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ZA ŽUPANA
Štefan Virjent

VOLIMO 
izkušenega, 

odločnega, 
poštenega, 

odgovornega! 
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KULTURA

Njena najljubša vloga 
je Carmen
Sabina Gruden, sedem
indvajsetletna operna pevka 
iz Nevelj, je avgusta kot edi
na iz Slovenije in ena redkih 
iz Evrope sodelovala na eno
mesečnem pevskem festiva
lu iSing! na Kitajskem.
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LOKALNE VOLITVE 
2018

Lokalne volitve bodo v 
nedeljo, 18. novembra
Volili bomo novega župana, 
29 članov Občinskega sveta 
Občine Kamnik in predstav
nike dvaindvajsetih krajev
nih skupnosti.
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ZANIMIVOSTI

Bogata zgodovina 
samostana
V mekinjskem samostanu so 
oktobra začeli niz tematskih 
predavanj o zgodovini sa
mostana, ki jih bo izvajal dr. 
Damjan Hančič, velik pozna
valec njegove zgodovine.
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Jasna Paladin

Kamnik – Minuli teden je 
bil za člane Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda (OZVVS) zares 
prazničen.

Osamosvojitveni procesi 
so danes pogosto 
izkrivljeni
V torek, 23. oktobra, so v 
Knjižnici Franceta Balantiča 
Kamnik najprej predstavili 
svoj zbornik z naslovom 
"Ne pozabimo!". »Zbornik 
prihaja ob pravem času, ko 
mnogi o procesu osamosvo-
jitve govorijo na pamet ali 
dogodke celo izkrivljajo, ne-
kateri bi marsikaj radi tudi 
kar zamolčali. Zato smo 
zbrali svoje spomine, napi-
sane z neke časovne distan-
ce, in drugo dokumentarno 
gradivo, s katerim želimo 
osvetliti stvari, ki so mno-

gim, sploh mladim, danes 
premalo v zavesti. Vse to je 
pomembno za razumevanje 
naše preteklosti pa tudi pri-
hodnosti – ta sicer žal ni 
takšna, kakršno smo si žele-
li ob osamosvojitvi,« smo 
lahko slišali na predstavitvi 
zbornika (ta obsega dvesto 
strani), ki so ga predstavili 
glavni urednik  Tone Ftičar, 

pobudnik in predsednik 
OZVVS Kamnik - Komenda 
mag. Zvonko Cvek in recen-
zent dr. Tomaž Čas, predse-
dnik Zveze policijskih vete-
ranskih društev Sever.
Uredniški odbor so poleg 
Zvonka Cveka in Toneta Fti-
čarja sestavljali še Dimitrij 
Perčič, Janez Benkovič, Edo 

Jerman in  Marjan Schnabl, 
za lekturo je poskrbela Tina 
Romšak, za grafično obliko-
vanje ter pripravo za tisk pa 
Tatjana in Sašo Matičič. 
Zbornik z več zornih ko-
tov osvetljuje dejavnost Teri-
torialne obrambe, Ma-
nevrske strukture narodne 
zaščite in zaslužnih posa-
meznikov v pripravah 

obrambe in aktivnostih med 
osamosvojitveno vojno, pri-
naša pa tudi kronološki pre-
gled (so)delovanja veteran-
skih organizacij na Kamni-
škem, kot so Območno 
združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda, Policijsko veteran-
sko društvo Sever – Odbor 

Kamnik, Koordinacija vete-
ranskih in domoljubnih or-
ganizacij Kamnik in drugih. 
Svoje spomine in mnenja so 
zapisali Dimitrij Perčič, Jože 
Arko, Zvonko Cvek, Jelko 
Kacin, ddr. Rudi Rizman, 
Emerik Peterka, Janko Bri-
novec, Janez Petrič, Janez 
Lončar, Dragica Friedl, Re-
nato Uranič, Božo Zupan-
čič, Bojan Klemenc, Janez 
Ivan Hribar, Roman Gro-
šelj, Rudolf Pfajfar, Janez 
Benkovič in Janko Blagšič, v 
zborniku pa najdemo tudi 
zapisane pogovore z Bori-
som Zakrajškom, podžupa-
nom Igorjem Žavbijem, 
Marjanom Poljanškom in 
Angelco Drolc ter seznam 
vpoklicanih in prostovolj-
cev. Zbornik bogati tudi ob-
sežno slikovno gradivo.
Zbornik je brezplačen in ga 
lahko dobite na sedežu 
OZVVS Kamnik - Komenda 
v prostorih Občine Kamnik.

Veterani opozarjajo – 
ne pozabimo!
Letos mineva dvajset let od ustanovitve Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - 
Komenda in petdeset let Teritorialne obrambe Slovenije. Da se dogodki iz osamosvojitvene vojne ne 
bi pozabili ali izkrivljali, so veterani dejstva in osebne spomine zapisali v zbornik z naslovom Ne 
pozabimo!, teritorialno obrambo so predstavili na priložnostni razstavi, še posebej slovesno pa so 
praznovali tudi dan suverenosti s proslavo v Domu kulture Kamnik.

Člani uredniškega odbora in drugi zaslužni za izid zbornika Ne pozabimo! / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Veliko 
planino je v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta z ni-
halko obiskalo rekordnih 60 
tisoč obiskovalcev (sedem 
odstotkov več kot v enakem 
obdobju lani), kar je največ, 
odkar od leta 1996 elektron-

sko beležijo prepeljane 
potnike. Nihalka na planino 
sicer vozi že od leta 1964.
V družbi Velika planina so 
že pripravljeni tudi na 
zimo. Poleg smučanja in 
nočnega sankanja bodo le-
tos uredili tudi proge za tek 
na smučeh.

Velika planina 
podira rekorde
Planino je z nihalko do konca septembra obiskalo 
rekordnih 60 tisoč obiskovalcev.

V zborniku so zbrani zapisi in fotografije 
različnih avtorjev, novi prispevki o doslej znanih 
dogodkih ter njihovih okoliščinah v prelomnem 
času osamosvajanja Republike Slovenije.
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Tudi mačke bi morali 
čipirati
Problematika zapuščenih ži
vali, predvsem prostoživečih 
mačk, v občini Kamnik sko
kovito narašča. Rešitev je 
predvsem v ozaveščanju po
sameznikov, da žival ni igra
ča, ki se je lahko naveličamo 
in jo zavržemo.
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Jasna Paladin

Mekinje – V začetku minu-
lega tedna je občina z izbra-
nim izvajalcem (Komunal-
no podjetje Kamnik) začela 
graditi hodnik za pešce ob 
občinski cesti Mekinje–Go-
dič oz. na odseku od Zduše 

do Podjelš, kar zajema prvo 
fazo gradnje. Poleg pločnika 
v dolžini 270 metrov bodo 
na tem odseku obnovili vo-
dovod in postavili javno 
razsvetljavo. Gradnja naj bi 
bila končana do sredine no-
vembra, v času del pa bo ve-
ljala delna zapora ceste.

Med Mekinjami in 
Godičem gradijo pločnik

Pločnik od Zduše do Podjelš bo predvidoma končan že 
novembra. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Prostoživeče mač-
ke je le drugi izraz za pote-
puške mačke, ki jih pozna-
mo v vseh bolj urbanih oko-
ljih. Povsod se najdejo ljud-
je, ki so mačkam naklonjeni 
in zanje skrbijo, in na drugi 
strani ljudje, ki jim mačke 
predstavljajo nepotrebno 
nesnago, so jim odveč in se 
jih želijo znebiti. Dejstvo je, 
da imajo mačke pravico bi-
vati in da jih nihče nima 
pravice preganjati, opozarja-
jo v društvih za zaščito živa-
li. Drugo dejstvo pa je, da je 
treba za vzdrževanje zdrave 
kolonije mačk in prijetno 
sobivanje z njimi nekaj več 
kot samo pustiti jih pri 
miru.
Z zakonom predpisano jav-
no službo  pomoči,  oskr-
be  in namestitve zapušče-
nih živali za občino Kamnik 
(kot tudi še za dvanajst dru-
gih občin) trenutno opravlja 
Zavetišče za zapuščene živa-
li Horjul. Že šest let je pred-
stavnik Občine Kamnik v 
svetu zavoda zavetišča Jože 
Korošec, tudi predsednik 
občinskega odbora za kme-
tijstvo, pod katerega sodi ta 
problematika. Opozarja, da 
je problematika zapuščenih 
živali, predvsem mačk, v ob-
čini vedno večja in da mora-
mo skupaj pristopiti k oza-
veščanju pa tudi h konkret-
nim ukrepom, ki bi število 
zapuščenih živali omejili.

Nedavno ste imeli redno, 
vsakoletno skupščino zavo-
da, na kateri ste bili kot 
predstavnik Občine Ka-
mnik. S kakšnimi podatki 
so vas seznanili?
»V letu 2017 je bilo v zaveti-
šče sprejetih 179 psov, pri 
tem pa od vseh občin pred-
njači prav Kamnik. Največ 
zapuščenih psov je bilo naj-
denih v Tuhinjski dolini. 
Tudi letos je bilo najdenih 
že več kot trideset psov, od 
tega so bili lastnikom vrnje-
ni le štirje. Lani so v zaveti-
šče sprejeli tudi 575 mačk, 

99 iz občine Kamnik; tiste, 
ki jih niso mogli vrniti la-
stnikom, so po enem mese-
cu oskrbe kastrirali oz. steri-
lizirali in vrnili nazaj v oko-
lje, kjer so bile najdene. Ka-
mnik po številu zapuščenih 
živali iz leta v leto bolj izsto-
pa.«

Kako to, da to javno službo 
za občino Kamnik opravlja 
zavod iz Horjula?
»Občine morajo za izvajanje 
te javne službe objaviti raz-
pis. Občina Kamnik ga je 
letos objavila znova, a se je 
kot edino javilo Zavetišče za 
zapuščene živali Horjul.«

Kje so vzroki za porast za-
puščenih živali?
»Glavni vzrok je neodgovor-
no ravnanje lastnikov. Da-
nes že skorajda ni sprehajal-
ca, ki ne bi imel tudi psa, in 
domačih živali je res vedno 
več. A nekateri se živali na-
veličajo ali z njimi niso več 
zadovoljni in jih preprosto 
zavržejo. Problem so tudi 
urbana okolja – eden takšnih 

primerov je Parmova ulica 
–, kjer se zadržuje več mačk, 
občani pa jih hranijo. Tega 
se mačke navadijo in na lo-
kacijo pridejo tudi od dru-
god, kar pospešuje njihovo 
razmnoževanje. Znano pa 
je, da se mačke izredno hit-
ro razmnožujejo in da zato 
njihovo število skokovito na-
rašča.«

Kritični ste do zakonskih za-
vez, ki reševanje te proble-
matike nalagajo občinam. 
Zakaj?
»Občina Kamnik je po povr-
šini zelo velika in ima posle-
dično tudi več zapuščenih 
živali. To za občino predsta-
vlja vse večji strošek, rešitev 
pa bi prinesle zgolj sistem-
ske spremembe, ki pa jih 
mora uvesti država.«

Kaj menite, da bi bila reši-
tev?
»Ena od pomembnih rešitev 
bi bilo obvezno čipiranje 
mačk, na način, kot to poz-
namo že pri psih. Lastništvo 
bi bilo tako preprosto dokaz-
ljivo. Prav tako bi bilo treba 
okrepiti inšpekcijski nadzor, 
saj inšpektorji svojega dela 
na tem področju ne opravijo 
v zadostni meri. Na kmetiji 
so vse živali natančno ozna-
čene in pod nadzorom, pri 
mačkih pa nadzora ni ni-
kakršnega. Najpomembneje 
je, da lastnike živali ozave-
ščamo, da bodo odgovorni, 
da živali ne morejo prepros-
to zavreči. Porajajo pa se 
tudi zamisli o kakšnem dav-
ku, saj je vedno večje število 
domačih živali tudi vse večja 

obremenitev za okolje, sploh 
za kmetijske površine.« 

Koliko denarja pa porabi ob-
čina za oskrbo zapuščenih 
živali?
»Nekaj let nazaj smo temu 
letno namenili sedem tisoč 
evrov, letos je potrebnih že 
35 tisočakov, v prihodnje pa 
bo zagotovo treba nameniti 
še več denarja. Občina mora 
po zakonu kriti oskrbo za-
puščene živali v izbranem 
zavetišču v prvem mesecu, 
nato pa te stroške prevzame 
zavetišče. Živali evtanazirati 
ne smejo, če ni bolna ali 
huje poškodovana. Mnogi si 
želijo, da bi občina sofinan-
cirala tudi sterilizacijo oz. 
kastracijo živali, a je treba 
poudariti, da tega po zakonu 
ne sme.«

Kaj pa lahko naredi posame-
znik, ki morda za domačo 
žival ne more več skrbeti in 
je ne želi zavreči?
»Lahko jo odda v Zavetišče 
Horjul, kjer bodo za plačilo 
zanjo lepo poskrbeli. Preda-
ja sterilizirane mačke v za-
vetišče stane 190 evrov, pre-
daja manjšega psa pa od 
300 do 475 evrov.«

Tudi mačke bi morali 
čipirati
Problematika zapuščenih živali, predvsem prostoživečih mačk, v občini Kamnik skokovito narašča. 
Rešitev ni v višanju proračunskih sredstev za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, pač pa v 
ozaveščanju posameznikov, da žival ni igrača, ki se je lahko naveličamo in jo zavržemo.

Jože Korošec / Foto: Jasna Paladin

Če bi bilo več prostoživečih mačk steriliziranih 
in kastriranih, se ne bi tako hitro razmnoževale. 
Bistveno lažje je poskrbeti za manjše število teh 
živali kot za velike kolonije, ki vsako leto še 
narastejo za nekaj legel. V idealnih pogojih 
lahko en samec in ena samica, ki se sedem let 
neovirano plodita, skupaj s svojim potomstvom 
''proizvedeta'' 420 tisoč mačk! V resnici je 
številka nižja, saj je pri prostoživečih mačkah 
umrljivost precej visoka.

Če želite posvojiti 
zapuščeno žival, se 
lahko obrnete na 
Zavetišče Horjul oz. 
več informacij najdete 
na njihovi spletni 
strani.

Jasna Paladin

Kamnik – V gostišču na Sta-
rem gradu bo mogoče kma-
lu tudi kaj pojesti, saj se je 
skladno s terminskim načr-
tom zaključila temeljita pre-
nova pritličja oz. srednje 

etaže, kjer je kuhinja in več-
namenski prostor za različ-
ne dogodke. Kuhinjo z jedil-
nico bo – kot je bilo zapisa-
no že v najemni pogodbi – 
prevzel sedanji najemnik 
spodnje etaže, kjer uspešno 
deluje lokal Grajska terasa.

Kuhinja na Starem 
gradu je že prenovljena

Poleg kletnih prostorov, kjer deluje lokal, je zdaj 
prenovljena tudi srednja etaža gostišča na Starem gradu.  
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SEZNAM VOLIŠČ V OBČINI KAMNIK  
ZA LOKALNE VOLITVE 2018
Obveščamo vas, da je seznam volišč v Občini Kamnik za 
lokalne volitve 2018 objavljen na oglasni deski Občine  
Kamnik in na uradni spletni strani Občine Kamnik  
(www.kamnik.si). Spreminjata se lokaciji dveh volišč, in si-
cer volišče na območju krajevne skupnosti Sela bo v Po-
družnični šoli Sela, volišče na območju krajevne skupnosti 
Srednja vas pa v prostorih Krajevne skupnosti Srednja vas.
 Občinska volilna komisija Občine Kamnik

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 
18. 11. 2018, odsotni, bo potekalo v torek, 13. 11., v sre-
do, 14. 11., in v četrtek, 15. 11. 2018, v prostorih Občine 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, od 7. do 19. ure.
Volivce, ki se bodo udeležili predčasnega glasovanja, 
prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje 
njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi 
imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.

Občinska volilna komisija Občine Kamnik

POMEMBNA OBVESTILA V ZVEZI Z  
LOKALNIMI VOLITVAMI 2018
Glasovanje po pošti
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bol-
nišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, ali invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega or-
gana o priznanju statusa invalida, lahko na lokalnih voli-
tvah 2018 glasujejo po pošti, če to namero sporočijo 
Občinski volilni komisiji Občine Kamnik na naslov Glavni 
trg 24, 1240 Kamnik, najkasneje do 7. 11. 2018.  

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na 
volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko na lokalnih 
volitvah 2018 glasujejo pred volilnim odborom na svo-
jem domu, če to namero sporočijo Občinski volilni komi-
siji Občine Kamnik na naslov Glavni trg 24, 1240 Kamnik, 
najkasneje do 14. 11. 2018.
Obrazci za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so dosto-
pni na uradni spletni strani Občine Kamnik  
(www.kamnik.si), na vložišču Občine Kamnik, zanje pa lahko 
zaprosite tudi preko elektronske pošte volitve@kamnik.si.
 Občinska volilna komisija Občine Kamnik
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V sredo, 24. oktobra, je bila 
naša pozornost namenjena 
Teritorialni obrambi, saj so 
člani Območnega združenja 
slovenskih častnikov Ka-
mnik - Komenda, Društva 
Dogodek Kamnik, Vojaške-
ga muzeja Slovenske 
vojske  in Kulturno-zgodo-
vinskega društva Triglav v 
preddverju Doma kulture 
Kamnik pripravili razstavo z 
naslovom 50 let od ustano-
vitve Teritorialne obrambe v 
Sloveniji in občini Kamnik. 
Njen osnovni namen je  iz-
kazati zahvalo Teritorialni 
obrambi kot celoti in posa-
meznikom, ki so delovali v 
Teritorialni obrambi ter dru-
gih obrambnih in samo-
zaščitnih strukturah, to pa 
je avtorjem uspelo pred-
vsem s številnimi dokumen-
ti in zapisi na panojih pa 
tudi nekaterimi predmeti.
Zbrane je ob odprtju sprva 
pozdravil  predsednik Ob-
močnega združenja sloven-
skih častnikov Kamnik - Ko-
menda Marjan Sch-
nabl,  splošni del delovanja 
Teritorialne obrambe na dr-
žavni ravni in razstavo je 
predstavil major mag. Zvez-
dan Marković, delovanje Te-
ritorialne obrambe v občini 
Kamnik pa je podrobno opi-
sal  predsednik  Društva Do-
godek Kamnik Jože Arko.
Razstava je bila na ogled do 
konca oktobra.

Slovesno tudi ob 
državnem prazniku
Dan suverenosti kot državni 
praznik praznujemo od leta 
2015, in sicer v spomin na 
odhod zadnjega tujega voja-
ka s slovenskega ozemlja – 
še zadnji vojak JLA je Slove-
nijo zapustil v noči s 25. na 
26. oktober 1991. leta.
Kamniški veterani so prvo 
leto ob prazniku odkrili spo-
minsko obeležje pred Do-
mom kulture Kamnik, kjer 

so proslavo pripravili tudi še 
dve leti za tem, v petek, 26. 
oktobra, pa so slovesnost 
pripravili v Domu kulture 
Kamnik.
Zbrane na proslavi so nago-
vorili podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi, predsednik 
OZVVS Kamnik - Komenda 
mag. Zvonko Cvek in slav-
nostni govornik, predsednik 

Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo general Ladislav 
Lipič. »Naše slovesnosti ob 
različnih obletnicah, kot je 
današnja slovesnost, niso 
same sebi namen in niso 
uperjene zoper nikogar, še 
manj pa poveličevanju česar 
koli. Namenjene so kot zah-
vala in priznanje ter pomnik 
pripadnikom teritorialne 
obrambe, milice, vojnim ve-

teranom in vsem, ki so, ne 
glede na državno ureditev, 
prispevali k obrambi Slove-
nije ne zato, ker so morali, 
temveč, ker so hoteli! Name-
njene so ljudem, katerih del 
danes sedi v tej dvorani, na-
menjene so mnogim, ki se 
te in takšnih prireditev ne 
morejo več udeleževati. Še 
posebej pa so namenjene 
ljudem, ki niso več med 
nami. In ne nazadnje – na-
menjene so tudi državi Slo-
veniji kot spomin in še bolj 
kot opomin,« je poudaril Li-
pič.
Na proslavi so podelili tudi 
plakete in red Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo. Bro-
naste plakete so prejeli  Bo-
jan Klemenc, Iztok Krivoro-
tov in Renato Uranič, srebr-
ni plaketi Franc Uršič  in 
Božo Zupanič,  z zlatimi 
plaketami so bili nagraje-
ni mag. Zvonko Cvek, Janez 
Benkovič, Edvin Jerman, 
Franci Omerzu, Marjan Po-
ljanšek, Marjan Sch-
nabl in Anton Mavrin, z re-
dom  Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo  III. stopnje pa 
je bil odlikovan Janko Blag-
šič.

Veterani opozarjajo – 
ne pozabimo!

Marjan Schnabl, Jože Arko, mag. Zvezdan Marković in Jernej Brajer / Foto: Tina Dokl

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor 
Žavbi / Foto: Primož Pičulin

Prejemniki plaket in reda Zveze veteranov vojne za Slovenijo / Foto: Občina Kamnik

1. stran

Jasna Paladin

Kamnik – V jesenskih dneh, 
ko nam obilno deževje lahko 
povzroči veliko skrbi (in tudi 
škode), so občani ob Kam-
niški Bistrici, predvsem na 
južnem delu občine, lahko 
mirnejši, saj podjetje Hidro-
tehnik v teh dneh izvaja za-
ključna dela na pragovih in 
zidovih v reki Kamniška Bi-
strica.
»Posebej je treba pohvaliti 
izvajalca in njegove podizva-

jalce ter preostale odgovor-
ne pri projektu, ki so s svo-
jim trdim in profesionalnim 
delom dosegli, da bo grad-
nja zaključena kar sedem 
mesecev pred rokom, kar je 
danes prej izjema kot pravi-
lo, zato se jim Občina Ka-
mnik še posebno zahvalju-
je,« pravijo na občini, zado-
voljni, da bo Kamnik s temi 
protipoplavnimi ukrepi, ki 
jih financira država, pridobil 
še dodatno varnost ob popla-
vah.

Protipoplavni ukrepi

Dela v reki Kamniška Bistrica bodo končana kar 
sedem mesecev pred rokom.

Duplica – Občina Kamnik je z izbranim izvajalcem v skladu 
s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, Območne izpostave Kranj zaključila sana-
cijo spomenika NOB v parku pred Kulturnim domom na 
Duplici. Kot so sporočili, so dela zajela vodno peskanje sed-
mih tonalitnih napisnih kamnov, odstranjevanje grafitov in 
madežev z napisnih ploskev, barvanje črk, pranje tlaka oko-
li spomenika in protiglivični premaz vsega kamna. J. P. 

Spomenik pred kulturnim domom je očiščen

Zakal – Občina je v teh dneh zaključila gradbena dela na 
poškodovanem mostu na občinski cesti Spodnje Stranje–
Zakal, ki pa ga je bilo treba zaradi poškodb v celoti nadome-
stiti z novim mostom. Dela je izvedlo podjetje Euronep Eko, 
zaključena pa so bila v skladu s terminskim planom. J. P. 

Nov most na cesti v Zakalu
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Občinske novice, mnenja
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Ker kandidirate v Kamniku, 
verjamemo, da ste vsaj v glav-
nih obrisih seznanjeni s sago o 
šolski stavbi OŠ Frana Albreh-
ta. Matično šolsko stavbo v le-
tošnjem letu obiskuje 550 otrok, 
v prihodnjih letih se bo to števi-
lo še povečalo. Zgodba se zaple-
ta in razpleta že mnogo let. 
Starši potrpežljivo čakamo na 
rešitev prostorske stiske, zagoto-
vitev ustreznih primerljivih po-

gojev za naše otroke, rešitev 
varnostne situacije, zagotovitev 
športnih površin, ureditev pro-
metne situacije in vsega preos-
talega, kar je vezano na projekt 
gradnje šole. Menimo, da je 
odlašanje nedopustno, da je ve-
liko že zamujenega in da je 
gradnja šole prioritetna naloga 
novega občinskega vodstva. 
Svet staršev se soglasno strinja, 
da poizvemo, kakšen je vaš od-
nos do te problematike. Kot 
kandidata za prihodnjega žu-
pana vas zato sprašujemo: 1. 
Kakšno je vaše stališče do pot-
rebnosti ureditve neprimernih 
in količinsko nezadostnih pro-
storov šolske stavbe OŠ Frana 
Albrehta? Če je vaše mnenje, 
da je ureditev potrebna, nas za-
nima še: 2. Kaj boste storili, da 
se proces čim prej začne tudi z 
gradbenimi posegi, ne samo s 

spremembami dokumentacije? 
3. Kdaj pričakujete, da bodo 
naši otroci lahko nadaljevali 
šolanje v potresno in požarno 
varni stavbi, v zadosti velikih 
prostorih, kjer ne bo zamaka-
nja, puščanja cevi, pregrevanja 
električne instalacije in ostalih 
zadev, s katerimi se v šoli ne-
prestano srečujejo in predsta-
vljajo nevarnost za zdravje in 
tudi življenje naših otrok in 
zaposlenih?
Pričakujemo vsebinske, nedvo-
umne in zavezujoče odgovore. 
Prosimo, da nam jih posredu-
jete do srede, 7. novembra, do 
12. ure. Z odgovori bomo sez-
nanili vse starše učencev naše 
šole in lokalne medije.

 Irena Pavlič, 
predsednica Sveta staršev 

OŠ Frana Albrehta

Prejeli smo

Spoštovani 
kandidati za 
župana Občine 
Kamnik!

Jasna Paladin

Kamnik – V Medobčinskem 
muzeju Kamnik, Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra, bodo nasled-
nje leto ob stoletnici bojev za 
severno mejo pripravili občas-
no razstavo o teh bojih in Ma-
istrovih borcih s kamniško-
domžalskega območja, pri 
tem pa za pomoč prosijo obča-

ne. »Želimo, da bi bila razsta-
va o tem pomembnem obdob-
ju v slovenski zgodovini čim 
bolj zanimiva ter da bi na njej 
kar najbolje predstavili čim več 
kamniško-domžalskih Mais-
trovih borcev. Zato vas prosi-
mo za pomoč. Če hranite 
doma kot potomci, sorodniki, 
zbiralci karkoli (dokumente, 
fotografije, pisma, izrezke iz 

časopisov, morda celo kakšne 
predmete) o Maistrovih borcih 
s kamniško-domžalskega, da 
nam jih posodite za eno leto 
trajajočo razstavo. Oglasite se 
lahko v Maistrovi rojstni hiši 
na Šutni 23, Kamnik, ali pokli-
čete po telefonu: 059 097 580 
od torka do sobote od 10. do 
18. ure,« pravi Alenka Juvan iz 
Rojstne hiše Rudolfa Maistra.

Gradivo o Maistrovih borcih

Jasna Paladin

Kamnik – Včeraj, 1. novem-
bra, ob dnevu spomina na 
mrtve, je venec k spomeni-
ku Rudolfa Maistra na Trgu 
talcev ob prisotnosti Častne 
enote Slovenske vojske ter 

kvarteta trobil Policijskega 
orkestra položil predsednik 
Vlade Republike Slovenije 
Marjan Šarec. Generalu so 
se poklonili tudi podžupan v 
začasnem opravljanju funk-
cije župana Igor Žavbi, po-
džupan Matej Slapar ter 

predsedniki in predstavniki 
veteranskih in domoljubnih 
organizacij kamniške obči-
ne, ki so nato vence položili 
tudi v spomin žrtvam, pad-
lim v vojnah, še k ostalim 
osrednjim kamniškim spo-
menikom.

Ob prazniku položili vence k 
osrednjim spomenikom v občini
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izgradnja parkirne hiša pri Zdravstvenem domu 
Kamnik,
pridobitev športnega in otroškega igrišče v KS 
Kamnik-Center,
nadaljevanje prenove mestnega središča,
izgradnja dodatnih parkirišč v mestnem središču,
ter za ureditev t.i. Utokove Jame.

asfaltiranje ceste v  Tunjicah - Zadnji rob in proti 
Vrhovju,
skupaj z državo urediti cesto čez Črnivec,
ureditev klesarskih in peš poti ob Bistrici,
asfaltiranje ceste na Kršič,
celosten sistem parkiranja in asfaltiranje ceste do 
parkirišča na dovozni strani Velike planine,
izgradnja več namenskega igrišča z brunarico na Gozdu,
javna razsvetljava na območju strnjenih naselij,
preplastitev ceste od Štadiona do Godiča,
ter v Stranjah za ureditev parkirišča nasproti šole ob 
avtobusni postaji.2.

 V
O
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LN

A
 E

NO
TAizgradnja manjkajoih pločnikov ter javne razsvetljave, 

preplastitev dotrajanih občinskih cest,
asfaltiranje makadamskih občinskih cest,
izgradnjo lokalnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi 
napravami,
ureditev kolesarskih in rekreacijskih poti od Kamnika do 
Motnika.

1. 
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izgradnjo parka z otroškim in športnim igriščem na 
Bakovniku ob povezovalki,
komunalno ureditev urbanih vrtov v večstanovan-
jskih soseskah,
ureditev večjega števila parkirišč v večstanovan-
jskih soseskah,
izgradnjo brvi preko Bistrice severno od Jezu na 
Duplici,
izgradnjo večnamenske rekreativne ploščadi v 
Šmarci,
izgradnjo optičnega omrežja za vsa gospodinjstva 
do l. 2021.

Naročnik oglasa: Nova Slovenija

Prioritete za Tuhinjsko dolino: V drugi volilni enoti si bo Nova Slovenija
zadala naslednje prioritetne naloge:

Nova Slovenija si želi izboljšati kvaliteto
življenja občank in občanov, zato se bo 
v 3. volilni enoti zavzemala za:

V 4. volilni enoti se bodo Nova Slovenija 
zavzemali za realizacijo naslednjih 
projektov:
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Jožef RomšakMag. Julijana Bizjak Mlakar

Rajko JegličŠtefan Virjent

Janko Loboda

Demir Adrović

Vido Kregar

Marjetka Osenar DrolcFrenk Vengust

Jožica BurgarStanko Kranjc

Darka Skalar

Mija Gorjup

Majda Repnik

ZA OBČINSKI SVET 
29 KANDIDATOV

Za našo občino Kamnik

ZA: 
• nov dom za starostnike, medgenera-

cijski center, 
• novo OŠ F. Albrehta s telovadnico, pro-

metno infrastrukturo, pločnike, ceste,
• čisto pitno vodo,  zdravo in varno hra-

no v šolah, varovanje okolja,
• ureditev območja nekdanje smodnišni-

ce, komunalno infrastrukturo,
• izgradnjo kolesarskih in peš poti, pove-

zavo podeželja z mestom z avtobusi,
• infrastrukturo za najmlajše,  za vrtce in 

šole, pokriti bazen, razsvetljavo,
• zmanjšanje socialne in zdravstvene 

ogroženosti občanov,
• nova neprofi tna stanovanja, okrepitev 

turizma, kulture, oživitev Šutne,
• krepitev društvenih dejavnosti gasil-

stva, kulture, športa, mreže prosto-
voljstva,

• spodbude za gospodarski razvoj, pod-
jetništvo, za  nova delovna mesta,

•  spodbude za razvoj podeželja, kmetij-
stva, ohranitev hribovskih kmetij,

• učinkovitejšo občino, participativni 
proračun. 

VOLIMO izkušene, odločne, 
poštene, odgovorne! 

5

Naročnik: DeSUS-Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljub ljana

Jasna Paladin

Nadaljevanje s strani 1

»Ena izmed bolj obiskanih 
turističnih destinacij v Slo-
veniji vsako leto privablja 
številne domače in tuje gos-
te, ki pa jih iz leta v leto be-
ležimo več. Velika planina 
navdušuje s svojo unikat-
nostjo, prelepimi razgledi in 
neokrnjeno naravo, obisko-
valce pa privablja tudi doma-
ča kulinarika. Največ obi-
skovalcev prihaja iz Franci-
je, Nemčije, Italije, Izraela, 
Češke in Španije,« pravi di-
rektor družbe Velika plani-
na Leon Keder.
Na planino se večina obisko-
valcev sicer povzpne peš po 
eni od planinskih poti. Ke-
der ocenjuje, da je planino 
letos do konca septembra 
tako skupno obiskalo okoli 
180 tisoč obiskovalcev.

O Veliki planini tudi na 
srečanju UNESCO
Udeleženci mednarodnega 
UNESCO srečanja, ki je sre-

di oktobra potekalo v Tori-
nu, so prisluhnili tudi v. d. 
direktorja Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik dr. Tomažu Simetin-
gerju, ki je v okviru razprave 
o inovacijah v kulturi in tu-
rizmu spregovoril o možno-
stih razvoja Velike planine 
ter priložnostih, ki bi jih pri-
nesla pridobitev UNESCO 
certifikata. V svoji predstavi-
tvi je poudaril pomen dediš-
čine Velike planine za celot-
no regijo, spregovoril pa je 
tudi o možnostih mednaro-
dnega povezovanja. Kot pra-
vijo na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, so 
bili navzoči nad zgodbo Ve-
like planine navdušeni.

Pripravljeni na zimo
Sneg je enkrat to jesen že 
pobelil višje ležeče vrhove, 
zato ljubiteljem Velike pla-
nine misli uhajajo tudi v 
zimo. V družbi Velika plani-
na si želijo le še veliko sne-
ga. »Tudi letos bodo v času 
smučarske sezone obratova-
le tri naprave, in sicer se-

dežnica Šimnovec, vlečnica 
Jurček ter vlečnica Zeleni 
rob. Skupaj bo ljubiteljem 
smučanja po naravnem sne-
gu na voljo okoli pet kilome-
trov smučarskih prog. Tudi 
letos bomo pripravili snežni 
park ter šolo smučanja za 
otroke. Prav tako je v planu 
postavitev manjšega otro-
škega parka na snegu pri 
otroški vlečnici Jurček. Na 
voljo pa bo tudi okoli 12 kilo-
metrov urejenih prog za tek 
na smučeh od gostišča Zele-
ni rob, čez pastirsko naselje 
do Male in Gojške planina 
ter nazaj proti Zelenem 
robu. Smučišče bo obratova-
lo od četrtka do nedelje, v 
času šolskih počitnic ter pra-
znikih. Poleg smučanja in 
teka na smučeh pa bo tudi 
letos organizirano nočno 
sankanje po 2,4 kilometra 
dolgi, razsvetljeni progi. 
Sankanje je dostopno vsem, 
tudi tistim, ki svojih sani ni-
majo, saj imamo na voljo za 
izposojo kar osemdeset 
sani. Nočno sankanje bo po-
tekalo od četrtka do nede-
lje.«

Velika planina podira 
rekorde

V Li sti Du ša na Pa pe ža (LDP) se za ve da mo od
go vor no sti za vo de nje ob či ne, ki jo po leg žu pa na 
pre vze ma jo tu di ob čin ski svet ni ki. Za to smo vsi 
kan di da ti in kan di dat ke za ob čin ski svet od go vor ni 
po sa mez ni ki, spoš tlji vi do lju di, na ra ve in sku pno
sti. Za sto pa ne so vse ge ne ra ci je raz lič nih izo braz
be nih pro fi lov in znanj. Mlaj ši kan di da ti pri na ša jo 
ener gi jo in nov po gled na svet, med tem ko sta 
sred nja in sta rej ša ge ne ra ci ja pol na iz ku šenj – živ
ljenj skih in po slov nih, za to smo vre dni va še ga za u
pa nja. Svet ni ška sku pi na Li sta Du ša na Pa pe ža je 
že v pre te klem man da tu ob čin ske ga sve ta de lo va la 
enot no, po ve zo val no in kon struk tiv no in ta ko bo tu
di v na prej. 
LDP bo v ob čin skem sve tu ra zmiš lja la glo bal no, 
de lo va la pa lo kal no, za zr ta v pri ho dnost. V pro gra
mu LDP je ve lik po u da rek na za go tav lja nju po go jev 
za izo bra že va nje, nuj na je iz grad nja no ve OŠ Fra
na Al bre hta, tre ba je obno vi ti tu di po druž nič ni šo li 
na Vra nji Pe či in na Goz du. Kam nik mo ra šte vil nim 
kul tur nim us tvar jal cem za go to vi ti po go je za de lo in 
na da lje va ti z obno vo kul tur nih do mov v kra jev nih 
sku pno stih. Ob čin ski svet ni ki LDP bo do pod pr li 
pri za de va nja za ce lo stno ur ba ni stič no ure di tev ob
mo čja smo dni šni ce, da se ver ni del po sta ne re kre
a tiv nošpor tno ob mo čje, v juž nem de lu pa si bo do 
pri za de va li za od kup stav be in zem lji šča, kar bo do 
lah ko upo rab lja li kam ni ška druš tva in or ga ni za ci je 

ter dru gi. Tu ri zmu je tre ba da ti še ve čji po u da rek, 
ure ja ti se mo ra ce lo stno. Nuj ne so ure di tve ko le
sar skih in peš po ti do vseh kam ni ških zna me ni to
sti, s tem se dvi ga stan dard bi va nja ob ča nom. Tu di 
obnov lje na špor tna dvo ra na in po kri ti ba zen sta v 
pr vi vr sti na me nje na ob ča nom, hkra ti pa tu di kam
ni ške mu vr hun ske mu špor tu. V Ker šman če vem 
par ku mo ra na sta ti me stna pla ža. Ob čin ski svet ni ki 
LDP bo do za go var ja li po ve ča nje lo kal no pri de la ne 
in pre de la ne hra ne ter ve čjo sa mo o skr bo. Nuj no 
je so de lo va nje ob či ne z Obrt no zbor ni co Kam nik, 
KIK štar ter jem in Po djet ni škim klu bom, kar bo omo
go či lo pri pra vo us trez nih ukre pov za raz voj obr ti in 
po djet niš tva. Pri vseh pro jek tih bo do spod bu ja li ak
tiv no čr pa nje evrop skih sred stev. S so de lo va njem 
kra jev nih sku pno sti bodo predlagali ustanovitev so
sve ta za sku pno pri pra vo ukre pov za nji hov raz voj. 
Oži vi ti je tre ba sta ro me stno je dro na Šut ni in sa ni
ra ti t. i. Uto ko vo ja mo. Pod po ra ob čin skih svet ni kov 
LDP bo usmer je na tu di v ure ja nje lo kal nih cest ter 
var nih šol skih po ti. 
De lo va nje LDP v ob čin skem sve tu bo za go to vi lo 
mož no sti za us tvar ja len in traj no stni raz voj Ob či ne 
Kam nik in za vi šjo kva li te to bi va nja vseh ge ne ra cij, 
ta ko mla dih dru žin kot sta rej ših ob ča nov.

