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Pod skalco 147 
oskrbovanih stanovanj
V bližini Doma starejših ob-
čanov se je začela gradnja
oskrbovanih stanovanj, ki
bodo vseljiva maja prihodnje
leto.

Mekinjski samostan
naprodaj
Uršulinke, ki so v Mekinjah
že 107 let, so se zaradi previ-
sokih stroškov vzdrževanja
odločile za prodajo svojega
samostana.

V Švici trenira kolesarje
Luka Žele je od februarja tre-
ner v svetovnem kolesar-
skem centru Mednarodne
kolesarske zveze UCI v Švici.
Trenira cestno ekipo mlajših
članov, ki prihajajo iz kole-
sarsko manj razvitih okolij.
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Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik v
ponedeljek, 29. marca, praz-
nuje, vrhunec pestrega praz-
ničnega dogajanja, ki se bo
odvijalo vse do sredine apri-
la, pa bo že danes popoldne.
"Kamničani smo ponosni na
našega rojaka Rudolfa Mai-
stra Vojanova. Nanj smo bili
ponosni že v času, ko so ne-
kateri bolj potiho govorili o
njegovi veliki vlogi pri
obrambi slovenske meje na
Štajerskem. Temu je dokaz
tudi leta 1970 postavljen
spomenik v središču mesta.
Po uvedbi lokalne samo-
uprave smo Kamničani že
leta 1996 prvič praznovali
občinski praznik na obletni-
co njegovega rojstva, 29.
marca. Spomin nanj in pre-
gled razvojnih dosežkov v
naši občini je pravzaprav tre-
nutek, ki nas utrdi v naših
razmišljanjih, da moramo
Kamničani in Slovenci zdru-
žiti moči, če želimo ustvarja-
ti napredek. Drzne poteze
Rudolfa Maistra so velik iz-
ziv, njegove pesmi in domo-
ljubno poslanstvo pa dokaz,
da to zmoremo," sporoča žu-
pan Anton Tone Smolnikar,
ki vse občane poziva, naj se v

prihodnjih dneh udeležijo
številnih prireditev, ki jih po
vsej občini pripravljajo v po-
častitev praznika.
Današnje praznovanje se bo
začelo ob 16.30 s promenad-
nim koncertom Mestne
godbe Kamnik na Glavnem
trgu. Ob 17. uri bo sloves-
nost pri spomeniku Rudolfa
Maistra, na kateri bo kot
slavnostni govornik sprego-

voril minister za promet dr.
Patrick Vlačič. Na slavnostni
seji občinskega sveta, ki bo
ob 18. uri v Domu kulture
Kamnik, bo župan podelil
tudi letošnja občinska pri-
znanja. Naziv častnega ob-
čana bo posthumno prejel
Tomaž Humar. Med večji-
mi dogodki prihodnjih dni
je treba omeniti dobrodelni
Županov ples, odprtje Pod-

jetniškega inkubatorja, pre-
novljenega kulturnega
doma na Lazah, nove knjiž-
nice v Šmarci skupaj s pred-
stavitvijo Kamniškega zbor-
nika 2010, odprtje varnih
šolskih poti v KS Kamniška
Bistrica, v Srednji vasi, Lo-
kah, Buču in na Lazah, nove
ceste Češnjice-Okrog in re-
kreacijske poti ob Kamniški
Bistrici.

Občinski praznik 
v Maistrov spomin
Osrednji govornik pred Maistrovim spomenikom bo minister za promet Patrick Vlačič, slavnostna
seja občinskega sveta pa bo drevi v Domu kulture Kamnik Jasna Paladin

Kamnik - Kot je povedala
vodja oddelka za družbene
dejavnosti Liljana Juhart
Mastikosa, je Občina v tem
tednu objavila razpis za po-
delitev koncesije za izvaja-
nje programa predšolske
vzgoje v občini - za vrtec, ki
bi svojih deset oddelkov od-
prl septembra ali oktobra le-
tos. Vsa potrebna dokumen-
tacija za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja je že bila
vložena na upravno enoto,
občina pa optimistično pri-
čakuje več prijav. Koncesij-
ski vrtec, ki bo zgrajen na
Perovem, bo lahko sprejel
do 180 otrok.
Poleg tega pa Občina načr-
tuje tudi prizidek k OŠ 27.
julija v središču Kamnika in
v njem ureditev nizko ener-
getskega petoddelčnega vrt-
ca za 80 otrok. "Zaradi pre-
cejšnjega števila zavrnjenih
vlog za vpis otrok v vrtec ter
zaradi pomanjkanja finanč-
nih sredstev, ki bi zagotovile
zadostno količino prostih
mest v vrtcih, smo pristopili
k rešitvi, ki odstopa od usta-
ljenih načinov zagotovitve
kapacitet na način, da je ob-
čina investitor izgradnje ob-

jektov. Odločili smo se na-
mreč za ustanovitev stavbne
pravice na občinskih zem-
ljiščih, na katerih bi imetnik
te stavbne pravice zgradil vr-
tec s kuhinjo, ki bo ustrezal
zahtevam in potrebam obči-
ne. Idejni arhitekturni pro-
jekt za izgradnjo tega vrtca
je že narejen, intenzivno po-
teka tudi priprava dokumen-
tacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Izvedli smo
že predhodno povpraševa-
nje pri izvajalcih, župan pa
je že dobil soglasje svetni-
kov, da z najugodnejšim iz-
vajalcem sklene pogodbo o
ustanovitvi stavbne pravice,"
je še povedala Juhartova in
dodala, da je omenjeni pro-
jekt za občino najbolj ugo-
den tako v časovnem, kot
tudi finančnem smislu, saj
bodo investicijo pokrili v na-
slednjih nekaj letih.
Koliko otrok bo jeseni dejan-
sko potrebovalo mesto v vrt-
cu, bo znano v prihodnjih
dneh, bo pa v vseh novih od-
delkih jeseni na novo pros-
tora za okoli 260 otrok,
skupno pa bodo v kamniške
vrtce lahko na novo sprejeli
okoli 440 otrok, vseh vklju-
čenih otrok pa bo že okoli
1240.

Jeseni petnajst 
novih oddelkov
Občina Kamnik je v tem tednu objavila razpis za
koncesijski vrtec, intenzivno pa potekajo tudi vse
aktivnosti za pet oddelkov, ki bodo v prizidku
šole 27. julija.

Maistrova podoba 
v kamenčkih
V Šoli idej je še nekaj dni na
ogled zanimiva razstava mo-
zaičnih portretov, ki upodab-
ljajo nekaj znanih Slovencev,
tudi Rudolfa Maistra 

Pisane klopi, 
internet in koncerti

To je le nekaj stvari, ki si jih mladi 
želijo na Šutni. Svoje ideje so pilili na
delavnici KD Priden možic in Skupine
Štajn, ki se bo v pomladnih dneh 
preselila tudi na prosto.
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Na slovesnosti ob spomeniku Rudolfa Maistra bo tudi letos sodelovala častna enota 
Slovenske vojske.

Naj sveže moči 
nadaljujejo začeto

Z županom Antonom Tonetom 
Smolnikarjem smo se ob 
občinskem prazniku pogovarjali 
o njegovi odločitvi, da na jesenskih
lokalnih volitvah za župana ne bo
več kandidiral.

V imenu Občine Kamnik 
vsem občankam in občanom čestitam 

ob občinskem prazniku

Anton Tone Smolnikar,
župan
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Občinske novice

Jasna Paladin

Kamnik - Župan Tone Smol-
nikar je v zadnje pol leta
skupaj z investitorji v bližini
doma upokojencev položil
že drugi temeljni kamen za
izgradnjo oskrbovanih sta-
novanj za starejše. Medtem
ko je trideset stanovanj, ki
jih je v neposredni bližini
zasebni investitor začel gra-
diti septembra lani, že pod
streho, je investitor Dolenj-
grad naselje 147 oskrbova-
nih stanovanj Pod skalco za-
čel graditi v teh dneh.
"Naša občina je ena prvih v
Sloveniji, ki si je že pred leti
upala dom za starejše obča-
ne zgraditi skoraj v samem
mestu. Z gradnjo teh oskr-
bovanih stanovanj pa se
uresničuje zazidalni načrt
M1 - Pod skalo, ki smo ga
sprejeli pred šestimi leti in
je že takrat vključeval grad-
njo infrastrukture za starej-
še," je ob položitvi temeljne-
ga kamna povedal župan

Tone Smolnikar in poudaril,
da se je Občina z investitor-
jem dolgo časa pogajala, da
bodo stanovanja zares na-
menjena samo starejšim,
zato bojazni, da bi jih naseli-
le mlade družine, ni.

Kompleks oskrbovanih sta-
novanj je sestavljen iz šestih
objektov, gradili pa ga bodo v
treh fazah. Prva faza, ki bo
končana do marca prihodnje-
ga leta, zajema gradnjo treh
objektov z devetdesetimi sta-

novanji, ki bodo vseljiva maja
2010, parkirno hišo v kletni
etaži in lokale za potrebe
oskrbovancev. Preostali trije
objekti bodo zgrajeni do sep-
tembra 2012. Kot je poudaril
direktor podjetja Dolenjgrad
Ivan Samotorčan, bodo gar-
sonjere, enosobna in dvosob-
na stanovanja izdelana po
merilih za bivanje starejših in
gibalno oviranih oseb, grad-
nja pa naj bi presegala stan-
darde glede zvočne in toplo-
tne zaščite. Približno 25 od-
stotkov energije za ogrevanje
tople vode bo zagotovljenih iz
alternativnih virov. Šlo naj bi
za prvo tovrstno naselje v Slo-
veniji, ki bo imelo vsa parki-
rišča urejena pod zemljo v ga-
ražni hiši, saj bodo okolico
uredili v zelene površine.
Območje Pod skalco se bo v
pravo središče za starejše
občane razvilo tudi ob po-
moči Doma za starejše obča-
ne, kjer bodo novim stano-
valcem ponudili osnovno
oskrbo in dodatne storitve.

Pod skalco 147 
oskrbovanih stanovanj
V bližini Doma starejših občanov se je začela gradnja oskrbovanih stanovanj, ki bodo vseljiva maja
prihodnje leto.

Temeljni kamen za sosesko oskrbovanih stanovanj sta 
položila župan Tone Smolnikar in direktor podjetja 
Dolenjgrad Ivan Samotorčan.

Jasna Paladin

Kamnik - Župan Tone Smol-
nikar je sredi februarja skli-
cal sestanek s predstavniki
lastnikov družb KIK, d. o. o.,
in SKIK, d. d., ter predstav-
niki nekaterih strokovnih
institucij, ki bi lahko izpelja-
le postopke, ki so nujno po-
trebni za zaščito in hranje-
nje industrijske tehnične
dediščine KIK-a, ki ima vse-
slovenski pomen.
"Na Občini Kamnik se zave-
damo pomena prezentacije
dediščine naslednjim gene-
racijam ter dodatne vredno-
sti, ki jo lahko mesto pridobi
z ohranjanjem dela tehnične
industrijske dediščine," je

povedal župan. Za vodjo
strokovne komisije, sodelu-
jejo tudi predstavniki Zgodo-
vinskega arhiva Ljubljana,

Zavoda za varstvo kulturne
dediščine iz Kranja, Tehni-
škega muzeja Slovenije, Vo-
jaškega muzeja, ter Matične

knjižnice Kamnik, je bila
imenovana direktorica Med-
občinskega muzeja Kamnik
Zora Torkar, ki je povedala,
da se je v KIK-u skozi leta iz-
oblikoval dragocen tehnični
arhiv, ki je bil zaradi narave
dela vsa ta leta nedostopen
zunanjim obiskovalcem.
Strokovnjaki si bodo priza-
devali ohraniti premično in
nepremično dediščino - pro-
izvodne obrate črnega smod-
nika, dragocene strojne na-
prave, upravno stavbo - ne-
kdanji Kacenberg, bogat ar-
hiv načrtov in druge doku-
mentacije, strokovno knjiž-
nico in drugo gradivo, po-
sneti pa nameravajo tudi do-
kumentarni film.

Zaščita tehnične dediščine KIK-a
Občina si skupaj z Medobčinskim muzejem Kamnik in drugimi strokovnimi institucijami prizadeva
ohraniti bogato industrijsko dediščino, ki že 160 let spremlja Kamnik.

Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik, ki
se je že lani odločila pristo-
piti k projektu ustanavljanja
podjetniškega inkubatorja,
je v sodelovanju z že uveljav-
ljenim Mrežnim podjetni-
škim inkubatorjem (MPI) iz
Celja ter Mrežnim spin-off

inkubatorjem Univerze v
Mariboru, ustanovila po-
slovno enoto Mrežnega pod-
jetniškega inkubatorja, kate-
re cilj je spodbujati razvoj in
ustanavljanje novih podjetij
ter pomagati potencialnim
podjetnikom realizirati ino-
vativne poslovne ideje v
uspešna podjetja. 

Podjetniški inkubator je na-
menjen delujočim malim in
srednje velikim podjetjem,
podjetjem, ki so v začetnem
obdobju rasti (do 3 let), pod-
jetjem, ki imajo inovativen
projekt ter uspešnim podjet-
nikom, inovatorjem, samo-
stojnim podjetnikom in
obrtnikom s podjetniško

idejo. Občina je podjetniške
ideje posameznikov zbrala
z javnim pozivom Borza
idej Občine Kamnik 2010,
ki je bil objavljen novembra
lani, zbrane ideje pa bo oce-
nila posebna strokovna sku-
pina. Projektom, ki se bodo
prebili skozi sito zahtev, bo
Občina iz proračuna pokri-
la stroške začetnega paten-
tiranja. V letošnjem prora-
čunu so zagotovljena sred-
stva za zaposlitev vodje po-
slovne enote s svojo pisar-
no, v prihodnjem letu pa
načrtujejo tudi odprtje
prostorskih kapacitet za
podjetniški inkubator.

Spodbude za razvoj podjetij
Prihodnji teden bodo uradno odprli kamniško poslovno enoto Mrežnega
podjetniškega inkubatorja. 

Šmarca

Prenovljena knjižnica v Šmarci že odprta
V začetku marca je svoja vrata odprla na novo urejena in 
bistveno večja krajevna knjižnica v Šmarci, ki deluje kot enota
Matične knjižnice Kamnik. Knjižnica se zdaj razprostira na
85 kvadratnih metrih v zgornjih prostorih kulturnega doma,
krajani pa jo lahko obiščejo trikrat na teden. Občina Kamnik
je s preureditvijo nekdanjih stanovanjskih prostorov v kul-
turnem domu v ta namen začela lansko jesen, za investici-
jo, vredno 38.500, evrov pa so prejeli 40 odstotkov nepovrat-
nih sredstev. V novi knjižnici je bralcem na voljo okoli devet
tisoč enot različnega gradiva. Kot je povedala knjižničarka
Duška Težak, je delo v knjižnici mnogo lažje, predvsem pa
prijaznejše do obiskovalcev, predvsem zaradi novih površin,
kot so bralni kotiček za najstnike, igralni kotiček za najmlaj-
še ter čitalnica, kjer bo možno uporabljati internet ter prebi-
rati domače in tuje časnike in revije. Nova pridobitev je tudi
fotokopirni stroj. Predvsem otroci so v prenovljeni knjižnici
vsakodnevni obiskovalci, knjižnica pa si želi, da se bo zara-
di novih prostorov povečalo število vseh bralcev. Uradno
odprtje bo v okviru občinskega praznika, 8. aprila. J. P. 

Šmarskim bralcem prijazno pomaga tudi knjižničarka 
Duška Težak.

Kamnik

Za varne poti skoraj pol milijona evrov
Občina Kamnik je v minulem letu za urejanje varnih poti po
vsej občini namenila sredstva v višini 461.443 evrov. V okvi-
ru projekta so v Tuhinjski dolini uredili pločnik, prehod za
pešce, javno razsvetljavo in semafor v Šmartnem ter uredili
prehode za pešce v Lokah, Srednji vasi, na Lazah in v Buču.
Večje investicije so potekale tudi v Stranjah, kjer so zgradili
285 metrov pločnika, uredili opozorilni znak na prehodu za
pešce pri šoli in osvetlili avtobusna postajališča, za kar je
občina namenila 125 tisoč evrov. J. P. 

Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik je
pred dnevi predstavila rezul-
tate telefonske javnomnenj-
ske raziskave zadovoljstva
občanov v zadnjih šestnaj-
stih letih, v kateri je sodelo-
valo petsto občanov, poteka-
la pa je med 23. in 28. febru-
arjem. 
Kot je razvidno iz rezultatov,
skoraj dve tretjini anketiran-
cev meni, da je občina Kam-
nik v minulih šestnajstih le-
tih napredovala, slaba petina
jih meni, da je nazadovala,
šestina pa meni, da je ostala
na enakem. Anketiranci so
izjemno zadovoljni delova-
njem gasilcev in civilne za-
ščite, visoko zadovoljni so
tudi z oskrbo z vodo, poko-
pališko dejavnostjo in
osnovnošolskim izobraževa-
njem. Izrazito nezadovoljni
so z urejenostjo kolesarskih

stez, možnostjo parkiranja,
vzdrževanjem cest, z zuna-
njimi otroškimi igrišči in
urejenostjo pločnikov. Delo
župana Toneta Smolnikarja
anketiranci ocenjujejo kot
dobro - kot uspešno ga oce-
njuje 74 odstotkov anketi-
rancev, kot neuspešno pa
23,2 odstotka. Kot največji
županov uspeh so anketi-
ranci navedli urejanje cest-
ne infrastrukture, čistočo
mesta in stanovanjsko pro-
blematiko. Največ anketi-
rancev si bo županovanje
Toneta Smolnikarja zapom-
nilo po njegovi dostopnosti
za ljudi, po ureditvi cestne
infrastrukture v občini in po
urejanju stanovanjske pro-
blematike. Kot trenutno naj-
hujši problem v občini so
anketiranci navajali zapo-
slitvene možnosti, urejenost
vrtcev in šol ter cestno infra-
strukturo in gospodarstvo.

