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PODJETNIŠTVO

Podjetnike bo vodil 
Ivan Hribar
Kamniški podjetniki, združe-
ni v Podjetniškem klubu Ka-
mnik, so na svoji sedmi 
skupščini za predsednika 
imenovali Ivana Hribarja, 
prokurista Term Snovik.
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Mekinje – Razstava z naslo-
vom Jože Plečnik 1872–
1957.  Arhitekt v Ljubljani, 
Pragi in na Dunaju je v pro-
storih Mekinjskega samo-

stana na ogled od četrtka, 8. 
oktobra, dalje, gre pa za delo 
dr. Damjana Prelovška, ki je 
raziskovanju našega najve-
čjega arhitekta posvetil svoje 
življenje.

Samostan obogatil 
Plečnik
V Mekinjskem samostanu so odprli stalno 
razstavo o arhitektu Jožetu Plečniku.

Razstavo si je v spremstvu avtorja med prvimi ogledal 
župan Matej Slapar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zaradi prenove končna 
postaja zaprta
Slovenske železnice prenav-
ljajo peronsko infrastrukturo 
na postaji Kamnik Graben, 
zaradi česar vlak od 10. okto-
bra do 29. novembra ne bo 
vozil do te končne postaje.
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Življenje se zrcali  
na stopalih
Meta Tomelj je refleksotera-
pevtka z bogatim znanjem, 
ki ga vseskozi dopolnjuje. 
Sodeluje s številnimi stro-
kovnjaki, tudi s priznano 
Hanne Marquardt, ki je ne-
davno izdala novo knjigo – 
tudi v slovenskem prevodu.
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Stahovica, Kamnik – Za 
ukrep prekuhavanja vode so 
bile konec septembra krive 
nizke vodne razmere, dru-
gič pa minuli teden mikro-
biološka onesnaženost.
Komunalno podjetje Ka-
mnik je v sredo, 14. oktobra, 
popoldne o ukrepu prekuha-
vanja vode obvestilo uporab-
nike vodovodnega sistema 
Iverje, in sicer za naselja Ka-
mnik, Duplica, Bakovnik 
Tunjice, Vrhpolje, Soteska, 
Hrib, Volčji Potok, Šmarca, 
Podgorje, Tučna, Briše, 
Kužna, Mekinje, Žale, Pero-
vo, Rudnik pri Radomljah v 
občinah Kamnik in Komen-
da, skupaj okoli dvajset tisoč 
uporabnikov. Ukrep je bil 
nujen zaradi mikrobiološke 
onesnaženosti vode.
»Vzorci rednega vzorčenja 
pitne vode iz vodovodnega 
sistema Iverje, odvzeti s 
strani Nacionalnega labora-
torija za zdravje, okolje in 
hrano, so v več vzorcih iz 
različnih odjemnih mest, ki 
so razpršena po vodovod-
nem omrežju, pokazali 
vsebnost koliformnih bakte-
rij ter mikrobioloških indi-
katorjev fekalnega onesna-

ženja,« so nam sporočili iz 
Komunalnega podjetja Ka-
mnik. Na situacijo so se ta-
koj odzvali. 
»Takoj smo začeli postop-
ke, ki jih predvideva Načrt 
delovanja v izrednih razme-
rah. Uvedli smo ukrep pre-
kuhavanja pitne vode. Ne-
mudoma smo začeli ob-
veščati uporabnike skladno 
z 21. členom Pravilnika o 
pitni vodi ter navodili NIJZ. 
Uporabniki so bili obvešče-
ni na spletni strani Občine 
Kamnik in Komunalnega 
podjetja Kamnik, na strani 
Komunalnega podjetja Ka-
mnik na Facebooku, sple-
tnega portala Kamnik Info 
ter radia Val 202. Večji 
uporabniki so bili obvešče-
ni osebno. Dodatno smo 
uporabnike obveščali tudi 
na teletekstu ter prek sple-
tne aplikacije Telegram. Po-
oblaščeni izvajalec je začel 
klorirati vodo,« nam je po-
stopek opisala Andreja 
Plečko iz Komunalnega 
podjetja Kamnik, kjer se za-
vedajo, da so kot upravitelj 
vodovodnega s is tema 
dolžni vsem uporabnikom 
zagotoviti zdravstveno ne-
oporečno pitno vodo. 

Je kamniška voda 
še neoporečna
Uporabniki vodovodnega zajetja Iverje – skupno 
kar okoli dvajset tisoč v občinah Kamnik in 
Komenda – so morali v zadnjem mesecu dni 
vodo prekuhavati kar dvakrat. Kaj se dogaja?
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Turistov več od 
pričakovanj
Junija, julija in avgusta letos 
je občino Kamnik obiskalo 
17.024 turistov, kar je v pri-
merjavi s poletnim trome-
sečjem lanskega leta le 12 
odstotkov manj. 
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Kamnik – Število okužb tudi 
v občini Kamnik v zadnjih 
tednih strmo narašča. Po 
podatkih, ki so bili znani v 
torek, je bilo v občini aktiv-
nih že 149 okužb, njihovo 
število pa se je podvojilo v 
zgolj štirih dneh. Občina 
Kamnik močno presega dr-
žavno povprečje okužb.
Za varnost in zdravje vseh 
nas je zato pomembno, da 
dosledno upoštevamo vse 
ukrepe in vsa priporočila, 
predvsem pa se odgovorno 
obnašamo do sebe in do lju-
di v svoji bližini. »Vredno je 
opozarjati na številnih kora-
kih, naj se vedemo odgovor-
no, dosledno upoštevamo 
epidemiološka priporočila 
NIJZ in s tem preprečimo 
širjenje covida-19 kot tudi 
drugih virusnih obolenj. Že 
v prvem valu smo naredili 
veliko, saj smo dosledno 
upoštevali vsa navodila in 
priporočila, pri čemer se je 
pokazalo, da sleherni posa-
meznik lahko naredi naj-
več.  Če se bomo držali pri-
poročil in jih tudi dosledno 
upoštevali (nošenje maske, 
umivanje rok, pravilna higi-
ena kašlja, socialno distanci-
ranje) ter ostali doma, ko bo 
to potrebno, bomo zagotovo 
pripomogli k zajezitvi viru-

sa. Odgovornost za zdravje 
nas in vas je na vseh nas. 
Skupaj smo se trudili že v 
prvem valu, zato ne zapravi-
mo tega truda in odgovorno 
tudi zdaj upoštevajmo vsa 
navodila. Ravno v tem tre-
nutku, ko število okuženih 
ponovno narašča, moramo 
še toliko bolj slediti navodi-
lom in priporočilom, ki nam 
jih dajejo pristojne instituci-
je in strokovne službe. Vse z 

razlogom, da ostanemo 
zdravi. Vsekakor pa so poleg 
covida-19 med nami tudi 
druge prenosljive virusne 
okužbe, zato bodimo odgo-
vorni do sebe in drugih. Če 
je le mogoče, pozivam orga-
nizacije, da prilagodite de-
lovne procese tako, da čim 
bolj omejite možnost okuž-
be in se prilagodite trenutni 
epidemiološki situaciji. 
Predvsem pa naj se omejijo 
druženja z ljudmi zunaj 
skupnega gospodinjstva in 
potrpežljivo upoštevajmo 
vse ukrepe, da bomo ostali 
zdravi,« občane nagovarja 
župan Matej Slapar.
Zaradi porasta okužb so še 
posebno na udaru zdrav-
stveni delavci, tudi v Zdrav-
stvenem domu Kamnik 
(ZD). »V Kamniku beleži-
mo velik porast okužb v zad-
njih tednih in naraščanje se 
kljub ukrepom ne zmanjšu-
je. Opažamo, da veliko 
okužb izvira iz druženj in se 
od tam prenesejo na družin-
ske člane, sodelavce v pisar-
ni ali sošolce v šoli. Situacija 

je postala taka, da je za 
preprečevanje širjenja okuž-
be res pomembno dosledno 
upoštevanje ukrepov: umi-
vanje ali razkuževanje rok, 
izogibanje prostorom, kjer 
je veliko ljudi in ni možno 
vzdrževati varne razdalje, 
nošenje mask, ki zmanjšajo 
domet kapljic in z njimi vi-
rusov, pa naj bo to gripa ali 
covid-19. Nujno se je treba 
zavedati, da okužbo lahko 
širimo tudi, če nimamo zna-
kov bolezni, in da je okužen 
in kužen lahko vsak izmed 
nas, zato se je modro obna-
šati na način, kot da smo 
možni prenašalci virusnega 
obolenja. Kmalu se bo zače-
la sezona gripe in najslabša 
možna kombinacija je epi-
demija gripe in novega ko-
ronavirusa hkrati, zato pozi-
vamo občane, da se cepijo 
proti gripi, v primeru suma 
na okužbo z novim korona-
virusom pa pokličejo na naš 
'korona-mobi': 051 642 922. 
Ostanite zdravi,« pa je spo-
ročilo direktorja ZD dr. Saša 
Rebolja.

Število okužb narašča
Vlada je v ponedeljek znova razglasila epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki bo veljala trideset dni. 
Ukrep (razen izjem) prinaša prepoved gibanja v nočnem času, prepoved zbiranja več kot šestih ljudi, 
omejitev gibanja na statistične regije, zaprtje gostinskih lokalov … Župan Matej Slapar občane poziva, 
naj se vedejo odgovorno.

Število okuženih narašča in v Zdravstvenem domu Kamnik imajo z jemanjem brisov polne 
roke dela. / Foto: Gorazd Kavčič

Gostinski lokali so svoja vrata zaprli tudi v Kamniku. 
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Kamnik – Občina Kamnik je 
skupaj z Občinskim štabom 
Civilne zaščite in Območ-
nim združenjem Rdečega 
križa Kamnik na pobudo 
svetnika Antona Toneta 
Smolnikarja aprila odprla 
poseben transakcijski račun 
za zbiranje donacij, katerega 
namen je blažitev posledic 
epidemije koronavirusa in 
pomoč tistim, ki jo potrebu-
jejo. Na računu se je v tem 
času zbralo 5815 evrov, denar 
pa so prispevali večina strank 
in list, ki imajo svoje člane v 
občinskem svetu, nekateri 
občinski svetniki in občani. 
»Moja pobuda je bila, da vsi 
svetniki v ta namen prispeva-
mo denar, ki ga za svoje delo-
vanje dobimo iz občinskega 
proračuna. Nekateri so se 
odločili drugače in se na 
mojo pobudo niso odzvali, 
po drugi strani je pa tudi kar 
nekaj občanov začutilo, da je 
v teh težkih časih pomem-

ben vsak evrov in so prispe-
vali po svojih močeh. Zbrana 
vsota sicer ni tako velika, a 
vendarle se je bilo kar težko 
odločiti, kako in komu jo 
pravično razdeliti in poma-
gati,« nam je povedal pobu-
dnik akcije Anton Tone 
Smolnikar.
Župan Matej Slapar je sep-
tembra imenoval strokovno 

komisijo, ki je denar na se-
stanku pred dnevi tudi raz-
delila. Komisijo so sestavlja-
li Anton Tone Smolnikar, 
Katja Vegel iz občinske 
uprave, Lidija Kos s Centra 
za socialno delo, Viktor Mi-
kek z Rdečega križa Kamnik 
in Tina Plahutnik, predstav-
nica kamniških osnovnih 
šol.

Soglasno so sklenili, da de-
nar razdelijo Rdečemu križu 
Kamnik (1257,50 evra), Žu-
pnijski karitas Kamnik 
(1.257,50 evra) ter osnovnim 
šolam v občini – OŠ Frana 
Albrehta (800 evrov), OŠ 
Šmartno v Tuhinju, OŠ Stra-
nje, OŠ Marije Vere in OŠ 
Toma Brejca (po 500 evrov) 
ter OŠ 27. julij (300 evrov).

Razdelili pomoč  
s »koronaračuna«
Za reševanje posledic epidemije se je na računu Rdečega križa Kamnik od pomladi zbralo slabih šest 
tisoč evrov, ki so jih razdelili pomoči potrebnim.

Anton Tone Smolnikar in Katja Vegel / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Turistična desti-
nacija Kamnik se kljub po-
sledicam koronakrize lahko 
ponaša z lepim rezultatom, 
saj podatki Statističnega 
urada RS kažejo, da je v vi-
soki turistični sezoni, torej 
julija in avgusta, mesto z 
okolico obiskalo celo pet od-
stotkov več obiskovalcev, v 
teh dveh mesecih pa so za-
beležili le tri odstotke manj 
nočitev kot v primerljivem 
obdobju lani.
»Oba podatka sta glede na 
situacijo zelo dobra, kar je 
plod sodelovanja med Zavo-

dom za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in turistič-
nimi ponudniki ter rezultat 
njihovega trdega dela. V Ka-
mniku so v avgustu sloven-
ski turisti ustvarili kar osem-
deset odstotkov nočitev v 
primerjavi s tujimi, kar je 
precej nad slovenskim pov-
prečjem. Glede na primerja-
vo prvega polletja letošnjega 
leta, ko je Kamnik obiskalo 
5.755 turistov, ki so v tem 
obdobju opravili 13.851 noči-
tev, z lanskim enakim ob-
dobjem, ko je Kamnik obi-
skalo 17.454 turistov, ki so v 
tem obdobju opravili 38.871 
nočitev, lahko pritrdimo, da 

so letošnjo turistično sezo-
no reševali predvsem turi-
stični vavčerji, ki po podat-
kih Finančne uprave Repu-
blike Slovenije z unovče-
njem do 1. oktobra 2020 
postavljajo Kamnik na 16. 
mesto med vsemi slovenski-
mi občinami. Veseli smo, da 
smo z močnimi promocij-
skimi kampanjami tako tu-
ristične destinacije Kamnik 
kot turističnih ponudnikov 
ter soustvarjalcev kamniške-
ga turizma in s kreativno 
promocijo znali in zmogli v 
domačem gostu vzbuditi za-
nimanje za Kamnik in ga 
privabiti na našo destinaci-

jo,« številke komentira 
Franci Kramar, vršilec dolž-
nosti direktorja Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik. Še posebej je pou-
daril vlogo Term Snovik, 
kjer so že vse od konca raz-
glasitve epidemije privablja-
li domače goste in tako tudi 
zapolnili svoje apartmajske 
kapacitete. Po številu in 
vrednosti unovčenih bonov 
po tipu namestitve »apart-
majsko naselje« Terme Sno-
vik v tej kategoriji namreč 
zasedajo prvo mesto.
Pri vseh kamniških turistič-
nih ponudnikih je bone do 
sedaj unovčilo 10.620 upra-
vičencev v skupni vrednosti 
1.431.920,83 evra. »Svoje ak-
tivnosti tako tudi v začetku 
oktobra usmerjamo v razši-
ritev glavne sezone s po-
znim zaključkom jeseni, saj 
bi med jesenskimi počitni-
cami želeli v Kamnik priva-
biti družine, ki jim še ni us-
pelo unovčiti svojih turistič-
nih bonov. Glede na uspeh v 
poletnih mesecih koronavi-
rusu navkljub lahko rečem, 
da nam to tudi uspeva,« še 
pojasnjujejo na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik.

Turistov več od pričakovanj
Junija, julija in avgusta letos je občino Kamnik obiskalo 17.024 turistov, ki so skupaj ustvarili 43.568 
nočitev, v primerjavi s poletnim tromesečjem lanskega leta le 12 oziroma 17 odstotkov manj. Po 
uporabi turističnih bonov je Kamnik med slovenskimi občinami na 16. mestu.

Razgled na Kamnik s Starega gradu / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Občina Kamnik se 
je letos prvič pridružila sve-
tovnemu dnevu cerebralne 
paralize in v namen ozave-
ščanja o tej bolezni stražni 
stolp Malega gradu 6. okto-
bra osvetlila z zeleno. »S slo-
ganom Pusti svoj pečat so v 
Zvezi Sonček želeli širše 
predstaviti to možgansko 
okvaro, spregovoriti o njej in 
se zavzemati za takšno skup-
nost, ki jo bo sprejemala 
brez predsodkov. Vizija giba-
nja je vsakomur s cerebralno 
paralizo zagotoviti enake 
pravice, dostopnost in enake 
možnosti, kot jih imajo dru-
gi ljudje. V ta namen je tako 
Občina Kamnik prisluhnila 
prošnji Zveze Sonček in se z 
omenjeno osvetlitvijo pridru-
žila ozaveščanju o tej bolez-
ni,« pravijo na občini.
Stražni stolp pa bo obarvan 
tudi novembra, in to dvak-
rat. Na pobudo Zveze dru-
štev diabetikov Slovenije in 
Društva diabetikov Kamnik 
se bo občina Kamnik pridru-
žila zaznamovanju svetov-
nega dneva sladkorne bolez-
ni, ki letos v ospredje 
postavlja temo z naslovom 
Medicinske sestre spremi-
njajo pogled na sladkorno 
bolezen. Kot so zapisali po-

budniki akcije ljudje, ki živi-
jo s sladkorno boleznijo, 
potrebujejo podporo pri ra-
zumevanju njihovega stanja 
in načina življenja s sladkor-
no boleznijo. Na to bolezen 
bo občina opozorila tako, da 
bo v petek, 13. novembra, in 
v soboto, 14. novembra, 
Stražni stolp na Malem gra-
du osvetlila z modro lučjo. 
Letos se bodo že drugič 
pridružili tudi zaznamova-
nju svetovnega dneva raka 
trebušne slinavke in tako bo 
21. novembra stražni stolp 
Malega gradu osvetljen v vi-
jolično barvo. »S tem pa 
bomo opozorili na kampa-
njo, ki jo je začelo Združe-
nje EuropaColon Slovenija, 
ki zastopa bolnike z raki 
prebavil, tudi z rakom trebu-
šne slinavke. Letošnje leto 
pod geslom Skupaj smo v 
tem opozarjajo na to, da gre 
za raka, ki ima eno najhuj-
ših statistik preživetja; pet 
let po diagnozi živi le še oko-
li pet odstotkov bolnikov, 
povprečno preživetje od dia-
gnoze pa je 4,6 meseca. Na 
leto v Sloveniji zboli okoli 
štiristo ljudi in okoli 380 jih 
umre. Ali povedano drugače 
– zaradi te bolezni vsako leto 
izgubimo za osem avtobu-
sov državljanov,« še pravijo 
na občini.

