč ACH Volleyja, tako da so varovanci Gašperja Ribiča po drugem mestu v 
pokalnem tekmovanju in drugem mestu v srednjeevropski ligi prišli še do tretje srebrne kolajne.Blanka Štrajhar

Kamnik – Nekajmesečne 
priprave na organizacijo 
tega zahtevnega tekmovanja 
so se obrestovale. Mesto Ka-
mnik in prelepa kulisa na-
ših Alp sta tuje goste narav-
nost očarala. K temu je pri-
pomoglo tudi lepo vreme.
V Kamnik je prišlo 158 tek-
movalk in tekmovalcev iz 
kar 19 držav, kar je za kam-
niške lokostrelske tekme 
svojevrsten rekord. Prišli so 
iz Egipta, Cipra, skandi-
navskih držav, Islandije, Ve-
like Britanije in okoliških 
evropskih držav. Tekmova-
nje je bilo organizirano za 
kadete in kadetinje, mladin-
ce in mladinke, člane in čla-
nice, ki so se ločili na tek-
movalce z ukrivljenim in 
sestavljenim lokom.
V petek, 13. aprila, so pote-
kale prijave udeležencev, 
uradni trening in pregled 
opreme, v soboto, 14. aprila, 
so bile na vrsti prve kvalifi-
kacije za člane in članice z 
ukrivljenim lokom, kajti ti 
dve kategoriji sta bili najbolj 
številni. Po končanih kvalifi-
kacijah so se člani pomerili 
v prvih dvobojih (1/24), nas-
lednji dvoboj je štel za uvr-
stitev med 16 najboljših tako 
za člane kot tudi za članice, 
sledili pa so dvoboji za uvr-
stitev med najboljših osem. 
Po končani osmini so pora-
ženci zaključili z individual-
nim tekmovanjem, zmago-
valci pa so se med seboj po-
merili v nedeljo, 15. aprila.
V soboto popoldne so na 
vrsto prišli tekmovalci in 
tekmovalke v ostalih katego-

rijah, in sicer kadeti in kade-
tinje, mladinci in mladinke 
z ukrivljenim in sestavlje-
nim lokom, pa tudi člani in 
članice s sestavljenim lo-
kom. Po končanih kvalifika-
cijah so prav tako nadaljevali 
dvoboje za šestnajstino oz. 
osmino finala.

Zmaga ostala doma
V nedeljo, 15. aprila, smo za 
udeležence pripravili prese-
nečenje. Za finalne dvoboje 
članov in članic in tudi ekip 
smo pripravili ločeno prizo-
rišče, kot je to v navadi na 
mednarodnih tekmah viso-
kega ranga, na katerem so 
se med seboj pomerili naj-
boljši. Pripravili smo tudi 
internetni televizijski pre-
nos finalnih dvobojev, ki ga 
je spremljalo veliko število 
gledalcev po svetu. 
Ob bučnem navijanju smo 
slavili zmago med člani z 
ukrivljenim lokom. Zmago-
valec je postal član našega 
kluba Gašper Štrajhar, ki je 
v finalnem dvoboju prema-
gal Hrvata Alena Remarja. 
Med članicami s sestavlje-
nim lokom je zmago slavila 
članica LK Feniks iz Kranja 
Toja Ellison, zmagovalec 
med mladinci z ukrivljenim 
lokom je postal član LK 
Mins Postojna Nik Bizjak. 
Ker je tekma vse bolj prepo-
znavna, se bomo člani Loko-
strelskega društva Kamnik 
potegovali za kandidaturo 
tudi v letu 2019, kajti naša 
velika želja je, da se Veroni-
kin pokal, mesto Kamnik in 
z njim naš klub še bolj uve-
ljavijo na svetovni lokostrel-
ski sceni. 

Lokostrelci za 
Veronikin pokal
Od 13. do 15. aprila je v Mekinjah potekala velika 
mednarodna lokostrelska tekma Veronikin pokal. 
Člani Lokostrelskega kluba Kamnik smo pripravili 
pravi lokostrelski praznik, kajti ta tekma šteje za 
uvrstitev na svetovno jakostno lestvico in je 
edina takšna tekma v Evropi.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Završnica je gostila 
drugo tekmo slovenskega po-
kala SloXcup za gorske kole-
sarje v olimpijskem krosu, ki 
je bila hkrati mednarodna. 
Člani Calcit Bike Teama so 
na njej zbrali enajst uvrstitev 
na zmagovalne stopničke.
Tina Perše je na dirki elite in 
U23 za ženske osvojila tretje 
mesto, pred njo sta končali 
Tanja Žakelj in Rusinja Vera 
Medvedeva. Pri članih je 
zmagal Madžar Andras Parti, 
najboljši calcitovec je bil Bo-
štjan Hribovšek na petem 
mestu. Tik za njim je ciljno 
črto prečkal Gregor Krajnc, 
Jure Belak je končal na deve-
tem mestu. Ta trenutek naj-
boljši Slovenec Rok Naglič bi 
se bržčas boril za najvišja 

mesta, a ga je v predzadnjem 
krogu ustavila strgana veriga 
in dirke je bilo zanj konec.
Anamarija Kosec je slavila 
med deklicami do 7 let. Ja-
kob Krapež je bil najboljši 
med dečki do 9 let, Tajda 
Šoštarko med deklicami v 
isti kategoriji. Maks Majnik 
je bil prvi med dečki do 11 
let, Ana Inkret je med dekli-
cami do 11 let osvojila tretje 
mesto. Hana Kranjec Žagar 
je bila spet najboljša med 
deklicami do 15 let. Blaž Žle 
je v kategoriji do 17 let kon-
čal na tretjem mestu.
Med veterani 1 je Uroš Mi-
kelj končal na drugem mes-
tu, Bojan Kemprl je bil dru-
gi med veterani tretji. Ana 
Podpečan je bila prva med 
veterankami, a na startu ni 
imela nobene tekmice.

