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PODJETNIŠTVO

Sidrati ne bo več treba 
»na slepo«
Slovensko zagonsko podje-
tje SeaVision je zmagalo na 
evropskem razpisu My Gali-
leo Solution, uspeha pa se 
veselita tudi Kamničana An-
drej Podbevšek in Aleš Jaklič, 
ki sta del štiričlanske ekipe.

stran 8

OBČINA KAMNIK 
PRAZNUJE

Vire pitne vode bomo 
zavarovali
Z županom Matejem Slapar-
jem smo se pogovarjali o 
opravljenem delu v prvi po-
lovici županskega mandata 
in o projektih, ki jih na občini 
nameravajo izpeljati letos.
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Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

Spoštovani Kamničani in Kamničanke!
Ljudje smo glavno premoženje vsake skupnosti –  
zato delajmo dobro, enotno, z razumevanjem in s  

strpnostjo. Občinski praznik je priložnost, da se skupaj 
ozremo na prehojeno pot in se z novimi cilji usmerimo  

v prihodnost. Iskrene čestitke ob 29. marcu, 
prazniku občine Kamnik.

 Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

OBČINSKE NOVICE

Ideja o regijskem 
parku je oživela
Občinski svetniki so na mar-
čevski seji največ razprave 
namenili rebalansu letošnje-
ga proračuna in pobudi za 
ustanovitev Regijskega par-
ka Kamniško-Savinjske Alpe.
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ŠPORT

Odlična igra kamniških 
vaterpolistov
Calcit Waterpolo Kamnik je 
sestavil odlično ekipo, ki se 
resno spogleduje s prvim 
naslovom državnega prvaka 
v članski konkurenci.
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Priloga

OBČINA KAMNIK  
PRAZNUJE

Od 9. do 16. strani

Jasna Paladin

Kamnik – Praznovanje ob
činskega praznika, ki mu je 
bil minula leta s številnimi 
prireditvami in dogodki po
svečen cel mesec marec, bo 
zaradi epidemije covida19 
že drugo leto zapored dru
gačno.
Prireditev ne bo, vsaj takšnih 
s srečevanji v živo ne, a osred
nja slovesnost s podelitvijo 
občinskih priznanj zasluž

nim občanom ostaja. Ogleda
li si jo boste lahko kar z do
mačega kavča, saj bo občina v 
ponedeljek, 29. marca, ob 18. 
uri pripravila spletni prenos v 
živo na kanalu Občine Ka
mnik na Youtubu z govorom 
župana Mateja Slaparja, kul
turnim programom in pode
litvijo občinskih priznanj. 
Več o prazniku, projektih ob
čine in občinskih nagrajen
cih pa v posebni prilogi tokra
tne Kamničanke.

Občina Kamnik 
praznuje
Občinski praznik Kamničani praznujejo 29. 
marca, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra.
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Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.siwww.pohistvo-dabor.si

V POMLAD Z  
NOVO                 

VZMETNICO

ČAS JE ZA 
MENJAVO LEŽIŠČA

POSTELJNINA PO MERI

Jasna Paladin

Kamnik – V petek, 12. mar
ca, se je na delovnem obisku 
v Zdravstvenem domu Ka
mnik mudil nacionalni ko
ordinator za logistični del 
množičnega cepljenja Jelko 
Kacin. Po hitrem ogledu ce
pilnega mesta sta skupaj z 
direktorjem Zdravstvenega 
doma Kamnik Sašem Rebo
ljem spregovorila tudi z no
vinarji.
»Cepljenje v občinah Ka
mnik in Komenda poteka 
dokaj tekoče. Zabeležili ni
smo nobenega resnega 
stranskega učinka pri ceplje
nju z nobenim od obeh ce
piv, s katerima smo cepili do 
sedaj. Zanimanja za ceplje
nje je sicer veliko več kot 
razpoložljivega cepiva in že
lim si, da bi tako ostalo tudi 
po tem, ko se bodo količine 
cepiv povečale, da čim prej 
pocepimo čim več populaci
je. Tako bomo razbremenili 
tudi naše osebje, ki izvaja 
množična testiranja, ti na
porni dnevi pa bodo – ko se 
bodo pokazali učinki cepiv 
– za nami,« je dejal Rebolj 
in dodal, da so v ZD Kamnik 
povečini cepili že vse starej
še od 80 let, ki so izkazali 
interes, tako da so zdaj na 
vrsti starejši od 75 let, kro
nični bolniki ter šolniki in 
vzgojitelji. V luči neenakosti 
po odstotku precepljenih po 
posameznih slovenskih 
zdravstvenih domovih nam 
je povedal še, da so imeli 
glede tega v Zdravstvenem 
domu Kamnik poseben nad
zor, ki nepravilnosti ni ugo
tovil.
Kot je dejal Kacin, se je za 
obisk Kamnika ravno ob 
obletnici razglasitve epide
mije odločil tudi zato, ker je 
iz dnevnega pregleda okužb 
razvidno, da Kamnik po šte
vilu okužb že kar nekaj časa 
odstopa navzgor in je stop
nja okuženosti v občini višja 
od slovenskega povprečja, a 

je takoj poudaril, da je 
Zdrav stveni dom Kamnik 
izredno dobro organiziran 
in lahko v relativno kratkem 
času kakovostno cepi veliko 
ljudi. Na dan jih lahko cepi
jo tudi štiristo. Povedal je, 
da je bilo v EU potrjeno že 
četrto cepivo in da si vlada 
prizadeva zagotoviti čim več 

odmerkov vseh cepiv. »Do 
konca meseca junija bo v 
Sloveniji pocepljena polovi
ca prebivalstva,« je optimi
stično napovedal.
Nekaj dni po obisku Jelka 
Kacina se je cepljenje s cepi
vom AstraZenece v Sloveniji 
po vzoru drugih držav zara
di nekaterih dvomov o var
nosti začasno zaustavilo; 
kako in kdaj naprej, bo te 
dni odločila Evropska komi
sija za zdravila.
Pristojni si želijo predvsem, 
da dogodki ne bi negativno 

vplivali na odločitve posa
meznikov, da se cepijo, se 
bo pa zaradi zaustavitve po
stopek cepljenja zdaj podalj
šal; tisti, ki so že prejeli prvi 
odmerek tega cepiva, mora
jo prejeti tudi drugega (po 
treh mesecih od prvega), saj 
se cepiva med seboj ne sme
jo mešati.

Nekaj negotovosti se je v 
zvezi s cepivom med občani 
sicer kazalo že minuli petek, 
ko so zdravstveni domovi or
ganizirali cepljenja za za
poslene v vzgoji in izobraže
vanju – tudi v Kamniku je 
bilo tako. »V petek je bilo 
naročenih 372 šolnikov in 
vzgojiteljev. Cepili smo 284 
naročenih iz vzgoje in izo
braževanja – 88 pa jih ni 
prišlo. Nad tem smo bili 
zelo razočarani, saj se veči
na na cepilnem mestu ni 
pojavila, ne da bi termin od

povedali, cepivo pa smo, ker 
so se na cepljenje prijavili, 
zanje naročili. Ker je cepiva 
malo in na cepljenje čaka še 
veliko občanov, smo bili nad 
tem še toliko bolj negativno 
presenečeni. Sicer pa je 
samo cepljenje potekalo 
brez drugih težav, zaznavali 
smo le pričakovane stranske 
učinke, ki so večinoma 
izzveneli v dnevu ali dveh,« 
je še enkrat poudaril Rebolj.
Če se želite cepiti, se prijavi
te z obrazcem na spletni 
strani ZD Kamnik. Vse pri
javljene bodo za točen ter
min cepljenja poklicali, ko 
bo na voljo cepivo in ko bo 
cepljenje predvideno za sku
pino, v katero sodijo. Interes 
lahko izkažete tudi pri oseb
nem zdravniku, ki bo odločil 
tudi, ali ste kronični bolnik 
in tako upravičeni do pred
nostnega cepljenja. Za tiste, 
ki niso vešči interneta, je na 
voljo tudi telefonska številka 
01 8318 616, in sicer se je 
možno naročiti ob ponedelj
kih med 14. in 16. uro, ob 
torkih med 11. in 13. uro, ob 
sredah med 11. in 13. uro, ob 
četrtkih med 14. in 16. uro 
in ob petkih med 11. in 13. 
uro.

Kako poteka cepljenje
Prejšnji petek je nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 
Jelko Kacin obiskal cepilno mesto v Zdravstvenem domu Kamnik. Resnih stranskih učinkov pri do 
sedaj cepljenih občanih Kamnika in Komende niso zaznali, je zatrdil direktor zdravstvenega doma 
Sašo Rebolj.

Jelko Kacin je obiskal cepilno mesto v Zdravstvenem domu Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Če se želite cepiti, se prijavite z obrazcem na 
spletni strani ZD Kamnik. Vse prijavljene bodo 
za točen termin cepljenja poklicali, ko bo na 
voljo cepivo in ko bo cepljenje predvideno za 
skupino, v katero sodijo.
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Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 14.000 izvodov, tokratna 
številka je izšla v nakladi 31.000 izvodov, brezplačno jo prejmejo vsa gospodinjstva 
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POZIV K ISKANJU PROSTOVOLJNIH ŠOFERJEV

Občina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialnovarstve-
nih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu pro-
jektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov. Prostofer je namenjen vsem tis-
tim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nižje mesečne dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdrav-
niške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov ipd. Vsi, ki 
bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko poklicali na brez-
plačno številko komunikacijskega centra. 

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da 
to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejav-
nosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam po-
dali vse nadaljnje informacije o projektu. 

Dodatne informacije: Katja Vegel, tel.: 01/831 81 42, 
e-pošta: katja.vegel@kamnik.si 

Postanite šofer s srcem na poti. 

OBČINA KAMNIK

objavlja JAVNA RAZPISA za:

–   Sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetij-
stva v občini Kamnik 

–   Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini 
Kamnik 

Razpisna dokumentacija bo objavljena na občinski spletni 
strani www.kamnik.si od petka, 19. 3. 2021 dalje. Vloge je tre-
ba oddati najkasneje do torka, 20. 4. 2021. Dodatne informa-
cije: Katarina Ščetinin, tel.: 01/831 81 27, e-pošta: katarina.
scetinin@kamnik.si.

Matej Slapar l.r.
ŽUPAN
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Jasna Paladin

Kamnik – Marčevska seja 
Občinskega sveta je znova 
potekala prek videokonfe-
rence.

Zimska služba 
»odplužila« nekaj 
investicij
Rebalans so svetniki potrje-
vali po skrajšanem postop-
ku. Kot je pojasnila pomoč-
nica vodje oddelka za podro-
čje finančnega poslovanja 
Marija Kos, so se za reba-
lans že na prvi letošnji seji 
odločili zato, ker se je občina 
prijavila na javni poziv mini-
strstva za kulturo za sofi-
nanciranje nujnih progra-
mov na področju kulture za 
leto 2021, pogoj za sodelova-
nje pa je »zaprta finančna 
konstrukcija«, torej postav-
ka v občinskem proračunu. 
Prijavili so že izdelan pro-
jekt Doma kulture Kamnik 
za zamenjavo dotrajane 
scenske razsvetljave in odr-
ske mehanizacije, ki bo ime-
la po novem večjo nosilnost. 
Občini se obeta 50-odstotno 
sofinanciranje, projekt pa je 
sicer ocenjen na 260 tisoč 
evrov.
To pa še zdaleč ni bila edina 
sprememba, zaradi katere je 
bil potreben rebalans prora-
čuna. Stroški zimske službe 
so bili do sedaj od načrtova-
nih izdatkov višji za skoraj 
tristo tisočakov in znašajo že 
skoraj sedemsto tisoč evrov, 
zaradi česar so iz proračuna 
izpadli trije večji projekti – 
rekonstrukcija ceste Nevlje–
Oševek–Briše–Soteska, in-
vesticijska dela v kamniški 
knjižnici in pa sanacije eno-
te javnega vrtca Tinkara. 
Spremeni se tudi predvide-
na zadolžitev za gradnjo 
nove Osnovne šole Frana 
Albrehta, ki je z načrtovanih 
5,2 milijona evrov narasla 
na 12,2 milijona evrov. Kako 
visok bo dejansko kredit, pa 
bo znano po rezultatih raz-
pisa šolskega ministrstva za 
sofinanciranje projektov in 
izbiri izvajalca. Manj bo de-
narja za izboljšanje poplavne 
varnosti Nevljice in za pre-
voze v šolo, nekoliko več pa 
za javna dela in kolesarsko 
povezavo Kamnik–Godič; 
na novo so v proračun doda-
li tudi projekt Smart Life, 
vreden 12 tisoč evrov.

Občina bo pomagala 
dvema družinama
Na Občino Kamnik sta se v 
zadnjem obdobju dve druži-
ni obrnili po pomoč s pro-
šnjo po zagotovitvi dveh 

neprofitnih stanovanj, saj 
sta se obe znašli v nepriča-
kovani stiski. Štiričlanska 
družina iz Črne se je morala 
izseliti iz svoje hiše, saj se je 
izkazalo, da ta ni več varna 
za bivanje, kar je konec lan-
skega leta ugotovil tudi pri-
stojni gradbeni inšpektor, ki 
je stanovalcem odredil, da 
se morajo izseliti. Občina 
jim je za dobo enega leta do-
delila neprofitno stanovanje 
na Ulici Matije Blejca. Dru-
ga družina pa se je v prostor-
ski stiski znašla zaradi tra-
gičnega dogodka, ko je moš-
ki z nožem do smrti zabodel 
svojo ženo, njuni mladole-
tni hčerki pa je v svoj dom 
sprejela žrtvina sestra. »Ker 
osnovna družina z enim 
mladoletnim otrokom sku-
paj s starimi starši biva v 
enosobnem stanovanju, je 
to po vselitvi še dveh mlado-
letnih otrok postalo absolu-
tno premajhno.  Na osnovi 
navedenega je bilo tudi tej 
družini izjemoma dodeljeno 
neprofitno stanovanje v na-
jem, in sicer za določen 
čas,« je svetnikom sporočila 
direktorica občinske uprave 
Maja Sušnik.

Subvencionirali bodo tudi 
vgradnjo prezračevanja
Občina na osnovi veljavnega 
pravilnika o dodeljevanju fi-
nančnih sredstev iz občin-
skega proračuna za spodbu-
janje izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije in 
izrabe obnovljivih virov 
energije v gospodinjstvih na 
območju občine Kamnik že 
od leta 2003 spodbuja izva-
janje ukrepov za učinkovito 
rabo energije in uporabo ob-
novljivih virov energije v go-
spodinjstvih. Ukrepom, kot 
so toplotna izolacija fasade, 
zamenjava stavbnega pohi-
štva, vgradnja kurilnih 
naprav na lesno biomaso, 
vgradnja toplotnih črpalk, 
nakup električnega kolesa 
in mnogi drugi, za katere se 
lahko dodelijo nepovratna 
sredstva, so dodali še enega, 
in sicer vgradnjo prezrače-
vanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stano-
vanjskih stavbah – t. i. reku-
peracijo.

Regijski park: kjer je 
volja, tam je pot
Sledila je seznanitev s pobu-
do za ustanovitev Regijske-
ga parka Kamniško-Savinj-
ske Alpe, ki so jo na dnevni 
red uvrstili na pobudo stran-
ke LMŠ in po številnih opo-
zorilih Civilne iniciative za 
Kamniško Bistrico, ki je v 

zvezi s tem pognala tudi 
spletno peticijo. Kot pravijo, 
so jih k temu spodbudili ve-
liki posegi v naravo na ob-
močju doline Kamniške Bi-
strice, onesnaženost izvirov 
in množični turizem na ob-
močju Velike planine in na 
območju Krvavca, ki s sabo 
prinaša tudi negativne učin-
ke. Občino so pozvali, naj 
obudi prizadevanja za usta-
novitev regijskega parka, ki 
so zaradi nezadostne podpo-
re lokalnega prebivalstva 
kljub večletnim intenzivnim 
pogovorom pred 15 leti pro-
padla, ter k temu pozove pri-
stojnega ministra in občine 
Preddvor, Jezersko, Luče, 
Solčava in Cerklje na Go-
renjskem. Kot so pojasnili 
na Občini Kamnik, omenje-
ne občine želijo prispevati k 
ohranitvi in trajnostnemu 
razvoju Kamniško-Savinj-
skih Alp ne glede na to, ali 
bo do ustanovitve zavarova-
nega območja prišlo ali ne. 
Župan Matej Slapar je po-
budo v začetku januarja 
predstavil županom ome-
njenih občin, ki so na kore-
spondenčni seji izrazili eno-
tno stališče, da je treba ob-
močje Kamniško-Savinjskih 
Alp zaščititi in ohraniti pri-
hodnjim rodovom, da pa je 
pri ponovnem poizkusu us-
tanavljanja regijskega parka 
potrebna posebna previ-
dnost, saj bi morebitni od-
por posameznih deležnikov 
lahko pomenil ponovno blo-
kado. Na območju, ki je bilo 
predlagano za regijski park, 
živi približno 650 prebival-
cev in je dejavnih okoli tri-
deset kmetij. Strinjali so se, 
da je podpora ustanovitvi 
parka mogoča le ob podpori 
prebivalcev območja, da 
mora park predstavljati tako 
zaščito narave kot priložnost 
za kvalitetno življenje doma-
činov. Kmetje gospodarijo s 
tem prostorom že tisoč let 
ali več in jim ga je uspelo 
ohraniti v dobrem stanju, 
imajo pa povečini slabe iz-
kušnje z državo, zato je tre-
ba graditi na zaupanju s 
strani države. Največjo grož-
njo območju predstavlja in-
tenziven razvoj turizma, ki 
mu infrastruktura ni prila-
gojena. Vse občine se stri-
njajo, da je treba urediti in-
frastrukturo do te mere, da 
ne bo prihajalo do onesna-
ževanja okolja. Vprašanje pa 
je, ali bi regijski park pome-
nil hitrejše reševanje okolj-
skih težav ali bi bil morda 
dodatna ovira. Kako občine 
v okviru Združenja Kam-
niško-Savinjske Alpe sode-

lujejo danes, je svetnikom 
predstavil koordinator Zdru-
ženja Grega Ugovšek.
Svetniki so v razpravi med 
drugim opozorili na po-
manjkljiv nadzor nad upo-
števanjem odlokov, ki že se-
daj veljajo na tem območju. 
Podžupana Sandi Uršič in 
Bogdan Pogačar sta pripra-
vila predlog sklepa o ustano-
vitvi posebne komisije za 
preučitev možnosti za usta-
novitev Regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe, s 
katero bi se tudi predstavni-
ki občinske politike pridru-
žili civilni iniciativi in dru-
gim deležnikom, ki si želijo 
ohraniti naravo na tem ob-
močju. Predlog je bil soglas-
no sprejet.

Program oskrbe s pitno 
vodo 
Soglasno so sprejeli tudi 
Program oskrbe s pitno 
vodo v občini Kamnik za 
leto 2021, iz katerega je raz-
vidno, da je za leto 2021 na-
črtovanih 1.063.575 evrov 
prihodkov in prav toliko od-
hodkov. Za redno vzdrževa-
n je  je  predv idenih 
873.958,50 evra. V deveti 
točki je sledil sprejem  Pro-
grama izvajanja obvezne go-
spodarske javne službe od-
vajanje odpadne in padavin-
ske vode za leto 2021. Nujno 
investicijsko vzdrževanje 
obstoječe infrastrukture je 
načrtovano v naseljih Laze v 
Tuhinju, Vrhpolje pri Ka-
mniku, na območju Dupli-
ce, Prisojne ulice in Župan-
čičeve ulice, obnovili bodo 
črpališče v Volčjem Poto-
ku.  V prvi polovici leta so 
predvideni  dokončanje del 
na Markovem, pričetek del 
na Žalah pri Kamniku ter 
objava javnega razpisa za 
izgradnjo kanalizacije in či-
stilne naprave v Črni pri 
Kamniku.  V drugi polovici 
leta se bo izvedel javni raz-
pis za obnovo kanalizacije 
na Vrhpolju pri Kamniku, 
če bo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, pa tudi za Bi-
stričico II. faza. V pripravi 
so projektna dokumentacija 
za kanalizacijo v Motniku 
ter idejni zasnovi za kanali-
zacijo na Lazah v Tuhinju 
ter aglomeracijo Znojile 
(Sela pri Kamniku, Rožič-
no, Znojile).
S spremembami pravilnika 
o subvencioniranju nakupa 
malih komunalnih čistilnih 
naprav, nepretočnih greznic 
in hišnih črpališč na obmo-
čju občine Kamnik bodo 
subvencije omogočili še več 
upravičencem. 

Petnajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Ideja o regijskem 
parku je oživela
Občinski svetniki so na marčevski seji največ razprave namenili rebalansu letošnjega proračuna in 
pobudi za ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina namerava 
v letošnjem letu obnoviti 
fontano na Trgu talcev, ki 
ima status spomenika NOB 
in je kot taka evidentirana v 
registru nepremične kultur-
ne dediščine. Dela bodo za-
jemala popravilo in čiščenje 
celotnega spomenika s 
podstavkom, popravilo 
dotrajanih vodovodnih in 
elektro instalacij, izdelavo in 
namestitev novih kovinskih 
izlivnikov na vrhu fontane, 
zamenjavo svetil, čiščenje 

napisnih plošč in obnovo 
črk ter ustrezno zaščito spo-
menika. Vsa dela, ki so oce-
njena na deset tisoč evrov, 
morajo biti izvedena v skla-
du s pogoji in navodili pri-
stojne  konservatorske služ-
be, to je območne enote Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine iz Kranja. Delati 
bodo začeli takoj, ko bodo 
vremenski pogoji dovoljeva-
li, zaključek pa je predviden 
do sredine junija, tako da bo 
fontana – po obnovi znova z 
vodo – v vročih poletnih me-
secih že delovala.

Obnovili bodo fontano 
na Trgu talcev
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Nagovor župana Mateja Slaparja  
ob prazniku Občine Kamnik 

Spoštovane Kamničanke, 
spoštovani Kamničani, 

»pokonci glavo« je napisal Rudolf Maister v pesmi Mi. Tudi le-
tos se bomo 29. marca, na praznik Občine Kamnik, spomnili 
njegovega rojstva in doprinosa slovenskemu narodu. Ta naš 
rojak je bil velik strateg in pogumen bojevnik, ki je samoinici-
ativno razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško 
oblast v Mariboru. Samo za en dan je prehitel sovražnika, ki je 
načrtoval državni udar. Njemu se lahko zahvalimo, da velik del 
slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske 
in Koroške ni ostal v lasti tujcev. Bil je zaveden Slovenec, bo-
rec, človek širokega srca, ljubitelj slovenske besede, pesnik in 
strasten zbiralec knjig, ki je spodbujal kulturno in literarno 
življenje. 

V današnjem času se spopadamo z drugačnimi izzivi, kot jih je 
imel Rudolf Maister. Borimo se proti koronavirusu, ki močno 
spreminja naša življenja in način razmišljanja. Kljub temu pa 
smo v okviru investicij, o katerih lahko preberete tudi v nada-
ljevanju v posebni prilogi ob prazniku občine, na Občini Ka-
mnik storili marsikaj. Uredili smo več kilometrov novih varnih 
šolskih poti in s tem pripadajočo infrastrukturo, kar nekaj ma-
kadamskih cest je bilo asfaltiranih ter urejenih drugih prome-
tnih površin. S pogajanji smo znižali vrednost marsikatere in-
vesticije in posledično uredili več, kot bi sicer. Strateško smo 
vstopili na območje nekdanje smodnišnice, kupili del zemljišč 
na južnem delu tega območja in večino infrastrukture. Začela 
se je gradnja skupnega zbirnega centra za ravnanje z odpadki 
v Suhadolah in po nekaj letih smo uredili sistem parkiranja pod 
Veliko planino. Pot je trajala 14 let, a smo končno prišli do po-
membnega mejnika in do objave razpisa za gradnjo nove 
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Projekt smo racionalizi-
rali za približno tri milijone evrov, prijavili smo se na razpis dr-
žave in po zaključenih postopkih začnemo graditi novo šolo, ki 
so jo čakale številne generacije. Cilj Občine Kamnik je pristopi-
ti tudi k trajni zaščiti vodnih virov in vsem občankam ter obča-
nom zagotoviti kakovostno in čisto pitno vodo. Številnim pod-
jetnikom ni bilo lahko ohranjati delovnih mest in mnoga kam-
niška podjetja so se pri tem spopadala z velikimi izzivi, zato naj 
se na tem mestu iskreno zahvalim tudi vsem njim. Zaradi izku-
šnje, ki smo ji priča v zadnjem letu, danes še toliko bolj cenimo 
vse, kar smo naredili skupaj. Brez zdravstvenih delavcev, služb 
zaščite, reševanja in pomoči, prostovoljcev in vseh zaposlenih 
v službah za preskrbo prebivalstva tega ne bi zmogli. Hvala pa 
tudi vam, spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, ker 
delujete odgovorno in preventivno. 

Rudolf Maister je pustil za seboj močno sled. Močno sled puš-
čajo za seboj tudi Kamničanke in Kamničani, ki ustvarjajo po-
membne koščke mozaika naše lokalne skupnosti, na katero 
smo izjemno ponosni. Živimo v občini, ki jo odlikujejo ustvar-
jalni in delovni ljudje. Vsako leto se še posebej zahvalimo tudi 
občinskim nagrajencem, ki so s svojim delovanjem dali pose-
ben prispevek naši lokalni skupnosti in s številnimi dejanji pri-
spevali k bogatitvi življenja v občini Kamnik. Prav njim se 
bomo ob letošnjem prazniku zahvalili na dostojen in razme-
ram primeren način z video vsebino, ki jo pripravljamo skupaj 
z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik, v neposre-
dnem spletnem prenosu pa si jo boste lahko ogledali v pone-
deljek, 29. marca 2021, ob 18. uri na uradni spletni strani Ob-
čine Kamnik www.kamnik.si ter na kanalu Občine Kamnik na 
Youtubu in spletnih povezavah ter družbenih omrežjih Doma 
kulture Kamnik. 

Ob letošnjem prazniku Občine Kamnik vam želim, da bi ostali 
pogumni, da kljub drugačnemu načinu življenja ne bi izgubili 
vere in upanja. Bodite drzni v dobrih pobudah in drobnih de-
janjih pozornosti. Z dvignjeno glavo in pokončno držo stopaj-
mo naprej in iščimo rešitve, kot je to počel tudi naš general 
Rudolf Maister - Vojanov. 

Srečno, Kamnik – Maistrovo mesto 

Vaš župan Matej Slapar 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Slovenija bi mora-
la že do leta 2009 zapreti 
odlagališča inertnih odpad-
kov, ker obveznosti ni izpol-
nila, pa ji je nato Sodišče EU 
izdalo ugotovitveno sodbo 
in roke podaljšalo. Do konca 
lanskega leta so še zadnji 
upravljavci izpolnili zahteve, 
nerešeno pa še naprej ostaja 
vprašanje zapiranja odlaga-
lišča v Suhadolah. 
Pred kratkim je v javnosti 
precej odmevala vest, da so-
sednji občini grozi realizaci-
ja inšpekcijske odločbe za 
odstranitev več kot sto tisoč 
ton inertnih odpadkov, kar 
bi Komendo po ponudbi 
družbe Surovina stalo dob-
rih deset milijonov evrov, v 
primeru, da bi se izkazalo, 
da na območju ne hranijo 
zgolj inertnih odpadkov, pa 
bi se stroški povzpeli celo na 
vrtoglavih 25,3 milijona 
evrov. Za primerjavo: pri-
hodki celotnega letošnjega 
proračuna v Komendi zna-
šajo krepko manj od osem 
milijonov evrov, zato bi 
takšna odločitev ministrstva 
oziroma pristojnega inšpek-
torata najverjetneje pomeni-
la finančni zlom občine. 
Dogodki v Komendi so od-
mevali tudi na zadnji seji 
kamniškega občinskega sve-
ta. Svetnik LMŠ Igor Žavbi je 
na občinsko upravo naslovil 
več svetniških vprašanj, po-
vezanih s suhadolsko gramo-

znico, saj ima tam svoj 
lastniški delež tudi Občina 
Kamnik. Zanimalo ga je, ali 
lahko dogajanje vpliva na 
gradnjo zbirnega centra za 
odpadke, ki ga tam gradijo 
skupaj s sosednjo Komendo. 
Svetnik se sprašuje tudi, ali 
lahko sanacija območja bre-
meni tudi Občino Kamnik in 
kaj bi se zgodilo z zbirnim 
centrom za odpadke in nje-
govim dokončanjem, če Ko-
menda ne bo sposobna zago-
toviti plačila investicije.
Kot je Žavbiju odgovorila 
Mihaela Brnot Veternik z 

občinske uprave, gradnja 
zbirnega centra ne poteka 
na območju opuščenega od-
lagališča, problematika 
odstranitve inertnih odpad-
kov pa na samo gradnjo cen-
tra nima nobenega vpliva. 
H gradnji centra, ki bo pred-
vidoma dokončan prihodnji 
mesec, 21 odstotkov sredstev 
prispeva Občina Komenda, 
preostalih 79 odstotkov pa 
kamniška občina. Kot je po-
vedala Brnot Veternikova, je 
bila doslej že plačana polovi-
ca pogodbenega zneska, zad-
nji račun pa bo predvidoma 

izdan maja. »V primeru, da 
posamezna pogodbena 
stranka ne bo ravnala v skla-
du z določili sklenjene grad-
bene pogodbe, bo morala 
nasprotna stranka uporabiti 
določbe o reševanju sporov. 
Vendar pa glede na doseda-
nje dobro sodelovanje vseh 
treh pogodbenih strank me-
nimo, da ne bo prišlo do 
kakršnih koli problemov gle-
de izpolnjevanja obveznosti, 
vsekakor pa v ničemer ni 
ogrožen zaključek gradnje 
zbirnega centra,« je še pove-
dala Brnot Veternikova.

