
Ča so pis ob či ne Kamnik, 7. februar 2019, leto 4, šte vil ka 3 

ŠPORT

Presenetile v štafetah
Člani Plavalnega kluba Ka-
mnik so januarja tekmovali 
na dveh prizoriščih in osvoji-
li vrsto odličij. Za pravo pre-
senečenje državnega tekmo-
vanja so poskrbele kadetinje, 
ki so v vseh petih štafetah 
stale na stopničkah.
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ZANIMIVOSTI

Jamarji raziskujejo 
izvire
Jamarji Jamarskega kluba 
Kamnik že več kot štirideset 
let raziskujejo podzemni 
svet Kamniško-Savinjskih 
Alp. Kamničani imamo neiz-
merne količine izredno do-
bre pitne vode, žal pa pov-
sod le ni tako čista.
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OBČINSKE NOVICE

Lepo mesto, obkroženo 
z gorami
Tako Kamnik vidi večina ob-
čanov; da pa bi naše okolje 
res ostalo zeleno in urejeno, 
se moramo zavedati narav-
nih vrednot, ki nas obdajajo, 
in si prizadevati za njihovo 
ohranitev. To je sporočilo 
projekta speciAlps.
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KULTURA

Sodobna Sneguljčica
Dom kulture Ka mnik je go-
stil KUD Tribal Bizzare in 
njihov Ritual 2018, plesno 
predstavo Sneguljčica in se-
dem grehov. Kot koreografi-
nja se pod predstavo podpi-
suje Nadia Džamastagić, 
plesna učiteljica in vodja 
plesne skupine Ritualke.
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Jasna Paladin

Mekinje – Člani Sadjar sko-
vrtnarskega društva Tunji-
ce vabijo na tradicionalni 
praktični prikaz obrezova-
nja sadnega drevja in jago-
dičevja, ki bo v soboto, 16. 
februarja, med 9. in 12. 

uro, tokrat v sadovnjaku sa-
mostana Mekinje, saj želijo 
tudi sadjarji ta prostor oži-
viti in ga na ta način 
predstaviti kot učni sadov-
njak v mestu. Tudi letos bo 
svoje znanje in praktične 
veščine z zbranimi delil dr. 
Jan Bizjak.

Prikaz obrezovanja 
sadnega drevja
Sadjarji se bodo letos zbrali v sadovnjaku 
samostana Mekinje.

Jasna Paladin

Kamnik – Letošnji, že 10. 
dobrodelni koncert za otro-
ke s posebnimi potrebami, 
ki ga organizira eden od 
staršev, Simon Zorman iz 
Šmarce, bo še posebej bo-
gat, saj se bodo na odru v 
telovadnici zavoda Cirius 
zvrstili številni nastopajoči: 
Elda Viler, Ivan Hudnik, 
skupina Mladi Gamsi, Maj-
da Petan, Uroš in Tjaša, 
Skupina Zaka pa ne, Skupi-
na Flirrt, Natalija Verboten, 
Dejan Vunjak, Skupina 
Skater, Glasbena skupina 
Imperij, Mengeška godba 
veteranov, Nace Junkar, 
Klapa Skala, Sam's Fever, 
Boris Kopitar in skupina 
The Eccentrics z Anjo Pus-
tak Lajovic.

»Tokratni dobrodelni kon-
cert bo namenjen kar osem-
najstim mladostnikom s po-
sebnimi potrebami. Šolajo 
se v Ciriusu in so vključeni v 
program PRP (Post rehabili-
tacijski practikum). Pro-
gram je namenjen dijakom 
s posebnimi potrebami, ki 
zaradi narave bolezni, po-
škodbe ali drugih razlogov 
ne morejo biti uspešni v re-
dnih srednješolskih progra-
mih. V osnovi ni časovno 
omejen, vendar napredek 
pri posamezniku in njiho-
vih dosežkih spremlja tim 
strokovnih delavcev. Je pa 
program seveda prilagojen 
za vsakega dijaka posebej. V 
njem se razvijajo socialne 
veščine za čim bolj samos-