Enajstkrat na stopničkah
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Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – V Kam-
niško-Savinjskih Alpah se 
verjetno nahaja okoli tisoč 
različnih jam in brezen, ne-
kaj sto jih je svoje mesto z 
natančnimi podatki in izme-
rami našlo tudi v katastru 
jam Jamarske zveze Sloveni-
je, a med njimi je ena, na 
katero so kamniški jamarji 
še posebej ponosni – Kam-
niška jama.
»Med prvomajskimi prazni-
ki leta 1978 je nekaj planin-
cev z dušami jamarjev stika-
lo po Zeleniških špicah in 
preiskovalo špranje, spod-
mole, luknje, skratka vse, 
kar bi lahko vodilo v nedrje 
masiva. Leto prej smo na-
mreč že ustanovili Jamarski 
klub Kamnik in lotili smo se 
sistematičnega odkrivanja 
jam. Vido Kregar, Zvone 
Hribar, Dane Holcar, Janko 
Urbanc, Rastko Zabrič in Ja-
nez Virijant so se pred sla-
bim vremenom zatekli pod 
veličastni spodmol, ki so ga 
omenjali že lovci. Prav lovci 
in pastirji so nam namreč 
pokazali največ vhodov v 
jame, kaj vse se skriva glob-
lje, pa ni bilo raziskano. 
Prvih nekaj deset metrov 

odkritega podzemnega rova 
je nakazalo, da smo našli 
nekaj izjemnega. Poimeno-
vali smo jo Kamniška jama 
in postala je kraljica vseh 
jam v visokogorju Kam-
niško-Savinjskih Alp,« je še 
štirideset let kasneje na 
odkritje ponosen Rajko Sla-
pnik iz Mekinj, biolog po 
izobrazbi in navdušeni ja-
mar, ki je v začetku leta pos-
tal tudi predsednik Jamar-

skega kluba Kamnik in na 
tem mestu zamenjal Daneta 
Holcarja. V Kamniški jami 
je bil v vseh teh letih še vsaj 
stokrat, strokovno delo, 
čeprav so mu posvetili toliko 
let in objavili tudi več obse-
žnih člankov, pa še ni za-
ključeno.
Kamniška jama se nahaja v 
grebenu Zeleniških špic z 
vhodom na nadmorski viši-
ni 1400 metrov. »Jama je 

nekaj izjemnega, zato ker je 
njen glavni rov večinoma 
horizontalen, kar je v Alpah 
velika redkost, večina jih je 
namreč navpičnih. Ko smo 
se lotili datiranja, smo ugo-
tovili, da je jama stara naj-
manj pet milijonov let. Glav-
ni rov je dolg več kot 1700 
metrov, jamo pa sestavljajo 
štirje deli. Ne gre le za jamo, 
ampak jamski sistem, in ta-
kega v naših Alpah ob na-

šem odkritju še ni bilo,« še 
pravi Rajko Slapnik in doda-
ja, da so posebnost jame 
tudi aragonitni kristali, ki so 
v Sloveniji najdeni le še v ra-
venski jami in rudniku Me-
žica. Aragonit ustvarja sku-
pine iglic rjavkaste barve v 
obliki ježkov.
Temperatura v jami niha od 
5,9 do 6,2 stopinje Celzija, v 

njej pa so odkrili tudi dve 
novi vrsti jamskih hroščev. 
Jama, v primerjavi z Med-
vedjo zijalko na Mokrici, v 
preteklosti ni bila poseljena, 
so pa v njej našli kosti med-
veda, gamsov in goveda.
Jama je zaradi svojih poseb-
nosti postala znana tudi v 
širših krogih in vse več je 
takih, ki si jo želijo ogledati. 
Kamniški jamarji zato vsako 
leto 1. maja pripravijo vode-
ni ogled, ki se ga udeleži po 
zgolj nekaj ali pa več deset 
radovednežev. Ogled traja 
več kot pol dneva, saj je do 
vhoda več kot dve uri hoje, 
ogled po jami pa traja od tri 
do štiri ure, potem pa sledi 
še vrnitev v dolino.
Jamarji so ob deseti obletni-
ci odkritja Kamniške jame 
izdali bilten, ob koncu letoš-
njega leta pa bodo izdali ce-
lovito monografijo. »Materi-
ala po vseh raziskavah ne 
manjka, prav tako pa si naša 
jama to zasluži,« še pravijo 
kamniški jamarji.

Kraljica jam na Kamniškem
Prvega maja je minilo štirideset let, odkar je skupina kamniških jamarjev odkrila Kamniško jamo, ki velja za nekaj izjemnega. Širši javnosti jo predstavijo 
enkrat letno in tako je bilo tudi letošnjega 1. maja. Kaj je v njej posebnega, pa nam je zaupal novi predsednik Jamarskega kluba Kamnik Rajko Slapnik.

Vhod v Kamniško jamo / Foto: R. Slapnik, arhiv JKK

Glavni rov 

Starosta kamniških jamarjev Vido Kregar in Rajko Slapnik 
pred vhodom v Kamniško jamo / Foto: arhiv Jamarskega kluba Kamnik

KNEIPPOV DAN,  

13. maj 2018  

od 10. do 17. ure

Sanja Lončar (zakladnica znanja o zdravju, človeku in naravi), Tina 
Kregar (Kneipp trenerka), Marija Hočevar (strokovnjakinja za zdravo 
hrano), Marika Kuster Kortnik (aromaterapevtka) in drugi ...

Zabavo in ples za celo družino bo zagotovila skupina Šin Šin.

i: www.terme-snovik.si 
t: 080 81 23 

ZDRAVI V NARAVI 
S PRIZNANIMI GOSTI

I Pravila uporabe logotipa KNEIPP I IR IMAGE 2017 I

Aragonitni kristali v obliki ježkov / Foto: R. Slapnik, arhiv JKK Ledeni kapnik v vhodnem rovu / Foto: M. Hribovšek, arhiv JKK
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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in 
avstrijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in 
svečar s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče 
in lectova srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalko-
holno staroslovansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali 
na Kope, kjer nam bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih 
opravljali gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ ma-
lica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Savinjsko 
dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar prikazal, 
kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline dajo naj-
več medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili. Vabljeni.