V Suhadolah zaplet 
zaradi odpadkov
Občini Komenda zaradi prepočasnega zapiranja odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah grozi 
izvršba v vrednosti deset milijonov evrov. Ob tem se nekaterim postavlja vprašanje, ali lahko zapleti v 
Suhadolah vplivajo na Občino Kamnik, ki ima v tamkajšnji gramoznici lastniški delež.

Kot pojasnjujejo na kamniški občinski upravi, morebitna izvršitev inšpekcijske odločbe na 
odlagališču v Suhadolah za Kamnik ne bi predstavljala grožnje. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Na problematiko 
odpadnega jedilnega olja je 
občinsko upravo na mar-
čevski seji občinskega sveta 
opozoril svetnik Edis Rujo-
vić. »Prepričan sem, da bi 
našo skrb do okolja povečali 
tudi z možnostjo pravilnega 
zbiranja in odlaganja odpa-
dnega jedilnega olja. Zave-
dati se moramo, da je odpa-
dno jedilno olje živilo, ki s 
tem, ko konča v naravi, 
predstavlja zelo visoko or-
gansko onesnaženje, ki ga 
morajo mikroorganizmi 
razgrajevati več let. V vmes-
nem času pa predstavlja 
škodljiv odpadek. Težava je, 
da mnogi odpadno olje izli-
vajo v vodotoke ali v komu-

nalne odtoke in zato je obre-
menjenost odpadne vode z 
jedilnim oljem osemstokrat 
večja kot pri običajnih ko-
munalnih odpadnih vodah,« 
je med drugim zapisal in 
občinsko upravo pozval, naj 
uredi posebne posode za 
zbiranje odpadnega olja.

Tudi zbiranje papirja »od 
vrat do vrat«
A na občini so že korak dlje, 
saj skupaj s Publikusom 
pripravljajo nekaj dobrodo-
šlih sprememb. »V letoš-
njem letu bomo uvedli zbi-
ranje odpadnega jedilnega 
olja na ekoloških otokih in 
zbiranje papirja po sistemu 
'od vrat do vrat'. Z nepovra-
tnimi sredstvi Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja bo letos urejenih 
deset zbirnih mest na pode-
želju, poleg teh pa vsaj še 
deset zbirnih mest v 
mestnem delu občine. Poso-
de za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja bodo name-
ščene na obstoječih ekolo-
ških otokih. Vsa gospodinj-
stva pa bodo prejela manjše 
posode za zbiranje odpadne-
ga jedilnega olja do oddaje v 
zbiralnik. Glede na dobre 
rezultate na območju občin, 
kjer odpadni papir zbirajo 
po sistemu 'od vrat do vrat', 
se za uvedbo tega načina 
zbiranja v letošnjem letu do-
govarjamo tudi z našim 
koncesionarjem. Gre za 
enak sistem, kot je bil leta 
2009 uveden na področju 

zbiranja odpadne embalaže. 
Vsa gospodinjstva bodo pre-
jela posode za zbiranje pa-
pirja. Sočasno bi bile lahko z 
ekoloških otokov odstranje-
ne posode za papir in za od-
padno embalažo, ki se na 
enak način zbira že več let. 
Tako bi bili ekološki otoki 
namenjeni le za zbiranje od-
padkov, ki jih ne bo možno 
oddati koncesionarju na po-
sameznem zbirnem mestu 
pri rednem odvozu, to so: 
odpadno steklo, odpadna 
oblačila in tekstil, odpadna 
električna in elektronska 
oprema, odpadno jedilno 
olje,« je med drugim poja-
snila Mihaela Brnot Veter-
nik, višja svetovalka za go-
spodarske dejavnosti in go-
spodarske javne službe.

Posode za odpadno jedilno olje
Občina Kamnik skupaj s koncesionarjem podjetjem Publikus v letošnjem letu načrtuje nekaj izboljšav 
na področju zbiranja komunalnih odpadkov.
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Franci Spruk,  
svetnik SDS

Vsaka podražitev storitev na 
sejah občinskega sveta obeta 
burno razpravo. Nikdar ni 
primeren čas za dvig cen in 
argumentiranih razlogov je 
vedno dovolj, da je predlog 
podražitve neprimeren. Seve-
da nas občanke in občani pri 
teh zadevah spremljajo in za-
nimive so zelo različne razla-
ge določenih podražitev.
Vzemimo primer vodooskrbe. 
Vodovodni sistem je v nekate-
rih delih občine v slabem sta-
nju in nujno potreben prenove. 
Ogromno je še azbestnih cevi, 
ki jih želimo zamenjati. Kar 
nekaj gospodinjstev v občini 
nima vse leto zdrave pitne 
vode, pa bi bilo prav, da jim to 
zagotovimo. Če namensko 
pobrana sredstva ne zagota-
vljajo ustrezne prenove, potem 
je dvig cen logična posledica.
Parkirišča v občini Kamnik – 
nekatera so plačljiva, druga 
so zastonj. Če ste naročeni v 
ZD Kamnik sredi dopoldne-
va, boste imeli srečo, če boste 
našli prosto parkirno mesto. 
Če te sreče nimate in bi vas 
nekdo vprašal, ali bi odšteli 
en evro za parkirno mesto, bi 
nas velika večina odgovorila 
pritrdilno. Parkirnih mest na 
tej lokaciji je premalo in sta-
nje kliče po parkirni hiši.
Vzdrževanje cestne infrastruk-
ture se je v zadnjem obdobju 
močno izboljšalo. Še vedno pa 
imamo veliko makadamskih 
cest, katerih vzdrževanje je 
zelo drago in bi bilo racional-
no čimprejšnje asfaltiranje. Že 
danes bi morali razmišljati o 
dodatnih pasovih na obstoječi 
obvoznici in dolgoročno o do-
datni obvozni cesti.

Po 13 letih je padla odločitev, 
da gremo v gradnjo OŠ Frana 
Albrehta. V vseh teh letih ni 
bilo nobene alternative. Spre-
memba šolskih okolišev in po-
stavitev nove šole na neki dru-
gi lokaciji bi zmanjšali težave 
investicij v podružničnih šo-
lah v občini. Po enakem pro-
jektu, kot se je gradila OŠ Fra-
na Albrehta, je bilo v Sloveniji 
zgrajenih 39 šolskih ustanov. 
Nobena od teh se ne podira, 
ampak se statično in protipo-
žarno sanirajo. Zaradi velikih 
obremenitev proračuna zara-
di vlaganja v osnovno šolstvo 
bo zmanjkalo proračunskih 
sredstev za druge projekte, ki 
so nujno potrebni. 
Z nakupom zemljišč v nekda-
njem KIK-u je narejen prvi 
korak, da se uredi poslovno-
-obrtna cona. To občina že 
dolgo potrebuje in upam, da se 
ustvarijo pogoji za nova kvali-
tetna delovna mesta.
Naravna in kulturna dedišči-
na je v občini Kamnik bogata 
in prav zato se je treba potru-
diti, da omogočimo čim boljše 
pogoje za življenje in kvalite-
ten razvoj. Nujna je vključitev 
v določene projekte, ki bi del 
sredstev lahko pridobili iz 
Evropskih strukturnih skladov 
in s tem razbremenili občinski 
proračun.

Mnenje občinskega svetnika

Namenska sredstva

Šemso Mujanovič, 
svetnik LSU

Letošnja zima je bila radodar-
na s snegom in je območje Ve-
like planine pobelila kot že 
dolgo ne. Pogosto je na različ-
nih družbenih omrežjih videti 
zapis Velika planina – pravlji-
ca, kar je v razmerah letošnje 
zime čista resnica. Vsakdo, ki 
jo je letos obiskal, se je lahko 
prepričal na lastne oči in se 
čudil lepotam narave.
Omejitve na občino prebivali-
šča in kasneje na regijo so sicer 
delno omejevale velik obisk, 
obenem pa smo imeli tudi pro-
metne zamaške, ki so povzro-
čali pravi kaos na cesti, ki vodi 
na Veliko planino s Kranjske-
ga Raka. Pohvaliti gre priza-
devno delo redarjev in članov 
AMD Kamnik, ki zdaj že leto 
dni pobirajo parkirnino pod 
okriljem koncesionarja družbe 
Velika planina. Verjamemo, 
da bo v prihodnjem letu vse 
skupaj še bolje urejeno, pred-
vsem pa, da se bodo pobrana 
sredstva namenila za ureditev 
parkirišč in pripadajoče infra-
strukture ter s tem povečala 
red na tem območju.
Ne moremo pa mimo pogoste-
ga pojava, ki je zmotil marsi-
katerega obiskovalca planine – 
divje vožnje z motornimi san-

mi. Že na 14. seji Občinskega 
sveta Občine Kamnik smo v li-
sti LSU opozorili na mnoge 
izjeme sprejetega Odloka o jav-
nem redu na območju Velike 
planine glede uporabe motor-
nih vozil. Svetovali smo, da se 
okrepi tako občinski kakor in-
špekcijski nadzor, da se naštete 
izjeme ne bodo zlorabljale. 
Omenjene izjeme so v odloku 
natančno opredeljene, si pa ne-
kateri to razlagajo po svoje. 
Menda pa so tudi kazni za 
takšne povzročitelje prenizke. 
Žal je bilo nadzora malo in po-
sledično so obiskovalci Velike 
planine – pravljice lahko le ne-
močno opazovali objestne voz-
nike motornih sani, ki so z iz-
pušnimi plini ter glasnim hru-
pom motili mir. Če se bo to še 
dopuščalo, bo pravljice konec 
in se ne bomo mogli več hvaliti 
s tem samostalnikom.

Mnenje občinskega svetnika

Velika planina – 
pravljica

Novice, afere, družabna 
omrežja, negativa  …  kot da 
je ves svet en sam prepir. A ni 
tako, takšna je le javna medij
ska podoba.
V resničnem  življenju stro
kovnjak ure in ure posveti ino
vaciji, izboljšavi, izumu. Nje
govi kolegi ga cenijo. Ne pride 
na prve strani, ni ga v udarni 
novici dneva. Učiteljica tudi v 
času šolanja na daljavo išče 
načine in možnosti za nazor
no razlago in povezanost z 
učenci in starši. Ti so ji hvalež
ni. A radio o tem ne poroča. 
Vloger na spletu objavlja vse
bine, ki so nam v oporo, da 
laže premagujemo omejitve 
epidemije. Všečki so morda 
podeljeni neiskreno.
Med  nami so ljudje, ki kot 
dobri strokovnjaki delajo v 
podjetjih, ustanovah, zavodih;  
ki kot prostovoljci ne gledajo 
na čas ali na nevarnost, 
požrtvovalno rešujejo v gorah 
ali v dolini; ustvarjalci, ki razvi
jajo svoje talente, pišejo glas
bo, fotografirajo, kiparijo, 
ustvarjajo kulturno življenje; 
ljudje dobre volje, ki so z opti
mizmom mentorji tistim, ki 
želijo nekaj narediti.

Vsakdanje življenje in obstoj 
skupnosti vseh vrst –  društev, 
zavodov, firm, šol, vasi, občin  
– sta odvisna od takih ljudi.  
So vzorniki, zgledi, vredni ob
čudovanja in posnemanja.  
Prinašajo smisel. Njihova po
žrtvovalnost, pogum, člove
koljubje, solidarnost in ustvar
jalnost na različnih področjih 
družbenega življenja so stebri 
skupnega dobrega. Njihovi  
dosežki  prispevajo k  razvoju  
gospodarskega, kulturnega, 
športnega in drugih področij 
širše skupnosti.
In te skupnosti prepoznavajo 
njihov pomen s priznanji in 
nagradami. Vsako leto se po
deljujejo društvena, strokov
na, občinska in najvišja, držav
na priznanja na področju zna
nosti,  umetnosti, humanitar
nosti. Vsak, ki ga predlagatelji 
prepoznajo za vrednega no
minacije, je lahko ponosen, 
vsak, ki prejme priznanje, tudi 
srečen in vesel, da je bil med 
dobrimi prepoznan kot naj
boljši.
V občini Kamnik podeljujemo 
priznanja na rojstni dan Ru
dolfa Maistra, rodoljuba, pro
stovoljca, ljubitelja kulture in 
umetnosti, človeka dejanj. 
Taki so tudi naši nagrajenci. 
Hvala vam, da s svojim delom 
resnično pripomorete k bolj
šemu jutri na različnih pod
ročjih naše občine. Naj vas ta 
energija nikoli ne zapusti! 
Iskrene čestitke!

Ivanka Učakar, občinska 
svetnica NSi Kamnik

Ob robu podelitve priznanj  
Občine Kamnik
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Razprava o moji pobudi po po-
novni obuditvi postopkov za 
ustanovitev Regijskega parka 
(RP) Kamniško-Savinjske Alpe 
(KSA) je na 15. seji vendarle 
obrodila sadove. Na predlog 
obeh podžupanov smo svetni-
ce in svetniki potrdili sklep, na 
osnovi katerega bo ustanovlje-
na Komisija za preučitev mož-
nosti za ustanovitev RP KSA. V 
razpravi smo jasno izrazili svo-
je mnenje o ustanavljanju RP. 
Žal mi je, da nekateri še vedno 
vidijo samo omejitve, ne vidijo 
pa priložnosti za prebivalce z 
območja KSA, ki bi se z usta-
novitvijo lahko odprle. 

Kljub temu da sta od moje po-
bude minila dobra dva mese-
ca, so imeli nekateri težave z 
razpravo, češ da so imeli pre-
malo časa za pripravo. Niso 
pa imeli težav s potrditvijo več-
milijonskega rebalansa prora-
čuna za letošnje leto, za kate-
rega smo gradivo na 177 stra-
neh prejeli v ponedeljek po-
poldan. Z izgovorom, da se 
mudi s prijavo na razpis mini-
strstva za kulturo. Namesto 
260.000 evrov, kolikor naj bi 
znašal strošek zamenjave 
odrskih vlekov v Domu kultu-
re, smo bili primorani odločati 
o skoraj 25 odstotkih višjih iz-
datkih, kot je bilo sprva načr-
tovano v proračunu za 2021. 
V svetniški skupini LMŠ smo 
razširitvi nasprotovali, saj smo 
mnenja, da bi si morali za tako 
pomembne teme vzeti več 
časa.
Igor Žavbi

Regijski park in rebalans 
proračuna

Druga polovica mandata občin-
skega sveta je pravi čas, da si 
postavimo vprašanje, ali dovolj na-
redimo za izboljšanje standarda 
občanov in enakomerni razvoj ob-
čine. Tudi epidemija ne sme biti 
izgovor za izogibanje takšnim 
vprašanjem. V Listi Dušana Pape-
ža nas veseli, da smo konec 2020 
naredili dva pomembna koraka in 
potrdili investicijski program za iz-
gradnjo OŠ Frana Albrehta in da 
smo pristopili k nakupu zemljišč v 
KIK-u. Bolje pozno kot nikoli, 
čeprav smo izgubili veliko časa. 
Začetek gradnje OŠ Frana Albreh-
ta se je odmaknil v prihodnje leto, 
vsako leto odlašanja pa pomeni 
večjo prostorsko stisko za učence 
in učitelje. Ravno epidemija pa je 
pokazala, da je treba zagotoviti v 

šolah dovolj prostora. Zamuda pri 
odkupu zemljišč v KIK-u je povzro-
čila dodatno uničenje prostora. 
Na tem mestu bi pozval, da je tre-
ba urediti betonsko ograjo okoli 
KIK-a, ki na več mestih razpada. 
Treba se bo odločiti, ali se zid 
popravi ali se poruši, sedaj ni rav-
no v ponos Kamniku. Po drugi 
strani v LDP opozarjamo, da še 
vedno ni odločitve o gradnji pokri-
tega bazena, čeprav je bilo že 
večkrat sprejeto stališče, da ga 
občani potrebujejo. Prav tako bo 
treba narediti korak naprej pri 
ureditvi Šutne in nadaljevanju ob-
nove starega mestnega jedra 
(Meso Kamnik, Utokova jama), 
nujna je tudi nadgradnja mreže 
električnih polnilnic. Mnogi ome-
njeni projekti ne morejo biti ure-
sničeni v enem mandatu, ampak 
se lahko uresničijo le v dogovoru 
vseh odločevalcev v daljšem ob-
dobju z zavedanjem, da gre za 
strateške projekte, ki izboljšujejo 
življenje občanov.

Edis Rujović, vodja svetniške 
skupine LDP

Prioritete mandata

O
B

Č
IN

A 
K

AM
N

IK
, 

G
LA

VN
I T

R
G

 2
4

, 
K

AM
N

IK
; 

S
VE

TN
IŠ

K
A 

S
K

U
P

IN
A 

LD
P

Kamnik – Občina je v začetku tega tedna izvedla nekaj del 
na javnih površinah, in sicer so posekali nekaj dreves, ki 
niso bila več varna za mimoidoče, in obrezali vejevje na za-
četku Samčevega predora in v Šlakarjevem prehodu, zame-
njali pa so tudi dvanajst dotrajanih košev za smeti, in sicer 
v Keršmančevem parku, ob Ljubljanski cesti in pri zdra-
vstvenem domu v smeri Ciriusa. J. P.

Novi koši za odpadke in obrezano drevje

Jasna Paladin

Kamnik – Župan Matej Sla-
par se je v četrtek, 11. marca, 
pridružil svojim županskim 
kolegom iz občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Škofljica, 
Ig, Podčetrtek, Rogaška Sla-
tina, Vrhnika, Makole, Vodi-
ce in Šentjur pri podpisu 
konzorcijske pogodbe za iz-
vedbo projekta SMART Life 
– Sodobno mesto za aktiv-
no, razvojno in trajnostno 
življenje.
Župani enajstih občin so 
svoje moči združili zato, da 
bi bili uspešnejši na jav-
nem razpisu Pametna mes-
ta in skupnosti, na katerega 

so prijavile omenjeni pro-
jekt. Javni razpis je nedav-
no objavilo ministrstvo za 
javno upravo, namenjen pa 
je projektom, ki vzpostav-
ljajo pametne vasi in skup-
nosti. Z njim želijo spod-
buditi občine k prijavi pro-
jektov, ki bodo predstavljali 
inovativne rešitve na po-
dročju digitalizacije občin, 
omogočili boljše upravlja-
nje, boljše komuniciranje, 
proaktivno reševanje pro-
blemov ter koordiniranje 
virov in procesov.
Občina je za projekt SMART 
Life v proračunu z rebalan-
som nedavno zagotovila 12 
tisoč evrov.

Projekti za  
pametno mesto
Občina Kamnik se je priključila konzorciju za 
izvedbo projekta SMART Life.

Kamnik – Vodenje Javnega zavoda Mestne lekarne je prev-
zela Varja Suhodolčan, saj se je dolgoletni direktor mag. 
Dionizij Petrič upokojil. Župan Matej Slapar se mu je s pri-
znanjem zahvalil za vse, kar je na področju lekarništva nare-
dil v občini, novi direktorici pa zaželel uspešno delo. J. P.

Mestne lekarne imajo novo direktorico
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Kamnik – Volkulja, ki se je 
je na Kamniškem prijelo 
ime Bela in je bila tudi nav-
dih za stripovskega ustvar-
jalca Ivana Mitrevskega, je 
na območje Zgornje Savinj-
ske doline, Velike planine in 
tudi Menine planine do-
mnevno iz Srbije prišla leta 
2017. V teh krajih je bila 
znana predvsem po tem, da 
se je parila z domačimi psi, 
kar lovci opažajo zgolj v izje-
mnih okoliščinah. Drugih 
volkov v teh gozdovih na-

mreč ni bilo, na visokogor-
skih kmetijah pa več doma-
čih in očitno izpuščenih 
psov, zato je imela volkulja 
dve legli s petimi oziroma z 
vsaj štirimi mladiči mešan-
ci. To je bil prvi evidentirani 
primer neposrednega križa-
nja volka z domačim psom v 
Sloveniji. Za mladiče je bilo 
izdano dovoljenje za odvzem 
iz narave, saj križanje z do-
mačimi psi in posledično 
genetsko onesnaženje pred-
stavlja eno največjih groženj 
populacijam volkov v Evro-
pi, zato lovci ob tem prime-

ru opozarjajo lastnike psov, 
naj živali ne puščajo brez 
nadzora v naravo.
Dovoljenje za odstrel pa je 
bilo konec lanskega leta iz-
dano tudi za volkuljo, saj je 
kmetom povzročila kar ne-
kaj škode. Volkulja je skupaj 
z mladiči uplenila več ovac; 
v zadnjih treh letih so evi-
dentirali 98 pokončanih ži-
vali drobnice. Zato so se lov-
ci primera lotili resno, a se 
je izkazalo, da je volka pre-
cej težje ustreliti, kot se 
morda zdi, saj se večinoma 
giba ponoči. Po številnih 

dneh in nočeh opazovanja 
in preučevanja njenih ži-
vljenjskih poti je volkuljo 6. 
marca uspelo ustreliti po-
klicnemu lovcu Lovišča s po-
sebnim namenom Kozorog 
Kamnik Boštjanu Pahovni-
ku. Uplenil jo je na območju 
pod Veliko planino.
Dogodek, ki je živinorejce 
zelo razveselil, pa je močno 
užalostil okoljevarstvenike, 
ki se zavedajo, da je v Slove-
niji le okoli 130 volkov, pa še 
ti svojega prostora in miru 
zaradi človeške dejavnosti 
skorajda nimajo več.

Volkuljo Belo so ustrelili
Dovoljenje za odstrel volkulje, ki se je parila s psi, je bilo izdano konec leta 2020, lovci pa so jo pod 
Veliko planino uplenili 6. marca.

Padel na delovišču 
Na delovišču v podjetju Publikus so delavci opravljali be-
tonska gradbena dela, ko je delavcu, ki je stal na armaturni 
kovinski ograji, spodrsnilo in je izgubil ravnotežje ter bočno 
padel čez časovni temelj in se huje telesno poškodoval. Sle-
di poročilo na okrožno državno tožilstvo. 
 
Prometna nesreča 
Na cesti proti Svetemu Primožu je voznik z vozilom za zdaj 
še iz neznanega vzroka zapeljal desno izven vozišča in se 
nato prevrnil na strmem pobočju na desni bok, kjer so ga do 
prihoda policistov, reševalcev in gasilcev v veliki sreči zadr-
žala drevesa, na kraju pa je ostal ujet v vozilu. Voznik je 
dobil lahke telesne poškodbe in po vseh zbranih obvestilih 
sledi ustrezen ukrep. 

Nedostojno vedenje 
Policisti so v Zdravstvenem domu Kamnik obravnavali inter-
vencijo, kjer se je občan nedostojno vedel do zaposlene. 
Vročekrvnežu je bil po vseh zbranih obvestilih izdan plačilni 
nalog po zakonu o javnem redu in miru. 

Prijava goljufije 
Občan je pri podjetju naročil in prevzel večjo količino kuril-
nega olja in zimo preživlja na toplem, ko pa je bilo treba olje 
poplačati, pa je to pozabil in zneska ni poravnal. Narejen je 
bil zapisnik o sprejemu kazenske ovadbe, sledita zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

Dogodek s traktorjem 
Policisti so bili obveščeni o poškodovani osebi v naselju La-
niše in med zbiranjem obvestil ugotovili, da je 53-letnik up-
ravljal traktor in priključek (mulčer), ko je med delom stopil 
med prižgan traktor, ki se je premaknil naprej ter ga posle-
dično podrl po tleh. Poškodovani je bil s kraja z reševalnim 
vozilom ZD Kamnik odpeljan na zdravljenje. 

Tatvina denarnice iz vozila 
Neznani storilec je izkoristil nepazljivost občanke, ki je pus-
tila vozilo odklenjeno, in ji iz torbice odtujil denarnico z vse-
bino. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Tatvina gradbenih elementov 
V Industrijski coni Žeje sta dva neznanca na gradbišču izvrši-
la tatvino gradbenih elementov in se s kraja odpeljala s tovor-
nim vozilom znamke Fiat Ducato bele barve. Sledita zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

Tatvina sesalca 
Na Ljubljanski cesti v Kamniku je neznani storilec iz kleti 
odtujil sesalec znamke Philips in po vsej verjetnosti odšel 
počistit stanovanje. Sledita zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno tožilstvo.

Zaseg prepovedane snovi 
Policista sta imela na Kolodvorski ulici v postopku kršitelja, 
ki sta mu zasegla posušene delce rjavozelene barve rastlin-
skega izvora, za katero se sumi, da gre za prepovedano dro-
go. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek. 

Dimniški požar v Motniku 
V Motniku je prišlo do dimniškega požara, in sicer so se 
vnele saje v dimniku. Da ni prišlo do česa hujšega, pa je la-
stnik poskrbel že sam, tako da je že pred prihodom gasilcev 
in policistov ugasnil peč, dimnik se je ohladil in ogenj je 
ugasnil. Gasilci so pregledali okolico dimnika s termovizij-
sko kamero. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo. 

Tatvina kolesa 
Neznani storilec je v Šmarci iz drvarnice odtujil moško tre-
king kolo znamke Author neznanega modela in srebrne bar-
ve. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno 
tožilstvo. 

Policijska kronika

Jasna Paladin

Kamnik – Kot so sporočili iz 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik (ZTŠKK), je 
turistično destinacijo Ka-
mnik po začasnih podatkih 
Statističnega urada v letu 
2020 obiskalo 27.217 obi-
skovalcev, od tega 20.729 
domačih gostov in 6.488 tu-
jih gostov. Tako je bilo v Ka-
mniku v letu 2020 skupaj 
69.288 opravljenih nočitev, 
od tega je bilo nočitev doma-
čih gostov 52.305, nočitev 
tujih gostov pa 16.992.

Kljub epidemiji lepi 
rezultati
»Če primerjamo enake stati-
stike z letom 2019, ko je Ka-
mnik obiskalo 41.484 obi-
skovalcev, od tega 12.929 
domačih in 28.573 tujih, ter 
bilo opravljenih nočitev sku-
paj 100.840, od tega 25.985 
domačih in 74.855 tujih go-
stov, vidimo, da je realnost 
zaradi epidemije povzročila, 
da je statistika leta 2020 do-
segla le 65 odstotkov obiska 
destinacije v predhodnem 
letu, od tega je destinacijo v 
letu 2020 obiskalo kar za 
60 odstotkov več domačih 
obiskovalcev kot leta 2019, 
tujih pa je bilo v 2020 le za 
slabih 23 odstotkov obiska v 
predhodnem letu. Pri no-
čitvah dosega statistika sku-
paj opravljenih nočitev v 
letu 2020 le skoraj 68 od-
stotkov nočitev iz leta 2019, 
od tega je v letu 2020 za več 
kot dvakrat več nočitev do-
mačih gostov kot v letu 2019 
in dosega le dobrih 22 od-
stotkov števila nočitev tujih 
gostov v predhodnem letu 
2019. Zavedamo se, da bi 

statistike v letu 2020 obiska 
in nočitev destinacije v pri-
merjavi z letom poprej lah-
ko kazale še bolj v smeri ne-
gativnih odklonov in smo 
veseli, da je dobra glavna 
poletna sezona padec obiska 
in nočitev zelo omilila,« je 
povedala Nina Irt z ZTŠKK, 
ki je spomnila tudi na to, da 
je turistično destinacijo Ka-
mnik v visoki turistični se-
zoni julija in avgusta 2020 
skupaj obiskalo 14.817 turi-
stov, ki so skupaj ustvarili 
39.155 nočitev. »Kar pome-
ni, da se Kamnik kljub po-
sledicam koronakrize pona-
ša z lepim rezultatom, saj 
smo v primerjavi s tema 
dvema mesecema predhod-
nega leta imeli celo za pet 
odstotkov več prihodov in le 
dobre tri odstotke manj no-
čitev. Oba podatka sta glede 
na takratno situacijo zelo 
dobra, kar je plod sodelova-

nja med Zavodom za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik in turističnimi ponu-
dniki ter rezultat njihovega 
trdega dela.«

Slovenci radi zahajajo  
v Kamnik
Slovenske statistike prika-
zujejo, da so domači turisti 
tudi v avgustu 2020 ustva-
rili več kot dve tretjini vseh 
turističnih prenočitev, v Ka-
mniku pa so v avgustu 
2020 slovenski turisti 
ustvarili kar 80 odstotkov 
nočitev v primerjavi s tuji-
mi, kar je precej nad slo-
venskim povprečjem. V av-
gustu 2020 na slovenskem 
nivoju beležijo 14 odstotkov 
manj turističnih prenočitev 
kot v avgustu 2019, v Ka-
mniku pa v avgustu 2020 
beležimo le štiri odstotke 
manj turističnih nočitev kot 
v lanskem avgustu, kar je 

prav tako precej nad sloven-
skim povprečjem.