Pro gram Li sta Du ša na Pa pe ža: www.ldp.si
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Lokalne volitve 2018

petek, 2. novembra 2018

ZA KREATIVNOST BREZ MEJA!
Pred nami so volitve občinskih svetnikov in županske volitve. Rezultat volitev, 
ki bo izglasovan na volitvah, bo vplival na naše življenje v naslednjih štirih le-
tih – morda še dlje. Zato je treba vedeti, koga bomo »obkrožili« na volilnem 
lističu. Naj se vam predstavim: Poslovno pot sem začel v družinskem podjetju 
Izolacija Zorman, ki je skozi 40-letno poslovanje ves čas nadpovprečno uspeš-
no, priznano in cenjeno v gradbeni stroki. Za inovacije smo prejeli številna 
domača in tuja priznanja. Na fakulteti za podjetništvo sem pridobil strokovna 
znanja za  uresničitev poslovnih priložnosti v praksi in kmalu je podjetništvo 
postalo moj način življenja. 
Po poroki z ženo Sabrino, ki izhaja iz prav tako delovne družine iz Italije, sem 
blagovno znamko Palmieri pripeljal v Slovenijo, kjer smo oljčno olje Palmieri 
uspešno vključili v slovenski trg. Razvoj blagovne znamke je zaobjel tudi ra-
zvoj desertnega vina Palmieri, s katerim smo nastopili na svetovnem trgu.
Sam razvoj je temeljil na tesnem sodelovanju Biotehniške fakultete, Fakultete 
za dizajn in številnih drugih strokovnjakov, izdelek pa je edinstveni primerek 
Refoškov desert s tartufi, ki je ustekleničen v edinstveno dizajnersko stekleni-
co, ki kot edina steklenica stoji v Narodni galeriji na trajni razstavi.
Največje sanje in izziv pa je seveda Slovenia Eco resort, uvrščen med trinajst 
najlepših resortov na svetu ter sedem v Evropi.
''Kreativnost brez meja'' bi najkrajše opisal celoten projekt. Od ideje, zasnove, 
preko iskanja lokacije in urejanja birokracije do izvedbe projekta, samega 
operativnega vodenja ter navsezadnje samega zagona in uspešnega poslova-
nja od prvega dne odprtja. S svojo idejno marketinško kampanjo »sanjske 
službe pastirja« sem znatno prispeval k promociji Kamnika ter Slovenije v 
svetu. V resortu sem od odprtja dalje organiziral več kot 80 domačih in med-
narodnih dogodkov manjšega in večjega merila.
V turizmu vidim tudi glavno možnost razvoja naše občine. Z razvojem turizma 
lahko doprinesemo k številnim novim, dobro plačanim delovnim mestom. 

PROGRAM  
SDS KAMNIK
Kot občinski svetniki se bomo 
zavzemali za turistično oživitev 
Kamnika (Šutna, Mali grad, Velika 
planina, Terme Snovik …), ohrani-
li srednjeveško dediščino našega 
mesta ter namensko uredili pro-
store bivšega KIK-a, UTOK-a in 
klavnice Meso Kamnik. Poskrbeli 
bomo za urejenost cestne infra-
strukture in uredili mobilno 
omrežje, ki bo dostopno v celotni 
občini. Obudili bomo projekte za-
hodne obvoznice in železnico 
približali občanom s podaljša-
njem proge do Stranj. Uredili 
bomo tržnico, ki bo prijaznejša za 
prodajalce in kupce, spodbujali 
proizvodnjo in prodajo domače 
hrane ter povečali delež lokalne 
pridelane hrane pri javnih naroči-
lih za vrtce in šole. Zavzemali se 
bomo za znižanje cen programov 
predšolske vzgoje in rezervacij v 
poletnem času. Ohranili in izbolj-
šali bomo zdravstveno oskrbo in 
dolgotrajno oskrbo starejših. 
Vrnili bomo občino občanom in 
se zavzemali za skupno dobro. 
Zato, da stopimo skupaj in ustva-
rimo skupno prihodnost, nam na-
menite svoj glas.

FRANC SPRUK
Živim na majhni hribovski kmetiji 
na Hribu pri Kamniku. Sem poro-
čen in oče dveh sinov. Po poklicu 
sem kemijski tehnik, zaposlen na 
Zavarovalnici Triglav, kot univer-
zalni zastopnik. Aktivno sem so-
deloval v vojni za Slovenijo. V ob-
činski svet sem bil izvoljen leta 
1998 in 2002. Sodeloval sem v 
številnih gradbenih odborih (za 
ceste, vodovod, izgradnjo kegljiš-
ča v Kamniku). Sem ustanovitelj 
več športnih društev. Funkcije 
podpredsednika sveta delavcev 
Zavarovalnice Triglav in podpred-
sednika Predsedstva zavarovalnih 
zastopnikov Slovenije ter predse-
dnika Nadzornega odbora SZZS 
sem opravljal osem let. Član Keg-
ljaškega kluba Kamnik sem že 36 
let in prejemnik srebrnega keglja 
Kegljaške zveze Slovenije. Sem 
trener prve moške ekipe KK Ka-
mnik, ki je v zadnjih desetih letih 
bila med najboljšimi v Sloveniji.  V 
Kamniku smo prejeli nagrado za 
najboljšo ekipo kar dvakrat. Leta 
2017 smo v svetovnem pokalu, ki 
se je odvijal v mestu Blansko na 
Češkem, osvojili osmo mesto.

DOMINIK ČEVKA
Moje ime je Dominik Čevka. 
Sred njo šolo sem obiskoval v 
Domžalah in jo uspešno zaključil 
kot strojni tehnik. Diplomiral 
sem na Fakulteti za varnostne 
vede in pridobil naziv diplomira-
ni varstvoslovec. Delam doma na 
kmetiji in imam status kmeta. 
Leta 2008 sem kmetijo prevzel. 
Od leta 2008 do leta 2015 sem bil 
predsednik Združenja rejcev av-
tohtonega cikastega goveda v 
Sloveniji. V letu 2014 sem bil pol 
leta nadomestni svetnik in si 
tako nabral nekaj izkušenj z za-
devami na občinski ravni. Trenu-
tno sem drugi mandat podpred-
sednik agrarne skupnosti pašne 
skupnosti Velika planina. Sem 
član strokovnega odbora za  go-
vedorejo pri Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije in tudi pod-
predsednik Občinskega odbora 
SDS Kamnik. Prav tako sem us-
pešno zaključil akademijo Jožeta 
Pučnika. Sem član Cashflow klu-
ba bogati očka, kjer se učimo 
ravnati z denarjem in pravilno 
investirati. 

NATALIJA BERLEC
Že vse življenje živim v Kamniku, 
tu sem si ustvarila dom in druži-
no. Po končani srednji šoli in pri-
dobitvi izobrazbe ekonomski teh-
nik sem študij nadaljevala na Filo-
zofski fakulteti in pridobila naziv 
univerzitetna diplomirana splo-
šna jezikoslovka in profesorica 
sociologije. Po končanem šolanju 
sem se zaposlila kot poslovna se-
kretarka v podjetju, ki se je ukvar-
jalo z založniško dejavnostjo. V 
obdobju od leta 2005 do 2007 
sem bila vodja kabineta ministra 
za zdravje, od 2007 do 2008 pa 
vodja kabineta generalnega se-
kretarja Vlade RS. Zadnja leta op-
ravljam delo sekretarke Ekonom-
sko-socialnega sveta, ki je tripar-
titni organ Vlade RS in socialnih 
partnerjev. Letno se udeležujem 
srečanj predsednikov in general-
nih sekretarjev nacionalnih Eko-
nomsko-socialnih svetov držav 
članic Evropske unije in Evropske-
ga ekonomsko-socialnega odbo-
ra. Sem poročena in mati treh ot-
rok, skrb za družino je moja naj-
večja prioriteta, zato mi razvoj 
Kamnika veliko pomeni.

MATIJA  
SITAR MOČNIK
V osnovni šoli in vse do zaključka 
srednje šole sem bil skavt. Sred-
nješolsko izobrazbo sem pridobil 
na Šolskem centru za pošto, eko-
nomijo in telekomunikacije, 
smer telekomunikacije. V nada-
ljevanju šolanja sem pridobil na-
ziv diplomirani inženir logistike, 
trenutno pa zaključujem magis-
trski študij s tega področja. De-
lovne izkušnje sem v sedmih le-
tih pridobil v logistiki, v vodilnih 
mednarodnih špedicijskih pod-
jetjih ter v avtomobilski industriji 
tako doma kot v tujini. Tekoče 
govorim dva tuja jezika, angle-
ško in nemško. Bil sem član Slo-
venske demokratske mladine, v 
tekočem mandatu pa sem občin-
ski svetnik in aktiven v Komisiji 
za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve. Sem član navi-
jaškega društva Krimovci, pod-
pornikov ženskega rokometne-
ga kluba Krim. Navdušujem se 
nad sodobnimi komunikacijski-
mi tehnologijami in logističnimi 
sistemi.

OBČINSKI ODBOR BO DELAL ZATE!
PREDSTAVITEV NOSILCEV LIST V POSAMEZNIH ENOTAH IN PROGRAM SDS KAMNIK
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VOLILNA ENOTA 1: kmetijstvo, turizem, zaščita vodnih virov, 
javna infrastruktura, kmetijstvo …

VOLILNA ENOTA 3: podjetništvo v zdravem in čistem okolju, 
turizem, šport, rekreacija..

VOLILNA ENOTA 2: ohranjanje narave, razvoj sonaravnega  
turizma, OPPN v območju KIK-a ..

VOLILNA ENOTA 4: OŠ Frana Albrehta, turizem, mamut,  
Stari in Mali grad, mrliške vežice na Žalah..    

Tone Smolnikar ponovno za župana Kamnika! 
Kandidati za svetnice in svetnike
                                                                   
Spoštovane volivke in volivci!

Bližnje lokalne volitve tudi v Kamniku pomenijo novo prelomnico. Ne samo zato, ker po osmih letih  
»počitka« kot kandidat za župana ponovno kandidira Tone Smolnikar, temveč tudi zato, ker je ponovno 
treba zastaviti razvojne korake, ki bodo zagotavljali enakopraven razvoj vseh predelov občine. To usmeritev 
sem zagovarjal vseh 16 let svojega županovanja in to potrjujejo številni odmevi, tudi iz najbolj oddaljenih 
krajev, to dokazujejo tudi uresničeni projekti: npr. vrtec in obvoznica v Motniku, nove osnovne šole v  
Šmartnem, Stranjah, na Duplici, razširjena obvoznica v mestu, urejena Ljubljanska cesta, povezovalna cesta 
na Bakovnik ; ob mojem odhodu leta 2010 smo skoraj v celoti rešili problem otroškega varstva … Dolg je 
spisek objektov in pridobitev, ker smo s svetniki moje Liste in z drugimi svetniki v občinskem svetu znali 
najti skupni jezik tudi pri dolgoročnejši viziji razvoja.
V tem mandatu sem svetnik občinskega sveta, ob kandidaturi za župana sem tudi na listi za svetnika in 
sicer v četrti volilni enoti.
Povezovanje pričakujem tudi ob uspešni kandidaturi, saj vedno poudarjam, da smo nepolitična Lista, ki 
mora s sodelovanjem in vključevanjem vseh dobronamernih, s podobnimi cilji, najti skupne interese za 
uspešen razvoj. 
V teh predvolilnih dneh vsi veliko obljubljamo, a je vendarle treba ostati na realnih tleh, saj je proračun 
omejen, vsega in vsakomur ne moreš zagotoviti, treba je ostati strpen in v okviru možnosti. A vendarle je 
treba ljudem prisluhniti, jih razumeti, saj bomo le tako bolje soustvarjali našo skupno prihodnost.
Znanje in izkušnje, ki jih imam, so moja prednost, brez uvajanja lahko takoj po izvolitvi začnemo s pripravo 
proračuna za leto 2019, kjer mora biti prioriteta začetek gradnje Osnovne šole Frana Albrehta. Občinskim 
svetnikom bom predlagal t. i. participativni proračun, ki se je v nekaterih slovenskih občinah dobro uvelja-
vil in v katerem del denarja namensko zagotovimo za krajevne skupnosti v okviru njihovih prioritet.

DOKAZALI SMO, DA ZNAMO, V DELO SMO PRIPRAVLJENI VLOŽITI  
VSE SVOJE MOČI IN SPOSOBNOSTI!                                          Tone Smolnikar, Predsednik LTS

4
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NAM NE GRE ZA IMENA,  
NE GRE ZA NAS!  
GRE ZA SKUPNO DOBRO  
VSEH KAMNIČANOV!
Naše prioritete so:
 OŠ Frana Albrehta
 nova športna hala
  morda s sosednjimi občinami in EU-sredstvi zgraditi pokriti bazen; 

projekti so že pripravljeni
 pospešiti projekte za črpanje EU-sredstev
  vključevanje v regionalne programe na vseh področjih /turizem, 

infrastruktura/
  nadaljevanje izgradnje kanalizacije in zagotavljanje zdrave pitne 

vode
  turizem ostaja gospodarska prioriteta: hotel Malograjski dvor  

je ponovno odprl svoja vrata, z javno-zasebnim partnerstvom 
uresničiti pred desetim leti pripravljen projekt ureditve Malega 
gradu, ob vstopu v mesto postaviti kip mamuta

  kulturo povezati z drugimi deležniki in jo izločiti iz Zavoda za  
turizem in šport; to agencijo pa vsebinsko in kadrovsko okrepiti

  v sodelovanju z državo izkoristiti kar največ možnosti za zagotav-
ljanje novih delovnih mest

  z vsemi lastniki najti skupna izhodišča za čim hitrejše sprejetje 
OPPN v območju KIK-a

  v proračunu zagotoviti denar za štipendije za perspektivne kadre 
v okviru »Kikstarterja«

 rešiti problem prostorov za  Gorsko reševalno službo
  nadaljevati izgradnjo kolesarskih stez, obnovo cest in izgradnjo 

pločnikov oz. varnih poti
 pomagati pri izboljševanju pogojev za življenje v vaseh
  povečati skrb za starejše in socialno ogrožene, ki so na robu  

preživetja, in skupine, ki se težje vključujejo v družbo
  združevali bomo strokovne predloge s političnimi odločitvami in 

prisluhnili tudi vsem, ki želijo sodelovati in prispevati k razvoju 
Kamnika

VABLJENI IN DOBRODOŠLI!

Mitja Grzinčič Mima Mickov Marko Drolc

Petra Žebaljec Anton Klemen Veronika Petelin

Maja Žagar Gašper Žavbi Anja Šink

Igor Šink Aleksandra Klobučar Mirko Petek

Mateja Škufca Darko Škofic Urša Oštir Škofic

Feri Korać Vlasta Bider Drago Kolar

Duško Pajić

Nataša Sitar Mihael Resnik Jožica Šek

Miran Jereb Marija Rasiewicz Matjaž Pogačar

Nuša Lisjak Smajo Bekrić Rašo Dacić
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Močno gospodarstvo Turizem

Kakovost bivanja Mladi in mlade družine

Kmetijstvo

Bistveni premiki v Občini 
Kamnik v zadnjih 4 letih
Krajane Občine Kamnik čaka pomembna odločitev o tem, komu bodo zaupali županski stol ter 
realizacijo številnih projektov, ki čakajo na nadaljnje korake. V preteklem mandatu občinske 
uprave je bilo storjenega že mnogo.

Poskrbljeno je bilo za 
vzdrževanje dotrajanih cestnih 
površin, za izgradnjo novih 
cestišč, pločnikov in prehodov 
za pešce. Prenovljeno je bilo 
cestišče od Kamnika proti 
Tunjicam, cesta Kužna v 
Nevljah, cesta Podgorje–Kam-
nik, cesta v Trebelem pri 
Palovčah, krožišče, del 
rekreacijske poti in vodovod v 
Volčjem Potoku. Zgrajeni so 
bili tudi pločnik med Lazami in 
Malim Hribom, kohezijski 
projekti, kot sta vodovod in 
kanalizacijo v vasi, ter 
nadgradnja centralne čistilne 
naprave Domžale. 

Občina je ves čas posebno 
pozornost namenjala tudi 
obnovi prostorov in vzdrževan-
ju zunanjih površin vseh 
osnovnih šol v občini. Med 
drugim je zgradila novo
moderno Osnovno šolo Toma

Brejca in otroško igrišče na 
športnem igrišču Vrhpolje, 
igrišče v Mekinjah ter preplas-
tila igrišče v Tuhinju.

Z namenom opogumljanja 
mladih k samozaposlovanju je 
bil ustanovljen najboljši 
CO-working prostor v Sloveni-
ji, imenovan KIK Štarter, ki 
izvaja redna izobraževanja in 
predstavitve dobrih praks ter 
omogoča sodelovanje in 
interdisciplinarno razvijanje 
idej. Z ustvarjanjem podporne-
ga in povezovalnega okolja 
podjetništvu je bilo v zadnjem 
mandatu omogočeno odprtje 
kar 500 novih delovnih mest v 
Občini.

Priznanje na ravni 
Evropske Unije

KIKŠtarter s svojim delovan-
jem nudi odlično podporo 
mladim podjetnikom pri 
zagonu svojih podjetij, kar je 
bilo potrjeno tudi na evrop-
skem tednu podjetništva v 
organizaciji Evropske komisi-
je, saj se je KIKŠtarter uvrstil 
med najboljše tri projekte v 
EU v kategoriji izboljšanja 
poslovnega prostora. V namen 
rednega srečevanja lokalnih 
podjetnikov, izmenjevanja 
mnenj in iskanja možnih 
partnerstev je bil obujen tudi
Podjetniški Klub Kamnik.

Na področju turizma je bila 
sprejeta strategija razvoja 
turizma, na podlagi katere 
Občina izvaja številne 
projekte, ki dodatno bogatijo 
turistično ponudbo mesta. Med 
drugim so bili sanirani 
zapuščen Stari grad ter več 
kolesarskih in tematskih 
sprehajalnih poti.

Rekordna turistična 
sezona

Lanska turistična sezona je 
bila rekordna, saj je Občino 
Kamnik obiskalo 26.038 
turistov, ki so skupaj opravili
71.301 nočitev. V primerjavi z 

letom prej je občino obiskalo 
16 odstotkov več turistov, ki so 
ustvarili za 21 odstotkov več 
nočitev kot leto prej. Rast 
turizma je rezultat digitalnega 
oglaševanja, povezovanja 
turističnih ponudnikov in 
prisotnosti na vseh večjih 
turističnih sejmih.

Pod seznam vseh teh dosežkov 
in še mnogih drugih se lahko 
med ostalimi podpiše tudi 
Matej Slapar, podžupan 
Občine Kamnik, ki je naznanil 
svojo kandidaturo za župana. 
Bivši športnik – lokostrelec, 
rekreativni košarkaš, družbeni 
delavec v lokalnem društvu, 

predvsem pa človek z jasno 
vizijo in ciljem s
svojim sloganom »Zagnano 
naprej!« poudarja, da je njego-
va prioriteta upoštevati želje 
Kamničank in
Kamničanov ter poskrbeti za 
varno, stimulativno in kakov-
ostno okolje ter bivanje v 
Občini, predvsem pa za
nadaljnjo realizacijo projektov 
izboljševanja lokalnega 
okolja, ki še čakajo na 
uresničitev.
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Jasna Paladin

Kamnik – Krajevna skup-
nost Kamnik – center je ena 
od 22 krajevnih skupnosti v 
občini in tudi ena od največ-
jih, hkrati pa ena od redkih, 
ki vsako leto za svoje kraja-
ne pripravi prijetno druže-
nje. Pa ne le to, povabi jih 
tudi k natečaju Polepšajmo 
in uredimo našo krajevno 
skupnost.
»Naš mandat se končuje. 
Zadovoljni smo, da smo sko-
raj do konca pripeljali pro-
jekt postavitve kapelice sv. 
Barbare, prenovljeni sta 
Levstikova in Maistrova uli-
ca, parkirišče na Tunjiški 
cesti je asfaltirano … To so le 
največji projekti zadnjega 
mandata, ob tem pa smo 
tudi letošnji avgust in sep-
tember po mestu hodili s 

fotoaparati in ocenjevali s 
cvetjem zasajene balkone in 
okna,« je povedala predse-
dnica KS Kamnik – center 
Ivanka Učakar in poudarila, 
da je imela komisija znova 
zelo težko delo. Večinoma 

so bili z videnim zadovoljni, 
a kakšno stvar je treba tudi 
pograjati. Tako so bili razo-
čarani nad pustim videzom 
občinske stavbe, bodečo 
nežo pa so podelili tudi Ka-
varni Veronika, saj njihov 

vhod in okolico »krasi« 
umetno cvetje.
Je bilo pa zato pohval 150, 
med njimi so jih nekaj še 
posebej omenili. Prejemniki 
posebnih priznanj za izje-
men trud in estetski vtis so 
Lojzka Flere,  Rezka Hoče-
var,  Darja Pircin,  Ada Bari-
čevič, Apartma Kotnik, kam-
niška poslovalnica NLB 
in  Slaščičarna in kava bar 
Šutna.
Prejemnikom priznanj je 
čestital tudi podžupan v za-
časnem opravljanju funkcije 
župana Igor Žavbi, zbrani 
pa so prisluhnili zborčku iz 
enote Marjetica Zasebnega 
vrtca Sonček in predsedniku 
S a d j a r s k o - v r t n a r s k e g a 
društva Tunjice Valentinu 
Zabavnik, ki je spregovoril o 
pomenu sadjarstva in samo-
oskrbe z lokalno hrano.

Podelili pohvale  
in tudi bodečo nežo
Vodstvo Krajevne skupnosti Kamnik – center je tudi letos pripravilo druženje za svoje krajane, na 
katerem so predstavili dosežke tega mandata in podelili sto petdeset pohval vsem tistim, ki so s 
cvetočimi okni poskrbeli za še lepši videz mesta. 

Krajani KS Kamnik – center so na tradicionalnem jesenskem 
srečanju napolnili Klub Kino dom. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Stahovica – Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik 
je v soboto, 20. oktobra, orga-
niziral izobraževanje za ob-
stoječe lokalne turistične vod-
nike – drugega v tem letu – ki 
se ga je udeležilo devet vodni-
kov. Tokratno izobraževanje 
je bilo namenjeno poho-
dništvu in umetnostni zgodo-
vini, to dvoje pa so združili z 
obiskom Svetega Primoža in 

tamkajšnjih cerkvic sv. Pri-
moža in Felicijana ter sv. Pe-
tra. Zbrane lokalne turistič-
ne vodnike je pozdravil tudi 
v. d. direktorja Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik dr. Tomaž Simetin-
ger, ki je poudaril, da si na 
zavodu prizadevajo, da bi 
bili s tovrstnimi izobraževa-
nji turistični vodniki opre-
mljeni z različnimi znanji 
za različne skupine turistov, 
ki jih vodijo.

Lokalni turistični 
vodniki na Sv. Primožu
Tokratno izobraževanje je bilo namenjeno 
pohodništvu in umetnostni zgodovini.

Kamniški turistični vodniki pred cerkvico sv. Petra na 
Svetem Primožu / Foto: Samo Surina

Naročnik oglasa:
Slovenska ljudska stranka,
Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

Ker nas poznate
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KANDIDATI LISTE SLS KAMNIK

Volilna enota št. 1 
1.  Jože Korošec, Hruševka 1, Laze V Tuhinju, 
    kmetovalec, dop. dej. na kmetiji  
2. Helena Kropivšek, Češnjice 3a, Laze V Tuhinju, 
    sirarka, dop. dej. na kmetiji 
3. Stanislav Novak, Nevlje 18a, 1241 Kamnik, inž. ekt., inž. tehnolog
4. Marta Šuštar, Markovo 14, Kamnik, komercialistka, klekljarska dela
5. Aleksander Hribar, Praproče 2, Laze V Tuhinju, podjetnik
6. Jožefa Hribar, Srednja vas pri Kamniku 14, Kamnik, 
    kmetovalka, dop. dej. na kmetiji 

Volilna enota št. 2 
1.  mag. Nataša Resnik, Gozd 2a, Stahovica, mag. upravnih ved, tajništvo
2. Franc Pogačnik, Godič 55, Stahovica, kmetovalec
3. Marija Prešeren, Jeranovo 13a, Kamnik, dipl. ekonomist, računovodkinja
4. Anton Sušnik, c. Treh Talcev 28b, Kamnik, strojni tehnik, upokojenec
5. Trobevšek Zdenka, Zakal 15, Stahovica, kmetovalka 
6. Janez Kosirnik, Tunjice 40, Kamnik, kmetovalec

Volilna enota št. 3 
1.  Franc Orešnik, Jamova 2a, Kamnik, radiološki inženir, inž. svetovalec
2. Helena Rode, Bistriška cesta 27, Kamnik, kmetovalka
3. Domen Virant, Volčji Potok 7, Radomlje, uni. dipl. geo. in uni. dipl. zgod., 
    inž. kmetijstva in krajine, kmetovalec, dop. dej. na kmetiji
4. Leopoldina Prešeren, Šipkova 10, Kamnik, upokojenka
5. Marjan Jerman, Ljubljanska c. 47, Kamnik, kmetovalec
6. Ana Marija Hafner, Ljubljanska c. 20a, Kamnik, upokojenka
7. Stanislav Cerar, Volčji Potok 6a, Radomlje, uni. dipl. ing. geod.
    direktor družbe

Volilna enota št. 4 
1.  dr. Anton Svetlin, Podgorje 58 B, Kamnik, dr. znanosti vet. medicine
    uradni veterinar svetnik
2. Marjana Cvirn, Vegova 1, Kamnik, dilpl. ing. kmetijstva, urednica
3. Mag. Janez Jeretina, Bevkova 4, Kamnik, mag. kmetijskih znanosti
    raziskovalec
4. Vita Štritof, Ljubljanska c. 9c, Kamnik, dipl. ekonomist.
    bančni komercialist
5. Stanislav Zore, Medvedova 44, Kamnik, upokojenec
6. Marija Plahutnik, Medvedova ulica 8, Kamnik, računovodja
7. Klementina Kunej Uršič, Na Jasi 14, Kamnik, dipl. upravni org.
    komercialist za tuji trg 

3

6. 
7. 
    direktor družbe

Volilna enota št. 4 
1.  
    uradni veterinar svetnik
2. 
3. 
    raziskovalec
4. 
    bančni komercialist
5. 
6. 
7. 
    komercialist za tuji trg 

Spoštovane občanke in občani!

Pred vami je lista kandidatk in kandidatov Slovenske
ljudske stranke. Naši kandidati so delavni in vestni ljudje z veliko 
čuta za sočloveka, zato je vredno, da jim zaupate, da bodo v 
občinskem svetu zastopali razumne odločitve.
Ne obljubljamo preveč, rajši več naredimo, zato na volitvah 
obkrožite številko 3, svojemu kandidatu pa lahko oddate tudi 
referenčni glas.
V Evropskem parlamentu je ljudska 
stranka najmočnejša stranka, zato si 
podobnega rezultata želimo tudi v 
SLS Kamnik.

S spoštovanjem,

Predsednik IO 
SLS Kamnik

Jože Korošec
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Jasna Paladin

Nevlje – Za festival iSing! 
na Kitajskem, ki velja za 
enega največjih opernih fe-
stivalov za mlade glasbenike 
na svetu, je izvedela spomla-
di, navdušil pa jo je pred-
vsem zaradi povezovanja 
naše kulture s kitajsko. A 
najprej se je morala prebiti 
skozi zahtevno sito avdicije.

Naučiti se je morala 
kitajske opere
»Na avdicijah za operne pev-
ce vselej sodeluje ogromno 
kandidatov. Prvi krog izbora 
je potekal preko videoposnet-
kov, ki smo jih morali posla-
ti, nato pa sem bila povablje-
na na avdicijo v Bologno, 
kjer so me izbrali kot eno od 
zgolj dvajsetih 'zahodnih' 
pevcev iz Evrope, Severne 
Amerike in Avstralije, ki 
smo na festivalu sodelovali 
poleg šestnajstih kitajskih 
pevcev. Kot je na naših avdi-
cijah v navadi, še zdaleč niso 
ocenjevali zgolj glasu, ampak 
tudi videz in celoten nastop 
na odru, saj smo operni pev-
ci pravzaprav igralci, ki s svo-

jim petjem pripovedujemo 
zgodbo in predstavljamo 
neki karakter. Prav interpre-
tacija je tisti čar glasbe, ko 
vsak pevec vlogo predstavi na 
svoj način. Seveda sem bila 
izbora in poti na Kitajsko, 
kjer sem delovno nato preži-
vela ves avgust, zelo vesela,« 
nam pove mlada pevka, ma-

gistrirana  mezzosopranist-
ka, ki je študij na ljubljanski 
Akademiji za glasbo zaključi-
la lansko leto in vse od tedaj 
aktivno sodeluje pri različnih 
projektih. Vaje, nastopi in 
številne avdicije, tudi v tujini, 
so del njenega vsakdana, a 
izkušnja iz Kitajske je zanjo 
nekaj prav posebnega. »Kar 
veliko dela je bilo treba vloži-
ti v ta festival. Naučiti sem se 
morala tudi peti v kitajskem 
jeziku, pri čemer so mi po-
magale tudi inštrukcije pre-
ko skypa. Na Kitajskem sem 
bila mesec dni, festival pa 
smo zaključili z velikim šo-
vom, ki smo ga premierno 
uprizorili v Suzhouju in ga 
ponovili v Šanghaju in 
Pekingu, predvajali pa so ga 
tudi po televiziji.«

Delo z glasom se nikdar 
ne konča
Sabina kljub svoji mladosti 
zelo dobro ve, kaj si v življe-
nju in karieri želi, zato se 
svojih projektov loteva zelo 
študiozno, hkrati pa se zave-
da, da je njeno glavno orodje 
glas, zato nanj skrbno pazi. 

»Delo z glasom se za oper-
nega pevca nikdar ne konča. 
Nenehno ga je treba razvija-
ti, negovati, paziti na napa-
ke, se učiti in ga seveda 
skrbno čuvati. Le tako lahko 
ohranimo gibkost in sveži-
no svojega glasu. Glasilke so 
kot mišice, zato potrebujejo 
trening in počitek. Ljudje si 
večinoma ne predstavljamo, 
koliko energije operni pevci 
pustimo na odru. Nekje sem 
prebrala, da v operni 
predstavi porabimo toliko 
kalorij kot nogometaš na eni 
tekmi,« nam pove in izda, 
da si še želi nastopati v tuji-
ni. Zaveda se, da takšno živ-
ljenje zaradi številnih poto-
vanj, avdicij in nastopov 
zahteva veliko odrekanj, a v 
petju je našla svojo veliko 
ljubezen. Pa tudi v avtu pos-
luša zgolj arije? »Ne, seveda 

ne,« se zasmeje in doda. 
»Zelo rada grem na roko-
vske koncerte!« Prizna, da 
doma sicer ne vadi najraje, a 
četudi kdaj poje v domači 
sobi, s tem ne moti nikogar, 
saj živijo v hiši.

Iz umetnega dela 
umetnost
Ljubezen do opere je v sebi 
odkrila v gimnaziji (prej je 
rada tudi risala in igrala flav-
to), njena najljubša operna 
vloga pa je danes Carmen. 
»Pojem zato, da se z glasbo 
dotaknem ljudi, da jim po-
vem in sporočim nekaj več, 
kar se mi zdi v današnjem 
instant svetu še toliko bolj 
pomembno. Le če je naše 
delo iskreno, lahko iz ume-
tnega nastane umetnost,« še 
zaključi.

Njena najljubša vloga 
je Carmen
Sabina Gruden, sedemindvajsetletna operna pevka iz Nevelj, je avgusta kot edina iz Slovenije in ena 
redkih iz Evrope sodelovala na enomesečnem pevskem festivalu iSing! na Kitajskem, ki so ga Kitajci 
pripravili ob 40-letnici odpiranja svetu.

Sabina Gruden / Foto: Simon Humar

»Pojem zato, da se z glasbo dotaknem ljudi, da 
jim povem in sporočim nekaj več, kar se mi zdi 
v današnjem instant svetu še toliko bolj 
pomembno. Le če je naše delo iskreno, lahko iz 
umetnega nastane umetnost.«

Bojana Klemenc

Kamnik – Kamničan Jurij 
Bizjak zase pravi, da je pred 
kratkim svojo fotografsko 
strast preselil izpod koncer-
tnih odrov v iskanje urbanih 
motivov. 

Na razstavljenih delih v 
kamniški Galeriji Pogled 
gledalcem in opazovalcem 
predstavlja ujete trenutke 
utripa ljubljanskih ulic. 
Svoj ustvarjalni duh išče v 
tisočih obrazih, tisočih tre-
nutkih, neskončno možno-
stih v urbanem okolju. Iska-
nje motivov, opazovanje 
okolice, čakanje na pravi 
trenutek, morebitna neso-
glasja, napetost v prese-
netljivem dogajanju, vse to 
odlikuje ulično fotografijo 
in daje fotografu občutek 
življenja.

Urbano okolje in 
posameznik znotraj njega
Kustosinja Galerije Pogled 
Saša Bučan je na odprtju 
razstave v četrtek, 18. okto-
bra, vsem zbranim obisko-
valcem povedala: »V foto-
grafijah Jurija Bizjaka odlo-
čilen moment postane sti-
čišče človeka, naključnega 
pasanta in urbanega okolja. 

Avtorjev interes predstavlja-
ta tako urbano okolje kot 
tudi posameznik znotraj 
njega. Fotografije so izreza-
ni detajli urbane socialne 
krajine in kažejo detajle so-
dobnega življenja, ki jih za-
znamujejo posamične fi-

gure. Fotografiranja se avtor 
loteva iz najrazličnejših per-
spektiv. Pri tem mu ne gre 
za prikaz dejanskih objek-
tov, rezultatov človekovega 
delovanja, ampak za detajle 
v bolj likovnem smislu, ki 
postanejo zanimivi šele z 
izolacijo iz posamične celo-
te. V urbanih prostorih, v 
stavbah, poišče izseke, ki ga 
prepričajo s svojo izraz-
nostjo, teksturo, kontrasti, 
ponavljajočimi se vzorci, 
kompozicijo. Gre za izje-
mno pretanjeno oko, ki mo-
tiva ne izbira naključno, am-
pak ga, ko ga najde, s potr-
pežljivostjo zaustavi in po-
dobo kot končno reproduci-
ra takrat, ko se vanjo na-
ključno infiltrira figura, mi-
mobežnik, ki s svojo priso-
tnostjo pojasni in razjasni 
prostor kot delo človekovega 
delovanja.«
Razstava Stičišča bo v Ga-
leriji Pogled na ogled še 
vse do ponedeljka, 17. de-
cembra.

Stičišča fotografa 
Jurija Bizjaka
V Galeriji Pogled je na ogled fotografska razstava 
Stičišča ljubiteljskega fotografa Jurija Bizjaka. 
Razstava bo na ogled do 17. decembra.

Avtor razstave Stičišča Jurij Bizjak in kustosinja Saša Bučan 
na odprtju v Galeriji Pogled / Foto: Bojana Klemenc

Na razstavljenih delih v Galeriji Pogled 
gledalcem in opazovalcem Kamničan Jurij 
Bizjak predstavlja ujete trenutke utripa 
ljubljanskih ulic.

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Obči-
ne Kamnik so v torek popol-
dne, 30. oktobra, odprli 
razstavo jubilejnega 10. 
mednarodnega likovnega bi-
enala Velika planina, ki so jo 
– tako kot tudi bienale avgu-
sta letos – pripravili člani 

Likovnega društva Tone 
Kranjc Kamnik. 
Na likovnem bienalu, ki je 
med umetniki že stalnica in 
precej priljubljen, je v okoli-
ci Domžalskega doma na 
Mali planini nekaj dni 
ustvarjalo in se družilo več 
ljubiteljskih in akademskih 
slikarjev iz domačega 

društva, drugih koncev Slo-
venije in tudi tujine.
Razstava bo v preddverju 
Občine na ogled do ponede-
ljka, 26. novembra, v času 
uradnih ur, več o razstavlje-
nih avtorjih in jubilejnem 
bienalu pa bomo predstavili 
v naslednji številki Kamni-
čan-ke. 

Razstava slik z bienala

Sabina Gruden je 
prejemnica Prešernove 
nagrade Akademije za 
glasbo 2017 za 
umetniške 
poustvaritve na 
koncertnem in 
opernem področju v 
akademskem letu 
2016/17.
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Jasna Paladin

Kamnik – Večer ljudske 
glasbe je kulturni dom z 
zvoki ljudskih instrumentov 
in petjem slovenske ljudske 
pesmi napolnil v petek, 19. 
oktobra.
»Ljudske pesmi so vedno 
bile odsev dogajanj in razpo-
loženj. Vsaka pesem je zato 
življenjska zgodba, ki razve-
seljuje, tolaži, pomirja, opo-
gumlja in je tudi šaljiva. Pet-
je se je mnogim začelo že v 
otroštvu, v zavetju družine. 
Kljub obilici dela od jutra do 
poznega večera so starši naš-
li čas za petje ter veselje zanj 
privzgojili tudi otrokom. Sta-
rejši se danes spominjajo in 
pripovedujejo, da so jih 
prvih pesmi naučili mati, ba-
bica in dedek. Pozimi je bil 
pevski kotiček za toplo pečjo, 
poleti pa na stopnicah pred 

hišnim pragom. Slovenija je 
od nekdaj bila dežela pevcev 
in petja. Pred desetletji je 
bilo ljudsko pesem slišati v 
vsaki vasi, danes pa so to 
prepevanje, ki je nekoč pove-
zovalo družinske člane, na-
domestili vsiljivci, kot so te-
levizorji, računalniki in tele-

foni – kar pa ne nadomesti 
milozvočnega petja,« so v 
uvodu lahko prisluhnili.
Ljudske pesmi danes ohra-
njajo le še posamezne pev-
ske skupine; nekaj se jih je 
prijazno odzvalo povabilu 
Ljudskih pevk Predic in tako 
smo na odru Doma kulture 
Kamnik lahko slišali Jožeta 
Jagodica s harmoniko, pris-
luhnili ljudskim pevcem 
Hiše čez cesto z Milj pri 
Šenčurju, ljudskim pevcem 
Prijatelji 6 še iz Sešč pri Pre-
boldu, Tomažu Plahutniku s 
citrami in pevcu Simonu Er-
ženu, ljudskim pevkam Pu-
šeljc iz Zgornje Savinjske 
doline, ljudskim pevcem 
Šenčurski fantje iz Šenčurja, 
Bučenskim Ramplačem z 
Bučke na Dolenjskem in go-
stiteljicam Ljudskim pev-
kam Predicam.

Ohranjajo ljudsko pesem
Ljudske pevke Predice so v dvorani Doma kulture Kamnik pripravile večer 
ljudske glasbe, na katerem je poleg njih zapelo in zaigralo še nekaj skupin 
in ljudskih godcev.