Koroška in čebelice
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IZLET / 9. maja 2018

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na Bleiweisovi 
cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva 
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

TEŽJI  
SUDOKU
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Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Kamniški sudoku
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563492781

Mojca Volkar 
Trobevšek

Kamnik – V soboto, 14. apri-
la, smo se z učenci petih 
kamniških osnovnih šol (OŠ 
Toma Brejca, OŠ Frana Al-
brehta, OŠ Marije Vere, OŠ 
Šmartno v Tuhinju in OŠ 
Stranje) odpravili na izlet v 
sosednjo Avstrijo. 
Več kot osemdeset otrok, ki 
obiskujejo izbirni predmet 

nemščina, si je izlet prislu-
žilo s pridnim delom in 
vztrajnostjo. 
Obiskali smo zeleno deželo 
avstrijsko Štajersko, kjer do-
muje ena najbolj znanih 
evropskih čokoladnic – eko-
loška kmetija Zotter. V to-
varni čokolade smo se do 
sitega naužili vonja po slad-
ki dobroti, poskusili več kot 
300 različnih vrst čokolade 
in spremljali proizvodnjo od 

semena do izdelka. Spoznali 
smo pravično trgovino, eko-
loško pridelavo in obdelavo 
ter se prepričali, da užitek 
ob dobri čokoladi in skrb za 
naravo in ljudi lahko hodita 
z roko v roki.
Na poti nazaj smo se ustavi-
li v čudovitem mestu Gra-
dec in se naužili svežega 
zraka, zanimive arhitekture 
in zgodb iz zgodovine mes-
ta, ki so nam burile domi-

šljijo. Z vzpenjačo smo se 
povzpeli na grajski hrib, se 
sprehodili po starem 
mestnem jedru in si privo-
ščili sladoled. Potopljeni v 
nemško govorečo deželo, 
smo marsikatero nemško 
besedo razumeli in spoznali 
kakšno novo. Lep sončen 
dan nam je dodatno polep-
šal izlet, domov pa smo se 
vrnili dobre volje in bogatej-
ši za novo izkušnjo.

Obiskali smo tovarno čokolade
Šestošolci kamniških šol so obiskali tovarno čokolade pri Gradcu.

Marjan Schnabl

Kamnik – Člani Lovske dru-
žine Kamnik smo se že mar-
ca in aprila letos vključili v 
čistilne akcije po naših revir-
jih Mekinje, Palovče, Pod-
gorje in Tunjice, ki skupno 
pokrivajo okrog 4200 hekta-
rov površin. 

Divjih odlagališč je manj 
kot včasih
Delo je potekalo predvsem 
okrog lovskih objektov, kot 
so visoke preže, kozolci, 
solnice, krmne njive, napa-
jališča za divjad, kaluže, 
remize, lovske poti, in v 
okolici lovske koče v Palov-
čah. Nabral se je kar zaje-
ten kup napolnjenih vreč z 
različnimi odpadki, ki ne 
sodijo v naravno okolje. 
Treba pa je povedati, da je 
v zadnjem času vse manj 
divjih odlagališč z večjimi 

kosi odpadkov in strupeni-
mi vsebinami.
V nedeljo, 22. aprila, smo čla-
ni Lovske družine Kamnik 
imeli lovski posvet, na kate-
rem se pred lovno sezono še 
podrobno pogovorimo o po-
gojih in izvajanju lova, raznih 
obveznostih, ki izhajajo iz 
Zakona o lovstvu in divjadi, 
ter ostali problematiki. 

Podelili zlate družinske 
plakete
Člani so bili seznanjeni tudi 
s podatki o tem, kdo v man-
datnem obdobju 2018–2022 
vodi posamezne komisije. 
Ob tej priložnosti so bila 
tokrat prvič podeljena naj-
višja priznanja Lovske dru-
žine Kamnik, in sicer zlate 
družinske plakete, ki so jih 
za dolgoletno aktivno in us-
pešno delo prejeli Marjan 
Osolnik, Tone Dermastja, 
Janez Dolinšek in Marjan 

Schnabl. Kinološka zveza 
Slovenije je podelila tudi dve 
odlikovanji s srebrnim zna-
kom za zasluge na kinolo-
škem področju, prejela pa 
sta ju Bojan Burja in Jože 
Lombergar. Oba že več let 
vzorno skrbita za lovske pse, 
brez katerih si uspešen lov 
težko predstavljamo.

Pred sezono nastrelili 
svoje orožje
Eno od osnovnih opravil 
pred lovno sezono je tudi 
preizkus lovskega orožja, ki 
mora biti pri izvajanju lova 
varno in brezhibno. Tako 
imenovani nastrel orožja 
združimo še z družinsko tek-
mo na kroglo. Vse poteka 
pod strogim nadzorom Ko-
misije za strelstvo, katere re-
ferent je sedaj Primož Osol-
nik. Rezultati nastrela in 
družinske tekme so pokazali, 
da lovci uporabljamo ustre-

zno orožje za lov, najboljšim 
strelcem so bile podeljene 
medalje, in sicer so jih v ka-
tegoriji članov prejeli Matej 
Rak, Zdravko Vrankar in 
Franc Gradišek, pri vetera-
nih pa kot Irena Podgoršek, 
Marjan Rak in Jožef Hudok-
lin. Posebnih čestitk je bila 
deležna nova blagajničarka 
Irena Podgoršek, ki je po 
prevzemu odgovorne funkci-
je svoje sposobnosti pokaza-
la tudi na strelski liniji. 
Lep sončen dan v osrčju pa-
lovških gozdov je bil kot na-
lašč primeren za druženje z 
lovskimi prijatelji ob izbrani 
kulinariki, za katero je pos-
krbel novi »šef« kuhinje 
Jure Svetelj s svojo ekipo.
Po dogodku se je starešina 
Marjan Tušak vsem sodelu-
jočim iskreno zahvalil in po-
udaril, da le na tak način 
lahko družina deluje kot 
družina.