Sezono so rešili  
turistični boni
»Glede na primerjavo obiska 
in nočitev v letu 2020 ter 
glavne poletne sezone, ki je 
rešila celoletno povprečje, 
lahko pritrdimo, da so lansko 
poletno turistično sezono in 
s tem celoletne rezultate re-
ševali predvsem turistični 
vavčerji, ki po podatkih Fi-
nančne uprave Republike 
Slovenije s koriščenjem do 1. 
oktobra 2020 postavljajo Ka-
mnik na 16. mesto med vse-
mi slovenskimi občinami. 
Veseli smo, da smo z močni-
mi promocijskimi kampa-
njami tako turistične desti-
nacije Kamnik kot turistič-
nih ponudnikov ter soustvar-
jalcev kamniškega turizma 
in s kreativno promocijo 
znali in zmogli v domačem 
gostu vzbuditi zanimanje za 
Kamnik in ga privabiti na 
našo destinacijo,« številke 
komentira Franci Kramar, 
vršilec dolžnosti direktorja 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik. 
Največ turistov prespi v Ter-
mah Snovik (43,49 odstotka 
vseh nočitev v Kamniku), ki 
ostajajo največji turistični 
ponudnik v Kamniku, sledi-
jo Slovenia Eco Resort 
(10,76 odstotka) ter koče na 
Veliki planini (vse skupaj 
15,35 odstotka). 
Statistika kaže, da je lani iz-
razito visoko poskočilo pov-
praševanje Madžarov, kot 
stalni gostje pa še vedno os-
tajajo na prvem mestu Nem-
ci, sledijo Italijani, Hrvati, 
Nizozemci, Poljaki in nato 
Madžari.

Kamnik ostaja aktivna 
turistična destinacija
Znani so podatki Statističnega urada o številu turistov in nočitev v letu 2020, ki kažejo, da je Kamnik 
z okolico obiskalo za 65 odstotkov manj turistov kot leto poprej, večina je bila domačih gostov.

Stahovica – Zaradi manjšega in še vedno aktivnega skalnega 
podora je planinska pot čez Pasje peči proti Kisovcu oz. Veliki 
planini do nadaljnjega zaprta. Pri Mickini bajti naj pohodniki 
zato izberejo zgornjo pot in zavijejo desno, pri vračanju s Ki-
sovca pa levo. Do planine Kisovec sta sicer peš možna še dva 
dostopa, in sicer s Krivčevega in prelaza Kranjski Rak. J. P.

Pot čez Pasje peči na Veliko planino je zaprta
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Kamnik – Dan za spremem-
be – letos ga bomo zazna-
movali v soboto, 10. aprila, 
in poteka pod naslovom Pre-
magajmo osamljenost – so v 
Zavodu Oreli, ki ima svoje 
prostore na Tomšičevi ulici 
v Kamniku, vsako leto obele-
žili z dnevom odprtih vrat, a 
kot mnogim drugim je epi-
demija covida-19 pri tem za-
godla tudi njim.

Literarni natečaj na temo 
osamljenosti
»Dan za spremembe je vses-
lovenska prostovoljska akci-
ja, ki je nastala z namenom 
spodbujanja državljanov k 
aktivnemu odzivu na potre-
be svoje skupnosti. Nago-
varjamo prebivalce občine 
Kamnik, da zavihajo rokave 
in skupaj vsaj za en dan pos-
tanejo prostovoljci in prosto-
voljke. Vsako leto do sedaj 
smo organizirali tudi dan 
odprtih vrat svetovalne pi-
sarne za starejše, letos zara-
di epidemije svoje aktivnosti 
usmerjamo v sodelovanje na 
daljavo. Ker je preteklo in 
letošnje leto zaznamovala 
epidemija, smo se dnevno 
ukvarjali z izzivi, ki jih pri-
naša spremenjena realnost. 
Vabimo vse, da v kratkih za-
pisih delite svoje doživljanje 
osamljenosti, samote in 
kako ste te občutke prema-
gali sami ali jih pomagali 
premagati nekomu druge-
mu,« pravi Martina Ozimek, 
direktorica Zavoda Oreli.

Natečaj z naslovom Kako 
smo v času covida premaga-
li osamljenost je namenjen 
vsem. Izdelke (kratke zgod-
be ali pesmi) pošljite do 5. 
aprila 2021 na naslov: Sve-
tovalna pisarna za starejše, 
Tomšičeva 23, 1240 Ka-
mnik, ali na info@kamnik-
-starejsi.si. Izdelki naj ne 
presegajo dolžine ene tip-
kane strani. Kot pravijo v 
Zavodu Oreli, pozdravljajo 
tudi medgeneracijsko sode-
lovanje pri pripravi pisnih 
izdelkov. Najboljši trije iz-
delki po oceni strokovne ko-
misije bodo nagrajeni, iz-
delki vseh sodelujočih av-
torjev pa bodo objavljeni na 
spletni strani Zavoda Oreli. 
Ne pozabite pripisati svoje-
ga imena, priimka in kon-
taktne številke ali naslova 
e-pošte, da boste obveščeni 
o rezultatih natečaja.

Telefonski liniji za 
starejše
Zavod Oreli pristopa k Dne-
vu za spremembe tudi tako, 
da odpira za starejše dve te-
lefonski liniji, kjer se boste 
lahko pogovorili in poklepe-
tali s Klaudijo in Neli, vodi-
teljicama pogovorne skupi-
ne v okviru Zavoda Oreli. Za 
pogovor bosta na voljo v sre-
do, 7. aprila, dopoldan med 
10. in 12. uro (Klaudija – 051 
661 581) in popoldan med 
16. in 18. uro (Neli – 040 
600 470). 
Tudi na tak način bodo pre-
magovali osamljenost, ki je 
med starejšimi zelo pogosta.

Bliža se Dan za 
spremembe
Dan za spremembe je vseslovenska prostovoljska 
akcija, ki jo že vse od leta 2010 soustvarja tudi 
Zavod Oreli. Letos 10. aprila tradicionalnega 
dneva odprtih vrat sicer ne bo, so se pa odločili 
za drugačen stik z ljudmi.

Priročnik Vsak 
dan znova na 
sistematičen način 
prikaže vse, kar 
ste si želeli in bi 
morali vedeti o 
demenci, življenju 
z demenco in o 
preventivi. Knjigo, 
polno napotkov 
in dejstev, 
spremljajo tudi 
kratke in iskrene 
izpovedi oseb z 
demenco, svojcev 
in oskrbovalcev, 
ki bodo še kako 
znane in hkrati v 
pomoč vsem, ki 
se z boleznijo na 
kakršen koli način 
soočajo tudi 
sami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Mekinje – Člani Sadjarsko-
-vrtnarskega društva Tunji-
ce so aktivni na številnih 
področjih, ne zgolj v Tunji-
cah, saj so prevzeli tudi 
skrb za sadovnjak v sklopu 
Mekinjskega samostana. 
Tako so že lani pomladili 
nekaj dreves in posadili 16 
sadik trte, letos so posadili 
že belo murvo, breskev, 
marelico, nešpljo in češnjo, 
v načrtu pa imajo še nekaj 
jablan, hrušk in celo kosta-
njev. Vrt je velik, zasadili pa 
bodo povečini sadna dreve-
sa, ki so jih pred stoletji go-
jile že sestre klarise.
Svoje znanje na različnih 
delavnicah prenašajo tudi 
na občane in tako v spomla-
danskem času tradicionalno 
pripravljajo javno predstavi-
tev obrezovanja sadnega 
drevja (tudi letos jo bodo, in 
sicer 20. marca), minulo so-
boto pa so pripravili tudi de-
lavnico izdelave cepičev sad-
nega drevja. »Ta tema je 
zelo zanimiva, saj gre za 
znanje, ki je skorajda že iz-
ginilo. Pred drugo svetovno 
vojno so se tega v šolah učili 
že otroci, potem pa je iz uč-
nih programov to izginilo, a 
opažamo, da se čedalje več 
ljudi želi tega naučiti, saj že-
lijo požlahtniti svoja sadna 
drevesa. Pomembno je, da 
cepiče pravi čas v letu odre-
žemo z drevesa in jih pripra-
vimo. Januarja je čas za 
koščičarje, februarja in mar-

ca pa za jabolka in hruške. 
Po starih navadah so začeli 
cepiti takoj po pustu, saj je 
veljal pregovor, da poješ 
krof in že lahko greš cepit 
drevje. Nekateri sadjarji se 
za cepljenje odločajo tudi 
glede na velikost lune,« nam 

je povedal predsednik Sad-
jarsko-vrtnarskega društva 
Tunjice Valentin Zabavnik, 
nato pa besedo predal 
Oskarju Žnidarju, ki je zbra-
nim predstavil vrsto uporab-
nih informacij.
Kot je povedal, poznamo več 
načinov cepljenja – angle-
ško kopulacijo, cepljenje za 
lub, cepljenje v razkol, žle-
bičkanje … Cepiči morajo 
biti enoletni les, torej tiste 
veje, ki so pognale lansko 
leto, cepimo pa jih na enole-
tne ali dvoletne veje. Cepi-
mo lahko pred cvetenjem, 
lahko pa tudi kasneje, celo 
pozno poleti. Da cepiče oh-
ranimo do cepljenja, njiho-
vo konico pomočimo v vo-
sek, da se ne izsuši. »Po-
membno je, da se cepič in 
veja, na katero cepimo, tes-
no prilegata, da se sokovi 
čim hitreje povežejo, saj se v 

nasprotnem primeru cepič 
lahko posuši. Cepilni nož in 
drugo orodje, ki ga uporab-
ljamo, mora biti čisto in 
pred vsakim rezom razkuže-
no, saj se le tako lahko izog-
nemo prenosu morebitnih 
okužb z drevesa na drevo. 
Če uporabljamo cepilno 
smolo, naj ta vsebuje baker, 
ki poveča odpornost na bo-
lezni in pospeši celjenje 
ran,« je med prikazom raz-
lagal Žnidar.
S spomladansko rezjo drev-
ja in cepljenjem pa se delo 
sadjarjev še ne sme končati. 
»Zelo pomembna in preveč-
krat pozabljena je poletna 
rez drevja. Če drevo obreže-
mo le spomladi, dobi preveč 
poganjkov, ki samo črpajo 
sokove in izčrpavajo drevo, 
ki tako obrodi precej slabše, 
kot bi lahko,« za konec še 
opozori Valentin Zabavnik.

Izdelovali so cepiče
Začenja se delo na vrtu in čas je tudi za obrezovanje in cepljenje sadnega drevja. Kako cepiti in kdaj, 
da bo sadje kar najbolje obrodilo, so minuli teden na delavnici v Mekinjskem samostanu prikazali 
člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice.

Valentin Zabavnik, 
predsednik Sadjarsko-
vrtnarskega društva Tunjice 

Izdelavo cepičev je zbranim prikazal Oskar Žnidar. / Foto: Jasna Paladin

Alenka Brun

Mekinje – Sejem je dva dne-
va gostil Mekinjski samo-
stan, ogledati pa si ga je bilo 
moč na več spletnih portalih 
Slovenskega poročnega sej-
ma – tokrat kar iz udobja 
domačega naslonjača. Nje-
govi organizatorji so zadevo 
izpeljali profesionalno, z bo-
gato bero informacij za bo-
doče mladoporočence. V ve-
čurnem druženju so se v 
dveh dneh v posebnem po-
ročnem studiu v pogovoru z 
voditeljico Mino Pal gledal-
cem predstavili številni po-
nudniki poročnih storitev z 
vseh področij – od organiza-
torjev porok, cvetličarjev, 
zlatarjev, vizažistk, studiov 
za izposojo poročnih oblek 
do ponudnikov poročnih lo-
kacij. Na posebnem odru pa 
so gledalci lahko prisluhnili 

tudi glasbenikom, ki igrajo 
na porokah.
V sklopu predstavitev druge-
ga dne se je v poročnem stu-
diu oglasil tudi kamniški 
župan Matej Slapar. Z vodi-
teljico se je pogovarjal o Ka-

mniku kot uspešni poročni 
destinaciji. Izvedeli smo, da 
se v Kamniku na leto v obi-
čajnih razmerah zgodi sla-
bih dvesto porok, lani, ko je 
bilo res posebno leto, jih je 
bilo manj, le okoli 150. Spre-

govoril je tudi o tem, da ima 
Kamnik po novem dve ura-
dni lokaciji za poroko: ena je 
poročna dvorana na občini, 
druga (kjer se lahko pari po-
ročijo tako rekoč brezplač-
no) pa je dvorana Mekinj-
skega samostana. Ni pozabil 
omeniti tudi drugih poroč-
nih lokacij, ki jih Kamnik 
premore kar lepo število. 
Le ugibamo lahko, kdaj bodo 
spet mogoče takšne poroke, 
kot smo jih bili vajeni pred 
epidemijo. Slapar si želi, da 
bi se koronakriza čim prej 
končala, in verjame, da se 
bomo vrnili v normalne raz-
mere. In ko se bo to zgodilo, 
so bodoči mladoporočenci 
ponovno vabljeni, da si izbe-
rejo Kamnik kot destinacijo 
za poroko, je župan še pova-
bil vse, ki razmišljajo o poro-
ki in se še odločajo o kraju, 
kjer bi dahnili usodni da.

Spletni poročni sejem
Prihaja tisti čas v letu, ko se za poroko odloča največ parov. Žal je tudi organizatorjem porok lani 
prekrižal načrte novi koronavirus in letos stanje ostaja podobno. Slovenski poročni sejem so tako v 
začetku marca izpeljali na spletu.

Slovenski poročni sejem se je preselil na splet. V dveh 
dneh so lahko gledalci predstavitve ponudnikov poročnih 
storitev z različnih področij spremljali kar iz udobja 
domačega kavča.
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Kamnik – V jubilejnem letu 
bodo v Medobčinskem mu-
zeju Kamnik, ki muzejsko 
dejavnost izvaja na območju 
občin Kamnik, Komenda in 
Trzin, pripravili vrsto dogod-

kov, začeli pa so v začetku 
marca s postavitvijo razstave 
na prostem. Na panojih, raz-
vrščenih po Šutni, se pred-
stavljajo z razstavo Zgodbe 
muzejskih predmetov.
»Muzejske predmete za to 
razstavo smo izbrali po veli-
kosti naših zbirk, tako da 
sprehajalcem na dvajsetih 
panojih predstavljamo kam-
niško starejšo in moderno 
umetnost, etnologijo, indu-
strijsko dediščino, zgodovi-
no, arheologijo in tudi nekaj 
predmetov iz Maistrove roj-
stne hiše. Želeli smo, da so 
besedila na panojih kratka, 
da jih ljudje preberejo, da so 
zanimiva in povedo stvari, 
ki jih mogoče ljudje še ne 
poznajo. Po eni strani smo 
se z razstavo na prostem ne-
koliko prilagodili trenutni 
situaciji, obenem pa je to 
tudi povabilo, da si še več 
predmetov, še več zgodb, 
občani ogledajo v našem 
muzeju oziroma vseh treh 
enotah,« nam je povedala 
direktorica Medobčinskega 
muzeja Kamnik mag. Zora 
Torkar in poudarila, da so 
avtorji razstave vsi zaposleni 
v muzeju, saj je vsak prispe-

val zgodbe predmetov s svo-
jega področja.
Sprehod po Šutni je te dni 
tako odlično izhodišče za 
obisk muzeja na Zapricah, 
Galerije Miha Maleš in Roj-
stne hiše Rudolfa Maistra, 
saj izvemo, da v svojih depo-

jih in na razstavah hranijo 
vrsto izjemnih predmetov – 
skupno jih ima muzej sicer 
kar okoli 25 tisoč. Ljubitelji 
umetnosti se bodo zagotovo 
najdlje zadržali ob panojih, 
ki predstavljajo kamniške 
umetnike: Dušana Lipovca, 
Miho Maleša, Ivana Vavpo-
tiča, Jakoba Savinška, Ma-
ksa Koželja, Staneta Cuder-
mana in Fortunata Bergan-
ta. V muzejski zbirki so 
ohranjeni tudi štirje plemi-
ški portreti; na enem od njih 
je domnevno upodobljen 
baron Jur i j  Ruper t 
Herberstein, nastal pa naj bi 
leta 1625. Muzej hrani tudi 
sliko Zadnja večerja, ki dati-
ra v prvo polovico 17. stoletja 
in je krasila steno refektorija 
frančiškanskega samostana 
v Kamniku, in pa relief sv. 
Frančiška iz okoli 1490. 
leta, ki je bil del nekdanjega 
stranskega gotskega oltarja 
samostanske cerkve klaris v 
Mekinjah. V sredino 16. sto-
letja segata Stražarja Božje-
ga groba, mali leseni plastiki 
dveh stražarjev, ki sodita 
med najkakovostnejša dela 
16. stoletja na Slovenskem. 
Tudi ta dva kipca sta bila 

prvotno v samostanu klaris 
v Mekinjah.
Marsikdo se bo ob ogledu 
panojev nostalgično spom-
nil kamniških tovarn, saj 
ima tudi industrijska dediš-
čina na razstavi svoje mesto. 
Posebej so predstavili trgo-

vsko tehtnico Gama, ki so jo 
izdelovali v kamniški tovar-
ni Titan in je bila eden od 
njihovih najbolj priljublje-
nih izdelkov v drugi polovici 
dvajsetega stoletja, sistem 
za označevanje sedežnega 
reda v tedanjem Kinu dom, 
ki so ga zgradili delavci to-
varne KIK, nepogrešljivo 
majoliko in legendarni stol 
št. 14 iz upognjenega buko-
vega lesa, ki so ga izdelovali 
tudi v tovarni na Duplici.
Med predstavljenimi pred-
meti lahko spoznamo tudi 
hišni oltarček Lovrenca Er-
zarja iz druge polovice 19. 
stoletja, izdelke komendskih 
lončarjev, modele za mali 
kruhek, pisave za trniče z 
Velike planine in krožnik iz 
Prašnikarjevega kopališča in 
zdravilišča, znanega kot 
Kurhaus.
Zelo zanimivi so panoji, ki 
prikazujejo predmete iz naj-
starejše zgodovine, med dru-
gim spodnjo čeljust pritlika-
vega nosoroga, staro približ-
no 25 milijonov let, na katero 
so naleteli rudarji v rudniku 
rjavega premoga pri Motni-
ku, kamnite sekire iz obdobja 
od petega do četrtega tisočle-

tja pred našim štetjem, ki so 
jih med drugim našli tudi v 
Stolniku in na Malem gradu, 
grob s pridatki iz 13. stoletja 
pred našim štetjem, ki je bil 
odkrit na Ulici Toma Brejca v 
Kamniku, orožje iz obdobja 
od 12. do 16. stoletja, ki so ga 
uporabljali malograjski ple-
miči. Predstavljen je tudi 
nagrobnik družine Dindijev 
iz daljne prve polovice prvega 
stoletja, ki je bil najden pod 
gradom Zaprice, relief z an-
gelom grbonoscem, ki je bil v 
15. stoletju vzidan v mestno 
hišo, grob z negovsko čelado 
iz četrtega stoletja pred na-
šim štetjem, cehovski vrč 
usnjarjev z letnico 1725 in pa 
novca iz kamniške kovnice, 
ki jo je imela plemiška druži-
na Andeških od konca 12. 
stoletja in tudi še v 13. stoletju 
domnevno na Malem gradu 
oziroma pod njim.
Na Rudolfa Maistra nas spo-
minjajo okvir diplome za 
naziv častnega občana, ki 
mu ga je mesto Kamnik po-
delilo leta 1924, listina z vo-
ščilom ob njegovi 60-letnici 
in pa Maistrovo zahvalno 
pismo iz leta 1934, v kate-
rem je general med drugim 
zapisal: »Bog živi moje kam-
niške soobčane!«
Razstava, ki so jo postavili ob 
podpori Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, bo 
na ogled do konca aprila. Ju-
nija bodo na dvorišču gradu 
Zaprice pripravili razstavo o 
razvoju muzeja kot instituci-
je, jeseni pa še razstavo o 
zgodovini gradu. Jeseni si 
želijo pripraviti tudi slav-
nostni dogodek ob obletnici, 
a je vse odvisno od razmer, 
ki bodo vladale takrat.
Prva zamisel o ustanovitvi 
kamniškega muzeja se je si-
cer pojavila že leta 1954, a je 
do dejanske ustanovitve 
prišlo leta 1961. Sklep o 
ustanovitvi je bil sprejet 29. 
marca tega leta, muzej – tak-
rat z imenom Muzej Ka-
mnik – pa je bil ustanovljen 
4. decembra 1961. V današ-
nji Medobčinski muzej Ka-
mnik se je preimenoval leta 
2004.

Muzejski predmeti so 
srce vsakega muzeja
Medobčinski muzej Kamnik v letošnjem letu praznuje šestdesetletnico, ob jubileju pa bodo pripravili 
več dogodkov. Začeli so z razstavo Zgodbe muzejskih predmetov, ki je na ogled na Šutni.

Direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar / Foto: Jasna Paladin

Na razstavi so predstavljeni izbrani predmeti iz vseh zbirk 
Medobčinskega muzeja Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Starodavni muzejski predmet in mladi sprehajalci na 
kamniški Šutni / Foto: Jasna Paladin

Igor Kavčič

Kamnik – Katjina zgodba na 
poti likovnega izraza se je 
namreč rodila iz kratkih sti-
liziranih zapisov, ki so pos-
tali zadostni za tisto, kar si 
želi izražati, komentirati, 
omeniti, o čemer diskutira z 
gledalcem. 

V zgibanki izvemo, da se je 
vse začelo s projektom, v ka-
terem je Katja Kovše svoje 
delo predstavila v knjigi 
umetnika. Knjiga sama je 
tako postala avtoričina gale-
rija, v katero s pronicljivim 
humorjem in stilizirano fi-
guraliko gledalca vodi stran 
za stranjo po novih situacij-
skih zgodbah. Gre namreč 
za danes dokaj uveljavljen 
samostojni medij, ki ga za-
znamuje sodoben pristop k 
izbranim vsebinam. Vsebi-
ne so brezmejne, saj gre za 
popolnoma individualne 
zgodbe, v katerih avtorji ne 
le uporabijo osebni pristop, 
ampak si v tem mediju lah-
ko postrežejo z različnimi 
tehnikami in tehnologijami. 
Knjigo Kovšetove tako bere-
mo kot strip, ki je tokrat na 
ogled v Galeriji Pogled. 
Kot pojasnjuje kuratorka 
razstave umetnostna zgodo-
vinarka Saša Bučan, je v stri-
pih Katje Kovše v ospredju 
človeška figura v različnih 
situacijah, ki se navezujejo 
na sodoben čas s popisova-
njem dogajanja v družbi, 
kjer dogodke na različne na-
čine komentira in skuša 
zdramiti gledalca, ga občas-
no pozove k spremembam, 
h kritiki. Vse to skozi lastno 

osebno izkušnjo in razmi-
slek. »Sprva so bile Katjine 
zgodbe avtoportreti, dogod-
ki, ki jih je komentirala krat-
ko in jedrnato, vedno pa je 
skušala obdržati nekoliko 
humoren način, kot da bi se 
vselej zavedala izjemne 
moči humorja, ki nadvlada 
in z lahkoto obvlada in spre-

meni precej več, kot si druž-
ba predstavlja. Ker je strip 
sam zase avtorjev miselni 
tok, avtorica pristopa tudi k 
obliki fanzina, kjer je tema-
tika pravzaprav enaka, torej 
popisovanje aktualnega do-
gajanja in predvsem pou-
darjanje tistega, kar množič-
ni mediji namerno ali ne 
namerno spregledajo.« 
V stripovskem načinu tako 
umetnica prepoznava števil-
ne oblike, v katerih se lahko 
izraža, hkrati pa ji strip kot 
osnova služi za razširjeno 
polje razmisleka, ki ga pre-
naša na nove nosilce, ki 
zlahka zaživijo na velikem 
formatu. 
Katja Kovše je likovna peda-
goginja in ustvarjalka na 
različnih likovnih področjih. 
Ob njej ljubem stripu ekspe-
rimentira z grafičnimi teh-
nikami, obožuje tudi slika-
nje in kolažiranje. Leta 2019 
je zaključila magistrski štu-
dij likovne pedagogike na 
ljubljanski Pedagoški fakul-
teti, prejela je tudi študent-
sko Prešernovo nagrado. 
Poučuje na I. gimnaziji v 
Celju in sodeluje z likovno 
šolo Umbra, kjer prav tako 
poučuje likovno umetnost. 
Razstava bo na ogled do sre-
de aprila.

Zrcalo družbi
V Galeriji Pogled je na ogled razstava likovnih 
zapisov Katje Kovše z naslovom Bits and Bobs, 
kar bi lahko prevedli v Drobnarije.

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v ponedeljek, 
29. marca, vabi na virtualni potep po kamniški literarni tran-
sverzali, ki tokrat nosi naslov Po kamniških predmestjih 
Podgora, Graben in Šutna. Virtualnemu potepu, na katerem 
bodo predstavili skrite in manj skrite mestne kotičke, znane 
osebnosti in kamniške posebnosti, se lahko pridružite na 
spletni strani, strani knjižnice na Facebooku ter njenem ka-
nalu na Youtubu od 19. ure dalje. Vodili vas bodo krajani 
Krajevne skupnosti Kamnik – center: Nuša Lisjak, Slavko 
Ložar, Janez Repanšek, Miha Resnik in Ivanka Učakar. Pot 
bo predstavljena v vodniku Ivanke Učakar Po kamniških 
predmestjih Podgora, Graben in Šutna; upodobitve in zapi-
si, ki bo dosegljiv na spletni strani Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik. J. P.

Literarna transverzala – po kamniških 
predmestjih
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Jasna Paladin

Kamnik – Ekipa zagonskega 
podjetja SeaVision, ki jo po-
leg Andreja Podbevška iz 
Mekinj in Aleša Jakliča iz 
Kamnika sestavljata tudi 
Matija Jašarov in Anže Pek-
lenk, je prva na svetu razvila 
sistem za pametno sidranje 
VisionAnchor, s katerim je 
prepričala Agencijo za 
evropski GNSS (globalni na-
vigacijski satelitski sistem) 
ter med več kot tristo za-
gonskimi podjetji osvojila 
prvo mesto. Zmaga na raz-
pisu jim je zagotovila fi-
nančno investicijo v štiride-
set tisoč evrov, ki jim bo po-
magala pri nadaljnjem ra-
zvoju sistema, s katerim 
bomo vstopili v novo dobo 
pametnega sidranja.
Tako kot vse izvirne ideje je 
tudi ta nastala iz izkušnje. 
»Ideja je nastala, ko sta si 
Matija Jašarov in Anže Pek-
lenk prvič izposodila čoln. 
Pri prvem sidranju sta izgu-
bila sidro. Eno uro sta bila z 
izposojenim čolnom v zali-
vu, in ko sta hotela dvigniti 
sidro, sta ugotovila, da sidra 
ni. Samo veriga je še ostala. 
Sidro sta poskušala najti, 
vendar sta bila v eni uri da-
leč stran od začetne pozicije 
sidranja in sidra nista nikoli 
našla. Da sta lahko vrnila iz-
posojen čoln, sta morala v 
bližnjo navtično trgovino po 
novo sidro. Razmišljala sta, 
zakaj je sidranje tako 'zao-
stalo'. Kos kovine, pričvr-
ščen na verigo, ki ga vržeš v 
vodo in upaš na najboljše,« 
nazorno opiše Andrej Pod-
bevšek, ki je z Matijo dolgo-
letni prijatelj in sta skupaj 
že sodelovala pri več projek-
tih. Ker pa je Andrej jadralec 
že od mladih nog, je bilo so-
delovanje pri razvoju pame-
tnega sidranja neizogibno. 
Ustanovili so zagonsko pod-
jetje SeaVision, se povezali s 
KIKštarterjem in ABC po-
speševalnikom in njihova 
ideja je dobila krila in se raz-
vila v resno podjetje.
Štiriintridesetletni Andrej 
Podbevšek, ki ga Kamničani 
poznamo tudi kot standup 
komika, ima že bogate pod-
jetniške izkušnje. Inženir 
multimedije po izobrazbi je 
bil tudi del kamniške ekipe 
SipaBoards, ki je izumila 
prvi samonapihljivi sup na 
električni pogon. Bil je tudi 
mentor podjetništva na Gi-
mnaziji in srednji šoli Ru-
dolfa Maistra Kamnik v 
okviru organizacije Ustvar-
jalnik, kjer je spoznal Mirzo 
Ljubljankiča in mu pomagal 

pri začetkih podjetja Belife 
Kombuča. 
Trem soustanoviteljem pod-
jetja se je nekoliko kasneje 
pridružil še Aleš Jaklič, dok-
tor računalniških znanosti, 
ki je podoktorsko usposa-
bljanje opravil tudi na bri-
tanski Univerzi Cambridge, 
del doktorskega študija pa 
tudi v ZDA. Za 55-letnika iz 
Kamnika, ki je tudi navdu-
šen športnik, je to že četrto 
zagonsko podjetje.
In kaj natanko je ta četverica 
ustvarila? Skovali so idejo o 
pametni boji, ki s pomočjo 

satelitskih navigacijskih sis-
temov in video nadzora mo-
goča varno sidranje. Sistem 
VisionAnchor temelji na si-
drni boji s podvodno kame-
ro in lokacijskim modulom, 
ki uporabniku omogoča, da 
pozicijo sidra spremlja kar 
na svojem pametnem telefo-
nu. Dodatno je Visio-
nAnchor opremljen tudi z 
varnostnim sistemom, ki v 
primeru nevarnega premika 
sidra sproži alarm in s tem 
uporabniku omogoči, da 
pravočasno reagira. Produkt 
pa prinaša tudi rešitve za va-
rovanje območij z zaščite-
nim podvodnim rastjem, 

kot so koralni grebeni in 
ogrožena morska trava 
morska pozejdonovka (Posi-
donia oceanica).  »Pametno 
sidranje je varnejše za po-
sadko in za morsko dno, saj 
se lahko kapitan prvič v zgo-
dovini s pomočjo podvodne 
kamere odloči, kje oziroma 
na kaj bo odvrgel sidro. Do 
sedaj so ljudje sidrali 'na sle-
po'. V morju je veliko zašči-
tenih bitij in rastlin, ki jim s 
sidranjem uničujemo habi-
tat. Vendar ker jih ne vidi-
mo, nas to ne gane toliko.  
Predstavljajte si, da bi se 

ogromen cepelin zasidral na 
vašem vrtu. Najprej bi "sid-
ro" vlekel deset metrov čez 
vrt in s tem izruval vse vaše 
pridelke in mogoče zadel še 
kakšno mačko ali psa. Pod 
morsko gladino se dogaja 
podobno, le da se ljudje tega 
ne zavedajo. Za sidranje v 
koralnem grebenu so že 
ogromne denarne kazni,« 
nam pojasni Andrej, ki je v 
ekipi v prvi vrsti zadolžen za 
marketing. Aleš Jaklič je v 
podjetju SeaVision prevzel 
področje elektronike in pro-
gramske opreme, v fazi, ki 
sledi, pa bo zadolžen za pa-
metni vid, ki ga želijo inte-

grirati v vsako pametno 
bojo. »S fanti smo se že na 
prvem skupnem sestanku 
zelo dobro ujeli in hitro se 
je oblikovala zamisel, kako 
realizirati prvi prototip, ki 
je bil sedaj tudi nagrajen. 
Strojno in programsko 
opremo prototipa smo 
zasnovali in razvili poleti 
2020 v okviru Laboratorija 
za računalniški vid Fakulte-
te za računalništvo in infor-
matiko. Načrt za prihodnje 
mesece je, da razvijemo na-
slednjo različico izdelka, ki 
jo bomo testirali v še zah-
tevnejših morskih pogojih. 
K sodelovanju bomo pova-
bili tudi nekaj novih sode-
lavcev, ki bodo sodelovali 
pri razvoju elektronike iz-
delka ter programske opre-
me za mobilne telefone in 
tablice,« pravi Aleš.
Uvrstitev v sam vrh evrop-
skih zagonskih podjetij je 
za ekipo velik poklon in do-
kaz, da razvijajo sistem, ki 
prinaša uporabne rešitve 
tako za uporabnike kot tudi 
za ohranjanje našega plane-
ta. Izdelek VisionAnchor 
bodo že v prihodnjih mese-
cih ponudili v testiranje pr-
vim uporabnikom, jasna pa 
je tudi njihova nekajletna 
vizija. »Čez pet let se vidi-
mo v vseh sedmih morjih 
sveta. Naša vizija je poma-
gati tako kapitanom kot tudi 
občasnim uporabnikom 
morskih plovil, da se varne-
je in pametneje sidrajo in s 
tem tudi ohranjajo morsko 
dno. Z VisionAnchor pame-
tno bojo želimo spremeniti, 
kako ljudje sidrajo in razmi-
šljajo o sidranju,« zaključita 
Andrej in Aleš.