Stražni stolp 
obarvan
Z zeleno, modro in vijolično osvetlitvijo se občina 
pridružuje ozaveščanju o boleznih.

Kamnik – Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslova-
nja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občin-
skega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službe-
nih plačilnih kartic v letih 2015, 2016 in 2017. Pri delovanju 
Občinskega sveta Občine Kamnik je računsko sodišče ugo-
tovilo, da je občina izplačala več sredstev za zagotavljanje 
pogojev za delo članov svetniških skupin, kot je bilo dopust-
no, ter da je neupravičeno plačala račune za zagotavljanje 
administrativne in strokovne pomoči svetniškima skupina-
ma in samostojnemu svetniku. Glede porabe sredstev za 
reprezentanco je bilo ugotovljeno, da občina ni določila na-
menov, za katere se lahko porabljajo sredstva za reprezen-
tanco, ni omejila oziroma določila višine sredstev, ki se lah-
ko porabijo za posamezen namen, in ni opredelila načina 
spremljanja porabe teh sredstev. Občina Kamnik je med 
revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukre-
pe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče 
ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila. J. P.

Občini mnenje računskega sodišča s pridržkom
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Glede na nastale okoliščine 
so v Komunalnem podjetju 
Kamnik organizirali akcijo, 
s katero so vrtčevskim, šol-
skim in srednješolskim ot-
rokom v občinah Kamnik in 
Komenda ter oskrbovancem 
Doma starejših občanov za-
gotovili dostavo ustekleniče-
ne vode. Ukrep prekuhava-
nja je bil preklican v petek, 
16. oktobra, zgodaj popol-
dne.
Ukrep oziroma razmere v 
zadnjih treh tednih so obča-
ne močno razburile, saj je 
kamniška voda od nekdaj 
veljala za bolj kakovostno. 
Očitno je, da bodo za zagota-
vljanje kakovostne pitne 
vode potrebne tudi večje in-
vesticije. Kako se torej tovr-
stnim onesnaženjem najve-
čjega občinskega vodnega 
vira izogniti v prihodnje?

Urediti je treba odpadne 
vode na območju Velike 
planine
»Tovrstnemu onesnaženju 
se lahko izognemo z zavaro-
vanjem vodnih virov, kar je 
v pristojnosti Občine Ka-
mnik kot lastnika infra-
strukture ter države. Da bi 
se v prihodnosti izognili 
konstantnemu kloriranju 
pitne vode, je treba pristopi-
ti k reševanju problematike 
odvajanja odpadnih voda na 
območju Velike planine, kar 
bi se lahko rešilo s postavi-
tvijo nepretočnih greznic, k 
čemur smo že večkrat poz-
vali Občino Kamnik. Prav 
vsak posameznik bi se mo-
ral zavedati pomembnosti 
pitne vode in z odgovornim 
obnašanjem ter spoštova-
njem režima, določenega na 
vodovarstvenem območju, 
prispevati k ohranjanju nje-
ne kakovosti. Zajetje Iverje 
je drenažno zajetje s povr-
šinskim vplivom, saj voda v 
drenažno polje doteka iz po-
rečja Kamniške Bistrice. Za 
zagotavljanje zdravstveno 

neoporečne pitne vode ter 
zadostnih količin bi bilo tre-
ba izdelati črpalne vrtine, s 
katerimi bi črpali podtalnico 
in tako preprečili površinski 
vpliv. Investicijska vlaganja 
so v domeni občine, ki od 
uporabnikov za ta namen 
prejema tudi sredstva iz na-
slova omrežnine,« pojasnju-
jejo v Komunalnem podje-
tju Kamnik. 
Na težave z onesnaženjem 
vodnih virov, ki so posledica 
neurejenih razmer in vse 
množičnejšega turizma na 
Veliki planini, že dlje časa 
opozarjajo tudi kamniški ja-
marji.

Občina načrtuje tri 
črpalne vrtine
Težav in nujnih investicij v 
prihodnje se zavedajo tudi 
na občini. Kot pravijo, je na 
podlagi pridobljenih stro-
kovnih podlag in raziskav 
vodnega zajeta Iverje znano, 
da bi bilo treba za izboljšane 
izdatnosti zajetja predvideti 
tri črpalne vrtine globine 
170 metrov.
»Globoke vrtine bi bile izvr-
tane z namenom zajemanja 
podzemne vode v apnen-

častem kraško-razpoklin-
skem vodonosniku. Dose-
danja drenaža Iverje leži na 
višinski koti nekoliko pod 
gladino Kamniške Bistrice 
in drenira podzemno vodo, 
ki se napaja tako iz Kam-
niške Bistrice kot tudi iz 
kamninske podlage. Do se-
daj kaže, da je bistveno na-

pajanje vodonosnika iz Bi-
strice in je zato izdatnost 
drenaže najbolj odvisna od 
vodostaja v reki ter od pre-
pustnosti struge v njenem 
dnu in v bokih. Klimatske 
spremembe v zadnjih letih 
kažejo, da bodo v prihodnje 
vročinski valovi in obdobja 
suše daljši, kar ima za po-
sledico manjši pretok in vi-
šini Kamniške Bistrice, kar 

je z vidika soodvisnosti iz-
datnost drenaže od vodosta-
ja reke skrb vzbujajoče. Pri 
pregledu stanja drenažnega 
sistema Iverje s kamero je 
bilo ugotovljeno, da je dre-
nažni sistem dotrajan in na 
posameznih odsekih poško-
dovan. Z izvedbo globokih 
vrtin bo zajetna podzemna 

voda v globokem vodonos-
niku, ki ne bo v soodvisno-
sti od vodostaja. S tem bo 
oskrba s pitno vodo bistve-
no izboljšana, saj bo neod-
visna od stanja rečnega ko-
rita in količine vode v Kam-
niški Bistrici,« so nam po-
jasnili na občini. Denar za 
gradnjo prve črpalne vrtine 
bo umeščen v osnutek pro-
računa za prihodnje leto.

Je kamniška voda še 
neoporečna

Vodovodni sistem Iverje s pitno vodo napaja okoli dvajset tisoč občanov. V njem so 
prejšnji teden zaznali vsebnost koliformnih bakterij ter mikrobioloških indikatorjev 
fekalnega onesnaženja. / Foto: Jasna Paladin
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»Za zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne 
vode ter zadostnih količin bi bilo treba izdelati 
črpalne vrtine, s katerimi bi črpali podtalnico in 
tako preprečili površinski vpliv. Investicijska 
vlaganja so v domeni občine, ki od uporabnikov 
za ta namen prejema tudi sredstva iz naslova 
omrežnine.«

Prostoferji so ljudje z velikim srcem in veliko empatije, ki jem
ljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. So 
šoferji s srcem na poti. 

Občina Kamnik je zato v luči pomoči starejšim občankam in 
občanom, ki nimajo nikogar, ki bi jim pri vsakodnevnih 
opravkih pomagal s prevozom do različnih storitev, pristopi
la k trajnostnemu in vseslovenskemu projektu Prostofer za 
mobilnost starejših. Ta povezuje starejše osebe, ki potrebuje
jo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnega prevoza, prevoz 
pa opravljajo aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. 
Prostofer bo namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo 
sami, nimajo sorodnikov in imajo slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. S tem jim bomo omogočili lažjo dosto
pnost do zdravniške oskrbe, lekarne, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov in podobno. 

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje 
in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. Prostoferji so v resnici veliko več kot 
zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično 
pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avtomobila, pri zdravniku 
jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregle
dom, priskočijo jim na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah 
in podobno.

V ta namen vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati 
prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za 
družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostofer
jev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. 

Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/83 18 142, 
katja.vegel@kamnik.si.

Postanite prostovoljni šofer s srcem na poti
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Telefonska številka za dostavo nujnih življenjskih 
potrebščin starejšim občankam in občanom, 
ki živijo sami

Na Občini Kamnik imamo še vedno vzpostavljeno števil
ko 051/374-207 (Katja Vegel – Občina Kamnik) za občanke 
in občane v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nuj
nih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila), ki velja izključ
no za oskrbo starejših občank in občanov, ki živijo sami, in 
tistih, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev 
…), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, 
zdravila in podobno).

Na številko lahko pokličete od ponedeljka do nedelje med 
8. in 18. uro. 

Občanke in občane pozivamo k doslednemu upoštevanju 
tega, da na telefonsko številko kličejo izključno tisti, ki pot
rebujejo pomoč

Poziv prostovoljkam in prostovoljcem za pomoč 
v Domu starejših občanov Kamnik 

Občina Kamnik in Občinski štab Civilne zaščite pozivata 
prostovoljke in prostovoljce, da se po svojih močeh vklju
čite v aktivnosti Doma starejših občanov Kamnik. Glede na 
dejstvo, da moramo biti pripravljeni tudi na drugačne raz
mere, pozivamo prostovoljke in prostovoljce za nudenje 
pomoči pri osnovni in socialni oskrbi stanovalk in stanoval
cev Doma starejših občanov Kamnik. Pomoč bodo v pri
meru izrednih razmer potrebovali za druženje in družabni
štvo s stanovalci, izvajanje prostočasnih aktivnosti, pomo
žna dela pri nezdravstveni in higienski oskrbi, vzdrževanje 
higiene in čistoče pripomočkov ter pri skrbi za stanovalce 
in podobno. Aktivnosti se bodo izvajale z upoštevanjem 
vseh ukrepov zoper širjenje covida19. 

Vsi, ki bi želeli pomagati, se lahko prijavijo na telefonsko 
številko 051 374 207 (Katja Vegel, Občina Kamnik).

Veseli bomo in hvaležni za solidarnost. 

Skupaj zmoremo. Živimo odgovorno. 

Kamnik – Obiskovalci Galerije Miha Maleš se bodo ob vno-
vičnem organiziranju kulturnih dogodkov lahko razveselili 
tudi prenovljenih sanitarij v tej kulturni stavbi, ki so bile že 
povsem dotrajane in neprimerne. Prejšnji teden so izbrani 
izvajalci namreč začeli celovito prenovo sanitarij v prvem 
nadstropju. Odstranili bodo stopnico in izravnali tlak, zame-
njali talno, stensko in sanitarno keramiko, uredili nove pre-
delne stene ter vse drugo, kar sodi k temeljiti prenovi. J. P.

Obnova sanitarij v Maleševi galeriji

Vrhpolje – V preteklem tednu se je začela obnova črpališča 
za odpadno vodo v naselju Vrhpolje. Oprema črpališča je 
bila dotrajana, zato je moral koncesionar gospodarske javne 
službe  večkrat tedensko prečrpavati odpadne vode ter jih 
odvažati na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik. V 
sklopu obnove bodo zamenjali obe črpalki za odpadne 
vode, vgradili novo krmilno omarico  z vso pripadajočo ele-
ktro opremo, namestili nov zračnik in nov nepovratni ventil 
ter nov pohodni pokrov črpališča. J. P.

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

Studenca – Odsek ceste Markovo–Studenca–Podlom, ki je 
zaradi dotrajanosti (k tej so pripomogli tudi turisti, ki so se 
tod vozili na Veliko planino, čeprav cesta temu ni namenje-
na) dolgo razburjal občane, ima novo asfaltno prevleko v 
dolžini 650 metrov. Izvajalci so ob gradnji utrdili tudi banki-
ne, brežine in jaške in zarisali talne oznake. J. P.

Cesta na Studenca je asfaltirana

Dela na odseku ceste Markovo–Studenca–Podlom so 
zaključena. / Foto: Občina Kamnik
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Ob polovici mandata in dela seda
nje občinske ekipe ne gre mimo 
dejstva, da praktično nobenega 
večjega projekta, ki smo jih mimo
grede vsi obljubljali v predvolilnem 
boju, ni in – kot kaže – ga (jih) še 
ne bo!
Poenotenja med strankami in lista
mi v občinskemu svetu ni, občin
ska uprava občasno kaže na ne
usklajeno ali razglašeno delovanje 
v relaciji z županom in rezultat tega 
je, da se v proračunu potrjujejo 
mnogi manjši razdrobljeni projekti, 
ki zadovoljujejo parcialne interese 
volivcev. Šole, dvorane, bazena, 
knjižnice pa ni in ni. Raven diskusi
je na občinskih svetih ni na zavidlji
vi ravni, zelo jasno se kažejo različ

ni pogledi in nesposobnost poeno
tenja glede nujnih razvojnih projek
tov. 
Volivci se bodo spomnili, kakšne ob
ljube so bile dane, in ne bo jih zani
malo, zakaj niso izpolnjene. Prav vsi 
bi se morali zamisliti in se vsaj na 
občinski ravni obnašati odgovorno 
do vseh občanov, nekaj narediti za 
prihodnost občine in mladine. Nima
mo prav lepega zgleda na državni 
ravni in prav tam se jasno vidi, kakšni 
so rezultati razdvajanja. V kolikor se 
ne premaknemo v smeri na bolje, ne 
bomo ravno s ponosom pogledali 
nazaj na svoje delo.
To pisanje je namenjeno vsem: pri
pravljavcem, odločevalcem in izva
jalcem občinske politike ter občinski 
upravi, ki ima vlogo operative, s po
zivom k resnemu in zavzetemu delu 
pri reševanju večjih problemov in is
kanju dolgoročnejših rešitev.
Afriški pregovor pravi: »Če hočeš 
priti hitro, pojdi sam. Če hočeš 
priti daleč, pojdi v skupini.«
Trenutno smo skupina, ki vedno 
hiti, in po analogiji bo najbolj logi

čen rezultat: ne 
bomo prišli ne 
hitro in ne daleč!

Mag. Šemso 
Mujanovič

Kdaj bodo na vrsti večji projekti?

Se je ob načrtovanju novega 
zbirnega centra v Suhadolah 
morda kdo spomnil dograditi 
tudi Center ponovne uporabe? 
Brez tega si namreč težko re-
čemo zelena ali ekološka ali 
trajnostna destinacija.

Maks Lavrinc, Kamnik

Zbirni center za 
odpadke

Spoštovani g. Deisinger, v pri-
spevku Goloseki so bili in bodo 
v prejšnji številki Kamničan-
-ke ste me omenili, in ker sem 
o tej temi že večkrat pisal, se 
čutim dolžnega, da vam na 
kratko odgovorim. Najprej 
moram poudariti, da goloseki 
preprosto niso sprejemljivi, slo-
venska zakonodaja jih prepo-
veduje. Z njimi se ne moremo 
kar sprijazniti. Za širše podro-
čje Kamniške Bistrice, ki v več-
jem delu leži na zaščitenem 
območju Natura 2000, pa to 
še posebej velja. 
Laiki razumemo, da so naši 
gozdovi izpostavljeni »uj-
mam, podlubnikom, vetrolo-
mom in žledu«, kot pravite, a 
zdi se, da so to pogosto le izgo-
vori za poceni sečnjo povsem 
zdravih gozdov, kar je bilo po-
udarjeno že v mojih prejšnjih 
zapisih. Žal pri nas večkrat 
velja, da papir prenese vse, na 
primer gozdnogospodarski 
načrt, na terenu pa je stanje 
pogosto povsem drugačno.
Prav zaradi tega smo letos po-
leti s skupino občanov ustano-
vili Civilno iniciativo za 
Kamniško Bistrico, da bi opo-
zorili na omenjeno problema-
tiko. Ne gre samo za gozdove, 
temveč za splošen odnos do 
narave na območju doline 
Kamniške Bistrice in širše, to-
rej tudi problem vodnih virov, 
preobremenjenost občutljivega 
območja Velike planine itd.
Prav tako želimo ponovno 
obuditi »ugaslo« pobudo za 
ustanovitev Regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe, ki 

Goloseki so bili 
in bodo

V zadnjem obdobju je bilo pod 
različnimi naslovi objavljenih 
več člankov o golosekih in zad-
njih dogajanjih v dolini Kam-
niške Bele. Pod naslovom Go-
loseki so bili in bodo Milan 
Deinsinger, član novega la-
stnika gozdov Meščanske 
korporacije Kamnik (MMK) 
9. oktobra v Kamničan-ki po-
jasnjuje upravičenost golose-
kov. Njegov članek je opisan 
kot dobronameren in strokov-
no podprt s strani gozdnogo-
spodarskega načrta, v katerem 
priznava, da ima nepravilna 
sečnja gozdov (golosekov) kot 
posledico erozijo in povečanje 
razdiralne moči hudourniških 
voda, česar pa, kot kaže, 
MMK do danes ni upošteval. 
Če ne bi bilo tako, potem ne bi 
bila za predvideni posek že oz-
načena preostala stoletna dre-
vesa na območju nekdanje 
partizanske bolnice, ki je obe-
ležena in zavedena kot zgodo-
vinska kulturna dediščina. 
Posledice že storjenih golose-
kov, kar priznava tudi avtor 
članka, se kažejo že nekaj let, 
ker ob vsakem močnejšem ve-
tru padejo s koreninami vred 
še preostale smreke, ki so v tej 
dolini ostale še neposekane. 
Tako bo po podlubnikih ter po 
žledu dolina Kamniške Bele v 
nekaj letih ostala brez smrek. 
Izgovarjanje lastnika na žle-
dolom 2015 ni umestno, saj od 
žledoloma vse do danes podrto 
in polomljeno drevje še vedno 
leži po hudourniških grapah 
tako kot tudi nad samo bolni-
co, kar tudi ne gre v čast in 
slavo novemu lastniku gozdov, 
ki zadnja leta sam izvaja tudi 
goloseke. Zaradi domačih, še 
posebej pa tujih obiskovalcev 
Orglic in obiskovalcev nekda-
nje bolnice. 