Lovci delovno in uspešno
Pomlad ni prebudila le narave, ampak so svoje delo aktivno zastavili tudi kamniški lovci, ki v osnovi 
skrbijo za to, da imajo vsi uporabniki naravnih dobrin zagotovljene ustrezne pogoje, predvsem prosto 
živeča divjad.

Kamniška Bistrica – Člani Turističnega društva Kamniška 
Bistrica so v nedeljo, 29. aprila, prav na obletnico obiska 
nadvojvode Karla II., ki je v bistriških gozdovih lovil leta 1564 
in tu tudi obedoval, pripravili druženje ob divjačinskem 
firštovem golažu ob repliki firštove mize v Kamniški Bistrici. 
Gre za zdaj že tradicionalno prireditev, s katero v društvu 
ohranjajo spomin na to zanimivost iz naše zgodovine in 
promovirajo eno od jedi Okusov Kamnika, golaž pa je obi-
skovalcem postregla predsednica društva Maja Žagar. J. P.

V Kamniški Bistrici so kuhali firštov golaž
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IGRA 
ROŽ 

DRŽAVNO 
PRVENSTVO 
FLORISTOV

V KAMNIKU

www.visitkamnik.com
Medijski pokrovitelj:

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

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

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 8. maja, ob 19. uri, dvorana knjižnice

Pogovorni večer z naslovom: Kako naj živimo – tudi 
politično in s politiko?

Pogovor bo vodil dr. Andraž Teršek, njegova gosta bosta publicista 
Dejan Steinbuch in dr. Bernard Nežmah.

Torek, 15. maja, ob 19. uri, dvorana knjižnice

Četrto predavanje iz cikla Enajsta šola o antiki: Mladenič, ki 
je prevzel cesarja in »dal« obraz sodobnim zahodnim 
mestom

Ddr. Verena Perko bo pripovedovala o rimskem cesarju Hadrijanu 
(117–138), ki je bil velik ljubitelj grše filozofije in umetnosti in bil eden 
od najbolj izobraženih svoje dobe. Mag. Breda Podbrežnik bo oboga-
tila večer s pripovedovanjem pravljice, tokrat o Zevsu in Ganimedu.  

Torek, 22. maja, ob 19. uri, dvorana knjižnice

Pogovorni večer z Noahom Charneyjem – Slovenologija: 
Slovenke in njihove mame

Gosti bosta dr. Manca Košir in njena hči Tina Košir. Rdeča nit pogo-
vora bo pisanje, televizija in odnos med mamo in hčerko.

DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 8. maja, ob 20. uri, Klub Kino dom

Blaž Curk in Stefan Šumanac Šumi
Abonma Stand up, izven

Cena vstopnice: 5 evrov

Sobota, 12. maja, ob 20. uri, Velika dvorana DKK

Ritual 2018: Sneguljčica in sedem grehov
Kulturno umetniško društvo Tribal Bizzare

Plesna predstava v koreografiji Nadie Džamastagič.

Cena vstopnice: 10 evrov/15 evrov

Torek, 15. maja, ob 18. uri, Klub Kino dom 

Skupaj zmoremo vse
Otroška predstava dijakov GSŠRM, smer Predšolska vzgoja

Vstop prost!

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 10. maja, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice

Muzejski večer: Kdo so bili paleolitski lovci, ki so videli 
neveljskega mamuta živega?

Predavanje mag. Draška Josipoviča

Četrtek, 17. maja, ob 19. uri, Galerija Pogled

Odprtje slikarske razstave Mateje Kavčič
Kustosinja razstave je Saša Bučan.

Prireditve v maju
Petek, 18. maja, od 10. do 18. ure, vse enote MMK
Ob mednarodnem dnevu muzejev

Prost vstop v vse enote Medobčinskega muzeja Kamnik: Muzej – 
grad Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš, Ga-
lerija Pogled

Petek, 18. maja, ob 17. uri, Muzej – grad Zaprice

Ob mednarodnem dnevu muzejev
Javno vodstvo po razstavah Na sodu smodnika in Arhitekturna podo-
ba smodnišnice. Vodila bosta avtorja Anja Urankar in Marko Kumer.

Sreda, 23. maja, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Maistrov večer: Majniška deklaracija 1917
Predstavitev monografije dr. Vlaste Stavbar

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Četrtek, 10. maja, ob 18. uri, MC Kotlovnica

Večer družabnih iger – Indigo
Po zavitih poteh pripeljite dragulje skozi svoja vrata ali jih speljite 
nasprotniku.

Petek, 11. maja, ob 20. uri, MC Kotlovnica

ImproIgre
Gledališki večer še ne videnih improviziranih zgodb

Sobota, 12. maja, ob 15. uri, MC Kotlovnica

Delavnica analogne fotografije
Prva v sklopu treh delavnic. Cena delavnic z vključenim materialom 
– 1 film, fotografski papir ter kemikalije v temnici – je 15 evrov. Število 
mest je omejeno, prednost imajo udeleženci, stari med 15 in 29 let. 
Prijava po e-pošti: jan.sustar.7@gmail.com.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK –  
PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Nedelja, 6. in 13. maja, ob 16. uri, MC Kotlovnica

Improigrarije
Delavnica priprave impro nastopa

Nedelja, 6. maja, ob 9. uri, MC Kotlovnica

Skupina za samopomoč Marjetice vabi na pohod na Soriško 
planino

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

Četrtek, 10. in 17. maja, ob 16. uri, Makadam –  
Dnevna soba, Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino

Petek, 11. maja, ob 9. uri, MC Kotlovnica

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

KIKŠTARTER

Sreda, 9. maja, od 17. do 21. ure, KIKštarter

KIKlab: Tečaj 3D-tiskanja
Izobraževalna delavnica: Uporabna tehnologija 3D-tiskanja. Predsta-
vili vam bomo programe za izdelavo 3D-modelov, skupaj bomo ustva-
rili vaš prvi 3D-model in spoznali delovanje ter se naučili upravljati s 
3D-tiskalnikom. Primerna je za vse, ki imate idejo ustvarjati svoje iz-
delke. Prijave na info@kikstarter.si.