tojno in neodvisno življenje 
posameznika. Vsak posame-
znik obiskuje tiste predme-
te, ki jih izbere. Poudarek je 
na vsebinah, ki imajo zlasti 
praktični pomen in uporab-
no vrednost v vsakdanjem 
življenju. Otroci in mladi v 
sklopu programa razvijajo 
tudi ročne spretnosti. Gre 
torej za celostni razvoj otro-
ka s posebnimi potrebami. 
Gre za aktivno preživljanje 
prostega časa, pridobivanje 
socialnih veščin (tabori, eks-
kurzije), skupinsko delo 
(treningi komunikacije), 
projektne oblike dela (kino 
predstave, video delavnice, 
računalniške animacije, in-
ternet), obiskovanje kultur-
nih prireditev, muzejev, ga-
lerij. Pomemben del progra-
ma so tudi zdravstvene, re-

habilitacijske in terapevtske 
obravnave, ki so v pristojno-
sti zdravstvene službe in so 
zapisane v individualnih na-
črtih,« nam je povedal Si-
mon Zorman in tako razkril, 
komu bo letos namenjen 
denar, ki ga bodo na koncer-
tu zbrali z dobrodelnimi pri-
spevki.
Dobrodelni koncert bo tako 
kot vsako leto povezoval Ko-
nrad Kondi Pižorn.
Denar za pomoč mladostni-
kom s posebnimi potrebami 
lahko nakažete tudi na tran-
sakcijski račun Ciriusa, od-
prtem prav v ta namen 
(01100-6030689368, sklic: 
299-14, namen nakazila: Po 
namenu 10. dobrodelnega 
koncerta).

Dobrodelni koncert 
Uresničimo sanje
Že 10. dobrodelni koncert za otroke s posebnimi 
potrebami bo v soboto, 9. februarja, ob 19. uri v 
telovadnici zavoda Cirius. Letos bodo z zbranim 
denarjem pomagali kar osemnajstim 
mladostnikom.

Dogodek bo potekal pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja.

Jasna Paladin

Kamnik – Slovenski kulturni 
praznik, ki ga praznujemo 
8. februarja, na obletnico 
smrti dr. Franceta Prešerna, 
bomo v občini pospremili z 
vrsto prireditev. Osrednja 
bo nocoj v Domu kulture 
Kamnik (dogodek je že raz-
prodan). Ljubitelji ter po-
znavalci kulture vedo, da se 
obeta še en vrhunski kultur-
ni večer.
Umetniški program prosla-
ve, ki jo sicer organizira Za-
vod za turizem, šport in kul-
turo Kamnik, pripravljajo 
dijaki in profesorji Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik, ki zadnja 
leta navdušujejo s svojimi 
odrskimi projekti. Tokratni 
nastop so naslovili Domovi-
na, ne beži, ostani pri meni 
…, s približno tridesetimi 
dijaki (med njimi je tudi pet 
učencev iz Osnovne šole 
Marije Vere) pa so zadnje 
tedne intenzivno delali 
mentorji Iva Ciglar in Vesna 
Fabjan (za gledališko-recita-
cijski del) ter Matic Smolni-
kar (za glasbeni del). V 
predstavo so vpletli dela 
Otona Župančiča, Ivana 

Cankarja in tudi popevke 
Majde Sepe. Rdeča nit letoš-
nje predstave je odhod od 
doma in izkušnje izseljen-
stva. Obiskali smo jih na po-
nedeljkovi generalki. 