Prejeli smo

Goloseki

Glede na našo bogato odpor-
niško držo in narodno zavest 
je skrb vzbujajoče vedno večje 
izvajanje  vandal izma, 
kakršnemu smo priča v Ka-
mniku. Vandali ali morda 
celo novi neofašisti se načrtno 
podajajo po Poti doline miru 
ter od groba zavezniškega pi-
lota do same bolnice in po 
vseh smereh skrbno odstranju-
jejo smerne table ali brišejo 
vsako sled nekdanje peterokra-
ke zvezde, simbola boja proti 
fašizmu in simbola svobode 
ter čečkajo po vpisni knjigi 
svoja bolna gesla. Pa s to voj-
no niso imeli nič. Tako kot 
tudi ne z vojno za osamosvo-
jitev Slovenije. Saj ne vejo, kaj 
delajo. Kamnik je bil v času 
okupacije eno izmed prvih ža-
rišč upora in v letu 1942 pri-
zorišče najhujšega okupator-
jevega terorja in prizorišče 
krvavih bojev na Rakitovcu, 
Kostanjski planini, Menini 
planini ... Zato je bilo na 
Kamniškem v zavetju gozdov 
med drugo svetovno vojno pos-
tavljenih 18 sanitetnih posto-
jank za zdravljenje v boju ra-
njenih partizanov, pripadni-
kov narodnoosvobodilne 
vojske. Od omenjenih bolnic 
ni obnovljena nobena, razen 
bolnice Triglav na Kolovcu. 
Današnji zgodovinarji s svoji-
mi pričevalci zavajajo narod 
z neresnicami ter z nekateri-
mi politiki in RKC rehabiliti-
rajo domobransko kolaboraci-
jo z nacisti v lastnem politič-
nem interesu. Novim lastni-
kom gozdov, v katerih stojijo 
te bolnice, pa je interes kapi-
tal, ne glede na Naturo 2000, 
vnemar za zanamce. Tu ne 
gre samo za našo zgodovino, 
temveč skupno zgodovino, ki 
jo v tej bolnici delimo z zave-
zniškim pilotom Ottom H. 
Hindsom in prijatelji iz Nata. 
Vsako obdobje ima svoj zače-
tek, svoj čas in svoj konec. 
Zato Slovenci ostanimo ali pa 
postanimo domoljubi. 

Epilog: Kdor ne spoštuje svoje 
preteklosti, ima bedno seda-
njost in nima prihodnosti.

Miroslav Potočnik, 
Kamnik

jo je »Ministrstvo za okolje in 
prostor ustavilo leta 2012 za-
radi ne dovolj velikega konsen-
za lokalnih skupnosti.« Mor-
da pa je to skupna točka, ki 
nas lahko poveže v skrbi za 
ohranitev čudovitega okolja 
Kamniške Bistrice in širše. 
Danes vse bolj spoznavamo, 
da gozd ni samo les, ki ga po-
sekamo, temveč ima veliko te-
rapevtsko, kulturno, okoljsko 
in še kakšno drugo vrednost.
Spoštovani g. Deisinger, mor-
da bi vašo zaključno misel še 
nekoliko razširil: gozdovi niso 
samo dediščina, ki smo jo 
»podedovali od svojih predni-
kov«, temveč smo si jo pred-
vsem izposodili od svojih vnu-
kov. Zato si moramo vsi sku-
paj prizadevati za njihovo 
ohranitev.

Rok Kralj, Kamnik

Sandi Uršič,  
svetnik LSU

Narava nam daje ta privilegij, 
da živimo v okolju, kjer pitna 
voda ne bi smela biti vpraša-
nje. Dogodki v zadnjem ob-
dobju kažejo, da ni dovolj, da 
je pravica do pitne vode zapi-
sana v ustavi. Kot kaže, pitna 
voda ni nekaj samoumevnega 
niti ob vznožju planin. 
Na spletni strani koncesionar-
ja Komunalno podjetje Ka-
mnik lahko preberemo, da 
upravljajo več kot 160 kilome-
trov primarnega in sekundar-
nega javnega vodovodnega 
omrežja v občini Kamnik. 
Koncesionar z rednim vzdrže-
vanjem omrežja, objektov in 
naprav skrbi, da čista pitna 
voda iz zajetij neokrnjene na-
rave priteče v vaše/naše domo-
ve. Pomembna sta kvalitetno 
in ažurno vzdrževanje ter 
nadzor nad slehernim vodovo-
dnim sistemom. Ta sistem 
nadzora omogoča stalen pre-
gled nad dogajanjem na vodo-
vodnem omrežju in tudi čim-
prejšnja popravila v primeru 
okvar. Vzdrževanje vodovo-
dnega sistema ima velik po-
men pri zagotavljanju kako-
vostne pitne vode itd. 
V juniju je na 11. občinski seji 
Občinski svet Občine Kamnik 
obravnaval in sprejel predlog 
Programa oskrbe s pitno vodo 
v občini Kamnik za obdobje 
2018–2021, dopolnitev št. 2, 
oktober 2019. Ker se že lani 
nisem strinjal z obravnavo in 
sprejemom dokumentov »za 
nazaj«, pri tej točki nisem gla-
soval. Iz dokumenta je razvi-
dno, da je letni potencial dre-
nažnega zajetja Iverje 3.784 
tisoč kubičnih metrov in da je 
bil vtok vode v vodovodni sis-
tem Kamnik v letu 2018 

1.516.527 kubičnih metrov. V 
letu 2020 je za redno vzdrže-
vanje celotnega javnega siste-
ma predvidenih 792.563,40 
evra. Ob teh številkah se lahko 
vprašamo, kaj delamo/delajo 
narobe, da pride do nenadne-
ga pomanjkanja. V dokumen-
tu je zapisano, da morata la-
stnik in upravljavec javne in-
frastrukture vodovodnega 
omrežja, objektov in naprav 
izdelati seznam ter časovni 
načrt obnov. Za namen obno-
ve se na mesečnih položnicah 
obračunava omrežnina, ki 
predstavlja vrednost amortiza-
cije vodovodne infrastrukture 
v preteklem letu in kot taka 
predstavlja strošek za uporab-
nike. Amortizacija (omrežni-
na) za leto 2020 je ocenjena 
na 235 tisoč evrov. Kljub temu 
da je v obrazložitvi proračun-
ske postavke zapisano, da bo 
podrobnejši načrt porabe 
sredstev izdelan naknadno v 
okviru Programa oskrbe s pi-
tno vodo za leto 2020, točnih 
zneskov v dokumentu ni.
Ker imate občani pravico ve-
deti, kam gredo sredstva s po-
ložnic in kaj bo treba narediti, 
da prekuhavanje vode ne bo 
stalnica, bomo zahtevali, da 
bo oskrba s pitno vodo v občini 
Kamnik obravnavana na nas-
lednji seji občinskega sveta.

Mnenje občinskega svetnika

Oskrba s pitno vodo
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Konec leta bo Občinski svet 
najverjetneje obravnaval predlo
ge proračunov za leti 2021 in 
2022. Prioritete LMŠ ostajajo 
iste, kot so bile pred volitvami 
2018. Urejene ceste, rešitev 
prostorske stiske na OŠ Frana 
Albrehta, ureditev območja KIK 
in Alprem in skrb za razvoj naj
večjega potenciala naše občine 
– turizma. Letošnje leto je res 
nekaj posebnega, proračun 
smo do sedaj popravljali kar šti
rikrat, pod pretvezo koronaviru
sa. A za vse vendarle ne more 
biti kriv virus. Župan je obljubil 
pripravo dvoletnega proračuna. 

V svetniški skupini LMŠ si želi
mo kvalitetnega dokumenta, ki 
ga ne bo treba popravljati vsak 
mesec. Z obravnavo proračuna 
bomo lahko tudi videli, kaj od  
velikih predvolilnih obljub ima 
vladajoča koalicija namen ure
sničiti. Dogodki iz zadnje seje 
nam dajejo upanje, da doku
menti, ki ne bodo dovolj premiš
ljeni, ne bodo dobili podpore 
občinskega sveta. V LMŠ smo 
do sedaj dokazali, da nismo ti
ste vrste opozicijska skupina, ki 
bi nasprotovala stvarem le zato, 
da smo lahko proti. Dobre pro
jekte podpiramo. Če bo prora
čun pripravljen kvalitetno, lahko 
že sedaj obljubimo, da ga bomo 
podprli, v nasprotnem primeru 
bomo pripravili amandma in s 
tem preizkusili županovo voljo 
po sodelovanju.

Igor Žavbi
Vodja svetniške skupine LMŠ

Sodelovanje na preizkušnji

Konec novembra je predvidena 
13. redna seja občinskega sveta 
v mandatu 2018–2022. To bo 
ena izmed sej, ki bo najbolj za
znamovala smer razvoja Kamnika 
v naslednjih letih. Proračun 2021 
bo moral slediti največjim izzivom 
in potrebam, ki so se izkazali za 
nujne.
Med prioritete zagotovo sodi za
varovanje vodnih virov, ki oskrbu
jejo ali so v zaledju glavnega vo
dnega zajetja Iverje, to je glavni 
vodni vir za oskrbo občin Kamnik 
in Komenda. Predvsem bo treba 
pristopiti k rešitvam za zagotovitev 
zadostnih količin pitne vode, saj 
se s podnebnimi spremembami 

spreminjajo tudi pogoji, ki vplivajo 
na izdatnost vodonosnika.
Za kakovostno oskrbo uporabni
kov s pitno vodo pa ni dovolj koli
čina, ampak tudi zdravstveno 
ustrezna pitna voda, zato bo treba 
na zalednih območjih poskrbeti 
za ustrezno rešitev odvajanja od
padnih voda. Menim, da bi bilo 
treba objekte na tem območju 
opremiti z nepretočnimi greznica
mi, ki bi jih občina v določeni meri 
morala sofinancirati, s čimer bi 
preprečili potencialno onesnaže
nje vodnih virov.
Nič manj pomembni pa ne bosta 
odločitvi o potrditvi Investicijske
ga programa za gradnjo OŠ Frana 
Albrehta ter nakupu zemljišč zno
traj območja nekdanje Smodni
šnice. Vsi ti projekti ob ravno za
četi gradnji Zbirnega centra za 
komunalne odpadke v Suhadolah 
sodijo med večje investicijske 
projekte v zadnjih nekaj letih.

Bogdan Pogačar, občinski 
svetnik NSi Kamnik       
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November, čas pomembnih 
odločitev

Motnik – Pooblaščeni kon-
cesionar za urejanje voda, 
podjetje Nivo Eko, je v mi-
nulih tednih uredil del bre-
žine na strugi Motnišnice in 
tako izvedel prvi sanacijski 
ukrep, zaradi česar bodo 
krajani Motnika in Špitaliča 
varnejši pred visokimi voda-
mi. Neurje v avgustu je 
strugo namreč poškodovalo 
in tako povzročilo veliko 
škodo. J. P.

Uredili del brežine 
Motnišnice
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SPREMEMBA URNIKA ODVOZA RJAVE POSODE V ZIMSKIH MESECIH

KOLEDAR PRAZNJENJA PO TEDNIH (2020–21)
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SPREMEMBA URNIKA ODVOZA RJAVE POSODE V ZIMSKIH MESECIH 
Tako kot lansko leto s 1. novembrom 2020 prehajamo na zimski režim odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Rjave posode bomo v zimskih mesecih, se pravi novembra, decembra, januarja, februarja 
in marca, praznili na 14 dni. Praznjenje rjavih posod bo potekalo v tednih, ko praznimo tudi posode za ločeno zbiranje 
mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom). Dan praznjenja za posamezno naselje oziroma ulico ostaja 
nespremenjen.  

Dodatne informacije vezane na ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v gospodinjstvih lahko najdete na spletni 
strani www.publikus.si (kateri odpadki sodijo v rjavo posodo, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov v lastnem vrtu, 
…). 
 
KOLEDAR PRAZNJENJA PO TEDNIH (2020-21) 
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            - Teden praznjenja rjave posode 

 

Tako kot lansko leto s 1. novembrom 2020 prehajamo na zimski režim odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Rjave posode bomo v zimskih mesecih, se pravi novembra, 
decembra, januarja, februarja in marca, praznili na 14 dni. Praznjenje rjavih posod bo potekalo v tednih, ko 
praznimo tudi posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom). Dan 
praznjenja za posamezno naselje oziroma ulico ostaja nespremenjen. 

Dodatne informacije, vezane na ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v gospodinjstvih, lahko najdete 
na spletni strani www.publikus.si (kateri odpadki sodijo v rjavo posodo, kompostiranje biološko razgradljivih 
odpadkov v lastnem vrtu …).

Jasna Paladin

Kamnik – Ob  železniškem 
postajališču Kamnik Gra-
ben je v začetku letošnjega 
leta Občina Kamnik zgradi-
la parkirne prostore po sis-
temu P+R (parkiraj in se 
pelji), s čimer želijo občane 
spodbuditi k pogostejši 
uporabi javnega prevoza, 
sploh vlaka. Parkirni režim 
je bil med občani zelo dob-
ro sprejet.

Uporaba vlakov bo 
prijaznejša
Stanje železniškega postaja-
lišča pa je ostalo nespreme-
njeno, kar pa se bo že kma-
lu spremenilo. Slovenske 
železnice so v teh dneh na-
mreč začele celovito preno-
vo peronske infrastrukture, 
ki bo omogočala kakovo-
stnejšo uporabo in dostop 
do železniških storitev po-
leg drugih potnikov tudi sta-
rejšim in invalidom. Na po-
staji so predvidene  rekon-
strukcija tirov (stare so že 
odstranili), gradnja novega 
perona, ki bo nivojsko prila-
gojen tudi invalidom, ter iz-

gradnja nadstrešnice za 
potnike, prav tako bo peron 
tudi na novo razsvetljen, in 
sicer s sodobnimi LED-sve-
t i l k a m i .  N a d g r a d i l i 
bodo  tudi signalno varnost, 
ki bo omogočala varno vo-
žnjo vlakov. Tudi novi vlaki, 
ki bodo vozili na relaciji Lju-
bljana–Kamnik, so uspešno 
prestali testiranje in bodo 
po pridobitvi vseh dovoljenj 

predani v uporabo. Dela pri 
obnovi perona bodo poteka-
la predvidoma vse do 29. 
novembra, v tem času pa 
vlaki na relaciji Kamnik 
Graben–Kamnik  mesto ne 
vozijo. Organiziran je nado-
mestni prevoz z avtobusi do 
prve vstopne postaje za pre-
voz z vlakom, in sicer do 
postaje Kamnik (Kranjska 
cesta). 

Zaradi gradnje na omenje-
nem območju je zaprtih 
tudi nekaj parkirišč ob pe-
ronu, a je občina že zagoto-
vila nadomestna parkirišča 
za okoliške stanovalce, in 
sicer za Domom kulture 
Kamnik na označenem par-
kirišču za parkiranje za dve 
uri, kjer pa je v tem obdob-
ju možno celodnevno brez-
plačno parkiranje.

Zaradi prenove 
končna postaja zaprta
Slovenske železnice prenavljajo peronsko infrastrukturo na postaji Kamnik Graben, zaradi česar vlak 
od 10. oktobra do 29. novembra ne bo vozil do te končne postaje.

Prenova perona na končni železniški postaji bo trajala še do konca novembra. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Maka-
damsko parkirišče pri izviru 
Kamniške Bistrice oz. pri 
planinskem domu občini, ki 
se rada ponaša s turizmom, 
ta hip ne more biti v ponos. 
Parkirišče, ki ga uporabljajo 
tako obiskovalci planinske-
ga doma in izletniki kot pla-
ninci, je namreč polno lu-
kenj, na kar so nas opozorili 
tudi občani. Za pojasnila 
smo prosili Meščansko 
korporacijo Kamnik, ki je 
zemljišča dobila vrnjena v 
last; denacionalizacijski po-
stopek za to območje je bil 
po dolgih letih zaključen ko-
nec septembra.
»Do sedaj je to 'divje nasta-
lo' parkirišče delovalo brez 

problemov. Ko pa se je raz-
vedelo, da smo lastnik mi, 
so se začeli telefonski klici, 
kaj mislimo in kdaj bomo 
popravili teren. Ker je naš 
namen vse, kar je sedaj v 
obratovanju na tej lokaciji, 
urediti pravno veljavno, smo 
se lotili tudi parkirišča. Ker 
dokumentacije o začetkih ni 
možno najti, smo se lotili 
urejanja na novo. Lahko po-
vemo, da se je začel posto-
pek pridobivanja gradbene 
dokumentacije za ureditev 
parkirišča. Prve korake smo 
naredili tako, da je bila nare-
jena meritev obstoječega 
stanja za predlogo v postop-
ku, ki je začel teči,« nam je 
povedal predsednik Meščan-
ske korporacije Kamnik Du-
šan Mesner.

Parkirišče bodo uredili

Po končanem postopku denacionalizacije so v 
last Meščanske korporacije Kamnik prešle tudi 
parkirne površine ob planinskem domu v 
Kamniški Bistrici. Obnova parkirišča je v načrtih.

Makadamsko parkirišče v Kamniški Bistrici je polno lukenj, 
a je postopek pridobivanja gradbene dokumentacije za 
ureditev parkirišča že v teku. / Foto: Jasna Paladin
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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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Jasna Paladin

Kamnik – Stane Gabrovec se 
je rodil 18. aprila leta 1920 
prav na mestu, kjer so dob-
rih pet let po njegovi smrti 
počastili stoto obletnico nje-
govega rojstva – na gradu 
Zaprice, v stavbi, kjer ima 
danes prostore uprava Me-
dobčinskega muzeja Ka-
mnik. Domačemu mestu je 
bil zapisan že vse od male-
ga. S prijatelji je v otroštvu 
ustanovil celo nogometni 
klub, ki so ga poimenovali 
Triglav, kasneje pa se je dru-
žil s tukajšnjo intelektualno 
smetano, ki je počitnice pre-
življala prav na Zapricah. 
Čeprav je po vojni večinoma 
živel v Ljubljani, je imel v 
domačem Kamniku dolgo 
urejeno stalno prebivališče. 
V šolskih klopeh je kmalu 
pokazal pridnost in talent, 
kar se je odražalo v odličnih 
ocenah. Po maturi se je od-
ločil za študij klasične filolo-
gije, a je študentska leta pre-
kinila vojna, ki jo je preživel 
tudi v internaciji v Gonarsu. 
Po vojni je študij nadaljeval 
in leta 1948 diplomiral iz ar-
heologije in klasične filolo-
gije, zaradi številnih naklju-
čij, delavnosti, pedantnosti 
in osebnih kvalitet pa so se 
mu kmalu začele ponujati 
neponovljive karierne pri-
ložnosti, ki so mu utrle pot v 
svet. »Leta 1948 je nastopil 
službo v Narodnem muzeju. 
Skupaj z Jožetom Kasteli-
cem sta orala ledino novega 
muzealstva, terensko-razi-
skovalne arheologije in pe-
dagoškega pristopa. Gabro-
vec je v muzeju izjemno 
sistematično urejal doku-
mentacijo o arheološkem 

gradivu in depo. Dal je izri-
sati številne predmete, jih 
evidentiral, fotografiral, ka-
talogiziral. Leta 1962 je dok-
toriral z disertacijo Prazgo-
dovina Gorenjske. V sloven-
ski visokošolski študij arhe-
ologije je vpletel metode 
nemške arheološke šole, s 
katero se je seznanil na ar-
heološkem inštitutu v Tü-
bingenu. Sadovi njegovega 
dela so še danes del širše 
evropske arheološke dediš-
čine. Leta 1987 se je upoko-
jil, vendar je ostal aktiven, 
tako pedagoško kot tudi 
znanstveno,« je na spo-
minskem večeru med dru-
gim dejala Janja Železnikar, 
arheologinja v kamniškem 
muzeju, ki je Gabrovca – ta 
je vrsto let poučeval tudi na 
oddelku za arheologijo lju-
bljanske Filozofske fakulte-
te – predstavila skupaj s šte-
vilnimi, ki so ga poznali.