Sreda, 16. maja, ob 19. uri, KIKŠtarter
Podjetniški KIKoff: Turizem (Eko Resort, Pravljica na Veliki 
planini, Šenkova domačija)

Turistično obarvani KIKoff z gosti, ki so zgradili uspešne turistične 
zgodbe. V gostih bodo Matjaž Zorman, Rok Virag in Polona Karničar. 
Vsekakor bo zabavno in seveda poučno za vse, ki se tako ali drugače 
povezujete s turizmom. Potencial v občini Kamnik, kot seveda tudi 
širše v regiji je vsekakor velik.

Petek in sobota, 1. in 2. junija, ob 17. uri, KIKŠtater

Start up weekend
Za vse, ki želijo graditi svojo podjetniško pot. Na Start up weekendu 
imajo udeleženci priložnost, da v dveh dneh s pomočjo že preverjeno 
uspešnega programa razvijejo poslovno idejo in začrtajo pot za reali-
zacijo v praksi. V tej izvedbi bodo na voljo izjemni mentorji, ki imajo 
bogate izkušnje iz prakse. Vsekakor nujno za vse, ki želijo svojo idejo 
postaviti v življenje. Prijave na info@kikstarter.si

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 12. maja, od 11. do 13. ure, vhod v park

Slikarska delavnica za odrasle
Skupaj z akademsko slikarko boste slikali rože.

Nedelja, 13. maja, od 15. do 16. ure, otroško igrišče

Družinska joga s Šinšinom
Joga na zabaven in igriv način za otroke in družine

Nedelja, 13. maja, od 8.30 do 9.30 ure, vhod v park

Ornitološki sprehod
Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste opazili marsikaterega ptiča, 
ki se skriva v krošnjah dreves in grmov.

Sobota, 19. maja, od 11. do 12. ure, otroška delavnica, 
otroško igrišče
Tkanje z naravnimi materiali

Lotili se boste pletenja slike iz naravnih materialov, kot so palice, 
vrvice, travniške cvetlice.

Sobota, 19. maja, od 13. do 14. ure, pri čebelnjaku  
v Spodnjem angleškem parku
Izdelava sveč iz voska

S čebelarjem boste izdelali svečo iz hladnega čebeljega voska.

Nedelja, 20. maja, celodnevni dogodek v parku

Starodobniki v parku
Vabljeni na ogled razstave starodobnih avtomobilov.

Nedelja, 20. maja, od 13. do 14. ure, pri čebelnjaku  
v Spodnjem angleškem parku
Izdelava sveč iz voska

S čebelarjem boste izdelali svečo iz hladnega čebeljega voska.

Četrtek, 24. maja, od 15. do 16. ure, pristava

Evropski dan parkov – vodenje 
Vodenje po parku skozi oči krajinskega arhitekta

TERME SNOVIK 

Sreda, 9. maja, od 18. do 19. ure, Terme Snovik

Raztezne vaje
Bernard Jarc, diplomiran kondicijski trener bo predstavil raztezne 
vaje. Potrebne so predprijave na events@terme-snovik.si oz. na 01 83 
44 109 do 8. maja.
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Nedelja, 13. maja, od 10. do 17.30, Terme Snovik
Kneippov dan – zdravi v naravi

Kneippov dan je celodnevni dogodek, na katerem bodo udeleženci 
doživeli knajpanje kot zaokroženo celoto petih elementov za ohranja-
nje in krepitev zdravja telesa in duha. Predstavljena bo hidroterapija, 
telesno gibanje, zdravo prehranjevanje, uporaba zdravilnih zelišč in 
urejen življenjski slog.

Sreda, 16. maja, od 18. do 19. ure, Terme Snovik

Zelišča in zeliščni vrt
Predstavljena bodo zelišča in njihova uporaba ter zeliščni vrt v Ter-
mah Snovik. Potrebne so predprijave na events@terme-snovik.si oz. 
na 01 83 44 109 do 15. maja.

Sreda, 23. maja, od 16. do 17. ure, Terme Snovik

Kneipp zdrave sladice
Sladice so pogosto predstavljene kot neprijetna razvada, vendar sla-
dice so lahko tudi zdrave. Na dogodku bodo predstavljene zdrave 
sladice po Kneippu. Potrebne so predprijave na events@terme-sno-
vik.si oz. na 01 83 44 109 do 15. maja.

HIŠA KERAMIKE

Ponedeljek, 7. maja, od 18. do 19.30

Keramični izdelki za vrt
Delavnica oblikovanja gline za odrasle, ki jo vodi Tatjana Gomboc 
Jerman, bo potekala tri ponedeljkove popoldneve.

Torek, 8. maja, od 18. do 20.30

Oblikovanje uporabne keramike
Delavnica za odrasle, ki jo vodi oblikovalka Sanda Kürbus Zore, bo 
potekala štiri zaporedne torke popoldan.

Sreda, 9. maja, od 10. do 12.30

Delavnica za vse generacije
Delavnica, ki jo bo vodila lončarka Mojca Žalik, bo potekala ob sredah 
dopoldan.

Četrtek, 10. maja, od 18. do 19.30

Delo na vretenu
Delavnica za odrasle, kjer boste pod vodstvom lončarke in oblikovalke 
keramike Žive Slavec ustvarjali izdelke na lončarskem vretenu. Zaradi 
omejenega števila udeležencev so predhodne objave obvezne.

Petek, 11. maja, od 17. do 19.30

Delavnica za vse generacije
Delavnica, ki jo bo vodila lončarka Mojca Žalik, bo potekala ob petkih 
popoldan.

Sobota, 12. maja, od 11. do 12. ure

Otroška delavnica
Enourna delavnica oblikovanja gline poteka vsako soboto. Z otroki se 
igra naša članica, mlada slikarka Anna Rosa Tomšič Jacobs. Otroške 
delavnice so brezplačne.

Predhodno znanje ni potrebno.

Za vse delavnice (razen za otroško) prosimo za predhodne prijave 
po e-pošti: kud.hisakeramike@gmail.com ali po telefonu na št.: 
031/645 645.