Sidrati ne bo več treba 
»na slepo«
Slovensko zagonsko podjetje SeaVision je zmagalo na evropskem razpisu My Galileo Solution, 
uspeha pa se veselita tudi Kamničana Andrej Podbevšek in Aleš Jaklič, ki sta del štiričlanske ekipe. 
Razvili so sistem sidranja, ki pa ni varnejši in prijaznejši le za posadko, ampak tudi za morsko dno in 
tamkajšnje habitate.

Aleš Jaklič in Andrej Podbevšek / Foto: Jasna Paladin

»Pametno sidranje je varnejše za posadko in za 
morsko dno, saj se lahko kapitan prvič v 
zgodovini s pomočjo podvodne kamere odloči, 
kje oziroma na kaj bo odvrgel sidro. Do sedaj so 
ljudje sidrali 'na slepo'. V morju je veliko 
zaščitenih bitij in rastlin, ki jim s sidranjem 
uničujemo habitat. Vendar ker jih ne vidimo, 
nas to ne gane toliko.«

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12
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Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Polovica županskega mandata je že za vami. 
Kako bi jo ocenili?
Bilo je delavno in razvojno. Čas hitro mineva, a na-
redili smo ogromno stvari. Ena od zelo pomemb-
nih sprememb je ta, da smo uvedli pogajanja z na 
razpisih izbranimi izvajalci del in s tem dosegli 
nižje cene določenih investicij. Glavna stvar tega 
mandata, ki smo si jo zadali, nas še čaka – gradnja 
nove Osnovne šole Frana Albrehta. Gradimo in 
obnavljamo infrastrukturo, ustvarjamo pogoje za 
turizem in gospodarstvo, rešujemo področje od-
padnih voda, tudi na občutljivem območju Velike 
planine. Pred časom smo izvedli tudi anketo, ki je 
pokazala, da 87 odstotkov anketiranih meni, da se 
občina razvija v pravo smer. Se pa zavedam, da nas 
vse skupaj čaka še veliko dela in da se bomo mora-
li truditi še naprej, da bomo vedno boljši tudi v 
prihodnje. 
Minulo leto je dodobra zaznamovala epidemija 
covida-19. Kako smo jo v teh negotovih časih 
odnesli Kamničani?
V občini smo se na epidemijo dobro pripravili že v 
prvem valu in takrat večjih posledic ni bilo, v dru-
gem valu pa smo se spopadali z okužbami v domu 
starejših občanov, ampak se je vodstvo skupaj z 
zaposlenimi dobro odrezalo in so izjemno dobro 
skrbeli za to, da so virus čim bolj omejili. Veliko 
zahvalo vsi skupaj dolgujemo Zdravstvenemu 
domu Kamnik in vsem drugim v sistemu Civilne 
zaščite. Vsi so opravili izjemno delo. Tudi zaradi 
pomoči države bodo posledice epidemije veliko 
manjše, kot bi bile sicer. Tudi sistem množičnega 
testiranja in cepljenja v občini Kamnik zelo dobro 
poteka. 
Epidemija ima zagotovo posledice tudi v občin-
skem proračunu. Kakšne?
Zagotovo ima posledice, a pred nami mora biti 
predvsem dejstvo, da je zdravje naše največje bo-
gastvo in ga moramo z vsemi možnimi sredstvi in 
različnimi ukrepi varovati. Denar je resda po-

memben, a je zdravje naših občank in občanov še 
pomembnejše. 
Vse večje napovedane investicije ostajajo v na-
črtih. Med njimi je zagotovo gradnja nove 
Osnovne šole Frana Albrehta. Razpis za izvajal-
ca in nadzor ste objavili. Kdaj bi izvajalec lahko 
bil izbran in kdaj bi lahko začel delati?
Razpis za izvajalca del smo na portalu javnih na-
ročil objavili v začetku marca, konec marca pa bo 
objavljen tudi razpis za izbor nadzora nad grad-
njo. Časovnica priprave na investicijo ostaja 
nespremenjena, kar pomeni, da bi morali pogod-
bo z izbranim izvajalcem podpisati do konca šol-
skega leta, tako da bi gradnjo lahko začeli julija. 
Seveda pa si želimo, da med razpisnim postop-
kom ne bo prišlo do kakšnih komplikacij in pri-
tožb. 
Občina se bo za to naložbo močno zadolžila. Za 
koliko milijonov evrov in za koliko let?
Točnega zneska, za koliko se bomo zadolžili, ta 
hip še ne vemo, saj bo to odvisno od ponudb iz-
vajalcev. Na razpisu si želimo doseči čim nižjo 
ceno. V proračunskem skladu za gradnjo šole so 
dobri trije milijoni evrov, upamo, da bo dobra 
dva milijona evrov primaknila tudi država, tako 
da bi morali vzeti približno deset milijonov kre-
dita. Pri večjih investicijah moramo iskati tudi 
zunanje vire, tudi v primeru OŠ Frana Albrehta ni 
nič drugače. Načrtujemo, da bi občina na letnem 
nivoju za povračilo posojila namenjala milijon 
evrov, kar je toliko, kot na letnem nivoju zdaj na-
menjamo v sklad za šolo. Naj spomnim, da ima 
Občina Kamnik od lanskega leta zaradi poveča-
nja povprečnine občinam s strani države na pri-
hodkovni strani povečane prihodke približno v 
enaki višini, kar pomeni, da vračanje kredita v 
omenjenem obsegu ne bo bistveno vplivalo na 
izvajanje nalog in projektov, ki jih občina izvaja 
in načrtuje. 
Projekt ste prijavili tudi na razpis ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport. Je že znano, ali ste 
bili izbrani in koliko državnega denarja bo obči-
na dobila?

Rezultati razpisa bodo znani predvidoma sredi 
aprila. 
Občina je v začetku leta kupila del nepremičnin 
v južnem delu nekdanje smodnišnice. Kako so-
delujete z drugimi lastniki?
Da bomo uskladili vse interese, nas čaka veliko 
dela, sploh za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, a prepričan sem, da bo vsem 
lastnikom na tem območju v interesu, da bodo 
sledili tem začrtanim smernicam. Vsem 54 lastni-
kom na območju smo poslali dopis z namenom, 
da jih seznanimo s sprejetimi podlagami in spoz-
namo njihove investicijske namene. V sklopu na-
loge so bili doslej opravljeni informativni sestanki 
in ogledi z 41 lastniki. Pravo delo se šele začenja. 
Želimo si sodobno cono in občina je z nakupom 
zemljišč ujela še zadnji vlak, da kot solastnik lah-
ko odloča pri nadaljnjem razvoju.
V občinsko last je v zadnjih dveh letih prešlo še 
nekaj nepremičnin. Katere in za kakšen na-
men?
Poleg dobrih štirih hektarov zemljišč v smodnišni-
ci je občina za skoraj štiristo tisoč evrov odkupila 
del stavbe, v kateri so prostori Glasbene šole Ka-
mnik. Doslej je bila glasbena šola v teh prostorih 
najemnik, zdaj pa je že skorajda cela stavba v ob-
činski lasti. Kupili smo tudi športno igrišče Vila 
Duplica na Jakopičevi ulici (šestdeset tisoč evrov) 
in prostore nekdanjega Kina Duplica (sedemdeset 
tisoč evrov), hkrati pa tudi tri parkirna mesta pred 
objektom. Za dobrih 150 tisoč evrov je v občinsko 
last prišlo tudi 2911 kvadratnih metrov veliko ze-
mljišče v Suhadolah, kjer skupaj z Občino Komen-
da gradimo zbirni center za ravnanje z odpadki. 
Na Gozdu smo ob gasilskem domu za štirideset 
tisoč evrov kupili zemljišče za ureditev športnega 
igrišča in rekreacijskih površin. Tudi v KS Pšajnovi-
ca smo kupili manjše zemljišče pri igriščih, prav 
tako na Selih pri gasilskem domu, kjer namerava-
mo urediti parkirišče in prostor za druženje. 
Sredstva vsako leto namenjamo tudi za odkupe 
zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste. 
Med pomembnejšimi naložbami pa je tudi odkup 

zemljišč ob Kamniški Bistrici v Šmarci, ki so pot-
rebna za dokončanje rekreacijske poti ob reki in 
izvedbo protipoplavnih ukrepov. Odkupili pa smo 
tudi del ceste proti Kisovcu.
Uvedba plačljivega parkiranja na Rakovih rav-
neh za obiskovalce Velike planine se je izkazala 
za dobro odločitev. Kdaj nameravate cesto as-
faltirati?
Uvedba plačljivega parkiranja je bila ena od 
drznih potez, za katero smo se odločili. S pobrani-
mi parkirninami smo prišli do fonda sredstev, s 
katerimi lahko to cesto vzdržujemo, pozimi tudi 
plužimo, prav tako s tem denarjem plačujemo re-
ditelje, ki ne le pobirajo parkirnino, ampak tudi 
usmerjajo promet in dajejo informacije. Če tega 
sistema lansko poletje ne bi uvedli, bi bil promet 
letošnjo zimo pod Veliko planino, ko so jo obisko-
vali pohodniki iz vse osrednje Slovenije, še veliko 
bolj kaotičen. Pozitivna stran tega sistema je tudi 
to, da imamo na obeh straneh planine zdaj enega 
gospodarja, družbo Velika planina, in da bomo 
prišli do sredstev, ki bodo namenjena razvoju pla-
nine. Ta dovozna cesta nam zdaj povzroča veliko 
stroškov z vzdrževanjem, zato si jo seveda želimo 
čim prej asfaltirati. Kdaj jo bomo asfaltirali, je od-
visno tudi od postopka izbire novega koncesionar-
ja za vzdrževanje teh parkirišč, ki je ravno v teku. 
Koncesionar bo moral od pašnih skupnosti najeti 
tudi preostala parkirišča. Po prvih ocenah naj bi 
asfaltiranje stalo več kot tristo tisoč evrov. Cesto bi 
izbrani koncesionar z zbranimi parkirninami, to-
rej ne z občinskim denarjem, lahko asfaltiral v ob-
dobju podeljene koncesije, torej v prihodnjih pe-
tih letih. 
Znano je, da sta cesta in parkirišče v lasti Obči-
ne Luče. Kakšen dogovor ste sklenili, da v pri-
hodnje ne bo težav z uporabo te ceste?
Ta sistem je res kompleksen. Kranjski Rak je na 
kamniški strani, dovozna cesta in parkirišče na Ra-
kovih ravneh v občini Luče, a lastnik tega parki-
rišča je Občina Kamnik. Občini sta glede ceste 
sklenili sporazum za naslednjih pet let, ki določa, 
da mora to cesto vzdrževati novi koncesionar za 
upravljanje s parkirišči. 
Velika planina ima še vrsto perečih tem – naj-
bolj skrb vzbujajoča je onesnaženost voda pod 
planino, ki je posledica vse bolj množičnega 
obiska. Veliko se govori o nujno potrebni uredi-
tvi odvajanja odpadnih voda, toda kaj konkre-
tno se dejansko dela na tem področju?
Področje vodovarstva je najbolj občutljivo in tudi 
najpomembnejše. Če kaj, moramo zavarovati 
vodne vire – in tu ni odstopanj. Vztrajam, da nare-
dimo vse, da ta vodni vir zavarujemo. Vemo, da je 
kraški svet Velike planine zelo občutljiv, zato mo-
ramo biti zelo pozorni, kako s tem prostorom rav-
namo. Žal v preteklosti ni bilo resnih študij in na-
črtov, kaj z odpadnimi vodami na planini narediti. 
V veljavi je star odlok iz osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja, ki novograditeljem določa, da morajo 
urediti greznice ali male čistilne naprave – te na-
ložbe občina od lanskega leta naprej izdatneje 
sofinancira – se pa žal ne odločajo vsi lastniki za 
posodobitve objektov. Kdor gradi na novo, to so-
glasje potrebuje, vsi drugi, ki imajo stare objekte, 
pa se večinsko še niso odločili za kakršnekoli iz-
boljšave. V skladu z Uredbo o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode območje Velike 
planine sodi izven območja aglomeracij, kar po-
meni, da občina v skladu z veljavnimi predpisi ni 
dolžna zagotoviti javnega kanalizacijskega siste-
ma, a vsi se zavedamo, da je treba narediti korak 
naprej. Menim, da odvažanje odplak v dolino s 
traktorji ni dolgoročno vzdržen sistem. Ne glede 
na predpise smo letos naročili izdelavo idejne za-
snove za ureditev fekalne kanalizacije na Veliki 
planini ter možnost izgradnje javnega kanalizacij-
skega sistema do centralne čistilne naprave v 
Domžalah. Ta študija bo končana do poletja. 
Preprosto moramo najti trajnosten način, kako 
poskrbeti za te odpadne vode, a še vedno imajo 
največjo odgovornost glede zbiranja in odvajanja 
odpadnih voda lastniki posameznih objektov. 
Aprila in maja bo Komunalno podjetje Kamnik 
začelo po vnaprej znanih terminih izvajati odvoze 
grezničnih gošč in muljev, kar pomeni, da se bodo 

Vire pitne vode bomo zavarovali
Z županom Matejem Slaparjem smo se pogovarjali o opravljenem delu v prvi polovici županskega mandata in predvsem  
o projektih, ki jih s sodelavci občinske uprave namerava izpeljati v letošnjem letu.
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morali lastniki objektov vnaprej naročiti ter dogo-
voriti za odvoz. Tedenski odvozi se bodo izvajali 
do pašne sezone in nato spet v septembru in okto-
bru, poleti pa le izjemoma. 
V zadnjem letu smo slišali več pozivov k nada-
ljevanju postopkov za ustanovitev Regijskega 
parka Kamniško-Savinjske Alpe. Kakšno je 
vaše stališče do tega vprašanja?
Menim, da smo za zavarovanje vodnih virov in 
gospodarjenje na našem območju odgovorni 
predvsem mi sami. Tega nam ne more naložiti dr-
žava oziroma nekdo od zgoraj. Če se bodo ljudje, 
ki tu živijo, strinjali z regijskim parkom, sem tudi 
sam takoj za to. Bo pa potreben širši dialog, pred-
vsem z lastniki zemljišč. Zavedati se moramo tudi 
tega, da denar ne raste na drevesih in da moramo 
misliti tudi na turizem.
Območje Kamniško-Savinjskih Alp je že zaščiteno 
z različnimi oblikami zavarovanj. Celotno obmo-
čje je ovrednoteno kot posebno kvalitetna krajina. 
Na območju je 16 zavarovanih območij, od tega je 
eno območje naravni rezervat, tu sta dva krajinska 
parka in 13 naravnih spomenikov. Naravnih vre-
dnot je 212, od tega 110 državnega in 102 lokalne-
ga pomena. Posebnih varstvenih območij Natura 
2000 je pet, ekološko pomembni območji pa sta 
dve. Zaupanje domačinov je bilo s preteklim po-
skusom ustanavljanja parka izgubljeno, zato je 
potrebna posebna previdnost pri vzpostavljanju 
novih režimov zavarovanj. Smiselno bi bilo nada-
ljevati z »blažjimi« oblikami zavarovanja, ki bi čim 
manj omejevale domačine. Eden od takih prime-
rov bi lahko bila ustanovitev Biosfernega območja 
Kamniško-Savinjske Alpe. Podobno so zavarova-
na tudi širša območja Julijskih Alp, Kozjanskega 
parka in Mure. Regijski park predstavlja češnjo na 
torti in njegova ustanovitev bo mogoča le ob pod-
pori vseh deležnikov. Zavedamo se, da pobude 
oziroma pozivi po ponovnem aktiviranju postop-
ka za zavarovanje območja v obliki regijskega par-
ka izhajajo predvsem iz bojazni po uničenju nara-
ve. Strinjamo se s pobudniki, da moramo storiti 
vse, kar je v naši moči, da zaščitimo prečudovito 
naravo. Vse občine tega območja želimo prispeva-
ti k ohranitvi in trajnostnemu razvoju Kamniško-
Savinjskih Alp, zato tudi gradimo in razvijamo 
sodelovanje v okviru Združenja Kamniško-Savinj-
ske Alpe, ki smo ga ustanovile leta 2016.
Ena od vaših predvolilnih obljub je bila uredi-
tev parkiranja pred zdravstvenim domom. 
Omenjali ste tudi možnost gradnje garažne 
hiše. Kako kaže?
Pred volitvami vsi nakazujemo vizijo razvoja pod-
ročja občine, se pa moramo zavedati, da vse ni iz-
vedljivo v enem letu niti v enem mandatu. Sam 
sicer za vsemi obljubami še vedno stojim, si pa 
morajo investicije slediti po prioritetah in finanč-
nih zmožnostih. Na tem področju smo za zdaj res 
naredili premalo, bo pa treba poiskati zasebnega 
partnerja, saj bo strošek gradnje garažne hiše za 
občino prevelik. V načrtu imamo tudi ureditev 
parkirišč P+R pod gradom Zaprice in na Korenovi, 
a vsi ti projekti morajo najprej biti uvrščeni v pro-
storske akte. Prometa na tem območju bo čedalje 
več, parkirišč je že sedaj premalo, zato bo garažna 
hiša v prihodnosti nujna. 
Kdaj boste znova zagnali sistem Kamkolo in 
kakšne novosti si lahko obetamo v tej sezoni?
Sistem bomo znova zagnali predvidoma v aprilu, 
odvisno tudi od vremena. Lani smo imeli kar nekaj 
izzivov z vandali, ki so uničevali kolesa in postaje, 
zato si želim, da bi bili uporabniki do sistema letos 
prijaznejši. Uredili bomo dve novi postaji – pri 
zdravstvenem domu, kjer že stoji, v drugi polovici 
leta pa tudi pri Arboretumu. Trenutno smo v fazi 
zbiranja ponudnika za vzdrževanje sistema izpo-
soje koles za nadaljnja tri leta.
Lani ste podražili omrežnino za pitno vodo in 
kanalizacijo. Gre za namenska sredstva, ki jih 
boste vlagali v obnovo infrastrukture. Kaj vse 
boste letos obnovili oziroma zgradili?
Cena vodooskrbe in kanalščine se v preteklosti ni 
velikokrat spreminjala. Leta 2012 je bila sprejeta 
uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in leta 2014 bi tudi v občini Kamnik 
morali skladno s tem sprejeti nove cene, ki pa jih 
nismo. Omrežnina je po Uredbi določena tako, da 
je njena višina na letnem nivoju najmanj enaka 
letni stopnji amortizacije javne infrastrukture na 
predmetnem področju. Torej občina pri določa-
nju višine omrežnine nima povsem prostih rok. Z 
omrežnino smo do sedaj zbrali dobrih dvesto ti-
soč evrov letno, po uskladitvi cen s to uredbo pa jih 
bomo približno šeststo tisoč, kar pomeni okoli šti-
risto tisoč evrov vsako leto več za obnovo sistema. 

Posledica tega, da cen nismo pravočasno popravi-
li, je dotrajan sistem, azbestne cevi in tudi zajetje 
Iverje, ki ni v najboljšem stanju. Omrežnina je 
namreč namenjena obnovam in rekonstrukcijam 
obstoječe infrastrukture, pri oskrbi s pitno vodo 
pa se s sredstvi omrežnine pokrivajo tudi stroški 
za menjavo vodomerov, ki se opravlja vsakih pet 
let. Ker se vrednost omrežnine po izgradnji t. i. 
kohezijskih sistemov ni uskladila, je letošnje po-
večanje toliko večje, a ga je bilo zaradi zakonskih 
določil treba izvesti. Občinski proračun je bil zara-
di zapoznele uskladitve cen omrežnine, s katero 
se je odlašalo vsaj šest let, v tem obdobju prikraj-
šan za okoli milijon evrov. Dejstvo pa je, da so cene 
omrežnin v naši občini primerljive oziroma še 
vedno nižje kot v primerljivih občinah.
S tem denarjem bomo poleg vodnega zajetja Iver-

je obnovili tudi vodovode v vasi Žale, na Vrhpo-
ljah, na Molkovi poti, v Podgorju, Volčjem Potoku, 
Črni in Zduši, povezali bomo vodovodna sistema 
Kamnik in Palovče–Vranja Peč ter zgradili sekun-
darni vodovod za potrebe gorske reševalne službe 
na severnem delu nekdanje smodnišnice. 
Kdaj pa nameravate izvrtati vrtino pri zajetju 
Iverje?
Izvedba več kot 150 metrov globoke vrtine na za-
jetju Iverje je po gradbeni zakonodaji zahteven 
objekt, kar pomeni, da moramo izdelati vse pot-
rebne projekte in izvesti postopke za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za vse načrtovane vrtine, 
ki se bodo nato izvedle v več fazah. Letos je v načr-
tu pridobitev projektne dokumentacije in gradbe-
nega dovoljenja, izvedba postopka za izbor izva-
jalca in nadzora ter predvidoma jeseni tudi zače-
tek gradnje. 
Občane skrbi, da kamniška voda ni več kakovo-
stna. Slišali smo tudi očitke, da občinska uprava 
z nekaterimi podatki javnost zavaja. Kako od-
govarjate?
Poudarjam, da občinska uprava prav nič ne zavaja. 
Za nas so verodostojni podatki, ki jih vsako leto na 

podlagi vzorčenj objavi koncesionar, zanj meseč-
no analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano iz Kranja in v primeru neustre-
znega vzorca obvesti koncesionarja, da ta izvede 
priporočljive oziroma predpisane ukrepe za zago-
tovitev zdravstveno ustrezne pitne vode. Koncesi-
onar poročilo enkrat letno objavi v javnem glasilu 
Kamničan-ka, poleg omenjenih analiz pa se 
enkrat letno izvaja tudi državni monitoring zaje-
tih voda. Zavedamo se, da je bilo v preteklosti pre-
malo vlaganj v obnovo vodovodne infrastrukture 
in zaščito vodnega zajetja, vendar se zamujenega 
ne da nadoknaditi v kratkem času. Prioriteta v 
naslednjih letih bo zagotovitev zadostnih količin 
pitne vode in izvedba ukrepov za zaščito vodnega 
zajetja Iverje. Poudarjam, da je voda iz zajetja 
Iverje še vedno kakovostna, seveda pa nismo rav-

nodušni do analiz članov Jamarskega kluba Ka-
mnik, ki izvajajo meritve kakovosti vode na izvirih 
potokov pod Veliko planino. Izviri teh potokov 
marsikje žal niso več pitni.
Večkrat ste v zadnjem času obiskali ministra za 
infrastrukturo, saj ima država v občini kar ne-
kaj načrtovanih investicij. Katere?
Močno upam, da bodo letos preplastili del obvo-
znice od Avtosalona Cerar do križišča pri gimnazi-
ji, na kar sem ministra že večkrat opozoril. Lani je 
država preplastila Korenovo cesto, v prihodnje pa 
bodo na Korenovi uredili semaforizirano križišče. 
Aprila gremo s predstavniki ministrstva tudi na 
ogled ceste od Stahovice do prelaza Črnivec in do 
Kranjskega Raka, ki je na več odsekih v zelo sla-
bem stanju in si tudi želimo, da jo država čim prej 
obnovi. 
Kaj pa občinske ceste? Tudi te so marsikje pov-
sem dotrajane …
Občinskih cest je več kot štiristo kilometrov, od tega 
je približno sto kilometrov še makadamskih, okoli 
sto kilometrov pa res dotrajanih. Ko bomo asfalti-
rali makadamske ceste v hribovitih predelih, bomo 
močno zmanjšali stroške za njihovo vzdrževanje, 

zato so ti odseki naša prioriteta. Drug cilj pa je asfal-
tirati tiste ceste, ki so prioritete krajevnih skupnosti. 
Letos bomo za asfaltiranje makadamskih cest na-
menili petsto tisoč evrov, približno 450 tisočakov pa 
še za preplastitev dotrajanih odsekov. 
Občinski svetniki so se ob koncu leta seznanili s 
projekti obnove kamniške knjižnice. Kdaj se je 
boste lotili in za kakšen znesek gre?
Menim, da je najbolje, da stavbo, v kateri sta knji-
žnica in glasbena šola, najprej energetsko sanira-
mo, kar bomo v prihodnjem letu prijavili na raz-
pis, nato pa se lotimo še obnove knjižnice. Letos 
smo načrtovani znesek za ta projekt morali preu-
smeriti za stroške zimske službe, bomo pa letos 
pripravili vse potrebne projekte za obnovo. 
Kar nekaj večjih projektov (nov most v Zgornjih 
Stranjah, Slovenia Eco Resort, razgledna plo-
ščad na Starem gradu …) čaka na sprejetje spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta, ki se kar odmika …
Vse omenjene investicije so v varovanih območjih, 
kjer je Občina Kamnik odvisna od državnih insti-
tucij. Razgledna ploščad je v območju varovanja 
kulturne dediščine. S pristojnim ministrstvom je 
bilo po kar nekaj usklajevanjih doseženo, da 
razgledna ploščad ostane v takšni zasnovi, kot je 
sedaj. Eco Resort leži ob reki Kamniški Bistrici. 
Strokovnjaki s področja poplavne varnosti so prip-
ravili izračune in ugotovili, da je del v območju 
stoletnih poplavnih voda. Da bi dobili dokončno 
soglasje, je Občina Kamnik posredovala ustrezne 
študije v potrditev Direkciji RS za vode. Enako je 
občina storila v primeru mostu v Zgornjih Stra-
njah. Trenutno čakamo potrditev Direkcije RS za 
vode, nato pa nadaljujemo postopek, kot to dolo-
ča Zakon o urejanju prostora. Postopki so res dol-
gotrajni. Ogromno je soglasodajalcev s strani dr-
žave, na katere občina nima vpliva. Si pa vsi želi-
mo, da bi bil Občinski prostorski načrt čim prej 
sprejet – aktivno se trudimo, da bo to še letos.
Letošnji občinski praznik zaradi vseh ukrepov 
ne bo takšen, kot smo jih bili vajeni. Kaj ob tem 
sporočate občanom?
Občinski praznik ne bo takšen kot prejšnja leta; 
lani ga zaradi razglašene epidemije nismo izvedli, 
letos pa pripravljamo v sodelovanju z Zavodom za 
turizem, šport in kulturo Kamnik in ekipo Doma 
kulture Kamnik spletni dogodek. Če bodo razme-
re dopuščale, bomo priznanja občinskim nagra-
jencem podelili na odru Doma kulture Kamnik, 
dogodek pa se bo odvijal v živo v spletnem preno-
su, in sicer na spletni strani Občine Kamnik, na 
kanalu Občine Kamnik na Youtubu ter družbenih 
omrežjih Doma kulture Kamnik. 
Ob letošnjem prazniku Občine Kamnik občan-
kam in občanom želim, da bi ostali pogumni, da 
kljub drugačnemu načinu življenja ne bi izgubili 
vere in upanja. Da bi bili drzni v dobrih pobudah 
in drobnih dejanjih pozornosti ter z dvignjeno 
glavo in pokončno držo stopali naprej in iskali re-
šitve, kot je to počel naš general Rudolf Maister - 
Vojanov. Skupaj smo nepremagljivi!