Njegovo kariero, pomen za 
razvoj arheološke stroke in 
njegovo širšo vpetost v 
evropsko in tudi svetovno 

znanstveno sfero so 
predstavili dr. Peter Štih, 
predsednik Slovenske aka-
demije znanosti in umetno-

sti, katere član je bil Gabro-
vec, dr. Janka Istenič, vodja 
arheološkega oddelka Na-
rodnega muzeja, kjer je bil 
Gabrovec zaposlen štiride-
set let, dr. Andrej Gaspari, 
predstojnik Oddelka za ar-
heologijo na Filozofski fa-
kulteti, ddr. Mitja Guštin, 

profesor in študent prve 
generacije Gabrovčevih 
študentov, in pa Tomaž 
Perko, akademski slikar in 
Gabrovčev nečak, ki je stri-
ca večkrat upodobil. »Naša 
družina je bila zelo umetni-
ška in stricu lahko prizna-
mo, da je podpiral vsaj en 
vogal naše hiše, za kar smo 
mu zelo hvaležni. Nečake 
nas je jemal tudi s seboj na 
arheološka izkopavanja, 
kjer je bil do nas strog tako 
kot do drugih,« se je spo-
minjal Perko.
Kot je v Sloveniji žal pogos-
to, je bil dr. Stane Gabrovec 
bolj znan po Evropi kot pa v 
domačem Kamniku, čeprav 
se mu je občina leta 2002 
poklonila s podelitvijo nazi-
va častni občan, zato se je 
spominskega večera z vese-
ljem udeležil tudi župan 
Matej Slapar. V muzeju so 
se mu ob stoti obletnici pok-
lonili tudi z dokumentar-
nim filmom, ki so ga posne-
li skupaj z njegovo družino, 
predvsem sinovoma Mate-
jem in Petrom Gabrovcem.

Bolj znan v svetu kot doma
Letos mineva sto let od rojstva kamniškega rojaka, častnega meščana in arheologa dr. Staneta Gabrovca, ki je pomembno vplival na razvoj arheološke in 
muzejske stroke pri nas in v svetu. Spomin nanj so v kamniškem muzeju obujali nekdanji sodelavci, učenci in sorodniki.

Janja Železnikar ob podobi dr. Staneta Gabrovca, ki jo je ustvaril njegov nečak Tomaž Perko 

Spominski večer so 1. oktobra pripravili pod stoletno lipo na dvorišču gradu Zaprice. 

Ddr. Mitja Guštin je bil v prvi generaciji Gabrovčevih 
študentov. / Foto: Jasna Paladin

Razstava, ki prikazuje Pleč-
nikov življenjski opus od za-
četkov pa vse do njegove 
smrti, je bila leta 2007 na 
ogled v Narodni galeriji Lju-
bljana, potem je potovala po 
Sloveniji in gostovala celo v 
Tokiu, a prostora za vse pa-
noje je začelo zmanjkovati, 
zato je leta 2019 na Prelov-
škovo pobudo Narodna gale-
rija Ljubljana  brezplačno 
odstopila vse panoje Javne-
mu zavodu Mekinjski samo-
stan, kjer so bili pobude za 
postavitev stalne razstave 
zelo veseli, saj zadnja leta z 
različnimi vsebinami želijo 
napolniti in oživiti to veliko 
stavbo, ki so jo pred nekaj 
leti dobili v dar od sester ur-
šulink.
»Vesel sem, da je razstava 
svojo trajno postavitev našla 

v kraju, kjer je Plečnik tudi 
aktivno deloval, še posebno 
po drugi svetovni vojni; naj-
bolj znana je cerkev v Zgor-
njih Stranjah, prenovljena 
po njegovih načrtih, pa ka-
pela božjega groba v franči-
škanskem samostanu, lo-
vski dvorec v Kamniški Bi-
strici, ornamentika na pro-

čelju stavbe na Glavnem 
trgu … Na razstavi, kjer gre 
za izbor del, je resda od nje-
govih kamniških projektov 
predstavljena le stranjska 
cerkev, saj sem z razstavo 
skuša l  uravnoteženo 
predstaviti celotno Plečniko-
vo življenje, tudi denimo 
njegovo dunajsko obdobje, 
ki je povečini bolj spregleda-
no, pa seveda njegovo delo-
vanje v Pragi, ki je po-
membno vplivalo tudi na 
Plečnikova ljubljanska 
dela,« nam je povedal dr. 
Damjan Prelovšek, ki je na 
odprtju povedal tudi marsi-
katero anekdoto o Jožetu 
Plečniku. Kot je še dodal, si 
želi, da bi razstavo obogatili 
tudi s kakšnimi predmeti, 
za to pa ne bi bilo treba iti 
daleč, saj je Jože Plečnik pri-
jateljeval tudi z nekaterimi 
Kamničani. Družina Stele 

tako še danes hrani vrsto po-
hištva in tudi sveč, ki jih je 
zanje oblikoval Plečnik. 
Razstava je v Mekinjskem 
samostanu na ogled vsak de-
lovnik od 8. do 15. ure, za 
najavljene pa bodo organizi-
rali tudi vodene oglede.

Samostan obogatil Plečnik

Avtor stalne razstave je dr. 
Damjan Prelovšek. 

Nove pridobitve je vesela 
tudi direktorica javnega 
zavoda Mekinjski samostan 
Irena Gajšek. / Foto: Gorazd Kavčič
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Maša Likosar

Kamnik – Mešani pevski 
zbor (MePZ) Odmev je svo-
je aktivnosti v času epidemi-
je premestil v virtualni svet, 
ki pa kljub vsemu ne nudi 
tistega, kar pevci za svojo iz-
popolnitev potrebujejo. Vse-
eno so na ta način ohranili 
medsebojno povezanost – in 
kar je ključno: ohranili so 
zbor in njegovo delovanje. 
»Cilj vsakega zbora je, da 
obstane. Če bi se naše pev-
ske aktivnosti popolnoma 

prekinile, bi tako številen 
zbor s težavo ponovno zdru-
žili,« je pojasnil Primož Ste-
le, predsednik zbora, in na-
daljeval: »V času karantene 
smo se usmerili na socialna 
omrežja, kjer smo ohranjali 
komunikacijo in druženje 
na daljavo, obenem smo si 
izmenjavali šale na aktualno 
temo, ki je bila tedaj novi ko-
ronavirus, in na ta način 
vzdrževali vedrega in na-
smejanega duha. Uporabili 
smo tudi novodobno tehno-
logijo in prek Zooma izvaja-

li vaje, a te niso bile najbolj 
uspešne, saj je ob petju zelo 
odmevalo.«
Ko so se ukrepi po prvi raz-
glašeni epidemiji začeli 
sproščati, je zbor v skladu s 
priporočili in navodili po-
novno začel vaje v živo in se 
udeleževal intenzivnih 
dvodnevnih priprav. Junija 
so izvedli tudi prvi nastop 
po epidemiji. Omenjeni Ko-
ron(cert) je bil prvotno načr-
tovan za mesec maj, a so ga 
iz znanih razlogov morali 
odpovedati. »Septembra 

smo se začeli pripravljati na 
koncert. Kljub vsemu se je 
porajalo nemalo vprašanj, 
ali nadaljujemo in kako na-
daljujemo. Veljajo je pravi-
lo, da vaje obiskujejo strik-
tno zdravi pevci, vzdrževali 
smo varnostno razdaljo in 
nosili maske,« je pojasnil 
Stele. 
Program Koron(certa) so 
nekoliko oklestili in tokrat 
izjemoma prepevali le slo-
venske ljudske pesmi in ne-
kaj modernih skladb. Slišali 
smo skladbe Zeleni Jurij, 
Stoji mi polje, Je lepa gorica 
ter mnoge druge. »Običaj-
no smo slovenskim dodali 
še tuje avtorje in tuje, zah-
tevnejše in tekmovalne 
skladbe. Letos je bil koncert 
preprost. Kljub situaciji 
smo ga želeli izvesti, saj 
pevci potrebujejo izzive in 
cilje, ljudje pa hrano za 
dušo, kar glasba nedvomno 
je,« je povedal Stele. Nasto-
pilo je 32 pevcev pod vod-
stvom zborovodkinje Anice 
Smrtnik. Poleg vseh varno-
stnih ukrepov, ki so veljali 
tako za obiskovalce kot na-
stopajoče, je bila novost 
tudi ta, da obiskovalci niso 
prejeli koncertnega lista. 
Primož Stele nam je še zau-
pal, da se kljub nepredvi-
dljivim napovedim v zvezi s 
covidom-19 odmevovci ne 
dajo in že razmišljajo o bo-
žičnem času. In če bo le 
mogoče, obljubljajo božič-
ne koncerte na prostem. 
Obenem so njihovi načrti 
usmerjeni tudi v prihodnje 
leto, ko bo Mešani pevski 
zbor Odmev praznoval šti-
rideset let delovanja. Upajo, 
da bodo jubilej lahko 
proslavili, kot se spodobi.

Odmevale so 
slovenske skladbe
Po uspešnem letu 2019, ko je Mešani pevski zbor Odmev beležil številne 
mednarodne nastope, se je letos njihovo delovanje nekoliko okrnilo, a 
popolnoma ustavilo ne. V začetku oktobra so v Domu kulture Kamnik 
pripravili letni koncert z naslovom Koron(cert).

Pevci MePZ Odmev so v skladu z varnostnimi ukrepi obiskovalcem ponudili koncert 
ljudskih in modernih skladb. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Kamnik – Serija fotografij 
Moji sosedje kamniškega fo-
tografa Dušana Letnarja, ki 
so jo v Domu kulture Ka-
mnik odprli v začetku okto-
bra, potrjuje pravilo, da sta 
za najboljše zgodbe potreb-

na čas in poznavanje temati-
ke. Letnarju je uspelo zdru-
žiti oboje. Njegovi sosedje 
stanujejo le »čez cesto«, av-
tor pa jih s fotoaparatom 
spremlja že sedem let. 
Kot pravi, se je v teh letih z 
otroki in odraslimi predstav-
niki družine zbližal do te 

mere, da ga skoraj ne opazi-
jo več, o čemer pričajo tudi 
spontani prizori, ki jih je 
ujel v objektiv. Kot je v spre-
mnem tekstu napisal Dušan 
Dovč, je »v družinsko inti-
mo vstopil kot dober sosed 
in še boljši umetnik: ohra-
nja pravo mero distance in 

etične odgovornosti do por-
tretirancev in njihovega ži-
vljenjskega okolja«.
Razstava gledalcem pred-
vsem s perspektive otrok 
prinaša prizore vsakdanjega 
življenja na kmetih, tako nji-
hovo vpetost v delo in življe-
nje na kmetiji kot tudi 
brezskrbne trenutke otroške 
igre ali denimo žalost ob iz-
gubi hišnega ljubljenčka. 
Dejstvo, da Letnar pri svo-
jem delu ostaja zvest klasič-
nemu črno-belemu postop-
ku in fotografije tudi sam 
izdela v temnici, še dodatno 
podkrepi minljivost zabele-
ženih prizorov, za katere se 
zdi, da ne spadajo v današnji 
čas. Zato ni čudno, da Dovč 
v zaključku spremnega teks-
ta k ogledu razstave povabi z 
besedami: »Vabljeni v čas, 
ki izginja. In med družino, 
ki ostaja.«
Letnar pa tudi sicer zvesto 
sledi življenju v domačem 
okolju. Redko ga vidimo 
brez analognega fotoaparata 
s fiksnim objektivom, s kate-
rim beleži čas in spremem-
be domačega kraja. Poleti je 

v Kreativni četrti Barutana 
odprl razstavo fotografij še 
zadnjih ostankov nekdanje 
kamniške smodnišnice. 
Med odmevnejšimi razstava-
mi pa velja omeniti še serijo 
Pastirji Velike planine, ki jo 
je leta 2015 razstavljal v kam-
niškem domu kulture, serijo 
Gnezda, s katero se je v Mu-
zeju sodobne umetnosti Me-
telkova v Ljubljani, predsta-

vil v okviru Paviljona Petra 
Raucha. Med drugim je raz-
stavljal tudi v celjski AQ ga-
leriji in Cirkulaciji 2 v lju-
bljanski Tobačni, na več iz-
vedbah mednarodnega festi-
vala sodobne fotografije Fo-
tonični trenutki, redno pa 
sodeluje tudi na razstavah, 
ki jih pripravljajo v Foto klu-
bu Kamnik, katerega aktiven 
član je od leta 2005.

Sosedje Dušana Letnarja
Fotograf Dušan Letnar že sedem let spremlja življenje svojih sosedov. Razstava fotografij je do konca novembra na ogled v Domu kulture Kamnik.

Dušan Letnar / Foto: Aleš Senožetnik

Razstava je na ogled le še do konca oktobra. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Raks Bayani (be-
seda raks v arabskem jeziku 
pomeni ples), je zdaj že tra-
dicionalen plesni nastop, ki 
ga KOUD Bayani vsako leto 
pripravi ob koncu šolskega 
leta, a letos jim je – tako kot 
vsem društvom – zagodla 
epidemija.
Namesto 20. junija so na-
stop na odru Doma kulture 
Kamnik tako pripravile 10. 
oktobra. »Raks Bayani je za 
nas zelo pomemben dogo-
dek, saj predstavimo delo v 
določenem obdobju. Še po-
sebej smo vesele, da smo 
dogodek lahko izpeljale v 
teh negotovih časih in tako 

dokazale, da si tako nastopa-
joči kot gledalci želimo več 
tovrstnih prireditev. Tokrat 
je bilo število nastopajočih 
zaradi trenutnih razmer 
skoraj polovico manjše kot 
sicer, gledalcev v dvorani pa 
je bilo zaradi ukrepov NIJZ 
lahko največ petdeset,« nam 
je povedala ustanoviteljica 
in predsednica KOUD Baya-
ni Nataša Kočar in dodala, 
da močno upajo, da jim bo 
konec novembra uspelo iz-
vesti tudi dolgo pričakovano 
slovensko premiero predsta-
ve Banat Hewa, s katero so 
7. marca premierno nastopi-
le v Dunajskem Lalish Tea-
tru in navdušile tako publi-
ko kot lastnika gledališča.

Letni plesni nastop 
orientalskih plesalk
Plesalke KOUD Bayani so tradicionalen letni 
plesni nastop z naslovom Raks Bayani namesto 
junija pripravile oktobra.

Plesalke KOUD Bayani so kljub omejitvam uspele izvesti 
svoj letni nastop z naslovom Raks Bayani. / Foto: Anja Burgar
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Tatvina artiklov v trgovini
Policisti so obravnavali več tatvin v prodajalni Bags&more, 
kjer je neznani storilec izvedel tatvino torbic različnih proi-
zvajalcev. Sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča s pobegom 
Patrulja je na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavala pro-
metno nesrečo s pobegom, kjer je neznani voznik trčil v 
parkiran osebni avtomobil, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi 
oškodovancu nudil podatke. Sledi zbiranje obvestil za izsle-
ditev voznika.

Zaseg vozila 
Na Križu so policisti ustavili voznika in ugotovili, da ne po-
seduje veljavnega vozniškega izpita, zaradi česar mu je bilo 
zaseženo vozilo. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodiš-
če v Kamniku.

Najden denar 
Občanka je na Ljubljanski cesti v Kamniku našla bankovec 
za 100 evrov. Bankovec se hrani v prostorih policije.

Vlom v gradbeni kontejner 
V industrijski coni v Žejah smo obravnavali vlom v gradbeni 
kontejner. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so 
neznanci v času od 29. septembra do 6. oktobra vlomili v 
gradbeni kontejner in iz notranjosti odtujili kit za beton. Sle-
di kazenska ovadba.

Hrup v stanovanjskem bloku
Patrulja je odšla na Livarsko ulico, kjer naj bi stanovalec v 
stanovanjskem bloku povzročal hrup. Na kraju je bilo z zbi-
ranjem obvestil ugotovljeno, da se iz zgornjega nadstropja 
sliši mehanski ropot. Po zbranih obvestilih bo kršitelju iz-
dan plačilni nalog.

Vlom v tovorno vozilo
Na železniški postaji v Kamniku se je zgodil vlom v tovorno 
vozilo Mercedez Benz. Z zbiranjem obvestil je bilo ugoto-
vljeno, da je neznani storilec v času od 5. oktobra do 8. ok-
tobra z razbijanjem stekla vlomil v tovorno vozilo. Iz vozila 
je odtujil predal iz armaturne plošče in zunanje vzvratno 
ogledalo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Prometna nesreča 
Patrulja je na križišču s Šolsko ulico obravnavala prometno 
nesrečo, kjer je voznik osebnega avtomobila zavijal levo, 
mimo pa ni pustil vozila, ki je pravilno pripeljalo nasproti. 
Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Zaseg prepovedane snovi
Na območju Komende so policisti osebi zasegli ročno zvito 
cigareto z neznano snovjo zeleno rjave barve rastlinskega 
izvora. V primeru pozitivne analize sledi hitri postopek.

Prometna nesreča motorista
Patrulja je bila obveščena o prometni nesreči z udeležbo 
motorista, ki da nezavesten leži na cesti. Na kraju je bilo 
ugotovljeno, da gre za samoudeležbo motorista, ki je v 
Zgornjem Tuhinju zapeljal izven vozišča in po trčenju v 
drog javne razsvetljave obležal na tleh negiben. Oskrbeli so 
ga reševalci Nujne medicinske pomoči Kamnik. Motorist je 
bil z reševalnim vozilom odpeljan na UKC Ljubljana.