Ljudske pevke Predice iz Kamnika / Foto: Jasna Paladin

Jože Jagodic / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Snovik – V Snoviku je bilo 
minulo nedeljo cvetoče kot 
že dolgo ne, saj se je na mi-
zah v prireditvenem šotoru 
s svojimi izdelki iz krep pa-
pirja predstavljalo preko tri-
deset rokodelk in rokodel-
cev iz vse Slovenije. »Rože v 
naravi se to jesen počasi 

poslavljajo od nas, tukaj pa 
si jih danes lahko ogledamo 
vseh barv in oblik – od spo-
mladanskih cvetlic do kri-
zantem, s katerimi smo te 
dni okrasili grobove. Vse do 
druge svetovne vojne je bilo 
na podeželju močno razšir-
jeno izdelovanje rož iz pa-
pirja. Najpogosteje so jih 
oblikovali iz krep papirja, 

nekateri tudi iz posebnih 
papirjev za izdelovanje rož. 
Ponekod so jih povoščili in 
tako dosegli njihovo traj-
nost in odpornost. Papirna-
to cvetje so izdelovali za 
spletanje pogrebnih vencev, 
z okrasnimi kitami so zalj-
šali razpela, predvsem pa je 
bilo to cvetje namenjeno za 
poročne šopke in venčke ter 

šopke za vojake nabornike 
in novomašnike,« je pove-
dala Manja Žebaljec iz TD 
Tuhinjska dolina in dodala, 
da je prireditev za društvo 
še bolj pomembna kot obi-
čajno, saj so se odločili, da 
vreme ne bo več krojilo nji-
hovih prireditev. Kupili so 
velik prireditveni šotor, ga 
postavili že ob veliki noči, 

minulo nedeljo pa uradno 
predali svojemu namenu.
»Za številne naše prireditve 
potrebujemo stabilno vre-
me oziroma streho. Zato 
smo se povezali s številnimi 
društvi v Tuhinjski dolini in 
skupaj stopili k projektu 
Mobilni prireditveni prostor 
in ga v letošnjem letu ures-
ničili. Projekt smo v celoti 

realizirali, poleg tega so ter-
me pridobile mobilni elek-
trični avto, postavili smo 
tudi električno polnilnico,« 
je povedal predsednik 
društva Ivan Hribar.
Kulturni program so oboga-
tile Ljudske pevke Predice z 
godcem  Jožetom Jagodi-
cem  in Godba Tuhinjska 
dolina.

Cvetoča jesen pod šotorom
V nedeljo, 28. oktobra, so člani Turističnega društva (TD) Tuhinjska dolina pripravili razstavo cvetja iz krep papirja in drugih rokodelskih izdelkov z 
naslovom Cvetoča jesen in ob tem svojemu namenu tudi uradno predali nov prireditveni šotor. In kot bi jim narava sporočila, da je bil nakup slednjega 
odlična odločitev, je ta dan lilo kot iz škafa.

Na razstavi smo lahko občudovali res izjemne primerke rož 
iz krep papirja. / Foto: Jasna Paladin

Spretne prste rokodelk so pri delu z zanimanjem opazovali 
tudi najmlajši. / Foto: Jasna Paladin

S svojimi izdelki se je predstavljalo okoli trideset 
rokodelcev. / Foto: Jasna Paladin
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Živa Baloh,  
Natalija Križnik,  
Eva Pungartnik in 
Domen Učakar

Šmartno v Tuhinju – Pri tem 
so nas spodbujali in usmer-
jali učitelji, ki so na strokov-
nem izobraževanju sodelo-
vali v delavnici mag. Janija 
Prgiča z naslovom 8 krogov 
odličnosti.
Ko smo na začetku šolskega 
leta učenci izvedeli, da se 
bomo v tem šolskem letu 
ukvarjali z osmimi krogi 
odličnosti, nismo imeli poj-
ma, kaj nas pravzaprav čaka. 
Učitelji so nam zaupali, da 
so imeli kar težko nalogo, 
saj so morali sami opredeli-
ti, kako bodo učencem svo-
jega razreda približali vse 
kroge odličnosti. Se je pa 
izkazalo, kako dobro nas 
poznajo. 

Odličnosti spoznavali 
ob učnih situacijah
In katere kroge odličnosti 
poznamo? Odgovornost, 
predanost, uravnoteženost 
in integriteta, govori z dob-
rim namenom, fleksibil-
nost, napake vodijo k uspe-
hu. 
Da je odgovornost odličnost, 
smo razumeli takoj. Kaj po-
meni, da napake vodijo k 
uspehu, tudi, saj vemo vsi, 
da vaja dela mojstra. Ampak 
kaj pa integriteta in fleksi-
bilnost? Če smo bili že mi, 
osmošolci, zmedeni, kako 
naj bi to razumeli najmlajši? 
Učenci razredne stopnje so 
se s krogi odličnosti spozna-
vali ves teden ob učnih situ-
acijah, ki so to omogočale. 
In – neverjetno – prav vsi so, 
ko smo se z njimi o tem po-
govarjali, poznali znake za 
posamezno odličnost in jo 
tudi znali razložiti na svoj 
način. Najmlajši učenci so 
si pomagali s književnimi 
junaki, da bi si lažje 
predstavljali pomen krogov. 
Nikoli si ne bi mislili, da 
lahko pravljica o Sneguljčici 
vsebuje toliko vrednot. Palč-
ki so bili gotovo predani 
delu v rudniku, drug druge-
mu in Sneguljčici, ko so jo 
spoznali, bili so fleksibilni, 
ker so sprejeli Sneguljčico 
medse in na ta način spreje-
li nove okoliščine. No, naj-
bolje, da preberemo pravlji-
co še enkrat in premislimo, 
katero od odličnosti še naj-
demo pri Sneguljčici in 
palčkih. 
V sodelovanju drug z dru-
gim so gradili ne samo od-
nose, temveč tudi stolpiče iz 
špagetov, lestve iz plastičnih 
slamic, zgradbe iz kartona-
stih tulcev in podobno. Uči-
teljice so jih pri tem opazo-
vale in ugotavljale, kako zna-
jo povezano in usklajeno 

delati v skupini, kako se loti-
jo načrta in kako pristopijo k 
delu in kako so mu predani. 
Igra, pri kateri je bil v skupi-
ni en učenec slep, drugi 
nem in tretji brez rok in 
nog, je zagotovo bila izziv za 
vse učence, ki so jo igrali. 
Učenci so povedali, da se je 
težko postaviti v tako situaci-
jo, vendar so se večinoma 
zelo trudili, ko so delali iz-
delke oz. sledili navodilom, 
in so bili s svojim delom za-
dovoljni. 
Predmetna stopnja se je 
dela lotila na bolj raziskova-
len način, osmim krogom 
odličnosti smo namenili 
dan dejavnosti. Razmišljali 
smo o svojih dobrih lastno-
stih, jih skušali definirati in 
se spomniti situacij, v kate-
rih so se te naše lastnosti še 
posebno pokazale. Vsak 
krog odličnosti je pomenil 
novo temo za pogovor. Da, 
veliko smo govorili o sebi, 
prisluhnili drug drugemu, 
razmišljali, se igrali in prav 
zaradi tega je bil ta dan še 
toliko bolj zanimiv. 
Da bi predanost vrednotam 
še bolj utrdili, smo izdelali 
različne plakate in papirnate 
izdelke ter jih razobesili po 
celotni šoli. Prav vsak razred 
je izdelal svoj model osmih 
krogov odličnosti. 
Ogledali smo si še film 
Čudo, ki govori o fantu s pri-
rojenimi telesnimi napaka-
mi. Njegovi sošolci so se 
sprva norčevali iz njegovega 
videza, a kar bi se moralo pri 
človeku najbolj ceniti, je nje-
gova osebnost. Ob filmu so 
učenci razmišljali o odnosih 
med fantom in sošolci ter se 
nato pogovarjali, kaj bi spre-
menili za boljše počutje 
vseh. Ključna naloga tega 
projekta pa je, da bi se vsi, 
tudi če nismo v najboljših 
odnosih z drugimi, spošto-
vali in se zbližali. 
Da pa bo zavest o pozitivnih 
vrednotah in dobrih nava-
dah resnično zaživela na 
šoli, smo v tem duhu okrasi-
li šolsko avlo in na dežnike 
zapisali osem življenjskih 
veščin, ki nam bodo omogo-
čale razvijati svoje talente 
ter nas motivirale, da jih 
krepimo skozi vse leto: od-
govornost za svoje misli, be-
sede, dejanja, predanost pri 
uresničevanju svojih ciljev, 
govori z dobrim namenom; 
način govora naj bo poziti-
ven, iskren in spoštljiv, fle-
ksibilnost iskanje najpri-
mernejše poti do želenega 
cilja, to je to – usmerjenost v 
sedanji trenutek, napake vo-
dijo k uspehu ali kaj lahko 
drugič narediš bolje, integri-
teta ali usklajevanje svojega 
vedenja s svojimi vrednota-
mi ter uravnoteženost vseh 
področij svojega življenja.

Osem krogov 
odličnosti
Prve mesece letošnjega šolskega leta smo učenci 
OŠ Šmartno v Tuhinju namenili razmišljanju o 
vrednotah, odnosih in na ta način spoznavanju 
samega sebe.

Lana Vuga, Katja in 
Anja Šarec, OŠ Marije 
Vere

Kamniška Bistrica – Takoj 
po drugi šolski uri smo se v 
spremstvu učiteljice Polone 
Mežnar odpeljali do Kam-
niške Bistrice. Ko smo izsto-
pili iz kombija, smo začutili 
spremembo temperature. 
Ozračje je bilo namreč zara-
di bližine reke bolj sveže.
Sprejela sta nas Rajko Sla-
pnik iz Jamarskega kluba 
Kamnik in Barbara Strajnar 
z Občine Kamnik. Predsta-
vila sta nam pot, ki jo bomo 
prehodili, in program naše-
ga obiska. Sprehodili smo se 
po gozdu do Kraljevega izvi-
ra, kjer je gospod Slapnik 
izmeril temperaturo in go-
stoto delcev v vodi. Nekaj 
vode smo natočili v stekleni-
co in se napotili do Malega 
izvira. Tudi tam je gospod 
Slapnik naredil enako kot 

pri Kraljevem izviru. Pove-
dal nam je o živalih, izvirih 
– in da lahko vodo iz vseh 
izvirov tudi pijemo. Gospa 
Barbara pa nam je povedala, 
da je Mali izvir eden najčis-
tejših izvirov na svetu, na 
kar smo lahko zelo ponosni. 
Tudi tu smo si natočili vodo 
in jo pokusili. Voda je imela 
drugačen okus, boljši od 
vode, ki teče po vodovodnih 
ceveh. Ko smo se odžejali, 
smo se sprehodili še do tret-
jega, Glavnega izvira in tudi 
tam izvedeli, kako veliko 
srečo imamo, da je prav v 
naši okolici voda tako čista 
in dobra. Zato moramo na 
vodo kar se da paziti in jo 
ohraniti čisto.
Ko smo tudi vodo iz Glav-
nega izvira natočili v ste-
klenico, je bil čas za izpol-
njevanje ankete in degusta-
cijo. Pokusili smo šest vrst 
vod iz vodovodov in izvi-
rov. Ko smo prešteli glaso-

ve, se je izkazalo, da se ve-
čini zdi najboljša voda iz 
Malega izvira. Po degusta-
ciji smo spremljali še šte-
vilne druge meritve z vodo. 
Gospod Slapnik nam je po-
kazal inštrument za merje-
nje soli, delcev in drugih 

snovi v vodi. Izvedeli smo 
tudi, da je gospod Slapnik 
pregledal že okoli osemde-
set izvirov v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah. 
Na koncu nas je čakalo oku-
sno kosilo, nato pa smo se 
odpravili nazaj domov.

Pili smo vodo iz izvirov
V sredo, 17. oktobra, smo v okviru projekta LAS Srce Slovenije sodelovali na Festivalu pitne vode v 
Kamniški Bistrici.

Izvire v Kamniški Bistrici nam je predstavil Rajko Slapnik iz 
Jamarskega kluba Kamnik. / Foto: Barbara Strajnar

Pia Fabijan,  
OŠ Marije Vere

Kamnik – Na ekskurzijo se je 
odpravila skupina petdesetih 
učencev in učiteljic iz osnov-
nih šol Frana Albrehta, Ma-

rije Vere, Toma Brejca, Stra-
nje in Šmartno v Tuhinju.
Zgodaj zjutraj smo začeli 
našo pot v Kamniku. Po vo-
žnji skozi karavanški predor 
in mimo Salzburga smo 
prispeli v Obersalzberg, na 

Bavarsko. Tam smo se pre-
sedli na lokalne avtobuse in 
se po vijugasti, v skale vse-
kani cesti odpeljali v Hitler-
jevo rezidenco Orlovo gnez-
do. Izvedeli smo, da Hitler-
jevi prijatelji niso imeli ide-

je, kaj bi mu podarili za 
petdeseti rojstni dan, in tako 
so se odločili, da mu zgradi-
jo rezidenco v gorah. S po-
sebnim dvigalom smo se 
odpeljali do vrha, kjer nas je 
pričakal lep razgled na oko-
liške gore in jezera. Popol-
dne smo se odpeljali v dolino, 
v kraj Berchtesgaden, znan 
po rudniku soli. Oblečeni v 
rudarska oblačila smo se vkr-
cali na poseben rudarski vla-
kec in se z njim odpeljali v 
osrčje rudnika, kjer smo se 
spustili po lesnih toboganih, 
se s čolnom peljali čez slano 
jezero, poskusili slanico in iz-
vedeli veliko novega o prido-
bivanju soli.
Ko smo se vrnili nazaj na 
svetlo, smo se odpravili še 
do Kraljevega jezera, ki leži 
ob vznožju gore Watzmann. 
Prehitro je že napočil čas, da 
se vrnemo domov. Vsi smo 
zelo uživali in izvedeli veliko 
novega.

Ekskurzija v Nemčijo
V soboto, 6. oktobra, smo se učenci, ki obiskujemo izbirni predmet nemščina, odpravili v Nemčijo.

Skupina petdesetih učencev in učiteljic iz kamniških osnovnih šol

Renata Rihter

Kamnik – Navadno pridejo 
starši v vrtec predstavit svoje 
poklice, tokrat pa smo ubrali 
drugačno pot in nekaterim 
otrokom iz Vrtca Antona 
Medveda Kamnik omogočili 
ogled okrajnega sodišča v 
Kamniku in Policijske po-
staje Kamnik. Tako so se 
Oblački, skupina otrok, sta-
rih od štiri do šest let iz eno-

te Pestrna, peš odpravili v 
mesto. Na sodišču so se 
najprej sprehodili skozi de-
tektor kovin. Po ogledu Ze-
mljiške knjige, kjer so lahko 
potehtali, kako težke so veli-
ke knjige, v katere se vpisuje 
lastništvo nepremičnin, so 
odšli v razpravno dvorano, 
kjer so spoznali delo sodni-
ce, okrožnega državnega to-
žilca in sodne zapisnikarice. 
Videli so tudi, da sodniki 

prek svojih oblačil nosijo 
črna, tožilci pa siva vrhnja 
oblačila – toge.
Po ogledu sodišča so vstopili 
na sosednjo policijsko po-
stajo, kjer jih je sprejel poli-
cist Matjaž. Najprej so pono-
vili stvari, ki jih že vedo o 
varnosti v prometu, in se 
posladkali s piškoti in čoko-
lado, ki so jim jih prijazno 
postregli. Nato je policist 
enega izmed Oblačkov oble-
kel v neprebojni jopič, mu 
na glavo nataknil čelado in v 
roke dal policijsko palico. 
Na koncu je vsem otrokom 

vzel prstni odtis, da so lahko 
videli svoje papilarne linije, 
in z magnetnim praškom 
izzival sledi njihovih dlani. 
Dobili so tudi otroške pro-
metne pobarvanke in odsev-
ne trakove.
Pred odhodom na vlak so ot-
roci obiskali še otroke v vrt-
cu Kamenček, kjer so se od-
žejali s čajem. V zahvalo za 
obisk so Oblački podarili 
sodišču in policijski postaji 
sklop risbic, ki so jih narisa-
li po kosilu v vrtcu.
Naše dopoldansko druženje 
je bilo poučno in prijetno.

Oblački na obisku
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Lokalne volitve 2018

Jasna Paladin

Kamnik – Letos se v tekmo 
za kamniškega župana po-
daja sedem kandidatov, in 
čeprav je to več kot v večini 
občin v okolici, jih je še ved-
no manj kot pred štirimi 
leti, ko so volivci lahko izbi-
rali med osmimi kandidati.

Izbira za župana je velika
Dosedanji župan Marjan Ša-
rec se je po slabih osmih letih 
zaradi izvolitve v državni 
zbor v začetku poletja poslo-
vil od te funkcije, njegovo 
mesto pa bo zasedel eden od 
naslednjih kandidatov (po vr-
stnem redu, ki ga je določil 
žreb): Matjaž Zorman (SDS 
– Slovenska demokratska 
stranka), Igor Žavbi (LMŠ – 
Lista Marjana Šarca), Sandi 
Uršič (podpora volivcev), An-
ton Tone Smolnikar (LTS – 
Lista Toneta Smolnikarja), 
Duško Papež (LDP – Lista 
Dušana Papeža), Matej Sla-
par (NSi – Nova Slovenija – 
krščanski demokrati) in Šte-
fan Virjent (DeSUS – Demo-
kratična stranka upokojencev 
Slovenije). Kandidate pred-
stavljamo na naslednjih stra-
neh – vsem smo poslali ena-
ka vprašanja in jim namenili 
enako veliko prostora.

Kaj županski kandidati 
ponujajo?
Županski kandidati – prav 
vsi so se v minulih dneh 
predstavili na novinarskih 
konferencah – imajo precej 
podobne volilne programe, 
vseeno pa je med njimi kar 
veliko razlik. 
Eni stavijo na svoje dosedanje 
politične izkušnje ali odmev-
ne dosežke v podjetništvu, 
drugi na neobremenjenost, 
eni se močno naslanjajo na 
svojo stranko, drugi stavijo na 
podporo volivcev, eni so aktiv-
ni (zgolj) na družabnih 
omrežjih, spet druge v zad-
njih tednih videvamo na prav 
vseh prireditvah v občini. 
Volilna kampanja je doslej 
potekala zelo mirno, pravza-
prav brez kakršnih koli po-
sebnosti, a je v prihodnjih 
dneh vendarle pričakovati 
več dogajanja.
Občane lahko veseli, da se 
županski kandidati zavedajo 
vseh večjih težav občine; 
tako je vsaj razbrati iz njiho-
vih programov. Vsi po vrsti 
obljubljajo novo Osnovno 
šolo Frana Albrehta, uredi-
tev območja nekdanje smo-
dnišnice, nova delovna mes-
ta, razvoj turizma in podje-
tništva, programe za mlade, 

obnovo infrastrukture ter na 
sploh boljše življenje za vse 
generacije … A očitno je, da 
se jih večina ne zaveda, 
kakšne finančne sposobnos-
ti občina ob vseh zakonskih 
obveznostih sploh ima.

V drugi krog najboljša 
dva
Čigave obljube so najbolj re-
alne, bodo odločili volivci.
Bomo pa župana zaradi tako 
velikega števila kandidatov 
zagotovo dobili v drugem 
krogu lokalnih volitev, ki bo 
2. decembra. V drugi krog 
se bosta uvrstila dva kandi-
data z najvišjim številom 
zbranih glasov.

Za mesta v občinskem 
svetu se poteguje 
dvanajst kandidatnih list
Ne le kdo bo župan, po-
membno je tudi, kakšna bo 
sestava občinskega sveta. 
Župan predstavlja občinski 
svet, ga sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta ter svetni-
kom v sprejem predlaga 
proračun občine in zaključ-

ni račun proračuna ter odlo-
ke in druge akte, a najvišji 
organ odločanja v občini je 
občinski svet, zato župan 
potrebuje podporo svetni-
kov. Ti se morajo sestati naj-
manj štirikrat letno.
Tudi izbira za 29 svetniških 
mest je velika, saj se zanje 
poteguje 263 kandidatov iz 
dvanajstih list. Po vrstnem 
redu, kot ga je določila ob-
činska volilna komisija, so 
to: LMŠ – Lista Marjana Šar-
ca, SDS – Slovenska demo-
kratska stranka, SLS – Slo-
venska ljudska stranka, SD 
– Socialni demokrati, De-
SUS – Demokratična stran-
ka upokojencev Slovenije, 
LDP – Lista Dušana Papeža, 
LTS – Lista Toneta Smolni-
karja, Levica, Stranka Alenke 
Bratušek, Lista Sandija Urši-
ča, NSi – Nova Slovenija – 
krščanski demokrati in SMC 
– Stranka modernega centra.
Tudi predstavnikom ome-
njenih list smo poslali ista 
vprašanja – njihove odgovo-
re predstavljamo na nasled-
njih straneh.

Lokalne volitve bodo v 
nedeljo, 18. novembra
Na triindvajsetih voliščih po občini bomo volili novega župana, 29 članov Občinskega sveta Občine 
Kamnik in predstavnike dvaindvajsetih krajevnih skupnosti. Za župana se poteguje sedem 
kandidatov, za sedeže v občinskem svetu pa dvanajst list.

Na lokalnih volitvah 18. novembra bomo volili župana, člane občinskega sveta in predstavnike krajevnih skupnosti.
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Vrstni red kandidatur in list kandidatov, kakor 
bodo navedeni na volilnih lističih in kakor so 
tudi objavljeni v volilni prilogi Kamničan-ke, je 
bil z žrebom določen 24. oktobra.

Volišče za predčasno glasovanje bo v prostorih 
Občine Kamnik na Glavnem trgu 24. Predčasno 
glasovanje bo omogočeno volivcem z območja 
občine Kamnik, ki bodo na dan glasovanja 
odsotni s kraja stalnega bivališča. Volišče za 
predčasno glasovanje bo odprto: v torek, 13. 
novembra, v sredo, 14. novembra, in v četrtek, 
15. novembra, od 7. do 19. ure.

14. stran

2. november:
Občinska volilna komisija javno objavi seznam potrjenih 
kandidatur ter list kandidatov.
Vsak volivec lahko na katerikoli upravni enoti vpogleda v 
podatke v evidenci volilne pravice ter zahteva vpis, če v evi-
denci ni vpisan, ali popravek, če je vpisan z napačnimi po-
datki. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-upra-
va.

5. november:
Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno 
volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kan-
didatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je 
imenovan v volilni odbor.

7. november:
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolni-
šnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, ter invalidi, ki želijo glasovati po pošti na območju 
republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji.

13., 14. in 15. november:
Predčasno glasovanje

14. november:
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, v 
katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volil-
ni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu.

16. november:
Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka

18. november:
Splošno glasovanje

2. december:
Drugi krog lokalnih volitev

4. december:
Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje pla-
kate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

Datumi, pomembni  
za volivce

Jasna Paladin

Kamnik – Občinska volilna 
komisija Občine Kamnik v 
sedanji sestavi je bila ime-
novana na 24. seji občinske-
ga sveta 25. aprila letos, ses-
tavljajo pa jo: Janez Rozman 
(predsednik), mag. Dušan 
Žumer (namestnik predse-
dnika), Špela Papež Za-
mljen (članica), Karmen Ba-
lantič (namestnica članice), 

Domen Gruden (član), 
Gašper Maleš (namestnik 
člana), Mateja Gradišek (čla-
nica) in Ema Sušnik (na-
mestnica članice). Za tajni-
co občinske volilne komisije 
je bila imenovana Tina Tr-
ček, za njeni namestnici pa 
Alenka Babnik in Sanja Ku-
kovič. Sedež občinske volil-
ne komisije je v prostorih 
Občine Kamnik na Glav-
nem trgu 24. 

Občinska volilna 
komisija

Jasna Paladin

Kamnik – Pravico voliti in 
biti voljen za člana občinske-
ga sveta ima vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na 
dan glasovanja dopolnil 18 
let starosti. Pravico voliti in 
biti voljen za člana občinske-
ga sveta ima tudi državljan 
druge države članice Evrop-
ske unije, ki ima stalno pre-
bivališče v Republiki Slove-
niji. Pravico voliti člana ob-

činskega sveta imajo tudi 
tujci, ki imajo stalno prebi-
vališče v Republiki Sloveniji; 
vsi navedeni le v občini, kjer 
ima volivec stalno prebivališ-
če. V primeru, da državljan 
RS ali državljan EU ni vpi-
san v volilni imenik, lahko 
uresničuje volilno pravico 
na podlagi potrdila iz stalne 
evidence volilne pravice, ki 
mu ga izda upravna enota, 
če ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji.

Kdo lahko voli?
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Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ...
»Rojen sem 13. oktobra 
1971. Poročen, oče štirih ot-
rok, direktor. Od rojstva ži-
vim in delam v Kamniku, v 
družini, kjer so bili temelji 
vzgoje zaupanje, podjetnost, 
kreativnost, marljivost in 
vztrajnost. Poslovno pot 
sem začel v družinskem 
podjetju Izolacija Zorman, 
ki je skozi 40-letno poslova-
nje ves čas nadpovprečno 
uspešno, priznano in cenje-
no v gradbeni stroki. «  

Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»Direktno v politiki nisem 
nikoli sodeloval, sem pa so-
deloval s predstavniki vseh 
strank, s katerimi imam ko-
rektne odnose, in sem nep-
ristranski. Ideološka stališča 
posameznikov mi nikoli 
niso predstavljala težav. Me-
nim, da je bistvo zastavlja-
nje ciljev in doseganje rezul-
tatov. Glede na uspehe v 
preteklosti nisem podvržen 
korupciji in nepotizmu, za-
nima me zgolj razvoj mes-
ta.«  

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik? 
»Ker imam rad Kamnik. 
Želim, da se razvije gospo-
darsko, kulturno in špor-
tno, zato mesto potrebuje 
neobremenjenega župana, 
ki ima razvoj v krvi. Ka-
mnik vidim kot sodobno 
razvito mesto z zahodno 
obvoznico, ustvarjenimi 
pogoji za razvoj podje-
tništva in nove turistične 
pridobitve, v kombinaciji 
vsega pa to predstavlja novo 
turistično destinacijo.« 

Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na? 
»Koordinacija vseh intere-
sov, tako skupin kot obča-
nov, hkrati pa skrbeti za pri-
meren razvoj in napredek 
občine – na gospodarskem, 
kulturnem, poslovnem in 
športnem področju. Zagota-
vljam, da bom poskrbel, da 
se v čim večji meri upošteva-
jo različni interesi, ki so 
usmerjeni v razvoj občine v 
najširšem smislu.« 

Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč? 
»V občini mi je všeč razvoj-
na perspektiva, ki jo Kamnik 
ima v vseh pogledih. Občina 
Kamnik ima brezmejne 
možnosti razvoja zelenega 
turizma, ki raste po celem 
svetu. To priložnost mora-
mo v prihodnje izkoristiti. 
Podjetniki in obrtniki so pa-
radni konji razvoja vsake 
družbe, zato je treba ustvari-
ti pogoje za nemoteno delo-
vanje. Ko bodo dani pogoji, 
bo razvoj tekel sam.« 

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini? 
»Vprašanje zahodne obvo-
znice. Razvoj mesta za po-
sledico prinese povečan pro-
met in Kamnik ima samo 
eno vstopno in izstopno ces-
to. Bili smo priča zaporam, 
ko je bil cel Kamnik bloki-
ran. Hkrati pa se v Kamniku 
razvija nova industrijska 
cona, ki dodatno obreme-
njuje edino cesto. Zato je 
nujno potrebno odpreti sta-
re projekte zahodne obvo-
znice. Obnova Malega gra-
du, ki je pozabljen kamniški 
biser in se na njem ne doga-
ja nič. To bom spremenil v 
prid kulturnim in svečanim 
dogodkom.« 

Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali? 
»Na prvo mesto bodo pos-
tavljeni ranljivi. Ogorčen 
sem, da po petdesetih letih 
obstoja Ciriusa v Kamniku 
invalidi ne morejo na vlak. 
Moja prva naloga bo, da 
jim zagotovim dostope do 
vseh javnih mest in omo-
gočim mobilnost pri študi-
ju in delu. Podjetništvo, 
turizem in gostinstvo bodo 
postali prednostna aktiv-
nost občine Kamnik. Ka-
mnik se že uspešno 
postavlja na turistični ze-
mljevid sveta, moja vizija 
je, da Kamnik postane 
evropska prestolnica glam-
pinga in prestolnica gor-
skih športov. Načrtujem 
aktivno povezavo in sode-
lovanje s fakultetami, 
pospešitev proizvodnje, 
prodaje in uporabe doma-
če hrane ter ureditev tržni-
ce, ki bo prijaznejša proda-
jalcem in kupcem. Priza-
deval si bom zagotoviti 
primerno delovanje Zavo-
da za turizem, šport in 
kulturo Kamnik preko no-
vega sveta zavoda (po dva 
predstavnika iz kulture, 
športa, turizma in župa-
na), samofinanciranje v 
čim večji meri, prevzem 
funkcije povezanega in 
enotnega zastopanja v 
vseh oblikah marketinga, z 
inovativnimi pristopi. Moj 
cilj je zagotoviti pokrit ba-
zen za občane in tekmoval-
ne športnike, urediti in 
prilagoditi športno dvora-
no za mednarodne dogod-
ke. Predvsem pa želim 
vrniti občino občanom z 
brezplačnim objavljanjem 
v medijih, dostopnostjo 
župana občanom, obiski 
krajevnih skupnosti ipd.«

Matjaž Zorman
Matjaž Zorman je županski kandidat Slovenske demokratske stranke (SDS).

Matjaž Zorman / Foto: Jasna Paladin

Dosedanji župan je imel v 
zadnjem mandatu v občin-
skem svetu zelo veliko pod-
poro, saj je bilo svetnikov iz 
vrst Liste Marjana Šarca kar 
petnajst. Poleg omenjene 
stranke so imele v občin-
skem svetu svoje predstav-
nike še NSi (štiri svetnike), 
Lista Dušana Papeža (štiri), 
SDS (dva), DeSUS (dva, ki 
pa sta kasneje iz svetniške 
skupine izstopila) ter po 
enega SMC, SLS in LTS.
Lani so se občinski svetniki 
sestali na štirih sejah in svoj 
mandat zaključili 10. okto-
bra s 26. redno sejo.
Občinski svet je najvišji or-
gan odločanja v občini. Kot 
pravi Zakon o lokalni samo-
upravi, občinski svet spreje-
ma statut občine, odloke in 
druge občinske akte, pro-
storske in druge plane ra-
zvoja občine ter sprejema 
občinski proračun. Prav 
tako občinski svet imenuje 
in razrešuje člane nadzorne-
ga odbora ter člane komisij 
in odborov občinskega sve-
ta. Svet tudi nadzoruje delo 
župana, podžupana in ob-
činske uprave glede izvrše-
vanja odločitev občinskega 
sveta. Odloča o pridobitvi in 
odtujitvi občinskega premo-
ženja, imenuje in razrešuje 
člane sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin ter o 
drugih zadevah, ki jih dolo-

čata zakon in statut občine.  
Strokovno in administrativ-
no delo za potrebe občinske-
ga sveta opravlja občinska 
uprava. Občinska uprava 
opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne 

naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb 
iz občinske pristojnosti. Ob-
činsko upravo usmerja in 
nadzira župan, njeno delo 
pa vodi direktor občinske 
uprave.

Občina Kamnik ima štiri 
volilne enote
Občinske svetnike bomo si-
cer volili v štirih volilnih 
enotah, na katere je razde-
ljena občina Kamnik. 
Volilna enota št. 1 obsega 
krajevne skupnosti: Motnik, 
Špitalič, Tuhinj, Šmartno v 
Tuhinju, Vranja Peč, Pšaj-
novica, Srednja vas pri Ka-
mniku, Sela pri Kamniku in 
Nevlje. Iz prve volilne enote 
bo izvoljenih šest članov ob-
činskega sveta.
Volilna enota št. 2 obsega 
krajevne skupnosti: Godič, 
Črna pri Kamniku, Kam-
niška Bistrica, Mekinje in 
Tunjice. Iz druge volilne 
enote bo izvoljenih šest čla-
nov občinskega sveta.
Volilna enota št. 3 obsega 
krajevne skupnosti: Dupli-
ca, Šmarca in Volčji Potok. 

Iz tretje volilne enote bo iz-
voljenih sedem članov ob-
činskega sveta.
Volilna enota št. 4 pa obsega 
krajevne skupnosti: Novi 
trg, Kamnik center, Perovo, 
Podgorje in Zaprice. Iz te 

volilne enote bo izvoljenih 
deset članov občinskega sve-
ta.

Volimo tudi predstavnike 
krajevnih skupnosti
Sočasno z volitvami župa-
nov in predstavnikov v ob-
činski svet bodo v nedeljo, 
18. novembra, potekale tudi 
volitve v svete krajevnih 
skupnosti v občini. Krajevne 
skupnosti vodijo sveti KS, ki 
pa imajo različno število čla-
nov. Člani med seboj izvoli-
jo predsednika in predlagajo 
predstavnike v občinski od-
bor krajevnih skupnosti. 
Občina Kamnik ima dva-
indvajset krajevnih skup-
nosti; glede na to, da se po 
velikosti in številu prebival-
cev zelo razlikujejo, imajo 
tudi različno število članov 
svetov KS: KS Črna (7), KS 
Duplica (7), KS Godič (6), 
KS Kamnik center (7), KS 
Kamniška Bistrica (11), KS 
Mekinje (7), KS Motnik (9), 
KS Nevlje (7), KS Novi trg 
(7), KS Perovo (7), KS Pod-
gorje (6), KS Pšajnovica (7), 
KS Sela (7), KS Srednja vas 

(7), KS Šmarca (7), KS 
Šmartno v Tuhinju (11), KS 
Špitalič (7), KS Tuhinj (11), 
KS Tunjice (7), KS Volčji Po-
tok (7), KS Vranja Peč (7) in 
KS Zaprice (7).
Svet obravnava zadeve in 
daje predloge ukrepov, ki se 
nanašajo na interese krajev-
nih skupnosti. Njegove na-
loge so, da pripravlja predlo-
ge proračunskih sredstev v 
delu, ki se nanaša na krajev-
no skupnost, daje občinske-
mu svetu predloge in mne-
nja glede razvoja in prostor-
ske usmeritve občine ter 
ostalih področij, ki se nana-
šajo na krajevne skupnosti.

Lokalne volitve bodo v 
nedeljo, 18. novembra
13. stran

Sočasno z volitvami županov in predstavnikov v 
občinski svet bodo v nedeljo, 18. novembra, 
potekale tudi volitve v svete krajevnih skupnosti 
v občini. Krajevne skupnosti vodijo sveti KS, ki 
pa imajo različno število članov.

Glasujete lahko za eno listo, in sicer tako, da 
obkrožite zaporedno številko liste kandidatov, za 
katero glasujete. Če želite dati posameznemu 
kandidatu z liste, za katero ste glasovali, 
preferenčni glas, vpišite v prostor pri listi 
zaporedno številko kandidata s te liste, ki mu 
dajete preferenčni glas.

V Občinskem svetu Občine Kamnik je 29 svetniških mest. / Foto: Jasna Paladin (arhiv GG)
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Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) …
»Črna je moj dom, Stranje z 
okolico so moj šolski okoliš 
in Kamnik je moja občina. 
Rodil sem se v sedemdese-
tih, ko je v Kamniku cvetela 
industrija. Danes gledam, 
kako podjetja zapuščajo Ka-
mnik, in me resnično skrbi 
za prihodnost naših otrok. 
Tudi sam sem oče in z ženo 
si želiva svetle prihodnosti 
za najina sinova. Šest let 
sem predsednik Plavalnega 
kluba Kamnik in iz dneva v 
dan me žalosti, da moji pla-
valci ne morejo trenirati 
doma, ampak se pozno po-
poldne vozijo v Radovljico. 
Zato kandidiram. Star sem 
44 let in sem nadzornik po-
slovanja 21 poslovalnic v Eu-
rotonu.«
 
Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»Moj edini stik s politiko je 
bil na lokalni ravni. Še zelo 
mlad sem ustanovil lokalni 
odbor Stranke mladih. Bil 
sem eden od ustanoviteljev 
Aktivne Slovenije, strankar-
sko-politično pot pa sem 
končal v Zaresu. V mandatu 
2010–2014 sem bil član 
Nadzornega odbora Občine 
Kamnik in v tem mandatu 
smo opravili tudi nadzor po-
rabe sredstev za svetniške 
skupine in pri tem ugotovili 
marsikatero nepravilnost.«

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»Predolgo že poslušam, da 
se nič ne da, da ni nič mogo-
če, da je vse pretežko ... in 
iskanje izgovorov, zakaj se 
nečesa ne da narediti. Odlo-
čil sem se dokazati naspro-

tno. Mislim, da govorim v 
imenu vseh, ko pravim, da 
sem sit praznih obljub o no-
vih delovnih mestih, o 
razcvetu turizma, o novi 
športni dvorani. Naveličan 
sem luknjastih cest med Ka-
mnikom in okoliškimi vas-
mi, dovolj imam, da že leta 
in leta poslušamo o novi 
Osnovni šoli Frana Albreh-
ta, pa je še vedno nimamo. 
Koliko projektov se valja po 
občinskih omarah in hkrati 
koliko občinskega denarja 
smo že zmetali skozi okno 
za projekte, od katerih še da-
nes ni nič? Kandidiram, ker 
mislim, da potrebujemo 
spremembo. Dolga leta sem 
spremembo skušal ustvariti 
od zunaj, a sem ugotovil, da 
se tako ne da.«
 
Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Združiti vse okrog določe-
nega cilja. Takoj začeti reali-
zirati projekte, brez čakanja 
in z dobro ekipo ljudi, ki že-
lijo delati. K sodelovanju po-
vabiti uporabnike, ljudi z 
izkušnjami. Naloga župana 
je, da zbudi ljudi in projek-
te, da ima jasen načrt in cilj. 
Najpomembnejša naloga 
župana je, da ima rezultat. 
To je politika rezultatov, o 
kateri govorim, saj imamo 
vsi dovolj praznih obljub.«
 
Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Ljudje. Moji Kamničani. 
Vse generacije, vsi poklici. A 
največ pozornosti želim na-
meniti mladim. Ne želim, 
da naša mladina odhaja iz 
Kamnika, ampak da jim tu 
ponudimo temelje za življe-
nje, za ustvarjanje družine. 
Življenje in ljudje v tem 
mestu so zame najboljši re-
surs, ki ga imamo.« 

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini? 
»Infrastruktura, Osnovna 
šola Frana Albrehta, zaposli-
tve v mestu, mladi brez pri-
hodnosti v Kamniku, nove 
možnosti za šport in rekrea-
cijo ljudi. Veliko sem med 
njimi in se pogovarjamo. 
Vsi od prvega do zadnjega 
so mi rekli, da je slabo sta-
nje cest velik problem. Stal-
na praksa v občini je namreč 
krpanje enih in istih lukenj, 
ponekod pa ne naredimo 
niti tega. Potrebujemo ce-
losten pristop k ureditvi ce-
stne infrastrukture. Zapo-
sljivost v mestu muči mlade, 
stare in ljudi moje generaci-
je. Vsi vidijo, da podjetja od-
hajajo iz Kamnika, da novih 
ni in da tudi ni možnosti za 
nova delovna mesta, če se 
stvari ne bodo spremenile. 
Mladi si iščejo priložnosti 
drugod, predvsem v Ljublja-
ni. Vožnja do Ljubljane pa je 
eno samo stanje v koloni vo-
zil. Vlak je obstal v nekih 
drugih časih. Mladi tudi ni-
majo stanovanj.«
 
Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali?
»Želim delati za ljudi. Ker 
so me ljudje spodbudili h 
kandidaturi, čutim veliko 
odgovornost. Ogromno šte-
vilo podpisov sem dobil od 
ljudi, ki sem jih videl prvič. 
Čutim, da je čas za spre-
membe na teh volitvah. Bo-
ril se bom za več novih de-
lovnih mest v občini, to bo 
moja glavna naloga. Kamnik 
moramo postaviti na turi-
stični zemljevid Slovenije in 
iz tega začeti črpati prihod-
ke. Več podpore moramo 
dati športnikom in kulturni-
kom, povezati moramo vseh 
22 krajevnih skupnosti.« 

Sandi Uršič
Sandi Uršič je nestrankarski kandidat, ki kandidira s podporo volivcev.