Področje vodovarstva je najbolj občutljivo in tudi najpomembnejše. Če 
kaj, moramo zavarovati vodne vire – in tu ni odstopanj. Vztrajam, da 
naredimo vse, da ta vodni vir zavarujemo. Vemo, da je kraški svet Velike 
planine zelo občutljiv, zato moramo biti zelo pozorni, kako s tem 
prostorom ravnamo. Menim, da odvažanje odplak v dolino s traktorji ni 
dolgoročno vzdržen sistem. Ne glede na predpise smo letos naročili 
izdelavo idejne zasnove za ureditev fekalne kanalizacije na Veliki planini 
ter možnost izgradnje javnega kanalizacijskega sistema do centralne 
čistilne naprave v Domžalah. Ta študija bo končana do poletja. Preprosto 
moramo najti trajnosten način, kako poskrbeti za te odpadne vode, a še 
vedno imajo največjo odgovornost glede zbiranja in odvajanja odpadnih 
voda lastniki posameznih objektov.
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V današnjem času se spopadamo z drugačnimi izzivi, kot jih je imel 
Rudolf Maister. Borimo se proti koronavirusu, ki je močno spremil 
naša življenja in način razmišljanja že v letu 2020. Ker letos nimamo 
prireditev in posebnih dogodkov, kjer bi zaznamovali izvedene inve-
sticije in projekte, smo se odločili, da vam jih v nadaljevanju preds-
tavimo. Kljub posebnim okoliščinam v lanskem letu smo na Občini 
Kamnik storili marsikaj, veliko pa moramo še storiti. In v letošnjem 
letu nas čaka kar nekaj investicij, med katerimi je treba poudariti, da 
nas čaka največji finančni zalogaj – izgradnja nove Osnovne šole 
Frana Albrehta Kamnik. V proračunu Občine Kamnik ni neomejenih 
finančnih sredstev, a vendarle smo s sredstvi ravnali gospodarno, 
skrbno in učinkovito ter s pogajanji z izvajalci dosegli kar se da nizke 
cene. 
V nadaljevanju lahko preberete, koliko sredstev smo vložili v nekate-
re najpomembnejše investicije v lanskem letu in katere so te investi-
cije. Narejenega pa je bilo še mnogo več, delo Občine Kamnik zato 
lahko spremljate tudi na naši uradni spletni strani www.kamnik.si. 

ZAČETEK NAJVEČJEGA PROJEKTA  
V LETOŠNJEM LETU

Gradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik 
Svetnice in svetniki so v mesecu novembru potrdili Sklep o potrditvi 
investicijske dokumentacije – Investicijskega programa (IP) »Izgra-
dnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvi-
jo, I. faza«. Na podlagi ocene osnutka novelacije iz novembra 2018, ki 
je znašal kar več kot 21 milijonov evrov, se je sedanja občinska upra-
va odločila, da pristopi k racionalizaciji projekta. Ta je bila jeseni s 
spremembo projekta pripravljena in posledično je bilo treba spreje-
ti ali pa pripraviti drugo novelacijo Investicijskega programa. S tem 
se je postavil temelj, da se je v letošnjem marcu pristopilo k objavi 
razpisa. Ocenjeno vrednost projekta smo znižali za tri milijone 
evrov, racionalizacija pa je bila zastavljena tako, da se ohrani obsto-
ječe gradbeno dovoljenje, da se bistveno ne poslabša ali zmanjša 
pogojev izobraževalnega procesa – in to sta bili ključni zahtevi naše 
racionalizacije. V avgustu smo pripravili projektno nalogo, ki smo jo 
predali projektantu, ta je v septembru pristopil k spremembi doku-
mentacije PZI in v novembru je bilo gradivo pripravljeno, tako da 
smo lahko pristopili k pripravi druge novelacije programa IP. V okvi-
ru racionalizacije se pohištvo spreminja iz tako imenovane alu-les 
izvedbe v tako imenovano alu izvedbo, spremenila in poenotila se je 
vrsta tlakov v šoli, racionalizirajo se elementi akustike in elementi 
elektro in strojnih inštalacij. Spremenila se je zasnova fasade, ki je 
bila prej bogato načrtovana. To je prineslo bistveno zmanjšanje in-
vesticijske cene.

Vsi koraki so bili usklajeni s strani investitorja, projektanta in tudi s 
strani uporabnikov, saj je z vsemi ključnimi zadevami seznanjen 
tudi ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah. S potrditvijo 
investicijskega dokumenta Občina Kamnik tako izpolnjuje enega 
izmed zakonskih pogojev za realizacijo investicije, in sicer da ima 
ustrezno izdelano in s sklepom pristojnega organa potrjeno investi-
cijsko dokumentacijo. 

ZA VAS GRADIMO BOLJŠO INFRASTRUKTURO 

Gradnja sekundarne kanalizacije in sekundarnih 
vodovodov v Tuhinjski dolini
V okviru tega projekta se je izgradila sekundarna kanalizacija v Tu-
hinjski dolini v dolžini več kot devet kilometrov (Soteska, Markovo, 
Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, Buč). V okviru gradnje sekun-
darne kanalizacije v Tuhinjski dolini se je izgradilo tudi skoraj štiri 
kilometre novega sekundarnega vodovoda različnih dimenzij, ki je 
zgrajen v naseljih Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Srednja 
vas, Loke, Potok ter Buč in bo omogočil lažjo prevezavo vaških vodo-
vodov na javno vodovodno omrežje. Hkrati je bilo izgrajenih še 320 
metrov hodnika za pešce in javna razsvetljava v Srednji vasi pri Ka-
mniku (od trgovine do avtobusnega postajališča). Vrednost del za 
Občino Kamnik je znašala 3.103.433,31 evra z DDV, obnovo državnih 
cest je plačala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Izgradnja javne razsvetljave Snovik
Javna razsvetljava Snovik je prvi sistem v kamniški občini s celovitim 
nadzorom in upravljanjem javne razsvetljave. Na razdalji 960 me-
trov je nameščenih 26 LED cestnih svetilk. Investicija je stala 74.000 
evrov in jo je v celoti financirala Občina Kamnik.

Izgradnja zbirnega centra za ravnanje z odpadki  
v Suhadolah 
Ureditev zbirnega centra je zasnovana v treh nivojih, ki bodo dosto-
pni po položni rampi, zato bo vsak občan lahko z vozilom pripeljal 
odpadke do posameznega kontejnerja in jih vanj odložil, celotna 
površina z nameščenimi zabojniki pa bo pokrita z nadstrešnico. Cilj 
gradnje zbirnega centra za ravnanje z odpadki je predvsem zagota-
vljati okoljske standarde, reševati problematiko zbiranja komunal-

nih odpadkov upoštevajoč zakonsko predpisane standarde ter s tem 
zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja. Vrednost investici-
je, ki jo izvajamo skupaj s sosednjo Občino Komenda, znaša 
1.180.285,36 evra. Od tega je delež Občine Kamnik 79 odstotkov ozi-
roma 932.425,43 evra. Za projekt smo v letu 2020 in 2021 prejeli ne-
povratna in povratna sredstva. 

Ureditev križišča državnih cest in izgradnja  
hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter kanalizacije 
in vodovoda v Stahovici 
Poleg ureditve semaforiziranega križišča in izgradnje hodnika za 
pešce so se zarisali novi prehodi za pešce, obnovil se je vodovod in 
uredili fekalna ter meteorna kanalizacija. Za predmetno investicijo 
je bila v mesecu februarja 2020 sklenjena pogodba z Direkcijo Re-
publike Slovenije za infrastrukturo, in sicer za sofinanciranje projek-
ta. Vrednost investicije je 445.511,17 evra, od tega je Občina Kamnik 
namenila 216.954,60 evra, Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo pa 228.556,58 evra. 

Ureditev dela ceste skozi vas Podgorje 
Občina Kamnik je skozi vas Podgorje naredila rekonstrukcijo poško-
dovanega dela vozišča v dolžini dvesto metrov. Rekonstrukcijska 
dela so zajemala: ureditev ustroja, izgradnjo meteorne kanalizacije, 
javno razsvetljavo in asfaltiranje. Poleg rekonstrukcijskih del so se 
sredstva porabila še za izdelavo varnostnega načrta ter za izvajanje 
gradbenega nadzora. Sočasno z gradnjo ceste se je zgradilo tudi op-
tično omrežje. Vrednost investicije je znašala 83.421 evrov. 

Ureditev pločnika Markovo–Vir pri Nevljah 
Dela v dolžini 350 metrov so obsegala zemeljska in gradbena dela, 
zacevitev obcestnega jarka ob regionalni cesti, vgradnjo granitnih 
robnikov in kock, vgradnjo cevi za TK, vgradnjo kabla za JR, postavi-
tev drogov za JR in vertikalne prometne signalizacije, asfaltiranje, 
zaris horizontalne signalizacije ter postavitev JVO-ograj. Konec av-
gusta je upravljavec za državne ceste preplastil regionalno cesto v 
dolžini novozgrajenega pločnika. Vrednost investicije je znašala 
162.713 evrov. 

Rekonstrukcija dela ceste Nevlje–Oševek–Briše–
Soteska 
Dela v dolžini tristo metrov so obsegala menjavo voziščne konstruk-
cije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo 
tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo pre-
pustov, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne 
plasti, planiranje in humiziranje ter vgradnjo zgornje obrabne pla-
sti. Vrednost investicije je znašala 79.074 evrov. 

Semaforizacija križišča v Šmarci 
Poleg križišča so se uredile še površine za pešce, postavila vertikalna 
in zarisala horizontalna signalizacija ter asfaltiral del lokalne ceste. 
Investicijska dela so se izvedla v skladu s podpisanim sporazumom 
z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo o sofinanciranju 
investicije. Vrednost investicije je znašala 75.054 evrov. 

Izgradnja pločnika Podhruška–Srednja vas 
V okviru investicije se je uredil pločnik med avtobusnim postajališ-
čem v Podhruški ter obstoječimi površinami za pešce v Srednji vasi 
(pri trgovini), in sicer v dolžini približno 380 metrov. Strošek izgra-
dnje pločnika je približno 85.000 evrov. 

Izgradnja kanalizacije Markovo–Poreber 
V okviru investicije se je odvijala izgradnja kanalizacijskega sistema 
v dolžini 490 metrov, in sicer v vrednosti približno 70.000 evrov. 

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici 
Na Sadnikarjevi ulici se je obnovilo približno šestdeset metrov kana-
lizacije za odpadne vode ter približno šestdeset metrov vodovoda, 
hkrati pa se je vgradil nov plinovod. Zaradi arheološkega nadzora ter 
polaganja granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije so bila dela precej dolgotrajna. Vrednost 
investicije je znašala 44.819,24 evra. 

Ureditev ceste Motnik–Zgornji Motnik
Zadnji neasfaltirani odsek na delu občinske ceste Motnik–Zgornji 
Motnik je bil v poletnih mesecih 2020 uspešno asfaltiran v dolžini 
412 metrov, sočasno z ureditvijo odvodnjavanja. Vrednost investicije 
je znašala 50.570 evrov.

Ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom 
Gre za ureditev 650 metrov makadamske lokalne ceste s precejšnjo 
strmino v naselju Studenca. Izbrani izvajalec je opravil zamenjavo 
spodnjega ustroja, izgradnjo opornih zidov iz kamna in betona, iz-
delavo drenaže kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo pre-
pustov, postavitev JVO-ograje, ureditev brežin ob cesti s humusom 
in kokosovo mrežo, fino pripravo tamponske podlage, pripravo in 
dvig vodovodnih kap in jaškov, fino obdelavo odtočnih in izpustnih 
glav, asfaltiranje nosilne plasti asfalta v debelini šest centimetrov ter 
izvedbo obrabne zaporne plasti asfalta v debelini štiri centimetre. 
Vrednost investicije je znašala 173.843 evrov. 

Investicije Občine Kamnik v letu 2020
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Ureditev povezovalne ceste Tunjice–  
Cerkljanska Dobrava
V občini Kamnik se je uredilo približno šeststo metrov ceste v širini 
3,5 metra z bankinami in deloma asfaltnimi muldami, zgradila se je 
meteorna kanalizacija iz PVC- in betonskih cevi s prepusti in jaški v 
dolžini 125 metrov ter sedemdeset metrov jarka iz betonskih kanalet. 
Vrednost celotne investicije na strani Občine Kamnik je znašala 
83.028 evrov.

SKRBIMO ZA GOSPODARSTVO 

Spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov 
Občina Kamnik je v letu 2020 v povezavi z epidemijo covida-19, ki je 
močno zaznamovala področje gospodarstva in še zlasti turizma kot 
gospodarske panoge, uvedla in razpisala ukrep »Spodbujanje pro-
mocije namestitvenih ponudnikov«, ki naj bi imel zlasti spodbuje-
valni učinek. Vrednost ukrepa je znašala 19.299 evrov. Z ukrepom 
želimo spodbuditi promocijo zasebnikov, s tem pa se bo promovira-
la tudi destinacija Kamnik. 

SKRBIMO ZA VARNO LOKALNO SKUPNOST

Ureditev varnih poti v okolici POŠ Nevlje
V letu 2020 je bila uspešno izvedena prva faza izvedbe ukrepov za 
izboljšanje prometne varnosti v bližini POŠ Nevlje, in sicer sočasno 
z gradnjo optičnega omrežja na tem območju. Izvedeni so bili ukre-
pi za umirjanje prometa (grbine), javna razsvetljava in delno sanira-
no vozišče. Vrednost investicije v letu 2020 je znašala 50.794 evrov. 
Letos je predvideno nadaljevanje druge faze tega projekta. 

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku
V oktobru 2019 se je začela zahtevnejša sanacija plazu pod občinsko 
cesto Hrib pri Kamniku, ki je na podlagi načrta PZI predvidevala iz-
gradnjo pilotne stene v dolžini 52,5 metra z vgrajenimi 33 piloti glo-
bine od osem do deset metrov. Vrednost sanacije je znašala 118.585 

evrov, od tega je občina pridobila delno povrnjena sredstva s strani 
države v višini 50.500 evrov. Dela so bila uspešno zaključena maja 
2020, vključno z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem ceste na 
tem delu plazu.

VLAGAMO V KULTURNO DEDIŠČINO,  
RAZVOJ KULTURE IN NJENO OHRANITEV

Prenova sanitarij v Maleševi galeriji
Občina je temeljito prenovila sanitarije v prvem nadstropju Galerije 
Miha Maleš, ki so namenjene obiskovalcem. Zamenjali so dotrajane 
instalacije, keramično stensko in talno oblogo ter sanitarno opremo. 
Vrednost investicije je znašala 15.400 evrov.

Kulturni dom Šmartno 

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2020 nadaljevala 
drugo fazo investicijsko-vzdrževalnih del Kulturnega doma Šmar-
tno, in sicer se je izvajala obnova dvorane (sanacija vlažnih sten, me-
njava oken, vrat, stropne obloge, izvedba instalacij in podobno). 
Vrednost investicije je znašala 25.000 evrov. 

Kulturni dom Srednja vas
Krajevna skupnost Srednja vas v Tuhinju je v letu 2020 izvajala prvo 
fazo investicijsko-vzdrževalnih del za prenovo krajevnega doma, in 
sicer so bila sredstva porabljena za zamenjavo oken v etaži, kjer je 
krajevni dom. Vrednost investicije je znašala 15.000 evrov. 

Samostan Mekinje 
V Samostanu Mekinje se je v lanskem letu nadaljevala obnova in 
urejanje dodatnih sob za nastanitev. Gre za prostore v mansardi sa-
mostana v Marijinem domu. Z dodano opremo in manjšimi preure-

ditvami je tako sedaj na razpolago šestdeset ležišč (skupaj v prvem 
in drugem nadstropju), ki bodo lahko služila za prenočitev organizi-
ranih skupin, izvedbo seminarjev, tečajev, študentskih izmenjav itd. 
V pritličju je bila na novo urejena tudi manjša dvorana v vzhodnem 
traktu Marijinega doma – v tem prostoru je bilo dodano novo pohi-
štvo. Vrednost investicije je znašala 19.366,49 evra. 

Obnova spomenikov
V letu 2020 se je pristopilo k obnovi spomenika NOB na Slopeh in v 
Šmarci, vrednost investicije je bila 6.045 evrov. Obnovila se je tudi 
dotrajana kamnita škarpa pri Preskarjevi bajti na Veliki planini, 
vrednost investicije pa je znašala 4.970 evrov.

VLAGAMO V RAZVOJ OTROK

Dodatna učilnica in kabinet na Osnovni šoli  
Toma Brejca
V lanskem šolskem letu je nastala potreba po še eni učilnici in tako 
se je iz dveh kabinetov preuredila učilnica in uredil nov kabinet za 
potrebe učiteljev. Vrednost  investicije je znašala 46.092,30 evra.

Nova igrala v enoti Pestrna in enoti Rožle v Vrtcu 
Antona Medveda Kamnik

Zaradi dotrajanega igrala v enoti Pestrna je občina pristopila k za-
menjavi novega kombiniranega igrala, ki je razgibano in primerno 
za otroke od drugega do šestega leta. Za igralo s podlago v vrednos-
ti 32.613,69 evra je Občina Kamnik namenila 21.583,95 evra. V enoti 
Rožle pa je bilo postavljeno novo kombinirano igralo, namenjeno 
otrokom od drugega leta starosti dalje. Za potrebe senčenja otro-

škega igrišča je bila postavljena tudi mreža za delno senčenje igri-
šča. Vrednost investicije je znašala 6.413,05 evra. 

SMO TRAJNOSTNO MOBILNA OBČINA

Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–
Trzin–Ljubljana 
Načrtuje se ureditev nove kolesarske povezave v dolžini 13.735 me-
trov od Kamnika preko Mengša in Trzina do Ljubljane. Gre za glavno 
državno kolesarsko povezavo G 13, s katero želimo izvesti čim bolj 
direktno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane. Projekt je 
predviden za sofinanciranje in je uvrščen v Dogovor za razvoj regij. 
Vrednost celotne investicije je 3.777.073 evrov, od tega za Občino Ka-
mnik 1.391.551 evrov.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič 
Predvidena je ureditev približno 3,5 kilometra kolesarskih povezav 
med Kamnikom in Godičem. Na večini odseka je načrtovana nova 
kolesarska pot, na začetku in koncu odseka na območju poselitve pa 
souporaba voznega pasu. Kolesarske površine bodo urejene ob stru-

gi vodotoka Kamniška Bistrica in po obstoječih poljskih poteh, kjer 
te že obstajajo. Vrednost celotne investicije je 1.099.631 evrov, od 
tega je 916.599 evrov upravičenih stroškov.

Sistem KAMKOLO
V Kamniku je bil junija 2019 uveden javni sistem izposoje električ-
nih koles na šestih postajah znotraj mestnega območja. V sistemu 
izposoje koles, imenovanem Kamkolo, si uporabniki lahko brezplač-
no izposodijo trideset električnih koles, ki jih lahko uporabljajo 14 ur 
na teden. Projekt je eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mo-

bilnosti v Kamniku, ki je izveden tudi v skladu s cilji Celostne prome-
tne strategije Občine Kamnik. V letu 2020 smo sistem razširili z novo 
postajo pri Zdravstvenem domu Kamnik, ki bo začela delovati letos. 
Vrednost operacije znaša 296.020 evrov, sofinanciranje s strani EU 
in RS pa 116.778 evrov. 

P+R Kamnik
Občina Kamnik je zgradila vozlišče P+R Kamnik, ki je začelo delova-
ti junija 2020. Na parkirišču je urejenih 45 parkirnih mest, od tega 37 
za osebna vozila, štiri parkirna mesta za invalide in štiri parkirna 
mesta, ki so namenjena polnjenju električnih vozil. Urejeno je tudi 
parkirišče za kolesa, ki omogoča parkiranje dvajset koles, na dveh 
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polnilnih postajah pa je možno polnjenje štirih električnih vozil. 
Skupna vrednost projekta znaša 349.155,46 evra, od tega je bila 
vrednost sofinanciranja s strani EU in RS 229.293,22 evra. 

Rekonstrukcija postaje Kamnik Graben
Rekonstrukcija se je izvajala na pobudo Občine Kamnik in Ministr-
stva za infrastrukturo. V okviru nadgradnje železniške postaje je 
bila izvedena rekonstrukcija peronske infrastrukture, preurejena 
je bila tirna infrastruktura in naprave, zgrajena dostopna pot na 
peron, postavljeno je bilo zavetišče z nadstrešnico, prenovljena 
telefonija in ozvočenje ter zgrajene kabelske trase za nove signal-
novarnostne naprave. Razsvetljava se je zamenjala s sodobnimi 
LED-svetilkami. Prav tako so bile že dobavljene in prevzete signal-

novarnostne naprave, ki bodo skupaj z urbano opremo vgrajene v 
letu 2021, in sicer v sklopu druge faze ureditve postajališča, v okvi-
ru katere se bo podrlo tudi odsluženo skladišče. Vrednost investici-
je je znašala 1.050.000 evrov in jo je v celoti financiralo Ministrstvo 
za infrastrukturo.

VARUJEMO VODNE VIRE

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah (KSA)
Projekt Mreža vodnih poti v KSA nadgrajuje projekta Vodne zgodbe 
KSA v integralni turistični produkt. Občine nadaljujemo ozavešča-
nje o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in vodne vire premišljeno 
in skrbno vgrajujemo v turistično ponudbo območja. Povezali smo 

se tudi z LAS Spodnje Koroške regije v Avstriji, saj del območja KSA 
posega tudi na območje Občine Železna Kapla. Celotna vrednost 
projekta je 298.308,91 evra, od tega 263.202,83 evra upravičenih 
stroškov. Občina Kamnik nima finančnih obveznosti, partnerji so 
LAS-i.

MUHA – Obvladovanje tveganj, vezanih na vode  
z vidika različnih nevarnosti 
Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti siste-
mov oskrbe s pitno vodo na različne naravne nesreče (razlitje one-
snaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postop-
kov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov 
učinkovitega odziva upravljalcev vodovodnih sistemov in sil zašči-
te, reševanja in pomoči. Občina Kamnik s partnerji izvaja analizo 
odpornosti vodovodnega sistema na navedene dejavnike in razvi-

ja sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na oskr-
bo s pitno vodo. V letu 2020 je bila v okviru projekta z novo strojno 
in programsko IT-opremo ter s komunikacijskimi napravami opre-
mljena štabna soba Civilne zaščite Kamnik. Ker je namen projekta 
izboljšana odpornost sistemov oskrbe s pitno vodo na različne do-
godke, se je že vzpostavilo poročevalsko okolje za spremljanje do-
godkov in nesreč na vodovodnih sistemih, v naslednjih treh perio-
dah projekta pa se bo izvedla tudi analiza scenarijev in hidravlični 
model vodovodnega sistema Kamnik. Vrednost celotnega projek-
ta je 2.396.858,00 evra, od tega je vrednost sofinanciranja ESRR 
1.738.341,80 evra. 

STRATEŠKA ZEMLJIŠČA OBČINE KAMNIK

Nakup zemljiškega kompleksa na južnem delu 
nekdanje smodnišnice  
Pred časom se je pokazala možnost, da občina odkupi kompleks 
zemljišč na južnem delu območja nekdanje smodnišnice. Tako je v 
novembru občinski svet sprejel Sklep o soglasju k sklenitvi pred-
pogodbe k prodajni pogodbi, v petek, 15. januarja 2021, pa je bila 
podpisana kupoprodajna pogodba, s katero je Občina Kamnik 
postala lastnica zemljišč in cestne oziroma komunalne infrastruk-
ture. Občina Kamnik je poleg zemljišč oziroma zaokroženega 
kompleksa na južnem območju kupila nekatere ceste oziroma 
poti znotraj območja, pri čemer pa je vendarle treba poudariti, da 
gre za nekategorizirane in v največji meri tudi neurejene poti (del-
no preozke, nevzdrževane …). Kupljeni so zgrajeni komunalni vodi 
na teh zemljiščih (torej vodovod in kanalizacija) in dva industrijska 
šotora, stoječa na parceli 390/1 k. o. Kamnik. Občina Kamnik je 
tako kupila zemljišča v skupni površini 44.460 kvadratnih metrov 
ter 3.640 kvadratnih metrov površine stavb. Komunikacijske povr-
šine in cestišča predstavljajo približno 20.000 kvadratnih metrov 
površin, preostalo površino predstavljajo stavbišča, funkcionalna 
zemljišča stavb in v manjšem delu zelene površine. Celoten znesek 
kupnine skupaj s pripadajočim davkom za Občino Kamnik je zna-
šal 2.002.637 evrov.

Denacionalizacija
Urejena je sklenitev poravnave oziroma dokončna ureditev medse-
bojnih razmerij v denacionalizacijskem postopku z Zadružno zvezo 
Slovenije (oz. KGZ Kamnik), zaradi česar je Občina dokončna in 
nesporna lastnica nepremičnin v k. o. Podhruška (zadružni dom v 
Srednji vasi), nepremičnin v k. o. Šmartno v Tuhinju (VVZ A. Medve-
da) in nepremičnin v k. o. Volčji Potok (dom KS Volčji Potok). Da se je 
več desetletij trajajoči postopek denacionalizacije zaključil, je Obči-
na Kamnik s   ciljem sklenitve poravnave  KGZ Kamnik prepustila v 
last 780 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, ki leži vzhodno od 
trgovine KGZ v Kamniku, in KGZ plačala 20.000 evrov odškodnine 
zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, ki so bile predmet dena-
cionalizacijskega postopka.

VLAGAMO V NEPREMIČNINE

Nakup prostorov Glasbene šole Kamnik 
Predmet odkupa so bili poslovni prostori v tretji in četrti etaži objek-
ta na Ljubljanski cesti 1, katerih neto površina je 489 kvadratnih me-

trov in predstavljajo učilnice in pisarne, ter ostale pomožne in sku-
pne prostore v vseh etažah objekta v izmeri 616 kvadratnih metrov, 
ki predstavljajo hodnike, stopnišče, kotlovnico in   neizdelano 
podstrešje. Prostori so bili kupljeni za ceno 381.894 evrov, namenjeni 
pa so za delovanje Glasbene šole Kamnik, ki je imela te prostore do 
nakupa v najemu.

Nakup športnega igrišča na Duplici
Občina je kupila od fizičnih oseb športno igrišče na Jakopičevi ulici. 
Za skupno 1461 kvadratnih metrov urejenega športnega igrišča je 
plačala 60.000 evrov. 

Nakup nekdanjega Kulturnega doma Duplica 
Občina Kamnik je kupila prostore v pritličju objekta nekdanjega 
Kulturnega doma na Duplici na Jakopičevi 11, v naravi pa gre za pro-
store nekdanjega kina. Skupna površina kupljenih prostorov znaša 
345 kvadratnih metrov. Kupnina je znašala 70.000 evrov. Na novo 
pridobljene nepremičnine bo Občina prvenstveno namenila za pot-
rebe krajanov Duplice.

Obnova zunanjih površin Policijske postaje Kamnik
Občina Kamnik je že v letu 2019 uredila notranje prostore Policijske 
postaje Kamnik, obnovo pa smo nadaljevali tudi v letu 2020, kjer je 
izvajalec del izvedel rušitev in uredil nove stopnice ter oporni zid ob 
njih, uredil hidroizolacijo zidu od stopnic do konca stavbe oz. začetka 
pločnika, izdelal klančino in kovinsko ograjo, uredil se je tudi nadstre-
šek. Vrednost celotne investicije je znašala 49.760,74 evra.
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Zlato priznanje:
JOŠKO BERLEC

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Jošku Berlecu zlato pri-
znanje Občine Kamnik za odlično strokovno delo na področju 
strojništva, dolgoletno prostovoljno sodelovanje v gasilski or-
ganizaciji, kjer se je izkazal s svojimi organizacijskimi sposob-
nostmi, ter za predano delo v politiki in kulturi.