Dijaki zelo radi sodelujejo
»Naši dijaki imajo res radi 
kulturo, številni so že lani 
izrazili željo, da bi sodelovali 
tudi letos, in številni nas kar 
sami pocukajo za rokav. Ni-
kogar ni treba prositi, 
vsesplošna klima na naši 
šoli in v občini je taka, da 
spodbuja ustvarjanje mla-
dih, in to se pozna tudi na 
kakovosti naših recitalov. 
Prvo predstavo letos smo za-
čeli v učilnici, se nato opogu-
mili za šolsko avlo in za to, 
da na naše predstave povabi-
mo zunanjo publiko, zdaj pa 
že drugo leto zapored skrbi-
mo za umetniški program 
osrednje kulturne proslave v 
občini in vsi skupaj smo na 
to res ponosni,« nam je po-
vedala Iva Ciglar in dodala, 
da so se ideje za letošnji na-
stop začele iskriti že takoj po 
lanskoletnem. Letošnja te-
matika je domovinska, ki je 
je slovenska literatura polna, 

s pou darkom na izseljevanju 
v začetku 20. stoletja. Kul-
turni praznik je namreč pra-
znik kulture in literature na-
sploh, ne le Prešerna, pou-
darjajo ustvarjalci. Kulturna 
proslava (ki ji sami pravijo 
recitacijsko-glasbeno-gleda-
liški dogodek) bo tudi letos 
tako bogata z recitacijami, 
petjem in igro.
Včeraj so izvedli dve predsta-
vi za dijake in danes še eno, 
danes zvečer pa je proslava 
namenjena občanom. Slav-
nostni govornik bo župan 
Matej Slapar, zbrane pa bo-
sta nagovorila tudi ravnate-
ljica Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik Bernarda Trstenjak in 
direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. 
Tomaž Simetinger.

Kulturni dogodki drugod 
po občini
Sicer pa so se v teh dneh 
kulturi posvečali predvsem 
v šolah. Že včeraj so z glas-
benimi nastopi v Vremšako-
vi dvorani kulturni praznik 
obeležili v Glasbeni šoli Ka-
mnik in Osnovni šoli Frana 
Albrehta, kjer so poezijo 

Franceta Prešerna v okviru 
projekta Branje je iskanje 
predstavili drugošolci in 
sedmošolci. Danes, 7. febru-
arja, ob 18. uri kulturno pri-
reditev z recitacijami in 
razstavo v Budnarjevi doma-
čiji pripravljajo tudi učenke 
in učenci Podružnične šole 
Vranja Peč. Kulturni pro-
gram s predstavitvijo ume-
tniških in rokodelskih izdel-
kov Šmarčanov bo jutri, 8. 
februarja, ob 18. uri napolnil 
tudi Dom krajanov v Šmar-
ci, kjer prireditev ob kultur-
nem prazniku pripravljajo 
člani Kulturnega društva 
Šmarca.
Kulturno obarvana bo v so-
boto, 9. februarja, tudi zim-
ska liga k Svetemu Primo-
žu, ki se bo odvila pod naslo-
vom Na ligo po knjigo. Te-
kači in pohodniki, ki bodo 
pri Vegradu startali ob 9. 
uri, bodo med 9.30 in 10.30 
pri cerkvici na vrhu lahko 
prisluhnili recitacijam, pe-
tju in branju Prešernove po-
ezije, vsak, ki bo pri tem so-
deloval, pa bo v dar prejel 
knjigo po lastni izbiri. Bralci 
projekta Branje je iskanje 
bodo v svojo izkaznico vtis-
nili še žig.

Kultura stoji na mladih
Osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo nocoj v Domu kulture Kamnik, 
v teh dneh pa je kulturi posvečeno še veliko drugih prireditev. Še posebej razveseljuje dejstvo, da 
za številnimi kulturnimi projekti stoji vse več mladih.

Eden od prizorov s proslave, ki jo bodo nocoj na odru Doma kulture Kamnik uprizorili dijaki Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik – Iz Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik so 
sporočili, da bo z aprilom začela delovati nova ginekološka 
ambulanta, že pretekli mesec pa so v zdravstvenem domu 
odprli tudi novo ambulanto za odraslo zobozdravstvo, kjer 
se občani že lahko na novo opredeljujejo. Telefon za naro-
čanje:  01/8318 674, elektronski naslov:  ordinacija.kavcic@
zdkamnik.si. J. P.