Sandi Uršič / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ...
»Rojen sem 13. julija 1981, 
po izobrazbi sem gostinski 
tehnik, sem poročen in oče 
dveh sinov, v prostem času 
sem prostovoljni gasilec in 
amaterski gledališčnik.«

Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»V mandatu 2014–2018 
sem pridobival bogate izku-
šnje v lokalni politiki kot ob-
činski svetnik in poklicni 
podžupan; 23. junija 2018, 
po odhodu župana Marjana 
Šarca zaradi izvolitve za pos-
lanca v Državni zbor Repu-
blike Slovenije, mi je bila 
zaupana tudi funkcija po-
džupana v začasnem opra-
vljanju funkcije župana. 
Vsak projekt, ki smo se ga 
lotili timsko, odgovorno in 
zavzeto, smo tudi uspešno 
dokončali. To dokazujejo 
številni projekti, na katere 
sem zelo ponosen. S čistilno 
akcijo, ki se je je udeležilo 
več kot sto Kamničank in 
Kamničanov, ter začetkom 
njegove obnove smo Stari 
grad vrnili Kamniku. Spelja-
li smo vse potrebne postop-
ke za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo nove 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta, začeli pridobivati projek-
tno dokumentacijo in izgra-
dnjo kolesarske ter peš poti 
ob Kamniški Bistrici ter 
obenem izvedli proti-
poplavne ukrepe ob reki 
Kamniški Bistrici, zmanjšali 
čakalno vrsto vpisa otrok v 
vrtec, uvedli brezplačne 
obroke za socialno ogrožene 
osebe, ustanovili Dnevni 
center Štacjon, pridobili 
e v ropska  kohez i j ska 
sredstva na področju izgra-

dnje kanalizacije in še bi 
lahko naštevali. Predvsem 
pa sem v štirih letih dobil 
realen pogled na reševanje 
težav. Danes vem, da mimo 
pravil in zakonov ne gre in 
da je včasih za kakšno teža-
vo potrebnega nekoliko več 
časa.« 

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»Zato, ker želim, da Občina 
Kamnik izkoristi in razvije 
številne možnosti za svoj ra-
zvoj. V štirih letih aktivnega 
sodelovanja v lokalni skup-
nosti sem spoznal, da je še 
mnogo idej, ki se jih da rea-
lizirati in lahko izboljšajo 
življenje občank in občanov. 
Zato, ker ob meni stoji dob-
ra ekipa, ki pozna delovanje 
lokalnih skupnosti in je s 
svojim delom že dokazala, 
da je uspešna, in zato, ker 
želim, da se Kamnik po-
makne naprej na lestvicah 
uspešnosti.«

Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Naloga župana je, da pred-
stavlja občino in njeno delo-
vanje. Najpomembnejše je, 
da župan enakovredno pris-
luhne vsem občankam in 
občanom ter nudi pozitivno 
podporo svojim zaposlenim. 
Odgovoren je tudi za njeno 
zakonito delovanje, zato se 
kot kandidat zavedam, da so 
marsikateri postopki težje 
izvedljivi, vendar se z dobro 
ekipo lahko veliko uresniči.« 

Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Občina Kamnik je zelo raz-
gibana občina, ki skriva šte-
vilne lepote. Tako kot je izje-
mna njena narava, tako so 
izjemni tudi njeni prebival-

ci. Oboje skupaj pa ponuja 
ogromno raznolikosti na 
vseh področjih od športa, 
kulture in kulinarike do tu-
rizma in izobraževanja … V 
občini Kamnik lahko vsak 
najde nekaj zase – in to vse 
na dobrih 260 kvadratnih 
kilometrih. Zato je po-
membno, da vse njene vred-
note ohranimo in jih tudi 
nadgrajujemo.« 

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini?
»Veliko je izzivov, ki nas ča-
kajo. Med prioritetami je za-
gotovo gradnja nove Osnov-
ne šole Frana Albrehta, ob-
nova razdrapanih cest, ure-
ditev prostorske problemati-
ke na področju KIK in 
priprava dobrih projektov, 
za katere bi lahko pridobili 
evropska sredstva.« 

Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali?
»Še posebej si bom prizade-
val, da se bo program, za ka-
terim stojim, tudi uresničil. 
Vem, da mi to ne bo uspelo 
v enem letu, bom si pa pri-
zadeval, da se v mandatu 
postori čim več in se poleg 
obstoječih projektov pripra-
vijo tudi novi. Predvsem bo 
treba pristopiti k aktivnemu 
in celovitemu reševanju pro-
blematike več kot štiristo ki-
lometrov cest, pospešiti ure-
janje prostorske problemati-
ke na območju KIK. Začeti 
je treba gradnjo Osnovne 
šole Frana Albrehta in pos-
krbeti za še neobnovljene 
podružnične šole. Prav tako 
si bom prizadeval, da bodo 
občani in občanke še naprej 
zadovoljni z delovanjem ob-
činske uprave ter da bodo 
storitve opravljene učinkovi-
to in kvalitetno.«

Igor Žavbi
Igor Žavbi je županski kandidat Liste Marjana Šarca.

Igor Žavbi / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ...
»Rojen sem bil leta 1958 v 
Ljubljani. Sem uspešen la-
stnik družinskega podjetja 
Avtoličarstvo in avtokle-
parstvo Papež z 32-letno tra-
dicijo, predsednik Kluba gor-
skih tekačev Papež, Športne 
zveze Kamnik in Združenja 
za gorske teke pri AZS. Več 
let sem uspešno deloval v 
okviru Obrtne zbornice Ka-
mnik kot predsednik avtore-
montne sekcije. Znan sem 
kot odličen organizator teka 
na Grintovec ter evropskega 
in svetovnega prvenstva na 
Veliko planino, kar mi je us-
pelo v sodelovanju z več kot 
štiristo prostovoljci. Pri vseh 
projektih pa aktivno in pred-
vsem srčno sodeluje tudi 
moja družina, na katero 
sem še posebno ponosen.«
 
Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»V mladih letih, ko sem iz 
nič, s svojimi rokami in zna-
njem gradil delavnico, ki je 
prerasla v uspešno družin-
sko podjetje z enajstimi za-
poslenimi, me politika ni 
zanimala. Leta 2010 sem se 
prvič vključil v lokalne voli-
tve, ker sem se kot športni 
funkcionar in podjetnik sre-
čeval z različnimi problemi. 
Zato sem s somišljeniki us-
tanovil Listo Dušana Papeža 
in kot predsednik LDP leta 
2014 kandidiral za župana. 
V občinskem svetu smo v 
mandatu 2014–2018 aktiv-
no, uspešno in enotno delo-
vali štirje občinski svetniki. 
Na našo pobudo so se pove-
čala sredstva za kulturne 
programe. S svojimi predlo-
gi smo sooblikovali celostno 
prometno strategijo in ures-

ničili potrebe občanov (as-
faltirano parkirišče na 
Tunjiški, krožišče ob Lidlu 
na Bakovniku). Pridobili 
smo sredstva za obnovo ba-
zena. Naša lista je bila v ob-
činskem svetu pobudnica, 
da se je Občina Kamnik pri-
družila kampanji za vpis 
vode v ustavo. Na našo po-
budo smo razglasili občino 
Kamnik za območje brez 
sporazumov TTIP in 
CETA.«

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»Kot občinski svetnik in 
vodja Svetniške skupine 
LDP sem dobro spoznal de-
lovanje občine in neizkori-
ščene možnosti za razvoj 
Kamnika. V svojem podjetju 
sem se naučil prevzemati 
odgovornosti, ki se jim žu-
pan ne more izogniti. Moj 
program in vizija so uresni-
čljivi cilji. Vodenje občine 
mora biti transparentno in 
sistematično: kot podjetnik 
bom znal skrbno pretehtati 
porabo sredstev in najti re-
zerve, ki bodo usmerjene v 
nove projekte. Zato bo moje 
vodenje občine podjetniško, 
odgovorno in sistematično.«

Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Uspeh je združevanje, po-
vezovanje in zaupanje v člo-
veka. Verjamem, da lahko 
vsak s svojimi velikimi ali 
majhnimi dejanji soustvarja 
podjetje, klub in tudi skup-
nost, imenovano občina. 
Župan mora prisluhniti raz-
ličnim mnenjem občanov, 
se dogovarjati in najti naj-
boljšo rešitev. Na župan-
skem mestu sta potrebni 
vizija in drznosti, brez tega 
občina začne nazadovati.« 

 
Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Naša občina ima toliko na-
ravnih danosti, je bogata z 
naravno in kulturno dedišči-
no. Obožujem Veliko plani-
no in hribe tja do Grintovca, 
všeč mi je staro mestno je-
dro. Lahko se okopljem v 
Termah Snovik in se podam 
na sprehod v Volčji Potok. 
Kot kolesar spoznavam našo 
bližnjo okolico. Zato si ne 
predstavljam, da bi živel 
kjerkoli drugje.«

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini?
»Največji izziv je izgradnja 
nove Osnovne šole Frana 
Albrehta in podružničnih 
šol na Vranji Peči in Gozdu. 
Prenova in oživitev Šutne je 
nujna, treba je rešiti pro-
blem Utokove jame in takoj 
ukrepati na območju nekda-
nje smodnišnice.«

Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali?
»Že kot občinski svetnik sem 
se zavzemal za pripravo pro-
jekta asfaltiranja ceste do Ra-
kove Ravni in odkup zemljiš-
ča za parkirni prostor in ta 
projekt bom dokončal kot 
župan. Nujna je strategija tu-
rizma za Veliko planino, iz-
gradnja kolesarskih stez, 
pešpoti. Zavzemal se bom za 
prostorsko ureditev območja 
nekdanje smodnišnice. Pos-
krbel bom za razvoj kmetij-
stva in lokalno samooskrbo. 
Rešil bom problematiko 
Gorske reševalne službe. S 
podporo gospodarstvu, 
obrtnikom in podjetnikom 
se bodo povečala tudi delov-
na mesta. Nadaljeval bom 
tudi s prenovo cestne in ko-
munalne infrastrukture.«

Dušan Papež
Dušan Papež je županski kandidat stranke Lista Dušana Papeža.

Dušan Papež / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ...
»Kamnik je moje mesto! Tu 
sem se pred 69 leti tudi ro-
dil, kamniška občina je 
moja, saj sem ji posvetil vse 
svoje ustvarjalno obdobje. 
Med obiskovanjem Gimna-
zije Rudolfa Maistra sem 
kot novinar sodeloval s šte-
vilnimi mediji, kot študent 
na TV Slovenija, kjer sem 
bil nato trideset let profesio-
nalni novinar. Vedno sem si 
prizadeval, da je bil Kamnik 
opažen ob številnih dogod-
kih. Tu sem bil zaposlen v 
prvem županskem mandatu 
od 1995. do 1998. leta.«

Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»V prvem mandatu je začel 
veljati nov Zakon o lokalni 
samoupravi, spet smo dobili 
župane, na novo smo z eki-
po, ki jo je bilo treba na novo 
sestaviti, postavljali zakono-
dajo. Dve službi sta bili za 
tako obsežno delo preveč, 
zato sem po izvolitvi v dru-
gem mandatu nato še dva-
najst let živel in delal za moj 
Kamnik. Zagotovo je moja 
prepoznavnost s televizij-
skega ekrana pomagala mo-
jim izvolitvam, a je treba 
reči, da sem kot novinar po-
ročal iz takratnega državne-
ga zbora, gospodarske zbor-
nice, moje ožje področje je 
bilo pokrivanje gospodar-
stva. Večina me še vedno 
najbolj pozna z oddaje 
10.000 obratov, v TV-arhivu 
so številni posnetki iz časov 
osamosvajanja Slovenije, 
'na položajih' ali pa z inter-
vjuji z najvišjimi politiki. 
Večkrat povem, da sem tudi 
kot parlamentarni novinar 
spremljal sprejemanje zako-

na o lokalni samoupravi, dr-
žavni proračun mi ni bila 
neznanka. Izkušenj torej ni 
manjkalo.«  

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»Izkušnje šestnajstih let žu-
panovanja sem se odločil še 
nadgraditi. Mnoge sem s to 
odločitvijo presenetil, mno-
gi so me k temu spodbujali. 
Predvsem tisti, ki prepozna-
vajo rezultate mojega ob-
dobja: nove šole, vrtce, pove-
zovalno cesto 'treh mostov' 
na Bakovniku, obnovljene 
ceste in pločnike, kanaliza-
cijske kanale v Šmarci, Pod-
gorju, v Volčjem Potoku, 
Godiču, Stahovici. Naj ome-
nim tudi 55 km plinovodne-
ga omrežja, ki smo ga zgra-
dili v prvem mandatu. 
Ko danes prebiram arhive iz 
volilnih kampanj leta 2010 
in 2014, vidim mnoge nalo-
ge in projekte, ki jih je treba 
nadaljevati. Nekateri so še 
vedno v omarah, ki jih je tre-
ba odpreti, jih prilagoditi da-
našnjemu času in jih v okvi-
ru možnosti tudi izpeljati. V 
mislih imam kip mamuta, 
za katerega smo s pokojnim 
kiparjem Miho Kačem do-
segli sporazum za izdelavo, 
občina je pred leti že plačala 
izdelavo kalupa.«

Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Župan mora biti odprt člo-
vek, razumeti stiske in vese-
lje ljudi, kljub temu da vsem 
ne more vedno ustreči in 
zadovoljiti njihovih želja. 
Biti mora koordinator, 
skrbeti za denar tako, kot 
skrbi v družinskem prora-
čunu: le tako lahko narediš z 
ekipo več in bolje, v zado-
voljstvo občank in občanov. 

Ob sebi mora najti dobre 
strokovnjake, upoštevati nji-
hova mnenja, jih uresničiti 
v okviru finančnih možnos-
ti.«

Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Prizadevanje vseh Kamni-
čanov, da smo zelo ekološko 
osveščeni, da znamo čuvati 
naravo, vodo in našo zgodo-
vinsko dediščino. Zavedamo 
se, da moramo to in še mar-
sikaj očuvati našim zanam-
cem in jim obenem zagoto-
viti pogoje za čim boljše 
življenje in ustvarjanje.«

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini?
»Največji izziv je zagotovo 
začetek gradnje Osnovne 
šole Frana Albrehta, za kate-
ro je bilo ob koncu mojega 
mandata 2010 že vloženo 
gradbeno dovoljenje, na 
Skladu za šole pa prek pet 
milijonov evrov. Velik zalo-
gaj bo zagotovo sprejetje 
OPPN v območju KIK-a, 
uskladiti bo treba veliko in-
teresov s prostorskimi mo-
žnostmi za zagotavljanje ra-
zvoja podjetništva.«

Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali?
»Še naprej si bom prizadeval 
za enakomeren razvoj celot-
ne občine, nadaljevanje zače-
tih projektov pri izgradnji 
kanalizacije in vodooskrbe, 
pridobiti čim več evropskih 
sredstev, varnejše ceste, ploč-
nike, kolesarske steze, špor-
tne objekte, kjer imam v mis-
lih zlasti novo športno halo.
Naj na koncu dodam, da vsi 
kandidati govorimo o istih 
obljubah, želje in možnosti 
pa so povsem nekaj druge-
ga!«

Anton Tone Smolnikar
Anton Tone Smolnikar je županski kandidat LTS – Liste Toneta 
Smolnikarja.

Anton Tone Smolnikar / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ... 
»Rojen sem leta 1984. Sem 
univerzitetni diplomirani 
ekonomist in podžupan Ob-
čine Kamnik. Z ženo živiva 
v Mekinjah, kjer imamo 
majhno kmetijo.« 

Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»V zadnjih letih sem kot po-
džupan Občine Kamnik s 
skupino sodelavcev ponov-
no obudil Podjetniški klub 
Kamnik in sodelovni pros-
tor KIKštarter. Sprejeli smo 
strategijo razvoja in trženja 
turizma v Občini Kamnik, 
sodeloval sem pri izpeljavi 
kohezijskih projektov vodo-
voda in kanalizacije po obči-
ni in še vrsti drugih projek-
tov, ki so prispevali k boljše-
mu življenju v naši občini. 
V lokalni politiki aktivno de-
lujem zadnjih 15 let. V prete-
klosti sem bil tri mandate 
občinski svetnik, vodil sem 
Krajevno skupnost Mekinje 
in aktivno sodeloval tudi pri 
drugih društvih. V domačih 
Mekinjah sem najbolj pono-
sen, da sem uspel z gradnjo 
igrišča, postavitvijo javne 
razsvetljave, obnovo šole in 
cestne infrastrukture.«

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»Za župana Občine Kamnik 
kandidiram, ker verjamem, 
da lahko na podlagi svojih 
dosedanjih izkušenj in zna-
nja, s pomočjo Kamničank 
in Kamničanov ter z zagna-
no ekipo sodelavcev uresni-
čim vizijo uspešnega Ka-
mnika. Prepričan sem, da 
lahko ustvarimo pogoje za 
močno gospodarstvo, razvoj 

turizma, za napredno kme-
tijstvo in samooskrbo, za 
mlade in mlade družine ter 
za kakovost bivanja v občini 
Kamnik.
Verjamem, da lahko na pod-
lagi dialoga in sodelovanja 
skupaj dosežemo še več.« 

Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Najpomembnejša naloga 
župana je, da z dialogom in 
dostopnostjo prepoznava 
potrebe občank in občanov 
in skupaj z njimi načrtuje 
ter pospešuje razvoj občine. 
Lastnosti dobrega župana so 
jasna vizija, vključevalnost, 
povezovalnost in usmerje-
nost k ciljem.«

Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Najbolj všeč so mi izredno 
bogata naravna in kulturna 
dediščina ter srčni, zagnani 
in delovni ljudje, ki tu prebi-
vamo.«

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini?
»Zgraditi moramo novo 
Osnovno šolo Frana Albreh-
ta in sprejeti ustrezne občin-
ske prostorske načrte za ob-
močje nekdanje smodnišni-
ce ter druga degradirana 
področja. 
Profesionalnim in rekreativ-
nim športnikom moramo za-
gotoviti možnost treningov 
nedaleč od doma, zato je tre-
ba pristopiti k izgradnji doda-
tne športne infrastrukture, 
potrebujemo pokrit olimpij-
ski bazen, dodatno igrišče z 
umetno travo za nogomet ...«

Katera so tista področja, za 
katera si boste, če boste iz-
voljeni, posebej prizadevali?
»Prizadeval si bom za krepi-

tev gospodarstva, razvoj tu-
rizma in kmetijstva ter iz-
boljšanje kakovosti bivanja 
in položaja mladih v občini 
ter uravnotežen razvoj 
mestnega jedra in podeželja 
v naši občini.
Občina bo zagotavljala pod-
poro močnemu gospodar-
stvu z zagotovitvijo ustrezno 
opremljenih zemljišč in in-
frastrukture, spodbujala bo 
sodelovanje podjetnikov, 
ustvarjala okolje privlačno 
za investicije ter s tem pri-
spevala h kakovostnim de-
lovnim mestom za občanke 
in občane.
Ustvarili bomo pogoje za ra-
zvoj obstoječih turističnih 
kompleksov ter zagotovili 
prostorske podlage za na-
daljnji razvoj turistične de-
javnosti, doživetij in turistič-
nih produktov.
Lokalna hrana in pijača mo-
rata postati naš ponos. Za-
dovoljni bomo, ko bomo vsi 
občani na mizo s ponosom 
postavili domač mošt in ja-
bolka z lastnega vrta ter ze-
lenjavo namesto raznih 
ameriških pijač ter hrane, ki 
pred prihodom na police 
prevozi več tisoč kilometrov. 
Zavedanje, da je hrana, ki je 
pridelana v lokalnem okolju, 
kakovostnejša, bolj hranilna 
in predvsem bolj zdrava, bo 
ena od prioritet na področju 
ozaveščanja javnosti in 
spodbude kmetijstvu. 
Skrbeli bomo za to, da bodo 
občani lahko vzdrževali 
zdrav življenjski slog z razši-
ritvijo kolesarskih in spreha-
jalnih stez, popravilom 
dotrajanih cest in asfaltira-
njem makadamskih. Zago-
tovili bomo zadostno število 
neprofitnih stanovanj za 
mlade družine, ki rešujejo 
prvi stanovanjski problem. 
Zagotovili bomo zadostno 
število mest v vrtcih.«

Matej Slapar
Matej Slapar je županski kandidat stranke Nova Slovenija (NSi).

Matej Slapar / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kratek osebni opis: letnica 
rojstva, izobrazba oziroma 
poklic, stan (če želite) ...
»Sem zelo ponosen Kamni-
čan, saj izhajam iz ene naj-
starejših družin na Kamni-
škem.
Rojen sem bil 18. decembra 
1951. Sem obdelovalec ko-
vin. Imam izkušnje iz pod-
jetništva, vodenja in organi-
zacije, saj sem bil vrsto let 
podjetnik in direktor večjega 
podjetja.
Rad pomagam in sem akti-
ven v lokalni skupnosti in 
tudi širše. Bil sem predse-
dnik Lovske zveze Slovenije. 
Trenutno sem predsednik 
Društva čebelarjev Kamnik. 
Sem poročen in oče dveh 
hčera – mlajša Ajda ima 11 
let. Razumem potrebe sta-
rejših, mladih družin, mla-
dine in najmlajših.«

Kakšne so vaše izkušnje v 
(lokalni) politiki?
»S politiki sem se srečeval 
ob urejanju zadev za 
društva, sokrajane in sodr-
žavljane. Zavzemam se za 
dobro občanov in se še po-
sebno angažiram v krajevni 
skupnosti, ko gre za uredi-
tev cest, varnosti prometa, 
vodovoda, elektrike, optič-
nih kablov, društvenih de-
javnosti.«

Zakaj ste se odločili, da kan-
didirate za župana Občine 
Kamnik?
»H kandidaturi so me na-
govorili prijatelji, ki vedo, 
da imam potrebna znanja, 
sposobnosti in izkušnje, da 
se nalog lotim odločno in 
dosežem cilje. 
Ko smo v stranki DeSUS 
sestavili ugledno in stro-
kovno močno listo kandi-
datov za občinski svet, od-

ločitev ni bila težka, saj 
vem, da bomo kos števil-
nim izzivom, ki nas čakajo 
in še zlasti mene kot župa-
na.«
 
Kaj je po vašem mnenju naj-
pomembnejša naloga župa-
na?
»Župan mora biti v stal-
nem stiku z občani, mora 
znati prisluhniti njihovim 
upravičenim potrebam in 
imeti dovolj izkušenj, od-
ločnosti in odgovornosti, 
da varčno in hitro izpelje 
projekte, ob tem pa, da ena-
kopravno obravnava vse ob-
čane in zagotovi enakome-
ren ter hiter razvoj in na-
predek občine.«

Kaj je tisto, kar vam je oseb-
no v občini najbolj všeč?
»Najbolj mi je všeč pozitiv-
na naravnanost in kreativ-
nost občanov na področju 
društvenih dejavnosti, hu-
manitarnih dejavnosti in 
prostovoljstva. 
Naj posebej poudarim po-
men gasilstva, čebelarstva, 
kulture, športa, lovstva ipd. 
Dokler se bomo družili, se 
veselili in skrbeli drug za 
drugega, bomo znali stopiti 
skupaj in se dogovoriti o za-
devah, ki se tičejo vseh nas.«
 
Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem/iz-
ziv v občini?
»Največji izziv bo zagotovo, 
kako narediti veliko z rela-
tivno majhnimi razpoložlji-
vimi finančnimi sredstvi – 
zaradi dosedanje zadolže-
nosti občine in nedokonča-
nih projektov.«

Katera so tista področja, za 
katera si boste posebej pri-
zadevali?
»Kot župan bom občanom 
zagotovil čisto pitno vodo, 

saj postaja občinski pro-
blem onesnažena pitna 
voda. 
V načrtu imam nov dom za 
starostnike, finančno do-
stopno dnevno varstvo in 
medgeneracijski center, 
kar občani pogrešajo že de-
setletja. Zagotovil bom iz-
gradnjo nove Osnovne šole 
Frana Albrehta s telovadni-
co. 
Območje nekdanje smodni-
šnice bomo uredili skladno 
z razvojnimi potrebami ob-
čine. 
Izgradili bomo kolesarske in 
peš poti, infrastrukturo za 
najmlajše, skrbeli za potre-
be vrtcev in šol, manjkajoče 
parke, pokriti bazen. 
Zmanjšali bomo socialno in 
zdravstveno ogroženost ob-
čanov. Poskrbeli bomo za 
zdravo in varno hrano v šo-
lah, za varovanje okolja. Pri-
dobili bomo nova neprofitna 
stanovanja. 
Zagotovili bomo krepitev 
društvenih dejavnosti gasil-
stva, kulture, športa, zdravja 
in spodbujali mreže prosto-
voljstva. 
Spodbujali bomo gospo-
darski razvoj, podjetništvo, 
samozaposlovanje in zapo-
slovanje ter ustvarili pogoje 
za nova delovna mesta ob-
čanov v domači občini. 
Okrepili bomo turizem, ga 
povezali s kulturo, oživili 
Šutno. Spodbujali bomo ra-
zvoj podeželja, kmetijstva, 
ohranitev hribovskih kmetij. 
Poskrbeli bomo za prome-
tno infrastrukturo, za pro-
metno varnosti občanov – 
posebej otrok na poteh v 
šolo. 
Z avtobusnimi prevozi 
bomo povezali podeželje z 
mestom. Poskrbel bom 
tudi za večjo učinkovitost 
vodenja občine in uvedel 
participativni proračun.«

Štefan Virjent
Štefan Virjent je županski kandidat stranke DeSUS.

Štefan Virjent / Foto: DeSUS



18

Kandidatne liste

petek, 2. novembra 2018

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Naši svetniki, ki bodo izvo-
ljeni v občinski svet, se bodo 
zavzemali za čim večjo ures-
ničitev našega volilnega pro-
grama. Na vsak način mora-
mo delovanje občine pribli-
žati občankam in občanom. 
To bomo najlažje naredili, 
če bomo del pristojnosti, ki 
jih ima danes občinski svet, 
prestavili na krajevne skup-
nosti. Sveti krajevnih skup-
nosti so najbolje seznanjeni 
s potrebami občanov, zato bi 
bilo najbolje, da bi pri finan-
ciranju projektov prisluhnili 
njim. S tem bi se znebili po-
litizacije pri sprejemanju 
občinskega proračuna, za-
dovoljstvo občanov pa bi 
bilo zelo hitro vidno. 
Občina v vsakem mandatu 
namenja del denarja za 
športne objekte. Mnenja 
smo, da morajo biti ti objek-
ti primerni za največja tek-
movanja, saj naši športniki 

dosegajo neverjetno dobre 
rezultate. V dosedanji praksi 
smo bili žal priča gradnji 
objektov, ki za resna tekmo-
vanja niso primerni. Temu 
se moramo v prihodnje izo-
gniti, pri tem pa vidim veli-
ko vlogo naših bodočih 
svetnic in svetnikov.

Glavni cilj pa je po našem 
mnenju usmeritev občine v 
turizem. V občini Kamnik 
imamo neverjetne možnosti 
za razvoj turizma, ki pa jih 
še nismo pretirano izkoristi-
li. V naslednjih desetletjih 
tako pričakujemo rast turiz-
ma. To pomeni razvoj kmeč-
kega turizma, pohodništva, 

gorništva … To lahko prine-
se nova, kvalitetna in dobro 
plačana delovna mesta za 
naše krajane. Bo pa za to 
morala občina veliko naredi-
ti. Tudi tu vidim veliko mož-
nosti za prispevek naših sve-
tnikov.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»V naši stranki kandidate 
vedno izvolimo na tajnih vo-
litvah. Tudi tokrat je bilo 
tako. Veseli nas, da imamo 
na listi veliko mladih ljudi, 
ki bodo tako v prihajajočem 
mandatu kot tudi v prihod-
nje prav gotovo uspešno so-
ustvarjali ugodno klimo za 
razvoj naše občine in dobro 
počutje njenih prebivalcev. 
Morajo pa naši kandidati iz-
polnjevati določene kriterije. 
Eden od teh je želja po aktiv-
nem sodelovanju pri ustvar-
janju politike v naši občini. 
Če povem po domače: naši 
svetniki ne bodo na občinski 
svet hodili po sejnino, am-
pak se bodo za svoja načela 
aktivno zavzemali.«

SDS – Slovenska 
demokratska stranka
V stranki SDS si želijo delovanje občine približati občanom. To bi naredili 
tako, da bi del pristojnosti z občinskega sveta prestavili na krajevne 
skupnosti.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša stranka?
»Kandidatke in kandidati 
LMŠ za občinski svet so eki-
pa aktualnega podžupana v 
začasnem opravljanju funk-
cije župana, zato se bomo 
skupaj zavzemali za proble-
matike občanov, ki so nam 
jih sporočili na srečanjih po 
krajevnih skupnostih. 
Zavzemali se bomo, da se 
bo proračun pripravil tako, 
da bo poleg zakonskih obve-
znosti ostalo čim več 
sredstev za potrebne investi-
cije. Ena prvih skrbi bo ob-
nova lokalnih cest. Ob tem 
ne moremo mimo nekaterih 
projektov, ki so se začeli iz-
vajati v mandatu 2014–2018 
in jih želimo nadaljevati. 
Stari grad smo vrnili Ka-
mniku. Izvedli smo vse pot-
rebne postopke za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo nove OŠ Frana 
Albrehta, ki ga pričakujemo 
v tem mesecu. Verjamemo, 
da bomo v letu 2019 začeli z 

gradnjo. Najmanj dve po-
družnični šoli sta potrebni 
temeljite obnove, njihova 
ukinitev ne pride v poštev. 
Nadaljevali bomo z izgra-
dnjo kolesarskih ter peš poti 
ob Kamniški Bistrici in Ne-
vljici. V sodelovanju z drža-
vo želimo izvesti dodatne 
protipoplavne ukrepe na 
obeh omenjenih rekah. Ob-
čina Kamnik skriva še mno-
go turističnih možnosti, ki 
morajo začeti dopolnjevati 
dosedanjo ponudbo. Ob tem 
je treba izkoristiti potencial 
Kamniško-Savinjskih Alp. Z 
ustanovitvijo regijskega par-
ka in vpisom Velike planine 
na seznam Unescove dediš-
čine bi lahko pridobili doda-
tna finančna sredstva, ki bi 

jih namenili turističnemu 
razvoju. Ob tem bomo sledi-
li že sprejeti turistični in 
prometni strategiji. Poleg 
mladinske strategije, ki je že 
v pripravi, bomo aktivno 
pristopili tudi k izdelavi kul-
turne strategije.« 

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Lista za občinski svet je 
polna. Kandidatke in kandi-
date smo izbrali tako, da 
smo vsem članom LMŠ, ki 
imajo stalno prebivališče v 
občini Kamnik, poslali poziv 
za evidentiranje. Trudili 
smo se, da je lista čim bolj 
raznolika, tako po starosti 
kot po izobrazbi.«

LMŠ – Lista Marjana 
Šarca
V Listi Marjana Šarca se bodo zavzemali za to, da bo v občinskem 
proračunu poleg zakonskih obveznosti občine ostalo čim več denarja za 
želje občanov in potrebne investicije.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Slovenska ljudska stranka 
je stranka z dolgo tradicijo in 
je v občinskem svetu priso-
tna že od leta 1991. Stranka 
zastopa interese podeželja in 
samega mesta Kamnik. V 
prihodnjem mandatu se bo 
stranka zavzemala za ključ-
ne probleme podeželja. 
Glavna skrb je ureditev cest, 
ki v zadnjem desetletju z ob-
novo močno zaostajajo. Če 
želimo razvoj podeželja, je 
osnovna potreba dobra infra-
struktura. Kmeta in kmetij-
stvo je treba postaviti kot 
enakovreden gospodarski 
subjekt in ga spoštovati. Po-
membna gospodarska pano-
ga za podeželje je tudi turi-
zem, ki je v zadnjem času v 
precejšnjem porastu. Želi-
mo si, da bi v prihodnjem 
mandatu vsaka hišna števil-
ka dobila optično povezavo. 
Kamnik ima lepo in neokr-
njeno podeželje in z razum-
nimi odločitvami ga želimo 

tudi ohraniti ter poskrbeti za 
nadaljnji razvoj. V SLS smo 
vedno zagovarjali enakomer-
ni razvoj vseh krajev v občini 
in tako bo tudi v prihodnje.
Predlagali bomo povečanje 
sredstev za razvoj turistič-
nih kmetij in dopolnilnih 
dejavnosti, saj bi s tem ohra-
nili krajino in delovna mes-
ta na podeželju. Eden izmed 
pomembnejših projektov v 
mestu Kamnik je osnovna 
šola, samo mestno jedro je 
bilo v zadnjih letih obnovlje-
no in v ta namen je bilo po-

rabljenih kar veliko finanč-
nih sredstev. Glavni pro-
blem v prihodnje je razu-
men OPN za smodnišnico, 
v katerem bo potrebnega 
veliko sodelovanja z vsemi 
deležniki, ki so na omenje-
nem območju. Prav tako bo 
potrebnega obilo sodelova-
nja z meščansko korporaci-
jo, da se bo zadeva uredila 
do konca.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Kandidatna lista ima 26 
kandidatov. V prvi, drugi in 
tretji enoti je lista popolna, v 
četrti pa manjkajo trije kan-
didati. Glavni kriterij SLS 
pri izbiri kandidata je dela-
ven, vesten in pošten človek 
z globokim čutom za sočlo-
veka. Dobro je, da je kandi-
dat prepoznaven v svojem 
okolju ter družbeno aktiven; 
pomembno za kandidata je 
tudi, da zna sprejemati ra-
zumne odločitve, kadar gre 
za občutljive teme, ne glede 
na pripadnost, zato smo 
prepričani, da je lista SLS 
zaupanja vredna.«

SLS – Slovenska ljudska 
stranka
Osnova za razvoj podeželja je dobra infrastruktura, pravijo v Slovenski 
ljudski stranki, zato bo njihova glavna skrb ureditev cest. Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Glavni cilji so zagotoviti 
enakopravnost v družbi. 
Enako obravnavo želimo 
tako za preprostega občana, 
ki želi pridobiti gradbeno 
dovoljenje za ureditev ce-
stnega dovoza do njegove 
hiše, kot za velika podjetja z 
veliko denarja. 
Potrebno je nadaljevanje iz-
gradnje optičnega omrežja. 
Zavzemali se bomo za izbi-
ro kvalitetnih izvajalcev jav-
nih del, za oživitev starega 
mestnega jedra, transparen-
tno in zakonito porabo jav-
nih sredstev. Vzpostaviti je 
treba večjo kontrolo porabe 
sredstev po krajevnih sku-
pnostih, pripraviti čim več 
projektov, ki jih je mogoče 
financirati z evropskim de-
narjem. 
Zaposlovanje v javne službe 
glede na njihove kompeten-
ce, ne po vezah in poznan-
stvih, in če je to mogoče, iz 
lokalnega okolja. 
Želimo si izboljšati prome-
tno ureditev centra mesta, 

podeželja in občine nasploh. 
Spodbujali bomo sodelova-
nje s sosednjimi občinami, 
ministrstvom za infrastruk-
turo, Slovenskimi železnica-
mi ... Želimo si vlaganja v 
posodobitev železniške in-
frastrukture, saj menimo, 
da ena ura vožnje na delo 
zjutraj in ena ura z dela nis-
ta sprejemljivi. 
Povečati želimo število od-
delkov v javnih vrtcih, tako 
da mladim družinam ne bo 
treba iskati dragih privatnih 
varstev. 
Enako pomembna je skrb za 
bolne in ostarele. Velik pro-
blem so varovana stanova-
nja, ki ne delujejo, in čakal-
ne vrste za sprejem v domo-
ve za starejše. 
Velik poudarek bomo dali 
spodbujanju ugodnega pod-
jetniškega okolja in turizma. 
Slovenski turistični biser 
Veliko planino je treba pri-
peljati na nivo nekdanje veli-
čine.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Liste niso polne, ker meni-
mo, da ni cilj polna lista 
samo zato, da je in da se pri-

dobi na volitvah kak glas 
več, ampak da so na listi pri-
merni kandidati. Kandidati, 
ki smo jih predlagali, so 
pripravljeni trdo delati in so 
kompetentni, predvsem pa 
imajo Kamnik radi in jim ni 
vseeno. Lista je pomlajena 
in z zadostnim navdihom in 
konkretnimi cilji.«

SD – socialni demokrati
Socialni demokrati stavijo na enakopravnost v družbi in zakonito porabo 
javnih sredstev pa tudi številne investicije, kot so optično omrežje, 
posodobitev železniške infrastrukture in več oddelkov v javnih vrtcih.

Glavni cilj je po našem 
mnenju usmeritev 
občine v turizem. V 
občini Kamnik imamo 
neverjetne možnosti 
za razvoj turizma, ki 
pa jih še nismo 
pretirano izkoristili.

Kandidati, ki smo jih 
predlagali, so 
pripravljeni trdo delati 
in so kompetentni, 
predvsem pa imajo 
Kamnik radi in jim ni 
vseeno. Lista je 
pomlajena in z 
zadostnim navdihom 
ter konkretnimi cilji.

Slovenska ljudska 
stranka je v občinskem 
svetu Občine Kamnik 
prisotna že od leta 
1991. Stranka zastopa 
interese podeželja in 
samega mesta 
Kamnik. V 
prihodnjem mandatu 
se bo zavzemala za 
ključne probleme 
podeželja.