Joško Berlec je uspešen gospodarstvenik in strokovnjak na po-
dročju kovinske in avtomobilske industrije. V Tovarni kovinskih 
izdelkov in livarni Titan Kamnik se je zaposlil kot diplomirani 
inženir strojništva in ji ostal zvest 27 let. S svojim znanjem in 
organizacijskimi sposobnostmi je prispeval k razvoju ene naj-
bolj prepoznavnih kamniških blagovnih znamk. Poznamo ga 
tudi kot predanega prostovoljca, ki v gasilski organizaciji deluje 
že 63 let. Je dober strokovnjak na področju reševanja, odličen 
organizator ter glas kamniških in slovenskih gasilcev v medna-
rodnem prostoru. Zaradi svojih vodstvenih in povezovalnih spo-
sobnosti je napredoval vse do namestnika poveljnika Gasilske 
zveze Slovenije, kot mednarodni sodnik pa se je udeležil sedmih 
gasilskih olimpijad.
Na prvih večstrankarskih volitvah v skupščino Socialistične re-
publike Slovenije leta 1990 je bil izvoljen v Zbor združenega dela 
na listi Demosa. V obdobju osamosvojitvene vojne je koordini-
ral delo gasilcev, organiziral blokade tankov Jugoslovanske ljud-
ske armade in urejanje zaklonišč. Zaradi aktivnega sodelovanja 
pri osamosvajanju in postavljanju temeljev nove države Repu-
blike Slovenije ima status vojnega veterana in je prejemnik pri-
znanj Civilne zaščite Slovenije.
Je ustanovni član od leta 2010 delujočega Društva Demos na 
Kamniškem, zadnje leto pa tudi njegov predsednik. Pritegnilo 
ga je delovanje domoljubnega Društva general Maister Kamnik, 
ki mu zadnji dve leti predseduje. V društvu s ponosom ohranjajo 
spomin na kamniškega velikana generala Maistra in njegova 
dela ter sodelujejo pri vsakoletnem natečaju z domoljubno vse-
bino za kamniške osnovnošolce. Na kulturnem področju deluje 
že štirideset let, med drugim tudi poje v Mešanem pevskem 
zboru Odmev Kamnik, ki ga je pomagal ustanoviti.
Joško Berlec je vsestranska osebnost, ki je kot strokovnjak s pod-
ročja strojništva in gasilstva, odličen organizator, predan kultur-
ni in politični delavec dosegel vrhunske uspehe in pomembno 
prispeval k razvoju in ugledu občine Kamnik.

Srebrno priznanje:
HELENA STERLE

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Heleni Sterle srebrno 
priznanje Občine Kamnik za njeno neumorno prostovoljno 
delo na kulturnem, športnem in izobraževalnem področju ter 
za njeno humanitarnost in srčen odnos do ljudi in življenja.
Helena Sterle je ena izmed najbolj prepoznavnih in aktivnih 
Kamničank, ki dela z ljudmi in za ljudi. Njeno prvotno profesio-
nalno področje je bilo delo s predšolskimi otroki, a je po upoko-
jitvi razširila svoj interes na organiziranje različnih dejavnosti za 
vključevanje mladine, starejših generacij in za njihovo medge-
neracijsko povezovanje.

Aktivna je kot vodja in vaditeljica skupine Perovčki. Starejšo po-
pulacijo iz bližnjega okolja s 1000 gibi Šole zdravja spodbuja h 
gibanju in ustvarja pogoje, da se jutranje vadbe redno in z vese-
ljem udeležujejo. Je ustvarjalka igralnih bralnih uric Bibe v Knji-
žnici Franceta Balantiča Kamnik in prostovoljka v Dnevnem cen-
tru Štacjon, Dnevnem centru za mlade gibalno ovirane osebe, 
Društvu Makadam Kamnik ali Društvu Sožitje Kamnik. Kot hu-
manitarka organizira zbiranje zdravil, hrane in drugih dobrin. 
Delovala je kot članica sveta krajevne skupnosti, tajnica Špor-
tnega kulturnega društva Dober dan, Perovo, soorganizatorica 
Perovanja, avtorica člankov v letopisu Perovski list in spodbuje-
valka družabnega življenja soseske, v kateri visoki bloki mejijo 
na kmetije. Je nepogrešljiva pravljičarka in voditeljica igrivih 
družinskih delavnic na Kamfestu. Zavzeto vodi treninge plaval-
ne sekcije Društva upokojencev Kamnik in sodeluje pri organi-
zaciji tekmovanj v plavanju za upokojence Gorenjske regije.
Prostovoljno je vpeta v mnogo kamniških dogodkov. Z izvedbo 
aktivnosti jih obeleži, promovira in tako vpliva na višjo kakovost 
življenja sodelujočih in tudi spremljajočih udeležencev. Pri tem 
ji stoji ob strani in jo podpira družina, ki pri njenih aktivnostih 
pogosto sodeluje in ji pomaga. V Kamniku jo otroci na cesti kli-
čejo teta Helena, mladina jo naziva z Legendo. Nam odraslim in 
starejšim ni le znanka, temveč prijateljica z velikim srcem, ki si 
vedno vzame čas, da prisluhne in pomaga, če je to potrebno.
»Šarmantna Helena« je vsestranska, neumorna prostovoljka s 
širokim nasmehom in dobro voljo, ki ji nikoli nič ni pretežko. De-
luje tako, da je življenje nam, Kamničanom, ki smo se kadar koli 
srečali ali družili z njo, kakovostnejše in lepše.

Srebrno priznanje:
IVANKA (JANA) SVETEC

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanki (Jani) Svetec sre-
brno priznanje Občine Kamnik za skrbno, odgovorno in pove-
zovalno vodenje Podružnične šole Frana Albrehta v Mekinjah 
ter za kreativno mentorstvo mladim na področju dramske 
umetnosti. 

Jana Svetec, prijazna, srčna in karizmatična učiteljica, je že dvaj-
set let vodja Podružnične šole Frana Albrehta v Mekinjah, ki 
skrbno, odgovorno ter povezovalno skrbi za svojo šolsko družini-
co. Z dobro voljo in pozitivno energijo je pravi magnet za otroke. 
Ima pristen, pošten in enakovreden odnos do vsakogar. Mala 
vaška šola pod njenim vodstvom redno sodeluje tudi s Krajevno 
skupnostjo Mekinje in Športnim kulturnim društvom Mekinje. 
Jana Svetec je zelo ustvarjalna tudi na področju umetnosti in 
kulture. Ta svoj talent z veseljem prenaša na učence. Spodbuja 
jih k samozavesti in vrhunskim nastopom na javnih prireditvah 
tako v Mekinjah, Kamniku kot tudi po vsej Sloveniji. Je avtorica 
in režiserka osrednjih šolskih prireditev Osnovne šole Frana Al-
brehta Kamnik. Leta 2011 je šolo obiskal takratni predsednik dr-
žave dr. Danilo Türk, leta 2014 ob praznovanju 50-letnice šole pa 
se je slavja udeležil sedanji predsednik naše domovine Borut 
Pahor. Velik poklon njenemu inovativnemu delu so bile stoječe 
ovacije vseh navzočih za avtorsko besedilo in režijo dramsko-
gibalne točke Vse se da … ob zaključku 1. mednarodnega simpo-
zija Izziv v šoli 2019 v Kamniku. Z učenci sodeluje tudi na Vero-
nikinem festivalu, Muzejski noči, Improligi ter v bralnih projek-
tih Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. 
Kot predani Mekinjčanki ji zagotovo največ pomeni priprava in 
izvedba slavnostne prireditve ob 100-letnici šolske stavbe v 
Mekinjah in soavtorstvo knjige Od doma do šole: zbornik ob 
100-letnici Društvenega doma (1911–2011) in šolske stavbe 
(1912–2012) v Mekinjah. 
Njena pozitivna energija, ustvarjalnost, pripravljenost prisluh-
niti in vedno brezpogojno pomagati so vrednote, ki jo krasijo; 
vse, ki imajo srečo z njo sodelovati ali občudovati njene stvarit-
ve, pa bogatijo. S svojo poklicno potjo, talenti in entuziazmom 
pušča velik pečat našemu kraju.

Srebrno priznanje:
EMILJAN (MILAN) ZAVRŠNIK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Emiljanu (Milanu) 
Završniku srebrno priznanje Občine Kamnik za vzpostavitev 
prve video produkcijske in informativne hiše Televizija Impulz 
v Kamniku, za nesebično širjenje tovrstnega znanja med mlade 
ustvarjalce ter za trajnostno delovanje na področju lokalne vi-
deo produkcije. 

Milan Završnik, video producent, režiser in snemalec je leta 1990 
ustanovil Televizijo Impulz. Njegova znanje in občutek za so-
dobno video tehnologijo ter kvalitetna vzgoja kadrov so TV Im-
pulz skupaj s Kamnikom umeščali v vrh takratne slovenske vi-
deo produkcije. 
Na montažerskih, uredniških in producentskih stolih so se pod 
Milanovim mentorstvom izmenjali številni še danes dejavni 
ustvarjalci in novinarji, ki sta jima bila pisarna in studio na Ma-
istrovi ulici prvi stik z vedno bolj popularno video produkcijo. 
Mnogi izmed njih so kasneje zlahka našli mesto v sodobnejših 
produkcijskih hišah od Radiotelevizije Slovenija, Pop TV do Ka-
nala A.
Zaradi Milanove odprtosti do novih izzivov so v produkciji TV 
Impulz nastajale številne zanimive in inovativne oddaje. Poseb-
no mesto v tej zgodbi ima satirična nanizanka Polž v solati, ki jo 

Nagrajenci Občine Kamnik
Župan Matej Slapar bo tudi letos podelil priznanja Občine Kamnik. Zaslužnih posameznikov je letos pet, s svojim predanim 
delom pa so še posebno pripomogli k razvoju, promociji in kakovosti življenja v občini Kamnik.

Joško Berlec / Foto: Gorazd Kavčič

Helena Sterle / Foto: Gorazd Kavčič

Ivanka (Jana) Svetec / Foto: Gorazd Kavčič

Emiljan (Milan) Završnik / Foto: Gorazd Kavčič
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je na TV Impulz pod budnim Milanovim vodstvom producirala 
takrat še mlada in neizkušena ekipa Kulturnega društva Priden 
možic. Po nekaj letih in osvojeni državni nagradi Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti je ekipa delo nadaljevala na Radiote-
leviziji Slovenija, z Milanom pa ohranila stik pri številnih projek-
tih sinhronizacije risanih filmov za otroke.
Neizbrisen je bil prispevek TV Impulz med osamosvojitveno voj-
no, ko je domača ekipa spremljala in dokumentirala dogajanje v 
okolici Kamnika ter vsakodnevno pripravljala novice. Med sne-
manjem je bil ranjen snemalec Stane Homar, Milanu pa so pre-
rešetali vozilo. 
Od takrat je minilo mnogo let. Milan skupaj s soprogo Vesno še 
dandanes, zdaj pod imenom Vemiz media, hodi po poti, ki jo je 
začrtal ob rojstvu Slovenije. In tudi danes, po tridesetih letih 
trdega dela, ga še vedno lahko srečamo s kamero v rokah ali v 
njunem studiu.

Bronasto priznanje:
ZVONKO CVEK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Zvonku Cveku bronas-
to priznanje Občine Kamnik za njegovo dolgoletno delo na po-
dročju telesne kulture in veteranskih ter domoljubnih organi-
zacij, s katerim je pomembno prispeval k razvoju kamniške 
občine na teh področjih. 

Zvonko Cvek se je leta 1976 zaposlil v občini Kamnik kot name-
stnik načelnika oddelka za ljudsko obrambo. To delo je opravljal 
do leta 1983. Nato je štiri leta, od 1984 do 1988, predsedoval Zve-
zi rezervnih vojaških starešin v občini Kamnik. V letih od 1986 do 
1990 je deloval v tedanjem Izvršnem svetu skupščine, kasneje v 
Nadzornem odboru, od leta 2002 do 2006 pa v Občinskem svetu 
Občine Kamnik. Poleg teh nalog se je kot rekreativni športnik 
udejstvoval na športnem področju kot organizator, bil pa je tudi 
predsednik Zveze telesnokulturnih organizacij v občini Kamnik. 
Ob delu se je vseskozi izobraževal in leta 2007 magistriral na 
temo državljanskih in političnih pravic.
Ves čas je bil uspešen in ustvarjalen tudi na področju društvene-
ga delovanja in povezovanja domoljubnih in veteranskih dru-
štev v občini. Je soustanovitelj Območnega odbora Zveze slo-
venskih častnikov Kamnik - Komenda, Društva general Maister 
Kamnik in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik. 
Že 16. leto uspešno vodi Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnik. Sodeloval je pri podpisu Listine o medseboj-
nem sodelovanju in koordinaciji petih veteranskih in domoljub-
nih društev občine Kamnik, ki sedaj delujejo usklajeno s progra-
mi in prisotnostjo na prireditvah v občini Kamnik in širše v Repu-
bliki Sloveniji. Aktivno deluje v komisiji za izvedbo nagradnega 
natečaja veteranskih in domoljubnih društev za učence drugega 
in tretjega triletja osnovnih šol na področju likovnih in literarnih 
prispevkov na temo domoljubja, ki potekajo že od leta 2013. 
Takšen pristop k mladim je potreben, da s pomočjo mentorstva 
starejših spoznavajo, kaj pomeni imeti topel dom in ljubiti svojo 
domovino. 
Čeprav je upokojen, ustvarjalno in zavzeto deluje na različnih 
področjih, kar potrjujejo mnogi dosežki, za katere je v preteklo-
sti prejel vrsto priznanj in pohval.

Zvonko Cvek / Foto: Gorazd Kavčič

Dogodki ob občinskem prazniku  
v Medobčinskem muzeju Kamnik
V četrtek, 4. marca, smo na zunanjih panojih na Šutni 
odprli prvo v nizu razstav ob 60-letnici kamniškega mu-
zeja – Zgodbe muzejskih predmetov. Štirideset izbra-
nih predmetov pripoveduje zgodbo o življenju v prete-
klosti, ustvarjalnosti, rabi od najstarejšega predmeta v 
muzeju, čeljustnice pritlikavega nosoroga, stare 25 mili-
jonov let, do sedežnega reda Kina dom Kamnik iz 50. let 
20. stoletja. Muzejski predmet je namreč srce vsakega 
muzeja. Lahko je na videz nezanimiv, lahko je bleščeč in 
barvit – vsak je za nas neprecenljiv, kajti vsak od njih 
skriva v sebi zgodbo o življenju, delu, ustvarjalnosti na-
ših prednikov, bolj ali manj znanih. V naših zbirkah hra-
nimo blizu 25.000 muzejskih predmetov. Pred vami so 
le izbrani. Te predmete in še veliko več pa lahko vidite na 
naših stalnih in občasnih razstavah. 
Avtorji razstave: Saša Bučan, Alenka Juvan, Marko Ku-
mer, Janja Železnikar, mag. Zora Torkar

V galeriji Miha Maleš sta načrtovani dve razstavi – v Ga-
leriji Pogled razstava mlade umetnice Katje Kovše, ki jo 
zanima ustvarjanje v ilustraciji in stripu od 10. marca 
dalje, v Galeriji Miha Maleš pa od 24. marca gostujoča 
razstava o slovenskem slikarju Lojzetu Perku z naslo-
vom Med viharjem in jasnino. Gre za razstavo ob 
40-letnici smrti (1909–1980) notranjskega slikarja, ki pa 
je bil tudi tesno povezan s Kamnikom.
Kustosinja razstave: Katarina Dajčman, Dolenjski muzej 
Novo mesto

V marcu se še posebej spominjamo našega rojaka Ru-
dolfa Maistra, ki 29. marca praznuje rojstni dan, obe-
nem pa je to seveda tudi praznik Občine Kamnik.

V okviru skupne spletne akcije Skupnosti muzejev Slove-
nije #naprejvpreteklost bosta na spletni strani muzeja 
https://www.muzej-kamnik-on.net/ objavljena dva do-
godka:

• Torek, 23. marec 2021, ob 10. uri
ZGODOVINOPISANICA O MAISTRU

Kratka zgodba o kamniškem rojaku Rudolfu Maistru 
ob rojstnem dnevu

Avtorica: Alenka Juvan

• Petek, 26. marec 2021, ob 10. uri
SPLETNO VODSTVO PO RAZSTAVI TAM  
PRI CELOVCU. KOROŠKI PLEBISCIT 1920  
V LITERATURI IN GLASBI

Avtorica: Alenka Juvan 
Kamera: Društvo Rudolfa Maistra Kamnik

Kot vsako leto pa vas Rojstna hiša Rudolfa Maistra ob 
občinskem prazniku v ponedeljek, 29. marca 2021, od 10. 
do 18. ure vabi na brezplačne individualne oglede stalne 
in občasne razstave Koroški plebiscit 1920 v literaturi in 
glasbi.

V počastitev praznika Občine Kamnik vas v

ponedeljek, 29. marca 2021,  
vljudno vabim 

k ogledu video vsebine na uradni  
spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si  

ter na kanalu Občine Kamnik na Youtubu 
in spletnih povezavah ter družbenih omrežjih  

Doma kulture Kamnik

ob 18. uri
OSREDNJA SLOVESNOST  

OB PRAZNIKU OBČINE KAMNIK  
S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK

Dom kulture Kamnik

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bo podeljenih pet priznanj  
Občine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Matej Slapar. 

V kulturnem programu bodo nastopili  
Mešani pevski zbor Odmev Kamnik, Mestna godba Kamnik,  

učenci Glasbene šole Kamnik in plesalci Plesnega kluba Šinšin. 

Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.

Matej Slapar, 
župan

Video vsebina se bo odvijala v živo in jo bomo izvedli v skladu  
s takratnimi epidemiološkimi razmerami in navodili pristojnih institucij.
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na kilogram
- različne dimenzije  - različni modeli  - različne barve

SEJEMSKA PONUDBA!

Na voljo več kot 8000 brisač.

HIŠNI SEJEM
S POPUSTI DO 70%-

Samo 13 dni! Od 15. 3. do 27. 3. 2021.

Cena 1 kg brisač = 1290

www.svilanit.siTrgovina Svilanit OUTLET Kamnik

Akcija »brisače na kg« velja za izbrane kopalniške 
brisače. Ponudba velja do odprodaje zalog. Na voljo 
so brisače različnih dimenzij iz linij: Ocean, Orbit, 
Lucija, Eva in Odiseja (pretekla kolekcija). 

Kovinarska cesta 4, Kamnik 01 839 61 60
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Jasna Paladin

Kamnik – Gimnazija in sre-
dnja šola Rudolfa Maistra 
Kamnik (GSŠRM) je zadnje 
desetletje precej mednaro-
dno usmerjena, s kakovo-
stnimi programi in zaneslji-
vostjo pri sodelovanju v pro-
gramu Erasmus+ pa so si 
nedavno prislužili še Eras-
mus akreditacijo. Že do se-

daj so prijavljali t. i. progra-
me mobilnosti, kar pomeni, 
da so njihovi dijaki predšol-
ske vzgoje in programa eko-
nomski tehnik prakso lahko 
opravljali v tujini, vse to pa 
bo v prihodnjih sedmih letih 
še lažje dosegljivo.
»To, da smo postali nosilci 
Erasmus akreditacije, je za 
našo šolo zares velika in 
odlična novica. Zgodbo smo 
gradili deset let, gradili smo 
jo načrtno in tako ustvarili 
zaupanje, da znamo dobro 
ravnati z evropskim denar-
jem, da spodbujamo mlade 
in zaposlene k temu, da raz-
širjajo svoja obzorja, in da 
bogatimo tako dijake kot 
strokovni kader. Akreditaci-
ja pomeni, da ima organiza-
cija, ki je uspela na razpisu, 
v naslednjem programskem 
obdobju skrajšano obliko 
prijave. To ne pomeni, da je 
vsak naslednji projekt avto-
matično sprejet, je pa celo-
ten postopek precej hitrejši 
in lažji, saj so bile ključne 
vsebine podrobno predsta-
vljene v predlogu za akredi-
tacijo in jih zato ni treba 
podrobneje predstavljati 
tudi v naslednjih projektnih 
predlogih, tako kot je bilo to 
za GSŠRM potrebno do se-
daj. Uspešna prijava na raz-
pis za Erasmus akreditacijo 

je tako plod dobrega večlet-
nega sodelovanja vseh zapo-
slenih ter uspešnega strate-
škega načrtovanja razvoja in 
vizije šole,« nam je povedala 
ravnateljica GSŠRM Bernar-
da Trstenjak in dodala, da so 
se na prijavo zares dobro 
pripravili, na rezultate pa so 
čakali vse od oktobra, zato je 
veselje nad uspehom v šoli 
zdaj še toliko večje. S prejeto 

akreditacijo bo ves postopek 
pridobivanja projektov za 
GSŠRM veliko enostavnejši 
in s precejšnjo gotovostjo se 
lahko veselijo razširjenega 
obsega projektnih aktivno-
sti, ki prinašajo veliko doda-
no vrednost za dijake in za-
poslene.
Z možnostmi, ki jih bodo v 
prihodnje pridobili v okviru 
evropskih projektov, name-
ravajo intenzivno izobraže-
vati in usposabljati svoje 
strokovne delavce v soro-
dnih institucijah v tujini, di-
jakom pa ponuditi različne 
oblike opravljanja obvezne 
prakse v drugih državah. Po-
leg tega načrtujejo s šolami 
iz tujine tudi partnerske 
projekte, ki prav tako pome-
nijo velik doprinos k razvoju 
njihovih dijakov. V ta na-
men so pripravili pomem-
ben dokument Strategija in-
ternacionalizacije šole.
»Danes imamo v šoli že 
dobro razvit sistem organi-
zacije mednarodnih mobil-
nosti, v katerega vključuje-
mo več učiteljev in ostalih 
zaposlenih, vključno s sveto-
valno službo, tehničnim 
osebjem in vodstvom šole. 
Pri pripravi gostovanj v veli-
ki meri aktivno vključujemo 
tudi dijake in tudi pri njih 
opažamo vedno večje zani-

manje za sodelovanje. Za 
vsak posamezen mednaro-
dni projekt imamo določen 
projektni tim, vsak član ima 
določene zadolžitve, ki pa 
seveda temeljijo na potre-
bah projekta, željah in kom-
petencah posameznikov. Že 
v razpisnem letu 2020 smo 
uspeli s projektnim predlo-
gom, ki je po proračunu za 
nas največji do sedaj. S tem 

in z zdaj prejeto akreditacijo 
začenjamo tudi razmišljati o 
vzpostavitvi profesionalnega 
vodenja projektov v naši 
šoli. Že od prvih poskusov 
projektnih povezovanj dalje 
pri dijakih opažamo večje 
zanimanje za učenje, opra-
vljanje obvezne prakse, pre-
miki so vidni zlasti v načinu 
komuniciranja mladih, raz-
mišljanju, pozitivni samo-
podobi, izgubi strahu pred 
podajanjem v neznano, upo-
rabi tujega jezika ... Tudi pri 
strokovnih delavcih, ki so se 
vključevali v mednarodne 
projekte, smo opazili podob-
ne pozitivne odzive,« še pra-
vi ravnateljica.
Projekte na omenjeni pro-
gram GSŠRM prijavlja prek 
nacionalne agencije Cme-
pius. V zadnjih letih so si 
nabrali res veliko izkušenj 
in marsikje orali ledino, zelo 
velika spodbuda pa je bila, 
ko so že za odlično izpeljan 
prvi projekt leta 2012 prejeli 
prestižno nagrado – evrop-
sko jezikovno priznanje. 
Kateri dijaki lahko gredo na 
prakso v tujini, določa njiho-
va prijava, izražen osebni 
interes in posebni kriteriji, 
ki jih določi šola. Doslej pa 
je izkušnje onkraj državnih 
meja v teh letih nabiralo več 
kot 240 dijakov.

Po znanje tudi 
v tujino
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik v programu Erasmus 
sodeluje že zadnjih deset let, letos pa jim je bila zaupana t. i. Erasmus 
akreditacija, v okviru katere bodo lahko v obdobju med letoma 2021 in 
2027 za mednarodno izobraževanje dijakov in zaposlenih prejemali več 
evropskih sredstev.

Dijaki predšolske vzgoje na praksi v angleškem Leedsu / Foto: GSŠRM

Ana Novak

Kamnik – Z natečajem smo 
želeli spodbuditi ustvarjal-
nost dijakov in študentov na 
literarnem področju.
V sklopu natečaja smo zbi-
rali pesmi in kratke zgodbe. 
Veseli smo, da je bil projekt 
uspešno izveden, in četudi 
letos nismo prejeli veliko 
del, ga bomo zagotovo po-
novili tudi v prihodnjem 
letu. 
Ker podelitev nagrad za 
mlade ustvarjalce trenutno 
ni mogoča, smo se odločili, 
da v znak zaključka literar-
nega natečaja organiziramo 
okroglo mizo, kjer smo na-
slovili problematiko literar-
nega ustvarjanja v času epi-
demije. Gosti okrogle mize 
so bili Anže Slana, Helena 
Sterle in dr. Noah Charney, 
dogodek pa je povezoval 
prof. Milan Mandeljc. Po-
govor je tekel o tem, kako 

izkoristiti sedanjo krizo 
sebi v prid, o čemer so go-
stje izrazili svoje mnenje, 
med drugim pa so poudari-
li dejstvo, da lahko tudi zdaj 
najdemo veliko priložnosti 
za delo, sploh za delo od 
doma. 
Moderator Milan Mandeljc 
jim je zastavil tudi po-
membno vprašanje: »Vedno 
je kultura pomagala nam; je 

sedaj čas, da mi pomagamo 
njej?« 
Končna misel gostov, ki se ji 
pridružuje tudi naš klub, pa 
je bila, da lahko kulturi in 
umetnikom najbolj poma-
gamo s tem, da jih podpira-
mo tudi v teh časih tako, da 
kupimo vstopnico za kakšen 
njihov virtualni dogodek in 
združimo prijetno s ko-
ristnim.

Mladi krizo vidijo tudi 
kot priložnost
V Študentskem klubu Kamnik smo v spomin na največjega slovenskega 
pesnika Franceta Prešerna v mesecu februarju organizirali literarni natečaj 
z naslovom Kriza je priložnost.

Udeleženci virtualne okrogle mize ob zaključku literarnega 
natečaja
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Kamniški klub je 
v novo sezono krenil s kad-
rovsko spremembo, saj je 
mesto športnega direktorja 
zasedel nekdanji calcitovec 
Rok Korošec. Ta bo vezni 
člen med športniki in vod-
stvom kluba. Člansko A-eki-
po bodo tako kot lani sestav-
ljali Rok Naglič, Matic Kra-
njec Žagar in Blaž Žle, ki se 
dirk že veselijo, a upajo, da 
bodo zdravstvene razmere 
po Evropi to dopuščale.
»Moje priprave so se pričele 
odlično, z najeto hišo na slo-
venski obali, kaj bi si želel 
lepšega ... Vendar sem kma-
lu naletel na težave z levim 
kolenom, ki so me za dobrih 
14 dni zaustavile pri trenin-
gu. Preden smo ugotovili, za 
kaj gre, in postavili vse sku-
paj nazaj na normalne tire, 
je bilo januarja praktično 
konec. Nato sem počasi za-
čel trenirati normalno in tre-
nutno sem v polnem trenin-
gu ter se pripravljam na 
prvo dirko sezone Langenlo-
is C1 v Avstriji, za katero 
upam, da bo. Ni mi težko 
trenirati, saj imam 25 let, in 
tudi če letos ne bo dosti pri-
ložnosti, jih bom izkoristil 
leta 2022, saj še vedno zelo 
lepo napredujem in vem, da 
se sposoben svetovnega 
vrha, vendar lepo korak za 
korakom, ničesar se ne da 
prehiteti,« je povedal naj-
boljši slovenski gorski kole-
sar v krosu zadnjih let Rok 

Naglič in dodal: »Koledar za 
2021 že imamo sestavljen, 
zdaj samo upamo, da dirke 
bodo.
Preostala člana ekipe Žle in 
Kranjec Žagar bosta letos 
prvo leto dirkala v konku-
renci mlajših članov. Oba 
načrtujeta začetek sezone v 
Vrtojbi. »Letos smo imeli z 
reprezentanco že v začetku 
januarja priprave, ki so tra-
jale kar dober mesec. Ker ni 
bilo šole, sem si to lahko pri-
voščil. Pripravljam se na 
polno. Želim si dirkati in 
komaj čakam začetek sezo-
ne. Motivacija je, saj sem 
letos prvo leto v U23 in si 
želim biti na visoki ravni. 
Seznam dirk še usklajujemo 
in gledamo, kam bi se naj-
bolj splačalo iti, da bi prido-
bili nekaj točk UCI, saj so te 
zelo pomembne za startno 
pozicijo,« je povedal Žle.
»Zadnji mesec in pol smo 
trenirali v Portorožu v okvi-
ru reprezentančnih priprav. 
Veliko pozornosti posvečam 
regeneraciji po treningu, saj 
se mi to zdi v zimskem ob-
dobju, ko se gradi baza in se 
delajo daljši treningi, zelo 
pomembno. Upam, da 
bomo letos čim več dirkali 
in da bo čim manj dirk od-
povedanih,« si želi Kranjec 
Žagar, o načrtih za dirke pa: 
»Okvirni plan reprezen-
tančnih dirk smo si ogledali 
že na pripravah. Znotraj 
kluba pa se bomo dogovori-
li, ko bodo razmere dopuš-
čale.«

Odštevajo dneve  
do začetka sezone
Gorski kolesarji z nestrpnostjo pričakujejo 
začetek sezone. Člani A-ekipe Calcit Bike Teama 
Rok Naglič, Matic Kranjec Žagar in Blaž Žle so se 
pripravljali na slovenski obali. Motivacije jim ne 
manjka, vsi si želijo predvsem, da bi bilo dovolj 
priložnosti za dirkanje.