Novi ginekološka in zobozdravstvena ambulanta

Jasna Paladin

Kamnik – Za sodelavci Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik so naporni te-
dni, saj so po seriji predsta-
vitev Kamnika kot turistične 
destinacije po različnih turi-
stičnih sejmih po Evropi ob 
koncu januarja in začetku 
februarja sodelovali tudi na 
osrednjem turističnem sej-
mu v Sloveniji Natour Alpe-
-Adria, ki so ga gostili na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani.

Zemljevid pohodniških 
poti sprejet z 
navdušenjem
»Obiskovalci sejma so naj-
pogosteje prepoznali Veliko 
planino in Arboretum 
Volčji Potok, največ zani-
manja pokazali za Kamnik 
kot pohodniško destinacijo. 
Informatorji so na tem sej-
mu prvič delili tudi nov ze-
mljevid pohodniških poti v 
dolini Kamniške Bistrice, ki 
so ga obiskovalci pohvalili 
in sprejeli z navdušenjem. 
Hkrati je bila to tudi prilož-
nost, ko so obiskovalci sej-
ma na enem mestu lahko 
spoznali vso raznoliko turi-
stično ponudbo Kamnika. 
Na predstavitvi Kamnika so 
se sicer pogosto ustavljali 
posamezniki, ki jih zanima 
turistična ponudba kraja, 
kot tudi predstavniki turi-
stičnih agencij in šolarji. 

Skupina šolarjev, ki prip-
ravlja projekt o kulturni de-
diščini v turističnih krajih, 
se je posebej zanimala za 
preplet med turistično po-
nudbo srednjeveškega Ka-

mnika in tradicionalnim 
festivalom Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine 
kot primerom kulturne de-
diščine,« je dogajanje na 
sejmu strnil Samo Trtnik iz 

Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik.
Občino so na sejmu predstav-
ljali tudi člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina in 
dijakinje 4. e Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik, ki so v okviru 16. 
mednarodnega festivala Več 
znanja za več turizma ustva-
rile igro spomin s kamniški-
mi znamenitostmi ter pro-
mocijski video z naslovom 
Sprehod po spominih.

Kamnik predstavljali 
z novim zemljevidom
Za nami je osrednji turistični sejem Natour Alpe-Adria, na katerem je sodeloval tudi Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik. Rdeča nit letošnjega dogajanja je bil zeleni turizem, zato ne 
preseneča, da je bil dobro sprejet tudi nov zemljevid pohodniških poti v dolini Kamniške Bistrice.

Predstavitev Kamnika kot turistične destinacije je na osrednjem turističnem sejmu pri nas 
požela precej zanimanja. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo 
letos do sredine marca Kamnik kot turistično 
destinacijo predstavil na skupno šestih 
turističnih sejmih oziroma borzah.

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da bo v prihodnjih dneh 
zaradi sanacije meteorne kanalizacije veljala popolna zapo-
ra križišča Ljubljanske ceste in Ulice Vilka Rožiča ter popol-
na zapora pločnika ob Ljubljanski cesti. Delno bo oviran 
tudi uvoz na bencinski servis Petrol. Dela bo izvajalo Komu-
nalno podjetje Kamnik, in sicer tri dni v času med 30. janu-
arjem in 15. februarjem. V času popolne zapore lokalne ces-
te bo urejen obvoz v smeri Jenkova ulica–Jurčičeva–Ljub-
ljanska in obratno. J. P. 