Na naši listi so nekatere obstoječe svetnice in 
svetniki ter ostali člani stranke, ki so bili do 
sedaj že aktivni v stranki LMŠ, nekaj pa je 
povsem sveže pridruženih. Trudili smo se, da je 
lista čim bolj raznolika, tako po starosti kot po 
izobrazbi.
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Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Stranka Lista Dušana Pa-
peža si bo še naprej prizade-
vala za nadaljnji razvoj obči-
ne in sledila svojemu pro-
gramu. 
Velik poudarek bo na zago-
tavljanju pogojev za delova-
nje družbenih dejavnosti 
(izobraževanje in vzgoja, 
kultura, aktivnosti mladih 
in ukrepi za varno starost) 
in turizmu. Vse te dejavno-
sti pa bodo pripomogle k 
boljši kvaliteti bivanja v ob-
čini. V turizmu si bomo pri-
zadevali za boljšo cestno in 
športno infrastrukturo (iz-
gradnja kolesarskih in 
pešpoti), za razvoj in ohra-
njanje kulturne in industrij-
ske dediščine. 
Zagovarjali bomo, da se čim 
več lokalno pridelane in pre-
delane hrane porabi v občin-
skih javnih ustanovah. Me-
nimo, da je nujno sodelova-
nje občine z Obrtno zborni-

co Kamnik, KIKštarterjem 
in Podjetniškim klubom. 
Pri vseh projektih pa bomo 
spodbujali aktivno črpanje 
evropskih sredstev. 
K sodelovanju bomo povabi-
li krajevne skupnosti (KS) in 
oblikovali sosvet, kjer bomo 
skupaj sprejeli ukrepe za ra-
zvoj posameznih krajevnih 
skupnosti. 
Zagotovo bodo prioritete 
tudi izgradnja OŠ Frana Al-
brehta in športne dvorane, 
oživitev starega mestnega 
jedra, predvsem Šutne, ce-
lostna urbanistična ureditev 
območja KIK-a.«  

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Na volitvah za župana Ob-
čine Kamnik bo Dušan Pa-
pež nastopil s podporo vo-
livk in volivcev ter s svojo 
listo kandidatov za občinski 
svet. 
Lista je polna, kriterij za iz-
bor kandidatov pa preprost: 
združili smo energijo mla-
dih, znanje srednje in izku-
šnje starejše generacije raz-

ličnih izobrazbenih profi-
lov, ki so odgovorni in 
spoštljivi do ljudi, narave, 
skupnosti. Dušan Papež je 
izbral kandidate, s katerimi 
se pozna zasebno, je z njimi 
že odlično sodeloval v raz-
ličnih projektih, zato verja-
me, da bodo skupaj uspeš-
no delovali v dobro občanov 
in občank.«

LDP – Lista Dušana 
Papeža
Člani Liste Dušana Papeža bodo velik poudarek namenili zagotavljanju 
pogojev za delovanje družbenih dejavnosti in turizmu, pri tem pa bodo 
spodbujali aktivno črpanje evropskih sredstev.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka? 
»Eden naših glavnih ciljev je 
večja vključenost občank in 
občanov v lokalno politiko. 
Verjamemo, da bi večji vpliv 
prebivalcev hitro privedel do 
bolj socialnih, zelenih in 
tudi gospodarnih ukrepov 
za skupnost. Participativni 
proračun je metoda, s katero 
bi to lahko uresničili, saj o 
porabi dela občinskega pro-
računa odločamo prebivalke 
in prebivalci ter tako določi-
mo, katere investicije oziro-
ma projekti so za skupnost 
najnujnejši. Obenem parti-
cipativni proračun privede 
do bolj transparentnih jav-
nih financ in zaradi sodelo-
vanja občanov krepi zaupa-
nje v lokalno oblast. Dobre 
prakse v Sloveniji in tujini 
že obstajajo, tako da se lah-
ko zgledujemo po občinah, 
kot so Ajdovščina, Komen 
in mnoge druge. 
V zadnjih desetletjih se je 
občina Kamnik demograf-
sko zelo spremenila. Prise-
ljevanje mladih družin je 

velik potencial kot tudi izziv 
za našo občino. Kamnik 
mora bolje uresničevati kon-
cept 'mladim prijazne obči-

ne'. Prvi način je povečanje 
proračunskih sredstev za 
mlade, ki so trenutno nera-
zumno nizka. Prazne in ne-
izkoriščene stavbe v občin-
ski lasti bi lahko uporabili za 
druženje, ustvarjanje in kre-
iranje idej mladih. Na Dup-
lici se še posebej kaže moč-
na potreba po vzpostavitvi 
dnevnega centra za otroke 
do 15 let, kjer bi se lahko po 
šoli družili in imeli svoj 
prostor. Nočemo, da Ka-
mnik postane zgolj spalno 
naselje, zato moramo zago-
toviti okolje, ki bo poleg ka-
kovostnega bivanja za vse 
generacije nudilo tudi mož-

nosti za druženje, šport, go-
spodarski in kulturni razvoj. 
Kritični smo do občinske 
prometne politike, ki vidi 
samo osebni promet, kar na 
dolgi rok ni vzdržno ne za 
okolje in ne za ljudi. Razšir-
janje avtomobilske infra-
strukture ne bo rešilo vedno 
pogostejših prometnih za-
gat. Zavzemali se bomo za 
trajnostno prometno mobil-
nost, ki je usmerjena v pove-
čanje uporabe javnega pre-
voza. Le tako bomo zmanj-
šali obremenitev v intenziv-
no naseljenih območjih, po-
večali medkrajevno mobil-
nost z manj okolju škodljivi-
mi izpusti in poskrbeli za 
celovito zdravo bivalno oko-
lje.« 
 
Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna? 
»Prvi kriterij pri določanju 
liste je aktivnost kandidata 
ali kandidatke in pripravlje-
nost za ustvarjanje pozitiv-
nih družbenih sprememb. 
Smo mlad, letos ustanovljen 
lokalni odbor, zato lista še ni 
polna – smo pa zato polni 
začetnega zanosa in priprav-
ljeni na izzive.«

Levica
V Levici si želijo večjo vključenost občanov v lokalno politiko, zato 
podpirajo participativni proračun. Povečali bi proračunsko postavko za 
mlade, kritični pa so tudi do prometne politike.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Skupaj z županom De-
SUS-a Štefanom Virjentom 
bomo zagotovili v nadalje-
vanju naštete cilje, za kate-
re si v stranki DeSUS priza-
devamo. Tako bomo obča-
nom zagotovili čisto pitno 
vodo, saj ni sprejemljivo, da 
ponekod v občini pijejo 
onesnaženo vodo. Izgradili 
bomo nov dom za starostni-
ke, zagotovili finančno do-
stopno dnevno varstvo in 
medgeneracijski center. 
Izgradili bomo novo OŠ 
Frana Albrehta s telovadni-
co. Območje nekdanje smo-
dnišnice bomo sporazum-
no uredili skladno z razvoj-
nimi potrebami občine. 
Izgradili bomo kolesarske 
in peš poti, infrastrukturo 
za najmlajše in za potrebe 
vrtcev ter šol, manjkajoče 

parke in pokriti bazen. 
Zmanjšali bomo socialno 
in zdravstveno ogroženost 
občanov. Poskrbeli bomo 
za zdravo in varno hrano v 
šolah, za varovanje okolja. 
Pridobili bomo nova nepro-
fitna stanovanja. Zagotovili 
bomo krepitev društvenih 
dejavnosti gasilstva, kultu-
re, športa, zdravja in spod-
bujali mreže prostovoljstva. 
Spodbujali bomo gospodar-
ski razvoj, podjetništvo, sa-
mozaposlovanje in zaposlo-
vanje ter ustvarili pogoje za 
nova delovna mesta obča-
nov v domači občini. Okre-
pili bomo turizem, ga pove-
zali s kulturo, oživili Šutno. 

Spodbujali bomo razvoj po-
deželja, kmetijstva, ohrani-
tev hribovskih kmetij. Pos-
krbeli bomo za prometno 
infrastrukturo, za prome-
tno varnost občanov – pose-
bej otrok na poteh v šole. Z 
avtobusnimi prevozi bomo 
povezali podeželje z mes-
tom. Poskrbeli bomo za 
večjo učinkovitost vodenja 
občine in uvedli participa-
tivni proračun. Omogočili 
bomo občanom dostopno 
občinsko športno infra-
strukturo. Zagotovili bomo 
transparentno ravnanje z 
javnimi sredstvi in okrepili 
nadzor nad investicijami 
ter nad porabo javnih 
sredstev.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Lista DeSUS je polna in 
popolna. Izbrali smo izkuše-
ne, odločne in odgovorne 
kandidate, ki uživajo ugled v 
lokalnem okolju ali širše.«

DeSUS – Demokratična 
stranka upokojencev 
Slovenije
V DeSUS-u bi med drugim uvedli participativni proračun in tako poskrbeli 
za večjo učinkovitost vodenja občine.

Izbrali smo izkušene, 
odločne in odgovorne 
kandidate, ki uživajo 
ugled v lokalnem 
okolju ali širše.

Zagotovo bodo 
prioritete tudi 
izgradnja OŠ Frana 
Albrehta in športne 
dvorane, oživitev 
starega mestnega 
jedra, predvsem 
Šutne, celostna 
urbanistična ureditev 
območja KIK-a.

Smo mlad, letos 
ustanovljen lokalni 
odbor, zato lista še ni 
polna, smo pa zato 
polni začetnega 
zanosa in pripravljeni 
na izzive.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista?
»Člani Liste Toneta Smolni-
karja, ki je bila ustanovljena 
leta 2006, si neprestano pri-
zadevamo, da čim bolj pris-
luhnemo okolju, od koder 
prihajamo. Tako je lažje so-
oblikovati občinski prora-
čun. V nekaterih slovenskih 
občinah so že uvedli t. i. par-
ticipativni proračun, kar po-
meni, da občina nameni v 
proračunu določeno vsoto 
denarja, ki ga potem poseb-
na komisija razdeli za pro-
jekte v posameznih krajev-
nih skupnostih. Svetnice in 
svetniki naše liste bomo pre-
dlagali, da bi tudi v Kamni-
ku upoštevali ta predlog. 
Pričakujemo, da se nas kar 
največ uvrsti v občinski svet. 
Tako bomo lažje s skupnimi 
močmi oblikovali proračun 
za prihodnje in naslednja tri 
leta. To bo prva najzahtev-
nejša naloga, če želimo, da 
se hitro lotimo drugih pro-
jektov. Zavedamo se, da jih 

ni malo. Želimo izpostaviti 
OŠ Frana Albrehta, ki naj bi 
kmalu pridobila gradbeno 
dovoljenje. Velik zalogaj bo 
sprejem zazidalnega načrta 
v KIK-u, za prihodnji razvoj 
tega območja in mesta pa 
poiskati možnosti za t. i. za-
hodno obvoznico. Zagota-
vljanje pogojev za nadaljnji 
gospodarski razvoj, turizem 
in podjetništvo mora biti pri-
oriteta, saj bomo le tako pos-
krbeli za vse dejavnosti na 
področju šolstva, otroškega 
varstva, kulture in prijaznej-
šega bivanja domačinov in 
vseh, ki v vse večjem številu 
prihajajo občudovat lepote 
in znamenitosti naše občine. 
Sem zagotovo sodijo že de-
set let izdelani načrti za do-
končno oživitev Malega gra-
du. Deset let je minilo, ko je 
bil izdelan navpični jašek za 
dvigalo in infrastrukturo, ob-
novitev stolpa z restavracijo 
in razgledno ploščadjo. Mor-
da je zdaj priložnost, ko je to 
območje povsem v lasti Ob-
čine Kamnik, da v javno-za-
sebnem partnerstvu dokon-
čamo ta kamniški biser. 

Konec koncev, ob vseh že-
ljah in obljubah, ki bodo ta 
mesec privrele na dan, jih 
bo veliko pozabljenih, a smo 
prepričani, da bomo z župa-
nom Tonetom Smolnikar-
jem, ki ima veliko izkušenj, 
ki ne potrebuje županskega 
uvajanja, našli modrost z 
drugimi svetnicami in sve-
tniki v občinskem svetu in 
jih skupaj kar največ uresni-
čili.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Že od ustanovitve poudar-
jamo, da smo nepolitična li-
sta, kar pomeni, da združu-
jemo ljudi, ki znajo prisluh-
niti ljudem in njihovim pro-
blemom, jih izpostaviti na 
pravem mestu in jih posku-
šati uresničiti.
Ni bilo enostavno najti in 
prepričati 29 kandidatov, 
mnogi pravijo, da jih politi-
ka ne zanima, da se ne želijo 
izpostaviti. Ker je bila Lista 
tudi zadnjih osem let aktiv-
na na terenu, je bilo delo 
toliko lažje.«

LTS – Lista Toneta 
Smolnikarja
Svetniki Liste Toneta Smolnikarja bodo predlagali, da tudi Občina Kamnik 
uvede participativni proračun in denar razdeli za projekte v posameznih 
krajevnih skupnostih.
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Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Naša svetniška lista bo na-
daljevala delo dosedanje 
svetniške skupine NSi Ka-
mnik, s ciljem za  izboljša-
nje kakovosti bivanja vseh 
generacij ter za enakomeren 
razvoj mesta in podeželja.
Spodbujali bomo  razvoj 
podjetništva  in podpirali 
trajnostne oblike turizma v 
povezavi s kulturnimi pro-
jekti.
Podpiramo lokalno kmetij-
stvo in zagotovitev samo-
oskrbe občanov s hrano iz 
domačega okolja.
Zavzemamo se za ureditev 
cestne in komunalne in-
frastrukture, gradnjo no-
vih kolesarskih in spreha-
jalnih stez ter za zagotovi-
tev novih rekreacijskih po-
vršin. Športnikom je treba 
zagotoviti boljše pogoje za 
trening, to pa je v prvi vrsti 
infrastruktura in  podpora 
klubom. Naš cilj je pokriti 

olimpijski bazen in nov 
nogometni center z igriš-
čem z umetno travo.
Kamnik bo v treh letih pos-
tal mladim in mladim druži-
nam naklonjeno mesto, z 
ustrezno ponudbo  nepro-
fitnih stanovanj  in drugimi 
ukrepi, ki lajšajo reševa-
nje  prvega stanovanjskega 
problema, varstva otrok in 
zaposlitve.
Uresničili bomo izgradnjo 
nove šole Frana Albertha.
Poskrbeli bomo za kakovo-
stno prenovo starih mestnih 
ulic, odpravljanje arhitek-
tonskih ovir za gibalno ovi-
rane osebe ter za več ureje-
nih in dostopnih parkirišč.
Naš cilj je ustvariti Kamnik, 
mesto za vse generacije, 
mesto strpnosti, turizma, 
razvoja in ponosa.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Predstavnice in predstav-
niki kandidatne liste NSi 
Kamnik so v prvi vrsti ljud-
je, ki  imajo naše kraje 
preprosto radi. Vsak s svo-

jim strokovnim znanjem 
na svojem področju želi 
dodati kamenček v moza-
ik  uspešne občine. Naš 
spekter kandidatov je širok 
tako po izobrazbi kot tudi 
po zastopanosti generacij, 
saj lahko rečemo, da je to 
kandidatna lista treh gene-
racij.
Skupaj sestavljajo ekipo, ki 
bo z znanjem, izkušnjami 
in energijo Kamnik popelja-
la Zagnano naprej!«

NSi – Nova Slovenija – 
krščanski demokrati
Glavni cilj svetnikov Nove Slovenije bo ustvariti Kamnik, mesto za vse 
generacije, mesto strpnosti, turizma, razvoja in ponosa.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Z izkušnjami in znanjem 
bomo pomagali naši občini! 
Naravne danosti občine so 
izjemne, z njimi bomo bolj 
strateško upravljali in bolj 
sistematično načrtovali 
spodbude za razvoj turiz-
ma. Nadaljevali bomo z vla-
ganji v kamniško infra-
strukturo, še posebej v bolj-
še in varnejše prometne 
povezave in kolesarske poti. 
Dokončali bomo projekt 
nove OŠ Frana Albrehta ter 
uredili območje KIK-a, 
UTOK-a in Alprema. V OŠ 
Šmartno v Tuhinju bomo 
otrokom zagotovili primer-
no šolsko kuhinjo. Naše 
kraje bomo razvili v zelene, 
aktivne in zdrave turistične 
destinacije – staro mesto, 
Arboretum, Kamniška Bi-
strica, Velika planina in 
Terme Snovik. Kamnik bo 
postal Zero Waste občina! 
Spodbujali bomo večja vla-
ganja podjetij v športno in-

frastrukturo – izgradnja po-
kritega olimpijskega baze-
na ter nove športne hale. 
Podprli bomo lokalne proi-
zvajalce hrane in krepili po-
rabo lokalne hrane ter si 
prizadevali s spodbudami 
razvijati kmetije in dopol-
nilne dejavnosti na njih. 
Krepili bomo spodbude za 
uspešna »start-up« podjetja 
na področju sodobnih teh-
nologij, za podjetništvo ter 
malo gospodarstvo. Starej-
šim si bomo prizadevali za-
gotoviti dolgotrajno oskrbo 
za varno in aktivno starost. 
Uredili bomo dnevni center 
aktivnosti in stanovanjsko 
zadrugo za vse generacije! 
Podprli bomo ustanovitev 
Univerze za tretje življenj-
sko obdobje. Organizirali 
bomo brezplačne prevoze 
starejših od 65 let. Za raz-
lične starosti šoloobveznih 
otrok si bomo prizadevali 
najti ustrezne prostore za 
igranje in druženje. Krepili 
bomo medgeneracijsko so-
delovanje. Pospešili in sub-
vencionirali bomo izgra-
dnjo optičnega omrežja. V 
mekinjskem samostanu si 

bomo prizadevali za uredi-
tev Alpinističnega muzeja 
Slovenije in pohodniškega 
hostla. Povezovali se bomo 
s tistimi, s katerimi imamo 
enako ali podobno vizijo ra-
zvoja občine.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Članice in člani stranke 
SMC smo aktivno sodelovali 
že pri oblikovanju ukrepov 
na državni ravni. Izkušnje, 
znanje in ugled v okolju so 
bila glavna vodila za določi-
tev svetniških kandidatk in 
kandidatov. Kljub temu da 
liste niso povsem polne, re-
zultati dosedanjega dela ka-
žejo, da smo izbrali prave 
ljudi.«

SMC – Stranka 
modernega centra
V stranki SMC si bodo prizadevali urediti dnevni center aktivnosti in 
stanovanjsko zadrugo za vse generacije in brezplačne prevoze starejših.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Prizadevali si bomo za to, 
da bo Kamnik mesto za vse 
generacije. Zavzemali se 
bomo za brezplačno varstvo 
predšolskih otrok, vsem šol-
skim otrokom bomo omo-
gočili brezplačno udeležbo v 
obšolskih dejavnostih, za 
nižje razrede osnovne šole 
bomo zagotovili varstvo 
med počitnicami, mladim je 
treba zagotoviti aktivno pre-
življanje prostega časa, mla-
dim družinam pa pomoč pri 
reševanju stanovanjskega 
problema. Zavzemali se 
bomo za nova delovna mes-
ta, aktivnim upokojencem 
bi radi omogočili, da ostane-
jo delovno aktivni, zavzema-
li se bomo tudi za oskrbo 
starejših na domu ter za po-
večanje prispevka občine za 
varovance v domu starejših 
občanov. Prizadevali si 
bomo za trajno gospodarsko 
rast. Spodbujamo podje-
tništvo in obrt kot temelj ra-
zvoja občine. Turizem v Ka-
mniku postaja pomembno 
stičišče kulture, športa, kuli-
narike in zdravega življenja. 

S povečevanjem raznolike 
ponudbe in združevanjem 
kapacitet razvijamo trajno-
stni koncept, ki izboljšuje 
kakovost storitev in raven 
življenja Kamničanov. Ure-
janje kolesarskih in pešpoti, 
ureditev zelenih površin v 
stari smodnišnici, Arbore-
tum, Velika planina, Terme 
Snovik je le nekaj kam-
niških biserov, za katere 
imamo pripravljene razvoj-
ne načrte. Prizadevali si 
bomo, da center Kamnika 
postane promenada brez 
prometa. Rešitev problema 
parkiranja v mestu vidimo v 
novi parkirni hiši. Lokalna 
samouprava mora biti obča-
nom prijazna in zato se 

zavzemamo za več odloča-
nja na ravni krajevnih skup-
nosti. Cilj je skupno načrto-
vanje investicij, programov 
ter izvajanje ukrepov za iz-
boljšanje kulture bivanja. 
Prizadevali si bomo, da bo 
podeželje ostalo poseljeno, 
družinske kmetije pa nas 
bodo oskrbovale z zdravo, 
ekološko pridelano hrano. 
Lokalni pridelovalci bodo na 
Kamniški tržnici prodajali 
brezplačno. Zavzemamo se 
za univerzalni temeljni do-
hodek za mlade od 18. do 25. 
leta ter sofinanciranje prve 
redne zaposlitve. Borili se 
bomo tudi za povišanje po-
kojnin.«

Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Listo kandidatov smo se-
stavili iz članic in članov ter 
podpornic in podpornikov 
naše stranke. Vse predlaga-
ne kandidatke in kandidati 
so verodostojni in vredni na-
šega zaupanja.«

Stranka Alenke Bratušek
Svetniki Stranke Alenke Bratušek si bodo prizadevali, da bo Kamnik mesto 
za vse generacije in da bo središče Kamnika promenada brez prometa.

Jasna Paladin

Kateri so glavni cilji, za kate-
re si bo v občinskem svetu 
prizadevala vaša lista/stran-
ka?
»Na naši listi je Marjan 
Semprimožnik, že dolga 
leta predsednik Turistične-
ga društva, Krajevne skup-
nosti in Prostovoljnega ga-
silskega društva Motnik, bil 
pa je tudi predsednik Gasil-
ske zveze Kamnik. Šemsa 
Mujanovića poznate kot 
nekdanjega ravnatelja kam-
niške gimnazije in direktor-
ja Šolskega centra Rudolfa 
Maistra v Kamniku. Danes 
je Šemso ravnatelj Dijaške-
ga doma Tabor. Robert Pro-
sen je športnik od glave do 
pet, vpet v upravo Košarkar-
skega kluba Kamnik. Zelo 
dobro poznate Bredo Vuk-
mir Podbrežnik, direktori-
co Knjižnice Franceta Ba-
lantiča Kamnik, ki je knji-
žnico pripeljala tudi v 
Šmarco, Komendo in Mot-
nik, je pa tudi prejemnica 
Čopove diplome za življenj-
sko delo na področju knji-
žničarstva. Goran Završnik 
je direktor KD Priden mo-
žic in idejni vodja festivala 
Kamfest. Iz športnih vrst 

izhajata Gregor Hribar, 
predsednik Odbojkarskega 
kluba Kamnik, in David 
Šućur, predsednik Košar-
karskega kluba Kamnik. Mi 
smo slika ljudi v Kamniku, 
ki si želijo boljše življenje 
in spremembe. Ne želimo 
čakati, da se to zgodi, tem-
več želimo te spremembe 
ustvarjati. Program smo de-
lali skupaj. S pripravami 
smo začeli že pred pole-
tjem. Krasi nas zares dobro 
vzdušje v štabu, med ljud-
mi, na terenu. Naša lista si 
bo prizadevala, da naš pro-
gram postane realnost. Bo-

rili se bomo za več novih 
delovnih mest v občini, več 
spodbud za gospodarstvo in 
kmetijstvo v občini, oživitev 
opuščenih gospodarskih 
poslopij v občini, razvoj tu-
rističnih destinacij v občini, 
boljšo cestno, železniško, 
kolesarsko, energetsko in 
komunalno infrastrukturo, 
boljšo kakovost življenja v 
naši občini, več podpore 
športnikom in kulturni-
kom, več dialoga z vsemi 
dvaindvajsetimi krajevnimi 
skupnostmi.«
 
Po kakšnem kriteriju ste iz-
birali kandidate/kandidatke 
in ali je lista polna?
»Najprej, da so dobri in poš-
teni ljudje. Da imajo radi 
Kamnik, da imajo ideje in 
voljo do dela. Da želijo spre-
membe in da so pripravljeni 
vsak dan delati najprej v 
kampanji, nato pa v občin-
skem svetu za ljudi. Zato 
imamo v svojih vrstah kul-
turnike, šolnike, športnike, 
podjetnike, gasilce, študen-
te, upokojence. Naša lista je 
lista ljudi, kjer so si vsi enaki 
in delamo za en cilj, kot eki-
pa na športnem terenu. Vsi 
smo aktivni občani in želi-
mo ostati v Kamniku.«

Lista Sandija Uršiča
V Listi Sandija Uršiča nočejo več čakati na spremembe, ampak si želijo te 
spremembe ustvarjati sami in skupaj. Pripravo programa so začeli že pred 
poletjem.

V svojih vrstah imamo 
kulturnike, šolnike, 
športnike, podjetnike, 
gasilce, študente, 
upokojence. Naša lista 
je lista ljudi, kjer so si 
vsi enaki in delamo za 
en cilj, kot ekipa na 
športnem terenu. Vsi 
smo aktivni občani in 
želimo ostati v 
Kamniku.

Kamnik bo v treh letih 
postal mladim in 
mladim družinam 
naklonjeno mesto, z 
ustrezno 
ponudbo neprofitnih 
stanovanj in drugimi 
ukrepi, ki lajšajo 
reševanje prvega 
stanovanjskega 
problema, varstva 
otrok in zaposlitve.

Izkušnje, znanje in 
ugled v okolju so bila 
glavna vodila za 
določitev svetniških 
kandidatk in 
kandidatov.

Urejanje kolesarskih 
in pešpoti, ureditev 
zelenih površin v stari 
smodnišnici, 
Arboretum, Velika 
planina, Terme Snovik 
je le nekaj kamniških 
biserov, za katere 
imamo pripravljene 
razvojne načrte.



Lokalne volitve 2018

21petek, 2. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 74. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 
83/12 in 68/17) ter 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odl. US in 23/17) objavlja

 SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA
OBČINE KAMNIK ZA LOKALNE VOLITVE

18. novembra 2018

1   Matjaž Zorman, 13.10.1971, Kamnik, Ulica Josipa Ogrinca 2, 
komercialist, direktor

 Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2   Igor Žavbi, 13.07.1981, Laze v Tuhinju, Buč 8c, gostinski 
tehnik, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

 Predlagatelj: LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

3   Aleksander (Sandi) Uršič, 30.11.1974, Stahovica, Črna pri 
Kamniku 5, strojni tehnik, absolvent managementa, nadzornik 
poslovanja

 Predlagatelj: ŠEMSO MUJANOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV

4   Anton Tone Smolnikar, 22.09.1949, Kamnik, Vegova ulica 4, 
gimnazijski maturant, upokojenec

 Predlagatelj: LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA

5   Duško Papež, 15.03.1958, Mekinje, Podjelše 2, avtoličar, 
upokojenec, prokurist

 Predlagatelj: LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

6   Matej Slapar, 17.09.1984, Mekinje, Polčeva pot 7, univerzitetni 
diplomirani ekonomist, podžupan Občine Kamnik

 Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

7   Štefan Virjent, 18.12.1951, Kamnik, Oševek 13a, obdelovalec 
kovin, upokojenec

  Predlagatelj: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 Predsednik Občinske volilne komisije  
Občine Kamnik

   Janez Rozman l.r.

Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 74. člena Zako-
na o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 
68/17) ter 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odl. US in 23/17) objavlja
 

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE KAMNIK ZA LOKALNE VOLITVE

18. novembra 2018

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

Volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Motnik, 
Špitalič, Tuhinj, Šmartno v Tuhinju, Vranja Peč, Pšajnovica, Srednja 
vas pri Kamniku, Sela pri Kamniku in Nevlje. 

V volilni enoti se voli šest članov.

Liste kandidatov so:

1  LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1  Igor Žavbi, 13.07.1981, Laze v Tuhinju, Buč 8c, gostinski tehnik, 

podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
2   Ančka Podbevšek, 02.07.1965, Motnik, Zgornji Motnik 15, trgovka, 

kmetovalka
3   Gašper Baloh, 22.07.1982, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 55, 

upravni tehnik, vzdrževalec
4   Marta Mestek, 27.05.1966, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 67, vzgo-

jiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojitelja
5   Jože Arko, 01.03.1958, Laze v Tuhinju, Stebljevek 2a, diplomirani 

ekonomist, polkovnik, upokojenec
6   Tatjana Cevec Drolc, 17.01.1978, Laze v Tuhinju, Ravne pri 

Šmartnem 2, profesorica zgodovine in geografije, pomočnica 
ravnatelja

2  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1   Franci Spruk, 09.04.1963, Kamnik, Hrib pri Kamniku 11, kemijski 

tehnik, zavarovalniški agent
2   Marica Križnik, 18.02.1952, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 197, 

ekonomski tehnik, upokojenka
3   Žiga Pančur, 11.04.1994, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 56a, tehnik 

računalništva, študent
4   Mojca Dragar, 14.03.1972, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 280, uni-

verzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike, Elektro Ljubljana 
– telekomunikacije

5  Franc Grubar, 08.07.1968, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 6, stro-
jni orodjar, gospodar kegljišča

3  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1   Jože Korošec, 22.03.1966, Laze v Tuhinju, Hruševka 1, osnovna 

šola, kmetovalec, dop. dej. na kmetiji

2   Helena Kropivšek, 04.04.1968, Laze v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju 
3a, osnovna šola, sirarka, dop. dej. na kmetiji

3   Stanislav Novak, 02.05.1962, Kamnik, Nevlje 18a, inženir teleko-
munikacij, inženir tehnolog

4   Marta Šuštar, 22.09.1980, Kamnik, Markovo 14, komercialistka, kle-
kljarska dela

5   Aleksander Hribar, 10.02.1972, Laze v Tuhinju, Praproče v Tuhinju 
2, srednja kmetijska šola, podjetnik

6   Jožefa Hribar, 22.04.1972, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 14, 
kmetovalka, dop. dej. na kmetiji

4  SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1  Urška Mošnik, 06.07.1990, Motnik, Špitalič 8, medicinska sestra, 

medicinska sestra

5  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1   Marjetka Osenar Drolc, 01.03.1975, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 

190, inženirka informatike, informatik
2   Štefan Virjent, 18.12.1951, Kamnik, Oševek 13a, obdelovalec kov-

in, upokojenec
3   Jožica Burgar, 19.03.1956, Kamnik, Nevlje 28, gradbeni tehnik, 

upokojenka
4   Jože Osenar, 25.08.1949, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 190, livar, 

upokojenec
5   Majda Repnik, 29.04.1959, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 186, ad-

ministratorka, upokojenka
6   Rajko Jeglič, 24.08.1960, Laze v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju 13, 

strojni ključavničar, nezaposlen

6  LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
1   Milena Klemen, 18.11.1958, Kamnik, Rožično 2c, dizajnerka, ob-

likovalka
2   Damijan Zdovc, 20.09.1971, Kamnik, Podhruška 4d, monter in up-

ravljavec energetskih naprav, monter, športni delavec
3   Marijana Kotnik, 27.01.1992, Kamnik, Vranja Peč 6a, diplomirana 

komunikologinja, vodja pisarne, administracija
4  Jernej Resnik, 28.08.1974, Motnik, Bela 18, avtoličar, samostojni 

podjetnik
5   Vesna Krmavnar, 10.03.1976, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 125, 

univerzitetna diplomirana ekonomistka, vodja prodaje, državna 
notranja revizorka

6   Marjan Plemeniti, 22.05.1956, Kamnik, Studenca 29, elektrotehnik, 
vzdrževalna dela

7  LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA
1   Mitja Grzinčič, 30.06.1957, Motnik, Bela 16, inštalater, 

elektroinštalater
2   Mima Mickov, 10.03.1978, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 53c, 

trgovka, podjetnica
3   Marko Drolc, 30.08.1966, Motnik, Špitalič 10, strojni tehnik, pod-

jetnik
4   Petra Žebaljec, 09.10.1988, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 279, 

ekonomski tehnik, obračunska tehnica
5   Anton Klemen, 25.12.1955, Kamnik, Soteska 109, elektroinštalater, 

upokojenec
6   Veronika Petelin, 18.06.1986, Laze v Tuhinju, Liplje 10, ekonomski 

tehnik, natakarica

9  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1   Srečko Krznar, 04.06.1959, Kamnik, Spodnje Palovče 9, strojni 

tehnik, tehnik, kontrolor

10 LISTA SANDIJA URŠIČA
1   Marjan Semprimožnik, 08.07.1970, Motnik, Motnik 6b, dipl. jav. 

upr. (UN), komercialist
2   Nataša Pivec, 18.10.1979, Kamnik, Sela pri Kamniku 28, profesorica 

razrednega pouka, učiteljica
3  Primož Pirc, 18.03.1975, Kamnik, Markovo 2a, avtoklepar, cenilec
4   Vanja Flis Gričar, 08.10.1977, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 103, 

diplomirana ekonomistka, računovodja
5   Gregor Hribar, 01.06.1967, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 140, pro-

fesor športne vzgoje, predavatelj športne vzgoje, predst. enote za 
šport

6   Tanja Dornik, 19.01.1984, Laze v Tuhinju, Okrog pri Motniku 8c, 
ekonomski in komercialni tehnik, prodajalka

11 NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1   dr. Janez Rifel, 12.10.1976, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 246, do-

cent, doktor znanosti, zdravnik družinske medicine
2   Cvetka Slapnik, 24.01.1989, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 39a, 

diplomirana matematičarka, poslovna sekretarka, računovodja
3   Damjan Kožlakar, 01.02.1982, Laze v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju 3a, 

ekonomski tehnik, mizar
4   Andreja Kadunc, 19.10.1980, Laze v Tuhinju, Sidol 3, konfekcijska 

modelarka, NPK peka kruha, potic in peciva, delo v proizvodnji – 
čistilka

5   Jan Goltnik, 08.08.1989, Laze v Tuhinju, Buč 5, strojni tehnik, 
vzdrževalec

6   Štefanija Legedič, 13.12.1950, Laze v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 
45, diplomirana socialna delavka, upokojenka

12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1   Rok Hribar, 13.05.1991, Laze v Tuhinju, Golice 15a, diplomirani 

inženir strojništva, pilot
2   Anja Žagar, 02.08.1991, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 43a, 

diplomirana inženirka živilstva in prehrane, pomočnica kuharja
3   Jakob Frontini, 30.01.1991, Laze v Tuhinju, Potok 1, magister fizike, 

poslovni analitik

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

Volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Godič, Črna pri 
Kamniku, Kamniška Bistrica, Mekinje in Tunjice. 

V volilni enoti se voli šest članov.

Liste kandidatov so:

1  LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1   Žan Potočnik, 22.09.1997, Stahovica, Stahovica 11c, ekonomski 

tehnik, študent
2   Karla Urh, 07.06.1961, Stahovica, Zgornje Stranje 31a, predmetna 

učiteljica glasbene umetnosti, poslanka DZ Republike Slovenije
3   Valentin Zabavnik, 04.01.1953, Kamnik, Košiše 16, orodjar, upoko-

jenec
4   Alja Perhoč, 01.04.1983, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 28, 

diplomirana upravna organizatorka, vodja lokala
5   Mateja Gradišek, 02.02.1979, Stahovica, Županje Njive 30b, frizer-

ka, frizerka
6   Damjan Zlatnar, 16.12.1977, Stahovica, Bistričica 24, gimnazijski 

maturant, (kondicijski) trener

2  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1   Dominik Čevka, 04.09.1981, Stahovica, Zakal 14, diplomirani varst-

voslovec, kmetovalec
2   Marta Poljanšek, 09.12.1963, Stahovica, Županje Njive 22, eko-

nomski tehnik, kmetovalka
3   Dušan Marinko, 24.12.1963, Stahovica, Spodnje Stranje 33a, sred-

nja kovinarska šola, brusilec – orodjar
4   Anica Pivk, 30.12.1953, Stahovica, Stahovica 19, ekonomistka, 

upokojenka
5   Zvonko Klobučar, 14.09.1954, Stahovica, Godič 80a, avtoklepar, 

samostojni podjetnik

3  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1   Nataša Resnik, 18.06.1987, Stahovica, Gozd 2a, magistrica up-

ravnih ved, tajništvo
2   Franc Pogačnik, 21.03.1955, Stahovica, Godič 55, poklicna kmeti-

jska šola, kmetovalec
3   Marija Prešeren, 17.08.1962, Mekinje, Jeranovo 13a, diplomirana 

ekonomistka, računovodja
4   Anton Sušnik, 23.05.1951, Mekinje, Cesta treh talcev 28b, strojni 

tehnik, upokojenec
5   Zdenka Trobevšek, 04.10.1975, Stahovica, Zakal 15, frizerka, kme-

tovalka
6   Janez Kosirnik, 16.04.1956, Kamnik, Tunjice 40, osnovna šola, kme-

tovalec

5  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1   Jožef Romšak, 05.03.1960, Mekinje, Podjelše 5, kmetovalec, kme-

tovalec
2   Nina Stankovič, 22.04.1981, Mekinje, Cankarjeva cesta 25, diplo-

mirana politologinja, strokovna sodelavka poslanske skupine
3   Florjan Mlakar, 11.01.1954, Mekinje, Molkova pot 9, natakar, upo-

kojenec
4   Anica Kosirnik, 09.04.1962, Kamnik, Tunjice 40, osnovna šola, gos-

podinja na kmetiji
5   Tadej Zore, 15.09.1982, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 30a, 

ekonomski tehnik, oskrbnik
6   Marija Gorjup, 18.08.1951, Stahovica, Zgornje Stranje 18, višja 

medicinska sestra v patronaži, upokojenka

6  LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
1   Duško Papež, 15.03.1958, Mekinje, Podjelše 2, avtoličar, upoko-

jenec, prokurist
2   Božena Habjan Prusnik, 06.11.1959, Stahovica, Zgornje Stranje 4b, 

prodajalka, upokojenka
3   Gregor Mlakar, 02.11.1988, Stahovica, Klemenčevo 4, magister 

znanosti zootehnike, kmetovalec
4   Vida Romšak, 20.06.1955, Stahovica, Potok v Črni 5a, ekonomski in 

komercialni tehnik, upokojenka
5   Uroš Tomec, 24.05.1987, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 3, uni-

verzitetni diplomirani organizator poslovnih in delovnih sistemov, 
komercialist

6   Mateja Jeras, 29.08.1976, Stahovica, Bistričica 6, trgovka, namest-
nica vodje centra

7  LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA
1   Maja Žagar, 22.02.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, prodajal-

ka, pomočnica režiserja
2  Gašper Žavbi, 19.11.1989, Mekinje, Molkova pot 13, vrtnar, vrtnar
3   Anja Šink, 12.04.1999, Stahovica, Stahovica 25, ekonomski tehnik, 

študentka
4   Igor Šink, 09.07.1970, Stahovica, Stahovica 25, kuharski tehnik, 

glasbenik, pedagog
5   Aleksandra Klobučar, 20.09.1981, Stahovica, Godič 80a, trgovka, 

gostinstvo
6   Mirko Petek, 01.06.1973, Kamnik, Tunjiška Mlaka 9f, strojni tehnik, 

komercialist

8  LEVICA
1   Boštjan Resnik, 17.01.1971, Stahovica, Godič 45i, univerzitetni 

diplomirani matematik, integracijski inženir

9  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1   Irenca Pučnik, 15.09.1957, Stahovica, Godič 65a, policistka, upoko-

jenka
2   Iztok Jaksetič, 17.03.1964, Stahovica, Godič 76a, diplomirani po-

slovni informatik, informatik
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3   Marjeta Jesenovec, 20.07.1953, Stahovica, Stahovica 8, upravni 
tehnik, upokojenka

4   Dejan Gjurin, 13.10.1972, Mekinje, Cankarjeva cesta 8, diplomirani 
organizator informatike, skrbnik ključnih strank

10 LISTA SANDIJA URŠIČA
1   Aleksander (Sandi) Uršič, 30.11.1974, Stahovica, Črna pri Kamniku 

5, strojni tehnik, absolvent managementa, nadzornik poslovanja
2   Karmen Kaplja, 01.10.1994, Kamnik, Tunjice 5, gimnazijska mat-

urantka, študentka politologije
3   Simon Golob, 21.09.1994, Stahovica, Zavrh pri Črnivcu 1, univer-

zitetni diplomirani inženir kmetijstva, svetovalec specialist za 
tehnologijo čebelarjenja

4   Ana Plahutnik, 27.11.1999, Stahovica, Spodnje Stranje 21a, 
slaščičarka, dijakinja umetniške gimnazije

11 NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1   Anton Iskra, 21.05.1952, Mekinje, Pot na Jeranovo 13, elek-

trotehnik, upokojenec
2   Jerneja Osolnik, 26.05.1989, Stahovica, Gozd 20, diplomirana bab-

ica, socialna oskrbovalka na domu
3   Silvo Cafuta, 21.06.1976, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 13, 

prodajalec, knjigovodja, vodja skladišča
4   Petra Rebernik, 05.07.1995, Stahovica, Godič 82, vzgojiteljica 

predšolskih otrok, študentka
5   Monika Omovšek, 26.02.1989, Stahovica, Podlom 6b, magistrica 

prevajanja, samostojna strokovna delavka, koordinatorica projek-
tov

6   Matej Slapar, 17.09.1984, Mekinje, Polčeva pot 7, univerzitetni 
diplomirani ekonomist, podžupan Občine Kamnik

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

Volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Duplica, 
Šmarca in Volčji Potok. 