Občani zadovoljni 
z delom občine
Delo župana Antona Toneta Smolnikarja so 
anketiranci kot uspešnega ocenili v 74 odstotkih.
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Kamnik - Anton Tone Smol-
nikar je eden redkih sloven-
skih županov, ki v teh mese-
cih zaključujejo že svoj četr-
ti mandat. Vodenje Občine
Kamnik je prevzel leta 1995,
v času, ko Slovenci še nismo
dobro vedeli, kaj je to lokal-
na samouprava in kakšne
naloge ima župan. Rad po-
nosno pove, da je kot dolgo-
letni novinar na TV Sloveni-
ja na Občino prinesel veliko
izkušenj in potrebnih po-
znanstev, kot član predsed-
stva Skupnosti občin Slove-
nije pa je vseskozi aktivno
sodeloval tudi pri soustvar-
janju zakonodaje na podro-
čju lokalne samouprave. Po
šestnajstih letih bo vodenje
občine prepustil drugemu
županu ali županji.

Odločili ste se, da jeseni ne
boste več kandidirali za žu-
pana. Zakaj?
"Že lani jeseni sem svojim
najbližjim povedal, da ne
bom več kandidiral. Človek
se na neki način izpoje in
vsem, ki mislijo, da je župa-
novanje samo podpisovanje
dokumentov in vrsta slav-
nostnih sprejemov, odgo-
varjam, da to še zdaleč ni
res. To zame ni bilo gospo-
sko funkcioniranje, ampak
sem županovanje jemal kot
način življenja. V službi ob-
čanov sem bil tudi po 26 ur
na dan, kakor rad rečem.
Ponosen sem, da sem zdržal
šestnajst let. Nisem se ustra-
šil izzivov, ampak presodil
sem, da je čas za spremem-
be, ampak ne spremembe,
po katerih vpije opozicija,
temveč za spremembe v
osebi župana. Odločil sem
se, da vajeti zapustim neko-
mu, ki bo morda našel nove
izzive, čeprav bo na hitro
težko dobiti župana, ki ima
dovolj potrebnih izkušenj in
poznanstev."

V šestnajstih letih ste izpe-
ljali mnogo projektov. Na
kaj ste najbolj ponosni?
"Eden od presežkov v tem
obdobju je gotovo Kamniška
Bistrica, ki je iz umazane
reke postala čista reka I. raz-
reda, na kar sem res pono-
sen. Pa ne le zato, ker so se
s tega območja nekatere in-
dustrije izselile, temveč
zato, ker smo v mojem ob-
dobju zgradili kilometre ka-
nalizacije in vodovoda, v
vseh večjih zaselkih, kar je
velik dosežek za našo nara-
vo. Več kot 19 tisoč prebival-
cev občine Kamnik in nekaj
tisoč Komendčanov pije
zdravo vodo iz vodovodnega

zajetja Iverje. V teh letih
smo zamenjali skoraj vse az-
bestne cevi. Veliko smo de-
lali tudi na področju družbe-
nih dejavnosti, zgradili smo
osnovno šolo v Šmartnem,
obnovili in povečali OŠ Ma-
rije Vere in OŠ Stranje. S
tem in s projekti, ki jih še
pripravljamo, sodimo med
občine, ki imajo najsodob-
nejše pogoje na področju
osnovnih šol."

Nekateri vam očitajo, da ste
preveč vlagali v kraje na
obrobju občine in premalo v
mesto samo.
"Res je, da največ denarja po
sistemu financiranja v občin-
ski proračun pride iz mest, a
vseskozi sem si prizadeval za
čim bolj enakomeren razvoj
po vsej občini, za asfaltiranje
cest in gradnjo druge infra-
strukture tudi po vaseh. Bo
pa v prihodnje treba s pros-
torskimi akti omogočiti tudi
to, da se bosta izven Kamni-
ka razvijala tudi obrt in pod-
jetništvo. A tudi na mesto v
tem obdobju nismo pozabili,
saj je bilo vseskozi dobro
oskrbovano. Pri tem velja
omeniti predvsem 55 km pli-
novoda, ki je pomembno pri-
speval k čistemu ozračju, to
zgodbo pa smo začeli med
prvimi v Sloveniji. Zlata pla-
keta iz leta 2001 in srebrna iz
leta 2009 v evropskem tek-
movanju Entente Florale sta
visoki priznanji za urejenost
mesta." 

Kaj pa očitki, da občini za-
puščate nerazvito gospodar-
stvo?
"Vpliv občine tu ni velik. A v
zadnjem obdobju se s pri-
pravami občinskih podro-
bnih prostorskih načrtov od-
pirajo nove možnosti na ob-
močju Alprema, Titana in
Svita, ter na območju Kore-
nove. V teh dneh podpisuje-
mo tudi pogodbo s celjsko
razvojno agencijo in mari-
borsko univerzo za t. i. pod-
jetniški inkubator. Do zdaj
smo morda res premalo pri-
sluhnili tem interesom, a to
je pomemben korak k novi
dodani vrednosti, k inovativ-
nosti in novim projektom." 

Vam kakšen projekt oziro-
ma področje pušča grenak
priokus?
"Zagotovo je to Velika plani-
na. Ta je nekaj let pred mo-
jim prihodom s podjetja Stol
nerodno prišla v stoodstotno
last Občine. Vsi objekti so
bili zgrajeni že leta 1964, de-
narja za nov sistem pa nikoli
ni bilo dovolj in družba da-
nes upravlja z ničvrednimi
napravami. To je zgodba, ki
jo bo v prihodnosti treba iz-
peljati. Strokovnjaki pravijo,
da bo treba zagon zamenjati
v prihodnjem letu, kar bo
stalo približno milijon evrov.
Dogovarjamo se z možnimi
vlagatelji, tudi z ministr-
stvom. Zavračam očitke, da
Velika planina nima razvoj-
ne strategije, a vedeti mora-

mo, da to nikoli ne bo veliko
smučišče. Ves čas sem tudi
nasprotoval gradnji ceste, saj
menim, da bi tako lahko po-
zabili na eno najlepših ohra-
njenih planin."

Ne glede na vašo odločitev je
pred vami še pol leta vode-
nja občine. V kaj boste
usmerili največ energije?
"Kljub "nori" birokraciji že-
limo letos začeti z gradnjo
Osnovne šole Frana Albreh-
ta, saj se na ta projekt inten-
zivno pripravljamo že skoraj
cel zadnji mandat. Tudi pet-
najst novih oddelkov vrtca
bomo odprli, jeseni pa bo
dokončana tudi Povezovalna
cesta treh mostov."

Kakšnega naslednika si želi-
te in koga boste na volitvah
podprli sami?
"V tem hipu niti ne vem, ko-
liko kandidatov že je, koliko
jih bo, pojavljajo se različna
imena. Ko bo čas, verjetno v
drugem krogu, bom podprl
tistega, ki bo moje dobro za-
stavljene aktivnosti in vsebi-
ne znal tudi pravilno nada-
ljevati in to na vseh podro-
čjih, predvsem pa v smislu
celovitega in enakomernega
razvoja občine. Podprl bom
tistega, ki bo znal priznati,
da v Kamniku v šestnajstih
letih ni bilo vse slabo. Če me
bo novi župan potreboval za
nasvet in pomoč, mu bom z
veseljem pomagal, če bo le
pravi človek." 

Župan: Naj sveže moči
nadaljujejo začeto
Z županom Antonom Tonetom Smolnikarjem smo se ob občinskem prazniku pogovarjali o dosežkih
občine, aktualnih projektih, predvsem pa o njegovi odločitvi, da na jesenskih lokalnih volitvah za 
župana ne bo več kandidiral.

O
B

Č
IN

A 
K

AM
N

IK
, 

G
LA

VN
I T

R
G

 2
4

, 
12

41
 K

AM
N

IK

Župan Anton Tone Smolnikar
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Kamnik

Jutri tretji Županov ples
Člani Liste Toneta Smolnikarja bodo jutri zvečer organizirali
že tretji Županov ples, ki bo tudi letos obarvan dobrodelno.
Zamisel za tovrstno prireditev so Kamničani dobili v pobra-
teni občini Trofaiach, kjer so letos podoben ples pripravili že
petindvajsetkrat. Jutri zvečer bodo goste v praznično okraše-
ni športni dvorani zabavali Nuša Derenda in Zlobko Big
Band, plesalka Patricija Crnkovič, učenka OŠ Toma Brejca,
plesni par Andraž Koritnik in Tjaša Repič, dijaka ŠCRM, ple-
salke orientalskih plesov KUOD Bayani, Timi Košir na klavir-
ski harmoniki ter pevka Martina Šraj in komponist Simon
Skalar. Z ognjem se bosta igrala Anja Pibernik in Slavko Tri-
vković iz dua Svarog, njun nastop pa bo spremljal Jože Pre-
zelj na didgeriduju, inštrumentu avstralskih domorodcev.
Zbrana sredstva so člani Liste Toneta Smolnikarja prvo leto
namenili nakupu dvigala za invalide v Domu kulture Kamnik,
lani so pomagali Anžetu pri nakupu avtomobila in Ninu pri
lažjem premagovanju vsakdanjih težav, letos pa bosta izku-
piček vstopne donacije in dražbe slik prejela dva mlada kam-
niška invalida. "To je le eden od načinov, s katerim lahko po-
magamo tistim, ki v življenju nimajo take sreče kot mi. Pri
tem so pomembni samo naši nameni, življenje ne izbira
med političnimi stranmi," je povedala Marinka Mošnik, po-
budnica plesa, župan Tone Smolnikar pa je ob tem dodal, da
bodo vsi udeleženci plesa s svojim prihodom pomagali ti-
stim, ki morajo kljub težavam zaživeti skupaj z nami. J. P. 

Kamnik

Uspešno izvajanje zimske službe
Občinska uprava je v letošnji zimi izvedla poseben nadzor
nad potekom zimske akcije in delom koncesionarja - Komu-
nalnega podjetja Kamnik, katerega namen je bilo izboljšati
učinkovitost dela in posledično znižati stroške. Po besedah
Matjaža Srše so bili pri tem uspešni, saj so bile kljub zimi z
veliko snega ceste in pločniki po vsej občini očiščeni pravo-
časno in zadovoljivo, da pa bi bilo v prihodnje predvsem v
odročnejših delih občine delo opravljeno še bolje, so konce-
sionarju predlagali postavitev začasne poskusne deponije
za sol in drobljenec v Motniku ali Špitaliču. Ocena stroškov
letošnje zimske akcije, ki zajema mesece december, januar
in februar, znaša skoraj 600 tisoč evrov, kar pa je kljub hudi
zimi precej manj kot lani. J. P. 

Utrinek z lanskoletnega Županovega plesa I Foto: Bojan Splichal
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Jasna Paladin

Kamnik - Srebrno priznanje
bo za izjemno delo na glas-
benem področju in delova-
nje v krajevni skupnosti
prejela Karla Urh, učiteljica
glasbene vzgoje in priljub-
ljena zborovodkinja na
Osnovni šoli Stranje. Urho-
va, ki že trinajst let vodi
tudi pevce mešanega pev-
skega zbora DU Kamnik,
sodelovala pa je tudi z dru-
gimi pevskimi zbori v obči-
ni, je tudi predsednica KS
Kamniška Bistrica. Srebrni
priznanji bosta prejela tudi
slikarja Marija Margareta
Boltar, za dolgoletno umet-
niško ustvarjanje, s katerim
pomembno prispeva k bo-
gatemu kulturnemu življe-
nju občine, in v Kamniku
rojeni Izidor Tomaž Perko
za slikarski opus, s katerim
je obogatil slovenski kultur-
ni prostor. Za svoje dolgo-
letno aktivno delo v društvu
upokojencev in prizadeva-
nja v okviru projekta Starej-
ši za boljšo kakovost življe-
nja doma bodo srebrno pri-
znanje Občine Kamnik dre-
vi podelili tudi Mariji Mar-
jani Berlec z Duplice.

Za svoje podjetniške dosež-
ke bo z bronastim prizna-
njem nagrajen Jože Toni iz
Podgorja, ki še 25 let uspeš-
no izdeluje gostinsko opre-
mo iz nerjavečega jekla.
Bronasta priznanja bodo
prejeli tudi Marta Cerar Le-
skošek, ki uspešno nadalju-
jejo devetdesetletno dru-
žinsko tradicijo urarstva,
Milena Potočnik za inova-
tivnost na področju fiziote-
rapevtskih naprav, za kate-
re je prejela nekaj odmev-
nih mednarodnih nagrad,
Frančišek Hočevar za pri-
spevek pri ohranjanju in
obnavljanju kulturnih spo-
menikov v Tuhinjski doli-
ni, in Zvone Kemperle za
pomemben prispevek k
razvoju športa v Krajevni
skupnosti Tuhinj.
Posebno priznanje Občine
Kamnik bodo letos prejeli
GRS Kamnik in posadka 3.
oddelka helikopterske briga-
de Slovenske vojske za po-
gumno akcijo odstranitve
starega in namestitve nove-
ga bivaka na velikih podih,
in Gerhard Slamnig iz po-
bratenega Trofaiacha za ak-
tivno delo na področju med-
narodnega sodelovanja.

Letos kar trinajst 
nagrajencev

Župan bo na slavnostni seji poleg naziva častnega
občana in zlatega priznanja podelil še štiri srebrna,
pet bronastih in dve posebni priznanji.

Jasna Paladin

Kamnik - Matevž Košir, da-
nes znani obraz številnih
kamniških društev in do-
godkov, se je pred osemde-
setimi leti rodil v Potoku v
Tuhinjski dolini. Izučil se je
za čevljarskega pomočnika,
a tega dela nikoli ni oprav-
ljal, saj se je po treh letih
dela v varnostnem bataljonu
slovenske policije zaposlil v
Kemijski industriji KIK,
kjer je delal vse do svoje
upokojitve. Kmalu po upo-
kojitvi se je dvakrat za pol
leta odpravil celo v Irak, kjer
je v okviru KIK-ovega obrata
črnega smodnika usposab-
ljal tamkajšnje delavce.
Z upokojitvijo se je zanj za-
čelo bogato društveno živ-
ljenje, ki mu je že vrsto let
predan z vsem srcem.
"Vse, kar delam, delam
prostovoljno, že od male-
ga," ponosno pove in doda,
da so ga občani verjetno
prav zato predlagali za pre-
jemnika letošnjega zlatega
priznanja. Že dvajset let je
član Društva upokojencev
Kamnik, deset let tudi nji-
hov podpredsednik. Že leto
dni po včlanitvi je bil ime-
novan v gospodarski odbor
društva, ki ga je dolgo vrsto
let tudi vodil. "Kot gospo-
dar sem skrbel za stavbo, v

kateri deluje naše društvo,
za vse obnove, vzdrževanje
in vse to z zelo dobro ekipo
okoli sebe, s katero se vse
brez težav dogovorimo. Ve-
lika skrb je bila, da je imela
stavba dobro streho in lepo
fasado, kar je bilo potrebno
usklajevati s spomeniškim
varstvom, saj naša stavba
stoji v samem središču
Kamnika. Vsak prihranjeni

denar je bil skrbno porab-
ljen, saj je bilo, poleg že
omenjenega, potrebno skr-
beti tudi za gostinski lokal,
ki je bil sicer v najemu,
vendar je bilo potrebno na
novo, urediti sanitarije in
na novo, opremiti gostinski
prostor;" je opisal le nekaj
obnovitvenih del, zaradi
katerih je druženje kamni-

ških upokojencev še bolj
prijetno.
Pred osmimi leti je Matevž
Košir prevzel tudi vodenje
Območnega združenja bor-
cev za vrednote NOB v obči-
ni Kamnik, katerega član je
sicer že od leta 1949. "Ko so
v naše kraje prišli Nemci,
sem bil star dvanajst, tri-
najst let in še zelo dobro se
spomnim vseh medvojnih

dogodkov. Oče je v partiza-
nih padel leta 1944 in
mama je družino s štirimi
otroki težko sama preživlja-
la," se spominja svoje mla-
dosti. "Naši organizaciji, ki
šteje okoli 450 članov, se je
v zadnjih letih pridružilo
kar nekaj mladih in naša
glavna naloga zdaj je ohra-
niti to, kar imamo, zato sem

kot predsednik veliko ener-
gije vložil v obnovo parti-
zanskih spominskih obele-
žij." Na območju občin
Kamnik in Komenda, ki jih
pokriva omenjeno združe-
nje, je štirinajst partizan-
skih grobišč in 104 obeležja,
največja med njimi - v Rud-
niku, na Veliki Lašni, Raki-
tovcu, na Slapeh in v Tuhi-
nju so bila v zadnjih letih
tudi obnovljena. Koširjeva
največja zasluga na tem po-
dročju pa je zagotovo tudi
navezava stikov z ameriško
ambasado, katere najvišji
predstavniki se vsako leto
decembra udeležijo spo-
minske slovesnosti v Zgor-
njem Tuhinju.
Kljub temu da v mladosti v
gore ni zahajal prav pogosto,
pa je zadnja leta Matevž Ko-
šir tudi aktiven član Planin-
skega društva Kamnik.
Opravil je tečaj za planinske-
ga vodnika, mnogi planinci
pa se ga spomnijo tudi kot
oskrbnika planinske koče na
Kamniškem sedlu in gospo-
darja na Kokrskem sedlu.
Za svoje aktivnosti v številnih
društvih in organizacijah je
do sedaj prejel že več priznanj
in nagrad, tudi že srebrno ob-
činsko priznanje, ki pa mu bo
nocoj po podelitvi na slav-
nostni seji ob občinskem
prazniku dodal še zlatega.