Popolna zapora križišča in pločnika

Jasna Paladin

Kamnik – Konec januarja so 
se predstavniki občinske 
uprave Občine Kamnik ude-
ležili delovnega sestanka z 
Ministrstvom za infrastruk-
turo, kjer so razpravljali o 
aktualnih projektih, tudi o 
medobčinski kolesarski po-
vezavi, ki bi Kamnik poveza-
la s prestolnico.
»Projekt Regionalna kole-
sarska povezava Kamnik–
Mengeš–Trzin–Ljubljana se 
izvaja v skladu s termin-
skim načrtom. Izdelane so 
strokovne podlage za ume-
stitev trase v prostor in Do-
kument identifikacije inve-
sticije projekta. Vseskozi 
poteka sodelovanje z Direk-
cijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo, ki ima pro-
jekt uvrščen tudi v svoje Na-
črte razvojnih programov. 

Medobčinska pogodba je 
usklajena in je v podpisova-
nju, prav tako dokumentaci-
ja za izbiro izvajalca za izde-
lavo projektne dokumenta-
cije,« stanje projekta opisu-
jejo na občini.
Letos je tako na vrsti pripra-
va potrebne projektne doku-
mentacije ter izdelava pot-
rebnih študij in elaboratov. 
Takoj, ko bo znan natančnej-
ši potek trase (ta bo določen 
po izdelani idejni zasnovi), 
se bo občina začela usklaje-
vati z lastniki zemljišč.  V 
začetku prihodnjega leta 
bodo izdelali investicijsko 
dokumentacijo in druge do-
kumente, potrebne za pri-
pravo vloge na ministr-
stvo. Do septembra 2020 pa 
mora biti projekt pripravljen 
do take stopnje, da bodo ko-
lesarsko povezavo lahko za-
čeli tudi graditi.

Trasa kolesarske 
povezave v pripravi
Regionalno kolesarsko povezavo Kamnik–
Mengeš–Trzin–MO Ljubljana bodo začeli graditi 
prihodnje leto.

Dušan Božičnik

Zgornji Tuhinj – Proslava in 
kratka slovesnost s položitvi-
jo cvetja k spomeniku se je 
odvijala po prihodu pohod-
nikov ob 10. uri pri spomin-
ski plošči NOB.
Na Osekih smo se zbrali, da 
počastimo spomin na borce 
Šlandrove brigade, ki so 
padli 8. februarja 1944. VI. 
in XI. brigada z operativ-
nim štabom sta se na poti iz 
Dolenjske premestili na 
Menini planino. V tistih 
dneh je na Menino prispel 
tudi IV. bataljon VDV bri-
gade, ki se je na poti iz Ko-
roške v Zasavje priključil 
operativnemu štabu in bri-
gadama. Vsi so se znašli v 
obupnih vremenskih raz-
merah, visokem snegu in 

hudem mrazu. Ko se je 
Šlandrova brigada v začetku 
januarja 1944 vrnila s Koro-
škega, je 1. februarja uspeš-
no napadla in zavzela utrje-
no nemško postojanko v 
Motniku. Toda sovražnik ni 
miroval, zato je 8. februarja 
1944 na Osekih pod vznož-
jem Manine planine  napa-
del 'zaledno enoto' Šlandro-
ve brigade. V tem hudem 
boju je padlo sedemnajst 
borcev. Tuhinjska dolina je 
skupaj z Menino planino 
med vojno z agresorjem do-
življala strašne stvari.
To je čas, v katerem je uga-
snilo marsikatero življenje 
in v katerem so bili požgani 
številni domovi po naših va-
seh. Tudi Menina planina z 
okolico je bila za partizane v 
času narodno osvobodilnega 

boja zbirališče borcev, ki so 
nadaljevali preboje na Go-
renjsko in Dolensko. Leto 
dni po tem dogodku na 
Osekih in Rakitovcu je bila 
bitka na Menini planini, ki 
velja za epopejo slovenskega 
partizanstva. Gre za zgodo-
vinsko bitko, ki je primer 
srčne borbe za svobodno 
Slovenijo. V duhu časa, ko 
so vrednote NOB v sloven-
ski družbi načete, želi naša 
Zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije z 
igrano-dokumentarnim fil-
mom o bitki na Menini pla-
nini prikazati NOB kot nav-
dih za bodoče rodove. Film 
z naslovom Preboj prikazuje 
nemogoče pogoje, v katerih 
so sodelovali partizani, 
hkrati pa visok nivo tova-
rištva, pripadnosti do domo-