Tatvina denarnice
Neznani storilec je v trgovini Mercator izkoristil priložnost 
in iz jopice, ki je bila na klopci, odtujil denarnico z dokumen-
ti in večjo vsoto denarja. Sledi pregled varnostnih kamer, 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Zaseg mlinčka z neznano snovjo
V Kamniku sta imela policista v postopku občana, ki mu je 
bil zasežen kovinski mlinček z neznano snovjo zeleno-rjave 
barve rastlinskega izvora v PVC-foliji, za
katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo 
zoper kršitelja uveden hitri postopek.

Povozil srno
S strani občana smo bili obveščeni, da je v naselju Podgorje 
povozil srno in poškodoval vozilo. Na kraju je bilo izdano 
obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

Policijska kronika

Jasna Paladin

Snovik – Kamniški podjetni-
ki so željo po združevanju 
in sodelovanju z ustanovitvi-
jo Podjetniškega kluba Ka-
mnik uresničili pred petimi 
leti in od takrat naprej so 
njihove vrste še vedno tr-
dne, še več, število članov 
raste, med njimi pa sta tudi 
že dve zagonski podjetji, ki 
so jima s svojim delovanjem 
v sklopu kluba pomagali 
prav prekaljeni podjetniki. 
Njihovo glavno poslanstvo 
je namreč pomagati mladim 
podjetnikom za začetku po-
slovne poti.
Pred dnevi so se podjetniki v 
novi večnamenski dvorani 
Term Snovik, imenovani 
Tuhinjska, zbrali na svoji 
sedmi skupščini. Kot prvi 
jih je nagovoril župan Matej 
Slapar, ki pa ima poleg žu-
panske funkcije še eno – že 
vseskozi je namreč tudi ge-
neralni sekretar Podjetni-
škega kluba Kamnik. »Iz 
KIKštarterja je izšlo že več 
kot sto novih delovnih mest 
in vrsta uspešnih podjetij, ki 
jih brez vaše podpore ne bi 
bilo. Želim si, da bi tako de-
lali tudi v prihodnje,« je 
zbrane nagovoril župan, po-
nosen, da Kamnik premore 
tako veliko močnih podjetij.
Podjetniki so sprva skupšči-
no kluba nameravali organi-
zirati vsake pol leta in tako 
pogosto naj bi se zamenjal 

tudi predsednik, a so kasne-
je mandat podaljšali na eno 
leto, aktualni predsednik 
Stojan Hergouth pa je to 
funkcijo zaradi epidemije 
opravljal skoraj dve leti. Kot 
je povedal v poročilu, je glav-
no pozornost namenil dru-
ženju podjetnikov, saj »če se 
poznamo, lahko tudi poslov-
no sodelujemo«, in pa mla-
dim, ki jim v okviru KIK-
štarter Zadruge zagotavljajo 
materialne pogoje za zače-
tek poslovne poti. Poudaril 
je, da so v času epidemije 
vladi in Gospodarski zborni-
ci Slovenije podali vrsto pre-
dlogov za krizne ukrepe, 
zaključil pa z mislijo, da ga 
veseli, ker kamniška podje-

tja v številnih kazalcih moč-
no presegajo slovensko pov-
prečje.
V torek, 6. oktobra, je 
Hergouth svoje mesto pre-
pustil novemu predsedniku 
(sam je postal podpredse-
dnik) – soglasno so za to 
mesto izbrali prokurista 
Term Snovik Ivana Hribar-
ja. »Verjamem, da bomo 
izbrano vizijo peljali še nap-
rej. Podjetnik sem že vse 
življenje in zdi se mi nujno 
potrebno, da se podjetniki 
takole družimo in sodeluje-
mo, ne le za nas, ampak za 
širšo skupnost. Če bo uspeš-
no gospodarstvo, se bo lah-
ko razvijalo tudi vse drugo,« 
je v svojem prvem nagovoru 

v novi vlogi poudaril Hribar 
in zbranim predstavil pot 
Term Snovik od ideje do da-
nes. V apartmajskem nase-
lju imajo danes 360 ležišč, 
še okoli 120 pa jih je pri raz-
ličnih zasebnikih v okolici, a 
potrebe njihovih gostov so 
vse večje. »Ne želimo postati 
velik termalni kompleks, a 
potreba po gradnji hotela je 
postala nujna, tudi po še 
enem bazenu ter dodatnih 
prostorih za terapije. V pro-
storske akte bomo umestili 
tudi pokrit olimpijski bazen 
in še en hotel z bazenom,« 
je predstavil Hribar. Že 
kmalu pa bodo nared nove 
površine za avtodome, ki jih 
že urejajo.

Podjetnike bo vodil 
Ivan Hribar
Kamniški podjetniki, združeni v Podjetniškem klubu Kamnik, so na svoji sedmi skupščini za 
predsednika imenovali Ivana Hribarja, prokurista Term Snovik. V klubu je že 61 uspešnih in zdravih 
podjetij, ki dokazujejo, da je Kamnik občina, ugodna za razvoj podjetništva.

Župan Matej Slapar, novi podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth, 
novi predsednik Ivan Hribar in trije nekdanji predsedniki Urban Bergant, Tomaž Lah in 
Aleš Juhant / Foto: Jasna Paladin
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Doris Jeretina

Kamnik – Vse zbrane člane 
sta pred začetkom občnega 
zbora nagovorili in pozdra-
vili zdaj že nekdanja predse-
dnica Anamarija Dolenc in 
novo izvoljena predsednica 
kluba Anja Tabakovič, ki je 
dobila mandat za dve leti. 

Ponosni na tradicionalne 
projekte kluba
Dnevni red, ki ga je predla-
gala Anamarija Dolenc, je 
bil potrjen z vsemi glasovi. 
V začetnem delu je bilo zelo 
izčrpno povzeto tako vsebin-
sko kot finančno delovanje 
kluba v letih 2019 in 2020, 
prav tako pa so bili omenje-
ni predvsem večji projekti, 
na katere je klub izredno po-
nosen. Večina teh večjih 
projektov je zdaj že tradicio-
nalnih, preko njih pa ljudje 
spoznavajo, kaj je pravza-
prav samo bistvo obstoja in 
delovanja kluba ter pos-
lanstvo aktivistov. 

Nova predsednica in 
upravni odbor
V nadaljevanju zbora so bili 
predstavljeni tudi finančni 
in projektni načrti ter vizija 
kluba za leti 2020 in 2021, 
za izvedbo predstavljenih 
načrtov pa se bodo srčno 
trudili na novo izvoljeni or-
gani kluba in aktivisti. Novo 
izvoljen upravni odbor sedaj 
predstavljajo: predsednica 
Anja Tabakovič, podpredse-
dnica Ajda Lipovšek ter Do-
ris Jeretina, David Tabako-
vič in Marija Komatar. 
Izvoljena je bila tudi nova 
predstavnica v Svetu Zveze 
Škis in Svetu ŠOLS, in sicer 
je to postala naša članica 
Maja Toni. 
Čeprav so pred nami težki 
časi zaradi trenutnih raz-
mer, ki se jim ne moremo 
izogniti, se bomo na klubu 
še naprej trudili, da bosta 
delovanje kluba in izvedba 
projektov potekala kar se da 
nemoteno in še naprej delo-
vala v blaginjo naših članov 
in lokalne skupnosti.

Po končanem uradnem delu 
je sledila manjša pogostitev 
in prijetno druženje aktivi-
stov, ki so bili veseli, da se 
po zelo dolgem času zopet 
vidijo v takšni zasedbi, prip-
ravljeni pa so tudi na nove 

izzive, ki bodo sledili. Novo 
vodstvo Študentskega kluba 
Kamnik se bo trudilo po svo-
jih močeh, da nadaljujejo 
vodenje kluba in uresničijo 
vse cilje in načrte, ki so bili 
zadani.

Študentski klub  
z novo predsednico
V sredo, 30. septembra, smo pripravili redni občni zbor Študentskega kluba Kamnik. Na povabilo se 
je z veseljem odzvala večina aktivistov, vse skupaj pa je seveda zaradi trenutnih razmer potekalo v 
skladu s pravili in smernicami NIJZ.

Nekdanja predsednica Anamarija Dolenc in nova 
predsednica Anja Tabakovič

Ekipa aktivistov v novem šolskem letu

Jasna Paladin

Kamnik – Likovni natečaj je 
namenjen mladim od 12. 
leta starosti dalje in njiho-
vim mentorjem, ki bodo 
svoje videnje zasvojenosti 
lahko izrazili v grafični, ri-
sarski ali slikarski tehniki. 
Omejitev je le format, ki ne 
sme biti manjši od velikosti 
A3 in ne večji od A2, dela pa 
morajo biti obrnjena po-
končno, saj jih bodo le tako 
lahko razstavili na plakatih.
Vprašanj, ki jim bodo pri 
ustvarjanju o zasvojenosti v 
pomoč, je veliko. Kaj sploh je 
to zasvojenost? Kaj povzroča 
zasvojenost? So to droge, to-

bak, alkohol ali pa nas lahko 
zasvojijo tudi tehnologije in 
njihova pretirana raba? Nas 
lahko zasvoji kaj drugega? 
Kdaj se pojavi zasvojenost? 
Kaj je zasvojenost in kaj le na-
vada? Kdaj prestopimo mejo 
med njima? Kakšni so zasvo-
jenci in kako zasvojenost vpli-
va na osebo in njegove bli-
žnje? Kako lahko pomagam 
zasvojeni osebi? Imaš lastno 
izkušnjo z zasvojenostjo? Je 
zasvojen kdo od tvojih prijate-
ljev ali bližnjih? Koliko je za-
svojenosti v Kamniku?
Sodelujoči bodo razdeljeni v 
tri starostne skupine, in si-

cer od 12 do 15 let, od 16 do 
18 let in od 19 let dalje, nji-
hova dela pa bo ocenjevala 
tričlanska komisija, ki jo 
bodo sestavljali vodja mla-
dinskih programov Mladin-
skega centra Kotlovnica Rok 
Kosec, Katja Vegel z Občine 
Kamnik ter ilustrator in stri-
povski avtor Ivan Mitrevski. 
Najboljša dela po njihovem 
izboru komisije bodo natis-
njena na plakat in razstavlje-
na na plakatnih mestih 
Amicus ter tako vidna širši 
javnosti. Najboljša dela bodo 
tudi objavljena na spletnih 
straneh in razstavljena v avli 
Mladinskega centra Kotlov-
nica. 

Vsi, ki želite sodelovati, lah-
ko svoja dela z osebnimi in 
kontaktnimi podatki pošlje-
te na naslov Zavod Mladin-
ski center Kotlovnica, Fuži-
ne 10, 1241 Kamnik, s pripi-
som »za likovni natečaj«, ali 
pa jih prinesete v mladinski 
center  od torka do petka 
med 17. in 20. uro ali od tor-
ka do četrtka med 10. in 12. 
uro.
Rok za oddajo je 3. novem-
ber, izbor del pa bo komisija 
izvedla do 10. novembra. 
Za več informacij v zvezi z 
natečajem pišite na  info@
kotlovnica.si.

Tema ustvarjanja: 
zasvojenost
Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik z 
namenom večje vključenosti mladih in večanja 
vidnosti problematike zasvojenosti vabi na 
sodelovanje k likovnemu natečaju na temo 
zasvojenosti.

Na likovnem natečaju na temo zasvojenosti 
lahko sodelujejo mladi od 12. leta starosti dalje, 
rok za oddajo del pa je 3. november.

Jasna Paladin

Duplica – V trgovskem cen-
tru Supernova Qlandia Ka-
mnik je na priložnostnem 
razstavišču ob tekočih sto-
pnicah v zadnjem obdobju 
pogosto na ogled razstava 
likovnih del. Te dni so svoje 
likovne stvaritve na ogled 

postavili učenci Osnovne 
šole Marije Vere, ki so v 
sklopu pouka ustvarjali pod 
mentorstvom profesorice 
Irene Zagožen. Tokrat so se 
preizkušali v tehniki risanja 
z grafitnimi svinčniki. 
Sedmošolci so risali portre-
te, devetošolci pa stol po pra-
vilih viziranja. 

Ustvarjali so z grafitnim 
svinčnikom

Učenci so s svinčniki upodabljali stole in portrete. 
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Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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

1999246 strani, trda vezava
EUR
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Jože Arko

Kamnik – Tekmovanje je 
bilo pod okriljem Smučar-
ske zveze Slovenije v Misli-
nji, v organizaciji tamkaj-
šnjega smučarskoskakalne-
ga kluba. Tekma je potekala 
na skakalnici z naslednjimi 
tehničnimi podatki: HS 93, 
K 85, točka za meter je velja-
la 2,0. Teo Herbstritt, ki 
zastopa barve kluba Sam 
Ihan, je skočil 89 in 89,5 
metra in v povprečju za slog 
prejel 18,5 točke. Zmagal je 
suvereno, s kar 21,5 točke 
prednosti. Drugo mesto je s 
skokoma 82,5 in 86,5 metra 
pripadlo Jančarju, prav tako 
tekmovalcu iz Ihana. Tretje 
mesto je dosegel skakalec iz 
SK Triglav Tadej Bedenik s 
skokoma 82 in 83 metrov. 
Na tekmi je nastopilo 44 
tekmovalcev iz 13 klubov.
Teo je v zadnjem obdobju os-
vojil četrti zaporedni naslov 
državnega prvaka in tudi po-
letni pokal, Pokal Cocta, kot 
najboljši posameznik v se-
števku tekem poletne sezo-

ne. Ekipa Sam Ihan je zma-
gala tudi na ekipni tekmi 
pred SK Triglav in SSK Žiri. 
Zmagovalci so nastopili v 
postavi: Teodor Igor 
Herbstritt, Žiga Jančar, 
Samo Seljak in Maj Tim 

Herbstritt. Tudi na ekipni 
tekmi je najboljši posamični 
rezultat dosegel Teo. Seveda 
je trenutno za večje medna-
rodne uspehe še premlad, 
ima pa »rezerve«, predvsem 
v tehniki in opremi. Ključno 

in najpomembneje je, da 
ima bistvene vrline za uspeh: 
voljo, energijo, talent, odnos 
do treningov, jasne cilje, po-
gum in veselje. Njegova 
prednost je tudi, da nikoli ni 
imel težav z odvečno težo, 
kar mnogim povzroča preg-
lavice. Trenutno ima rekord 
135 metrov, že pravi mali po-
let, ki ga je dosegel v Planici. 
Med tednom večinoma živi v 
Kranju, v državnem panož-
nem centru, Akademiji za 
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo. Redno 
dnevno trenira in obiskuje 
frizersko šolo v Kranju. 
Živi praktično za skoke in 
šolo. Za uspehe je hvaležen 
staršem ter trenerjema Da-
vidu Krapežu in Gašperju 
Vodanu. Še enkrat več se iz-
kazuje, da v Kamniku ne 
manjka talentov za smučar-
ske skoke. Na to smo lahko 
ponosni. Po Roku Benkovi-
ču, Matjažu Kladniku in 
Matjažu Pungertarju ima-
mo zopet mladega nadarje-
nega skakalca, ki zelo veliko 
obeta.

Že četrtič državni prvak
Kamničan Teodor Igor Herbstritt je po treh naslovih državnega prvaka v smučarskih skokih dečkov 
do petnajst let dodal še četrtega. Tokrat med dečki do šestnajst let.

Teodor Igor Herbstritt / Foto: SSK Sam Ihan, Maja Herbstritt

Štefan Flerin

Kamnik – Od zadnje sezone 
ni veliko sprememb. Število 
ekip je enako kot lani, tudi 
imena so ista. Način tekmo-
vanja je prav tako štirikrožen 
kot že nekaj sezon: vseh šest 
ekip se bo štirikrat pomerilo 
vsaka z vsako. Nekaj spre-
memb je le v zasedbi ekip, 
zato letos pričakujemo še za-
nimivejše boje za vrh, veliko 
dramatičnih srečanj in obili-
co vrhunskih rezultatov. Za 
zadnje je jamstvo v obilici 
vrhunskih igralcev, tako do-
mačih, ki igrajo v najvišjih 
državnih ligah, kot tistih, ki 
prihajajo od drugod in so v 
vrhu slovenskega kegljanja. 
Ne smemo pa pozabiti na do-
mače rekreativce, ki hitro na-
predujejo in so vse bolj kon-
kurenčni izkušenim igral-
cem. Letos tudi pričakujemo, 
da se bodo tekme Občinske 
trim lige v živo prenašale 
prek YouTube kanala. Tak je 
dogovor vodij ekip, treba je le 
še malo dobre volje s strani 
Kegljaškega kluba Kamnik. 
To bi bil zagotovo lep prispe-
vek k večji priljubljenosti tega 
lepega športa. Poleg tega pa 
navijači in drugi ljubitelji 
kegljanja ne bi bili prikrajšani 
za ogled tekem, ki se zaradi 
preprečitve širjenja koronavi-
rusa odvijajo brez gledalcev.
Na sporedu sta bila prva dva 
kroga nove sezone. Že takoj 
v prvem krogu smo videli 
dve presenečenji: poraz pr-
vakov in remi viceprvakov. 
Sezono sta odprli ekipi ŠD 
Policist in Mesi Sports. Ak-
tualni prvaki so pričakovali 
gladko zmago, a zadnjeuvr-
ščeni iz lanske sezone so na-
stopili odlično. Že v prvem 
delu so vodili z 2 : 1 in soli-
dno razliko v kegljih, v dru-
gem delu pa so začeto še 
nadgradili in zmagali s 6 : 2. 
Najboljše rezultate so doseg-
li Jakob Jančar (569 podrtih 
kegljev), Tamara Pevec (543) 
in Lea Drnovšek (542). Pri 
ŠD Policist sta se izkazala le 
Janže Lužan (601) in Marija 
Ravnikar (532), drugi niso 
bili razpoloženi. Tudi vicepr-
vak lanske sezone Ambrož 
Team je naletel na nepriča-
kovano trdega nasprotnika. 
Calcit, ki letos ne more raču-

nati na Mateja Turka, je igral 
odlično in dosegel neodlo-
čen izid 4 : 4. Le malo je 
manjkalo, pa bi zmagali, saj 
je Albin Grubar izgubil za 
vsega en kegelj. Najboljša pri 
Calcitu sta bila Samo Podjed 
(542) in Branko Progar (537), 
pri Ambrož Teamu pa Šte-
fan Flerin (562) in Zvone Iz-
goršek (516). Tudi tekma 
med ŠD Soteska in DU Ka-
mnik je bila izredno napeta. 
V prvem delu je DU Kamnik 
uspelo osvojiti dve ekipni 
točki, tretja pa jim je le za las 
ušla. Ampak vodili so za 57 
kegljev in kazalo je na srdit 
boj za zmago. Tako je tudi 
bilo in le izkušeni trojki pri 
ŠD Soteska gre zahvala, da 
so osvojili prvi točki v novi 
sezoni. Najboljše rezultate 
so dosegli: Matej Turk (590), 
Peter Jantol (563) in Gašper 
Pirman (548). Pri DU Ka-
mnik pa Rudolf Vidic (567), 
Majda Lužar (546) in Pavle 
Serša s 545 podrtimi keglji.
V drugem krogu smo videli 
prvi veliki derbi v novi sezo-
ni med ekipama ŠD Policist 
in Ambrož Team. Žal pa z 
izjemo nekaj lepih rezulta-
tov posameznikov nismo 
doživeli kaj dosti dramatič-
nosti. Igralci aktualnih prva-
kov ŠD Policist so bili veliko 
bolje razpoloženi in so zma-
gali s 7 : 1. Pri njih je bil spet 
najboljši Janže Lužan s 602 
podrtima kegljema, takoj za 
njim pa Primož Pintarič 
(589) in Igor Zamljen (573). 
Pri ekipi Ambrož Team pa 
je največ, 592 kegljev podrl 
Boris Benedik, za njim pa 
Nik Predovnik in Štefan Fle-
rin, oba s 560 podrtimi 
keglji.
Žal je bila to tudi edina tek-
ma drugega kroga, saj sta 
bili drugi dve Mesi Sports – 
DU Kamnik in Calcit – ŠD 
Soteska zaradi obolelosti ne-
katerih igralcev s covi-
dom-19 in karantene prelo-
ženi. Kdaj bosta odigrani in 
kdaj se bo nadaljevala Ob-
činska trim liga, žal še ne 
vemo, saj so trenutno rekre-
acijske dejavnosti prepove-
dane. Iskreno upamo, da se 
bodo v dobro vseh nas raz-
mere čim prej umirile. Z 
odgovornim vedenjem tudi 
sami prispevamo k temu.