V volilni enoti se voli sedem članov.

Liste kandidatov so:

1  LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1   Marko Šarec, 20.04.1967, Šmarca, Bistriška cesta 10a, električar, 

vodja proizvodne enote
2   Nives Matjan, 28.07.1966, Kamnik, Ljubljanska cesta 21k, zdravst-

veni tehnik, poslovna sekretarka
3   Vido Repanšek, 07.08.1963, Šmarca, Spodnji log 1, fotograf, sve-

tovalec
4   Lara Jemec, 28.03.1988, Šmarca, Primoževa ulica 11, diplomirana 

organizatorka turizma, knjigovodja
5   Matija Podržaj, 30.11.1984, Šmarca, Grintovška cesta 13, gimnazi-

jski maturant, komercialist
6   Vanda Levar, 22.06.1965, Šmarca, Trg padlih borcev 2, diplomirana 

vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica
7   Cvetko Emeršič, 04.04.1968, Šmarca, Jeranova ulica 11, strojni 

ključavničar, vodja obrti

2  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1   Natalija Berlec, 19.08.1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 4, univ. 

dipl. splošna jezikoslovka in prof. sociologije, javna uslužbenka
2   Rudi Veršnik, 24.07.1950, Šmarca, Gornji log 16, ekonomist, upo-

kojenec
3   Nada Pustotnik, 22.10.1954, Kamnik, Prvomajska ulica 9, ekonom-

ski tehnik, upokojenka
4   Jožef Galičič, 27.09.1970, Kamnik, Črnivška ulica 3, gostinski poslo-

vodja, samostojni podjetnik

3  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1   Franc Orešnik, 25.10.1955, Kamnik, Jamova ulica 2a, radiološki 

inženir, inženir svetovalec
2   Helenca Rode, 17.07.1966, Šmarca, Bistriška cesta 27, osnovna 

šola, kmetovalka
3   Domen Virant, 21.09.1992, Radomlje, Volčji Potok 7, univ. dipl. 

geog., univ. dipl. zgo., inž. kmetijstva in krajine, kmetovalec, dop. 
dej. na kmetiji

4   Leopoldina Prešeren, 12.05.1953, Kamnik, Šipkova ulica 10, sred-
nja šola, upokojenka

5   Marjan Jerman, 10.04.1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 47, kmeti-
jska šola, kmetovalec

6   Ana Marija Hafner, 27.06.1946, Kamnik, Ljubljanska cesta 20a, os-
novna šola, upokojenka

7   Stanislav Cerar, 29.07.1962, Radomlje, Volčji Potok 6a, univerzitet-
ni diplomirani inženir geodezije, direktor družbe

4  SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1   Renata Rihter, 06.02.1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 8, univerz-

itetna diplomirana ekonomistka, sodna zapisnikarica
2   Zvonimir Kolenik, 12.03.1958, Šmarca, Zelena pot 8, inženir elek-

trotehnike, univ. dipl. organizator, uradnik

5  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1   Janko Loboda, 31.10.1955, Šmarca, Sončna ulica 4, električar, upo-

kojenec
2   Verica Bukovec, 10.01.1955, Kamnik, Ulica Matije Blejca 20, osnov-

na šola, upokojenka
3   Rušo Adrović, 25.12.1951, Kamnik, Klavčičeva ulica 3, voznik težke 

mehanizacije, upokojenec
4   Vesna Mestek, 25.05.1960, Šmarca, Nožiška cesta 26, osnovna šola, 

upokojenka
5   Vidko Kregar, 09.06.1950, Radomlje, Volčji Potok 8, gimnazijski 

maturant, upokojenec

6   Anica Osolin, 15.07.1955, Kamnik, Ulica Matije Blejca 18, osnovna 
šola, upokojenka

7  Demir Adrović, 09.06.1987, Kamnik, Ulica Matije Blejca 10, diplo-
mirani ekonomist, nezaposlen

6  LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
1   Žaklina Zdravković, 30.04.1981, Kamnik, Klavčičeva ulica 2, 

turistični tehnik, administratorka v cestnem uporabniškem centru
2   Grega Zorman, 13.07.1982, Kamnik, Ulica Matije Blejca 5, univerz-

itetni diplomirani ekonomist, podjetnik
3   Anita Ulčar, 08.09.1981, Šmarca, Habjanova ulica 3, ekonomski in 

komercialni tehnik, referentka na tehničnih pregledih
4   Boris Pohlin, 28.02.1959, Kamnik, Jakopičeva ulica 1, strojni 

ključavničar, vzdrževalec strojev
5   Barbara Božič, 30.07.1972, Kamnik, Bakovniška ulica 11, diplomi-

rana ekonomistka, podjetnica
6   Aljoša Rogel, 04.11.1977, Kamnik, Ulica Matije Blejca 4, gostinsko-

turistični tehnik, komercialist
7   Tadej Prvinšek, 14.12.1972, Kamnik, Ulica Matije Blejca 16, kuhar, 

serviser

7  LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA
1   Mateja Škufca, 27.06.1966, Šmarca, Kamniška cesta 75, srednja 

medicinska sestra, medicinska sestra
2   Darko Škofic, 12.03.1958, Šmarca, Kamniška cesta 77, diplomirani 

ekonomist, samostojni podjetnik
3   Urša Oštir Škofic, 28.06.1995, Šmarca, Bistriška cesta 13, vzgojitelji-

ca predšolskih otrok, študentka
4   Feriz Korać, 15.04.1963, Kamnik, Ulica Matije Blejca 14, gradbeni 

tehnik, podjetnik
5   Vlasta Bider, 20.12.1952, Kamnik, Ljubljanska cesta 24a, aranžerka, 

upokojenka
6   Drago Kolar, 20.02.1965, Kamnik, Groharjeva ulica 4, policist – 

kriminalist, upokojenec
7   Duško Pajić, 18.04.1980, Kamnik, Klavčičeva ulica 10, prometni 

tehnik, voznik

8  LEVICA
1   Lučka Vavpetič, 06.11.1984, Kamnik, Groharjeva ulica 2, magistrica 

svetovnih študij, asistentka izobraževanja

9  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1   Roman Maligoj, 29.05.1950, Kamnik, Groharjeva ulica 12, strojni 

tehnik, upokojenec
2   Petra Jončeska Malovrh, 30.11.1982, Kamnik, Jakopičeva ulica 22, 

gimnazijska maturantka, višja bančna svetovalka
3   Milenko Spasić, 25.02.1953, Kamnik, Ulica Matije Blejca 16, poli-

cist, upokojenec
4   Jožica Osolnik, 01.04.1960, Kamnik, Ljubljanska cesta 21c, trgov-

ska poslovodkinja, upokojenka
5   Tone Otrin, 26.01.1954, Kamnik, Prvomajska ulica 10a, grafični 

tehnolog, upokojenec

10 LISTA SANDIJA URŠIČA
1   Robert Prosen, 20.04.1971, Kamnik, Ulica Matije Blejca 2, poslo-

vodja, komercialist na terenu
2   Dadi Zehrada Delić, 02.05.1982, Kamnik, Jakopičeva ulica 13, eko-

nomski tehnik, brezposelna
3   Dragan Panić, 22.09.1981, Kamnik, Jakopičeva ulica 29, trgovec – 

prodajalec, voznik
4   Jana Schnabl, 10.06.1975, Šmarca, Kamniška cesta 29, ekonomski 

tehnik, referentka v računovodstvu
5   Aleš Brinovec, 12.02.1976, Šmarca, Radomeljska cesta 12, diplomi-

rani varstvoslovec, javni uslužbenec
6   Simona Uršič, 07.12.1979, Kamnik, Ljubljanska cesta 33a, ekonom-

ski tehnik, administratorka
7   Rok Hribar, 23.12.1981, Radomlje, Volčji Potok 24e, profesor 

športne vzgoje, učitelj

11 NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1   Bogdan Pogačar, 20.08.1979, Kamnik, Bakovnik 7, diplomirani 

inženir geodezije, geodet
2   Helena Kregar, 21.02.1958, Radomlje, Volčji Potok 8, profesorica 

kemije, učiteljica
3   Matjaž Šporar, 30.12.1960, Šmarca, Kamniška cesta 63a, inženir 

elektrotehnike, prokurist
4   Vesna Janežič, 08.03.1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, univ. 

dipl. bibliotekarka, prof. teologije, spec. psihoterapije, učiteljica v 
osnovni šoli

5   Ivan Miroslav Sekavčnik, 14.07.1939, Šmarca, Grintovška cesta 10, 
univerzitetni diplomirani inženir strojništva, upokojenec

6   Barbara Černetič, 26.09.1975, Kamnik, Ljubljanska cesta 21e, 
trgovka, poslovodkinja

7   Žiga Levar, 22.03.1986, Šmarca, Trg padlih borcev 2, ekonomski 
tehnik, samostojni podjetnik

12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1   Marija Gornik Kugler, 21.10.1955, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, 

magistrica znanosti (pravna fakult., smer javna uprava), upoko-
jenka

2   Marjan Šorn, 28.01.1964, Kamnik, Ulica Matije Blejca 2, inženir lo-
gistike, vodja logistike

3   Emilija Bunc, 30.05.1952, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, elek-
trotehnik, podjetnica

4   Janko Blagšič, 05.05.1943, Kamnik, Ulica Matije Blejca 16, profesor 
sociologije, upokojenec

5   Marta Sovič, 29.08.1950, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, adminis-
tratorka, upokojenka

6   Jure Jurić, 10.07.1956, Kamnik, Ulica Matije Blejca 4, poklicni 
voznik, operater pri lakiranju

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

Volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Novi trg, Kam-
nik Center, Perovo, Podgorje in Zaprice. 

V volilni enoti se voli deset članov.

Liste kandidatov so:

1  LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1   mag. Urban Bergant, 19.11.1969, Kamnik, Podgorje 42a, magister 

elektrotehnike, direktor
2   Alenka Jevšnik, 14.08.1965, Kamnik, Kovinarska cesta 10b, univer-

zitetna socialna pedagoginja, vzgojiteljica
3   Božidar Pilej, 25.12.1946, Kamnik, Tunjiška cesta 2b, učitelj  razred-

nega pouka, upokojenec
4   Marija Končnik, 25.11.1967, Kamnik, Podgorje 94g, bolničarka, ne-

govalka
5   Marjan Tušak, 02.02.1956, Kamnik, Mlakarjeva ulica 8, diplomirani 

organizator, upokojenec
6   Lejla Galić, 14.05.1983, Kamnik, Pot na Poljane 3, diplomirana 

računovodja, računovodja
7   Jure Grkman, 29.09.1999, Kamnik, Perovo 12c, ekonomski tehnik, 

študent
8   Nada Spruk, 26.06.1967, Kamnik, Tomšičeva ulica 11, vzgojiteljica 

predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice
9  Rudolf Bič, 10.09.1948, Kamnik, Perovo 12c, inštalater, upokojenec
10   Žan Planinc, 15.02.2000, Kamnik, Pot na Dobravo 14, osnovna 

šola, dijak

2  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1   Matija Sitar Močnik, 21.11.1992, Kamnik, Košiše 14a, univerzitetni 

diplomirani inženir logistike, študent
2   Valentina Kokotec, 30.09.1964, Kamnik, Na bregu 30, inženirka 

elektrotehnike, poslovna sekretarka
3   Leon Pirman, 13.09.1957, Kamnik, Na bregu 34, gimnazijski mat-

urant, upokojenec
4   Dragica Marković, 11.07.1954, Kamnik, Zikova ulica 1, administra-

tivni tehnik, upokojenka
5   Robert Kokotec, 20.01.1964, Kamnik, Na bregu 30, inženir elek-

trotehnike, direktor

3  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1   dr. Anton Svetlin, 26.08.1953, Kamnik, Podgorje 58b, doktor 

znanosti vet. medicine, uradni veterinar svetnik
2   Marjana Cvirn, 15.09.1959, Kamnik, Vegova ulica 1, diplomirana 

inženirka kmetijstva, urednica
3   mag. Janez Jeretina, 01.05.1965, Kamnik, Bevkova ulica 4, magis-

ter kmetijskih znanosti, raziskovalec
4   Vita Štritof, 25.08.1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 9c, diplomirana 

ekonomistka, bančna komercialistka
5   Stanislav Zore, 06.05.1939, Kamnik, Medvedova ulica 44, poklicna 

živilska šola, upokojenec
6   Marija Plahutnik, 14.12.1965, Kamnik, Medvedova ulica 8, eko-

nomski tehnik, računovodja
7   Klementina Kunej Uršič, 14.04.1986, Kamnik, Na jasi 14, diplomi-

rana upravna organizatorka, komercialistka za tuji trg

4  SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1   Cene Lap, 21.05.1984, Kamnik, Ulica Frančka Miha Paglovca 7, 

univerzitetni diplomirani organizator, informatik, vodja oddelka 
podpore

2   Talija Merčun, 27.06.1977, Kamnik, Ulica Ljudevita Stiasnyja 8, 
univerzitetna diplomirana ekonomistka, mag. poslovnih ved, 
finančnica v službi za proračun

3   Vincenc Polak, 13.11.1941, Kamnik, Tunjiška cesta 11, dimnikar, 
upokojenec

4   Branka Lap, 01.02.1951, Kamnik, Ulica Frančka Miha Paglovca 7, 
specialna pedagoginja, upokojenka

5   Walter Maj Vidmar, 02.05.1998, Kamnik, Rozmanova ulica 1a, gim-
nazijski maturant, študent

5  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1   mag. Julijana Bizjak Mlakar, 07.09.1956, Kamnik, Pot na Dobravo 

17, magistra poslovne politike in organizacije, področna sekre-
tarka

2   Franc Vengust, 24.06.1947, Kamnik, Steletova cesta 3, športni ped-
agog, upokojenec

3   Marija Vanda Sajovic Verbole, 25.05.1942, Kamnik, Podgorje 30d, 
univerzitetna diplomirana arhitektka, upokojenka

4   Pero Ilić, 03.03.1952, Kamnik, Pot na Dobravo 16, elektrotehnik, 
upokojenec

5   Karolina Osredkar, 01.05.1935, Kamnik, Miklavčičeva ulica 8, pred-
metna učiteljica sociologije, upokojenka

6  Anton Stele, 10.01.1947, Kamnik, Šutna 37, mizar, upokojenec
7   Darka Skalar, 23.01.1954, Kamnik, Miklavčičeva ulica 1, akademska 

glasbenica – violončelistka, upokojenka
8   Nikola Bijelić, 25.02.1949, Kamnik, Župančičeva ulica 4, inženir ke-

mijske tehnologije, upokojenec
9   Mojca Škraba, 03.12.1964, Kamnik, Podgorje 120, diplomirana 

pravnica, direktorica
10   Stanislav Kranjc, 01.01.1961, Kamnik, Podgorje 50, prodajalec – 

voznik, spremljevalec invalidne mladine

6  LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
1   Edis Rujović, 22.10.1989, Kamnik, Fužine 2a, diplomirani varstvosl-

ovec – kriminalistično preiskovanje, specialist za nadzor in kvaliteto
2   mag. Mateja Poljanšek, 19.03.1965, Kamnik, Ulica Toma Brejca 

1a, univerzitetna diplomirana biologinja, mag. varstva naravne 
dediščine, sekretarka komisije v Državnem svetu

3   Gregor Ocepek, 21.03.1977, Kamnik, Podgorje 23, osnovna šola, 
samostojni podjetnik



Lokalne volitve 2018
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Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 74. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 
83/12 in 68/17) ter 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odl. US in 23/17) objavlja

SEZNAM KANDIDATOV ZA
ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE KAMNIK ZA LOKALNE VOLITVE

18. novembra 2018

1  KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA 
Volilna enota št. 1
1   Klemen Udovč, 19.11.1980, Stahovica, Krivčevo 14b, policist, 

predstavnik za medije pri policijskem sindikatu
2   Vilko Kešnar, 26.06.1966, Stahovica, Krivčevo 7a, srednja 

gradbena šola, direktor pekarne
3   Simon Golob, 21.09.1994, Stahovica, Zavrh pri Črnivcu 1, 

diplomirani inženir kmetijstva, svetovalec specialist za 
tehnologijo čebelarjenja

4   Valentina Brelih, 02.09.1984, Stahovica, Podstudenec 11a, 
diplomirana poslovna sekretarka, delo v proizvodnji

5   Vida Romšak, 20.06.1955, Stahovica, Potok v Črni 5a, ekonomski 
tehnik, upokojenka

6   Francka Starovasnik, 09.01.1962, Stahovica, Krivčevo 6c, 
ekonomski tehnik, upokojenka

7   Janko Spruk, 02.12.1988, Stahovica, Krivčevo 25, voznik, voznik 
težke gradbene mehanizacije

8   Irena Ručigaj, 22.09.1963, Stahovica, Gozd 17d, prodajalka, 
administratorka

9  Pavel Žvelc, 04.08.1948, Stahovica, Gozd 52, kovinar, upokojenec

Voli se 7 članov.

2  KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Volilna enota št. 1
1   Marija Trebušak, 10.03.1948, Kamnik, Bakovniška ulica 5, višja 

upravna delavka, upokojenka
2   Lučka Vavpetič, 06.11.1984, Kamnik, Groharjeva ulica 2, 

magistrica svetovnih študij, asistentka izobraževanja
3   Bogdan Pogačar, 20.08.1979, Kamnik, Bakovnik 7, diplomirani 

inženir geodezije, geodet
4   Andrej Hribar, 15.01.1967, Kamnik, Jakopičeva ulica 12, serviser 

fot. strojev, serviser
5   Dragan Panić, 22.09.1981, Kamnik, Jakopičeva ulica 29, trgovec 

– prodajalec, voznik
6   Ivana Helena Križnik, 13.04.1945, Kamnik, Slatnarjeva ulica 2, 

diplomirana pravnica, upokojenka
7   Marjan Jerman, 10.04.1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 47, 

kmetijska šola, kmetovalec
8 Ema Matjaž, 31.03.1968, Kamnik, Dobajeva ulica 2, srednja šola
9   Martin Nartnik, 31.07.1956, Kamnik, Ljubljanska cesta 15c, 

srednja šola, brezposeln
10   Andraž Matjaž, 15.11.1993, Kamnik, Dobajeva ulica 2, gimnazijski 

maturant, študent
11   Vesna Janežič, 08.03.1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, univ. 

dipl. bibliotekarka, prof. teologije, spec. psihoterapije, učiteljica v 
osnovni šoli

Voli se 7 članov.

3  KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Volilna enota št. 1
1   Mira Potokar, 01.09.1958, Stahovica, Godič 23, magistra poslovnih 

ved, direktorica
2   Zvonko Klobučar, 14.09.1954, Stahovica, Godič 80a, avtoklepar, 

upokojenec
3   Anica Starovasnik, 27.07.1953, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 

1a, osnovna šola, upokojenka

4   Damjana Jagodic, 19.01.1975, Kamnik, Steletova cesta 23b, diplo-
mirana upravna organizatorka, poslovna sekretarka

5   Janez Zorman, 24.11.1960, Kamnik, Prisojna pot 24, gimnazijski 
maturant, vodja proizvodnje, tehnologije

6   Urban Bergant, 07.11.1973, Kamnik, Kranjska cesta 7, poslovni 
sekretar, direktor

7   Matej Berlec, 20.08.1991, Kamnik, Streliška ulica 2, strojni tehnik, 
ključavničar

8   Matej Golob, 28.07.1982, Kamnik, Livarska ulica 1, osnovna šola, 
voznik

9   Tamara Šek, 03.05.1984, Kamnik, Zikova ulica 8, diplomirana eko-
nomistka, računovodkinja

10  Medeja Mrgole, 14.05.1991, Kamnik, Kersnikova ulica 6, organiza-
torka poslovanja, svetovanje, masaža, terapija in pomoč mladim

7  LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA
1   Anton Tone Smolnikar, 22.09.1949, Kamnik, Vegova ulica 4, gim-

nazijski maturant, upokojenec
2   Nataša Sitar, 20.12.1966, Kamnik, Prisojna pot 34, diplomirana 

ekonomistka, podjetnica
3   Mihael Resnik, 28.09.1951, Kamnik, Maistrova ulica 32, gostinski 

tehnik, upokojenec
4   Jožica Šek, 19.03.1957, Kamnik, Zikova ulica 8, diplomirana višja 

medicinska sestra, preventiva predšolskih otrok
5   Miran Jereb, 19.09.1953, Kamnik, Medvedova ulica 11, višji uprav-

ni delavec, upokojenec
6   Marija Rasiewicz, 16.09.1949, Kamnik, Zikova ulica 1, diplomirana 

profesorica angleškega jezika in književnosti, upokojenka
7   Matjaž Pogačar, 21.01.1959, Kamnik, Ulica Ljudevita Stiasnyja 12, 

predmetni profesor slovenskega in angleškega jezika, podjetnik
8   Ana (Nuša) Lisjak, 24.03.1955, Kamnik, Parmova ulica 5a, gostinski 

tehnik, upokojenka
9   Smajo Bekrić, 14.08.1963, Kamnik, Perovo 18, elektrotehnik, pod-

jetnik
10  Rašit Dacić, 19.01.1959, Kamnik, Župančičeva ulica 3, pomoč 

starejšim osebam

8  LEVICA
1   Ivan Mitrevski, 25.05.1979, Kamnik, Župančičeva ulica 5, univ. dipl. 

filozof in univ. dipl. sociolog kulture, ilustrator, oblikovalec
2   Kartini Djalil, 14.01.1973, Kamnik, Župančičeva ulica 2, univerzitet-

na diplomirana socialna delavka, vodja medgeneracijskega centra
3   Luka Šabić Godec, 07.12.1984, Kamnik, Steletova cesta 3, vzgo-

jitelj, vzgojitelj – pomočnik

9  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1   Mojca Jončeska Malovrh, 09.03.1957, Kamnik, Trg talcev 8, diplo-

mirana ekonomistka, upokojenka
2   Marko Šimnovec, 01.02.1947, Kamnik, Na bregu 37, strojni tehnik, 

podjetnik
3   Edita Behrić, 01.08.1988, Kamnik, Samostanska ulica 8, diplomi-

rana fizioterapevtka, fizioterapevtka
4   Emil Redžić, 14.07.1980, Kamnik, Šutna 18, upravni tehnik, vodja 

proizvodnje
5   Dragica Klemše, 01.02.1961, Kamnik, Fužine 2, diplomirana up-

ravna organizatorka, strokovna sodelavka v pravni službi
6   Blaž Lomovšek, 24.12.1956, Kamnik, Fužine 2, osnovna šola, 

skladiščnik
7   Alenka Štilec, 07.11.1979, Kamnik, Perovo 9a, šivilja, likalka tekstilij
8   Vojko Žlindra, 22.04.1949, Kamnik, Samostanska ulica 12, 

metalurški tehnik, upokojenec
9   Terezija Mlakar, 12.10.1935, Kamnik, Vremšakova ulica 5, upoko-

jenka
10  Marija Schneider, 30.12.1953, Kamnik, Samostanska ulica 7, 

krojačica, upokojenka

10 LISTA SANDIJA URŠIČA
1   Šemso Mujanović, 01.09.1973, Kamnik, Palovška cesta 8, magister 

kinezioloških znanosti, ravnatelj dijaškega doma
2   Breda Podbrežnik Vukmir, 10.06.1962, Kamnik, Novi trg 31, magis-

trica bibliotekarskih znanosti, direktorica knjižnice
3   Goran Završnik, 23.05.1974, Kamnik, Podlimbarskega pot 4, gim-

nazijski maturant, kulturni menedžer
4   Evelina Štefin, 19.08.1995, Kamnik, Novi trg 36, diplomirana umet-

nostna zgodovinarka, študentka
5   David Šućur, 12.02.1979, Kamnik, Bevkova ulica 50, diplomirani 

varnostni inženir, direktor
6   Renata Mezgec, 21.09.1984, Kamnik, Bevkova ulica 22, ekonomski 

tehnik, računovodstvo
7   Marjan (Škatla) Novak, 25.07.1957, Kamnik, Medvedova ulica 20, 

kovinar, slikar
8   Rubina Viriant, 11.06.1997, Kamnik, Na bregu 38, gimnazijska mat-

urantka, študentka
9   Ana Marija Šućur, 13.01.1980, Kamnik, Bevkova ulica 50, diplomi-

rana varstvoslovka, vodja korporativne varnosti
10   Sanda Mujanović Gavranović, 30.12.1973, Kamnik, Palovška cesta 

8, magistrica ekonomskih znanosti, direktorica prodaje

11 NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1   Ivanka Učakar, 24.10.1952, Kamnik, Šolska ulica 5, profesorica 

slovenščine in dipl. lit. komp., upokojenka
2   dr. Jernej Markelj, 05.05.1983, Kamnik, Perkova ulica 2, magister 

inženir arhitekture, arhitekt
3   dr. Marjeta Humar, 11.02.1946, Kamnik, Žale 4a, samost. strok. 

sodel., specialistka v humanistiki, upokojenka
4   Martin Gorenc, 11.11.1948, Kamnik, Zikova ulica 3, ekonomski in 

komercialni tehnik, upokojenec
5   Nina Pavec, 08.01.1982, Kamnik, Podgorje 27b, diplomirana up-

ravna organizatorka, organizatorka porok
6   Primož Zupan, 24.11.1984, Kamnik, Na produ 4, univerzitetni 

diplomirani politolog, samostojni podjetnik

7   Romana Uršič, 30.10.1985, Kamnik, Steletova cesta 23b, diplomi-
rana vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica v osnovni šoli

8   Anton Klemenc, 14.06.1955, Kamnik, Kajuhova pot 1, poklicni av-
toprevoznik, upokojenec

9   Anton Stele, 10.01.1939, Kamnik, Glavni trg 16, svečar, elek-
trotehnik, upokojenec

10   Andrej Pregl, 10.10.1953, Kamnik, Jenkova ulica 9, elektrotehnik, 
upokojenec

12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1   Aljaž Žumer, 16.04.1991, Kamnik, Kranjska cesta 4a, magister poli-

tologije, svetovalec, državni uradnik
2   Alenka Klinc, 10.10.1966, Kamnik, Ljubljanska cesta 9a, specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja, prof. defektologije, svetovalka
3   Miha Uhan, 26.10.1977, Kamnik, Parmova ulica 5a, lesarski tehnik, 

vodja projektov
4   Danica Kramar, 29.01.1955, Kamnik, Zikova ulica 6, poslovna sek-

retarka, upokojenka
5   mag. Janez Topolšek, 28.10.1976, Kamnik, Steletova cesta 23a, 

univerzitetni diplomirani geograf, državni uradnik

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Kamnik

Janez Rozman l.r.

4   Uroš Uranič, 02.06.1973, Stahovica, Godič 4, mojster elektronik, 
monter

5   Marija Arko, 02.02.1964, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 36, 
ekonomski tehnik, administratorka

6   Boštjan Resnik, 17.01.1971, Stahovica, Godič 45i, univ. dipl. 
matematik, integracijski inženir

7   Roman Dobovšek, 25.05.1972, Stahovica, Vodice nad Kamnikom 
2b, diplomirani ekonomist, komercialist

8   Mihela Gabrovec, 14.08.1971, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 
1a, ekonomski tehnik, komercialistka

Voli se 7 članov.

4  KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
Volilna enota št. 1
1   Ivan (Ivo) Griljc, 29.10.1951, Kamnik, Levstikova ulica 11, višji 

upravni delavec, upokojenec
2   Simon Klevže, 07.10.1982, Kamnik, Žale 18c, elektrotehnik – 

energetik, samostojni podjetnik
3   Mihael Resnik, 28.09.1951, Kamnik, Maistrova ulica 32, gostinski 

tehnik, upokojenec
4   Irena Jeras, 15.06.1965, Kamnik, Kettejeva ulica 25, poslovna 

sekretarka, poslovna sekretarka
5   Ivanka Učakar, 24.10.1952, Kamnik, Šolska ulica 5, profesorica 

slovenščine in dipl. lit. komp., upokojenka
6   Ana (Nuša) Lisjak, 24.03.1955, Kamnik, Parmova ulica 5a, gostinski 

tehnik, upokojenka
7   Janez Repanšek, 03.04.1956, Kamnik, Kolodvorska ulica 3, lesarski 

tehnik, upokojenec

Voli se 7 članov.

5  KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Volilna enota št. 1
1   Nina Cestnik Pavlič, 06.01.1984, Stahovica, Bistričica 27, univ. 

dipl. organizatorka, radijska urednica
2   Jurij Čevka, 23.03.1959, Stahovica, Bistričica 4c, zidar, voznik
3   Gregor Mlakar, 02.11.1988, Stahovica, Klemenčevo 4, magister 

znanosti zootehnike, kmetovalec
4   Maja Pančur, 11.11.1986, Stahovica, Bistričica 15a, magistrica 

sociologije, vodja projektov
5   Mateja Jeras, 29.08.1976, Stahovica, Bistričica 6, poslovodkinja, 

namestnica vodje centra
6   Dominik Čevka, 04.09.1981, Stahovica, Zakal 14, diplomirani 

varstvoslovec, kmetovalec

Voli se 3 člane.

Volilna enota št. 2
1  Jure Pavlič, 07.08.1989, Stahovica, Stahovica 30a, voznik, operater
2   Mirjana Kemperl, 29.09.1972, Stahovica, Županje Njive 23, PTT 

tehnik, poslovna sekretarka
3   Klemen Gradišek, 23.01.1980, Stahovica, Županje Njive 30b, 

elektrotehnik, elektrotehnik
4   Andrej Potočnik, 12.12.1967, Stahovica, Županje Njive 25, 

strojnik, vodja obratovanja žičniških naprav, kmetovalec
5   Aleš Hribar, 01.11.1983, Stahovica, Stahovica 21b, lesni tehnik, 

trener
6   Maja Žagar, 22.02.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, 

prodajalka, pomočnica režiserja
7   Žan Potočnik, 22.09.1997, Stahovica, Stahovica 11c, ekonomski 

tehnik, študent

Voli se 3 člane.

Volilna enota št. 3
1   Božena Habjan Prusnik, 06.11.1959, Stahovica, Zgornje Stranje 

4b, prodajalka, upokojenka
2   Janez Cerar, 30.01.1948, Stahovica, Stolnik 12a, upokojenec
3   Robert Uranič, 19.06.1968, Stahovica, Zgornje Stranje 54, 

oblikovalec kovin, hišnik
4   Franci Šimenc, 14.03.1969, Stahovica, Zgornje Stranje 31, voznik, 

kmetovalec
5   Mariana Paula Rezelj, 24.11.1967, Stahovica, Spodnje Stranje 25e, 

diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra v specialistični 
ambulanti

6   Boštjan Lavrič, 07.09.1962, Stahovica, Zgornje Stranje 43a, dipl. 
inž. agronomije, svetovalec

Voli se 3 člane.

Volilna enota št. 4
1   Alojz Zamljen, 23.03.1969, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 

7a, kuharski tehnik, skrbnik telovadnice v osnovni šoli
2   Marta Balantič, 23.09.1976, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 

3, ekonomski tehnik, saldokontistka
3   Urška Kregar, 07.11.1975, Stahovica, Kregarjevo 17, 

konfekcionarka, delavka
4   Damijan Krmavnar, 31.10.1982, Stahovica, Zagorica nad 

Kamnikom 5a, elektrotehnik, zavarovalni zastopnik

Voli se 2 člana.

6  KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Volilna enota št. 1
1   Domen Brumec, 11.03.1990, Mekinje, Zduša 21, gimnazijski 

maturant, programer
2   Leon Bernot, 14.08.1996, Mekinje, Cesta treh talcev 8a, 

gimnazijski maturant, študent
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3   Agata Sankovič, 01.02.1953, Mekinje, Drnovškova pot 14, 
ekonomski tehnik, upokojenka

4   Urška Petek, 02.04.1982, Mekinje, Pot na Jeranovo 7, profesorica 
razrednega pouka, učiteljica

5   Zdenka Petek, 14.03.1951, Mekinje, Pot na Jeranovo 7, višja 
medicinska sestra, upokojenka

6   Blaž Letnar, 23.08.1992, Mekinje, Cesta treh talcev 10a, 
diplomirani zgodovinar, strežnik, sprevodnik

7   Nace Koncilja, 13.09.1991, Mekinje, Jeranovo 7, diplomirani 
geograf, informator

Voli se 7 članov.

7  KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Volilna enota št. 1
1   Marjan Semprimožnik, 08.07.1970, Motnik, Motnik 6b, dipl. jav. 

upr. (UN), komercialist
2   Peter Sajovic, 23.06.1959, Motnik, Motnik 16a, iur., prokurist 

d.o.o.
3   Majda Hribar, 13.02.1977, Motnik, Motnik 22a, dipl. upr. 

organizatorka, vodja pisarne

Voli se 2 člana.

Volilna enota št. 2
1   Nikolaj Bergant, 01.12.1981, Motnik, Motnik 37, univ. dipl. soc. 

del., socialni delavec
2   Simonca Koželj, 18.02.1971, Motnik, Motnik 59, trgovka, 

proizvodnja
3   Mihael Poljanšek, 18.08.1967, Motnik, Motnik 59a, zidar, voznik 

kombija

Voli se 2 člana.

Volilna enota št. 3
1   Janko Podbregar, 08.12.1960, Motnik, Zgornji Motnik 12, osnovna 

šola, kmetovalec
2   Marko Orehovec, 30.05.1983, Motnik, Zgornji Motnik 3, srednja 

šola za živilsko tehnologijo, kmetovalec
3  Ančka Podbevšek, 02.07.1965, Motnik, Zgornji Motnik 15, 

trgovka, kmetovalka

Voli se 2 člana.

Volilna enota št. 4
1   David Slapnik, 08.09.1982, Motnik, Bela 28, strojnik gradbene 

mehanizacije, monter strojnih inštalacij
2   Mitja Grzinčič, 30.06.1957, Motnik, Bela 16, inštalater, 

elektroinštalater
3   Janja Pestotnik, 16.12.1970, Motnik, Bela 30, veterinarski tehnik, 

zavarovalna zastopnica

Voli se 2 člana.

Volilna enota št. 5
1   Marjan Pec, 11.02.1952, Motnik, Zajasovnik – del 12, kmetovalec
2   Anton Hribar, 31.08.1957, Motnik, Zajasovnik – del 2, osnovna 

šola, upokojenec

Voli se 1 član.

8  KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Volilna enota št. 1
1   Vesna Kropivšek, 18.04.1985, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 50, 

univerzitetna profesorica, učiteljica likovne umetnosti v osnovni 
šoli

2   Mitja Mihelič, 20.10.1980, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 151, 
vzgojitelj, vzgojitelj v vrtcu

3   Anica Burja, 13.07.1970, Kamnik, Poreber 21, šivilja, šivilja
4   Vanja Flis Gričar, 08.10.1977, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 103, 

diplomirana ekonomistka, računovodkinja
5   Nataša Golob, 15.01.1979, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 130, 

ekonomski tehnik, vodja logistike
6   Janez Pančur, 18.03.1965, Kamnik, Oševek 16, elektroinženir, 

komercialist
7   Jure Poljanšek, 14.04.1983, Kamnik, Hrib pri Kamniku 2, lesarski 

tehnik, profesionalni vojak

Voli se 7 članov.

9  KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Volilna enota št. 1
1   Tilen Travnik, 04.06.1981, Kamnik, Na jasi 6, univ. dipl. inž. živilske 

tehnologije, svetovalec/vodja projektov
2   Anja Klančnik, 11.07.1989, Kamnik, Na jasi 3, ekonomistka, 

tržnica
3   Ivan Bizjak, 07.05.1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17, univerzitetni 

diplomirani inženir matematike, izvedenec za IT
4   Blanka Kralj, 12.08.1974, Kamnik, Pot na Dobravo 13, gimnazijska 

maturantka, samozaposlena – terapevtka
5   Brina Redling, 26.07.1982, Kamnik, Novi trg 26a, univ. dipl. 

pravnica, pravnica
6   Jurij Reščič, 02.10.1965, Kamnik, Perovo 5, doktor kemije, 

visokošolski učitelj
7   Uroš Kokotec, 27.10.1992, Kamnik, Na bregu 30, gimnazijski 

maturant, študent

Voli se 7 članov.