vine in gorečo željo po svo-
bodi. Filmsko zgodbo obli-
kujejo spomini še vedno či-
lega komandanta Franca 
Severja Frante, ki sva ga z 
Matevžem Koširjem pred 
dnevi obiskala v Ljubljani. 
Premiera filma bo v sep-
tembru. Zato pa smo ob tem 
dolžni zgodovino NOB za-
pustiti svojim zanamcem 
čim bolj popolno in jo rešiti 
pozabe, mlajše rodove pa 
moramo seznaniti s trplje-
njem in žrtvami ljudi, ki so 
se borili za našo svobodo.
Proslave so se udeležili 
predstavniki domoljubnih 
in veteranskih društev obči-
ne Kamnik in krajani Tu-
hinjske doline, za kulturni 
program pa so poskrbe-
li  člani Krajevne skupnosti 
Tuhinj.

Spominski pohod na Oseke
Ob prazniku Krajevne skupnosti Tuhinj in krajevnega odbora NOB Tuhinj je bil v nedeljo, 3. februarja, 
organiziran tradicionalni pohod na Oseke v spomin na padle borce Šlandrove brigade.

Kamnik, Domžale – Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik 
razpisuje natečaj o vodi z namenom spodbujanja kreativno-
sti, idej in promocije odgovornega ravnanja z vodo skozi 
njeno pot od izvira do izliva. Zaželeni so inovativni prispev-
ki (kratek film, animacija, strip …) in humoren prikaz, ki 
sledi ideji gibanja vode v naravi in procesov v čistilni napra-
vi. Najboljši izdelek, ki ga bo izbrala publika na dnevu odpr-
tih vrat maja, bo denarno nagrajen. Rok za oddajo je  25. 
april 2019. Dodatne informacije: www.ccn-domzale.si. J. P.