Občinska liga  
v kegljanju
V začetku oktobra se je začela šestnajsta sezona 
Občinske trim lige v kegljanju.

Jasna Paladin

Znojile – Gorska tekačica iz 
Znojil pri Kamniku Nuša 
Mali, sicer članica Atletske-
ga kluba Olimpija, je v za-
četku oktobra odlično nasto-
pila kot članica slovenske 
reprezentance na mednaro-

dnem tekmovanju za mla-
dinske kategorije Trofea Na-
sego. Osvojila je drugo mes-
to, kar je bilo najbolje med 
našimi reprezentanti, za 
zmagovalko pa je na progi, 
za katero so tekačice porabi-
le dobrih 33 minut, zaostala 
le 13 sekund. 

Nuša Mali druga na 
tekmi v Italiji

Leon Pirman

Kamnik – Čeprav je moral 
zaradi koronavirusa trener 
igrati tekmo brez rezerve, so 
Matej Turk, Damjan Haf-
nar, Gašper Burkeljca, Kri-
stjan Mijatovič, Marko 
Oman in Igor Zamljen vsee-
no odlično odigrali do zad-
njih metov napeto tekmo in 
premagali tekmece na do-
mačem terenu s 5 : 3 in za 
sedem kegljev.
V šestem kolu so imeli na do-
mačem kegljišču lažjega 
nasprotnika. Kljub zelo stro-
gim ukrepom so z zado-
voljstvom odigrali prvenstve-
no tekmo proti prijateljem iz 
Slovenskih Konjic. Kristjan 
Mijatovič (607), Matej Turk 
(602) in Marko Oman s 584 
podrtimi keglji so bili najbolj-
ši in s pomočjo ostalih so pri-
nesli zmago s 7 : 1 in 3423 
podrtimi keglji. Na tej tekmi 
je trener Franci Spruk tudi 
izkoristil lažjega nasprotnika 
in premierno poslal v igro za 
prvo ekipo tudi Gašperja 
Pirmana. Moramo pa omeni-
ti tudi odlično čiščenje Marka 
Omana, podrl je namreč kar 

231 kegljev. Tudi dekleta so v 
petem krogu gostovala in tudi 
njih koronavirus ni pustil ne-
dotaknjenih. Tako so morala 
na gostovanje k neposredne-
mu tekmecu za prvo mesto 
ekipi Pivke potovati prav tako 
brez rezerve in tudi brez tre-
nerja Francija Grubarja. Irena 
Koprivc, Noemi Živkovič, Ta-
mara Pevec, Tea Repnik, Ta-

deja Kokalj in Tia Schatz so 
odigrale odlično in prinesle 
domov točko. Tekma šestega 
kola s Celjem doma pa je bila 
preložena. Dekleta kljub tek-
mi manj še zmeraj za točko 
vodijo na lestvici.
Druga moška ekipa in prav 
tako druga ženska ekipa 
Calcita nista odigrali petega 
in šestega kola. Dekleta so 

bila v petem kolu prosta, 
tekma šestega kola pa prelo-
žena. Fantje so bili zaradi 
okuženosti igralcev primo-
rani odpovedati obe tekmi. 
Tretja ekipa Calcita je kljub 
vsemu odigrala peto in šesto 
kolo. V petem kolu so doma 
gostili ekipo iz Portoroža. 
Franci Poljanšek, Marjan 
Dolinšek, Mirjan Mlinarič, 
Rudi Vidic, Marjan Golob in 
Brane Potočnik so suvereno 
s 6 : 2 in 3216 podrtimi 
keglji premagali goste. V 
šestem kolu so kljub stro-
gim ukrepom gostovali v 
Novem mestu pri ekipi Vod-
njak. Domača ekipa je zma-
gala kar s 7 : 1, Marjan Do-
linšek (582) in Mirjan Mli-
narič (567 podrtih kegljev) 
sta bila najboljša v ekipi Cal-
cita. Na lestvici so peti.
Sledi dobrodošel premor, 
predvsem zaradi covida-19, 
prvenstvo se nadaljuje po 
prvem novembru. Upajmo, 
da se do takrat stanje nor-
malizira in bodo ukrepi de-
lovali, da bomo lahko prven-
stvo kolikor toliko normalno 
nadaljevali. Tekme brez gle-
dalcev res niso prave tekme.

Velika zmaga fantov 
in remi deklet
Zmaga kegljačev Calcita na derbiju v Mariboru in velika oddolžitev za lansko sezono, ko so 
Mariborčani postali državni prvaki. Kljub slabi formi in z veliko motivacije so, kot je dejal trener 
Franci Spruk, odigrali tekmo, za katero se živi, tekmo prvenstva.

Prva moška ekipa kegljaškega kluba Calcit Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Atleti so se v tej 
zahtevni disciplini v različ-
nih starostnih kategorijah 
pomerili v Novi Gorici, kjer 
so Atletski pokal Slovenije v 
mnogobojih gostili 3. in 4. 
oktobra.
Tekmovanje je potekalo ob 
izjemno neugodnih vre-
menskih pogojih, saj je atle-
te oba dneva pral dež in so 
zaradi nalivov morali tek-
movanje tudi večkrat preki-
niti. Kljub vsemu sta Kamni-
čana Žan Rozoničnik in 
Jaka Hace pokazala svojo 
izjemno športno pripravlje-
nost ter borbenost in se v 
kategoriji U16 zavihtela v 
sam vrh državnega tekmo-
vanja.
Jaka Hace je novi državni pr-
vak postal v deseteroboju, 
kjer je osvojil 5702 točki. 
Žan Rozoničnik pa je v isti 
starostni kategoriji nastopil v 
osmeroboju in s 4347 točka-
mi postal državni podprvak.
Oba fanta, sicer člana Atlet-
skega društva Kronos, sta že 
čez celo leto na različnih dr-
žavnih tekmovanjih in mi-
tingih dosegala najboljše 

državne rezultate in pobira-
la medalje v posamičnih ka-
tegorijah, kar sta sedaj zao-
krožila s celotnim naborom 
atletskih disciplin.

Kamničana blestela 
v mnogoboju
Jaka Hace in Žan Rozoničnik sta na Atletskem 
pokalu Slovenije v mnogoboju med mlajšimi 
mladinci zasedla prvo in drugo mesto.

Žan Rozoničnik in Jaka 
Hace

Željko Đurić

Kamnik – Državno prven-
stvo je bilo odigrano v Lučah 
v nedeljo, 27. septembra.
S soigralcem Rokom Trtni-
kom sta suvereno premagala 
vse nasprotnike brez izgub-
ljenega niza. Oba igralca 
kruh služita v Mengšu, kjer 
sta standardna člana ekipe 
NTS Cornilleau Mengeš, ki 
nastopa v 1. državni namiz-
noteniški ligi. Njun trener 
David Orešnik ima veliko 
besed hvale za oba. Povedal 
nam je naslednje: »Nejc in 
Rok sta izjemno resna, de-
lovna, zagnana in nadarjena. 
Koliko bosta še napredovala, 
je stvar njune odločitve in 

zastavljenih življenjskih pri-
oritet. V namiznem tenisu je 
premalo denarja, da bi se od 
njega dalo živeti. Zato se v 
teh letih fantje začnejo bolj 
posvečati študiju ali pa poiš-
čejo službe in jim potem 
zmanjka časa in energije za 
vsakodnevne močne trenin-
ge. Brez teh je vidnejši na-
predek nemogoč. Obema 
želim, da se maksimalno iz-
kažeta na vseh področjih.«
Nejc je končal gimnazijo v 
Kamniku in je trenutno štu-
dent fakultete za lesarstvo 
na ljubljanski univerzi. Želi-
mo mu lepe uspehe pri štu-
diju in še naprej pri na-
miznem tenisu.

Nejc Erjavec državni prvak
Edini profesionalni igralec namiznega tenisa iz naše občine, mladi Podgorec Nejc Erjavec, je dosegel 
vrhunec svoje kariere z osvojitvijo pokala državnega prvaka v kategoriji dvojic med člani do 21 let.

Nejc Erjavec in Rok Trtnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na državnem pr-
venstvu v latinskoameriških 
plesih, ki je v začetku okto-
bra potekalo v Ljubljani, sta 
se odlično odrezala tudi 
mlada kamniška plesalca. 
Desetletni Mark Kotnik je s 
soplesalko Julijo Markovič 
Halik osvojil naslov držav-
nega prvaka. Njegovemu tri 
leta starejšemu bratu Mati-
cu pa se je s soplesalko Zano 
Zavrl v težki konkurenci us-
pelo uvrstil v finale, kjer sta 
na koncu zasedla odlično 
šesto mesto. Plesalca nasto-
pata pod okriljem ljubljan-

skega plesnega kluba Bole-
ro, kjer trenirata pod vod-
stvom dvakratnega svetov-
nega prvaka in plesnega tre-
nerja Mihe Vodičarja. S ple-
som sta se prvič srečala pred 
štirimi leti, v paru z zdajšnji-
ma plesalkama pa plešeta in 
tekmujeta dobro leto in pol. 
Lani sta se para uvrstila v fi-
nale na tekmovanju v Beo-
gradu in finale mednaro-
dnega prvenstva Maribor 
open. Letošnjega januarja 
pa sta Mark in Julija na dr-
žavnem prvenstvu v stan-
dardnih plesih osvojila dru-
go mesto, Matic in Zana pa 
sta bila četrta.

Brata Kotnik odlična na 
državnem prvenstvu

Mlada plesna para s trenerjem Miho Vodičarjem            
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Miha Štamcar

Kamnik – Svojo evropsko 
odbojkarsko pot bodo nada-
ljevale v pokalu CEV, v 
prvem krogu pa se bodo po-
merile z Novo KBM Brani-
kom. Toda še pred tem se 
bosta najboljši slovenski eki-
pi že to soboto, 24. oktobra, 
srečali v šestem krogu 
Sportklub prve odbojkarske 
lige.
»Poljakinje so se zasluženo 
uvrstile v ligo prvakinj, ven-
dar je pri nas vendarle ostalo 
malce grenkega priokusa, 
kajti v prvem in drugem 
nizu smo bili zelo blizu us-
peha. Iz vsega skupaj bomo 
skušali vzeti pozitivne stva-
ri. Ena od njih je zagotovo 
borbenost, ki so jo igralke 
pokazale, in na tem bo treba 
graditi še naprej, druga pa 
je, da so tiste igralke, ki so 
na prvi tekmi igrale nekoli-
ko slabše, nocoj dokazale, da 
znajo igrati vrhunsko odboj-
ko. To pomeni, da smo 
navkljub porazu naredili ko-
rak naprej,« je po porazu v 
kvalifikacijah lige prvakinj 
dejal Aljoša Jemec, trener 
kamniških odbojkaric.
Le tri dni zatem so v doma-
čem prvenstvu prišle še do 
svoje četrte zmage, ko so 
premagale Ankaran, v torek 
pa so bile v zaostali tekmi 
drugega kroga boljše še od 
Krima. S tekmo manj bodo 
v sobotni derbi z Novo KBM 
Branikom vstopile s petimi 
točkami prednosti. »Vsaka 

tekma z Mariborčankami je 
poglavje zase. Tokrat jih bo 
v dobrih dveh mesecih res 
veliko, vendar je proti njim 
vedno užitek igrati, teh te-
kem se veselimo, saj oboji 
potrebujemo težje tekme, ki 
edine prinašajo napredek,« 
se obračunov z aktualnimi 
pokalnimi zmagovalkami 
veseli Zatkovićeva.
Do konca leta se bodo 
Kamničanke s svojimi naj-
večjimi nasprotnicami v 
slovenski ženski odbojki po 
sobotni tekmi srečale še 
najmanj trikrat, dvakrat v 
pokalu CEV (obe tekmi bos-
ta na sporedu sredi novem-
bra) in v 14. krogu domače-
ga prvenstva, če pa ne bo 
prišlo do kakšnega presene-
čenja, ekipi 20. decembra 
na zaključnem turnirju po-
kala Slovenije čaka še final-
ni obračun.

Državni prvaki prekinili 
kamniški niz

Do derbija z ACH Volleyjem, 
ki je bil minulo soboto v lju-
bljanski dvorani Tivoli, so 
bili odbojkarji Calcita Vol-
leyja edina neporažena ekipa 
v prvi moški ligi, vendar so 
tri od petih tekem dobili s 3 : 
2. Blizu petemu nizu so bili 
tudi v dvoboju z Ljubljanča-
ni, saj so v četrtem nizu za-
pravili dve zaključni žogi za 
izenačenje v nizih, na razliko 
pa so izgubili tudi tretji niz. 
Pred zadnjim krogom prve 
tretjine rednega dela prven-
stva, ko bodo v soboto doma 
gostili Krko, so Kamničani 
na tretjem mestu. 
»Tokrat moram pohvaliti 
igralce za pravi pristop, ki 
sem ga pogrešal na nekate-
rih prejšnjih tekmah. Derbi 
je bil odigran na visoki rav-

ni, obe ekipi pa sta imeli 
svoje vzpone in padce, mi 
žal predvsem v zaključkih 
nizih. V nadaljevanju sezo-
ne bomo morali biti bolj pri-
dni na ‘težkih’ žogah, tistih, 
ki niso takoj za zaključiti. 
Morali bomo biti bolj strpni 
in jih znati odigrati. Mislim, 
da smo si zaslužili vsaj toč-
ko,« je po prvem porazu 
svoje ekipe v letošnjem dr-
žavnem prvenstvu dejal 
Gregor Jerončič, trener Cal-
cita Volleyja.

Obe drugi ekipi v sezono 
vstopili z zmago
V kamniškem taboru so lah-
ko zadovoljni tudi s tem, 
kako sta sezono začeli njuni 
drugi članski ekipi. Dekleta, 
ki jih vodi Katarina Vraber, 
tudi letos igrajo v 1B. DOL 
za ženske, v svoji prvi ura-
dni tekmi nove sezone pa so 
brez večjih težav premagale 
Mozirje. Tudi z Živo Javor-
nik v postavi, ki je še teden 
dni prej s slovensko kadet-
sko reprezentanco na evrop-
skem prvenstvu v Črni gori 
osvojila sedmo mesto. Brez 
večjih težav so prve tri točke 
vknjižili tudi varovanci 
Gašperja Ribiča, ki so bili 
boljši od druge črnuške eki-
pe. V prvem krogu bi morali 
igrati z drugo ekipo Trigla-
va, vendar je bila tekma pre-
ložena, v pokalnem tekmo-
vanju pa jih je v četrtem 
krogu zaustavil Šoštanj To-
polšica.

V soboto prvi derbi  
z Mariborčankami
Slovenske državne prvakinje v odbojki so v odločilnem krogu za uvrstitev v letošnjo ligo prvakinj 
morale priznati premoč poljski ekipi Commercecon Lodž, ki je bila v obeh tekmah boljša. Navkljub 
porazu si odbojkarice Calcita Volleyja nimajo česa očitati.

Kamniške odbojkarice so navkljub porazu naredile korak 
naprej. / Foto: Klemen Brumec
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Jasna Paladin

Kamnik – Meta Tomelj po 
»stopalni poti«, kot zgovor-
no reče refleksoterapiji, sto-
pa že vrsto let, čeprav se je s 
to vedo spoznala bolj kot ne 
po naključju. »Že kot otrok 
sem bila radovedna in pove-
zanost človeka z naravo mi 
je bila domača, k čemur so 
zelo pripomogli starši. Med 
študijem agronomije smo 
podrobno obravnavali kemi-
jo, biologijo celice, fiziologi-
jo, morfologijo, patologijo, 
različne organizme, popula-
cije ene vrste, ekosisteme 
različnih vrst, biosfero, eko-
logijo – torej skupek vseh 
teh ved in vsake posebej, kar 
tvori makro in mikrosiste-
me. Že med študijem sem 
spoznala teorijo, ki razlaga 
holistični koncept razvoja 
rastlin, živali in ljudi v 
embriološki fazi, ki izhaja iz 
Kitajske in prinaša še danes 
osupljive praktične rezultate 
v kmetijstvu in medicini. 
Tudi mnoga starejša znanja 
Paracelsiusa, Galna in Hi-
pokrata so povezovala člove-
ka z naravo, ravno tako Ki-
tajska tradicionalna medici-
na. Ko sem iskala nekaj, kjer 
bi ta znanja praktično preiz-
kusila in koristno uporablja-
la, mi je takoj po diplomi na 
agronomiji 'po naključju' na 
življenjsko pot prišla naproti 
metoda refleksoterapije. In 
na tej zanimivi stopalni poti 
sem še danes,« pravi Meta 
Tomelj, ki refleksoterapijo 
izvaja v svojem salonu Reft-
hai v Kamniku.
Pravi, da Kamnik velja za zi-
belko refleksoterapije v Slo-
veniji. »Pred tridesetimi, 
štiridesetimi leti je bila razli-
ka med konvencionalno me-
dicino in dopolnjujočimi se 
dejavnostmi precej večja, 
kot je danes. Nekatere medi-
cinske sestre, patronažne 
sestre in zdravniki v Slove-
niji so iskali dopolnilo kot 
pomoč pri svojem vsako-
dnevnem strokovnem delu 
in ne po naključju so se sre-
čali z refleksoterapijo. Pri 

svojem vsakdanjem delu so 
se začeli ukvarjati s conami 
na stopalih in ugotavljati, da 
so učinkovite. V Kamniku 
se je izoblikovala vodilna 
skupina, ki je precej pripo-
mogla k večji prepoznav-
nosti in uveljavitvi strokov-
nosti in poklica refleksotera-
pevt v Sloveniji,« nam pojas-
ni in poudari, da refleksote-
rapije ne smemo uporabljati 
nekritično v vsakem prime-
ru in ne neomejeno. Reflek-
soterapije se ne da primerja-
ti z nobenim medicinskim 
tretmajem ali kakršnokoli 
drugo masažo, niti ne na-
merava nadomestiti nobene 
konvencionalne metode 
zdravljenja. Zato je znanje 
na tem področju še toliko 
bolj pomembno.
Ker se v Sloveniji na tem po-
dročju dolgo ni bilo mogoče 
izpopolnjevati, se je izobra-
ževala v tujini, pri različnih 
učiteljih, in to več kot deset 
let. Nenehno se udeležuje 
tudi evropskih ali svetovnih 
kongresov ali krajših temat-
skih izpopolnjevanj, usvoje-
na znanja pa vpleta tako v 
svoje delo kot življenje. »Že 
zgodaj sem ugotovila, da je 
refleksoterapija zelo močna 
in učinkovita terapija. S to 
metodo, če jo pravilno izva-

jamo, dosegamo čudovite in 
presenetljive rezultate. Uči-
nek terapevtskega dotika je 
multidimenzionalen in vpli-
va na fizičen, kakor tudi na 
ne–fizičen aspekt, kjer pri-
dejo v akcijo različni fiziolo-
ški procesi. Terapevtski pri-
jem, ki izkorišča načela rit-
ma in dinamike, upošteva 
regenerativne in vitalne sile 
osebe ter poleg simptomov 
išče še vzroke in cone v 
ozadju,« našteva. Vse svoje 
bogato znanje pa zadnja leta 
predaja tudi naprej in tako v 
svojih prostorih tudi sama 
pripravlja izobraževanja. 
Konec septembra je tako go-
stila priznano predavateljico 
Hanne Marquardt, ki velja 
za najbolj poznano reflekso-
terapevtko stopal v Evropi. 
Ima že več kot 65 let medi-
cinsko-terapevtskih izku-
šenj in več kot 60 let izku-
šenj z refleksoterapijo, prav 
tako je začetnica poučevanja 
in izvajanja stopalne reflek-
soterapije v Evropi. »Od leta 
2013 v Sloveniji dvakrat le-
tno vodi delavnice, ki so na-
menjene že izšolanim refle-
ksoterapevtom, v Kamniku 
pa smo zaradi ukrepov proti 
širjenju koronavirusa lahko 
pripravili izobraževanje za 
deset udeležencev. Gospa 

Hanne se zaveda, da se iz 
knjig ne da vsega naučiti. 
Da bi se znanje širilo in 
neprecenljive izkušnje ohra-
njale na nivoju, kot ga želi, 
se je pred leti odločila in iz-
brala še pet terapevtov iz 
držav, kjer nima svojih cen-
trov in kjer je strokovni nivo 
refleksoterapije zadovoljiv v 
primerjavi z njenimi stan-
dardi v Nemčiji. Te države 
so: Irska, Anglija, Nizozem-
ska, Poljska in Slovenija,« 
nam pove Meta Tomelj, tudi 
sama demonstratorica zna-
nja po njenih metodah. 
»Hanne Marquardt je odkri-
la in razvila ogromno novih 
pogledov na refleksoterapev-
tsko prakso in načinov obde-
lave stopal. Sledila je razvo-
ju in metode prilagodila po-
trebam današnjega bolnika 
in si s tem prislužila prizna-
nje tudi v strokovnih krogih 
medicine. Njene profesio-
nalne izkušnje so obdarjene 
s humorjem, navdušenostjo 
in karizmo. S prav izjemno 
intuicijo in občutljivostjo za-
zna potrebe slušateljev. Sli-
kovito zna prikazati in opi-
sati razne tehnike, prijeme, 
znanja, ki se jih iz knjig ne 
da naučiti. Ima poseben na-
čin govora, ki izžareva stole-
tja stare modrosti,« je 
Kamničanka navdušena nad 
svojo učiteljico, s katero sta 
sodelovali tudi pri izdaji 
knjige. Meta Tomelj je zad-
njo knjigo nemške strokov-
njakinje namreč prevedla v 
slovenščino, in sicer z naslo-
vom Refleksoterapija stopal. 
Opravljeno je bilo tudi veli-
ko delo pri postavitvi nove 
strokovne slovenske termi-
nologije. »Ta knjiga je stro-
kovna, je učbenik in hkrati 
priročnik, zato je bila vredna 
prevoda. Knjiga ni samo vo-
dnik po osnovnih znanjih o 
refleksoterapiji, ampak je v 
njej prikazan tudi razvoj in 
novejša spoznanja o tej vedi. 
Uporabna je za že izkušene 
refleksoterapevte in tiste, ki 
bi se z refleksoterapijo radi 
seznanili,« zaključi Meta 
Tomelj.

Življenje se zrcali  
na stopalih
Meta Tomelj je refleksoterapevtka z dolgoletnim stažem in bogatim znanjem, ki ga vseskozi 
dopolnjuje z izobraževanji. Sodeluje s številnimi strokovnjaki, tudi s priznano Hanne Marquardt, ki je 
nedavno izdala novo knjigo – tudi v slovenskem prevodu.

Meta Tomelj s svojo učiteljico Hanne Marquardt

Jasna Paladin

Kamnik – V vseslovenski ak-
ciji v organizaciji Turistične 
Zveze Slovenije Moja dežela 
– lepa in gostoljubna 2020 
je Kamnik v kategoriji 
mestnih jeder osvojil drugo 
mesto – za Črnomljem in 
pred Slovenj Gradcem. Stro-

kovna komisija je v okviru 
akcije ocenjevanje opravljala 
od 1. avgusta do sredine sep-
tembra, rezultate pa so v po-
sebni oddaji razglasili v so-
boto, 17. oktobra. 
V letošnji akciji je sodelova-
lo 37 izletniških krajev, 39 
mest, 13 turističnih krajev, 
13 zdraviliških krajev, se-

dem mladinskih hostlov, 19 
kampov in glampingov ter 
16 tematskih poti in kar ne-
kaj Petrolovih bencinskih 
servisov.
Na Zavodu za turizem, šport 
in kulturo Kamnik so se pri-
znanja razveselili in se zah-
valili vsem, ki skrbijo za ure-
jenost mesta.

Kamniku drugo mesto

Alenka Brun

Podgorje – Martin Vodlan je 
doma iz Podgorja. Odraščal 
je ob narodno-zabavnih na-
pevih, tako da ga ljubezen 
do glasbe spremlja že od 
otroštva. Je pa dokaj pozno 
prijel za harmoniko. »So bili 
pač drugi časi ... V petem ra-
zredu osnovne šole sem se 
vpisal v glasbeno šolo za kla-
virsko harmoniko, želel pa 
sem igrati diatonično. Za 
note in teorijo nisem bil 
prav posebno zagret, kot 
marsikdo ne, vendar sem se 
nekaj vseeno naučil in kas-
neje nadgradil,« pripovedu-
je. »Frajtonarico sem kupil 
šele v drugem letniku sre-
dnje šole, s prihranjenim 
denarjem, prispevala pa sta 
tudi oče in mama. V tistih 
časih še ni bilo mentorjev in 
učiteljev, tako da sem nada-
ljeval več ali manj kot samo-
uk.« Si je pa vedno želel 
igrati v ansamblu in po ne-
kaj priložnostnih sestavih so 
se leta 1992 'ujeli' pravi ... in 
nastal je Viharnik. Vodlan je 
tudi vodja ansambla. 
Lani se je ansambel Vihar-
nik publiki predstavil v novi 
zasedbi in zmagal na Naj 
polki Gorenca, izboru naj-
boljše polke Radia Gorenc. 

Dosežek, na katerega so čla-
ni ansambla zelo ponosni. 
»Letos zaradi nastalih raz-
mer situacija ni rožnata, saj 
je bila večina nastopov od-
povedana. Vseeno pa vadi-
mo in ustvarjamo, kot smo 
vajeni, « pravi Vodlan.
Ker so nedavno Viharniki 
predstavili tudi novo polko z 

naslovom Muzikant Abra-
ham, nas je zanimalo, ali je 
bila polka rojstnodnevno 
presenečenje za Martinovo 
srečanje z abrahamom. 
Vodlan odgovarja, da ne. Iz-
vemo še, da je že v delu tudi 
nov avtorski valček.
Za letošnjih petdeset let je 
glasbenik načrtoval veliko 
zabavo, ki pa je žal odpadla 
zaradi covida-19. So pa vo-
ščila na koncu izpadla celo 
boljše, kot bi si mislil. V 
času rojstnega dne ukrepi še 
niso bili tako strogi. Prese-
nečenj je bilo kar nekaj in 
mednje sodi tudi posebna 
zgodba. »Vsi prijatelji vedo, 
da imam rad živali. V Goli-
cah imamo mini ranč,« raz-
loži Vodlan, ki je v dar dobil 
tudi teličko. Seveda brez 
mlaja ravno tako ni šlo. »In 
ne navadnega. Pravi vihar-
nik so pripeljali z Velike pla-
nine,« se nasmehne Vodlan. 
»Res hvala vsem vpletenim 
za tako izvirno idejo in nje-
no izvedbo,« še doda.

Praznoval je tudi gostinec
Z abrahamom pa se je sep-
tembra srečal še en Kamni-
čan, Jože Galičič - Jodl s 
CafeRacer Kavarnice na 
Glavnem trgu. 

Kot smo zasledili na spletu, 
se je njegov rojstni dan 
prekrival ravno z obeleževa-
njem svetovnega dneva tu-
rizma, vendar je poglede 
pritegnilo dogajanje pred 
kavarnico, ko so se Kamni-
čani ustavljali na kavi in mi-
mogrede čestitali slavljencu. 
Manjkala ni niti torta.

Srečal je 
abrahama

Vodja ansambla Viharnik Martin Vodlan se je septembra 
srečal z abrahamom, ansambel pa je istočasno javnosti 
predstavil tudi novo polko z naslovom Muzikant Abraham. 
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BELA IN CAROBNI GOZD (17.  del)
v

@volkuljaBelaBela

Se nadaljuje.

Ampak, poglejte. Vseeno se je nek
do postavil za nas. Je to medved?

Ni medved. Le podoben 
mu je. Velik, okrogel in 

popolnoma kosmat. 

Ali pa se pustiti udomačiti. Ljudje 
bi nas imeli za ljubljenčke, nas cele 

ljube dneve crkljali in božali in 
objemali in poljubljali. BLJAH! 

Mislim, da nas niste razumeli.  
Ne želimo, da uničite naravo. Ne 
pritožujemo se. Navdušeni smo. 

Ja, jelena nisem 
videl od malih nog. 

Narava je  
džazna!

Otroci so ful 
navdušeni. 

Mi se imamo 
prekrasno!

V resnici razmišljam, da bi  
orga niziral kulturni festival v čast 
živalim. Imenoval se bo Gozdfest.

Kaj?! Kultura?! Festival?! Brezskrb
no uživanje v naravi?! Vi zastonj
karji leni! Uživali bi v naravi, brez 

da bi plačali. Ni govora!

Ovbe!

Najti moramo ravnovesje med 
svobodnim podjetništvom in okoljsko 

odgovornostjo posameznika.

Z gradnjo nadaljujemo 
narava gor ali dol!

Medtem nedaleč stran.

Hej ti, nekaj bi ti 
rada pokazala.

Ježešna!

Še malo pa 
bom na vrhu.

Kamniški sudoku

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_20_18
NALOGA

7 8 1
5 3 9

2 7 8
8 9 3

7 2 4 5
4 9 2

5 7 1
9 3 6

8 2

sudoku_TEZJI_kam_20_18

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_kam_20_18
NALOGA

781
539

278
893

7245
492

571
936

82

sudoku_TEZJI_kam_20_18

REŠITEV

748619325
521873964
963254781
815742693
372196458
496538172
257461839
189327546
634985217

sudoku_LAZJI_kam_20_18
NALOGA

89
26348
35

638154
5

143986
93
45987

28

sudoku_LAZJI_kam_20_18

REŠITEV

867215349
529634187
431987652
673821594
982456713
154379826
798162435
346598271
215743968

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_20_18
NALOGA

8 9
2 6 3 4 8
3 5

6 3 8 1 5 4
5

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

2 8

sudoku_LAZJI_kam_20_18

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

V Arboretumu je tudi letošnjo jesen na ogled razstava buč, 
njena rdeča nit pa so letos pravljični junaki. Še posebej 
pestra bo razstava bučnih igrarij, kot so jo poimenovali, v 
počitniškem tednu med 24. in 31. oktobrom. J. P. 
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Alenka Brun

Češnjice v Tuhinju – Kot 
mala, butična pivovarja pa 
sta Simona in Frenk znana 
še po nečem: imata svoj na-
sad hmelja. »En ar, 54 sa-
dik,« pokaže Frenk na sicer 
ravno obrano njivo. »Najprej 
je bilo le 18 sadik – v eni, se-
daj imamo dve vrsti. Gre za 
sorti aurora in celeia, za sa-
vinjsko vrsto hmelja,« nada-
ljuje. Izvemo, da je prvo sa-
diko hmelja v bistvu Frenk 
dobil za rojstni dan.
Hmelj na njuni kmetiji dob-
ro uspeva. Dela z njim je 
največ spomladi, ko ga prip-
ravljaš, da začne plezati, pri-
poveduje Frenk, obirajo pa 
ga potem ob začetku sep-
tembra. »Pri trgatvi nama 
pomagajo domači in prijate-
lji. Obiramo ga ročno.« 
Ugotovimo, da gre za na-
tančno, delikatno, nežno 
delo. Kolikšen je na koncu 
pridelek, je seveda odvisno 
od letine, vendar ga ima par 
za svojo proizvodnjo piva 
dovolj.
»Hmelj ima sicer veliko ško-
dljivcev. Imamo majhno 
hmeljišče, nadmorska višina 
je skoraj 700 metrov – kar je 
en plus; drugi pa je, da smo 
oddaljeni od koncentriranih 
hmeljišč, hmelja ne škropi-
mo, s škodljivci za zdaj še ni-
mamo problemov. Upam, da 
tako tudi ostane,« je optimi-
stičen Frenk. 
Domača pivovarna pod Me-
nino je šla na trg s pivi pred 

štirimi leti, z varjenjem piva 
se Frenk in Simona ukvarjata 
še kakšno leto več. Doma 
imata proizvodnjo in prodajo 
piva, razmišljata pa tudi v 
smeri, da bi v prihodnosti 
poskrbela za degustacijski 
prostor. Za zdaj bo to počaka-
lo. Trenutno je prioriteta, 
kako spraviti pivo do kupcev. 
Namreč letošnje leto je precej 
drugačno od prejšnjih. »Ne-
kaj točenega smo prodali, ne-
kaj je šlo po tržnicah, dogod-
kov je bilo manj, včasih je 
bila velik odjemalec tudi fon-
tana piva v Žalcu,« našteva 
Simona. »Ja, letošnje leto je 
res posebno,« se še enkrat za-
misli. Spomladi, ko je Slove-
nijo v primež ujel prvi val 
covida-19, piva še nista razva-
žala, sedaj o tem resno raz-
mišljata, saj imata občutek, 

da bo vse skupaj kar nekaj 
časa trajalo.
Kako se je sploh začela njuna 
zgodba s pivom, nas je zani-
malo. Frenk se zasmeje, da te 
mora pivovarstvo veseliti. S 
tem je precej dela, pravi. Pri-
poveduje, kako so pred 
šestdesetimi leti in več doma 
delali pijačo, podobno pivu. 
»Uporabili so divji hmelj, 
mama je na štedilniku 
prepražila ječmen, vse sku-
paj so potem skuhali, zaprli v 
steklenice oziroma kar so 
takrat imeli, vendar pijača je 
hitro fermentirala in jo je bilo 
treba zato čim prej popiti. 
Zdržala je nekaj dni, potem 
je recimo steklenico ali koza-
rec razneslo. Sam sem vedno 
razmišljal, da zagotovo obsta-
ja način, da ko pijačo spraviš 
v steklenice, je ta obstojna 

dalj časa. Začneš brskati, pre-
birati literaturo, raziskovati 
po spletu, spremljati vse sku-
paj in vidiš, da se da. Če te 
nekaj zanima, se pač poglo-
biš. Danes se dobijo tudi že 
sestavine – poskušaš in po-
stopek postopoma nadgraju-
ješ,« opisuje Frenk začetke 
spoznavanja s pivom oziro-
ma pijačo, ki ga je spominja-
la na pivo. Ampak tista je bila 
čisto drugačna, bolj grenka, 
še doda. 
Trenutno imajo v Domači pi-
vovarni pod Menino na voljo 
pet stalnih okusov; od svetle-
ga do temnega in rdečega 
piva, po katerem so sploh 
znani. Sezonsko pa postreže-
jo še z dvema okusoma: en je 
sveži hmeljen, ki ga naredijo 
na bazi svetlega piva s sveže 
nabranim hmeljem, ki ga 
oberejo septembra in bo rav-
no pravšnji za pitje čez slaba 
dva tedna, vendar gre le za 
določeno število steklenic; 
drugi ima pa zimsko noto in 
so lani z njim poskusili prvič. 
»Primeren je za zimski čas, 
dodane so mu začimbe, kot 
so cimet, ingver, muškatni 
orešček, janež. Izjemno dob-
ro so ga sprejeli tako 'pivo-
ljubci' kot tudi drugi,« razloži 
Frenk.
Opiše nam še osnovno razli-
ko med ale pivi in ležaki. 
Ležaki imajo bolj grenčičen 
okus, medtem ko so ale piva 
bolj polnega okusa – in 
takšna so piva njihove butič-
ne pivovarne pod Menino 
planino.

Prvo sadiko hmelja je 
dobil za rojstni dan
Frenk je doma iz Češnjic; Simona prihaja s kakšnega kilometra oddaljene, nižje ležeče Soteske. »Malo 
sem šel po dolini,« se simpatično pošali Frenk. Simona Koncilia in Frenk Jeglič sta lastnika Domače 
pivovarne pod Menino, njuno pivo Menin’c pa postaja vedno bolj prepoznavno. Tudi širše, ne samo v 
Kamniku in okolici.

Simona Koncilia in Frenk Jeglič/ Foto: A. B.
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Prireditve

petek, 23. oktobra 2020

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 
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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

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

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.

DOM KULTURE KAMNIK

Od srede, 4. novembra, Galerija Doma kulture Kamnik 
Gregor Radonjič: Tišine 

Fotografska razstava bo na ogled do 30. novembra v času uradnih ur 
Doma kulture Kamnik.

ODBOJKARSKI KLUB CALCIT VOLLEY

Sobota, 24. oktobra, ob 20. uri, Športna dvorana 
Kamnik
Odbojka: Calcit Volley [M] – Krka

Tekma sedmega kroga Sportklub prve odbojkarske lige

Sobota, 31. oktobra, ob 20. uri, Športna dvorana 
Kamnik
Odbojka: Calcit Volley [Ž] – SIP Šempeter

Tekma osmega kroga Sportklub prve odbojkarske lige

Vstopnina: otroci do 15. leta: brezplačno; odrasli: 5 evrov; dijaki, štu-
denti, upokojenci: 2,5 evra

KIKŠTARTER

Četrtek, 5. novembra, ob 18. uri, KIKštarter
Nika Močnik: Kako izkoristiti trenutni potencial virtualnih in 
hibridnih dogodkov

Gostili bomo podjetnico in predavateljico Niko Močnik, ki se po-
klicno posveča predvsem organizaciji različnih dogodkov. To po-
dročje pa je v letu 2020 zaradi pandemije doživelo precejšen upad 
in številni ljudje, ki delujejo v tej panogi, so se znašli v stiski. Do-
godki, ki so se pred tem odvijali v živo, so se v precejšnji meri 
preselili na splet. 

Kako torej izkoristiti trenutno stanje v svoj prid? Kakšen potencial 
predstavljajo virtualni dogodki? 

Vstopnina: 10 evrov; za člane KIKštarterja brezplačno (članarina je 15 
evrov)

ATELJE NAROBE SVET

Od ponedeljka, 26. oktobra, do sobote, 31. oktobra, 
od 10. do 12. ure 
Krompirjeva glinarija

Prijave so nujne, da bomo lahko poskrbeli za zdravo in zabavno 
ustvarjalno druženje! Za več informacij pokličite 041 540 342 (Mojca) 
ali pa se oglasite osebno v ateljeju na Šutni 42. 

V primeru večjega števila prijav se bomo dogovorili za dodatne termi-
ne! Vstopnina: 15 evrov na osebo za delavnico

Prireditve v oktobru in novembru

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
oktobru? ter tudi v elektronskem mesečni-
ku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v 
vaš elektronski predal. Prijave preko obraz-
ca 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.

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Od nedelje, 25. oktobra, do torka, 3. novembra, 

Večnamenska dvorana Tuhinjka, Terme Snovik

Razstava rož iz krep papirja in drugih izdelkov rokodelske 
sekcije Turističnega društva Tuhinjska dolina

Alenka Brun

Kamnik – Na spletnih stra-
neh Vratarnice na Facebo-
oku smo prejšnji teden že 
pred zaprtjem gostinskih 
lokalov zasledili, da obvešča-
jo stranke, da bodo v prime-
ru zaprtja pripravili brez-
kontaktni prevzem hrane in 
pijače ter poskrbeli za dosta-
vo v radiju desetih kilome-
trov. Ker so gostinci v rdečih 
regijah svoja vrata zaprli v 
soboto, se je tudi Vratarnica 
zavila v tišino, a vseeno lah-
ko izbirate iz kar pestrega 
menija, ki so ga pripravili za 
razvoz ali osebni prevzem: 
od hot doga, veganskega in 
vegi nabodala, različnih jufk 
in hamburgerjev do sladic, 
piv domačih pivovarjev. V 

ponudbi ostajajo tudi pri-
ljubljeni majceni krofi, po 
katerih so v Vratarnici po-
znani.
Drugače v gostinski prikoli-
ci, ki sliši na ime Vratarnica, 
skrbi za okuse domačinka 
Darja Pirš. Sedeminštiride-
setletnica je sicer računo-
vodkinja, ki pa je imela že 
od nekdaj željo po svojem 
kmečkem turizmu. »O tem 
sem sanjala že kot otrok,« 
pravi Darja in smeje pouda-
ri, da do tega pač ni prišlo. 
Se je pa v njenem življenju 
vseeno pojavila priložnost, 
da veselje do kuhanja in 
ustvarjanja iz domače kuhi-
nje dejansko predstavi pu-
bliki – in jo je izkoristila. Ni 
ji žal, da se je odločila tako, 
kot se je. 

Poleg Vratarnice sedaj same-
vata terasa in manjši park, ki 
mu je Darja v poletnem času 
vdihnila poseben čar, da je s 
klopmi in mizami deloval ro-
mantično, sproščeno in retro 
obenem – kot kavarna na 
prostem, kjer lahko tudi kaj 
pojeste. Izvemo še, da so v 
parku začeli z dvema miza-
ma, potem jih je bilo kmalu 
pet, je pa ravno dovolj velik, 
da so v njem ob lepem vre-
menu izpeljali še kakšen bu-
tični dogodek, saj lahko za-
gotavljajo varnostno razdaljo 
in upoštevajo priporočila ter 
ukrepe NIJZ.
In od kod ime Vratarnica, 
nas je še zanimalo. Darja 
razloži: »Ker je na tem mes-
tu včasih dejansko stala vra-
tarnica za KIK Kamnik.«

Vratarnica

Poletno razpoložena Darja Pirš na terasi svoje Vratarnice

Hamburgerji so ostali na meniju. Privoščite si na primer 
lahko piščančjega, klasičnega, kot tudi vegi različico.

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije v državi je mogo-
če, da bodo odpovedane tudi nekatere prireditve, ki jih na-
povedujemo v tej številki časopisa. Predlagamo, da sprem-
ljate objave organizatorjev glede izvedbe oziroma morebi-
tne odpovedi. Uredništvo

Obvestilo
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ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da nas 
je mnogo prezgodaj in nepriča-
kovano zapustil 

Boštjan Klemen
iz Kamnika, 1973–2020

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem in vsake-
mu posebej za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sve-
če. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospre-
mili na zadnjo pot.

Vsi njegovi
Kamnik, Mengeš, Domžale, Ljubljana

ZAHVALA

Si kot sonce življenja sijal,  
za vse svoje ljubezen razdal.  
Odslej boš kot zvezda svetleča,  
naj ti v nebesih dana bo sreča. 

 

V 89. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče in ata  

Feliks Sitar  

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom za darovane sveče, cvetje in ostale 
darove, dr. Nadji Pfajfar za vso pomoč, župniku g. Pri-
jatelju za čudovit pogreb, nosačem in Simonu, pevcem 
in trobentaču. Hvala vsem, ki ste našega dragega atka 
pospremili na zadnji poti. 

 
Njegovi: žena Anka, hči Nataša in sin Robert  

s partnerjema ter vnuki Natja, Nal in Sven

ZELJE V GLAVAH, ČEBULA, ČESEN, KROMPIR – TUDI 
KRMNI, PRODAM. KUPIM TRAKTOR. KMETIJA GOLC, 
SPODNJI BRNIK 40 (ob krožišču), CERKLJE, 031 604 918.

Mali oglasi JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

ZAHVALA

Zajela je zrak,
razprla svoja krila
in poletela.

Svobod(n)a.

-gb

V 52. letu starosti nas je mnogo prezgodaj  
za vedno zapustila naša draga

Sonja Hudoklin
iz Godiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem, ki ste nam ob dnevih bolečine 
pomagali, z nami sočustvovali, darovali sveče in cvetje.
Hvala GRS Kamnik, PP Kamnik, KPK Kamnik, urgen-
tni službi ZD Kamnik, pevcem in trobentaču. Hvala 
vsem sosedom, ki ste nam pomagali in stali ob strani, 
in vsem, ki ste jo z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Oktober 2020

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno, 
a kar ni njeno, si ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(Svetlana Makarovič) 

V 64. letu nas je zapustila naša draga 

Mojca Stoschitzky 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in 
cvetje. Hvala tudi vsem, ki ste ji v zadnjih trenutkih stali 
ob strani, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni ...

Tiho je odšla naša draga

Vida Černevšek
iz Laniš

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili bole-
čino, in za vsa izrečena sožalja ter darove. Hvala vsem, ki 
ste kakorkoli pripomogli k čutnemu slovesu in jo pospre-
mili k njenemu večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Oktober 2020

ZAHVALA

Vedno boš z nami v naših srcih, 
dragi mož, ati, sin, prijatelj in še 
mnogo več.

David Nograšek
iz Tunjic, 6. 12. 1983–2. 10. 2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za vsa izrečena soža-
lja, tolažilne besede in darove. Hvala gasilcem, pevcem, 
govornikom in gospodu župniku Luki Demšarju za lepo 
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našega dragega Davi-
da pospremili na zadnjo pot.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te, 
draga mama.

V 81. letu se je od nas poslovila

Ana Poljanšek
s Perovega pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, sodelavcem in KGZ Kamnik za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Hvala župniku g. Demšarju za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem kvarteta Grm, trobentaču in Komunalne-
mu podjetju Kamnik. Lepo se zahvaljujemo dr. Plavčevi 
ter sestri Emi in Kati. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo 
mamo imeli radi in jo spoštovali.
 

Vsi njeni
Kamnik, oktober 2020

ZAHVALA

Žalostni sporočamo, da je za 
vedno zatisnila trudne oči

Kika Peček
9. 3. 1934–13. 10. 2020

Od naše drage mami smo se poslovili v ožjem družin-
skem krogu na kamniških Žalah. Ob boleči izgubi se 
še posebej zahvaljujemo negovalkam in zdravstvenemu 
osebju Deos-a Gornji Grad za dobro počutje v domu in 
lajšanje bolezni. Najlepše se zahvaljujemo tudi vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje in sočustvujete z nami. Hvala 
vsem, ki boste našo mami ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: Barbara, Tomaž in Jana z družinami

Prodam otroško in mladinsko KOLO »DOUGLAS«.
Milena – 06 9759733
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Jasna Paladin

Kamnik – Pobudnik sreča-
nja nekdanjih olimpijcev, ki 
živijo v občini Kamnik, je bil 
Andrej Lanišek, nekdanji bi-
atlonec, ki je tekmoval na 
zimskih olimpijskih igrah v 
Sarajevu, njegova pobuda pa 
je naletela na plodna tla, kar 
dokazuje, da se nekdanji 
vrhunski športniki radi dru-
žijo. Kako tudi ne, saj jim 
zanimivih zgodb ne manj-
ka. Marsikatero smo lahko 
slišali v sredo, 30. sep-
tembra, na Starem gradu, 
kjer se jim je za njihove 
uspehe in to, da so ime Ka-
mnika ponesli v svet, zahva-
lil župan Matej Slapar, ki se 
je leta 2004 kot uspešen lo-

kostrelec tudi sam potegoval 
za mesto v slovenski repre-
zentanci za olimpijske igre v 
Atenah, a mu to ni uspelo. 
»Vam pa je to uspelo in vtisi 
ter zgodbe s teh največjih 
tekmovanj so vas zaznamo-
vali za vse življenje. Hvala, 
ker ste ime naše občine in 
cele Slovenije ponesli v svet 
in ker je tudi zaradi vas Ka-
mnik znan kot mesto špor-
ta. Vrhunski šport ni prep-
rost, prinaša ogromno tre-
ningov in odrekanja, a žal 
od tega športniki ne morejo 
živeti, zato je njihov trud to-
liko več vreden,« se je nek-
danjim vrhunskim športni-
kom zahvalil župan.
»Če bi vse zlate medalje na-
ših športnikov spremenili v 

denar, bi se v občini Kamnik 
hitro našlo dovolj sredstev 
za asfaltiranje vseh cest, pa 
še novo gondolo na Veliko 
planino bi lahko kupili,« je v 
svojem slogu šaljivo pripo-
mnil Tomaž Okorn, ki je po-
vezoval prijetno prireditev 
na Grajski terasi in vse 
športnike ter njihove uspe-
he tudi predstavil. »Zaupali 
ste mi vrsto spominov. Ne-
katerim od vas je na največji 
športni prireditvi uspel izje-
men uspeh, nekateri ste mi 
iskreno priznali, da niste 
bili v pravi formi in da ste na 
olimpijadi bolj sodelovali, 
vsi po vrsti priznavate tudi, 
da so olimpijske igre nekaj 
res posebnega in da vas je 
tudi trema malce zdelala, da 

pa je bil vaš olimpijski na-
stop neizmerna čast,« je 
uvodoma še dejal Okorn. 
Vsi olimpijci so dobili po-
sebna priznanja iz rok župa-
na, Ivan Sušnik iz kamniške 
poslovalnice Zavarovalnice 
Triglav, ki je bil, zanimivo, 
tudi sam tako rekoč olimpi-
jec, saj je na igrah v Sarajevu 
na tekaški tekmi nastopil 
kot predtekmovalec, pa jim 
je poklonil spominske maji-
ce.
Seznam nekdanjih kam-
niških olimpijcev (tistih, ki 
so bili tu rojeni, tu živijo že 
vseskozi ali pa le zadnja leta) 
še zdaleč ni skromen. Zim-
skih ali poletnih olimpijskih 
iger so se udeležili: Janez 
Andrejašič (v Münchnu je 

kot 29-letnik nastopal v dvo-
sedežnem kanuju in skupaj 
s Petrom Guzljem osvojil 
šesto mesto), Tatjana Smol-
nikar (v Sarajevu je leta 1984 
v teku na smučeh nastopila 
kot prva Kamničanka na 
olimpijskih igrah), Andrej 
Lanišek (v Sarajevu je tek-
moval v treh disciplinah bia-
tlona), Blaž Lomovšek (v Sa-
rajevu je bil član hokejskega 
moštva), Boštjan Lekan (v 
biatlonu je tekmoval na dveh 
olimpijadah – v Albertvillu 
in v Lillehammerju), Matjaž 
Kladnik (čar olimpijade je 
kot smučarski skakalec doži-
vel v Lillehammerju), Matej 
Krumpestar (kamniški šport 
in slovenske lokostrelce je 
zastopal v Atlanti leta 1996), 
Andreja Mali (nekdanja 

kamniška biatlonka je slo-
venske barve zastopala kar 
na treh olimpijskih igrah – v 
Salt Lake Cityju, Torinu in 
Vancouvru), Damjan Zlat-
nar (v teku na 110 metrov z 
ovirami je nastopil v Atenah 
in Pekingu), Rok Benkovič 
(del ekipe smučarskih ska-
kalcev je bil v Torinu leta 
2006), Andraž Vehovar (v 
kajaku na divjih vodah je v 
Atlanti osvojil srebro) in Kle-
men Štrajhar (na olimpij-
skih igrah v Londonu je kot 
lokostrelec nastopil še pred 
svojo polnoletnostjo).
V imenu olimpijcev se je za 
prijetno srečanje zahvalil 
najstarejši med njimi Janez 
Andrejašič in izrazil željo, 
da to druženje postane tradi-
cionalno.

Srečanje kamniških olimpijcev
Kamnik je mesto športa, a malokdo ve, da v občini živi vsaj enajst nekdanjih olimpijcev. Župan Matej Slapar je zanje ob zaključku mednarodnega tedna 
športa pripravil srečanje – prvo doslej, vsi pa si želijo, da bi postalo tradicionalno.

Nekdanji kamniški olimpijci na srečanju na Starem gradu nad Kamnikom / Foto: Jasna Paladin

Nekdanji olimpijci so iz rok župana prejeli posebna 
priznanja, tudi Janez Andrejašič. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Avto-moto 
društva Kamnik vsako leto 
ob Evropskem tednu mobil-
nosti pripravijo preventivno 
akcijo Družinska ura, name-
njeno najmlajšim udeležen-
cem v prometu, ker pa je 
dogodek zaradi koronakrize 
letos odpadel, so se nedavno 
odločili kupiti 250 odsevnih 
jopičev za malčke, ki so jih 
konec minulega tedna raz-
delili kamniškim vrtcem, 
javnemu in vsem trem kon-

cesijskim – Vrtcu Antona 
Medveda Kamnik, Zasebne-
mu vrtcu Sonček, Zasebne-
mu vrtcu Zarja in Zasebne-
mu vrtcu Peter Pan. Lepe 
geste so bili v vrtcih zelo ve-
seli. 
»Najlepša hvala za lepo dari-
lo, odsevne jopiče bomo z 
veseljem in pridom uporabi-
li na sprehodih, da bodo 
malčki v prometu bolj vidni 
in tako varnejši,« je bila ob 
predaji darila hvaležna tudi 
ravnateljica Zasebnega vrtca 
Sonček Dita Horvatiček.

Najmlajše opremili  
z odsevnimi jopiči

Dušan Božičnik in Emil Grzinčič iz AMD Kamnik sta 
odsevne jopiče izročila tudi ravnateljici Zasebnega vrtca 
Sonček Diti Horvatiček. / Foto: Jasna Paladin

• 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

NEPREMAGLJIVE
Pnevmatike Continental so pometle s 
konkurenco v več kot 20 neodvisnih testih 
zimskih pnevmatik – zgolj v letu 2018!

Zimske pnevmatike  
po akcijskih cenah 

01/839 50 40
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