10  KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Volilna enota št. 1
1   Janez Bergant, 17.02.1955, Kamnik, Kovinarska cesta 24, učitelj, 

upokojenec
2   Robert Lipovšek, 23.08.1976, Kamnik, Livarska ulica 7, komunalni 

inženir, operater administrator
3   Luka Šabić Godec, 07.12.1984, Kamnik, Steletova cesta 3, 

vzgojitelj, vzgojitelj pomočnik
4   Edvard Osenk, 14.02.1958, Kamnik, Kovinarska cesta 2a, inženir 

gradbeništva, upokojenec
5   Helena Kovačič, 20.03.1957, Kamnik, Ljubljanska cesta 11, 

ekonomistka, komercialistka
6   Majda Rojc, 04.10.1951, Kamnik, Zikova ulica 4, univ. dipl. oec., 

višja svetovalka MDDSZ
7  Janez Čirič, 28.10.1949, Kamnik, Steletova cesta 1, upokojenec
8   Manca Galjot, 11.12.1987, Kamnik, Kovinarska cesta 1c, 

pomočnica vzgojitelja, vzgojiteljica, trgovka
9   Mitja Kemperle, 15.06.1982, Kamnik, Zikova ulica 1, logistični 

tehnik, samostojni tehnik

Voli se 7 članov.

11  KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Volilna enota št. 1
1   Gašper Petek, 20.12.1972, Kamnik, Podgorje 122b, avtomehanik, 

avtomehanik
2   Mirko Žurbi, 10.08.1955, Kamnik, Podgorje 61c, VKV mehanik, 

upokojenec
3   Uroš Benkovič, 16.09.1979, Kamnik, Podgorje 44, kmetovalec – 

poljedelec, kmetovalec
4   Nika Učakar Golob, 01.03.1978, Kamnik, Podgorje 3c, univ. dipl. 

inž. arh., projektantka arhitekture
5   Boris Mikuš, 27.10.1974, Kamnik, Podgorje 52, univ. dipl. org. 

dela, komercialist
6   Petra Košir, 06.07.1988, Kamnik, Podgorje 122b, ekonomski 

tehnik, gostinstvo
7   Štefan Grošelj, 24.12.1951, Kamnik, Podgorje 39, strojni 

ključavničar, upokojenec
8   Natalija Trebušak, 16.01.1989, Kamnik, Podgorje 123a, pomočnica 

vzgojitelja, pomočnica vzgojiteljice
9   Stanislav Kranjc, 01.01.1961, Kamnik, Podgorje 50, prodajalec – 

voznik, spremljevalec invalidne mladine
10   Andreja Hacin Žurbi, 11.02.1983, Kamnik, Podgorje 61c, univ. 

dipl. lit. komp. in profesorica slovenščine, profesorica slovenščine
11   Janko Baloh, 07.03.1956, Kamnik, Podgorje 54, prodajalec, 

upokojenec
12   Mira Benkovič Tonin, 17.07.1982, Kamnik, Podgorje 44, univ. dipl. 

anglistka, kmetovalka

Voli se 7 članov.

12  KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Volilna enota št. 1
1   Stanislav Žavbi, 02.10.1956, Laze v Tuhinju, Laseno 3, osnovna 

šola, upokojenec
2   Robert Pestotnik, 17.07.1974, Blagovica, Veliki Rakitovec 5, 

osnovna šola, voznik
3   Marjan Kancilija, 01.09.1971, Blagovica, Gabrovnica 4, strojni 

tehnik, mizar
4   Monika Grašič, 29.10.1976, Blagovica, Mali Rakitovec 7, univ. dipl. 

soc. kult. in prof. zgodovine, učiteljica v osnovni šoli
5   Lidija Mali, 14.11.1982, Laze v Tuhinju, Pšajnovica 12, dipl. 

vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok
6   Marija Žibert, 03.07.1975, Blagovica, Veliki Rakitovec 2a, 

ekonomski tehnik, računovodstvo
7   Marjan Zalogar, 16.05.1977, Blagovica, Gabrovnica 9, 

avtomehanik, avtomehanik

Voli se 7 članov.

13  KRAJEVNA SKUPNOST SELA 
Volilna enota št. 1 
1   Joško Zavolovšek, 19.04.1960, Kamnik, Poljana 2, osnovna šola, 

upokojenec
2   Franc Poljanšek, 20.11.1962, Kamnik, Bela Peč 6, osnovna šola, 

kmetovalec
3  Franc Sušnik, 06.10.1967, Kamnik, Rožično 5, varilec, varilec
4   Metoda Hribar, 20.07.1974, Kamnik, Rožično 9, trg. poslovodkinja, 

vodja Fresh oddelka
5   Alenka Stehničar, 07.08.1984, Kamnik, Sela pri Kamniku 7, 

gimnazijska maturantka, svetovalka za sisteme – vodja kakovosti
6  Primož Pirc, 18.03.1975, Kamnik, Markovo 2a, avtoklepar, cenilec
7   Nataša Pivec, 18.10.1979, Kamnik, Sela pri Kamniku 28, 

profesorica razrednega pouka, učiteljica

Voli se 7 članov.

14  KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS 
Volilna enota št. 1
1   Matej Mali, 19.11.1982, Laze v Tuhinju, Snovik 1b, gradbeni 

tehnik, gradbeništvo
2   Damijan Zdovc, 20.09.1971, Kamnik, Podhruška 4d, monter in 

upravljavec energetskih naprav, monter, delavec v športu
3   Janez Pavlič, 27.02.1962, Laze v Tuhinju, Potok 8, kmetovalec, 

kmetovalec
4   Mira Drolc, 09.08.1970, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 37, 

trgovska poslovodkinja, samostojna podjetnica
5   Olga Bergant, 03.07.1953, Laze v Tuhinju, Vaseno 6, osnovna šola, 

upokojenka
6   Irena Koncilija, 22.03.1966, Laze v Tuhinju, Pirševo 3, šivilja, delo 

na kmetiji

7   Branislav Mavsar, 16.09.1964, Laze v Tuhinju, Loke v Tuhinju 3j, 
kemijski tehnik, tehnolog

Voli se 7 članov.

15  KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Volilna enota št. 1
1   Olga Tonin, 28.06.1971, Šmarca, Bistriška cesta 4, univerzitetna 

diplomirana pravnica, vodja oddelka za gospodarstvo, kmetijstvo 
in občo upravo UE Ljubljana

2   Sabina Romšak, 23.02.1972, Šmarca, Zelena pot 1a, diplomirana 
ekonomistka, marketing

3   Matija Podržaj, 30.11.1984, Šmarca, Grintovška cesta 13, 
gimnazijski maturant, komercialist

4   Matjaž Šporar, 30.12.1960, Šmarca, Kamniška cesta 63a, inženir 
elektrotehnike, prokurist

5   Anja Grašič, 02.08.1995, Šmarca, Trata 3, diplomirana poslovna 
pravnica, svetovalka

6   Gašper Pavlin, 30.08.1982, Šmarca, Trata 7, univ. diplomirani 
organizator informatik, direktor

7   Mitja Šarec, 23.02.1972, Šmarca, Habjanova ulica 4, diplomirani 
poslovni informatik, sistemski inženir

Voli se 7 članov.

16  KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V TUHINJU
Volilna enota št. 1
1   Monika Berisha, 17.04.1988, Laze v Tuhinju, Stebljevek 4, dipl. 

tekstilna inženirka, skrbnica izdelkov
2   Sandra Žibert, 12.09.1993, Laze v Tuhinju, Buč 15, diplomirana 

medicinska sestra, medicinska sestra
3   Peter Hočevar, 12.06.1978, Laze v Tuhinju, Hruševka 1a, 

ekonomski tehnik, direktor
4   mag. Mitja Zabavnik, 11.06.1982, Laze v Tuhinju, Šmartno v 

Tuhinju 4b, magister znanosti, univ. dipl. inž. el., sistemski inženir
5   Janez Pavlič, 05.04.1975, Laze v Tuhinju, Buč 6, elektrotehnik – 

elektronik, navijalec – monter
6   Janez Pavlič, 15.11.1978, Laze v Tuhinju, Sidol 6, lesni tehnik, 

direktor
7   Vera Gržan, 17.02.1973, Laze v Tuhinju, Sidol 1c, ekonomistka, 

pravosodna sodelavka
8   Janez Pančur, 07.10.1956, Laze v Tuhinju, Kostanj 8, pohištveni 

mizar, upokojenec
9   Andreja Kadunc, 19.10.1980, Laze v Tuhinju, Sidol 3, konfekcijska 

modelarka, NPK peka kruha, potic in peciva, delo v proizvodnji 
– čistilka

Voli se 7 članov.

17  KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Volilna enota št. 1
1   Matjaž Sedeljšak, 31.05.1973, Motnik, Špitalič 27, administrator, 

skladiščnik
2   Romina Suhoveršnik, 08.02.1985, Motnik, Špitalič 4, tehnik 

zdravstvene nege, medicinska sestra
3   Fanika Drolc, 02.10.1973, Motnik, Bela 26, šivilja, negovalka na 

domu
4   Špela Hribar, 15.08.1995, Motnik, Špitalič 38, ekonomski tehnik, 

študentka
5   Marjan Karo, 13.08.1976, Motnik, Okrog pri Motniku 2, osnovna 

šola, sekač
6   Marko Drolc, 30.08.1966, Motnik, Špitalič 10, strojni tehnik, 

samostojni podjetnik
7   Bojana Pančur, 04.07.1980, Motnik, Špitalič 32a, diplomirana 

varnostna inženirka, strokovna sodelavka
8   Valentin Hribar, 14.07.1959, Motnik, Špitalič 34a, strojni 

ključavničar, upokojenec
9   Igor Zajec, 26.06.1971, Laze v Tuhinju, Okrog pri Motniku 11, 

strojni ključavničar, vzdrževalec strojev in naprav
10 Marko Pančur, 06.04.1972, Motnik, Bela 3b, zidar, zidar

Voli se 7 članov.

18  KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Volilna enota št. 1:
1   Cvetka Slapnik, 24.01.1989, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 39a, 

diplomirana matematičarka, poslovna sekretarka – 
računovodkinja

2   Dejan Bajde, 25.07.1979, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 19, dipl. 
organizator dela, referent v logistiki

Voli se 2 člana.

Volilna enota št. 2:
1   Anže Bajde, 07.10.1983, Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 22, 

gimnazijski maturant, vodja razvoja

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 3:
1   Stanislav Pirš, 23.03.1970, Laze v Tuhinju, Stara sela 3a, strojni 

ključavničar, zaposlen v farmacijskem podjetju

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 4:
1   Peter Zajc, 15.10.1982, Laze v Tuhinju, Golice 14a, gradbeni 

inženir, vodja projektov

Voli se 1 član.
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Volilna enota št. 5:
1   Franci Železnik, 05.07.1973, Laze v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju 1b, 

slikopleskar, slikopleskar

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 6:
1   Marko Šmit, 12.01.1972, Laze v Tuhinju, Črni vrh v Tuhinju 6, 

strojni ključavničar, monter suhomontažnih sistemov

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 7:
1   Janez Stojc, 30.05.1976, Laze v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju 1a, 

gimnazijski maturant, vodja v proizvodnji

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 8:
1   Franc Hribar, 05.01.1983, Laze v Tuhinju, Liplje 1, strojni tehnik, 

vzdrževalec

Voli se 1 član.

Volilna enota št. 9:
1   Robert Zalaznik, 26.08.1974, Laze v Tuhinju, Veliki Hrib 3, 

avtomehanik, samostojni podjetnik

Voli se 1 član.
Volilna enota št. 10:
1   Janez Hribar, 22.03.1974, Laze v Tuhinju, Mali Hrib 4c, strojni 

mehanik, delavec v proizvodnji

Voli se 1 član.

19  KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Volilna enota št. 1:
1   Tatjana Lipovšek, 13.01.1964, Kamnik, Tunjiška Mlaka 19c, dipl. 

org. dela, vodja tehničnih služb
2   Aleksander Mikuš, 16.05.1961, Kamnik, Košiše 17, inženir 

kemijske tehnologije, direktor
3   Jan Žavbi, 12.11.1998, Kamnik, Tunjice 36b, osnovna šola, 

tesarska – krovska dela
4   Mirko Golob, 01.11.1967, Kamnik, Tunjice 36, osnovna šola, 

komunalni delavec

5   Simona Brulc, 05.10.1972, Kamnik, Tunjice 35a, poslovna 
sekretarka, vodja servisne službe

6   Milena Erbežnik Klanšek, 26.10.1966, Kamnik, Tunjice 29, 
vzgojiteljica, varuška

7   Valentin Zabavnik, 04.01.1953, Kamnik, Košiše 16, orodjar, 
upokojenec

Voli se 7 članov.

20  KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Volilna enota št. 1:
1   Andraž Vehovar, 01.03.1972, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 3, 

dr. metalurgije, direktor v svoji družbi
2   Samo Jerman, 13.05.1978, Radomlje, Volčji Potok 11, univ. dipl. 

inž. elektrotehnike, vodja oddelka
3   Peter Kuret, 23.02.1983, Radomlje, Volčji Potok 10a, diplomirani 

varnostni inženir, komercialist – kalkulant
4   Petra Kregar, 22.07.1984, Radomlje, Volčji Potok 8, magistra 

inženirka arhitekture, arhitektka
5   Robert Kancilija, 24.04.1974, Radomlje, Volčji Potok 39, univ. dipl. 

inž. elektro, razvoj in raziskave
6   Domen Virant, 21.09.1992, Radomlje, Volčji Potok 7, univ. dipl. 

geo., univ. dipl. zgo., inž. kmetijstva in krajine, kmetovalec
7   Vinko Kveder, 21.07.1963, Radomlje, Volčji Potok 24c, gostinska 

šola, kuhar
8   Boštjan Repnik, 22.07.1977, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 12a, 

lesarski tehnik, vodja priprave dela
9   Meta Gruden Cankar, 03.01.1991, Radomlje, Volčji Potok 40b, 

magistra socialnega dela, managerka v podjetju
10   Maja Vtič, 23.06.1968, Radomlje, Volčji Potok 39l, mag. ekonomije, 

direktorica podjetij
11   Renata Černivec, 19.04.1977, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 9, 

šivilja, usnjarsko-krznarska konfekcionarka, skladiščnica
12   Kilijana Tomelj, 30.08.1980, Radomlje, Volčji Potok 45a, 

gimnazijska maturantka, nabavnica

Voli se 7 članov.

21  KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Volilna enota št. 1:
1   Štefanija Sovinšek, 17.12.1960, Kamnik, Spodnje Palovče 12, 

trgovka, pomočnica v kuhinji
2   Ivana Vodlan, 19.02.1958, Kamnik, Vranja Peč 4, osnovna šola, 

gospodinja, upokojenka

3   Alojzij Golob, 05.05.1968, Kamnik, Spodnje Palovče 20, osnovna 
šola, delavec

4   Danijel Erdani, 26.06.1996, Kamnik, Trebelno pri Palovčah 1, 
gimnazijski maturant, študent

5   Jožef Narat, 18.03.1972, Kamnik, Velika Lašna 25, osnovna šola, 
mizar

6   Mihael Brlec, 08.05.1990, Kamnik, Zgornje Palovče 3, strojnik 
težke gradbene mehanizacije, upravljavec težke gradbene 
mehanizacije

7   Irena Pavlič, 18.06.1970, Kamnik, Velika Lašna 3, univ. dipl. inž. 
arh., arhitektka

8   Uroš Zalaznik, 12.05.1984, Kamnik, Velika Lašna 9, strojni tehnik, 
operater programer žične erozije

9   Gregor Grčar, 03.01.1981, Kamnik, Spodnje Palovče 17, mizar, 
mizar

Voli se 7 članov.

22  KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Volilna enota št. 1:
1   Damijana Serša, 27.03.1966, Kamnik, Ulica Toma Blejca 8, upravni 

tehnik, administratorka – strokovna sodelavka
2   Ivan Mitrevski, 25.05.1979, Kamnik, Župančičeva ulica 5, univ. 

dipl. filozof in univ. dipl. sociolog kulture, ilustrator in oblikovalec
3   Pavel Serša, 06.06.1955, Kamnik, Ulica Toma Brejca 8, orodjar, 

upokojenec
4   Denis Pirc, 14.08.1960, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7a, komercialist, 

komercialist
5   Nevenka Hrastovec, 06.02.1968, Kamnik, Jurčičeva ulica 17, 

ekonomistka, računovodstvo
6   Zdravko Vrankar, 04.11.1959, Kamnik, Ulica Vilka Rožiča 11, 

komercialist, upokojenec
7   Metka Šubic, 21.01.1960, Kamnik, Trdinova ulica 3, strokovna 

upravna delavka, administratorka – str. delavka 
8   Miha Novak, 12.07.1985, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7, diplomirani 

antropolog in etnolog, javni izobraževalni program
9   Kartini Djalil, 14.01.1973, Kamnik, Župančičeva ulica 2, univ. dipl. 

socialna delavka, vodja medgeneracijskega centra

Voli se 7 članov.

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Kamnik

    Janez Rozman l.r.

Tatvina čevljev
Policisti smo bili obveščeni o tatvini čevljev z razstavnega 
prostora na sejmu v Komendi. Neznanec je preko noči od-
tujil dvajset parov čevljev znamke Alpina in podjetje oško-
doval za približno 1613 evrov. 

Vlom v stanovanjsko hišo
V Komendi je neznani storilec med 18.15 in 20.15 na vzvod 
skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil 
sto evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo.

Tatvina palet
Na Korenovi cesti v Kamniku je neznani storilec preko noči 
iz nakladalnega dela podjetja odtujil t. i. euro palete. Z deja-
njem je povzročil za približno 335 evrov. Sledi zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlom v stanovanjsko hišo
Neznani storilec je v Mostah vlomil v stanovanjsko hišo. 
Dejanje je storil v popoldanskem času tako, da je na vzvod 
skozi pritlično okno vstopil v hišo in nato odtujil zlatnino. 

Prometna nesreča na Šutni
V Kamniku smo obravnavali prometno nesrečo z lahkimi 
telesnimi poškodbami. Do nesreče je prišlo zaradi neprila-
gojene hitrosti povzročiteljice, ki je zapeljala na nasprotni 
vozni pas in trčila v nasproti vozeči osebni avtomobil. 
Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Zaseg prepovedane snovi
V Kamniku so policisti eni osebi zasegli neznano rjavo snov 
v grudicah, zavito v aluminijasti foliji. Po analizi bo zoper 
kršitelja uveden postopek o prekršku.

Tatvina v trgovini Mercator  
Policisti so v trgovini Mercator obravnavali tatvino, in sicer 
je varnostnik prijel osebo pri tatvini dveh steklenic viskija. 
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Policijska kronika

Jasna Paladin

Kamnik – Vida Uršič, vedno 
nasmejana in polna energi-
je, je lahko za zgled mno-
gim, tudi veliko mlajšim od 
nje. Še danes se rada usede 
na cestno kolo, ne le za tre-
ning, ampak tudi na tekmi, 
ponosno pa pripoveduje 
tudi o svojih velikih uspe-
hih, ki se jih je v vseh teh 
letih nabralo ogromno, saj 
je svojo kolesarsko pot zače-
la daljnega leta 1980. Tri 
leta kasneje je začela tekmo-
vati v profesionalni ekipi 
pod okriljem organizacije 
UCI. Čeprav je vozila v elite 
konkurenci, je vedno zdru-
ževala kolo in službo. V letih 
od 1983 do 1996, ko je pri 
42-ih letih zaključila profe-
sionalno pot, je osvojila 27 
naslovov državne prvakinje, 
bila udeleženka treh italijan-
skih Girov, sodelovala pa je 
tudi na mnogih etapnih in 
enodnevnih dirkah po Jugo-
slaviji in Evropi, kjer prav 
tako ni manjkala na stopnič-
kah. Od leta 1997 niza odlič-
ne rezultate v rekreacijskih 
vrstah. In od kje ji toliko 
energije in volje?
»Pri mojih letih se je treba 
prepričati in dvigniti samo-
zavest tudi s potrditvijo – re-
zultati na dirkah. Zato sem 
se tudi letos udeležila neka-
terih kolesarskih dirk, v 

glavnem v tujini, ker pri nas 
ni ustreznih kategorij za sta-
rostno skupino žensk, ki ji 
pripadam sama (65 let). V 
Sloveniji je namreč tekmo-
valno kolesarstvo usmerje-
no le na mlade in po 40. letu 
skoraj nisi več primeren za 
domače dirke. Drugače je v 
svetu – dirke so primerne 
dolžine za posamezne kate-
gorije tekmovalcev. Organi-

zatorji se zavedajo, da se 
amatersko kolesarstvo gradi 
na veteranih, saj ti prenaša-
jo znanja in izkušnje na 
mlade,« pravi Vida Uršič, ki 
pa ob vseh športnih aktivno-
stih najde čas tudi za prosto-
voljstvo. Je namreč prosto-
voljka Zavoda Oreli, v kate-
rem so nanjo še posebej po-
nosni. Kot pravi Martina 
Ozimek, je Vida pravi vzor 

za stare in mlade. »Temelj-
no poslanstvo Zavoda Oreli 
je, da podpira dobre prakse, 
ki nam kažejo, da je aktivna 
in medgeneracijsko poveza-
na starost zelo lepa. Z odgo-
vornim in aktivnim življe-
njem se lahko znaki staranja 
pojavijo od deset do petnajst 
let kasneje,« pravi Martina 
Ozimek, ki si želi, da bi bilo 
takšnih, kot je Vida, še več.

Aktivna in zdrava starost
Vida Uršič ni le nekdaj odlična in še danes aktivna cestna kolesarka, ampak tudi prostovoljka Zavoda 
Oreli, s čimer dokazuje, da je aktivno preživljanje starosti korak do zdravja in dobrega počutja.

Vida Uršič ima za seboj zelo uspešno športno pot v cestnem kolesarstvu. / Foto: Martina Ozimek
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Matjaž Šerkezi

Kamnik – Štart tekme je bil v 
petek ob 14. uri v Omišu, te-
kači pa smo imeli vsega sku-
paj 45 ur časovnega limita za 
prihod v cilj. Na poti smo mo-
rali premagati 158,1 kilometra 
zahtevnega kraškega terena 
in 6910 višinskih metrov. Po-
leg tekočine in hrane je bilo 
treba s sabo nositi osnovno 
opremo za preživetje v 
gorskem svetu (topla oblačila, 
prva pomoč, čelna svetilka, 
alufolija …). O zahtevnosti 
preizkušnje govori tudi dej-
stvo, da je tekmo zaključilo le 
petdeset tekačev in tekačic.
Boštjan Erjavšek je s progo 
opravil v času 24;30:30 
(tempo: 9:18 min/km) in 
skupno zasedel odlično šes-
to mesto. Pri tem je odlično 
vlogo opravil tudi Miran 
Škrtič, ki je skrbel za Er-
javškovo hidracijo in nado-

meščanje izgubljenih kalo-
rij. Človeški organizem na-
mreč ob takšnih naporih iz-
gubi od 10 do 13 tisoč kalorij, 
veliko težavo pa predstavlja 
tudi vnos tekočine. Kot zani-
mivost pa dodajam, da je 
športna ura izmerila 198 ti-
soč korakov.
Na skupnem 19. mestu sem 
s progo zaključil Matjaž Šer-
kezi, in sicer v času 30;44:20 
(tempo: 11:40 min/km). V 
spominu mi je ostala prile-
tna ženica na eni izmed zad-
njih etap, ki je potekala ob 
morju. Na moje pojasnilo, 
da sem pretekel že 142 kilo-
metrov, mi je iskreno odgo-
vorila: »Ma, ti si budala.« 
Hvala vsem za podporo – 
družinam, sponzorjem … in 
predvsem Miranu Škrtiču 
za pozitiven pristop in pod-
poro na progi. Tista brezal-
koholna Žuja v Pisku bo os-
tala v spominu.

Pretekla zahtevno 
Dalmacijo
Sky Dalmacija Ultra Traila, ki je potekal med 19. 
in 21. oktobrom, se je udeležilo 79 tekačev iz 23 
držav sveta. Teka sva se udeležila tudi 
Kamničana Boštjan Erjavšek in Matjaž Šerkezi.

Boštjan Erjavšek in Matjaž Šerkezi / Foto: Miran Škrtič

Leon Pirman

Kamnik – Dekletom se je 
poznal premor zaradi evrop-
skega pokala, forma fantov 
pa je malce padla, jeseni je 
mednarodni nastop kar 
vrhunec jesenskega dela.
Obe ekipi sta se v četrtem 
krogu pomerili z Ljubeljem 
iz Tržiča. Dekleta so zmaga-
la z rezultatom 5 : 3, fantje 
pa izgubili z 2 : 6. 
Moška druga ekipa je na go-
stovanju v Pivki kljub zelo 
dobri igri doživela prvi po-
raz jeseni. Kljub temu da so 
podrli 3423 kegljev, so izgu-
bili s 6 : 2. Tretja ekipa pa je 
doma zabeležila prvo zmago 
in je s 5 : 3 premagala ekipo 
Iskra iz Ljubljane. Nastopa-
nje v drugi državni ligi so 
začela tudi dekleta in v 
prvem krogu premagala eki-
po Kočevja.

V petem krogu sta prvi ekipi 
gostovali v Postojni. Tudi 
tokrat so dekleta premagala 

gostiteljice s 5 : 3, medtem 
pa so fantje bili poraženi 
prav tako s 5 : 3. 

Druga ekipa je doma prema-
gala Krko iz Novega mesta s 
7 : 1. Tretja ekipa je gostova-
la na Jesenicah in bila pora-
žena, druga ženska ekipa pa 
je igrala doma in dekleta so 
premagala Brest iz Cerknice 
s 7 : 1.
Prva moška ekipa je po pe-
tih krogih na četrtem mes-
tu, dekleta pa so na tretjem 
mestu. Obe drugi ekipi vodi-
ta v svojih ligah, medtem pa 
je tretja ekipa v tretji ligi z 
eno zmago na zadnjem, de-
setem mestu.
Prvenstvo se nadaljuje jutri, 
3. novembra, v goste k nam 
prideta obe prvi ekipi Trigla-
va iz Kranja. Vabimo ljubite-
lje kegljanja, da si pridejo 
ogledat trenutno najboljšo 
ekipo v Sloveniji, igralke 
Triglava iz Kranja. Ob 14. 
uri igrajo dekleta, ob 17. uri 
pa fantje.

Polovičen uspeh kegljačev
Po evropskem pokalu v začetku oktobra se je za kegljače nadaljevalo državno prvenstvo v vseh ligah. 
Kamniške ekipe so nastopile s polovičnim uspehom. Dekleta so dobila obe tekmi, medtem ko so bili 
fantje obakrat poraženi.

Prva ženska ekipa Kegljaškega kluba Calcit Kamnik

Leon Pirman

Kamnik – Ekipe so se odloči-
le, da se bo vsak z vsakim po-
meril štirikrat. V ligi tekmuje-
jo DU Kamnik, ŠD Soteska, 
ŠD Policist, Mladinci KK in 
Ambrož Team.
Tako se je 15. oktobra tudi od-
igral prvi krog. Tekma med 
DU Kamnik in Calcitom se je 
končala z zmago Calcita s 6 : 
2. Na tekmi so bili najboljši 
pri Calcitu Matej Turk (574), 
Samo Podjed (544) in Aleš 
Prosen (526 podrtih kegljev), 
v ekipi DU pa Miro Homar 
(535) in Pavle Serša (525). V 
drugi tekmi so se pomerili ŠD 
Soteska in Mladinci KK Ka-
mnik, zmagali so prvi z rezul-
tatom 7 : 1. Na tretji tekmi sta 
se pomerila serijski prvaki ob-

činske lige Ambrož Team in 
ŠD Policist. V ekipi Ambroža 
ni prišlo do sprememb in sta 
člana ostala Boris Benedik in 
Uroš Stoklas, ekipi ŠD Policist 
pa se je pridružil Anže Lužan. 
Ambrož Team je zmagal s 6 : 
2. V drugem krogu je ŠD Poli-
cist premagal Mladince s 5 : 3. 
V zmagovalni ekipi so bili naj-
boljši Janže Lužan (627), Igor 
Zamljen (539) in Matej Kern 
(536). V ekipi Mladinci sta naj-
več kegljev podrla Gregor Po-
ljanšek in Janja Zupančič 
(520). Ambrož Team je pre-
magal DU Kamnik s 6 : 2, Nik 
Predovnik (578) in Zvone Iz-
goršek (560) sta bila najboljša 
v ekipi Ambroža, v ekipi DU 
pa Rudi Vidic (546), Pavle Ser-
ša (545) in Franc Poljanšek 
(540). Na derbiju kroga sta se 

srečala ŠD Soteska in Calcit. 
Tekma je bila odlična, saj je 
ekipa ŠD Soteska podrla kar 
3338, igralci Calcita pa 3271 
kegljev. ŠD Soteska je zmaga-

la s 5 : 3 in Peter Jantol je bil s 
599 podrtimi keglji najboljši. 
Zelo dobro sta igrala tudi Al-
bin Grubar s 551 in Stane Star-
man s 535 podrtimi keglji.

Občinska liga v kegljanju
V začetku oktobra se je začelo tudi tekmovanje v občinski ligi v kegljanju. Na žalost letos v ligi 
tekmuje samo šest ekip.

Ekipa Ambrož Team, lanskoletni prvaki občinske lige v 
kegljanju

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Triatlonske-
ga kluba Trisport so letošnjo 
sezono povečini že zaključili 
z nastopi na mednarodnih 
tekmah. Na evropskem pr-
venstvu do 23 let v olimpik 
triatlonu je v Izraelu Slove-
nijo zastopal Matevž Plan-
ko. Uvrstil se je na dobro 17. 
mesto. Na evropskem pr-
venstvu do 23 let v duatlonu 
na Ibizi je Slovenijo zastopal 
Klemen Bojanc in tekmo 
zaključil na devetem mestu.
Tekmovanje je sicer trajalo 
cel teden, saj je bilo v okviru 
multisport festivala kar šest 
različnih prvenstev na petih 
različnih koncih otoka. Na 
Ibizi so tako nastopili še tri-
je člani kamniškega Trispor-
ta, in sicer Miro Kregar, Ma-
tic Romšak in Tjaša Žnidar. 
Tjaša je s časom 4;01 konča-
la na 13. mestu skupine F35, 

Matic s 3;36 na 9. mestu 
skupine M50, Miro pa je s 
3;25 zmagal v M55.
»Računal sem na stopničke, 
glede na to, da sem bil julija 
na SP v dolgem triatlonu 
srebrn. Ni me motilo vreme, 
ker sem navajen različnih 
razmer, tudi proga mi je 
ustrezala, saj so letos vse 
tekme v klancih in jih tudi 
redno treniram. Tekmo sem 
kontroliral sam in s pomoč-
jo spremljevalcev, na koncu 
zato tudi rezultat ni izostal. 
Sezona zame še ni končana, 
saj me čez mesec dni čaka 
še nastop na SP Ultraman 
Hawaii. Tudi tam ne bo 
manjkalo klancev, saj je ko-
lesarska proga zaradi z lavo 
zalite ceste spremenjena in 
še bolj gorata. Ampak spet 
za vse enako …« je povedal 
Miro Kregar, ki mu gre v le-
tošnji sezoni (za razliko od 
lani) vse kot po maslu.

Miro Kregar znova zlat

Miro Kregar je osvojil zlato medaljo na 
veteranskem evropskem prvenstvu na Ibizi.
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Tanja B. Emberšič

Kamnik – Atlet Atletskega 
kluba Domžale resno treni-
ra že tri leta pod vodstvom 
svojega očeta Danila S. Em-
beršiča. Letos tekmuje v ka-
tegoriji pionirji s štirikilo-
gramskim kladivom, kjer je 
postavil osebni rekord 68,39 
metra in postal državni pr-
vak, ter v kategoriji mlajših 
mladincev s petkilogram-
skim kladivom, kjer je z re-
zultatom 59,39 metra postal 
ekipni prvak.
Konec septembra se je na 
povabilo Atletske zveze Slo-
venije udeležil peteroboja 
reprezentanc pionirjev in 
pionirk (Hrvaška-Češka-Ma-
džarska-Slovenija-Slovaška), 
ki je potekalo v mestu Györ 
na Madžarskem. V močni 
konkurenci je premagal do-
minantne madžarske pio-
nirje in zmagal z rezultatom 
68,08 metra. Jan je bil iz-
bran tudi za najuspešnejše-
ga moškega predstavnika 
slovenske reprezentance. 

Kladivo trenutno sameva, 
saj je čas za kondicijske 
priprave. Kmalu pa bo po-
novno posegel po njem, saj 
si želi preseči daljavo se-
demdeset metrov.

Lepe uspehe 
dosega s kladivom
Kamničan Jan Emberšič, dijak prvega letnika 
GSŠRM Kamnik, je letos dosegel zavidljive 
uspehe v metu kladiva.

Jan Emberšič se že 
pripravlja na prihodnjo 
sezono. 

Katarina Kumer

Komenda – Na tatamiju se 
je zvrstilo več kot tristo tek-
movalcev. Prireditev so z go-
vori častno odprli predse-
dnik Judo kluba Komenda 
Boštjan Veinhandl, župan 
Občine Komenda Stanislav 
Poglajen in predsednik Judo 
zveze Slovenije Darko Mu-
šić. Za popestritev sta se z 
odlično izpeljano točko 
predstavili tudi mladinski 
svetovni prvakinji v ju-jitsu-

ju Sara Besal in Tina Pelc, ki 
sta prikazali obrambe iz duo 
sistema. Najprej so tekmo-
vali judoisti in judoistke ka-
tegorije U12, letos je prvič 
imela tudi uradni turnir 
Judo zveze Slovenije, nato 
pa sta na vrsto prišli še kate-
goriji U14 in U10. Obisko-
valce je zabavala tudi naša 
maskota judo panda.
Judo klub Komenda je eki-
pno (v skupnem seštevku 
starostnih skupin U12 in 
U14) osvojil drugo mesto.

Mednarodni pokal 
Komende v judu

V soboto, 13. oktobra, je Judo klub Komenda že 
tretje leto zapored izpeljal mednarodno 
tekmovanje, ki se ga je udeležilo 27 klubov iz 
Slovenije in šest iz tujine.

Miha Štamcar

Kamnik – Če je kdo pred za-
četkom državnega prven-
stva morda še dvomil, ali je 
bila odločitev vodstva kluba 
Calcita Volleyja, da ob od-
povedi Zgornje Gorenjske v 
1A ligo ženskega državnega 
prvenstva prijavi tudi svojo 
drugo žensko ekipo, teh 
dvomov zagotovo ni več. Ne 
samo zaradi prve zmage v 
državnem prvenstvu, ko so 
v drugem krogu v gosteh 
premagale Ankaran Hrvati-
ne, in ne samo zaradi tega, 
da so mlade Kamničanke 
na pragu uvrstitve na zak-
ljučni turnir pokala Sloveni-
je. Ekipa, ki jo sestavljajo 
starejše deklice, kadetinje 
in mladinke, je z doz-
dajšnjimi igrami dokazala, 
da ima mesto med najbolj-
šimi slovenskimi klubi.
»Tako obetavnega začetka 
sezone nisem pričakovala. 
Imamo zelo mlado ekipo, 
večina nas igra za mladin-
sko ekipo, nekatere igramo 
tudi še za kadetsko, tako da 
izkušenost zagotovo ni na 
naši strani. Naša prednost 
je, da se nasprotnic ne boji-
mo, na igrišču želimo le po-
kazati svojo najboljšo igro, 
dobro voljo ter pridobiti čim 
več izkušenj.  Že osvojeni 
niz proti Braniku nam 
je dvignil motivacijo. Z zma-
go nad Ankaranom pa smo 
se začele zavedati, da smo 
kljub naši mladosti lahko 
konkurenčne ostalim eki-
pam v 1. A-ligi,« je o začetku 
sezone dejala 16-letna Ma-

nja Jerala, ob Evi Zatković in 
Špeli Lužovec edina odboj-
karica druge ženske ekipe, 
ki je že igrala v prvi sloven-
ski ligi. 

Slabši začetek v 
srednjeevropski ligi
Navkljub trem zmagam v 
uvodnih treh krogih doma-
čega prvenstva je nekoliko 
več skrbi v prvi ženski eki-
pi. Predvsem to velja zaradi 
ne ravno uspešnega začet-
ka v srednjeevropski ligi, v 
kateri so v prvih dveh kro-
gih ostale praznih rok – 
vmes so v sredo imele še 
težko gostovanje v Bratisla-
vi –, prav tako so izgubila 
na prvi četrtfinalni tekmi 
pokalnega tekmovanja pro-
ti Formuli Formisu v gos-
teh. Občutek je, da je pri 
igralkah v podzavesti še 

vedno neugodna poškodba 
Katje Mihevc na prvi tekmi 
sezone proti Strabagu iz 
Bratislave in da se nikakor 
ne morejo sprostiti. 
»Dogajajo se nam stvari, ki 
se nam ne bi smele dogaja-
ti. Če bomo želeli v nadalje-
vanju sezoni priti na višjo 
raven, bomo to morali 
spremeniti. Predvsem to 

velja za prvi in polovico 
drugega niza, ko stvari ni-
kakor niso bile na pravem 
mestu. Edina svetla točka v 
tekmi je bilo to, da se je po-
kazalo, da igralke s klopi 
lahko poživijo igro in jo 
dvignejo na približno tisto 
raven, ki si jo želimo,« je 
po klubskem obračunu de-
jal Gregor Rozman, trener 
prve ženske ekipe Calcita 
Volleyja, v katero se je po 
treh sezonah vrnila Kanad-
čanka Lucy Charuk, ena od 
junakinj ob osvojitvi tretje-
ga državnega naslova. 

Prvi derbi odbojkarjev za 
v pozabo
Z velikimi pričakovanji so v 
prvi derbi sezone z ACH 
Volleyjem krenili kamniški 
odbojkarji; tako zaradi uspe-
šnega začetka sezone, saj so 

v domačem prvenstvu dokaj 
prepričljivo dobili obe tekmi 
(Triglav, Krka), kot zaradi 
uvrstitve v četrtfinale pokala 
Slovenije in zmage na prvi 
tekmi srednjeevropske lige 
na vročem terenu v Kazin-
barciki na Madžarskem. Vse 
to so bili razlogi, da so v dvo-
rano Tivoli odšli s polno 
mero optimizma, na koncu 

pa bodo na prvi letošnji der-
bi hitro pozabili. Ljubljanča-
ni so bili tokrat boljši v vseh 
elementih odbojkarske lige, 
tako da Kamničani niso 
prišli niti do častnega niza.  
»Ljubljančani so zasluženo 
zmagali. Njihova relacija 
servis-sprejem in pa blok 
jim je dala to prednost, tako 
da pošteno povedano nismo 
imeli nobenih možnosti za 
zmago proti ekipi s tako vi-
sokim odstotkom v teh ele-
mentih,« je športno prvi 
poraz svojih varovancev v 
letošnji sezoni prenesel 
Aleš Hribar, trener prve 
moške kamniške ekipe, ki 
se še naprej spogleduje z 
bojem za naslov državnega 
prvaka. 
»Danes je klub na dosti višji 
ravni, kot je bil pred sedmi-
mi leti, ko sem bil prvič v 
Kamniku. Predvsem tu 
mislim na organizacijo klu-
ba, ki veliko pozornosti po-
sveča marketingu, česar 
takrat še ni bilo. Na žalost je 
nekoliko omejen zaradi 
dvorane, vendar maksimal-
no izkorišča svoje potencia-
le, ki jih ima na voljo. Res 
je, da smo v Ljubljani glad-
ko izgubili, vendar bo sezo-
na še dolga. Mislim, da 
imamo ekipo, ki se je spo-
sobna spustiti v boj za eno 
od obeh domačih lovorik, 
seveda pa bomo morali na 
igrišču dokazati, da smo se 
sposobni boriti za enega od 
domačih naslovov,« ostaja 
optimist Matija Jereb, novi 
organizator ekipe Calcit 
Volley.