Natečaj Življenje v kapljici vode
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Nepričakovano si se poslovil od nas, dragi Stane, naš častni 
predsednik. Ob novici smo onemeli ..., saj si bil navzlic 
skoraj 92 letom še tako poln življenja in načrtov ...
Stane, naslavljam te s ti, ker si tako želel, ker si bil preprost, 
prijazen in dober. Bil si naš prijatelj, učitelj, zaupnik in 
prijeten sogovornik.
Več kot 24 let si bil naš predsednik in v tem obdobju je 
Društvo upokojencev Kamnik postalo lastnik stavbe, v kate-
ri je delovalo, jo posodobilo in svoje delovanje razširilo na 
številne nove dejavnosti. Bil si neverjetno delaven in zate je 
bil vedno najpomembnejši človek in njegova blaginja. Bil si 
človek dialoga. Kot v življenju in delu vsakega, še posebej pa 
tako velikega društva, ki šteje več kot tri tisoč članic in čla-
nov, pride včasih do zelo nasprotujočih si stališč in pogle-
dov. Ti pa si vedno znal najti skupne točke in rešitve in 
pomiriti razgrete poglede.
Kako prijetno se je bilo udeleževati planinskih pohodov, ki 
si jih vodil ti. Vedno dobrovoljen, pozoren na vsakega in vse 
si nevsiljivo znal prilagajati ritem korakov, da so bili vsi 
zadovoljni. Med živahnimi pogovori se je pogosto razlegal 
smeh. Nemalokrat tudi pesem.
Čeprav tvoje življenje ni bila vedno pesem, si bil nam vsem 
vzor, kaj vse lahko človek stori za skupnost. Tvoje delo in 
uspehi so dokaz, kako je mogoče različno misleče ljudi ob 
spoštovanju te različnosti združiti za skupne cilje.  
Bil si rojen v kmečki družini petih otrok v Lazah ob Pla-
ninskem polju. Bil si partizan, direktor Utoka, dober dru-
žinski mož in oče in ponosen na svoja otroka, vnuka in 
pravnuka. Tvoja ljubezen do gora te je vodila v Planinsko 
društvo Kamnik, kjer si postal častni član. Bil si tudi 
najstarejši planinski vodnik v Sloveniji. Aktiven si bil tudi 
v Zvezi borcev, kjer si številne generacije ponosno vodil po 
poteh narodnoosvobodilnega boja. 
Utrip Kamnika in društev si v Kamniškem občanu vztraj-
no spremljal z besedo in sliko. V vseh desetletjih dela si po-
snel in objavil na tisoče fotografij, še več pa si jih razdelil 
med nas in zdaj grejejo naše domove.   
Tvoje skoraj 70-letno delo v Kamniku in za Kamnik je ne-
mogoče strniti v nekaj vrstic. Za to bi morali napisati kar 
knjigo, v kateri bi kar nekaj prostora namenili številnim 
občinskim, regijskim in državnim priznanjem, ki si jih pre-
jel. Od medalje za hrabrost, zaslug za narod, medalje za 
delo, svečane listine in plakete PZS, Bloudkove plakete, zla-
tega priznanja Občine Kamnik in naziva častnega občana 
Občine Kamnik, v obrazložitvi katerega je zapisano: »Ob-
činski svet Občine Kamnik je včeraj (24. januarja 2019) 
Stanislavu Simšiču posmrtno podelil naziv častni občan 
Občine Kamnik za povezovalnost, izjemna dela in visoko 
motiviranost, predanost članstvu v Planinskem društvu 
Kamnik, Društvu upokojencev Kamnik in Združenju bor-
cev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kamnik ter 
postavitvi visokih meril za prihodnje generacije njihovih 
članic in članov.«
Vsem, ki smo te poznali, je v čast in ponos, da smo del 
svojega življenja delili s teboj. Bil si srčno dober človek. Člo-
vek, ki so ga krasili poštenost, iskrenost, delavnost, razume-
vanje, tovarištvo, solidarnost, spoštovanje in človečnost. Bil 
si človek z veliko začetnico in nam vsem vzor. Mestu Ka-
mnik pa v ponos. 

Vinko Polak, predsednik DU Kamnik

V spomin

Stane Simšič
(18. 4. 1927–22. 1. 2019)

Jasna Paladin

Kamnik – Projekt speciAlps 
je eden od mnogih, ki jih 
spodbuja in financira 
Omrežje alpskih občin, ki 
združuje okoli tristo občin v 
osmih alpskih državah; de-
set let je njegov del tudi Ob-
čina Kamnik.
»Omrežje alpskih občin 
spodbuja občine, da bi ure-
sničevale načela Alpske kon-
vencije, da bi torej varovali 
Alpe, zato spodbujajo pro-
jekte, ki so naravnani k traj-
nostnemu razvoju tega ob-
močja. V preteklosti smo v 
Kamniku nekaj takšnih pro-
jektov že izvajali, kot na pri-
mer Povabilo v gozd s pou-
darkom na gozdni pedago-
giki, razvijali smo ekološko 
embalažo, organizirali iz-
menjavo mladih Slovencev s 
švicarskimi vrstniki, iz tega 
naslova je bil sofinanciran 
tudi nasad starih sadnih sort 
v Tunjicah. Vsi omenjeni 
projekti so že uspešno za-
ključeni, v teku pa sta že dva 
nova, in sicer PlurAlps, ki je 
namenjen integraciji prise-
ljencev v našem okolju, in 
speciAlps, ki želi spodbujati 
regije h krepitvi naravne pe-
strosti alpskega prostora na 
medobčinski ravni in omo-
gočiti doživljanje narave kot 
vsakodnevno izkušnjo,« 
nam je povedala Barbara 
Strajnar iz občinskega od-
delka za investicije in razvoj, 
predstavnica občine Kamnik 
v tem projektu, ki sta se mu 
od slovenskih občin pridru-
žili še občini Kranjska Gora 
in Bohinj.