Damijan Rifl

Spodnje Stranje – V začetku 
meseca je bila v nemškem 
Götschnu na sporedu šesta 
letošnja tekma deskarjev za 
evropski pokal v skokih pro-
stega sloga (Big Air). V 
dvočlanski slovenski ekipi, 
ki jo je na Bavarsko odpeljal 
trener slovenske B-repre-
zentance Anej Miglar, je bil 
tudi 13-letni Aljaž Sladič iz 
Spodnjih Stranj. 
Mladi deskar je v svojem če-
trtem nastopu na tekmah 
evropskega pokala kot naj-
mlajši udeleženec tekmova-
nja zasedel 28. mesto. V iz-
jemno močni konkurenci 
(nastopili so številni deskar-
ji, ki redno tekmujejo v sve-
tovnem pokalu) je rezultat 
kariere dosegel Sladičev sta-

rejši reprezentančni kolega 
Ožbe Kuhar z Vrhnike, ki je 
zmagal pred Švicarjem Jo-
nasom Junkerjem in Nizo-
zemcem Samom Vermaa-
tom.
»Z rezultatom sem zadovo-
ljen. Nisem bil le najmlajši, 
pač pa tudi najlažji udeleže-
nec tekme, kar v težkih vre-
menskih pogojih, ki smo jih 
imeli na tej tekmi, seveda 
močno vpliva na zaletno hit-
rost. Kljub temu sem uspeš-
no izvedel skok in se še dru-
gič v tej sezoni uvrstil med 
najboljših trideset v evrop-
skem pokalu,« nam je pove-
dal Aljaž Sladič, ki je prvo 
uvrstitev med trideseterico 
(27. mesto) dosegel ob svo-
jem debitantskem nastopu v 
evropskem pokalu februarja 
na srbskem Kopaoniku.

Uspešen v 
evropskem pokalu
Trinajstletni Aljaž Sladič je uspešno nastopil v 
Nemčiji na tekmi deskarjev za evropski pokal v 
skokih prostega sloga.

Ožbe Kuhar, trener Anej Miglar in Aljaž Sladič po tekmi v 
Götschnu / Foto: SloSki Snowboard

Aleksander Sokler

Kamnik – Kamniška ekipa je 
pod vodstvom predsednika 
kluba Dareta Homarja se-
stavila odlično ekipo, ki je 
prvič v zgodovini kluba v de-
cembru dvignila pokal za 
naslov pokalnega članskega 
prvaka. Osvojitev enega od 
članskih naslovov je bil tudi 
osnovni cilj kamniške ekipe, 
ki pa se trenutno realno 
spogleduje še z naslovom 
državnega prvaka. Homarju 
je uspelo v klub zvabiti naj-
boljšega slovenskega trener-
ja zadnjih let Aleša Komelja, 
kar je bil tudi povod, da se je 
ekipi pridružil še Matej 
Nastran, ki velja za najbolj-
šega slovenskega vaterpoli-
sta vseh časov. Ekipo sestav-
ljajo poleg izkušenih članov 
tudi slovenski mladinski re-
prezentanti David Golob, 
Lukas Z. Gligorovski, Jošt 
Čarni, Aleksander Cerar, 
Marko Pilić, Ažbe Cerar in 
Urban Zupan, kar je samo 
dokaz, da se pod vodstvom 
trenerja mlajših selekcij Pri-
moža Romšaka dela odlič-
no. Dobro delo so prepozna-
li tudi številni sponzorji in 
še dodatno podprli prizade-
vanje kluba, da se nadaljuje 
tradicija kamniškega va-
terpola. Za vaterpoliste in 
strokovno vodstvo kluba 

Calcit Waterpolo Kamnik je 
velik napor vsakodnevna vo-
žnja v pokrite bazene po 
Sloveniji, kjer imajo v zim-
skem času treninge. Pokrit 
bazen z balonom bi bil več 
kot dobrodošel. 
Državno prvenstvo je letos 
sestavljeno iz treh kol. V 
prvem delu je Calcit nanizal 
same zmage in končal na 
vrhu lestvice. Po mesecu 
premora so Kamničani prvo 
marčevsko tekmo odigrali 
proti ekipi AVK Branik Ma-
ribor. Letos mariborsko 
člansko ekipo sestavlja pred-
vsem slovenska kadetska re-
prezentanca, ki se pripravlja 
za nastop na junijskih kvali-
fikacijah za EP. Trener eki-
pe Calcit Waterpolo Aleš 
Komelj, ki je hkrati tudi se-
lektor mlade kadetske repre-
zentance, je tokrat vodil ma-
riborsko ekipo. Njegovo 
mesto je uspešno prevzel 
njegov pomočnik Primož 
Romšak, sicer trener mlaj-
ših kamniških selekcij, ki je 
veliko minut namenil pred-
vsem mlajšim igralcem. 
Prvo četrtino je kamniška 
ekipa dobila z rezultatom 4 : 
1. V nadaljevanju so Kamni-
čani vzdrževali minimalno 
prednost in tekmo varno 
pripeljali do konca z rezulta-
tom 13 : 11. Sledila je tekma 
z VD Koper 1958. Kamniča-

ni so že po treh minutah vo-
dili z rezultatom 3 : 0 in ko 
je že kazalo, da bodo prišli 
do lahke zmage, so Koprča-
ni ob koncu druge četrtine 
rezultat celo izenačili. Ob 
številnih vratnicah in izklju-
čitvah, predvsem na strani 
Calcita, se je tekma prevesi-
la v napeto končnico. Po 
rdečem kartonu kamniške-
ga kapetana Steleta je imel 
Koper ob koncu zadnji na-
pad in celo možnost za ize-
načenje. Semafor je na kon-
cu pokazal rezultat 12 : 11 v 
korist Calcita.
V zadnji tekmi je Calcit mo-
ral priznati poraz proti AVK 
Triglav z rezultatom 9 : 7. 
Prvi so povedli Kamničani, 

nato pa so triglavani kazno-
vali neučinkovitost Calcita 
in ob polčasu imeli prednost 
treh zadetkov. Calcit se ni 
predal in se je v tretji četrtini 
približal zgolj na gol zao-
stanka. Z nepopustljivo igro 
obeh ekip se je tekma preve-
sila v napeto končnico, kjer 
je Calcit imel žogo za izena-
čenje, a se je namesto z go-
lom Calcita tekma zaključila 
z golom kranjske ekipe v 
protinapadu. Kranjčani so 
se tako oddolžili za poraz v 
prvem kolu. Naslednjo tek-
mo bo Calcit igral proti VK 
Ljubljana Slovan. Sicer pa 
bodo Kamničani, ko se oto-
pli, končno spet zaigrali v 
svojem odprtem bazenu.

Odlična igra kamniških 
vaterpolistov
Calcit Waterpolo Kamnik je sestavil odlično ekipo, ki se resno spogleduje s prvim naslovom 
državnega prvaka v članski konkurenci.

V derbiju kola je Calcit Waterpolo z zadnjim napadom 
podaril zmago Kranjčanom. / Foto: Aleksander Sokler

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    
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Sela pri Kamniku 23, 2141 Kamnik
GSM: 041 288 145

E-pošta: info@vgvrankar.si
www.vgvrankar.si

Adaptacije, novogradnje, ureditev dvorišč, 
asfaltiranje, zunanja ureditev, 
kanalizacija, čistilne naprave, rušitve,  
popisi del, svetovanje ... 

Ob občinskem 
prazniku  

občine Kamnik 
iskrene čestitke  
vsem občankam  

in občanom.

Mira Papež

Kamnik – Organizatorji te-
kaških tekem na Kamni-
škem bodo tudi v letu 2021 
sodelovali v Tekaškem poka-
lu občine Kamnik, kot ga 
bodo dopuščale epidemiolo-
ške razmere. Sestavljalo ga 
bo šest tekov.

Tekme bodo izvedene po 
pravilniku tekaškega pokala, 
ki so ga organizatorji spreje-
li 1. marca.  
Glede na Odlok o začasnih 
omejitvah pri izvajanju špor-
tnih programov, ki je v veljavi 
do 12. marca 2021, je možna 
samo izvedba Teka k Sv. Pri-
možu, ki bo 10. aprila. Tek-

ma bo državno prvenstvo za 
mladinske kategorije in kvali-
fikacijska tekma za DP člane/
članice. Več o teku na spletni 
strani www.kgtpapez.si.
Novosti v zvezi z nastopi na 
tekmah državnega prven-
stva: obvezno je članstvo v 
klubu. Na tekmah DP bodo 
lahko nastopali samo regi-

strirani člani kluba. To po-
meni, da se mora tekač prej 
vključiti v neki atletski klub. 
Ta ga registrira v informacij-
ski sistem pri AZS in tako 
pridobi tudi registracijsko 
številko. 
Glede tekem in trenutnih 
razmer spremljajte spletno 
stran www.kgtpapez.si.

Tekaški pokal 
občine Kamnik
Glede na epidemiološke razmere bo Tekaški 
pokal občine Kamnik 2021 obsegal šest tekem. 
Prva, 25. Tek k Sv. Primožu, bo predvidoma 10. 
aprila.

TEK DATUM ORGANIZATOR

25. Tek k Sv. Primožu – DP 
mladinci/mladinke, kvalifi-
kacijska tekma za  
DP za člane/članice

10. 4. 2021
Ivan Urh in  
KGT Papež

32. Mekinjski kros –  
Memorial Mira Petka

27. 4. 2021 Lado Kveder

1. Tek na Bibo planino 23. 5. 2021 Zvonko Kemperl

15. Češnjiški tek – Memori-
al Zdravka Berlica

19. 9. 2021 Kristjan Kropivšek

12. Veronikin tek 10. 10. 2021 Franci Kramar

20. Miklavžev tek
9. 10. 2021 ali 
4. 12. 2021

Tomo Petek

Miha Štamcar

Kamnik – Težjo pot do finala 
končnice ima kamniška mo-
ška zasedba, saj je njen 
nasprotnik serijski sloven-
ski državni prvak ACH Vol-
ley, branilke naslova držav-
nih prvakinj Kamničanke pa 
igrajo z novogoriškim mo-
štvom GEN-I Volley.
Nekoliko presenetljivo so 
težje delo na poti do polfina-
la končnice imele kamniške 
odbojkarice, ki so redni del 
prvenstva končale na prvem 
mestu s kar 19 točkami 
prednosti pred drugouvršče-
no ekipo Nova KBM Branik. 
Njihove nasprotnice v četrt-
finalu Ankarančanke so bile 
šele osme, tako da so morale 
za obstanek v Sportklub prvi 
odbojkarski ligi igrati tekmo 
osmine finala s Formisom. 
Na treh tekmah so bile bolj-
še nasprotnice, neobreme-
njene pa so proti Kamni-
čankam v obeh tekmah pri-
kazale eno svojih boljših 
predstav v letošnji sezoni. 
Že na prvi tekmi v domači 

dvorani so četo Gregorja 
Rozmana presenetile v 
prvem nizu, prav tako na 
drugi v Kamniku. 
»Nekoliko se nam je pozna-
lo, da od tekme s SIP-om 
Šempeter v zadnjem krogu 
rednega dela državnega pr-
venstva nismo imele nobe-
ne tekme, na drugi strani so 
Ankarančanke igrale v os-
mini finala in so ohranile 
tekmovalni ritem. V treh ni-
zih, dva od teh so tudi dobi-
le, so nas pošteno namučile, 
toda na koncu smo vendarle 
potrdile svojo premoč in za-
služeno zmagale. Vsekakor 
nas zdaj z Novogoričankami 
čakajo še veliko težji obraču-
ni, vendar smo jih v treh le-
tošnjih medsebojnih tek-
mah premagale in verja-
mem, da bo tako še dvakrat. 
Moja velika želja je, da bi s 

Calcitom Volleyjem po lan-
skem mladinskem naslovu 
državnih prvakinj letos pos-
tala še članska. Upam, da se 
mi bo uresničila, ampak pot 
do tja bo še dolga in nepred-
vidljiva,« se vseh čeri, ki so 
še pred Kamničankami, za-
veda Anja Zorman. Mlada, 
19-letna Jeseničanka, ki je 
tretjo sezono v Calcitu Vol-
leyju, je lani in polovico le-
tošnje sezone igrala za dru-
go kamniško ekipo, zdaj pa 
spet igra za prvo.
V drugem polfinalu se meri-
ta Nova KBM Branik in SIP 
Šempeter. Zmagovalke pol-
finalnih tekem, igra se na 
dve zmagi, se bosta uvrstili v 
veliki finale, poraženi ekipi 
pa bosta igrali za končno 
tretje mesto. 

Enkrat so letos že 
premagali državne prvake
S kar nekaj negotovosti so v 
četrtfinalne dvoboje s Panvi-
to Pomgradom krenili varo-
vanci Gregorja Jerončiča. So-
bočani so jih namreč v zadnji 

tekmi rednega dela prvenstva 
premagali v svoji dvorani. Še 
več, Kamničani niso osvojili 
niti niza, čeprav je res, da je 
bila zanje to nepomembna 
tekma, na drugi strani so se 
Sobočani z zmago rešili os-
mine finala končnice. Toda 
že na prvi četrtfinalni tekmi 
so kamniški odbojkarji le po-
trdili, da imajo močnejšo za-
sedbo, še prepričljivejši so 
bili v svoji dvorani. Prvi eta-
pni cilj, uvrstitev v polfinale 
končnice, so tako dosegli, 
drugi, uvrstitev v veliki finale, 
pa bo težje uresničljiv. Njiho-
va ovira do finala je ACH 
Volley, ki prvič po letu 2005 
rednega dela prvenstva ni 
končal na prvem mestu, prav 
tako od takrat tudi še ni izgu-
bil v finalu. A vedno je enkrat 
prvič, v rednem delu prven-
stva jih je prehitel Merkur 

Maribor, v polfinalu končni-
ce jih bo morda Calcit Volley.
»V igri je še veliko rezerv in 
zdaj je čas, da jih aktiviramo. 
Imamo kakovostno sestavlje-
no ekipo, ki je sposobna pri-
kazati boljšo odbojko, kot 
smo jo v dozdajšnjem delu 
sezone. Zavedamo se, da 
popravnih izpitov ne bo več, 
prav tako se zavedamo, da je 
ACH Volley v vlogi favorita, 
toda v letošnji sezoni smo ga 
enkrat že premagali, na pre-
ostalih dveh tekmah pa smo 
bili obakrat blizu uspeha. 
Prepričan sem, da se lahko 
uvrstimo v finale,« je optimi-
stično razpoložen Poljak Mi-
losz Hebda, edini tujec v 
kamniški ekipi, ki drugo se-
zono igra za Calcit Volley. 
Zanj je dolgo veljalo, da še 
išče svojo formo, vendar je 
bil na obeh četrtfinalnih tek-
mah končnice eden boljših 
kamniških igralcev. 
V drugem polfinalu se meri-
ta Merkur Maribor in Salo-
nit Anhovo.

Po štirih mesecih in pol 
spet na igrišču
Kar štiri mesece in pol je tra-
jal odmor v drugi moški ligi, 
kjer svoje izkušnje nabira 
druga ekipa Calcita Volleyja, 
ki jo vodi Gašper Ribič. Do 
premora so mladi kamniški 
odbojkarji igrali le eno tek-
mo, v gosteh so premagali 
Črnuče II, vendar ta tekma 
zdaj ne velja več, kajti vodstvo 
Odbojkarske zveze Slovenije 
se je odločilo, da se bo prven-
stvo nadaljevalo po enokrož-
nem sistemu, opravili pa so 
tudi nov žreb. Prvo tekmo so 
Ribičevi varovanci že odigrali 
in v gosteh s 3 : 0 premagali 
Braslovče, danes pa jih čaka 
gostovanje pri drugi ekipi 
Merkurja Maribor.
»Ne morem ravno reči, da 
smo v Braslovčah navkljub 
zmagi ravno navdušili z 

Najpomembnejše 
tekme v sezoni
Pred odbojkaricami in odbojkarji Calcita Volleyja so najpomembnejše tekme v sezoni. Včeraj zvečer 
sta obe ekipi že odigrali prvi polfinalni tekmi končnice v Sportklub prvi odbojkarski ligi, jutri pa ju 
čakata še povratni tekmi, medtem ko bosta morebitni tretji na sporedu v ponedeljek.

»Prepričan sem, da se lahko uvrstimo v finale,« je 
optimistično razpoložen Poljak Milosz Hebda, edini tujec v 
kamniški ekipi. / Foto: Klemen Brumec

Kamnik – Kamniški atlet Jan Emberšič, član Atletskega kluba 
Domžale in dijak tretjega letnika Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik, je v metu 6-kilogramskega kladiva 
z rezultatom 69,43 metra zmagal na zimskem prvenstvu 
Slovenije v metih za starejše mladinke in mladince, ki so ga 
v soboto, 13. marca, gostili na atletskem stadionu v Domža-
lah. S tem dosežkom je izpolnil mednarodni normi za 
evropsko in svetovno prvenstvo (prvo bo od 15. do 18. julija 
v Estoniji, drugo pa od 17. do 22. avgusta v Keniji), obenem 
pa zasedel tudi odlično peto mesto na lestvici najboljših 
starejših mladinskih metalcev kladiva na svetu. J. P.

Jan Emberšič odličen v metu kladiva

Kamničanke so redni del prvenstva končale na prvem 
mestu s kar 19 točkami prednosti pred drugouvrščeno 
ekipo Nova KBM Branik. / Foto: Klemen Brumec

igro, dejstvo pa je, da po 
tako dolgem premoru ni 
ravno preprosto igrati. Naj-
pomembneje je, da smo pr-
venstvo začeli z zmago, za-
vedamo pa se, da bo treba 
na prihodnjih tekmah prika-
zati boljšo igro, saj bodo 
prišli težji nasprotniki, bo 
pa to zagotovo eno najbolj 
negotovih tekmovanj,« je 
prepričan Ribič.

Začenja se tudi 
mladinsko državno 
prvenstvo
V letošnji sezoni bi se mora-
lo mladinsko državno pr-
venstvo v obeh konkurencah 
igrati po ligaškem sistemu, 
toda epidemija covida-19 je 
preprečila načrte. Obe kam-
niški mladinski ekipi sta v 
prvi ligi, tudi tu dekleta bra-
nijo prvo mesto, tako kot 
doslej pa bo tekmovanje 
spet potekalo po turnirskem 
sistemu.
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Nagradna križanka

petek, 19. marca 2021

1. nagrada: darilna kartica v vrednosti 30 EUR
2. nagrada: darilna kartica v vrednosti 20 EUR
3. nagrada: darilna kartica v vrednosti 10 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 7. aprila 2021, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

SUPERNOVA Q KAM D.O.O., LESKOŠKOVA CESTA 2, LJUBLJANA



Zanimivosti

21petek, 19. marca 2021

Kdo si se zasluzi obcinsko priznanje?

Trgovke, ki so delale skozi 
celotno pandemijo. 

Raznašalci, ki so reševali 
lačne občane in gostince. 

Klub kartico 
mate?

Plastične vrečke ne sodijo v zabojnik z organskimi odpadki. 

Pošiljka za 
Dimitrijevski. 

Akcija! 
Naročiš pet, 
dobiš šest.

Komunalni delavci, ki so poskr-
beli za smeti ne glede na vse. 

Medicinske sestre, podplačane 
junakinje boja proti epidemiji. 

Učitelji, starši in otroci, ki so 
se potrudili, da zaprte šole ne 
pomenijo tudi zaprtih glav. 

Pismonoše in dostavljalci, ki so 
raznesli goro pošiljk. 

piše in riše Ivan Mitrevski

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEŽJI_kam_21_06
NALOGA

7 4 5 6
8 2 4

9
7 6 2

2 8 9 7
1 7 4

9
6 3 4
7 1 9 3

sudoku_TEŽJI_kam_21_06

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_kam_21_06
NALOGA

7456
824

9
762

2897
174

9
634
7193

sudoku_TEŽJI_kam_21_06

REŠITEV

734598261
918726345
652314897
549173682
326859174
187642539
493285716
261937458
875461923

sudoku_LAZJI_kam_21_06
NALOGA

186
85471

7982
6145

43
5398
8614

54169
24

sudoku_LAZJI_kam_21_06

REŠITEV

142876395
835942761
679135824
261789453
798453216
453621987
386597142
524318679
917264538

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_kam_21_06
NALOGA

1 8 6
8 5 4 7 1

7 9 8 2
6 1 4 5

4 3
5 3 9 8
8 6 1 4

5 4 1 6 9
2 4

sudoku_LAZJI_kam_21_06

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Maja Drolec

Kamnik – Ko posije sonce, 
se v srcu prebudi ljubezen. 
Največ dobrote in ljubezni 
daje mama. Otroku je prva 
na svetu in edina. Nikoli ga 
ne zapusti. Vse življenje ga 
spremlja in oblikuje njegovo 
otroštvo. Tako bi moralo 
biti, a ni vedno tako ... 
V knjigi Tam, kjer pojejo 
raki Kyina mama odide. Ker 
ne zmore več. Odide, ne da 
bi komur koli kaj rekla. Za-
radi stresa, groze in nevar-
nosti življenja z atom. Dekli-
ca Kya je stara štiri leta in ve, 
da mame ne bo nazaj, saj je 
vzela modri kovček in obula 
edini par čevljev za na lepše. 
Kmalu za njo odide tudi brat 
in mala močvirka, kot so ji 
rekli ljudje iz oddaljene vasi, 
ostane sama. Sama z oče-
tom. A tudi oče čez nekaj let 
odide. Čez mnogo let jo 
obišče brat in ji pove, kaj se 
je zgodilo z mamo. Odšla je 
k sestri, a tam se ni družila z 
nikomer, ni govorila, bila je 
»obnorela«, saj ni mogla več 
do svojih otrok, ker ji je to 
preprečeval mož, ki bi jih 
pretepel do konca, če bi se 
vrnila. Bila je odrezana od 
otrok in sama. V takšnih 
okoliščinah pa se ljudje ve-
dejo drugače.

Edino, kar je mama potem 
sama sploh lahko delala, je 
to, da je slikala. Naslikala je 
svoje otroke. Po spominu. 
Kdor bi si ogledal te portre-
te, bi mislil, da je na njih 
najsrečnejša družina. To se 
je dogajalo leta 1952 v Ame-
riki. Kya je literarna junaki-
nja, ki ji uspe izdati sedem 
naravoslovnih knjig, čeprav 
ni nikoli hodila v šolo.
Na svetu so mame z otroki, 
ki nimajo srečnega otroštva. 
Moralo bi biti igrivo, ljube-
če, a je velikokrat kruto, zlo-
rabljeno, zanemarjeno. Od 
rojstva dalje se jim dogajajo 
krivice. Revni postanejo še 
revnejši, tisti v vojni izgubi-
jo vse: dom, družino, dosto-
janstvo, upanje, občutek za   
lepo in za ljubezen. Ko od-
rastejo, največkrat tudi oni 
sejejo sovraštvo, ki se samo 
še stopnjuje in zaide v temo. 
Mnogi bežijo pred grozo, v 
neznano. Postanejo sirote, 
ki gredo za soncem; ali ga 
najdejo? Največkrat ne. Ma-
tere pa trpijo, se žrtvujejo, 
samo da bi bilo otrokom 
lepo …
V slovenski literaturi je sim-
bol ženskega hrepenenja po 
sreči, lepšem življenju in 
ljubezni lepa Vida. To pa je 
že tema našega naslednjega 
srečanja.

Ob materinskem dnevu

Na februarskem srečanju s knjigo smo si bralke 
kamniške knjižnice pod vodstvom Barbare Božič 
izmenjale mnenja o prebrani knjigi Delie Owens 
Tam, kjer pojejo raki.

Alenka Brun

Volčji Potok – Višje tempe-
rature in sončno vreme je iz 
zimskega spanja prebudilo 
mnoge rastline, pravijo v Ar-
boretumu. In res se park po-
časi odeva v cvetoče barve 
znanilk menjave letnega 
časa. Vsak dan je sprehod 
po njem nova zgodba z dru-
gačnimi pogledi. Vsak dan 
je cvetja več. Ko posije toplo 
sonce, si že predstavljamo 
barvito pomlad, in v Arbore-
tumu želijo, da bi obiskova-
lec z novo razstavo, ki bo na 
ogled do 26. marca 2021 
pod platneno streho pri pri-
stavi, to zaznal. Prehiteva-
mo pomlad, dodajo.  
V cvetličnih zgodbah pod 
platneno streho in zunaj nje 
nastopajo jegliči, modre če-
bulice, vetrnice, tulipani, nar-

cise, potonike ... Največ je 
rumene barve, nekaj rdeče, 
sinje modre; odtenki rožnate 
in vijolične popestrijo pogle-
de. Bele kronice zvončkov in 
čebljanje ptičev obiskovalca 
nevede vabijo v njihovo bliži-

no. Lep je pogled na telohe, 
simpatične koritne zasaditve, 
ki obiskovalca spremljajo ob 
sprehajalnih poteh v parku. 
Gostja iz Orienta v objemu 
pomladnega cvetja, Veliča-
stno pogrnjena kraljevska 

miza s perzijskimi tulipani, 
Sončno rumena cvetlična 
energija, Klepet tulipanov iz 
francoske obale in nizozem-
skih nižin, Pogrinjek z nebe-
sno modrino, rumeno topli-
no in nežno belino so naslovi 
cvetličnih kreacij, ki jih sreča-
mo pod platneno streho in v 
njeni bližini.
Že ob vstopu v park lahko 
opazimo tudi foto kotiček, 
kjer je na voljo t. i. In-
stagram okvir; igrala so vab-
ljiva za najmlajše obiskoval-
ce parka, kuža Cvetko še 
vedno strumno pozdravlja 
mimoidoče – le barvo spre-
minja. So pa z marcem v 
parku odpiralni čas sicer po-
daljšali, za obiskovalce pa še 
vedno velja upoštevanje ak-
tualnih ukrepov za zajezitev 
širjenja novega koronaviru-
sa. 

Prehitevajo pomlad
Pomlad pred pomladjo so naslovili novo razstavo v Arboretumu Volčji Potok, kjer med drugim vabijo 
tudi k veličastno pogrnjeni kraljevski mizi s perzijskimi tulipani. Park se prebuja.

Foto kotiček, ki obiskovalce pozdravi že ob vstopu v park Pomlad pred pomladjo

Pogrinjek z nebesno modrino, rumeno toplino in snežno 
belino
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Prireditve, zahvale

petek, 19. marca 2021

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 26. marca, ob 18. uri, kanal Visit Kamnik na 

Facebooku in Youtubu
Virtualno vodenje ob občinskem prazniku

Ob občinskem prazniku vam podarjamo virtualno vodenje po Rojstni 
hiši Rudolfa Maistra. Prisluhnite in pokukajte v generalovo hišo. 

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 19. marca, ob 9. uri, v živo na kanalu KUOD 

Bayani na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik 

na Youtubu
KUOD Bayani in Glam Squad: burleska z Urško

Tečaj burleske

Vstop na spletni dogodek je brezplačen.

Petek, 19. marca, ob 18. uri, v živo na kanalu Doma 

kulture Kamnik na Youtubu in kanalu Vrtca Zarja na 

Facebooku
Rastemo skupaj: Ob 10-letnici vrtca Zarja

Spletno odprtje razstave

Vstop na spletni dogodek je brezplačen.

 

Torek, 23. marca, ob 9. uri, v živo na kanalu PK Šinšin 

na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik na 

Youtubu
Performativna jutranja telovadba s Plesnim Klubom Šinšin

Športna vadba

Vstop na spletni dogodek je brezplačen.

 

Petek, 26. marca, ob 9. uri, v živo na kanalu KUOD 

Bayani na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik 

na Youtubu
KUOD Bayani in Glam Squad: tribal fusion z Nerliso

Tečaj tribal fusiona

Vstop na spletni dogodek je brezplačen.

 

Torek, 30. marca, ob 9. uri, v živo na kanalu PK Šinšin 
na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik na 

Youtubu
Performativna jutranja telovadba s Plesnim Klubom Šinšin

Športna vadba

Vstop na spletni dogodek je brezplačen

Petek, 2. aprila, ob 9. uri, v živo na profilu KUOD 
Bayani na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik 

na Youtubu
KUOD Bayani in Glam Squad: orientalski ples z Natašo

Tečaj orientalskega plesa

Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sobota, 20. marca, ob 9. uri, Samostan Mekinje
Prikaz obrezovanja sadnega drevja

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice ponovno organizira prikaz obre-
zovanja sadnega drevja. Kot preteklo leto bo tudi letos prikaz potekal 
v sadovnjaku Samostana Mekinje, kar je del širšega načrta oživitve in 
razširitve obstoječega sadovnjaka in ga želimo na ta način predstaviti 
kot učni sadovnjak v mestu. Predaval bo dr. Jan Bizjak. Prijave so 
možne po telefonu št. 031 392 158 do zapolnitve mest in ob upošteva-
nju ukrepov za zajezitev okužb. 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Ponedeljek, 29. marca, ob 19. uri, spletna stran, kanal 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik na Youtubu in 

Facebooku
Kamniška literarna transverzala: Po kamniških predmestjih 
Podgora, Graben in Šutna

Na virtualnem potepu bomo spoznavali skrite in manj skrite mestne 
kotičke, znane osebnosti in kamniške posebnosti. Vodili nas bodo 
krajani krajevne skupnosti Kamnik – center: Nuša Lisjak, Slavko Lo-
žar, Janez Repanšek, Miha Resnik in Ivanka Učakar. Pot bo predsta-

Prireditve v marcu in aprilu

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
marcu? ter tudi v elektronskem mesečniku, 
ki vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš 
elektronski predal. Prijave preko obrazca 
Ostanimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/Vpis-
Dogodka.

vljena v vodniku Ivanke Učakar Po kamniških predmestjih Podgora, 
Graben in Šutna; upodobitve in zapisi, ki bo dosegljiv na spletni stra-
ni Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Spletni ogled kamniške lite-
rarne transverzale je brezplačen.