Zgodovinska tekma  
v športni dvorani
Minulo soboto so številni gledalci v kamniški športni dvorani prisostvovali zgodovinski tekmi, na 
kateri se je v slovenski odbojki prvič zgodilo, da so v prvoligaški konkurenci na nasprotnih straneh 
mreže stale igralke istega kluba. Zmage se je veselila prva ekipa Calcita Volleyja, s svojo srčnostjo in 
borbenostjo pa so še enkrat več navdušile varovanke Francija Obolnarja.

Prvoligaški ekipi deklet Odbojkarskega kluba Calcit Volley

Ekipa, ki jo sestavljajo starejše deklice, kadetinje 
in mladinke, je z dozdajšnjimi igrami dokazala, 
da je upravičeno med najboljšimi slovenskimi 
klubi. Tako obetavnega začetka sezone dekleta 
niso pričakovala. Jasna Paladin

Kamnik – Člani Plezalnega 
kluba Kamnik so sredi okto-
bra organizirali državno pr-
venstvo za mlajše kategorije v 
balvanskem plezanju, ki je 
bilo uspešno tako po organi-
zacijski kot tekmovalni plati. 
Žiga Židan je med starejšimi 
dečki stopil na najvišjo sto-
pničko ter tako osvojil svoje 
prvo zlato na državnih prven-
stvih. Uspeh je dopolnil Ti-

motej Romšak, ki je osvojil 
drugo mesto. Dominka Ko-
dra si je priplezala tretje mes-
to. Aljaž Resnik je med kade-
ti končal na tretjem mestu, 
prav tako je bron osvojila Ka-
tra Mali. Ciciban Elija Baloh 
je osvojil tretje mesto, mlajši 
deček Luka Jerman pa drugo. 
Plezalni klub Kamnik je 
med slovenskimi klubi v 
skupnem seštevku trenutno 
na tretjem mestu, sezona pa 
še ni končana.

Državno prvenstvo v 
športnem plezanju
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in 
v Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

Vabimo vas na kulinarični izobraževalni delavnici v okviru projekta  
»UŽIVAM TRADICIJO« programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020  

za otroke in odrasle: 

INTERPRETACIJA KULINARIČNE DEDIŠČINE 
BOŽIČNEGA KRUHA POPRTNIKA

Samostan Mekinje, Polčeva pot 10, Mekinje, 1240 Kamnik 
ČETRTEK, 20. 12. 2018, od 16.30 do 19.30  

Program delavnice: Skupina otroci (do 20 oseb) Skupina odrasli (do 20 oseb)

16.30–17.30 Iz sladkega kvašenega testa 
izdelajo okraske s poprtnika – 
ptičke in kitke ter jih spečejo

Ogled filma o poprtniku in 
vrednote poprtnika

17.30–18.00 Degustacija poprtnika in okraskov iz poprtnika –  
demonstracija, kako iz okraskov naredimo okusne prigrizke 

18.00–19.30 Izdelava miniaturne knjižice o 
poprtniku 

Vrednote poprtnika,  
proaktivna delavnica – kako 
deluje dediščinska skupnost.  
Praktično delo priprave  
svojega mini poprtnika.

Delavnici sta namenjeni odraslim in otrokom od 3. razreda OŠ dalje in sta  
za udeležence brezplačni. 

Delavnici bosta moderirali Lili Mahne (Zavod Area Gea) in Metka Starič (Zavod Parnas). 
Dogodek organizira Javni zavod Mekinjski samostan.

Prijave sprejemamo po e-pošti info@samostanmekinje.si ali na 031 392 158  
do 7. 12. 2018 oziroma do zapolnitve mest. V vsaki skupini bomo sprejeli do  
20 udeležencev.

JAVNI ZAVOD
MEKINJSKI SAMOSTAN
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Jasna Paladin

Mekinje – V občini Kamnik 
verjetno ni večjega pozna-
valca pestre zgodovine 
mekinjskega samostana, kot 
je to dr. Damjan Hančič, ki 
je iz te teme pred leti tudi 
doktoriral, že večkrat preda-
val in objavljal, oktobra pa je 
v prenovljeni dvorani samo-
stana pripravil tudi prvi 
sklop prireditev, posvečenih 
zgodovini te mogočne stav-
be. Čeprav zgodovina samo-
stana sega v daljne leto 1300 
in je vseskozi v Kamniku 
imel velik pomen, je še ved-
no vse preveč Kamničanov, 
ki o njem vedo premalo. To 
v Zavodu Mekinjski samo-
stan želijo spremeniti.
V prvem predavanju je dr. 
Damjan Hančič prikazal 
zgodovino samostana v raz-
ličnih obdobjih. Samostan 
Mekinje je imel v svoji zgo-
dovini tri pomembna časov-
na obdobja, in sicer obdobje 
klaris (1300–1782), obdobje 
brez redovnih skupnosti 

(1782–1902) in obdobje ur-
šulink (1902/03–2016). V 
času svojega obstoja je igral 

izredno pomembno vlogo v 
kulturnem, gospodarskem 
in verskem življenju širšega 

lokalnega območja. Preda-
vatelj je skozi časovnico na 
kratko predstavil vsa ta raz-
lična obdobja in najpo-
membnejše dogodke v njih. 
Samostan sta 9. oktobra 
1300 na svojem zemljišču v 
Mekinjah ustanovila za-
konca Žiga Seyfrid in Eliza-
beta Gallenberška (Mekinj-
ska); to je bil takrat prvi sa-
mostan reda sv. Klare na 
Kranjskem. Poleg poslopja 
je samostan obsegal še tri-
najst kmetij, štiri sirarnice, 
nekaj travnikov, sadovnja-
kov in potokov ter imel pra-
vico do oskrbovanja z le-
som iz bistriških gozdov. 
Samostan je namreč pripa-
dal redu klaris – urbank, ki 
so lahko imele tudi večje 
posesti, zaradi svoje lege iz-
ven mestne naselbine pa je 
veljal za podeželski samo-
stan. Samostan je bil v za-
četku namenjen trinajstim 
redovnicam, kasneje pa se 
je njihovo število spremi-
njalo. V mekinjski samo-
stan so prihajale predvsem 

hčere najpomembnejših 
kranjskih plemiških in me-
ščanskih družin.
Prvo obdobje mekinjskega 
samostana je zaznamovalo 
tudi pustošenje Turkov, ki 
pa so v Mekinje k sreči prišli 
le enkrat, in sicer leta 1471. 
Takrat je iz Ljubljane ena od 
treh skupin turške vojske 
prodrla do Kamnika, od tam 
pa v Mekinje, kjer so oropali 
samostan in nato nadaljevali 
pot skozi Tuhinjsko dolino 
do Celja. Po nekaterih po-
datkih naj bi Turki takrat v 
sužnost odvedli tudi vse 
mekinjske redovnice. Konec 
17. stoletja je bil samostan 
deležen temeljite obnove, 
saj je bil takrat v že precej 
slabem stanju. Pred obnovo 
je bila stavba lesena, večino-
ma krita s skodlami, po ob-
novi pa ga je Valvazor poi-
menoval za najlepši samo-
stan na Kranjskem. Nov 
pretres je klarise doletel leta 
1782, ko je cesar Jožef II. iz-
dal dekret o ukinitvi nekate-
rih samostanov, med njimi 

tudi mekinjskega. Klarise so 
zapustile Mekinje prvega ju-
lija 1782. Vse do leta 1902 v 
samostanu ni bilo redovnih 
skupnosti. Samostan je od 
leta 1799 služil kot zapor za 
francoske vojake, s katerimi 
je bila Avstrija v tistih letih 
občasno v vojni. Istočasno 
so mekinjski samostan upo-
rabljali tudi za bolnišnico. 
Leta 1830 so podržavljeni 
samostan prodali baronu 
Apfalterju s Križa, a se je 
tudi ta zaradi prevelikih 
stroškov vzdrževanja odločil 
stavbo prodati. Samostanko 
poslopje so leta 1902 kupile 
ljubljanske uršulinke in is-
tega leta v njej odprle tudi 
ljudsko šolo za dekleta. Sa-
mostan je bil takrat v precej 
slabem stanju in uršulinke 
so morale v obnovo vložiti 
veliko denarja.
Obdobju prve svetovne voj-
ne, ki sledi zgodovinskemu 
dogajanju, se bo dr. Damjan 
Hančič posvetil na svojem 
naslednjem predavanju, ki 
bo 28. novembra.

Bogata zgodovina samostana
V mekinjskem samostanu so oktobra začeli niz tematskih predavanj o zgodovini samostana, ki jih bo izvajal dr. Damjan Hančič, velik poznavalec njegove 
zgodovine. Naslednje bo 28. novembra in bo posvečeno samostanu v prvi svetovni vojni.

Dr. Damjan Hančič deli svoje bogato znanje o zgodovini 
mekinjskega samostana.
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_KAM_19
NALOGA

9 2 6
3 2 1

2 8 1 9
9 5 2

1 4 7 3
6 3 1

2 6 8 4
7 8 1

3 4 2

sudoku_LAZJI_18_KAM_19

REŠITEV

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

sudoku_tezji_18_KAM_19
NALOGA

7 8 2
2 3 4 7

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

9 4
1 7 8 6
4 1

sudoku_tezji_18_KAM_19

REŠITEV

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

sudoku_tezji_18_KAM_19
NALOGA

782
2347

63
12893
9672
24536

94
1786
41

sudoku_tezji_18_KAM_19

REŠITEV

738591264
512364789
469872531
156289473
943617852
287453916
895126347
321748695
674935128

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

sudoku_LAZJI_18_KAM_19
NALOGA

926
321

2819
952

1473
631

2684
781

342

sudoku_LAZJI_18_KAM_19

REŠITEV

915748236
743926518
628531974
437895621
251467389
869312457
192673845
576284193
384159762

Kamniški sudoku

Miha Okorn, OŠ Frana 
Albrehta

Kamnik – V petek, 19. okto-
bra, se je v Hočah odvijal fi-
nalni turnir v šolski odbojki 
na mivki. Udeležili so se ga 
učenci OŠ Kanal, OŠ Žu-
žemberk, OŠ Dušana Flisa 
Hoče in učenci naše največje 
kamniške šole, OŠ Frana Al-
brehta. Kamniški odbojkarji 
so se v finale uvrstili kot 
prvouvrščeni polfinalisti, saj 
so na polfinalnem turnirju v 
Športnem parku Ludus ne-
kaj dni nazaj zasedli prvo 
mesto. Na finalnem turnirju 
v Hočah pa učenci OŠ Frana 

Albrehta niso imeli pravega 
dne in prave motivacije, 
nasprotniki pa so pokazali 
tudi več znanja v vseh odboj-
karskih elementih.
Kljub nehvaležnemu četrte-
mu mestu so učenci OŠ Fra-
na Albrehta Kamnik ter nji-
hova učiteljica športa Tama-
ra Bračič veseli in ponosni 
na svoj rezultat. V šolski 
odbojkarski ekipi so igrali: 
Marcel Kotnik, Žan Rozo-
ničnik, Enej Sladič, Nik Mu-
janovič in Miha Okorn.
Učenci bodo tudi naslednje 
leto za šolo poskušali na od-
bojkarskih igriščih na mivki 
doseči dober rezultat.

Ponosni na svoj rezultat
Učenci OŠ Frana Albrehta so osvojili četrto mesto na šolskem državnem prvenstvu  
v odbojki na mivki.

Ekipa OŠ Frana Albrehta v odbojki na mivki

Jasna Paladin

Kamnik – Vido Kregar je 
eden od tistih zanimivih lju-
di, ki ve »vse« in je aktiven 
na najrazličnejših področ-
jih. Čeprav nima takšne for-
malne izobrazbe, je naravo-
slovec in geograf po duši, 
strasten jamar in raziskova-
lec vodnih izvirov in kakovo-
sti pitne vode, pisec, razi-
skovalec slovenskih cerkva 
in svetnikov in – kakor se je 
predstavil prejšnji petek v 
Frančiškanskem samostanu 
– romar.
»Vido vse stvari v svojem 
življenju zajema na široko, 
vse ga zanima, predvsem pa 
zna navezovati stike z ljud-
mi. Kljub temu da v sebi 

nosi veliko znanja, je nadvse 
preprost,« je Vida Kregarja, 
»tistega gospoda z lepo sivo 
brado in dežnikom, od kate-
rega se ne loči«, predstavila 
predsednica Društva sv. Ja-
koba Kamnik Marjeta Hu-
mar.
Na romanje, dolgo 1500 ki-
lometrov, se je odpravil za 
veliko noč, doma pa je bil 
znova konec maja. Za to dol-
go pot, znano tudi kot Kel-
morajn (Köln am Rhein), ki 
je bila ena najbolj priljublje-
nih romarskih destinacij na-
ših prednikov, je porabil se-
dem tednov, pri tem pa pre-
hodil več kot dva milijona 
korakov. »V Kelmorajn so 
romali Slovenci navadno na 
pomlad. Tja in nazaj so ho-

dili okoli dva meseca. V An-
dernachu so imeli spravlje-
ne križe in bandero, s kateri-
mi so potem slovesno priro-
mali v Köln. Pri tem so peli 
slovenske pesmi,« romanje 
opisuje Niko Kuret v 
prazničnem letu Slovencev, 
Vido Kregar pa se je v svo-
jem potopisnem predava-
nju, ki ga je spremljalo veli-
ko fotografij, osredotočil 
predvsem na cerkve in kate-
drale, ki jih je na svoji poti 
obiskal.
Pot je začel v Trubarjevem 
rojstnem kraju Rašici, ob na-
pisu »Pred bugom smo vsi 
glih«. Nadaljeval je mimo 
domačega Kamnika, Be-
gunj, po stari romarski poti 
čez Rateče (kjer je naletel na 

veliko snega), po Ziljski doli-
ni (kjer ga je spremljalo de-
ževje), do Seefelda in mimo 
številnih mest in vasic do 
Tübingena, kjer je deloval 
Primož Trubar. Ogledal si je 
tri sveta nemška mesta: 
Köln, Mainz in Trier, preho-
dil Trubarjevo pot od zibelke 
do groba in obiskal kraje, 
kjer je Jurij Vega napisal 
svoje slavne logaritemske ta-
blice. Pot ga je nekoliko za-
nesla tudi v Luksemburg, 
Belgijo in Nizozemsko.
Kot je še povedal poslušal-
cem, je pot pred odhodom 
začrtal le v grobem, nato pa 
se je prilagajal vremenu in 
drugim situacijam. Spal je 
večinoma po gostiščih, če pa 
je tako naneslo, pa tudi na 
prostem. Na dan je prehodil 
od trideset do petintrideset 
kilometrov in se prečkal kra-
je, kjer nemščino govorijo v 
kar desetih različnih dialek-
tih.

Dva milijona korakov 
po romarski poti
Vido Kregar iz Volčjega Potoka, eden najbolj znanih slovenskih romarjev, se je spomladi odpravil na 
1500 kilometrov dolgo romanje do slovenskih svetih krajev ob Spodnjem Renu.

Njegova pripoved o romanju je pričakovano napolnila dvorano Frančiškanskega 
samostana. / Foto: Jasna Paladin

Vido Kregar je eden najbolj 
znanih slovenskih romarjev. 
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V svoj kolektiv vabimo:

SOBARICO ZA DELO  
V APARTMAJSKEM NASELJU (m/ž)
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas  
s poskusnim delom 2 meseca.

Opis dela:  
– priprava in urejanje sob in apartmajev
–  urejanje bazenskega kompleksa in restavracije

Pričakovana izobrazba: posebna izobrazba ni predpisana; 
možnost usposabljanja.
Pričakujemo, da imate smisel za urejenost in čistočo, osnovne 
komunikacijske sposobnosti. 

Nudimo: 
  urejeno delovno okolje, poleg osnovne plače tudi dodatne 

ugodnosti 
 možnost javnega prevoza
 možnost polovičnega delovnega časa
 delovno obleko. 

KOZMETIČARKO-MASERKO (m/ž)
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas  
s poskusnim delom 3 mesece.

Opis del: 
–  samostojno izvajanje nege obraza in telesa,  

pedikure in manikure
– izvajanje masaž

Pričakovana izobrazba: V. ali VI. stopnja ustrezne smeri
Pričakujemo:
–  vsaj 2 leti prakse v kozmetičnem salonu
–  zmožnost organiziranja dela, naročila materiala za delo
–  znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika (angleščina, 

italijanščina, nemščina)

Za več informacij pokličite  051 346 900.  

Prijave sprejemamo do zapolnitve delovnih mest.  
Prijavo lahko pošljete pisno na  

TERME SNOVIK-KAMNIK, Molkova pot 5, 1241 KAMNIK ali  
e-pošto: pavla.tomec@zarja-kovis.si do vključno 15. 11. 2018. 
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INFORMACIJE IN NAKUP: Terme Snovik - Kamnik d.o.o.   I   T: 01 83 44 100   I   E: info@terme-snovik.si  I  I: www.terme-snovik.si

I Pravila uporabe logotipa KNEIPP I IR IMAGE 2017 I

Prenosljive vstopnice  
za občane Kamnika in 
Komende.
30-krat vstop za 2 uri =  
195,50 EUR
Velja za nakup do 31. 12. 2018, veljavnost  
6 mesecev od dneva nakupa.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO IN OBČINA KAMNIK

Sobota, 10. novembra, ob 11. uri
Martinovanje na prenovljeni tržnici

Kamniška tržnica bo dobila lepšo zunanjo podobo, postavljenih bo 
deset novih stojnic, uradno pa bo v uporabo predana nova stopniščna 
ploščad. Program se bo začel ob 9. uri z nastopom skupine Bojsi, ob 
11. uri sledi krst vina in nagovor podžupana v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igorja Žavbija.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK IN OBČINA KA-
MNIK – BARVITA JESEN

Petek, 2., 9. in 16. novembra, ob 19. uri, Kavarna 

Rotovž
Petkovi akustični večeri 

Nedelja, 7. novembra, ob 19. uri, Gostilna Majolka
Degustacija vin Kristančič 

Četrtek, 8. novembra, ob 20.30, Pod gradom
Jani Tomšič – koncert

Petek, 9. novembra, od 16. do 17. ure, Razvojno 

združenje Grunt – Reciklarnica
Otroške delavnice – Ptičje hišice

Petek, 9. novembra, ob 17. uri, Lady M
Modna revija Lady M

Petek, 9., sobota, 10., in nedelja, 11. novembra, v 

delovnem času gostilne, Gostilna Majolka
Okusi Kamnika v Majolki

Sobota, 10. novembra, od 8. do 12. ure, Zavod 

ustvarjalnih idej
Namen in uporaba kristalov

Sreda, 10. novembra, od 10. do 15. ure, Psihoterapija 

Arkada
Dan odprtih vrat 

Sreda, 14. novembra, od 17. do 18. ure, Razvojno 

združenje Grunt – Reciklarnica
Predstavitev kompletov za vzgojo zelišč in lončkov iz bio 
plastike

Četrtek, 15. novembra, ob 20.30, Pod gradom
Ivan Grozni – monodrama 

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

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

Petek, 16. novembra, ob 17. uri, Intershop Kameleon
Predavanje o starodavnih simbolih

Petek, 16. novembra, ob 17. uri, Mifor
27 let trgovine Mifor 

Petek, 16. novembra, ob 18. uri, Galerija Majolka
Jaslice na Slovenskem – razstava

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 3. novembra, ob 16. uri, Galerija DKK
Društvo Hrtji svet: Iz pekla v raj

Odprtje fotografske razstave

Četrtek, 8. novembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Talija gledališče: Barbi šov – 50 odtenkov ženske (komedija)

Cena vstopnice: 15 evrov

Petek, 9. novembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Lions klub Kamnik: Dobrodelni stand-up Borisa Kobala

Cena vstopnice: 15 evrov

Sreda, 14 novembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Perica Jerković, Gašper Bergant in Boštjan Gorenc - Pižama: 
Brade (komedija)

Cena vstopnice: 15 evrov, na dan dogodka 17 evrov

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN 

Sobota, 3. novembra, ob 19. uri, Samostan Mekinje
Koncert PSPD Lira Vokalna podoba Rudolfa Maistra

Gostje: Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec in Ženski del Ko-
mornega zbora Limbar.

Sreda, 7. novembra, od 18. do 20. ure, Samostan Mekinje
Kulinarični večer z Noahom Charneyjem – Janez Bratovž

V Samostanu Mekinje v sodelovanju z revijo Dober tek pripravljamo 
kulinarično obarvane dogodke, ki jih gosti ameriški pisatelj Noah 
Charney. Vsak mesec bomo na klepet povabili znane kuharje in druge 
zanimive osebnosti, ki so tako ali drugače povezane s kulinariko, ob 
tem pa bodo vsi gostje pripravili tudi praktičen prikaz svojega dela in 
veščin, tako da se boste v živo učili od najboljših! Vsi dogodki so 
brezplačni.

Sobota, 10. novembra, od 9. do 17. ure, Samostan Mekinje
Delavnica zavoda Vezal Vzorci med generacijami – 
starševski vzorci

Udeleženci bodo na konkretnih primerih komunicirali o vzgojnih prepri-
čanjih, o odzivih na vedenje pri otrocih, o vlogi staršev in imeli možnost, 
da najdejo ravnotežje in uglašenost s partnerjem. Delavnica je brezplač-
na, obvezne prijave na e-naslov: vezal@samostanmekinje.si.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 7. novembra, od 17. do 18. ure, dvorana knjižnice
Delimo znanje: Zunanjost je odsev notranjosti (cikel treh 
delavnic)

Prva delavnica ima naslov Telo. Delavnice so zasnovane v kombinaci-
ji psihoterapije in medicinske hipnoze. Vodi jih Jožica Poličnik, speci-
alistka zakonske in družinske psihoterapije, terapevtka medicinske 
hipnoze z licenco Train the Trainer. Sledita še delavnici Dom, Družina 
(14. 11.) in Odnosi, Kariera (21. 11.). 

Prijave zbiramo v čitalnici knjižnice (1. nadstropje) ali na telefonu 01 
320 55 83, kjer dobite tudi dodatne informacije. Število mest je ome-
jeno, udeležba je brezplačna. Prijave so obvezne! Možna je prijava na 
posamezno delavnico.

Sreda, 7. novembra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Potopisno predavanje: Mjanmar – pozabljeni raj 

Dežela tisočerih pagod, prijaznih domačinov, bogate kulturne dediš-
čine in neokrnjene narave. O tritedenskem potovanju po Mjanmarju 
bo predaval Matej Košir.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 7. novembra, ob 18. uri, Muzej – grad Zaprice
Odprtje razstave Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi

Razstava prikazuje pogrebni ritual v pozni bronasti dobi na primeru 
najdbe v Ulici Toma Brejca v Kamniku.

Avtorici: Janja Železnikar in Brina Škvorč Jernejčič

Petek, 16. novembra, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice
Koncert Luka Einfalt – evfonij

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 11. novembra, od 11. do 12. ure, rozarij
Vzimovanje vrtnic, strokovna predstavitev in delavnica

Strokovnjak vam bo razložil, kako pravilno poskrbimo za vrtnice, še 
preden jih pokrije debela snežna odeja. Plača se vstopnina v park. 
Predstavitev je brezplačna. Obvezna prijava do petka, 10. novembra, 
na prireditve@arboretum.si.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Torek, 6. novembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer družabnih iger – Forbidden Island

Sodelovalna igra štirih junakov na lovu za štirimi zakladi prepoveda-
nega otoka. Vstop prost.

Sreda, 7. novembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica osnovne tonske tehnike

Tretji termin delavnice tonske tehnike – za vse, ki bi se radi naučili 
osnov ozvočevanja in uporabe digitalne mešalne mize Behringer X32. 
Vstop prost.

Sreda, 7. in 14. novembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica izdelave bombažnih vrečk

Šivali bomo tanke bombažne vrečke, ki predstavljajo alternativo pla-
stičnim vrečkam, zato so primerne za nakupovanje vašega najljubše-
ga sadja in zelenjave. Vstop prost.

Petek, 9. novembra, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Dvovrstičnice – vrnitev legend

Večer improvizirane dvovrstične poezije. Poeti se na dogodek prijavi-
te na info@kotlovnica.si. Vstop prost.

Sobota, 10. novembra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Mesto mladih

Druženje z Mladinskim svetom Kamnik, častimo dobro glasbo, pečen 
kostanj in kuhano vino! Vstop prost.

Torek, 13. novembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Ping pong torek!

Zabijali, rezali in spinali, a ne tudi servirali z roke bomo v torek na 
Kotlovniškem ping pong turnirju. Vstop prost.

Sreda, 14. novembra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica lučne tehnike

Uvodna delavnica spoznavanja odrske lučne tehnike in osnov obliko-
vanje svetlobe, v naslednjih dveh terminih se boste z izzivom spopri-
jeli v praksi. Vabljeni vsi, ki se bojite teme. Vstop prost.

Petek, 16. novembra, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Nikki Louder in China Traffic

Večer udarne glasbe iz domačih logov. Vstop prost.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK – PROJEKT VEČGE-
NERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Petek, 2. novembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na pohod po planini 
Ravne

Za prevoz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne na-
jave na info@kotlovnica.si.

Nedelja, 4. novembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na pohod do 
Jamnika nad Kropo

Za prevoz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne na-
jave na info@kotlovnica.si.

Nedelja, 4. in 11. novembra, ob 16. uri, MC Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 8., 10. in 15. novembra, ob 17.30, Svetovalna 
pisarna za starejše
Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih 
tehnologij za brezposelne

Delavnice brezplačnega izobraževanja za brezposelne osebe. Prijave 
na telefonski številki 041 602 559 (Simon Rener) ali po elektronski 
pošti simon.rener1@gmail.com. Udeležba je brezplačna.
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ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Odšla si v večni raj,
kjer ni poti nazaj.
In čeprav spokojno spiš,
z nami TI še živiš.
Prišel čas bo,
ko se zopet snidemo.

Rezka Slanovec
upokojena gostilničarka iz Tunjic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, soseski, prija
teljem, sorodnikom, gasilcem, KS Tunjice, duhovnikom 
Ediju, Pavletu in Juretu ter pevcem. Hvala dr. Jermano
vi in sestri Mateji, sodelavcem lekarne OI, patronažni 
sestri Aniti ter Dragici za skrb in pomoč v času njene 
bolezni. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in svete maše.

Vsi njeni

www.pogrebnik.si

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

V 75. letu se je od nas poslovil naš dragi mož,  
oče, dedek, pradedek, brat, tast, svak in stric

Ivan Ermenc
iz Mekinj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem 
podjetja Autocommerce – SGV Ljubljana in Eti Steatit 
Kamnik za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano 
cvetje, sveče, darove za svete maše ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gospodu župniku 
Pavlu Piberniku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, 
pogrebni službi Komunalnega podjetja Kamnik, dr. Lo
garju iz ZD Kamnik, osebju Onkološkega inštituta Ljub
ljana in Bolnišnice Golnik. Hvala tudi Kvartetu Grm, 
trobentaču in harmonikarju. Hvala rudarjem Premo
govnika Velenje in gospodu Dragu Kolarju za ganljive 
poslovilne besede.  Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi 
Oktober 2018

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je zapustila 
draga žena, mati, babica in teta

Fanika Lenarčič
Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Julija Pol
ca Kamnik, vsem sosedom, znancem za izrečena sožalja 
ter darovano cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 87. letu nas je tiho zapustila 
naša draga mama, babica,  
prababica in teta

Jožica Zobavnik 
rojena Bohinc, iz Šmarce

Srčna hvala osebju DSO Kamnik, osebju prevozov bolni
kov Meriimpex, osebju reševalne postaje ZD Kamnik, 
osebju UKC Ljubljana – Kliničnem oddelku za nefrologi
jo in vsem ostalim, ki so ji pomagali k lažjemu prestaja
nju zdravstvenih težav zadnjih let. Zahvaljujemo se tudi 
vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in  sveče. 

Srečno in vse dobro vam želijo vsi njeni.
Oktober 2018

Petek, 9. novembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica

Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet do 
razglednega stolpa Pyramidenkogel

Za prevoz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne na-
jave na info@kotlovnica.si.

KIKŠTARTER

Sreda, 7. novembra, od 18. do 20. ure, Fužine 9
KIKLab: Delavnica 3D-tiskanja

Za vse, ki bi radi spoznali tehnologijo 3D-tiskanja, vabimo, da skupaj 
ustvarimo vaš prvi 3D-model.

Cena delavnice za nečlane je 15 evrov, za člane je brezplačna.

Sreda, 14. novembra, ob 17. uri, Fužine 9
Startup šola podjetništva

Brezplačni 15-urni program predavanj in delavnic, ki vodi od ideje do 
izvedbe bodoče podjetnike. Prijave in več informacij na kikstarter.si.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN'K

Nedelja, 11. novembra, ob 14. uri, Pub pod Skalo 
Martinov pohod od Pod Skale do Budnarjeve domačije

V nedeljo bomo ponovno organizirali pohod od Pod Skale do Budnar-
jeve domačije. Dobimo se pred Pubom pod Skalo, kjer nas bodo kot 
vedno primerno okrepčali pred pohodom, ki bo trajal približno uro in 
15 minut.

V primeru dežja pohod odpade, vseeno pa dobrodošli v Pubu in na 
Budnarjevi domačiji. Več informacij na info@td-kamnik.si

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Sreda, 7. in 14. novembra, od 18. do 20. ure
Z glino je fino 

Ustvarjalno druženje ob glini in čaju, rezervacije niso potrebne.

Petek, 9. in 16. novembra, od 17. do 19. ure
Z glino je fino

Oblikovali bomo z glino: darila za bližajoče praznike, svetilke za pre-
ganjanje teme in še kaj se bo našlo.

Rezervirajte svoje mesto: pokličite: 041 540 342 Mojca ali pišite: moj-
ca.zalik@gmail.com ali se oglasite osebno v ateljeju na Šutni 42.

Četrtek, 15. novembra, in petek, 16. novembra, od 16. 

do 19. ure
Polstimo (filcamo) tople copate iz naravne ovčje volne

Iz mikane ovčje volne bomo s pomočjo tople milnice in pridnih rok 
izdelali prijetne tople copate. Delavnico bo vodila Alenka Mele. Za os-
tale informacije in rezervacije pokličite: 041 540 342 Mojca ali pišite: 
mojca.zalik@ gmail.com. ali se oglasite osebno v ateljeju na Šutni 42.

KUD HIŠA KERAMIKE, ZAKAJ PA NE MAJOLKA

Sreda, 14. novembra, ob 18. uri
Izdelovanje nakita iz porcelana v treh zaporednih srečanjih

Prijave do 5. novembra na kud.hisakeramike@gmail.com ali na  
031 645 645

Četrtek, 15. novembra, ob 18. uri
Spoznajmo porcelan

Delavnica izdelovanja iz porcelana v tehniki neriage in narikomi bo 
potekala v štirih zaporednih srečanjih ob četrtkih. Prijave do 5. no-
vembra na kud.hisakeramike@gmail.com ali na 031 645 645 ZAHVALA

Ne jokajte na mojem grobu,  
le tiho k njemu pristopite,  
pomislite, kako trpela sem,  
in večni mir mi zaželite. 

V 54. letu življenja nas je mnogo prezgodaj, po težki 
bolezni zapustila naša zlata mamica, hčerka, sestra, 

babi, teta

Majda Spruk
roj. 28. maja 1965 

Premalo so besede, s katerimi bi se radi zahvalili vsem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za nesebično in velikodušno pomoč ter iz
kazano sočutje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala sodelavcem in so
delavkam tovarne Cimos Titan Kamnik. Hvala g. župni
ku Piberniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, 
trobentaču in podjetju Pogrebnik. Hvala dr. Logarjevi in 
sestri Marini ter patronažni sestri Katarini in zdravstve
nemu osebju nevrofiziološkega oddelka UKC Ljubljana.

Žalujoči vsi njeni
Kamnik, oktober

Kamnik – V Šoli Idej na Šutni bodo v četrtek, 8. novembra, ob 
19. uri odprli likovno razstavo slikarke Barbare Ravnikar z nas-
lovom Poljub. Kot pravi vodja Šole idej Nataša Makovec, je 
razstava posvečena njenemu spominu, saj je 23. februarja 
2018 minilo pet let od njene prezgodnje smrti, s tem pa se je 
zaključila njena življenjska in ustvarjala pot. Naslov razstave 
je povzet po mozaičnem delu Poljub. Umetnica je v mozaični 
tehniki našla svojevrsten izraz in se leta 2010, še za časa svo-
jega življenja, predstavila v Šoli Idej s svojimi mozaičnimi 
portreti. Njena razstava v Kamen ujet spomin je bila prva 
mozaična razstava v Kamniku. Razstava zaokroža desetletno 
delovanje Šole Idej in bo na ogled do januarja 2019. J. P. 

Razstava Barbare Ravnikar v Šoli Idej

Vabi k sodelovanju:

ELETROMONTERJA –  
SERVISERJA PLINSKIH PEČI (m/ž)

Od kandidata pričakujemo:
- IV.  ali V. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe 
- samoinciativo in  pripravljenost za nadaljnje usposabljanje
- 2 leti delovnih izkušen na podobnih delih 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
in kratkim življenjepisom pošljejo v 8. dneh po objavi na  
naslov: ZARJA KOVIS, d.o.o KAMNIK, Molkova pot 5, 1241  
KAMNIK ali na e-pošto: pavla.tomec@zarja-kovis.si.

Mekinje – Pevci Cerkvenega mešanega zbora France Gačnik 
vabijo vse ljubitelje Gačnikovih napevov na spominsko 
mašo in revijo ob 30. obletnici njegove smrti, ki bo v soboto, 
17. novembra, ob 17. uri v cerkvi Marijinega vnebovzetja v 
Mekinjah. Mašo bo daroval njegov nekdanji kaplan in 
zdajšnji dekan v Ribnici mag. Anton Berčan. Gačnikove pe-
smi bodo prepevali številni vokalni sestavi iz okoliških žu-
pnij, vezna nit pa bodo spomini Antona Berčana na župnika 
Franceta Gačnika. Prostovoljni prispevki, zbrani na koncer-
tu, bodo namenjeni za obnovo glavnega oltarja v cerkvi Ma-
rijinega vnebovzetja v Mekinjah. J. P.   

Maša ob 30. obletnici smrti Franceta Gačnika
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Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik bo 
v okviru javnega poziva za 
sofinanciranje posameznih 
dogodkov v središču mesta 
Kamnik sofinanciral tride-
set posameznih ter devet 
večdnevnih prireditev v ok-

tobru in novembru. Med so-
financiranimi dogodki so 
različni koncerti, modra re-
vija, razne razstave, degusta-
cije vin, otroške delavnice in 
podobno. Na javnem razpi-
su je bilo na voljo 12 tisoč 
evrov.
»Cilj takšnega sofinancira-
nja dogodkov je oživitev in 

popestritev dogajanja v 
mestnem jedru tudi jeseni. 
Verjamem, da bomo s pove-
čanjem obiska mestnega je-
dra zvišali tudi kupno moč v 
mestnem središču in tako 
povečali prodajo pri posa-
meznih ponudnikih stori-
tev. Hkrati pa bodo vse sofi-
nancirane prireditve pripo-

mogle k promociji Kamnika 
kot privlačne destinacije 
tudi izven glavne turistične 
sezone,« pravi v. d. direktor-
ja Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik dr. To-
maž Simetinger.
Dogodke v sklopu Barvite 
jeseni v Kamniku objavlja-
mo v koledarju prireditev.

Barvita jesen
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 
sofinancira sklop prireditev Barvita jesen v 
Kamniku, ki bodo oktobra in novembra popestrile 
dogajanje v središču mesta.

V sodelovanju Občine Kamnik in KIKštarterja je 
te dni zaživela tudi posebna spletna stran, 
posvečena promociji mestnega središča:  
www.trgovski-center-kamnik.si, na kateri so 
predstavljeni ponudniki iz območja ožjega 
mestnega jedra Kamnika.

Jasna Paladin

Kamnik – Srečanje predstav-
nikov nevladnih organizacij 
in županskih kandidatov so 
v prostorih Mladinskega 
centra Kotlovnica pripravili 
predstavniki Stičišča nevlad-
nih organizacij osrednje 
Slovenije.
Vse premalokrat se zgodi, 
da bi odločevalci in občani 
sedeli za skupno mizo in 
tudi tokrat so si organizator-
ji verjetno želeli večje ude-
ležbe, a ne glede na to je 
razprava prinesla nekaj 
konkretnih pobud. Pred-
stavniki društev so prisot-
nim županskim kandida-
tom tako predlagali, naj ob-
čina bolj izkoristi znanje, ki 
ga ima nevladni sektor, in 
naj bolj prisluhne mladim. 
Želijo si javni prostor, na-
menjen rolkarskemu parku, 
in zgradbo v lasti občine, 
kjer bo prostor našlo več 
nevladnih organizacij, kar bi 
omogočilo povezovanje med 

njimi. Predlagali so, da se 
na železniški postaji na-
mesti dvigalo za invalidske 
vozičke, ki bi omogočalo 
vstop invalidom na vlak, in-
validom pa bi bilo treba pri-
lagoditi tudi druge javne po-
vršine. 
Poudarili so tudi željo, da bi 
občina omejila promet na 

območju Velike planine.
Razprava je bila zanimiva, 
zbrani pa so se strinjali, da bi 
jo lahko na podoben način 
pripravili večkrat, prav tako bi 
se županski kandidati tako 
lahko srečali s predstavniki 
krajevnih skupnosti.
Šole za župane v Kamniku 
so se udeležili predstavniki 

društev KulKura, Makadam 
Kamnik, Društvo staršev ot-
rok s posebnimi potrebami, 
Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kulturnega društva 
Priden možic in Debela Ve-
ronika ter županski kandi-
dati Sandi Uršič, Dušan Pa-
pež, Igor Žavbi, Matej Sla-
par in Matjaž Zorman.

Šola za župane
Tudi Kamnik je sredi oktobra gostil vseslovenski dogodek Šola za župane. Kandidati za župane na 
bližajočih se lokalnih volitvah so se tako lahko iz prve roke seznanili s predlogi in pobudami 
nevladnih organizacij.

Predstavniki nevladnih organizacij so županskim kandidatom predstavili nekaj zanimivih 
pobud in predlogov. / Foto: Stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije