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK

Petek in sobota, 25. in 26. maja, od 17.00 do 15.00, Koča 
na Kamniškem sedlu
Oskrbnik koče za en dan

Planinski izlet v okviru mladinskega odseka PD Kamnik za otroke 
osnovnih šol, kjer bodo spoznali delo oskrbnika planinske koče. 
Razpis s pogoji bo objavljen na spletni strani PD Kamnik (www. 
pdkamnik.si).

Sobota, 5. maja, od 7.30 do 20. ure, Orožnova koča

Planinski izlet: Koča na planini za Liscem–Orožnova koča
Planinski izlet s prečudovitimi razgledi v osrčju Julijskih Alp. Informa-
cije na spletni strani PD Kamnik (www.pdkamnik.si).

DRUŠTVO SV. JAKOBA

Petek, 18. maja, ob 19.45, dvorana Frančiškanskega 
samostana v Kamniku
Večer s kamniškimi Metulji (MDJC Domžale)  
in njihovimi gosti

Metulji bodo zaigrali kratko veseloigro Jelice Slavič: Dohtar pa tak. Kot 
gostje bodo nastopili otroci skupine Čebelica zasebnega vrtca Sonček 
in vokalno-instrumentalna skupina OŠ Stranje pod vodstvom prof. 
Karle Urh.

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO DOBER DAN, PEROVO

Sobota, 5. maja, od 15. do 19. ure, brežine ob 
Perovskem mostu
Perovo 777 (let)

Pravljičnih 777 let je mimo, ko se je prvič zapisalo ime kraja Perovo. 
Njemu v spomin bo ubran tudi program: Perovska kuhna, družinski 
Peroraj, živa glasba, park uličnih telovadcev, iskrenje v kovnici kamni-
škega  prijateljstva z Igrami kamniških krajevnih skupnosti  brez meja.

Zanimivosti, zahvale 

15petek, 4. maja 2018

www.pogrebnik.si

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo: 
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 
(T. Pavček) 

V ponedeljek, 16. 4. 2018, je sklenil svojo življenjsko pot 
ljubljeni mož in ata 

France Golob 
iz Mekinj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih tre
nutkih stali ob strani, nam izrazili besede sočutja, sti
snili roko, darovali sveče in cvetje. Hvala Štefki, Jerneju  
ter Tončki za nesebično pomoč. Zahvaljujemo se lovcem 
in gasilcem, ki so se slovesno poslovili od njega, ter go
vornikoma za občuteno prebrana žalna govora. Hvala 
pevcem Krt za zapete pesmi, pritrkovalcem in trobenta
ču za zaigrani melodiji. Iskrena hvala župniku Pavletu 
za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste skupaj z nami 
pospremili Franceta v večnost. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več,
zdaj počivaš.

V 95. letu je utrujena od bolezni 
zaspala naša

Veronika Pavli
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala dr. 
Logarju, sestri Tatjani ter patronažni sestri gospe Cvetki 
za vso pomoč in podporo v zadnjih dneh. Zahvaljujemo 
se g. župniku za lep obred ter pevcem za čuteče odpete 
pesmi.

Žalujoči: sin Marjan z družino

16. april 2018

Tatvina iz avta 
Na policijski postaji se je zglasila oškodovanka in prijavila 
tatvino torbice iz odklenjenega vozila, v kateri je imela doku-
mente, zlatnino in mobilni telefon. Zoper storilca sledi ka-
zenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Zaseg prepovedane snovi
Policista sta imela na območju Kamnika v postopku osebo, 
ki mu je bila zasežena PVC-vrečka z neznano rjavo prašnato 
snovjo, za katero obstaja utemeljen sum, da gre za snov, ki 
je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi dro-
gami prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden po-
stopek o prekršku. 

17. april 2018

Vlom v stanovanje   
Neznani storilec je z lomljenjem cilindrične ključavnice vlo-
mil v stanovanje v Kamniku, iz katerega je odtujil denar in 
zlatnino. Zoper storilca sledi kazenska ovadba na pristojno 
državno tožilstvo.

Zaseg prepovedane snovi 
Kamniška policista sta imela na območju Ljubljane v po-
stopku osebo, ki sta ji zasegla aluminijast zavitek z neznano 
belo grudasto prašno snovjo. Po analizi bo zoper kršitelja 
uveden postopek o prekršku. 

18. april 2018

Tatvina stolov v Šmarci  
V Šmarci so neznani storilci preko noči izpred več stano-
vanjskih hiš odtujili stole iz različnih materialov, mize in 
ostale dosegljive predmete. Sledi zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

19. april 2018

Tatvina denarja v trgovini Telekom 
Policisti so bili s strani zaposlene v prodajalni Telekoma 
obveščeni o tatvini denarja iz blagajne. Policista sta z zbira-
njem obvestil izsledila storilca kaznivega dejanja tatvine in 
mu odtujen denar proti zapisniku zasegla. Sledi zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.
   
Zaseg prepovedane snovi 
V Kamniku je bila osebi zasežena PVC-vrečka z neznano 
snovjo rastlinskega izvora rjavo sive barve ter kovinski mlin-
ček zlate barve z delci neznane rastline rjave barve, za katero 
obstaja utemeljen sum, da gre za snov, ki je po Zakonu o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepoveda-
na. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku. 

20. april 2018

Alkoholiziran voznik 
V okolici Kamnika je bil ustavljen voznik osebnega avtomo-
bila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar 
mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranost. Ta je pokazal, 
da ima voznik 1,07 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na 
kraju mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno 
odvzeto vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog na 
Okrajno sodišče Kamnik.

21. april 2018

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami
Na kamniški obvoznici pri trgovini Spar je prišlo do prome-
tne nesreče zaradi vožnje povzročitelja, ki je v križišču na 
Usnjarski ulici za zdaj še iz neznanega vzroka zapeljal na 
nasprotni vozni pas ter po njem zapeljal čez križišče in 
nato čelno trčil v vozilo nasproti vozeče udeleženke, ki se je 
v nesreči telesno poškodovala. V prometni nesreči nihče ni 
bil pod vplivom alkohola. Po vseh zbranih podatkih sledi 
ustrezen ukrep. 

22. april 2018

Prometna nesreča na Korenovi cesti
Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči z lahkimi tele-
snimi poškodbami na Korenovi cesti, do katere je prišlo 
zaradi izsiljevanja prednosti v križišču. Povzročitelju pro-
metne nesreče je bil izdan plačilni nalog po zakonu v ce-
stnem prometu.

Kamnik – V samostanu Mekinje bodo v ponedeljek, 7. maja, 
med 17. uro in 19.30 pripravili prvo srečanje v okviru delav-
nice, ki nosi naslov Vezalke dveh generacij. Srečanja so na-
menjena generaciji starejših in generaciji najstnikov. »Na-
menjena so vsem ostarelim, ki vidijo v druženju z mlajšimi 
generacijami možnost za nove oblike druženja, za stik z 
novostmi in učenje novih načinov. Hkrati pa bodo imeli 
možnost, da svoje življenjske izkušnje prenašajo na mlajše. 
Druženje z ostarelimi je lahko za najstnike izkušnja stika z 
ljudmi, ki so polni modrosti in drugačnih izkušenj življenja, 
v katerega sami vstopajo in pri tem velikokrat pogrešajo iz-
kušene osebe, na katere bi se lahko oprli. Druženje bo pote-
kalo kot odprt prostor za učenje in izmenjavo življenjskih 
izkušenj,« vabita Albert in Leonida Mrgole. J. P.

Prvo srečanje v okviru delavnice Vezalke  
dveh generacijPolicijska kronika
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Bojana Klemenc

Nevlje – V soboto, 21. aprila, 
je pri cerkvi svetega Jurija v 
Nevljah potekal sedaj že tra-
dicionalni blagoslov različ-
nih motorjev in njihovih po-
nosnih jezdecev. Dogodek, 
tokrat je bil četrti po vrsti, iz 
leta v leto privablja več ljubi-
teljev motornih koles, minu-
lo soboto je tako svoje jekle-
ne konjičke v vrsto postavilo 
okoli sedemdeset lastnikov. 
Blagoslov je opravil neveljski 
župnik Janez Miklič, sreča-
nje pa že od samega začetka 
organizirata domačina Maj-
da in Miro Novak.
Župnik Janez je vsem zbra-
nim položil na srce strpno 
in previdno vožnjo, vse mo-
toristke in motoriste pa sta 
pozdravila tudi Majda in 
Miro Novak. Po blagoslovu 
so se prisotni pogostili z za-
kusko, nekateri pa so se sku-
paj odpeljali na pot po Tu-
hinjski dolini čez Trojane 
nazaj v Kamnik.
Večina ljubiteljev motorjev se 
je na blagoslovu strinjala, da 
so na motorju najpomemb-

nejše jasna glava in dobre za-
vore. "Ko enkrat začneš, te 
zasvoji. Ampak vedno rečem: 
srečno, previdno in predvsem 
po pameti," pa poziva k še 
večji previdnosti eden izmed 
udeležencev neveljskega bla-
goslova, ta nasvet pa prav go-
tovo ne bo odveč, saj sodijo 
motoristi med najbolj ranlji-
ve udeležence v prometu.

Lani 29 mrtvih 
motoristov
Po podatkih Javne agencije 
RS za varnost prometa se je 
lani na slovenskih cestah 
zgodilo 1094 nesreč z ude-
ležbo voznikov enoslednih 
motornih vozil, to je za peti-
no več kot leto prej. Umrlo 
je 29 motoristov in mopedi-
stov, kar je največ v zadnjih 
petih letih in pet več kot leta 
2016. Najbolj izpostavljena 
starostna kategorija so bili 
vozniki med 45. in 54. letom 
starosti. V 44 odstotkih je 
bil glavni vzrok nesreče 
neprilagojena hitrost, sledi 
nepravilna stran oziroma 
smer vožnje, 95 nesreč pa 
so povzročili opiti motoristi.

Srečno, motoristi!
V Nevljah so pripravili že četrti blagoslov 
motorjev, na katerem se je zbralo okoli 
sedemdeset motoristov.

Blagoslov motorjev in motoristov za srečno vožnjo v 
letošnjem letu / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – V Knjižnici Fran-
ceta Balantiča Kamnik so 
razpisali likovni natečaj, ki 
bo spremljal že 7. Križnikov 
pravljični festival Jenkret je 
biv. Ta se bo v Motniku od-
vijal 8. in 9. junija.
»Z letošnjim festivalom se 
skupaj z Gozdarskim inšti-
tutom Slovenije posvečamo 
gozdnim pravljicam v okvi-
ru projekta Lifegenmon. Z 
gozdnimi pravljicami želi-
mo spodbuditi spoštovanje 
do gozda, dreves in zaveda-
nje ohranjanja biotske ra-
znovrstnosti. Z ohranja-
njem biotske pestrosti v na-
ših gozdovih so drevesa bolj 
odporna proti okoljskim 

spremembam,« pravijo v 
kamniški knjižnici.
Tema letošnjega likovnega 
natečaja Jenkret je biv – po-
dobe Križnikovih pravljic bo 
tako Križnikova pravljica O 
treh sinovih, ki predstavlja 
izhodišče za razmišljanje in 
ustvarjanje na temo ekologi-
je in pomena gozdov. Pra-
vljica namreč govori o očetu, 
ki svoje tri sinove vpraša, kaj 
bi naredili s smrekami, če bi 
bile njihove. 
Likovni natečaj je namenjen 
učencem osnovnih šol in je 
odprt še vse do 25. maja. Iz-
brana likovna dela bodo raz-
stavljena in nagrajena na 7. 
Križnikovem pravljičnem 
festivalu in festivalu goz-
dnih pravljic.

Likovni natečaj 
Križnikovega festivala

Letošnji festival, ki bo 8. in 9. junija, bo posvečen 
gozdnim pravljicam.

Opozoril je na nestanovitne 
oblike zaposlitev in prekar-
na delovna razmerja, ki niso 
dobra rešitev za zmanjševa-
nje brezposelnosti, in se 
zavzel za dostojno plačilo, ki 
omogoča človeka vredno 
življenje. »Ni treba spreme-
niti le zakonov, vse, ki se 
trudijo in svoje delo op-
ravljajo kvalitetno, je treba 
spoštovati, jih primerno pla-
čati in poskrbeti za to, da se 
ne bo nihče počutil 
manjvrednega,« je dodal 
Žavbi in zaključil, da je tre-
ba gojiti vrednote spoštova-
nja, pomoči sočloveku in 
povezovanja.

Sodeč po starostni sestavi 
obiskovalcev na proslavi, 
praznik dela vse manj nago-
varja mlade, delovno aktivne 
ljudi, med obiskovalci so bili 
namreč večinoma starejši, 
ki se še spominjajo prazni-
ka, kakršen je bil nekoč. 
Temu pritrjujeta tudi izjavi 
dveh obiskovalk, ki smo ju 
srečali na prireditvi.
»Mislim, da so bili včasih 
delavci bolj cenjeni in 
spoštovani kot danes. Spa-
dam še v generacijo, ki ima 
lepe spomine na delo in 
smo bili zanj tudi nagrajeni, 
danes pa je občutek, da se 
da vsakega takoj nadomesti-
ti,« nam je povedala Vanda 
Klembas iz Kamnika, po-
dobnega mišljenja pa je tudi 
upokojenka Marija Kosec, ki 
se sicer redno udeležuje 
prvomajskih proslav in ji 

praznik še nekaj pomeni. 
»Težava je, da je še vedno 
veliko ljudi brez služb. Pose-
bej mladi si težko najdejo 
zaposlitev in si kaj ustvarijo, 
sploh brez pomoči staršev.«

Tradicija v Kamniški 
Bistrici se nadaljuje
Tudi v Kamniški Bistrici, 
kjer tradicija praznovanj 
prvega maja sega v daljno 
leto 1923, so se zbrali veči-
noma starejši. Organizatorji 
so jih našteli več kot tristo, 
toliko je bilo razdeljenih 
tudi rdečih nageljnov, za ka-
tere so tudi letos poskrbeli 
člani OO Socialnih demo-
kratov Kamnik - Komenda. 
Čeprav zadnja tri leta osre-

dnja občinska proslava ob 
tem prazniku poteka na Sta-
rem gradu, je veliko takšnih, 
ki prizorišča proslave ne že-
lijo zamenjati in vztrajajo v 
Kamniški Bistrici.
»Pozdravljeni vsi vi, ki spoš-
tujete tradicijo ljudskih obi-
čajev, tradicijo naroda na 
splošno in predvsem tradici-
jo praznovanja prvega maja 
tu, kjer se je ta praznik na 
Kamniškem leta 1923 začel 
praznovati. Naši predhodni-
ki, člani Delavsko kulturne-
ga društva Solidarnost, se 
leta 1923 v ta prelepi konec 
pod kamniškimi vršaci niso 
pripeljali z avtomobili, am-
pak so prikolesarili in pripe-
šačili. Prva praznovanja so 
tako potekala daleč iz Ka-
mnika, ker takratna oblast 
tem praznovanjem ni bila 
naklonjena in jih je celo pre-

ganjala. Danes je tudi zaradi 
vztrajnosti naših predhodni-
kov mogoče tovrstne prosla-
ve prirejati kjerkoli. Solidar-
ci pa bomo vztrajali tu, kjer 
so pred 95 leti prvi maj pra-
znovali prvič,« je obiskoval-
ce nagovoril predsednik 
DKD Solidarnost Martin 
Gorenc.
Zbrani so lahko prisluhnili 
pevcem Moškega pevskega 
zbora DKD Solidarnost pod 
vodstvom Uroša Gorenca in 
dvema govornikoma – 
poslanki DeSUS Julijani 
Bizjak Mlakar in ministru 
za kmetijstvo ter predsedni-
ku SD Dejanu Židanu.
»Osem let je minilo, odkar 
sem zadnjič imela govor na 

tem mestu, in danes oce-
njujem, da tudi po osmih 
letih ni veliko razlogov za 
praznovanje socialnih in go-
spodarskih dosežkov v ko-
rist delavstva, saj se razme-
re na trgu dela iz leta v leto 

slabšajo. Je pa zato toliko 
več uporniških razlogov za 
prvomajska srečanja in to je 
priložnost, da si nalijemo 
čistega vina o tem, kaj s tr-
gom delovne sile, kje in pod 
kakšnimi pogoji se bodo za-
poslovali prebivalci Sloveni-
je in kaj je danes z delavski-
mi pravicami,« je med dru-
gim povedala poslanka Biz-
jak Mlakarjeva ter poudarila 
neučinkovit inšpektorat za 
delo, kršenje delavskih pra-
vic, nedostojne plače in po-
kojnine, naraščajoče preke-
arno delo ter nepravičen 
pokojninski sistem in sis-
tem socialne varnosti. Zbra-
ne je pozvala, da se je takšni 
družbi treba upreti.

Minister Židan pa je pouda-
ril, da so bogati le še bogatej-
ši, in to na račun delavcev, 
upokojencev in študentov, 
ter da je v prihodnje nujno 
treba dodatno obdavčiti dobi-
ček in luksuzno premoženje.

Delo in delavce  
je treba spoštovati
31. stran

Nastop Mestne godbe Kamnik / Foto: Aleš Senožetnik Nastop kamniških mažoretk / Foto: Aleš Senožetnik

Obiskovalcem proslave v Kamniški Bistrici so razdelili 
tristo rdečih nageljnov. / Foto: Gorazd Kavčič

Nastop pevcev Moškega pevskega zbora DKD Solidarnost 

Ena od dveh govorcev v Kamniški Bistrici je bila mag. 
Julijana Bizjak Mlakar. / Foto: Gorazd Kavčič
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