Številnim priznanjem
dodal še zlato občinsko
Zlato priznanje Občine Kamnik bo za zavzeto delo v Društvu upokojencev Kamnik ter prispevek pri
ohranjanju in obnovi spominskih obeležij NOB prejel Matevž Košir.

Matevž Košir je srebrnemu občinskemu priznanju iz leta 1986 dodal še zlatega.

Z upokojitvijo se je zanj začelo bogato društveno
življenje, ki mu je že vrsto let predan z vsem 
srcem. "Vse, kar delam, delam prostovoljno, 
že od malega," ponosno pove in doda, 
da so ga občani verjetno prav zato predlagali za
prejemnika letošnjega zlatega priznanja. 
Že dvajset let je član Društva upokojencev
Kamnik, deset let tudi njihov podpredsednik.
Že leto dni po včlanitvi je bil imenovan 
v gospodarski odbor društva, ki ga je dolgo 
vrsto let tudi vodil.

Kamnik

Tomažu Humarju naziv častnega občana
Občinski svet Občine Kamnik bo na pobudo župana Antona
Toneta Smolnikarja in s soglasjem svojcev Tomažu Humarju
posmrtno podelil naziv častnega občana, saj je s svojimi vrhun-
skimi dosežki v alpinizmu in izredno osebnostjo ime Kamni-
ka ponesel v svet. Številni Kamničani smo novembra lani one-
meli ob novici, da bo Tomaž Humar za vedno ostal v Hima-
laji, saj se je ponesrečil na gori Langtang Lirung. Prijatelji so
mu v spominskem parku v Kamniški Bistrici postavili spomin-
sko obeležje, na posebni slovesnosti pa se je od njega poslovilo
več tisoč Slovencev. Z nazivom častnega občana se bo Tomaž
Humar za vedno zapisal med velike može Kamnika. J. P. 
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Jasna Paladin

Mekinje - "Uršulinke smo
se odločile, da stavbo v Me-
kinjah prodamo, ker je pre-
velika za našo skupnost in
dejavnosti, ki jih zmoremo.
Nimamo sredstev, da bi jo
primerno obnovile, polovica
stavbe je namreč prazna in
v slabem stanju. Hiša taka,
kot je, zahteva ogromno
energije in sredstev za vzdr-
ževanje, predvsem je za-

htevno ogrevanje," je na
naše vprašanje, ali je me-
kinjski samostan zares na-
prodaj, odgovorila provinci-
alna predstojnica s. Mateja
Koršič in dodala, da javne
ponudbe za prodajo še niso
objavili, saj še čakajo na re-
zultate cenitve.
V Mekinjah je trenutno
osem uršulink, težave, s ka-
terimi se soočajo, pa je potr-
dila tudi njihova predstojni-
ca s. Jakobina Arh. "Naši ra-

čuni se nikakor ne izidejo.
Obnova je za nas prevelik
zalogaj, saj dobimo prihod-
ke le od pokojnin, poučeva-
nja verouka in vodenja du-
hovnih vaj. Z obnovo se ne
moremo ukvarjati in širša
skupnost uršulink je odloči-
la, da tako ne gre več na-
prej," je povedala Arhova, ki
mekinjske uršulinke vodi
zadnje leto in pol. Če se bo
našel kupec za približno
5500 kvadratnih metrov ve-

lik samostan, bo znano v
prihodnjih tednih, čeprav
veliko povpraševanja in tudi
visoke kupnine ne pričaku-
jejo, prav zato se najverjet-
neje v tem letu še ne bodo
selile. Kot so priznale ses-
tre, si želijo, da bi samostan
ostal v cerkvenih rokah, za-
to upajo na odziv škofije, v
vsakem primeru pa bi rade,
da stavba tudi v prihod-
nje služi v dobro ljudi v tej
okolici. 

Mekinjski samostan naprodaj
Uršulinke, ki so v Mekinjah že 107 let, so se zaradi previsokih stroškov vzdrževanja odločile za prodajo
svojega samostana.

Jasna Paladin

Kamnik - Kamničani smo
bogatejši za nov zbornik,
prvi v Sloveniji, ki podrobne-
je opisuje delovanje koalicije
Demos na lokalnem nivoju.
V obsežni knjigi, katere
glavni in odgovorni urednik
je Igor Podbrežnik, 39 avtor-
jev s 45 prispevki, bogatimi
z različnim dokumentarnim
gradivom, predstavlja pre-
lomne zgodovinske trenutke
izpred dvajsetih let in ljudi,
ki so snovali slovensko in
kamniško demokracijo. Kot
je poudaril urednik, želijo z

zbornikom, ki je razdeljen
na več vsebinskih sklopov,
ohraniti spomin na ljudi, ki
so se zavzeli za velike nacio-
nalne in družbene cilje in
prelomne trenutke sloven-
ske zgodovine približati širši
javnosti, saj naj bi se ta vloge
Demosa premalo zavedala.

Slovesne predstavitve zbor-
nika, ki je potekala minulo
soboto v Galeriji Veronika,
se je udeležilo več vidnejših
predstavnikov lokalne pa
tudi državne politike - evrop-
ska poslanca Lojze Peterle in
Milan Zver, podžupan Bra-
ne Golubovič, predsedniki
občinskih odborov strank,
ustanovitelj prve demokra-
tične stranke v vzhodni Ev-
ropi France Tomšič in števil-
ni drugi.

Izšel je zbornik Demos na Kamniškem

Zbornik bodo v prihodnjih dneh predstavili tudi v Komendi. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma septembra letos.

Predstavitve zbornika sta se udeležila tudi evropska poslanca Milan Zver in Lojze Peterle.Z zbornikom želijo
ohraniti spomin na
ljudi, ki so se zavzeli
za prelomne trenutke
slovenske zgodovine.

Občina Kamnik v teh dneh praznuje svoj
praznik. Prav je, da se ob takih priložnostih
zazremo v preteklost, se za trenutek 
ustavimo v sedanjosti, zares pomembno
se nam zdi, da skupaj načrtujemo 
prihodnost.
Čestitamo Vam in želimo si, da bo naša
prihodnost skupna, da bomo v teh težkih
časih znali stopiti skupaj,  za dobro vseh
občank in občanov.

Občinski odbor Kamnik,
Šutna 38, Kamnik, e-pošta: kamnik@zares.si
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Kamnik

Javna tribuna Zbora za Kamnik o gospodarstvu
Člani Zbora za Kamnik pripravljajo 7. aprila javno tribuno na
temo Razvoj gospodarskih potencialov Kamnika. Kot je
povedal pobudnik in predsedujoči Zboru za Kamnik Robin
Majnik, so na razpravo povabili direktorje kamniških 
podjetij, nosilce različnih projektov in vse občane, ki jih to
področje zanima. "Poudarek bo na razvoju podpornega
okolja za podjetništvo in razvoju človeških virov podjetništ-
va, turizma ter dopolnilnih dejavnosti na področju kmetij-
stva, energetike, ekologije in inovatorstva. Člani Zbora za
Kamnik smo mnenja, da je trenutno stanje v občini zelo
slabo in brez vsakih razvojnih perspektiv podjetništva, zato
kamniški podjetniki priložnosti iščejo v drugih občinah, 
kjer so pogoji poslovanja ugodnejši," je povedal Majnik, 
ki meni, da je stanje zaskrbljujoče, kar je razvidno tudi iz
nekaterih statističnih podatkov. Svoje rešitve so člani Zbora
za Kamnik podali v Kamniški deklaraciji, ki so jo sprejeli
pred nekaj tedni. J. P.

Kamnik

Kmalu začetek gradnje krožišča
Gradnja Povezovalne ceste treh mostov, ki bo za promet z
vsemi potrebnimi dovoljenji odprta konec septembra, se bo
v prihodnjih dneh nadaljevala z začetkom gradnje mostu in
krožišča. Kot je novinarjem povedal župan Tone Smolnikar,
delavci gradbenih podjetij CST, CPL in Vegrad v teh dneh v
posebne kanale nameščajo vso potrebno infrastrukturo, v
začetku aprila pa bodo že zgradili prvo ploščo na največjem,
trideset metrov dolgem mostu preko Kamniške Bistrice, kar
je tudi pogoj za začetek gradnje krožišča na obvoznici.
Povezovalno cesto treh mostov so na občini ocenili kot 
enega največjih projektov v zadnjih dvajsetih letih. J. P. 

Kamnik

Jesenski dvori že pod streho
Gradnja tridesetih oskrbovanih stanovanj, ki jih je zasebni
investitor v neposredni bližini doma starejših občanov 
začel graditi septembra lani, poteka po načrtih. Štirje ob-
jekti so zgrajeni, v teh dneh pa delavci že napeljujejo vse
potrebne instalacije. Maja bodo javnosti predstavili prvo
vzorčno opremljeno stanovanje, da si bodo kupci lažje
predstavljali, kakšna je oprema, prilagojena starejšim in
gibalno oviranim osebam. Zanimanje za nakup je sicer pre-
cejšnje, saj je rezerviranih že tretjina vseh stanovanj, ki
bodo vseljiva jeseni, ko se bo gradnja skupaj z urejanjem
okolice tudi zaključila. J. P. 

Prodaja oskrbovanih stanovanj

Enota stanovanje (1 ležišče)  
Velikost 38,19 m2, zemljišče 15,44 m2

Cena 97.000,00 EUR  

SLAMNIKARSKA 1A, DOMŽALE

tel.: 01/722 77 12
faks: 01/721 91 03
http://www.dfi.si
e-pošta: dfi.doo@siol.net
Dušan Prašnikar
gsm: 051/602 900

LESCE 83 m2, 3-sobno, zgr.l. 2009, VP/2 nad., 4 stano-
vanjska vila, CK-etažni
plin, lega:v-s-j, moderna
zasnova, klima, vsi pri-
ključki, 1 x park.mesto
v garaži-1x na dvorišču,
infrastruktura v bližini.
Cena: 180.000 EUR

KRANJ, DRULOVKA 126 m2, samostojna, zgr. l. 2009, 488 m2 zemljišča,
3.G.F., vgrajena okna in vrata, grobo urejena okolica, 2 etaže-p+n+(m-cca.

40 m2-še podstrehe-kot soba), asfaltiran do-
voz, vsi priključki do hiše(voda, elektrik.,

kanaliz., plinovod, optika-siol ali t2), mir-
na in zelena okolica, vsa infrastruktura
v bližini (šola, trgovina, avtobus, .), na
voljo 3 hiše, Cena: 115.000 EUR
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Jasna Paladin

Volčji Potok - Tulipani in nar-
cise še niso zacveteli, so pa
zato park Arboretuma v teh
dneh popestrile miniature
Minimundusa, ki v Volčjem
Potoku gostuje že nekaj let
zapored. Na ogled je nekaj
zanimivih maket stavb, ki so
v svojem naravnem okolju
prave turistične zanimivosti -
stara mestna hiša v Pragi, si-
nagoga iz Gradca, portugal-
ski stolp Belem, majhna vasi-
ca San Andres Xecul iz Gva-
temale, OMV rafinerija iz Av-
strije in mnoge druge. Pri

upravni stavbi je na ogled
tudi nekaj modelov ladij, vse-
kakor pa je letos največ zani-
manja deležna miniatura
Blejskega gradu, ki je v Arbo-
retumu na ogled sploh prvič
v Sloveniji. Maketo so na-

mreč izdelali šele lansko leto
in je poleg miniature Narod-
ne in univerzitetne knjižnice
iz Ljubljane edina slovenska
stavba, izdelana in razstavlje-
na v Minimundusu. V začet-
ku aprila pa v Arboretum pri-

hajajo tudi dinozavri. V an-
gleškem parku bodo namreč
razstavili več kot petdeset di-
nozavrov v naravni velikosti,
najdaljši med njimi bo diplo-
dok, ki v dolžino meri kar 23
metrov.

V parku tudi Blejski grad
V Arboretumu Volčji Potok znova gostuje Minimundus. Maketa Blejskega gradu  je v Sloveniji 
na ogled prvič.

Maketa Blejskega gradu in druge miniature Minimundusa bodo na ogled do 6. aprila.

Jasna Paladin

Motnik - Podeželsko Druš-
tvo Utrip pod lipo domačo
je bilo pred dnevi ustanov-
ljeno na pobudo številnih
krajanov, ki v Motniku po-
grešajo dogodke in pestro
družabno življenje ter vseh
tistih, ki si bogato dediščino
tega kraja želijo ohraniti 
in predstaviti širši javnosti.
V društvo, ki ga označuje
znak z lipovim listom in
rdečim srcem v njem, se je
včlanilo že več kot petdeset
krajanov.
"Društvo, ki smo ga ustano-
vili, bo Motniku in celi Tu-
hinjski dolini dalo nek nov
utrip. Naš namen je ohrani-
ti bogato kulturno, etnograf-
sko in kulinarično dedišči-
no ter jo predstaviti pred-
vsem mladim, da bodo tudi
na ta način znali ceniti delo
in življenje naših predni-
kov. Želimo si ohraniti in
oživiti čimveč starih običa-
jev, navad, šeg, pesmi in be-
sed. Predvsem si pa želimo
povezovanja in druženja lju-
di," je povedala pobudnica
ustanovitve društva in tudi
predsednica Ančka Podbev-
šek in dodala, da gre za prvo
društvo za ohranjanje starih

običajev v kamniški občini.
Člani društva so v svoj pro-
gram dela zapisali številne
dogodke, ki se bodo odvijali
preko celega leta. Pripravili
bodo delavnice ročnih del,
prikaze starih kmečkih
opravil, kot so košnja, žetev,
ličkanje koruze, stiskanje

sadja in podobno, organizi-
rali bodo pustovanje in mar-
tinovanje, praznovali jurje-
vo, in kresno noč in na šte-
vilne druge načine kraja-
nom Motnika in vse drugim
približali dediščino svojega
kraja. Radi bi oživili tudi
kmečke igre pod kozolci in

uredili muzej starih orodij,
ki so še ohranjena na starih
domačijah.
Prva delavnica, na katero va-
bijo vse, ki se jim želijo pri-
družiti, bo že danes, 26.
marca, ob 15. uri, ko bodo
izdelovali velikonočne buta-
rice.

Utrip pod lipo domačo
V Motniku so ustanovili novo društvo, s katerim želijo ohranjati kulturno, stavbno in kulinarično
dediščino v Motniku in Tuhinjski dolini.

Andreja Hribovšek z ekološke kmetije Pri Jernejk in predsednica novoustanovljenega društva
Utrip pod lipo domačo Ančka Podbevšek.

Maketa ladje

Jasna Paladin

Laniše - Devetnajstega mar-
ca je svoj 95. rojstni dan
praznoval Dolenčev Jože, ki
v svoji hiši v Lanišah ob po-
moči sorodnikov še vedno
živi samostojno življenje.
"Sam kuham, perem, obde-
lujem njivo, skrbim za svo-
jega psa, da mi čuva hišo, in
tri kokoši, da mi nesejo jaj-
ca, v hišo nosim drva za kur-
javo, sem in tja pa še vedno
izdelam kakšen koš," po-
nosno pove Jože Pregled, ki
mu danes že malo nagajata
vid in sluh, a zdravje mu še
vedno omogoča polno živ-
ljenje. Še ne tako dolgo na-
zaj se je po opravke v Kam-
nik odpravil s kolesom, še
dan pred svojim godom in
rojstnim dnem pa je na
praznovanju, ki so mu ga
pripravili sorodniki, veselo
zaplesal. Rodil se je v veliki
družini z desetimi otroki,
zato mu skromnost ni tuja,
vse življenje je živel in delal

na domači kmetiji, ki je
imela največje vole daleč na-
okoli. Domačini so ga po-
znali tudi kot mesarja, saj
kar štirideset let nobene ko-
line v okolici niso minile
brez njega. Vrsto let je spre-
tno izdeloval tudi koše in
košare, tudi po petdeset na
zimo. "Rad kam grem, zato
me je kar težko dobiti
doma," pove v nalezljivem
prešernem smehu in nada-
ljuje: "Če bi lahko, bi število
95 obrnil v 59, če pa to ne bo
šlo, bom pa ob stotici začel
šteti od začetka." Njegova
kmetija se je z nekdanjih 15
hektarov z leti skrčila, a še
vedno skrbi za svojo njivo,
na kateri bo tudi letos zrasla
vsa zelenjava, ki jo potrebu-
je za kuhanje. Sam peče
tudi kruh in praznične poti-
ce. Družbe mu ne manjka,
saj zanj skrbijo številni so-
rodniki, zato je bilo tudi
rojstnodnevno praznovanje
veselo, takšno, kakršen je
Jože tudi sam.

Jožetovih 95 let

Jože Pregled svojo visoko starost dobro skriva s
svojim načinom življenja in dobrovoljnim smehom.

Jože Pregled še vedno živi polno in samostojno življenje.

Motnik

Stoletnica Kulturnega društva Motnik
Letos mineva 100 let od ustanovitve Kulturnega društva
Motnik, ki je drugo najstarejše društvo v Motniku in naj-
starejše kulturno društvo v kamniški občini, takoj za Liro.
Bogato zgodovino bodo člani kljub okrnjenemu arhivu, ki so
ga leta 1941 požgali Nemci, na podlagi pripovedovanj starej-
ših zbrali v posebni kroniki, v prihodnjih mesecih pa
pripravljajo tudi več dogodkov, ki bodo pospremili prazno-
vanje. Osrednja slovesnost s predstavitvijo zbornika bo av-
gusta ob krajevnem prazniku. Kot je povedal Jože Sempri-
možnik, ki društvo vodi že enainštirideset let, je društvo leta
1910 ustanovil tedanji župnik Janez Plahutnik, v njem pa so
se vseskozi združevali predvsem ljubitelji dramske de-
javnosti, saj so skoraj vsako leto pripravili kakšno igro. Za-
nimanje za dramske igre je sicer vidno upadlo s prihodom
kabelske televizije, včasih pa je bila to edino kulturno
razvedrilo v kraju. J. P. 

Jože Semprimožnik vodi društvo že več kot štiri desetletja.
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Jasna Paladin

Kamnik - O Rudolfu Mai-
stru je bilo napisanih že ve-
liko knjig in postavljenih
kar nekaj razstav, pa vendar
se z vztrajnim zbiranjem
gradiva o tem kamniškem
rojaku, ki je bil rojen na
Šutni 29. marca leta 1874,
najde še marsikaj zanimive-
ga in doslej še neobjavljene-
ga. To je dokazal tudi Alek-
sander Sarnavsky, ki je
temu generalu in pesniku
posvetil skoraj deset let zbi-
ranja, rezultat pa je več sto
strani obsegajoče gradivo z
naslovom Stoletje velikega
obračuna, ki zdaj čaka na
objavo v knjižni obliki.
"Že vse svoje življenje zbi-
ram različne stvari in le
vprašanje časa je bilo, kdaj
se bom podrobneje posvetil
tudi Rudolfu Maistru in
času, v katerem je živel. H
pisanju knjige sta me
vzpodbudili razstava in zlo-
ženka Medobčinskega mu-
zeja Kamnik General Ru-
dolf Maister in mesto Kam-
nik leta 2001 in razstava Boj
za meje po prvi svetovni voj-
ni tri leta za tem. Najprej
sem začel zbirati gradivo o
Maistrovih borcih in Kam-
ničanih v avstrijski vojski,
nato pa sem področje razši-
ril na celo stoletje, vse voj-
ne, Maistrovo življenje, nje-
gove vojaške odločitve in po-
vezavo s Kamnikom, posta-
vitev spomenika, proslave
ob občinskem prazniku ...
Skratka, zajel sem vse, kar
povezuje Maistra, Kamnik,
Kamničane in vojne v mi-
nulem stoletju. Našel sem
nekaj takih podatkov, da je
čuda," na vprašanje, kaj no-
vega je o Rudolfu Maistru v
povezavi s Kamnikom še
mogoče najti, povedal Alek-
sander Sarnavsky, ki je do-
sedanjim znanim zgodovin-
skim dejstvom dodal števil-
ne še neobjavljene doku-
mente in fotografije ter pri-
čevanja Maistrovih borcev
in drugih očividcev.
"Maister je bil odločen, res-
nega značaja in vsestransko
uporaben. Njegovi nadrejeni
so zelo cenili njegove častni-
ške sposobnosti. Bil je pravi
četni častnik, ki je odlično
poznal orožje, pehotno takti-
ko in predvsem mobilnost
na terenu. Dokumenti tudi
kažejo, da je Rudolf Maister
zaradi pogostega premešča-
nja na različna delovna me-
sta med vojaškimi vajami in
pohodi neposredno spoznal
skoraj celotno slovensko na-
rodnostno ozemlje. Tudi po
vstopu v jugoslovansko voj-

sko ga je spremljala kruta
usoda, ki mu je že v avstro-
ogrski vojski krojila vojaško
kariero. Čeprav je bil gene-
ral, je bil na nepomembnih
delovnih mestih. Očitno so
velikosrbski krogi v Beogra-
du v njem videli veliko oviro
za uresničitev njihovih načr-
tov v takratni kraljevi jugo-
slovanski vojski. Ko so začu-
tili, da so dovolj močni, so se
ga 2. oktobra 1923 elegantno
odkrižali in ga starega ko-
maj 49 let upokojili. Rudolf
Maister za časa življenja ni
doživel časti in spoštovanja,
kot bi ju moral kot osvobodi-
telj Maribora in branilec slo-
venske severne meje. V po-
vojni Jugoslaviji je bil pre-
prosto zamolčan, o njem se
ni veliko govorilo," je med
drugim zapisal Sarnavsky in
poudaril težo postavitve spo-
menika, ki so ga Kamničani
svojemu rojaku postavili leta
1970, ko čas temu ni bil na-
klonjen.

Spomenik postavljen na
pobudo Staneta Pečka
"Jeseni leta 1968 je Stane
Peček, Maistrov borec in bo-
rec NOV, podal pobudo za
postavitev spomenika Ru-
dolfu Maistru in prav nje-
mu gre glavna zasluga, da je
Kamnik ta spomenik posta-
vil že leta 1970," poudarja
Sarnavsky. Stane Peček je
svojo pobudo podal že jese-
ni 1968, spomladi dve leti

kasneje so se začele pripra-
ve na veliki dogodek, urad-
na slovesnost z odkritjem
spomenika pa je bila 25. ok-
tobra 1970. Svoje spomine
na dogajanje je pred nekaj
leti zapisal tudi takratni žu-
pan Vinko Gobec, ki je bil
tudi predsednik pripravljal-
nega odbora za postavitev
spomenika. "Lokacija spo-
menika je bila mišljena za
kavarno, na križišču Kranj-
ske in Ljubljanske ceste, na
Glavnem trgu, pred šolski-
mi objekti in na Trgu talcev.
Pristojna komisija se je zelo
enotno opredelila za lokaci-
jo na Trgu talcev tudi iz vse-
binskega razloga, da se po-
veže prizadevanja borcev za
severno mejo in rezultati 2.
svetovne vojne. Na sam dan
prireditve, 25. oktobra leta
1970, se je približno 600
Maistrovih borcev pripeljalo
v Kamnik s posebnim vla-
kom do spodnje postaje.
Skozi mesto so šli v postro-
jeni koloni, pred njimi pa
taborniki in narodne noše." 
V pripravljalnem odboru so
bili tudi Maistrovi borci,
predstavniki občinske skup-
ščine in drugih organizacij.
Izdelavo spomenika so za-
upali akademskemu kiparju
Antonu Sigulinu iz Ljublja-
ne, ki se je odločil za kip v
nenaravni velikosti v višini
treh metrov, ki še danes sto-
ji na podstavku iz pohorske-
ga granita. Spomenik so vli-
li iz 260 kilogramov brona,

sredstva za to pa so takrat
prispevala številna kamni-
ška podjetja in posamezni-
ki. Na slovesnosti se je zbra-
lo približno deset tisoč ljudi,
prisotna sta bila tudi oba
Maistrova sinova Borut in
Hrvoje. Istega leta je takrat-
no vodstvo občine na pred-
log kamniške gimnazije
sprejelo sklep, da se po ge-
neralu Maistru poimenuje
tudi gimnazijo oz. kasnejši
srednješolski center. 
"O Rudolfu Maistru, njego-
vem življenju in vseh njego-
vih zaslugah za samostojno
Slovenijo, kakršni smo pri-
ča danes, radi govorimo
predvsem ob občinskem
prazniku, a gre za veliko več
kot to," svoje misli sklene
Aleksander Sarnavsky, ki si
želi, da bi si delo v knjižni
obliki lahko čimprej prebra-
lo kar največ Kamničanov in
drugih Slovencev.

Štiri desetletja Rudolfa
Maistra v bronu
Letos mineva 40 let od postavitve spomenika Rudolfu Maistru, ki smo ga generalu prvi v Sloveniji
postavili prav Kamničani. Aleksander Sarnavsky je o Maistru, vojnah in času, ki ga je zaznamoval,
zbral več sto strani gradiva, starih fotografij in dokumentov.

Odkritje spominske plošče Rudolfu Maistru na Šutni leta 1938

Rudolf Maister leta 1901

Spomenik Rudolfu Maistru na Trgu talcev je leta 1970 
izdelal akademski kipar Anton Sigulin.

Aleksander Sarnavsky hrani številne še neobjavljene fotografije in dokumente, povezane z
življenjem Rudolfa Maistra. / Foto: Jasna Paladin

Maistrov borec Stane Peček 
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Kultura

Verjetno je kdo od bralcev ujel
kak odlomek perečih razprav
iz Maribora, ki menda prepo-
časi postaja Evropska prestol-
nica kulture (EPK). Večino-
ma se sprašujejo, koliko dogod-
kov bo, kako veliki bodo, kako
bleščeči in odmevni v javnosti.
Pa je res pomembno le to? Se-
veda nas Maribor ne skrbi.
Narodni dom, Festival Lent,
že pred časom prenovljeno gle-
dališče, razvijajoča se neodvis-
na scena in še kaj so veliki ig-
ralci, ki znajo najti gol. Lahko
pa na tem mestu pogledamo
Kamnik, ki je zelo podoben
Slovenj Gradcu. In, porečete.
Nič, nič, le to, da je Slovenj
Gradec eno od partnerskih
mest, ki so skupaj z Maribo-
rom kandidirala za EPK, in
ki bodo leta 2012 v soju evrop-
skih kulturnih žarometov. Ni
naključje, da je SG zraven.
Sodobno delujoča občina,
gimnazija je vzorčni primer
ustvarjalne simbioze profesor-
jev in dijakov in tako ena od
pomembnih gonil socialnega
življenja, da ima mesto mu-
zej, se vidi povsod, program v
kulturnem domu je sodoben in
dobro obiskan. 
Tako kot Kamnik, navdušeno
vriskajo naše množice. Hja.
Hm. Pogojno. Res je, imamo
vse to, kar imajo Slovenjgrad-
čani in še več. Ampak vsak se
nekako drži zase. Da je v me-
stu muzej, vemo, ker ga gleda-
mo gori na Zapricah. Kaj se v
njem dogaja? Marsikaj ime-
nitnega verjetno, a nas večina
tega ne ve. Imamo veliko gim-
nazijo, ki nekako išče stik z

mestom, a je še daleč od resnič-
ne povezanosti, predvsem pa
ne kaže, da bi od tam preko
mladih v mesto posegale kakš-
ne velike ideje. Dom kulture
Kamnik je v zadnjih šestih le-
tih delovanja sicer pritegnil
nekaj ljudi, tudi zahtevnejših
gledalcev, a je daleč daleč od
priljubljenosti, ki jo je užival
nekoč. Maleševa galerija, Ma-
tična knjižnica, vse to deluje
in to zelo kvalitetno, a ne ču-
tim tistih pravih povezav, ki bi
se kot pelod pretakale po na-
šem mestu in navduševale lju-
di z vedno novimi presežki.
Kultura bivanja. Pa vendar
imamo vse nastavke. Zgoraj
omenjeni in še kdo delajo kva-
litetno. Občina, verjemite, bi
bila glede kulturne politike
lahko veliko veliko slabša. A
kaj, ko tako radi jamramo.
Jamranje je tako ali tako poleg
šank politike in razno raznih
nestrpnosti slovenski nacional-
ni šport. Nič se ne dogaja v
tem mestu, poslušamo že leta
in leta. Nič se ne da, vpijejo.
Ni denarja, ne da se delat.
Malo absurdno, a ne?
Kamnik ima kup obnovljenih
kulturnih domov, velik mla-
dinski center, sredi mesta se z
lahkoto naredi kakršen koli fe-
stival. Premaknilo se je marsi-
kaj, a nekako se mašina ne
spravi v stalen tek. Morda pa
to poletje, ko bo Kamfest trajal
skoraj cel avgust in bo koreni-
to posegel v ureditev samega
mesta. Kultura je hkrati orod-
je in material. Zidak. Ne zgolj
naštevanje dogodkov, kultura
je gibalo urbanega življenja! 

Kultura je zidak! Zidajmo!

KOMENTAR
Goran završnik,

Kulturno društvo Priden možic

Igor Kavčič

Ko sva se dogovarjala za ta
pogovor, ste mi rekli, da ima-
te trenutno v delu novo raz-
stavo ...
"Drži, 11. junija bom v atriju
na Glavnem trgu 12 v Kamni-
ku razstavila svoja najnovejša
dela. Gre za serijo slik z na-
slovom Saga tišine. Izhodišče
slik so ornamenti, vsak s svo-
jo simboliko, sicer pa so ti v
nekakšni imaginarni svetlobi
in tišini. Na slikah, gre za po-
liptih, se lomijo svetovi."

Uporabljate predvsem ze-
meljske barve, vam je ta rja-
vo-rdeči barvni kontrast tudi
sicer blizu?
"Zemeljske barve so v mojem
likovnem ustvarjanju na pr-
vem mestu in tudi odražajo
mene kot tako. Ne glede na
motiv pri slikanju uporab-
ljam zemeljske pigmente.
Skozi slike mora žareti svetlo-
ba, luč ... Da to dosežem, naj-
prej desko oblečem s plat-
nom, podlago "grundiram"
in potem naredim še osem,
devet nanosov z oljnatimi
barvami, z voskom. Sicer pa s
transparentnimi barvami in
voskom skušam prenesti do-
ber občutek in neko blagodej-
nost tudi na gledalca."

Ampak obiskovalca pa lahko
zmede že bežen sprehod po
vaši hiši, ki je pravzaprav ena
sama velika galerija (Gea, kot
ste ji nadeli ime). Sam sem
dobil občutek, da je na ste-
nah, stojalih, mizah, ali kako
drugače postavljenih slikah
združen vaš celoten likovni
opus?
"Kje pa, to so samo slike, ki
sem jih ustvarila v zadnjih tri-
najstih letih, odkar sem leta
1997 končala Visoko strokov-
no šolo za risanje in slikanje.
Slike iz prejšnjih obdobij ne
obstajajo več. Spomnim se,
kako je slikar Dušan Lipovec
o meni vedno napisal, da pre-
segam nivo amaterizma ..., a
naprej pa nikoli ne bom pri-
šla, sem si mislila. Zato sem
razstrigla mojih 74 akvarelov
in iz njih naredila kolaže." 

Z likovno umetnostjo se na-
mreč ukvarjate že več kot tri-
deset let ...
"Sem upokojena bančna de-
lavka. In likovno ustvarjanje
me res spremlja že kar nekaj
časa. Res pa je, da v mladosti
nisem imela nekoga, ki bi me
usmerjal v to. Starša sta padla
v 2. svetovni vojni, s sestro in
bratom sem ostala sirota.
Rada sem imela kulturo in
umetnost. Pela sem sopran v
zboru, privlačil pa me je tudi
svet likovnega ustvarjanja.
Čeprav sem v šoli likovni
pouk imela nezadostno, ker
nisem hotela delati vseh slik s
črnim robom in vseh likov

obrobljenih s tušem. Tako
omejevanje pri slikanju me je
motilo. Spomnim se slikarja
Lojzeta Perka, ki je nekega
dne v Kamniku slikal neke
vagončke. Takrat sem videla
tube z barvami in sem stala
tam in nepremično zrla v
Perka, ki je slikal. Naslednji
dan sem spet prišla, pa je re-
kel, punčka, a boš danes tudi
gledala. Jaz sem se ustrašila
in celo pot domov tekla. Je pa
ta dogodek ostal živo v meni
vse do danes. Potem sem ve-
liko risala, sestri, kasneje svo-
jim otrokom. In ti so mi ne-
koč za rojstni dan kupili sli-
karsko stojalo. Najprej sem
slikala pejsaž, okoliške moti-
ve ... Raje nevihtne večere kot
sončne zahode."

Za šolanje na Šoli za risanje
in slikanje - visoki strokovni
šoli Ljubljana ste se odločili,
ko ste jih imeli že več kot pet-
deset ...
"Pred leti sem hodila na teča-
je na Akademiji za likovno
umetnost pri profesorjih Mi-
lanu Eriču in Francu Novin-
cu, pri triinpetdesetih sem se
upokojila in tri leta kasneje v
študijskem letu 1991/92 sem
se kot najstarejša študentka
tretje generacije vpisala na
Visoko strokovno šolo. Na za-
četku nas je bilo 46, največ
maturantov, a je bil kasneje
precejšen osip. Najprej nas je
diplomiralo pet, potem še
štirje, sama z desetko. Šolo
sem vzela zelo zares, saj ni
bila poceni. V tem šolskem
programu mi ni šlo toliko za
papir, kot da zaključim pro-
gram, ki sem ga začela, in da
se pri tem čim več naučim.
Moj mentor pri diplomi je
pril prof. Darko Slavec. Moja
diplomska naloga je imela
naslov Izrazne možnosti
ornamenta kot simbola v li-
kovni umetnosti. Spomnim
se, kako sem kot star računo-
vodski maček izračunala,

kako je prišel Mondrian do
svojih znamenitih mrež, ki
razdeljujejo barvne kvadrate.
Naredila sem izračune za
dvanajst njegovih slik in sicer
na osem decimalk, ki so se od
slike do slike vse natančno
ujemale. In na zagovoru di-
plome sem predstavila svoj
izračun in profesorji niso
mogli verjeti. Diplomirala
sem z najboljšo oceno."

Ornament vas je že od nekdaj
privlačil?
"Ja. Najprej sem delala skrinj-
ske poslikave z ljudskimi
ornamenti, nagelj, tulipan,
srce, kakšna vinjeta, majoli-
ka, ključavnice od skrinj, roči
... potem pa motivov zmanj-
ka. Kasneje po končani šoli
sem se začela ozirati za drugi-
mi ornamenti. Ti so še danes
ponavadi izhodišče za večino
mojih slik." 

Se ob številnih ornamentih,
ki jih upodabljate na svojih
slikah, poglabljate tudi v nji-
hovo religiozno in filozofsko
ozadje?
"Kje pa, zanima me le orna-
ment v likovnem smislu, kot
izhodišče za sliko, na kateri
najprej poiščem nosilec orna-
menta in potem določim
prostor, v katerega ga ume-
stim. Ne zanima me religija,
zgolj forma ... iz indijskih
ornamentov je težko kaj nare-
diti, keltski so mi všeč, ker so
tako prvinski, uporabljam
ornamente iz kultur Majev in
Aztekov, slikam mandale, ži-
dovsko simboliko, kabale, ru-
nopisje ... V mojih slikah vsi
ti ornamenti dobijo drugačen
pomen, kot so ga imeli za
kulturo, ki jih je uporabljala."

Vaš likovni material so tudi
voski?
"Tak način dela se imenuje
enkavstika. Delam s prečišče-
nim čebeljim voskom. Sama
ga prekuhavam z različnimi

anorganskimi pigmenti, ga
potem na soncu obelim in
nanašam na desko bodisi ga
direktno varim s spajkali ali
pa delam v mešani tehniki
oljne barve in vosek. Slednja
mi je zadnje čase bolj všeč,
saj tako delam bolj sprošče-
no, vosek ima namreč svojo
specifiko."

Doslej ste pripravili tudi se-
demnajst razstav tako v do-
mačem Kamniku, kot v Ljub-
ljani, Mengšu ...
"Slike razstavim, kadar imam
kaj novega. Ne maram enih
in istih slik kazati večkrat, se
ponavljati. Seveda pa je vse
skupaj odvisno od mojega
ustvarjalnega zagona. Dokler
nimam prave ideje in občut-
ka za nek cikel slik, raje, reci-
mo, kvačkam odejo. Ko vem,
kaj želim narediti, potem ste-
če. Pa saj te vsaka ideja do ne-
kod pripelje, bistvo je, da roka
uboga možgane. In gre. Tre-
nutno zaključujem slike za
junijsko razstavo. Poleti bom
počivala, ker je zaradi vročine
z voskom težko delat."

Kdaj slikate po naročilu?
"Nikoli. Slikam svoje stvari.
Saj so me že spraševali, pa
sem vljudno odklonila. Sem
in tja kakšno sliko tudi pro-
dam, da dobim nekaj denarja
nazaj za material. Sicer pa ne
potrebujem veliko. Imam po-
kojnino in to je to. Saj ne sli-
kam zaradi zaslužka, ampak
ker to želim početi. In pri tem
imam rada svoj mir."

Vaše razmišljanje ob prizna-
nju, ki vam ga podeljujejo
Kamničani?
"Hvaležna sem zanj, saj je
tudi s tem na neki način
ovrednoteno moje delo. To je
priznanje mojemu delu, ne
meni osebno. Priznanje
temu, kar delam za družino,
Kamnik ... ja, in to je hkrati
tudi moj način življenja." 

Ornament za izhodišče 
"To je priznanje mojemu delu, ne meni osebno," ob srebrnem priznanju občine Kamnik za dolgoletno
umetniško ustvarjanje, s katerim pomembno prispeva k bogatemu kulturnemu življenju občine, 
razmišlja diplomirana slikarka Marija Margareta Boltar. 

Greta Boltar je zelo samosvoja umetnica, polna pozitivne energije in vedno trdna 
v svojih odločitvah.

www.gorenjskiglas.si
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Kamnik

Kamniški glasbeniki pozdravili pomlad

Na prvi pomladni dan so pevci Prvega slovenskega pevske-
ga društva Lira tako kot že vrsto let do sedaj na Glavnem
trgu pripravili pevsko-plesno prireditev Pozdrav pomladi, ki
je kljub ne preveč pomladnemu vremenu privabila številne
Kamničane. Ena prvih vsakoletnih kulturnih prireditev na
prostem že nekaj let presega začetne okvire, saj poleg Lira-
šev vsako leto nastopijo tudi številni drugi kamniški glasbe-
niki. V nedeljo so tako zaigrali glasbeniki Godbe Stranje, pe-
vec Franci Pušnik iz Črne in člani ansambla Grintovci, s svo-
jim poskočnim korakom pa so vzdušje poživili tudi plesalci
Folklorne skupine Društva upokojencev Kamnik. J. P. 

Kulturne prireditve

Kamnik

Maistrova podoknica
DKD Solidarnost Kamnik organizira v nedeljo, 28. marca, ob
18. uri pred Maistrovo rojstno hišo na Šutni tradicionalno
Maistrovo podoknico.

Razstava Dušana Sterleta
Odprtje likovne razstave kamniškega slikarja, ki jo orga-
nizira JSKD, Območna izpostava Kamnik, bo v ponedeljek,
29. marca, ob 19. uri v Galeriji Veronika.

Laze

Pogovor o kulturi
V četrtek, 1. aprila, ob 17. uri bo slavnostnemu odprtju pre-
novljenega kulturnega doma na Lazah sledil pogovor o kam-
niških kulturnih možnostih.

Šmarca

Predstavitev Kamniškega zbornika
Predstavitev Kamniškega zbornika 2010 bo v četrtek, 8. apri-
la, ob 17. uri v Kulturnem domu Šmarca.

Jasna Paladin

Kamnik - Razstavno sezono
likovnih del v Šoli idej, ki že
dobro leto bogati kulturno
življenje na kamniški Šutni,
je pred letošnjim kulturnim
praznikom odprla akadem-
ska slikarka Barbara Ravnikar
iz Ljubljane, ki je predstavila
nekaj svojih mozaičnih por-
tretov. Zaradi velikega zani-
manja in zato, ker je umetni-
ca s kamenčki ujela tudi po-
dobi Rudolfa Maistra in čast-
nega občana Kamnika Nika
Sadnikarja, je razstava na
ogled tudi v dneh, ko praznu-
jemo občinski praznik.
"Razstava V kamen ujet spo-
min Barbare Ravnikar, ki je
že deveta razstava v Šoli
idej, je zares nekaj posebne-
ga in v Kamniku še ne vide-
nega. Ne gre namreč le za
mozaike, ampak za mozaič-
ne portrete. Avtorica raz-
stavlja portrete nekaterih
znanih Slovencev - Vitomila
Zupana, Karle Bulovec,
Mire Mihelič, Saše Pavček
in drugih, posebno mesto
pa ima gotovo mozaični por-
tret Rudolfa Maistra. Na raz-
stavi smo skušali prikazati
tudi sam potek nastajanja
takšnih mozaičnih portre-
tov, ki zahtevajo zelo veliko
priprav, skic, različnih ka-

menčkov in spretnosti. Za-
radi zahtevnosti prenosa po-
dobe v mozaik kamenčkov
vsak takšen portret tudi ne
uspe. V teh dneh bo razstavi
dodan še en mozaični por-
tret, saj je avtorica zaradi
praznika občine poleg Mai-
stra želela predstaviti še ene-
ga Kamničana in odločila se
je za Nika Sadnikarja," je po-

vedala Nataša Makovec, ne-
kdanja učiteljica razrednega
pouka, ki zdaj uspešno vodi
Šolo idej, katere glavna dejav-
nost je vse bolj priljubljena ga-
lerija, ter oddaja prostorov za
izobraževalne in druge delav-
nice in srečanja. "Sprva sem
se želela posvetiti predvsem iz-
obraževanju, hkrati pa bolj za-
radi dekoracije prostora pri-

praviti še nekaj razstav na leto,
a kmalu se je večina začela za-
nimati predvsem za galerijo,
tako da se razstave zdaj kar vr-
stijo ena za drugo," zadovoljna
ugotavlja lastnica Šole idej, ki
si želi s svojim delom spodbu-
diti še druge lastnike lokalov
na Šutni, da bi središče mesta
imelo bolj pestro kulturno
življenje.

Maistrova podoba 
v kamenčkih
V Šoli idej je še nekaj dni na ogled zanimiva razstava mozaičnih portretov, ki upodabljajo nekaj 
znanih Slovencev, tudi Rudolfa Maistra. 

Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik se
je pred štirinajstimi leti odlo-
čila, da spet začne izdajati ne-
kdaj že priljubljeni in cenjeni
Kamniški zbornik, ki ga od
leta 1996, ko izide na vsaki
dve leti, ureja Marjeta Hu-
mar. 
"Zbornik je pluralen toliko,
kolikor so različnih mišljenj
sodelujoči avtorji. Mislim, da
je prav tako. Vsi članki niso
enake kakovosti, tudi ne
znanstveni, saj jih ne pišejo
samo znanstveniki - a to niti
ni namen Kamniškega zbor-
nika. Ti objavljajo v takih
zbornikih, kot je naš, iz vese-
lja povedati to, kar so odkrili,
in iz občutka pripadnosti
Kamniku. Slovenska znan-
stvena politika namreč pisa-
nja v slovenščini ne podpira
(več), pač pa objave v angle-
škem jeziku in izbranih revi-
jah. Eden od raziskovalcev
glasbene zgodovine, ki sem

ga povabila k sodelovanju, mi
je rekel: "Veste, naš predstoj-
nik ne želi, da objavljamo v ta-
kih zbornikih, ker to ne prina-
ša točk." Če hočete biti uspeš-
ni, pridobiti točke za napredo-
vanje, za prijavo na državne
razpise, morate torej pisati v
angleščini in objavljati v tujih
revijah ali vsaj v tistih "sloven-
skih", ki so že v celoti ali napol
angleške. Slovensko naj bi pi-
sali samo še poljudno. To se
že dogaja. Kako kratkovid-
no!," izpostavlja problematiko
pisanja strokovnih prispevkov
Marjeta Humar, ki je tudi le-
tos k sodelovanju uspela pri-
vabiti nekaj stalnih pa tudi no-
vih avtorjev. 
V zborniku, ki ga radi citirajo
vsi, ki pišejo o Kamniku, so
tudi tokrat opisane najrazlič-
nejše zanimive teme, od zgo-
dovine do politike, le o športu
in gospodarstvu, po mnenju
urednice, Kamničani ne piše-
mo preveč radi. Sodelujoči av-
torji so se dotaknili tem, kot

so: pomen vodnih virov v doli-
ni Kamniške Bistrice, Kam-
nik v osamosvojitveni vojni,
partijski zapisniki iz leta
1946, 150 let tunjiške šole,
rast in propad kamniške ma-
jolike, nekdanje rudarjenje v
Tunjicah, Cerarjeva urarna,
kamniški vlak, glasbeniki iz
družine Hribar, kamniški štu-

dentje v švicarskem Baslu v
16. stoletju, arhitektura Pleč-
nikove cerkve v Stranjah, le-
genda o kamniškem jezeru,
rokovnjači, paleontološke naj-
dbe v Tunjiškem gričevju in
mnogo drugih, predstavljeni
pa so tudi številni posamezni-
ki, ki so s svojim delom pusti-
li večji pečat v Kamniku.

Zbornik, ki ga radi citirajo
Izšel je Kamniški zbornik 2010, že dvajseti po vrsti. Javna predstavitev bo 8. aprila v prenovljeni
knjižnici v Šmarci. 

Nataša Makovec ob mozaičnem portretu Rudolfa Maistra

Dela številnih avtorjev je za Kamniški zbornik tudi letos
zbrala in uredila Marjeta Humar.

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR 
+ poštnina.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.
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Mladi

Kamnik

Literarni natečaj kamniške knjižnice
Matična knjižnica Kamnik je ob letošnjem občinskem
prazniku razpisala nagradni literarni natečaj z naslovom
Kamniška Veronika - včeraj, danes, jutri, ki je namenjen os-
novnošolcem, srednješolcem in študentom, ki morajo svo-
ja literarna dela knjižnici poslati do 3. maja. Predmet
natečaja je izbor najboljše kratke zgodbe v treh starostnih
kategorijah, vsak pa lahko sodeluje z dvema poslanima
izdelkoma. Posebna strokovna komisija, ki jo bo določila
knjižnica, bo izbrala najboljše zgodbe glede na izvirnost in
sporočilnost ter jih nagradila z denarnimi in praktičnimi
nagradami na slovesnosti, ki bo maja, zgodbe pa bodo 
objavljene tudi v posebnem zborniku in na spletni strani. 
J. P. 

Jasna Paladin

Kamnik - Člani Kulturnega
društva Priden možic
(KDPM) in Skupine Štajn so
po lanskem Kamfestu ponov-
no združili moči in tokrat pri-
pravili skupen projekt Šutna -
dnevna soba Kamnik, ki je so-
financiran s strani evropske-
ga programa Mladi v akciji.
K sodelovanju so povabili
mlade iz OŠ Toma Brejca,
OŠ Frana Albrehta, ŠCRM in
Ciriusa, projekt, ki bo sicer
trajal vse do jeseni, pa so pred
dnevi začeli z delavnico, na
kateri so mladim predstavili
lokalno politiko, problemati-
ko oživljanja mestnih središč
in možnosti, ki jih imajo pri
tem mladi. "Cilj naše pobude
je zainteresiranim mladim
dati možnost, da spoznajo lo-
kalno politiko, problematiko
oživljanja starega mestnega
jedra in aktivno sodelujejo pri
podajanju predlogov rešitev
in realizaciji le-teh. Rezultat
projekta bo urbana infra-
struktura, ki jo bodo mladi iz-
delali sami in s katero bomo
opremili Šutno. Zamislili
smo si namreč zelo konstruk-
tiven predlog, kako bi Šutno
vsaj malce približali tako mla-
dim, kot tudi drugim prebi-
valcem in obiskovalcem
Kamnika, preden pa ga reali-
ziramo, pa bi radi slišali mne-
nja čim več mladih, ki svoj

čas preživljajo v Kamniku," je
povedala vodja projekta Ana
Stanovnik Perčič.
Po spoznavanju osnovnih
pojmov so mladi pod vod-
stvom študentov arhitekture,
ki delujejo v Skupini Štajn,
kar hitro prijeli za svinčnike
in nekaj svojih idej narisali
tudi na papir. Skušali so ugo-
toviti, kaj je tisto, zaradi česar
se mladi na Šutni ne počutijo
domače, zakaj se po njej ne
odpravijo na sprehod, zakaj

jih ne pritegne in kakšna ur-
bana infrastruktura bi jih pri-
tegnila k preživljanju proste-
ga časa na ulici. "Mladim, ki
so žal tista starostna skupina,
ki največ uničuje urbano
opremo, smo dali priložnost,
da si zamislijo in izdelajo svo-
jo, zaradi česar jo bodo bolj
cenili, pa tudi uporabljali," je
povedal Sinan Mihelčič iz
Skupine Štajn, ki bo vodil
samo izdelavo opreme, med
katerimi bodo klopi, koši za

smeti, igrala, skate park in
druga oprema.
Po izdelavi izvedbenega načr-
ta, ki bo zajel predloge mla-
dih, se bodo prostori KDPM
za nekaj tednov spremenili v
pravo delavnico, kjer bodo
mladi ročno izdelali opremo,
ki si jo želijo, in jo konec
aprila tudi predstavili na
sami Šutni, kjer jo bodo ob-
čani in obiskovalci mesta
lahko uporabljali vse do pr-
vega snega.

Pisane klopi, internet
in koncerti
To je le nekaj stvari, ki si jih mladi želijo na Šutni. Svoje ideje so pilili na delavnici KD Priden možic in
Skupine Štajn, ki se bo v pomladnih dneh preselila tudi na prosto.

Jasna Paladin

Kamnik - Na Srednješolskem
centru Rudolfa Maistra
(ŠCRM) se je 12. marca odvi-
jal kviz o našem slavnem ro-
jaku, ki so ga na kamniški
šoli priredili že drugo leto za-
pored, tokrat v sklopu letoš-
njih praznovanj ob 60-letnici
gimnazije in 30-letnici eko-
nomskega izobraževanja. Na
kvizu o življenju in delu tega
generala, pesnika, domoljuba
in bibliofila je sodelovalo pet
ekip dijakov iz različnih kra-
jev Slovenije.
"K sodelovanju smo povabili
šole iz nekaj slovenskih kra-
jev, kjer je Maister živel -
Kamnik, Kranj, Ljubljana in
Maribor," je povedala direkto-
rica ŠCRM Tatjana Novak,
mlade dijake pa je pred začet-
kom tekmovanja nagovoril
tudi Niko Sadnikar, ki je imel
to čast, da se je z Rudolfom

Maistrom srečal osebno. "Do-
moljubja se mladim ne sme
vsiljevat, vam pa polagam na
srce, da spoštujete človeka, ki
je za slovenski narod žrtvoval
in naredil tako veliko."
V katerem mestu je začel vo-
jaško šolanje, kdaj je prevzel
vojaško oblast v Mariboru in
kdo ga je povišal v generala je
bilo le nekaj vprašanj, na ka-
tere so odgovarjali dijaki. Eki-
pa ŠCRM, ki so jo sestavljali
Tina Pirc Faflek, Lara Sadar
in Jernej Bezjak, je pred za-
četkom optimistično napove-
dovala zmago, a so kasneje
športno čestitali kranjskim
gimnazijcem, ki so prepričlji-
vo osvojili največ točk in zma-
gali pred ekipo prve Gimnazi-
je Maribor in ŠCRM, ki si je
delila tretje mesto s III. Gim-
nazijo Maribor. Priznanja so
prejeli iz rok predsednika
Društva general Maister
Kamnik Nika Pintariča.

Kviz o Rudolfu Maistru
Generalovo delo in življenje najbolje poznajo kranjski gimnazijci, kamniški dijaki pa so s svojim 
znanjem na kvizu osvojili tretje mesto.

Svoje ideje, kako z urbano opremo oživiti Šutno in nanjo privabiti čim več mladih, bodo
udeleženci projekta že kmalu predstavili tudi s konkretnimi izdelki.

ŠCRM so zastopali Tina Pirc Faflek, Jernej Bezjak in Lara
Sadar, pripravljali pa so se pod vodstvom mentorice 
Tinkare Grilc.

Snovik

Okraševanje velikonočnih pirhov
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je v okviru velikonočnega
sejma v Termah Snovik pripravila ustvarjalno delavnico za
najmlajše. Kot je povedala Zdenka Potnik, učiteljica iz Po-
družnične šole Zgornji Tuhinj, je delavnica, na kateri so otro-
ci z različnimi tehnikami krasili plastična jajca, vsako leto zelo
obiskana, zato jo bodo v istem času zagotovo ponovili tudi
prihodnje leto. Učencem iz domače osnovne šole so se pri
ustvarjanju pridružili tudi najmlajši obiskovalci term. J. P. 

Mladi so pirhe okraševali z različnimi tehnikami.

Otroška velikonočna delavnica v Termah Snovik

Šmartno v Tuhinju

Mladi Tuhinjci o turizmu na Menini planini
Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, ki
obiskujejo šolski turistični krožek, so se tudi letos prijavili na
že 24. festival Turizmu pomaga lastna glava, ki ga vsako leto
razpišeta Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo.
"Sodelovanje na festivalu vključuje pripravo turistične naloge
na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega
proizvoda, ter predstavitev tega na turistični tržnici na javnem
mestu. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, vendar na
več lokacijah. Tema letošnjega festivala je Moj kraj - moj po-
nos, naslov naše naloge, pri kateri sodeluje osem učenk, pa je
Cvejta, kam s' pa šva?. Projekt je odlična priložnost, da mladi
še bolj spoznajo svoj domači kraj in okolje, v katerem živijo,
predstavlja pa tudi nadgradnjo turistične ponudbe v naši do-
lini. Pri učencih, ki se bodo pripravljali na tekmovanje, bova
spodbujali domišljijo in ustvarjalno razmišljanje o ideji, ki jo
bodo sami oblikovali in potem s skupnimi močmi tudi ures-
ničili," je povedala Petra Potočnik, ki skupaj z Olgo Drolc vodi
turistični krožek. Kot so zapisale učenke v turistični nalogi, so
si za področje raziskovanja izbrale Menino planino, ki je zna-
na predvsem po tradicionalni paši krav in vsakoletnem konje-
rejskem prazniku, ki so mu v nalogi namenile tudi največ po-
zornosti, saj se jim zdi smiselno na planino privabiti čim več
mladih družin. Nalogo bodo učenke predstavile na turistični
tržnici v Kranju, v torek, 30. marca. J. P. 



Kamniški glas, petek, 26. marca 2009

Zanimivosti

11

Kamnik

Občina bo izračunala svoj ogljični odtis
Center za razvoj Litija je v sklopu mednarodnega projekta
CO2 NeuTralp v prostorih Občine Kamnik skupaj z nevlad-
no organizacijo za trajnostni razvoj Umanotera predstavil
projekt Ogljični odtis Gre za prostovoljen periodičen izra-
čun emisij, izražen v tonah C02 na leto, s katerim ugotavlja-
mo skupno količino CO2 in drugih toplogrednih plinov, za
katere smo odgovorni posamezniki ali organizacije. Poda-
tki, ki jih pridobimo z ogljičnim odtisom, nam pripomorejo
pri lažjem upravljanju z izpusti CO2 in pri načrtovanju ukre-
pov za zmanjšanje le-teh. "Za izdelavo energetskega pregle-
da občinske stavbe smo se odločili, ker želimo narediti
vzorčni primer, ki se bo v naslednjih letih prenesel na vse
javne stavbe v občini. Obstajajo pa tudi velike možnosti pri-
dobitve kohezijskih sredstev, saj so bile nakazane možnosti
učinkovite rabe energije. Poleg tega smo naredili tudi anali-
zo stroškov in koristi, v kateri je predstavljena tudi doba vra-
čanja vloženih sredstev v energetsko prenovo," je povedal
podžupan Brane Golubovič. Ogljični odtis za Občino Kam-
nik bo izdelan v prihodnjih mesecih, temu pa bodo sledili
ukrepi za zmanjšanje izpustov. J. P. 

Kamnik

Številne intervencije za kamniške policiste
Kamniški policisti so na območju občin Kamnik in Komenda
od 7. do 22. marca obravnavali enaindvajset različnih dogod-
kov in prijav. Kazensko so ovadili osebo, ki je v Mercator cen-
tru kradla prehrambene izdelke, na bencinski črpalki v Ko-
mendi je prišlo do kraje goriva, pridržali so voznika, ki so mu
izmerili preveč alkohola v izdihanem zraku, obravnavali so
prometno nesrečo v Podhruški, v kateri je voznica zaradi ne-
prilagojene hitrosti trčila v vozilo na nasprotnem voznem
pasu. Na Ljubljanski cesti je neznanec vlomil v avtomobil in
odnesel volanski obroč, klima napravo, avtoradio in desno
zračno blazino. V Lazah v Tuhinju je prišlo do prometne ne-
sreče zaradi izsiljevanja prednosti, na policijski postaji pa se
je oglasila občanka in prijavila svojega nasilnega sina. Obrav-
navali so več oseb, pri katerih so našli neznane posušene
rastline, ki so jih poslali v analizo. Na Križu so neznanci vlo-
mili v stanovanjsko hišo, na Steletovi v Kamniku pa v trgovi-
no. Obveščeni so bili o kršitvi javnega reda in miru v stano-
vanju, kjer naj bi sin doma razbijal in žalil svoje starše. Zara-
di prekratke varnostne razdalje je prišlo do prometne nesre-
če na Ljubljanski cesti, voznika pa so pridržali zaradi alkoho-
liziranosti. Gorivo so si tatovi prisvojili tudi na bencinski čr-
palki na Perovem, nepridipravi pa so vlomili v stanovanjski
hiši v Srednji vasi in na Markovem, pri čemer so odtujili do-
kumente in zlatnino. V noči na 21. marec so policisti oprav-
ljali poostren nadzor cestnega prometa, kaznovali pa so več
voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. J. P. 

Kamnik

Ivan Resnik ostaja na čelu kamniških planincev
Člani Planinskega društva Kamnik so na občnem zboru, ki
so se ga udeležili tudi predsednik Planinske zveze Slovenije
Franci Ekar, podžupan Brane Golubovič in predstavniki
okoliških planinskih društev, za svojega predsednika
ponovno izvoli dosedanjega Ivana Resnika. Podeljena so
bila tudi priznanja kamniškim planincem. Zlati častni znak
PZS so prejeli Matevž Košir, Janez Volkar, Marjan Kobav in
Jernej Koritnik, srebrni častni znak PZS Lado Zajc, Janez
Majcenovič, Franc Dacar, Aleksander Sarnavsky in Franc
Hace, bronastega pa Zdravko Bodlaj, Peter Jeras in Ivan
Resnik. Zlato značko PD sta prejela Drago Železnik in Franc
Železnik, srebrno značko PD Branka Zalaznik, Lado Kladnik,
Ivo Rostan, Marija Pollak, Franc Kemperle, France Malešič
in Darja Jenko, bronasto pa Vlasta Bizjak, Andrej Slak, Janez
Podjed in planinska skupina OŠ Šmartno. Spominsko dari-
lo so podarili osemdesetletniku Cirilu Simičaku, zlato
značko za 30 pohodov pa Mihu Hribovšku. J. P. 

Na svetovnem prvenstvu v Planici so navijali tudi člani
Športnega društva Podgorje. I Foto: Aleš Leben

Jasna Paladin

Zgornje Palovče - Izdelova-
nje velikonočnih butaric iz
pisano pobarvanih smreko-
vih oblancev, ki jim rečemo
tudi ljubljanske butarice, in
zelene žegne sta tudi letos
prikazala domačina iz
Spodnjih Palovč - Fanika
Sovinšek in Avguštin Smeš-
njavec.
"Butarice izdelujem že več
kot petdeset let. Pred leti me
je Iva Šubelj Kramar prvič
povabila v Budnarjevo hišo
na velikonočno delavnico in
od takrat sem tukaj vsako
leto tak čas. Veliko ljudi za-
nima, kako se izdela butari-
co in mnogi poskusijo, a

niso vsi spretni. Tistim, ki
imajo veselje do ročnih del,
gre, nekaterim pa vse leti iz
rok," v smehu razlaga Fani-
ka Sovinšek, ki vse potrebno
zelenje dobi v okolici doma,
oblance, ki jih nato sama po-
barva in posuši, pa ji pripra-
vi sin.
A pravi velikonočni žegni,
kakršne so na cvetno nede-
ljo v teh krajih nosili v cer-
kev, so samo zeleni in moj-
ster takšnih je Avgustin
Smešnjavec, ki vse potrebno
za svoje butarice nabere v
palovških gozdovih. "Jedro
butarice sestavlja sedem le-
skovih vej, nanj pa se pričvr-
sti vse zelenje, ki se ga v tem
času že dobi v naravi - bršljan,

cipresa, brinje, oljčne veje,
pušpan, tudi bršljanove črne
kroglice in t. i. zaspanec. Žeg-

ni so najlepši, če jih izdelamo
teden dni pred cvetno nede-
ljo, sicer uvenejo."

Zeleni žegni za 
cvetno nedeljo
V Budnarjevi muzejski hiši so člani TD Kamn'k teden dni pred cvetno nedeljo pripravili delavnico 
izdelovanja velikonočnih butaric.

Jasna Paladin

Snovik - Sejma, ki ga že pet
let zapovrstjo pripravljajo te-
den dni pred cvetno nedeljo,
so se tudi letos večinoma
udeležili razstavljavci iz Tu-
hinjske doline in bližnje

okolice, ki so predstavljali in
prodajali ekološko pridelano
hrano, peciva, koše, glineno
posodje, velikonočne buta-
rice, izdelke iz ličkanja, ve-
zenine, kvačkane velikonoč-
ne dekoracije in mnogo
drugega. "Prav presenetlji-

vo veliko odziva je bilo letos,
tako s strani razstavljavcev
kot tudi obiskovalcev, tako
da so nekateri izdelki pošli
že v dopoldanskih urah. Po-
nudba je kakovostna in očit-
no naše izobraževalne de-
lavnice, ki smo jih pripravi-

li za domače kmete, že ka-
žejo rezultate," je zadovo-
ljen povedal predsednik
društva Ivan Hribar. Sejem
so tudi letos s svojim kul-
turnim programom oboga-
tili učenci iz Osnovne šole
Šmartno v Tuhinju.

Domače obrti, butarice in pirhi
Člani etnološke sekcije Turističnega društva Tuhinjska dolina so v Termah Snovik pripravili že 
peti velikonočni sejem.

Fanika Sovinšek

Mihaela Kadunc in Fanika Baloh iz Zgornjega Tuhinja Janez Vodlan iz Sp. Palovč je prikazal izdelavo koša.

Velikonočni pirhi so lahko izdelani iz različnih materialov. Izdelki Dragice Jagodic iz Srednje vasi
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Maja Bertoncelj

V Kamniku živi odličen bok-
sar, 23-letni Rok Urbanc.
Tekmuje v amaterskem bok-
su, ki je olimpijska discipli-
na, in sicer v super težki ka-
tegoriji (nad 91 kg). Bodoči
poslovni sekretar boksu po-
sveti skoraj ves svoj prosti
čas. Zaradi poškodbe je v zad-
njem obdobju moral izpu-
stiti kar nekaj treninga,
kljub temu pa upa, da bo
pripravljen za borbe na ev-
ropskem prvenstvu.

Kako ste postali boksar?
"Boks imam zelo rad in v
njem uživam. Trenirati sem
ga začel pri sedemnajstih le-
tih. Že dolgo sem imel željo
postati boksar in borbe
spremljal po televiziji. Po-
tem pa sem spoznal kolega,
ki je boksal, pripeljal me je v
klub Tomahawk in zelo sem
se navdušil. Temu pa so na-
sprotovali doma in zaradi
boksa sem celo odšel od
doma. Že naslednji dan me
je mami poklicala, smo se
pogovorili in vrnil sem se
domov. V boksu me sedaj
vsi podpirajo in spodbuja-
jo."

Odkar trenirate, ste dosegli
že kar veliko?
"Na evropskem prvenstvu
sem bil peti, lani septembra
v Milanu na svetovnem pr-
venstvu pa deveti. Imam
zelo malo borb, zato je to še
toliko večji dosežek. Kot prvi
Slovenec v zgodovini sem
na amaterskem svetovnem
prvenstvu dosegel kakšno
zmago. V boju za še višje
mesto me je premagal olim-

pijski in svetovni prvak, Ita-
lijan Roberto Cammarelle.
V boksu moraš biti dobro fi-
zično pripravljen, tehnično
podkovan, največ pa pome-
nijo izkušnje, ki jih nabiraš
z borbami. Borba z Italija-
nom je bila šele moja tride-
seta, on pa jih ima gotovo že
štiristo, petsto. To je bila
tudi moja zadnja borba, saj
po njej tekem zaradi dveh
poškodb, zlomljene čeljusti
in poškodovanega prsta, ni-
sem več imel."

Sta omenjeni poškodbi po-
sledica boksa?
"Čeljust ja, prst pa ne. Sicer
pa sem v dosedanji boksar-
ski karieri imel še počeno
ličnico in zlomljen nos."

Tekmujete samo v tujini ali
tudi doma?
"Doma nastopam na držav-
nih prvenstvih, a pri nas

kakšne konkurence ni. To
pomeni, da moramo na bor-
be hoditi v tujino, kar posle-
dično za seboj potegne tudi
stroške. Od države denarja
ne dobimo nič, tako da si
moramo vse plačati sami.
Boks imamo enostavno tako
radi, da si sami plačamo
stroške, samo da lahko tek-
mujemo. Tri, štiri leta sem
že član reprezentance in
tudi njen kapetan. Zastopa-
mo Slovenijo, dosežeš peto
mesto v Evropi, deveto na
svetu, pa se te nihče ne
spomni, niti da bi ti čestital
ne."

Koliko trenirate?
"Treniram dvakrat dnevno v
Ljubljani v Tivoliju. Zjutraj
je kondicijska priprava, fit-
nes, popoldan imamo "spa-
ringe", vrečo, šolo boksa.
Moj trener je Slobodan An-
đelić, priznani boksarski tre-

ner, ki je treniral tudi Hrva-
ta Željka Mavroviča."

Imate boksarsko vrečo tudi
doma?
"Ne, doma boksarske vreče
nimam. Trening dvakrat
dnevno je kar dovolj."

Kaj vaš čaka letos?
"Če se mi bo zacelil poškodo-
vani prst in če bom imel prej
vsaj kakšno borbo, upam, da
bom šel julija na evropsko
prvenstvo v Moskvo. Nastopil
bom še na nekaterih turnir-
jih po Balkanu. Prihodnje
leto bo svetovno prvenstvo.
Moj veliki cilj pa je uvrstitev
na olimpijske igre v Londonu
2012. Upam, da mi bo uspe-
lo. Najboljših osem s svetov-
nega prvenstva jih bo v Lon-
don uvrščenih neposredno.
Če mi to ne bo uspelo, bom
priložnost iskal na kvalifika-
cijskem turnirju."

Rok - kamniški boksar
Boksar Rok Urbanc je na lanskem svetovnem prvenstvu amaterjev v super težki kategoriji osvojil 
deveto mesto, njegov veliki cilj pa so olimpijske igre v Londonu. 

Roka Urbanca (v modrem) je na svetovnem prvenstvu v boju za še višje mesto  premagal
olimpijski in svetovni prvak Italijan Roberto Cammarelle.

Maja Bertoncelj

Do 26. svetovnega prven-
stva v gorskih tekih, ki ga bo
gostil Kamnik, je še 163 dni,
priprave nanj pa so v pol-
nem razmahu. Organizacij-
ski odbor je že predstavil ak-
tivnosti in okviren program
tudi županu Kamnika Anto-
nu Tonetu Smolnikarju. Do-
godek bo namreč občina fi-
nančno podprla, Agencija za
razvoj turizma in podjetniš-
tva pa bo prevzela del pro-
mocijskih aktivnosti.
Januarja se je prvič sestal
širši organizacijski odbor
tekmovanja. Kljub temu da
je do septembra še kar nekaj
časa, pa se člani odbora ak-
tivno pripravljajo na dogo-
dek, kjer pričakujejo okoli
štiristo najboljših gorskih
tekačev iz več kot štiridese-
tih držav sveta. Gre za prvi

tovrstni dogodek v Sloveniji,
saj pri nas svetovnega pr-
venstva v gorskih tekih še ni
bilo. So pa gorski tekači za
naslov evropskega prvaka te-
kli na Krvavec. Po organiza-
cijski plati bo za prvenstvo
skrbel Klub gorskih tekačev
Papež, ki je v svetovni zvezi
že znan po odlični organiza-
ciji teka na Grintovec, ki pa
ga letos ne bo. Vse moči so
razumljivo usmerjene v pri-
pravo svetovnega prvenstva,
na katerem se bodo najbolj-
ši gorski tekači na svetu po-
merili na progi s startom pri
Osnovni šoli v Stranjah in
ciljem na Gradišču, najvišji
točki Velike planine. Orga-
nizacijski odbor trenutno
nadaljuje s pripravami glede
prometne ureditve ter zago-
tavljanja varnosti, uspelo
jim je doreči potrebe po na-
stanitvah tekmovalcev in de-

legacij, dogovorili so se tudi
o lokaciji informacijskega
oziroma novinarskega sre-
dišča, ki bo v Domu kulture
Kamnik. Slovesno odprtje in

zaključek prvenstva bosta na
Glavnem trgu v Kamniku,
izbran pa je tudi uradni lo-
gotip, ki ga predstavlja pa-
stir z Velike planine. 

Za logotip izbrali pastirja 

Za logotip svetovnega prvenstva v gorskih tekih, ki bo 5.
septembra potekalo v Kamniku, so izbrali pastirja z Velike
planine. I Foto: arhiv organizatorja
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Maja Bertoncelj

V začetku marca so se trije
dijaki šolskega centra Ru-
dolf Maister iz Kamnika:
Eva Černevšek, Ines Vidmar
in Klemen Ogrin s profesor-
jem športne vzgoje Matejem
Juhartom odpravili na prvi
spust s skeletonom po lede-
ni stezi v Innsbrucku. Bili
so navdušeni, ko so po progi
drveli s hitrostjo več kot 90
kilometrov na uro. 
"Ko so videli stezo, jih je bilo
malo strah, po nekaj metrih
spusta pa strahu ni bilo več.
Izziv jim je bil čim hitreje
priti v cilj in v vsaki vožnji so
bili hitrejši. Zgleda sicer div-
je, a ko poskusiš, ugotoviš,
da ni tako hudo," je povedal
Matej Juhart, ki ni samo nji-
hov profesor športne vzgoje,
temveč je tudi ustanovitelj in
predsednik Bob in skeleton
zveze Slovenije, nekdanji at-
letski reprezentant v sprintu,
zadnja leta pa tekmovalec v
bobu. Je član nemške repre-

zentance, z nemško posadko
je zmagal tudi že na tekmi
svetovnega pokala. Na olim-
pijskih igrah ni nastopil, saj
nemškega državljanstva še
nima, kot pa pravi, ga bo do-
bil še letos. Juhart, ki prihaja
iz Vira pri Domžalah, je kon-
čal Fakulteto za šport, sedem
let je učitelj športne vzgoje,
petnajst let pa trener atletike.
Je glavni trener v AK Olimpi-
ja. Aktivno pot atleta je kon-
čal pred nekaj leti, potem pa
dobil povabilo s Hrvaškega,
če bi se pridružil njihovemu

projektu, imenovanemu bob.
Na olimpijske igre v Torino
je šel kot trener Hrvatov, iste-
ga leta je ustanovil bob zvezo
v Sloveniji. Slovenske moške
bob ekipe pa ni več in Juhart
zadnji dve sezoni v bobu šti-
risedu vozi za Nemčijo. "Sta-
nje v bobu in skeletonu pri
nas je pač tako, da je večina
stroškov breme tekmovalcev
in ta šport si lahko privoščijo
tisti, ki to finančno zmorejo,"
je povedal Juhart, ki za bob
in skeleton navdušuje tudi
mlade Kamničane, svoje di-
jake na šolskem centru Ru-
dolf Maister. 
Skozi leto imajo atletski tre-
ning, preko katerega prido-
bivajo na fizični pripravlje-
nosti, brez katere trening na
ledu ni mogoč. In v začetku
marca so doživeli krstni
spust na ledu v Innsbrucku.
"Naslednjo sezono bomo to
ponovili. Šolanja in prve tek-
me se bosta udeležila prav
tako dva dijaka kamniškega
šolskega centra, ki že treni-

rata kondicijo pod okriljem
Olimpije. Na šoli pod mo-
jim okriljem in ob podpori
šole, za kar jim gre zahvala,
torej nastaja nov podmladek
vseh ledenih disciplin. Pri-
družijo pa se nam lahko vsi,
ki jih to zanima," je še pove-
dal Juhart, ki je dopoldan v
službi v šoli, popoldan v vlo-
gi atletskega trenerja, v ve-
černih urah poskrbi še za
svojo fizično pripravljenost,
dan pa zaključi z urejanjem
dokumentacije: za atletski
klub, bob zvezo in šolo.

Spust s skeletonom
Trije dijaki šolskega centra Rudolf Maister so na
ledeni stezi v Innsbrucku s skeletonom drveli s
hitrostjo več kot devetdeset kilometrov na uro.

Eva Černevšek, Ines Vidmar in Klemen Ogrin z Matejem
Juhartom v Innsbrucku 

"Izziv jim je bil čim hitreje priti 
v cilj in v vsaki vožnji so bili 
hitrejši. Zgleda sicer divje, a ko
poskusiš, ugotoviš, da ni tako
hudo." 
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Maja Bertoncelj

Luka Žele je nekdanji gorski
kolesar, sedaj pa trener. Z
dekletom Anjo Cerut, ne-
kdanjo triatlonko, živi v
Kamniku. Februarja se je
začasno preselil v Švico, kjer
je dobil službo v svetovnem
kolesarskem centru Medna-
rodne kolesarske zveze UCI.

Pet let ste bili panožni tre-
ner za gorsko kolesarstvo
pri Kolesarski zvezi Sloveni-
je. Kakšni so spomini? 
"To je bilo obdobje mojega
učenja, pridobivanja izku-
šenj. Spomini so sladko -
kisli, vendar prevladujejo
sladki. Z doseženim sem za-
dovoljen, sploh glede na po-
goje, ki smo jih imeli. Mno-
ge stvari smo naredili iz
praktično nič. Ko sem pri-
šel, sem imel pisarno z ra-
čunalnikom in pisalom. Ne
govorim le o premiku dela
na višjo, bolj kvalitetno ra-
ven, temveč tudi o vrhun-
skih rezultatih: pet medalj
na evropskih in svetovnih
prvenstvih v olimpijskem
krosu in še druge odlične
uvrstitve. Manjkajo nam vr-
hunski tekmovalci v katego-
riji moških članov, za kar pa
nimamo dovolj finančnega
zaledja, da bi jim lahko
omogočili vrhunske pogoje
in nenazadnje, kar je izjem-
nega pomena, tudi plačo, da
bi lahko dlje vztrajali v tem
športu. Lahko bi rekel, da je
bilo teh pet let zame dobra
"vožnja". S sodelavci smo
veliko naredili tudi na klub-
skem nivoju, še posebej na
področju dela z mladimi." 

Februarja ste nastopili tre-
nersko službo v svetovnem
kolesarskem centru Medna-
rodne kolesarske zveze UCI
v Aiglu nedaleč od Montrea-
uxa ob Ženevskem jezeru v

Švici. Kaj to pomeni, kakšne
so vaše naloge?
"Treniram cestno ekipo
mlajših članov, ki so izbrani
po teritorialnem ključu. Na
mednarodni zvezi namreč s
tem programom spodbujajo
kolesarsko manj razvita oko-
lja. Imam tekmovalce iz Ek-
vadorja, Mehike, Portorika,
Zimbabveja, Eritreje, Kore-
je,... Nekateri so bolj na
osnovnem nivoju, drugi pa
imajo izjemen potencial, ki
ga je potrebno izbrusiti. To
je moja glavna naloga. V pri-
hodnje bomo v projekt po-
stopoma vključili tudi ekipo
mladincev, in po vsej verjet-
nosti tudi gorske kolesarje."

Kako ste sploh prišli do te
zaposlitve?
"Pred štirimi leti smo se na
Kolesarski zvezi Slovenije
prijavili na podoben projekt.
Na mednarodno zvezo sem
odšel za tri tedne na izobra-
ževanje, leto kasneje so me
povabili, da sodelujem kot
pomočnik v "trenažnem
kampu" za kolesarke. Očit-
no sem pustil dober vtis, saj
so me lani jeseni poklicali in
mi ponudili delo trenerja.
To je bila zame dobra potr-
ditev kvalitetnega dela in

hkrati čast. Pri odločitvi za
odhod v Švico nisem okle-
val, podprli pa so me tudi vsi
moji bližnji."

Kaj pričakujete od tega dela
in koliko let boste v Švici?
"V tem trenutku težko odgo-
vorim na to vprašanje. Vse-
kakor se bom naučil ogrom-
no stvari, spoznal širok krog
ljudi, odprla se bodo morda
nova vrata, morda pa se vr-
nem kmalu domov bogatejši
za novo izkušnjo. Pogodba
je naravnana za daljši čas."

Kako ste se privadili na
"novo" življenje? 
"Imamo zanimiv urnik, saj
začnemo šele okoli 8.30 ali
celo ob 9. uri. Med 12. in 14.
uro je čas kosila. Navadno je
to tudi čas nakupovanja, saj
se trgovine zaprejo že ob 18.
uri ali najkasneje ob 18.30,
čas ukvarjanja s športom
(skorajda vsi gredo na kolo,
tečejo ali gredo v fitnes- tudi
tajnice), in jasno, čas dejan-
skega kosila. Nato pa se na-
daljuje delo do 18. ure ali
celo kako uro dlje, dokler ne
dokončaš svojega posla. Mo-
ram poudariti, da so vsi zelo
produktivno usmerjeni,
energija v kolektivu je iz-

jemna, tako da sem imel na
začetku kar malo težav. Šef
vseskozi sprašuje, ali je vse v
redu, če kaj potrebujemo, da
morda kakšen nasvet, smer-
nico, ne sprašuje pa, zakaj si
nekaj naredil, kdo je dovolil,
kje je to zapisano, kot sem
bil včasih navajen pri nas.
Po mesecu in pol me je celo
"nagnal" domov na obisk v
Slovenijo, da si odpočijem
in naberem novih moči." 

Kako poteka vaš dan?
"V pisarno pridem med prvi-
mi okoli 8.15, pregledam pla-
ne, vreme, odgovorim na
elektronsko pošto, ob 9. uri
imam sestanek s kolesarji,
ob 9.30 startamo (jaz z av-
tom, kolesarji s kolesi). Če je
trening krajši, se jim pridru-
žim na kolesu. Po treningu
prenesem podatke z njihovih
merilcev moči na računalnik,
naredim analizo, morda sko-
čim tudi sam na kolo. V po-
poldanskem delu sledi izde-
lava poročil, planov, prijava
na dirke, rezervacija hotelov
in drugi trening. Nemalokrat
se mi dan v pisarni zavleče
do 18.30. Čez vikend so na-
vadno na sporedu tekme.
Dela ne zmanjka, če ga želiš
opraviti kvalitetno."

V Švici trenira kolesarje
Luka Žele je od februarja trener v svetovnem kolesarskem centru Mednarodne kolesarske zveze UCI v
Švici. Trenira cestno ekipo mlajših članov, ki prihajajo iz kolesarsko manj razvitih okolij.

Luka Žele ima v ekipi tekmovalce iz kolesarsko manj razvitih okolij. I Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Pretekli konec tedna je v
Športnem centru na Poklju-
ki potekal alpski pokal v bia-
tlonu. Za naslove najboljših
se je pomerilo 91 biatlonk in
biatloncev iz šestih držav.
Med Slovenci se je najvišje
uvrstil Primož Pančur, ki je
med mlajšimi mladinci v
sprintu zmagal, na zasledo-
valni tekmi pa je bil drugi.
"To je bila moja prva zmaga
na tekmi alpskega pokala.
Malce sem bil presenečen. S
streljanjem na sprintu sem
bil zelo zadovoljen, na zasle-
dovanju pa sem v stoje gre-
šil prevečkrat, štirikrat, sku-
paj pa sem mimo tarče po-
slal pet od dvajsetih strelov,
kar je bilo za novo zmago
preveč. S tekaško formo pa
sem zadovoljen," je povedal
Primož Pančur, šestnajstlet-
nik iz Porebra, dijak Gimna-
zije Šiška. 
V biatlonu je šele tretje leto,
prej je tekmoval v gorskem
teku in bil med najboljšimi
tremi v svoji kategoriji. "Na
tekaških smučeh me je videl
oče od Teje Gregorin in me

vprašal, če bi začel trenirati
biatlon. Takrat se za to ni-
sem odločil, z očetom pa sva
v klub SK Ihan šla potem
poleti. Bilo mi je všeč in za-
čel sem trenirati biatlon," se
spominja. Kot pravi, je bolj-
ši tekač kot pa strelec: "Na
tekmah, kjer so štiri strelja-
nja, imam doslej najboljši
rezultat dva zgrešena strela,
na sprintih pa enega od de-
setih." Sezona zanj še ni
končana. Prav te dni z mla-
dinsko B-ekipo nastopajo na
tekmah v smučarskem teku
v Sarajevu, konec marca pa
ga čaka še državno prven-
stvo na domači Pokljuki. 
April bo mesec, ko si bo, kot
ostali, vzel nekaj počitka.
Potem se bodo znova začeli
treningi in priprave na novo
sezono. "Ko smo na pripra-
vah, treniram dvakrat na
dan, sicer pa po enkrat. Moj
trener je Matjaž Curk. V na-
slednji sezoni je moj cilj pri-
ti med deseterico na olimpi-
jadi mladih," še pravi Pri-
mož, ki se športu posveča
tudi v prostem času. Rad
ima gorsko kolesarstvo in
motokros. 

Najprej gorski tekač,
sedaj biatlonec

Primož Pančur, šestnajstletni biatlonec iz 
Porebra, je prvič zmagal na tekmi alpskega pokala.

Primož Pančur je v biatlonu tretjo sezono. i Foto: Metod Močnik

Podelili športna priznanja
V Domu kulture Kamnik so podelili priznanja najboljšim
športnikom in športnim delavcem v občini Kamnik za leto
2009. Predlagatelji priznanj so vsako leto Športna zveza
Kamnik in športna društva, najboljši športniki in športni de-
lavci pa so priznanja tokrat prejeli iz rok župana Antona To-
neta Smolnikarja, podžupana Braneta Goluboviča in pred-
sednika Športne zveze Kamnik Gregorja Hribarja. Podelili
so priznanja za športne dosežke pri vzgoji otrok in mladine
in za šport v društvih, tako med posamezniki kot tudi ekip-
no v različnih starostnih kategorijah. Posebno priznanje za
delo v športu, srebrno priznanje Občine Kamnik, je za več
kot 30 let dela v športu, predvsem na področju tenisa, pre-
jel Matjaž Pogačar, zlato plaketo Občine za dolgoletno delo
v športu pa Nogometni klub Kamnik, v imenu kluba pred-
sednik Boris Švajger. M. B.

Tekači k Sv. Primožu
V organizaciji KGT Papež bo jutri, 27. marca, potekal 15. tek
k Sv. Primožu. Start bo v Stahovici, pri Lovskem domu na
Vegradu. Ob 10. uri bo start na 3,5 km dolgi progi s ciljem
pri cerkvici na Sv. Primožu, tekači v otroških kategorijah pa
bodo za Pokal Calcita tekli na 600 m dolgi progi. Start bo ob
10.20. Razglasitev rezultatov bo ob 12.15 pri Lovskem domu
na Vegradu. M. B.

• Rastline
v vodnih vrtiËkih
in na skalnjakih

• Trate in zelenice

• Zelenjadnice in
kuhinjska zelišËa

• Sadno drevje
in jagodiËje

• Sobne rastline,
rastlinjaki in
zimski vrtovi

• Druge motnje

• Cela vrsta
škodljivcev in bolezni

• PrepreËevanje in
zatiranje

• Koristne žuželke in
biološko zatiranje

• Pesticidi in fungicidi

• Odkrivanje
škodljivcev in bolezni

• Okrasno drevje,
grmi in vrtnice

• Posodovke

Osnovni priroËnik za prepoznavanje ter zatiranje
škodljivcev in bolezni na vrtnih rastlinah

David Squire

• Ustvarjanje
zasebnosti

• Začeti iz nič

• Terase in dvorišča

• Vse o rastlinah, 
od prezimno 
trdnih enoletnic 
do grmovnic 
in dreves

• Spopadanje 
s škodljivci in 
z boleznimi

• Slovarček

• Različne možnosti

• Ideje in pobude, 
od ribnikov do
pridelave hrane

• Trate, potke 
in dvorišča

• Vrtnarjenje 
v posodah

• Orodje in oprema

• Analiza prsti

• Problematični 
vrtovi

Osnovni priročnik, ki bo vrtnarskim začetnikom 
pomagal oblikovati čudovit vrt

David Squire

• Barviti in dišavni
zelišËni vrtiËki

• ZelišËa v cvetliËnih
aranžmajih in
potpurijih

• Kuhinjska zelišËa
po abecedi

• Kupovanje zelišË

• Razmnoževanje
zelišË

• Spravilo, sušenje in
zamrzovanje zelišË

• Škodljivci in
bolezni na zelišËih

• Slogi zelišËnih
vrtov

• Oblikovanje,
naËrtovanje in
priprava zelišËnih
vrtov

• ZelišËa v posodah

• Kolesasti zelišËni
vrtiËki

• Tlakovani zelišËni
vrtovi

• Vogalne in ozke
gredice

• Sobna zelišËa

Osnovni priroËnik za gojenje zelišË ter oblikovanje, 
zasajanje, posodabljanje in urejanje zelišËnega vrta

Novo!
Moj prvi vrt je osnovni priročnik, ki bo vrtnarskim začetnikom
pomagal oblikovati čudovit vrt.
Zeliščni vrt je osnovni priročnik za gojenje zelišč ter oblikovanje,
zasajanje, posodabljanje in urejanje zeliščnega vrta.
Vrtni škodljivci in bolezni je osnovni priročnik za prepoznavanje
in zatiranje škodljivcev in bolezni na vrtnih rastlinah.

80 strani, mehka vezava

Redna cena enega priročnika je 9 EUR.

Akcijska cena posameznega priročnika je 8 EUR. Cena dveh
priročnikov je 15 EUR, za nakup vseh treh pa boste odšteli 
21 EUR + poštnino.Knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 

jih naročite po telefonu: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Novo!
Če boste postavili ptičjo hišico in vanjo nasuli kaj okusnega, vas bodo kmalu
začeli obiskovati razni ptički. Da jih boste med opazovanjem lahko tudi pre-
poznali, vam bo pomagala knjiga z barvnimi 
fotografijami, zemljevidom razširjenosti in opisom ptic, ki ima še eno pred-
nost: priloženo ima zgoščenko z oglašanjem šestdesetih ptic.

Knjiga in zgoščenka vam bosta pokazali nov način prepoznavanja ptic in nji-
hovega vedenja. Zelo uporabno, zanimivo in poučno!
Mehka vezava, 40 strani + CD.
Redna cena: 9,90 EUR, akcijska cena: 8,50 EUR + poštnina.

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.
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Zanimivosti, oglasi

NAROČILNICA (ustrezno označi)

❏ Gorenjski glas želim 14 dni prejemati na ogled brez vseh obveznosti.
❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto. Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece,

prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, ve-
liko zanimivega branja in darilo:

-  vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
-  veliko brisačo.

Vsak novi naročnik pa bo dodatno prejel še knjigo Dobra in zdrava zelenjava. 

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                                      Podpis:

Darila za nove naročnike:
knjiga Dobra in
zdrava zelenjava

brisača             ali          vzglavnik      

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Vrhpolje - Pomlad že trka na
vrata in dela na vrtovih in sa-
dovnjakih v prihodnjih
dneh zares ne bo manjkalo.
Že kar nekaj tednov pa je v
svojem sadovnjaku v Nev-
ljah aktiven Lado Dobrovoljc
z Vrhpolja, ljubiteljski sad-
jar, ki z navdušenjem skrbi
za svojih več kot tisoč dre-
ves, v sadovnjaku, velikem
približno tri tisoč kvadrat-
nih metrov, kjer je že njegov
oče imel približno sto sad-
nih dreves. V njem je samo
jabolčnih sort več kot osem-
sto, od tega približno štiristo
starih in prav toliko novih,
poleg tega pa tudi veliko
hrušk, sliv, breskev in trt.
"Letos z obrezovanjem zara-
di dolge zime zamujam že
dober mesec in do aprila me
čaka še veliko dela. Sicer pa
je za sadjarje dela dovolj pre-
ko celega leta. Do aprila bo
potrebno vse obrezati in po-
čistiti, maja pa že začnem ce-
piti nove sorte. Najbolj pri-

meren čas za cepljenje je si-
cer april, čeprav se nekatere
sorte cepijo tudi konec julija,
avgusta in med šmarnimi
mašami - med 15. avgustom
in 8. septembrom, ko so vča-
sih tudi največ cepili," pravi
Lado Dobrovoljc, upokojeni
učitelj fizike in matematike,
ki je ves svoj čas sadjarstvu
začel posvečati, potem ko se
je leta 1992 upokojil. Za sad-
jarstvo ga je že pred tem nav-
dušil oče, kmalu pa so ga pri-
tegnili člani Sadjarsko vrt-
narskega društva Tunjice,
svojo sadno zbirko pa še ved-
no intenzivno in načrtno do-
polnjuje s sortami jabolk in
hrušk iz Slovenije in drugih
koncev sveta. Te prav rad po-
kaže vsem, ki jih sadjarstvo
zanima, njegova učiteljska
žilica s prijazno in potrpežlji-
vo razlago pa poteši radoved-
nost mnogih, ki se k njemu
odpravijo po nasvet ali cepič
katere od starih sort. "Z vese-
ljem pomagam vsem, komur
lahko, po terenu pa obrezo-
vat ne hodim več, saj bi še

sam potreboval kakšnega po-
močnika," razlaga v smehu,
medtem ko pridno obrezuje
svojo najljubšo jabolčno so-
rto pink lady, jabolko, trdo
kot kamen, ki dozori šele no-
vembra.
Tako kot na terenu je njego-
va zbirka sadnih sort ureje-
na tudi na papirju, kar ji do-
daja vso strokovno vrednost.
Prav hitro namreč lahko
preveri, od kod izhaja katera
od sort, kje točno v sadov-
njaku se nahaja, kaj so nje-
ne glavne značilnosti in po-
dobno. Pa ima v glavi kar
vseh osemsto sort? "Ne, to
bi bila malo prehuda, ven-
dar - če me nekdo vpraša, če
določeno sorto imam - takoj
vem, če je v mojem sadov-
njaku ali ne. Zanimive so
predvsem stare sorte, zato si
s člani sadjarskega društva
iz Tunjic prizadevamo, da bi
osnovali gensko banko in na
mlajša drevesa nacepili vse
stare sorte. Največji smisel
vsega tega bi bilo, da vse te
stare sorte ohranimo, s kri-

žanjem vzgojimo nove sor-
te, ki bodo bolj odporne na
škodljivce in vse to prikaže-
mo na enem mestu, skupaj
s sadeži. Prav tako si želimo
tudi popisati sorte jabolk na
starih kmetijah, saj je ohra-
njenih še veliko teh starih
dreves," predstavi svojo veli-
ko željo in ponosno doda, da
mu je nekaj novih sort uspe-
lo vzgojiti iz semen, ki so
nastala s križanjem, treba
jih bo le še poimenovati, če
se bodo sorte uveljavile in
bodo priznane.
Ne le, da jih cepi in vzgaja,
jabolka, pa najsi bodo sveža,
posušena, v kisu ali moštu,
zelo rad tudi je, in čeprav sa-
dovnjaka nima namena več
širiti, še obstaja nekaj sad-
nih sort, ki si jih v svoji zbir-
ki še želi imeti. Ena od takš-
nih je tudi jabolko aport iz
kazahstanskih pragozdov ja-
bolk. Njegov delavnik, kakor
se rad pošali, traja vsak dan
od jutra do večera, a je delo
med drevesi zanj pravi bal-
zam za dušo.

Veselje s sadovnjakom
Lado Dobrovoljc ima eno največjih zasebnih zbirk starih sadnih sort drevja pri nas, skupaj z drugimi
člani Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice pa si prizadeva, da bi uredili gensko banko starih sadnih
sort in tako ohranili del tovrstne dediščine.

Lado Dobrovoljc s svojim znanjem in vztrajnostjo ohranja
več sto starih sadnih sort. Mnoge med njimi bi bile brez
njegovega truda že pozabljene.
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Nagradna križanka
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Zdaj jo pa končno imamo. Pomlad namreč. Saj ne, da nismo
bili veseli res prave zime, ampak zdaj je bil pa že res skrajni
čas, da nas pobožajo topli sončni žarki in nas ogrejejo. Tudi
rožice so že komaj čakale, da bodo lahko pokukale na plan.
Ekipo Gorenjskega glasa je spomladansko sonce premamilo,
da se je z modeloma Katjo in Alešem odpravila na fotografi-
ranje v avtomobilu, kar smo hoteli povezati z mislijo, da bi se
moral vsak pravi Gorenjec pustiti zapeljati odlični družbi
Gorenjskega glasa. Če ste med njimi tudi vi, bomo zelo veseli,
če se boste pridružili naši veliki družini naročnikov. Za vse in-
formacije nas lahko pokličete po telefonu 04/201 42 41 ali
nam pišite na narocnine@g-glas.si. 

Želimo vam veliko uspeha pri reše-
vanju nagradne križanke. Rešitev
nam pošljite najkasneje do petka,
9. aprila, na naslov: Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali
jo oddajte v nabiralnik na naši
poslovni stavbi. Trije izžrebani
bodo prejeli zgoščenko z naslovom
Ljuba si, pomlad zelena.
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Tudi Kamnik bo treba očistiti

Silva Zule: "Čistilno akcijo podpiram, a se je ne
bom udeležila, ker takrat pazim na vnukinjo, in
tudi sicer se mi zdi to bolj delo za mlade, 
predvsem če bodo čistili divja odlagališča. Je pa
velika sramota, ker ulice v središču mesta niso
čiste, povsod je polno cigaretnih ogorkov in
smeti."

Jože Okorn: "Čistilne akcije se ne bom udeležil,
ker me ne bo doma, sicer bi se je pa z veseljem,
saj preko celega leta skrbim za okolje. Pobuda je
pohvalna, predvsem v okolici Kamnika bo veliko
za očistiti. Lahko bi uvedli tudi strožje kazni za
vse tiste, ki odpadkov ne odlagajo pravilno."

Matjaša Vehovec: "Za vseslovensko čistilno akcijo
še nisem slišala, saj me te stvari ne zanimajo
preveč in se mi zdijo čudne. Smeti sicer ne 
mečem po tleh, ampak na čistilno akcijo se mi
pa ne da. Če bi morala iti, bi verjetno šla, če pa
mi ni treba, pa se takih stvari ne udeležujem."

Emanuel Plečko:  "Zdi se mi v redu, da bodo
organizirali vseslovensko čistilno akcijo. 
Udeležil se je bom v okviru šole, tako kot že 
nekaj let doslej. Smeti bomo pobirali v okolici
šole in po Kamniku. Takšne stvari me sicer ne
zanimajo preveč, a se mi vseeno zdi dobro, da
skrbimo za okolje."
I Besedilo: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik - Slovenija bo v so-
boto, 17. aprila, v znamenju
čiščenja okolja, saj člani
društva Ekologi brez meja
organizirajo največjo vseslo-
vensko prostovoljno čistilno
akcijo do zdaj, ki so jo po-
imenovali Očistimo Sloveni-
jo v enem dnevu. Namen
akcije je privabiti 200 tisoč
prostovoljcev in z njihovo
pomočjo zbrati 20 tisoč ton
odpadkov. 
Vseslovenskemu projektu se
je pridružila tudi Občina
Kamnik in župan Tone
Smolnikar je imenoval koor-
dinacijsko skupino, ki jo se-
stavljajo Mihaela Veternik
(Občina Kamnik), Evelin Ko-
lar (kamniški taborniki), Ma-
teja Poljanšek (skupina Zele-

ni klicaj), Alenka Hribar in
Miran Jereb (Agencija za tu-
rizem in podjetništvo), Mar-
jan Semprimožnik (Gasilska
zveza Kamnik) in Marjan
Griljc (podjetje Publicus).
Občina, ki bo tudi letos po-
skrbela za rokavice, vreče,
malico, zaključno prireditev
na Glavnem trgu in odvoz
vseh odpadkov, je že pozvala
krajevne skupnosti, ustano-
ve in društva, da se akcije
udeležijo, popišejo črna od-
lagališča in sporočijo zbirna
mesta za udeležence akcije.
"Spomladanske čistilne ak-
cije so v naši občini že stal-
nica, zato koncepta ne bomo
spreminjali, ostajajo tudi
vsa dosedanja zbirna mesta.
Aktivna so tako rekoč vsa
občinska društva - turistič-
na, športna, gasilci, ribiči in

lovci, društva upokojencev
in planinci, taborniki, skav-
ti, gozdarji, odzvala se je
tudi Policijska postaja Kam-
nik, pa tudi nekateri uprav-
niki večjih stanovanjskih na-
selij. V naprej je težko oce-
niti, koliko ljudi se bo zares
odzvalo. Naših vsakoletnih
čistilnih akcij se v občini
udeleži okoli 500 ljudi, s
tem, da v to številko niso
vštete osnovne šole in vrtci
ter ŠCRM in Cirius, ki se vsi
organizirajo sami. Računa-
mo in želimo si, da bo letos
udeležencev več, predvsem
zaradi obsežne in medijsko
odmevne akcije," je poveda-
la Mateja Poljanšek, vodja
koordinacijske skupine za
čistilno akcijo in dodala, da
so v lanski akciji zbrali
10.400 kilogramov mešanih

in 2.020 kilogramov kosov-
nih odpadkov, letos pa priča-
kujejo, da bo tega še več. Po-
sebna pozornost bo tudi le-
tos namenjena čiščenju bre-
žin Nevljice in Kamniške 
Bistrice.
Dodana vrednost akcije Oči-
stimo Slovenijo v enem dne-
vu je popis črnih odlagališč
in njihova sanacija, s čimer
si organizatorji želijo dvigni-
ti zavest občanov, naj odpad-
kov ne odlagajo v naravo in
naj takšna odlagališča, če na-
nje naletijo, prijavijo. Občina
Kamnik ima v letošnjem
proračunu za čiščenje divjih
odlagališč namenjenih
9.500 evrov, 600 evrov za
odvoz opuščenih avtomobi-
lov in 7000 evrov za organi-
zacijo ekološkega ozavešča-
nja in ekoloških aktivnosti.

Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu
Do vseslovenske čistilne akcije so še trije tedni, a priprave tudi v naši občini že intenzivno potekajo.
Lani je bilo v čistilni akciji pobranih več kot deset ton odpadkov, organizatorji pa letos pričakujejo še
večji odziv.

Jasna Paladin

Kamnik - Že v nedeljo zju-
traj se je nekaj občanov od-
zvalo vabilu na pohod ob iz-
virih v dolini Kamniške Bis-
trice in dokumentiranje tre-
nutnega stanja. "Gledat gre-
mo izvire, ki napajajo Kam-
niško Bistrico - Kraljev izvir,
glavni in Mali izvir, izvir
pod Mokrico. S tem želimo
vodno zgodbo pod kamni-
škimi planinami, s katero se
ukvarjamo že vrsto let, pri-
bližati širši javnosti, še pose-
bej ob svetovnem dnevu
vode, ko je ta problematika
sploh aktualna," je povedal
pobudnik akcije in gonilna
sila preučevanja pitnih voda
na Kamniškem Vido Kre-

gar, in hkrati poudaril, da so
naše vode še vedno med naj-
bolj kakovostnimi v Sloveni-
ji, a tudi Kamničani bi se
morali bolj zavedati občutlji-
vosti vodnih izvirov.
Festival pitne vode se je v
ponedeljek nadaljeval z oku-
šanjem vzorcev pitnih izvir-
skih vod kamniške občine,
ki je ponovno potekalo na
Glavnem trgu, zvečer pa so
skromnemu številu obisko-
valcev v Galeriji Veronika
predstavili problematiko
kamniškega in tudi krvav-
škega vodovoda. Vido Kre-
gar je predstavil hidrološke
posebnosti Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, Tomaž Štebe
prizadevanja za ohranitev
krvavškega vodovodnega si-

stema, podžupan Rudi Pfei-
far pa probleme lokalnih vo-
dovodov, predvsem vaških
vodovodov po Tuhinjski do-

lini, za katere še ne skrbi
koncesionar, analize pa so
pokazale, da voda v njih ni
kakovostna. 

Četrti Festival pitne vode
Člani jamarskega kluba Kamnik so ob svetovnem dnevu vode, ki smo ga praznovali 22. marca,
pripravili že četrti festival pitne vode, ki je letos potekal dva dneva.

Cilj akcije je pobrati več kot 20 tisoč ton odpadkov. Čistilni akciji se bodo pridružila društva po vsej občini.

Udeleženci nedeljskega ogleda vodnih virov v dolini 
Kamniške Bistrice