Sreda, 31. marca, ob 19. uri, spletna stran, kanal 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik na Youtubu in 

Facebooku
Pogovor s pisateljico Slavenko Drakulić

Pogovor s pisateljico Slavenko Drakulić, eno najbolj prevajanih in bra-
nih hrvaških pisateljic, ob izidu slovenskega prevoda romana Dora in 
Minotaver: Moje življenje s Picassom. Pogovor bo vodila Breda 
Podbrežnik Vukmir. Intervju bo podnaslovljen. Ogled je brezplačen.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Torek, 23. marca, ob 10. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Rudolfu Maistru ob rojstnem dnevu

V okviru skupne spletne akcije Skupnosti muzejev Slovenije #naprejv-
preteklost bo na spletni strani muzeja objavljen dogodek: Zgodovino-
pisanica o Maistru – Kratka zgodba o kamniškem rojaku Rudolfu 
Maistru ob rojstnem dnevu. Avtorica: Alenka Juvan

Od 24. marca do 13. avgusta, Galerija Miha Maleš
Lojze Perko – Med viharjem in jasnino

Gostujoča razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto ob 40. obletnici 
smrti. Na razstavi bodo razstavljena dela notranjskega slikarja Lojzeta 
Perka, ki pa je bil tesno povezan tudi s Kamnikom. Kustosinja razsta-
ve: Katarina Dajčman, Dolenjski muzej Novo mesto. Če bo dovoljeno, 
bo odprtje razstave ob 18. uri. 

Petek, 26. marca, ob 10. uri, Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra
Spletno vodstvo po razstavi Tam pri Celovcu. Koroški 
plebiscit 1920 v literaturi in glasbi.

V okviru skupne spletne akcije Skupnosti muzejev Slovenije #naprejv-
preteklost bo na spletni strani muzeja objavljeno spletno javno 
vodstvo po razstavi Tam pri Celovcu. Koroški plebiscit 1920 v literatu-
ri in glasbi. Avtorica: Alenka Juvan 

Ponedeljek, 29. marca, ob 10. uri, Rojstna hiša 

Rudolfa Maistra
Dan odprtih vrat v Rojstno hišo Rudolfa Maistra

Kot vsako leto vas Rojstna hiša Rudolfa Maistra ob občinskem prazni-
ku in ob rojstnem dnevu Rudolfa Maistra vabi v ponedeljek, 29. mar-
ca, od 10. do 18. ure na brezplačne individualne oglede stalne in ob-
časne razstave – Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi. Prosimo 
vas, da pri obisku muzeja upoštevate navodila NIJZ.

KIKŠTARTER

Sreda, 24. marca, ob 18. uri
KIK OFF pogovor: Nina Majcen

Obvezna je predhodna prijava na: https://bit.ly/3aRL819 Povezavo do 
Zooma bomo poslali 15 minut pred dogodkom v tvoj poštni nabiral-
nik. Več informacij: info@kikstarter.si

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Nedelja, 21. marca, od 10. do 16. ure, šotor pri Termah 

Snovik
Velikonočni sejem v Snoviku

Poleg številnih okusnih domačih dobrot boste lahko kupili tudi različ-
ne izdelke obrtnikov in umetnikov. Da pa vam nakup še olajšamo, bo 
možno izdelke naročiti na spletni strani od 12. do 19. marca, prevzem 
izdelkov pa bo na dan sejma od 10. do 12. ure. Vse informacije bodo 
objavljene na spletni strani društva www.td-tuhinjskadolina.si. Pri iz-
vedbi sejma bomo upoštevali priporočila in ukrepe Vlade RS in NIJZ.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Ponedeljek, 22. marca, ob 18. uri, stran Študentskega 

kluba Kamnik na Facebooku
Dobrodelno potopisno predavanje

Več informacij izveste na spletni strani, Facebooku in Instagramu. 

Petek, 26. marca, ob 19. uri, stran Študentskega kluba 

Kamnik na Facebooku
Dobrodelni kviz v sodelovanju s Študentskim klubom 
Kamnik

Vse podrobnosti lahko izveste na naši spletni strani, Facebooku in 
Instagramu.

Tiho je odšel naš dragi sošolec

Branko Spruk
(1959–2021)

V naših spominih ostajajo smeh, dobra volja in pozitivne 
misli, ki jih je vsak dan znova prinašal v razred.  

Tudi zato smo ga imeli radi ...

Sošolke in sošolci 4. a (1977/78) Gimnazije Rudolfa 
Maistra in razredničarka prof. Marjeta Mozetič

ZAHVALA

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

V 96. letu življenja nas je  
zapustila naša dobra in skrbna 
sestra ter teta

Antonija Jereb
rojena Berlec, s Podhruške pri Kamniku

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem za iz-
rečene besede sožalja, posebej pa se zahvaljujemo Domu 
starejših v Logatcu za dolgoletno oskrbo tete Tončke. 
Hvala tudi g. župniku Luku Demšarju za pogrebno sve-
to mašo ter Komunali Kamnik za opravljen pogreb. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 

Žalujoči: bratje Blaž, Janez, Tone z družinami  
in njen oskrbovanec Vanek Jereb iz Žirov

Kamnik, 12. marca 2021

Rakitovec – Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik in 
Krajevna organizacija ZB Rakitovec - Pšajnovica vabita na 
pohod in spominsko slovesnost na Rakitovec, ki bo v sobo-
to, 20. marca, ob 11. uri pri partizanskem grobišču. Zbrani 
bodo izrazili poklon upornim partizanskim enotam, zlasti 33 
padlim borcem Šlandrove in Tomšičeve brigade ter žrtvam 
požiga vasi Mali in Veliki Rakitovec. Slavnostni govornik bo 
Marjan Šarec. J. P.

Spominska slovesnost na Rakitovcu

Ljubljana – V Narodni galeriji je na ogled občasna razstava 
del baročnega slikarja Fortunata Berganta (1721–1769), ki 
sovpada s tristoto obletnico slikarjevega rojstva – rodil se je 
9. julija 1721 v Mekinjah. Razstava, katere avtorica je Katra 
Meke, obsega več kot štirideset del Fortunata Berganta in 
njegovih sodobnikov ter predstavlja nove ugotovitve, čeprav 
umetnikovo življenje in nekatera njegova dela še danes os-
tajajo zavita v tančico skrivnosti. Med deli, ki so na ogled na 
razstavi, je tudi nekaj novih, ki jih je Narodni galeriji uspelo 
dobiti v zadnjem času. Fortunat Bergant velja za enega od 
glavnih predstavnikov slovenskega baročnega slikarstva, 
razvil pa je zelo samosvoj in zelo prepoznaven slikarski 
slog. Razstava bo na ogled do konca maja. J. P.

Dela Fortunata Berganta v Narodni galeriji

Motnik – Občina Kamnik te dni dobiva še eno skupino Šole 
zdravja, saj je včeraj, v četrtek, 18. marca, ob 8. uri telovadbo 
po metodi 1000 gibov začela tudi skupina v Motniku. Telo-
vadili bodo vsak dan med tednom ob tej uri na igrišču pred 
Podružnično šolo Motnik in vas vabijo, da se jim pri tem 
pridružite. J. P.

Šola zdravja odslej tudi v Motniku

Kamnik – Zavod Mladinski center (MC) Kotlovnica Kamnik 
vabi vse mlade kreativce, glasbene ustvarjalce in skupine, da 
se prijavijo na natečaj za glasbeno kompilacijo Probahodnik. 
Izdana kompilacija bo namenjena pregledu lokalne glasbene 
scene, s pozivom pa želijo najti še neodkrite bisere kamniške 
kotline, pravijo. Žanri ne igrajo posebne vloge, pomembno 
je, da so dela avtorska ter neobjavljena. Če bi potrebovali 
pomoč pri končnem »miksu«, ste dobrodošli tudi v njiho-
vem studiu. Skladbe bo na podlagi prijav na natečaj izbrala 
strokovna komisija v sestavi Gašper Selko, Blaž Flerin in Ma-
tic Smolnikar. Poleg možnosti uporabe studia bo MC Kotlov-
nica z izbranimi izvajalci organizirala koncert ob izidu kom-
pilacije ter studijsko snemanje skladb za promocijsko kompi-
lacijo Probahodnik, ki bo izšla pod okriljem MC Kotlovnica. 
Rok oddaje je petek, 16. april 2021, kar pomeni, da prijave na 
natečaj sprejemajo do vključno omenjenega datuma. Prijava 
naj vsebuje: vsaj dva avdio posnetka, naslove in besedila 
skladb, kratko predstavitev skupine oziroma posameznika, 
ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov in telefon-
sko številko. Izdelke pošljete na info@kotlovnica.si, kamor 
lahko pišete tudi za več informacij v zvezi z natečajem. A. B.

Javni natečaj za kompilacijo Probahodnik



Zahvale
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ZAHVALA

“Kdor živi v srcih svojih dragih,  
ni mrtev, še naprej ostaja navzoč  
v njihovem življenju.” 
(Immanuel Kant) 

Devet mesecev po izgubi žene Ane se je v 86. letu  
poslovil tudi naš dedi, ati, brat in stric

 

Janez Jakše
s Sel pri Kamniku

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahva-
ljujemo.

Žalujoča sin Srečko in hči Suzana z družinama 

ZAHVALA

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

Poslovil se je mož, oče, dedek in pradedek

France Zajc
iz Kamnika  

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja. Po-
sebna zahvala g. župniku za opravljen obred in Komu-
nalnemu podjetju Kamnik. Hvala vsem, ki ste našega 
dragega Franca pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Breda, sinova Mitja in Robert z družinama

ZAHVALA

Nešteto sledi je zapustila  
s svojo srčnostjo in dobroto. 
Taka ostaja v naših srcih  
in spominih ...

V 86. letu nas je mirno in spokojno zapustila naša  
draga žena, mama, tašča, stara mama in prababica

Pepca Griljc
roj. Vodlan, iz Godiča, 24. 10. 1935–13. 2. 2021

Ob smrti naše drage mame se z iskreno hvaležnostjo 
zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo cenili in spoš-
tovali, jo obiskovali in razveseljevali ter tako bogatili nje-
no življenje. Hvala tudi vsem, ki nam v težkih trenutkih 
stojite ob strani in nam z besedami spodbude ter izrazi 
sočutja in bližine lajšate našo žalost in bolečino. Hvala! 
Ob obujanju lepih spominov nanjo bo še naprej živela 
med nami!

Mož France, sinova Marko z Matejo in Franci  
s Frančiško, vnuki Katja s Sašem, Živa, Štefan, Lucija  

s Primožem in Martin ter pravnukinji Pia in Nika

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspala,  
v večni sen od nas odpotovala.  
Naj bo srečno tvoje potovanje,  
pogosto vračaj se nam v sanje. 

 
 

V 76. letu nas je zapustila žena, mama in stara mama 

Ana Koritnik 
rojena Galjot (1945–2021)

  
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, 
sosedom za izrečena sožalja, sveče in cvetje ter darove za 
svete maše. Posebna zahvala dr. Jermanovi za nesebič-
no pomoč, župniku Antonu Prijatelju za lepo opravljen 
obred, Tomažu in Ani za ganljivo petje, trobentaču Mar-
janu ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

 
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče, 
moje oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

V 84. letu starosti je k Bogu odšla naša mami,  
babi in prababi

Marija Golob
roj. Burja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sv. maše, cvetje 
in sveče. Hvala urgentni službi ZD Kamnik, g. župni-
ku Luki Demšarju, pevcem kvarteta Grm in trobentaču. 
Hvala pogrebni službi Pogrebnik Cerklje. 

Vsi njeni

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt posijala
in čakala, da prideš ti, sedla bo
na tla in jokala, ker tebe 
in tvojih rožic več ni.

Z njenim odhodom med angele je nastala neskončna 
praznina, ki nas bo vedno spominjala na njene prijazne 

besede in nasmehe.

Anica Lavrič
roj. Lap, 1952–2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji 
vsak po svoji moči pomagali, posebno petronažni sestri 
Cvetki in negovalkama ge. Petri in ge. Jolandi, vsem, ki 
ste se od nje poslovili na zadnji poti. Iskrena hvala tudi g. 
župniku Luki Demšarju za lep obred.

Žalujoči vsi njeni
Podgorje, marec 2021

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre –  
le daleč, daleč je ...
Življenje niso dnevi, ki so minili, 
temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, 
babica, prababica, sestra in teta

Alojzija Škofic
iz Šmarce

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose-
dom za izrečeno sožalje, tople besede, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala kvartetu Grm ter župniku 
gospodu Janezu Gerčarju za lepo opravljen obred.
Hvala vnuku Danielu za spremljavo na trobenti.

Vsi njeni
Februar 2021

Ča so pis ob či ne Kamnik, 8. januarja 2021, leto 6, šte 
vil ka 1

Jasna Paladin
Kamnik – Ministrstvo za in-frastrukturo se je prenove postajališča Kamnik Gra-ben, kjer so bili peroni prej makadamski, lotilo oktobra lani in jo zaključilo konec novembra. Obnovili so dva tira v dolžini 350 metrov in zgradili 5,5 metra širok pe-ron, ki je mnogo prijaznejši uporabnikom, predvsem starejšim in invalidom. Opremljen je tudi z nad-strešnico ter z zvočno in svetlobno signalizacijo ter signalizacijo za slepe, v za-četku letošnjega leta pa bodo v signalizacijo vložili še približno šeststo tisoča-kov, tako da bo postaja Ka-mnik Graben daljinsko vo-dena s postaje Kamnik. Pre-nova perona je sicer stala dober milijon evrov. V sklo-pu druge faze prenove bodo namestili tudi urbano opre-mo in podrli odsluženo skladišče.

A prenovljeni peron je nekaj časa sameval, saj je javni po-tniški promet zaradi epide-mije zastal, prvi dan, ko so ga znova delno sprostili – 15. decembra – pa je na prenov-ljeno končno postajo Ka-mnik Graben pripeljal še nov Stadlerjev vlak pre-poznavno modre barve, na katerega so uporabniki žele-znic dolgo nestrpno čakali. Tega veselega in celo zgodo-vinskega trenutka so se ude-ležili tudi župan Matej Sla-par, minister za infrastruk-turo Jernej Vrtovec in gene-ralni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki so se z novim vlakom tudi po-peljali proti Ljubljani.Kot je najprej poudaril žu-pan, gre za zelo veliko prido-bitev, na katero so Kamniča-

ni čakali vrsto let. »Kamnik je železnico dobil leta 1891, ko jo je sem pripeljal podje-tnik Alojz Prašnikar. Sredi osemdesetih let smo dobili vlake, ki so bili prepeljani iz Sarajeva, to danes pa je nov mejnik, saj smo dobili nov vlak in prenovljeno železni-

ško postajo,« je dejal župan in se zahvalil ministrstvu ter Slovenskim železnicam za milijonsko naložbo v kam-niško progo.Več sto milijonov pa je dr-žava vložila tudi v nakup novih vlakov, ki bodo vozili tudi na relaciji Kamnik–

Ljubljana in obratno. »Do konca letošnjega leta bo po slovenskih tirih vozilo 25 vlakov, do konca leta 2022 pa jih bo skupno 52, od tega 21 na dizelski pogon, 21 na električni pogon in deset dvonadstropnih vlakov na električni pogon. Gre za najsodobnejše vlake za re-gionalne proge, kot jih poz-namo v tem delu Evrope, ki  dosegajo  hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse po trebno udo-bje, so prilagojeni za invali-de in imajo dovolj prostora za kolesa,« je ob tem vese-lem dogodku povedal direk-tor Slovenskih železnic Du-šan Mes, minister za infra-strukturo Jernej Vrtovec pa ga je dopolnil, da bo država še nadaljevala investicije v železniško infrastrukturo.

Prenovljena končna postaja in nov vlakSredi decembra je iz Kamnika v Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

slovenske železnice prihajajo do konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

zato, ker so jeseni peron na končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

vozi tudi ob sobotah.

Nov Stadlerjev vlak, s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

odstotkov krajši, na prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladin

Vlaki v letu 2021 v Kamniku vozijo po 
spremenjenem voznem redu. Občina je namreč 

lani na Slovenske železnice večkrat podala 
pobudo, da bi vlak iz Kamnika v Ljubljano vozil 

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

železnice so pobudi prisluhnile in tako z 
letom 2021 uvajajo nove ure prihodov in 
odhodov. Vlaki bodo po novem vozili tudi 
v soboto, ob delavnikih pa uvajajo dodatne linije 

v večernem času, in sicer ob 21.15 in 22.15 
(Ljubljana–Kamnik) ter ob 22.18 in ob 23.07 

(Kamnik–Ljubljana).

45. stran

Aleksander Sokler
Kamnik – Dvajseti decem-ber 2020 bo z zlatimi črka-mi zapisan v zgodovino kamniškega kluba. Prekalje-na ekipa kluba Calcit Wa-terpolo je z zmago v članski konkurenci uresničila dol-goletne sanje po osvojitvi članskega naslova.Kamniški igralci so tekmo začeli silovito. Po začetnih  1 : 1 so naredili delni rezultat 4 : 0 in tako že po prvi četr-tini vodili s 5 : 1. V nadaljeva-nju so tekmo nadzirali in mladim kranjskim vaterpo-listom niso dopustili, da bi se razigrali in tekmo obrnili v svojo korist.Na finalni tekmi je kot ved-no odlično delo opravljal 

najboljši slovenski trener Aleš Komelj. V bazenu je ekipo še dodatno usmerjal prekaljeni 41-letni veteran Matej Nastran, ki je bil s šti-rimi goli tudi najboljši stre-lec ekipe. V vratih je vse presenetil Gašper Žurbi, ki je z odličnimi obrambami načel moralo nasprotnika. Gole so prispevali še Blaž Briški tri, kapetan Martin Stele dva in Sebastjan No-vak enega. Za Triglav je bil trikrat natančen Andraž Pušavec, po enkrat pa Mar-ko Gostič in Jan Justin. So-dila sta Boris Margeta in Matjaž Homovec. Tekmo je med drugimi prenašala tudi TV Tržič.

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

Slovenije, saj so v velikem finalu suvereno 
premagali večne tekmece AVK Triglav Kranj z 

rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 1 : 1)

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

AKTUALNO
Sezono bo treba razširiti na celo letoDružba Velika planina ima od konca septembra novo vodstvo. Nadzorniki so za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Marka Anžurja, iz-kušenega poslovneža, katere-ga glavna naloga je pri praviti strategijo razvoja družbe.

stran 5

KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

Miha Hančič je z ilustracija-mi opremil monografijo Sve-ti Coprijan. Razstava ilustra-cij, ki so jo nedavno odprli v kamniški knjižnici, pa je še do konca januarja na ogled tudi na spletu.

stran 7

MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

V avli Občine Kamnik je na ogled razstava z naslovom Naš Kamnik, prostor obra-zov avtorja Urha Wiegeleta, 25-letnega magistra inženirja arhitekture.

stran 9

Aleš Senožetnik
Kamnik – Tako kot v števil-nih drugih krajih po državi je tudi v Kamniku možno brezplačno testiranje s hitri-mi antigenskimi testi na okužbo z novim koronaviru-som. Hitro testiranje poteka od torka dalje v Domu kul-ture Kamnik, test pa je mož-no opraviti še danes, v pe-tek, med 8. in 14. uro, v pri-meru interesa pa bodo doda-tni termini na voljo tudi še v prihodnjih dneh.Na odvzem brisa se ni treba predhodno naročati, predlo-žiti pa je treba osebni doku-

ment in kartico zdravstvene-ga zavarovanja. O rezultatih bodo udeleženci testiranj obveščeni v dveh urah od odvzema brisa. Kot opozar-jajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ne-gativen izvid testa pomeni, da trenutno v brisu virus ni zaznaven, kar naj ne daje občutka lažne varnosti, saj lahko do okužbe pride tudi že kmalu po testiranju. V primeru pozitivnega izvida pa sta potrebna takojšnja sa-moizolacija in obvestilo osebnemu zdravniku.

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 
testiranje na okužbo z novim koronavirusom. V 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.

42. stran
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410. stran

ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

Vsaka vas, kraj pri nas ima kakšnega jasličarja, ki prese-neti z razsežnostjo, na-tančnostjo, tematiko svojih jaslic. Jasličarji so svojevrstni umetniki, ki jim idej in vese-lja ne zmanjka. Tudi na Kam-niškem ni nič drugače.
stran 16

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

     
                                      

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.
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Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Jasna Paladin

Mekinje – Mekinjski samo-
stan je lani obeležil 720-le-
tnico obstoja, in čeprav v tej 
stavbi, ki so jo zaznamovale 
predvsem sestre klarise in 
uršulinke, redovnic že nekaj 
let ni več, saj je stavba od 
leta 2016 v lasti Občine Ka-
mnik, številnim Kamniča-
nom še vedno predstavlja 
veliko skrivnost. Kaj vse se 
skriva za zidovi, katere zgod-
be so se ohranile in kako se 
z vsebinami trudijo danes, v 
javnem zavodu Mekinjski 
samostan obiskovalcem 
predstavljajo na brezplačnih 
vodenih ogledih. Marca smo 
se jim pridružili tudi mi.
Najavljeni obiskovalci se do-
bijo pred vhodom, ki danes 
služi kot glavni vhod, a hitro 
izvedo, da so ta vrata nekdaj 
redovnicam služila le kot iz-
hod na vrt in sadovnjak in da 
je bil glavni vhod v času kla-
ris na drugi strani, ob poko-
pališču, od koder se na Ka-
mnik ponuja res lep razgled. 
»To je bil tudi zadnji pogled 
na okolico, ki so ga klarise 
videle, ko so vstopile v samo-
stan. Ko so enkrat prestopile 
ta prag, so razgled občudova-
le le še skozi okna, ki pa niso 
gledala na Kamnik. Ko je kla-
risa vstopila v samostan, ga 
namreč nikoli več ni zapusti-
la. Če je zbolela, jo je v samo-
stanu obiskal zdravnik in jo 

pregledal ob prisotnosti opa-
tinje in še ene imenovane 
redovnice, v skladu z redov-
niškimi pravili pa so imele 
pravico tudi do enega meseč-
nega obiska najožjih družin-
skih članov, a obiski so pote-
kali za rešetkami, skozi kate-
re si ni bilo možno izmenjati 
skorajda ničesar, in vedno ob 
prisotnosti opatinje, enako je 
bilo s pismi – kar so redovni-
ce pošiljale iz samostana, je 
bilo pregledano in ocenjeno 
kot primerno ali neprimer-
no,« pove Katarina Mihelič, 
ki v okviru Mekinjskega sa-
mostana skrbi tudi za javna 
vodstva in je v nadaljevanju 
zgodovino te stavbe predsta-
vila na res razumljiv, strnjen 
in zanimiv način.
Prvotni samostan je bil usta-
novljen 9. oktobra 1300, us-
tanovili so ga grofje Gal-
lenbergi, namenjen pa je bil 
13 redovnicam in bil posve-
čen redu svete Klare – od tod 
ime klarise. Klarise so 
ženska veja frančiškanov in 
sledijo istim pravilom; 
podredile so se čistosti, po-
korščini in uboštvu, klarise 
pa tudi klavzuri, kar pomeni, 
da so do konca življenja žive-
le za samostanskimi zidovi. 
A zanimivo – mekinjske kla-
rise niso bile uboge redovni-
ce. »Pripadale so veji t. i. ur-
bank, kar pomeni, da so lah-
ko imele lastno premoženje. 
V tukajšnji samostan redov-

nica ni mogla vstopiti brez 
osnovnega znanja latinščine, 
dobrega branja in pa dote; ta 
je bila precej visoka. Zaveda-
ti se moramo, da je v 14. sto-
letju pa vse tja do 17. stoletja 
ženska izobrazbo lahko do-
bila le za samostanskimi zi-
dovi, ne v šolah oz. univer-
zah tako kot moški. V samo-
stan v Mekinjah so med re-
dovnice vstopale plemkinje 
predvsem iz Gorenjske, tudi 
Štajerske, v kroniki se ome-
nja celo potomka grofov 
Celjskih, in pa seveda bogate 
kamniške meščanke. Njiho-
vo življenje je bilo v samosta-
nu skorajda razkošno. Več 
kot so prinesle s seboj, večje 
privilegije so uživale. To niso 
bila uboga dekleta, odtrgana 
od svojih družin, ampak so s 
seboj lahko pripeljale služki-
nje, kuharice in drugo 
spremstvo, tudi njihove sobe 
so bile opremljene po plemi-
ško s pohištvom, kot so ga 
bile vajene od doma. Tudi 
hrana je bila temu primerna, 
saj so si privoščile meso, sad-
je, začimbe …« izvemo, pred-
no se podamo v notranjost.
Število redovnic je vseskozi 
nihalo, najnižje je bilo v času 
protestantizma, ko jih je bilo 
sedem, najvišje pa prav proti 
koncu delovanja, ko jih je 
bilo trideset. Njihova glavna 
dejavnost je bila molitev, s 
čimer so v samostan dobiva-
le tudi denar, veliko časa pa 

so namenjale tudi študiju. 
Že v 16. stoletju so klarise v 
Mekinjah opravljale šolsko 
dejavnost in izobraževale 
mlada plemiška dekleta.
Prej omenjeni privilegiji, po-
vezani z njihovim premože-
njem, so med redovnice pri-
našali razslojenost, vrhunec 
tega nezadovoljstva pa je na-
stopil leta 1702, ko je na 
obisk h klarisam prišla sku-
pina ljubljanskih uršulink – 
to pa se je izkazalo za po-
membno prelomnico. Ko so 
sestre klarise videle, v ka-
kšnem sožitju živijo uršulin-
ke, so izrazile razočaranje, da 
za obstoj tega reda niso vede-
le že prej. Dve leti kasneje je 
novo izvoljena opatinja Do-
roteja Sidonija Gallenberg 
redovnicam prepovedala 
dekle in služabnice in bogate 
materiale za redovniška obla-
čila, s tem pa je preprečila 
nadaljnje razprtije. 
A samostan klaris v svoji le-
poti ni več dolgo užival, saj 
je bil z reformami razsvet-
ljenih vladarjev razpuščen. 
Klarise so Mekinje zapustile 
prvega julija 1782 in v stavbi 
vse do leta 1902 redovnih 
skupnosti v njem nato ni 
bilo, so pa v tem obdobju v 
zgradbi svoje prostore med 
drugim dobili zapor za fran-
coske vojake, bolnišnica in 
vojašnica. Od leta 1902, ko 
so stavbo odkupile, pa vse 
do 2012 so v njem živele in 

Sprehod po samostanu
Javni zavod Mekinjski samostan enkrat mesečno pripravlja dneve odprtih vrat z brezplačnimi 
vodenimi ogledi za vse obiskovalce, ki si želijo ogledati prenovljene dvorane in Plečnikovo razstavo 
ter spoznati del bogate zgodovine samostana. Ta je dolga že več kot 720 let.

Nekdaj glavni vhod samostana z originalnimi vrati iz leta 
1782 / Foto: Jasna Paladin

Katarina Mihelič ob redovnem oblačilu uršulink 

V delu samostana je ohranjen tudi parket, ki izvira še iz 
časov klaris. / Foto: Jasna Paladin

Rešetka (sicer ne originalna), skozi kakršno so klarise imele 
stik s svojo družino / Foto: Jasna Paladin

delovale sestre uršulinke, ki 
so bile (do druge svetovne 
vojne) znane po svoji osem-
letni šoli, kasneje pa po du-
hovnih vajah, šolskih in-
štrukcijah in različnih teča-
jih. 
Prvotna stavba, grajena v 
gotskem slogu, se ni ohra-
nila, saj je leta 1682 po dol-
goletnih prošnjah, da je sta-
ri samostan premajhen in v 
zelo slabem stanju, stekla 
temeljita obnova. Prezidava 
je bila končana štiri leta 
kasneje in rezultate vidimo 
danes. Valvasor je o stavbi 
zapisal, da je »najlepši sa-
mostan na Kranjskem«.

Sprehod po nekdanjem sa-
mostanu poteka skozi kape-
lo, del, kjer še lahko občudu-
jemo parket iz časov klaris, 
do sobe, ki je urejena v muzej 
in prikazuje oblačila ter pos-
teljo klaris na eni in uršulink 
na drugi strani, vse do stalne 
razstave arhitekta Plečnika, 
ki so jo uredili lani. Izvemo, 
da je bilo v samostanu v zad-
njem obdobju tudi skladišče 
Svilanitovih brisač in skladi-
šče Narodne in univerzitetne 
knjižnice pa nekatere vajeni-
ške šole in celo stanovanja. 
In še ena zanimivost za ko-
nec – samostan ima kar 253 
vrat.
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• mehanična popravila za vsa vozila

• kleparska in ličarska popravila

• cenitev vozil za zavarovalnico

Triglav in Zavarovalnico Sava

• vulkanizerstvo

• avtovleka osebnih vozil

• izposoja vozil

• pranje in čiščenje vozil

AVTO CERAR
telefon: 01/839-50-40

e naslov: info@avtocerar.si
Letne pnevmatike 
po akcijskih cenah 

01/839 50 40

Zaupanje
z letnimi pnevmatikami Continental.

PremiumContact™ 6, SportContact™ 6 in EcoContact™ 6.

+ 
praktično 

darilo
+ 

praktično 
darilo

Ob nakupu 4 novih 
pnevmatik Continental 
BREZPLAČNO zunanje 

in notranje čiščenje 
avtomobila!
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