Razvoj turizma prinaša 
tudi težave
»Velik del alpskega območja 
predstavlja neokrnjena na-
rava, ki privablja številne tu-
riste. Vse bolj se namreč 
razvijajo pohodništvo, kole-
sarjenje in prostočasni turi-
zem. Regija se hitro razvija 
v vse bolj priljubljeno in po-
gosto obiskano turistično 
destinacijo. Težave, ki vzni-
kajo v soju takšnega razvoja, 
se porajajo predvsem na po-

dročju prometa, pritisk na 
prostor je vedno večji in po-
sledično izginjajo površine, 
bogate z raznovrstnim cvet-
jem, zelišči ali drugim zani-
mivim rastjem. Kmetijstvo, 
kjer se je še ohranilo, posta-
ja vse bolj intenzivno in tako 

se spreminjajo nekdanji 
cvetlični travniki, pašniki pa 
se zaraščajo. Suha travišča, 
mokrišča, žive meje, biotopi 
ali gozdovi so primeri narav-
nih bogastev, ki občinam na 
območju Alp dajejo veliko 
vrednost. Številnim živalim 
zagotavljajo življenjski pros-
tor. Istočasno ljudje cenimo 
privlačnost in kakovost živ-
ljenja v delujočem narav-
nem prostoru. Potenciali 
tega prostora še zdaleč niso 
izčrpani in aktivnosti občin 
in predvsem občanov na 
tem OBMočju so zares do-
brodošle,« je še povedala 
Strajnarjeva.
SpeciAlps se je uradno začel 
lansko leto, trajal pa bo letos 

in še prihodnje leto. Prvi do-
godek za občane pa so mi-
nuli teden pripravili v pro-
storih nekdanjega mekinj-
skega samostana. Srečanja 
se je udeležilo okoli petnajst 
zainteresiranih, aktiven po-
govor z njimi pa je vodil 

Martin Šolar, ki ima z zava-
rovanimi območji narave 
zelo bogate izkušnje. »Naj 
današnje srečanje ne bo po-
vod za kritiziranje vse pov-
prek, ampak spodbuda, da 
se zavedamo odgovornosti 
in da dejansko nekaj tudi 
naredimo,« je v uvodu poz-
val Šolar.

Se Kamničani zavedamo, 
kaj imamo?
Kaj je tisto, na kar se občani 
(vsaj sodelujoči na delavni-
ci) spomnijo ob omembi Ka-
mnika? 
Mesto v objemu gora, zele-
na okolica, arheološka zgo-
dovina Alp, kamenje in kra-
ški svet, zdrava pitna voda … 

je bilo samo nekaj navedb, 
ki dokazujejo, da se tistih 
nekaj zbranih na delavnici 
zaveda, kje živi. Pa bi lahko 
to posplošili na vse občane? 
»Zdrava pitna voda ni samo-
umevna, prav tako ne zelena 
okolica, zato je zelo po-
membno, da izluščite posa-
mezne elemente in se odlo-
čite, kaj, zakaj in kako bi 
zavarovali. V Alpah so ele-
menti naravne dediščine 
precej skoncentrirani, zato 
bi bilo smiselno to območje 
zavarovati v celoti, a le tako, 
da človek p(o)stane del 
takšnega varovanja – da ga 
upravlja in da se seveda 
čemu tudi odreče,« je še po-
vedal Šolar, nato pa zbrane 
spodbudil k naštevanju po-
sameznih naravnih vrednot: 
stari travniški sadovnjaki, 
soteska Predoselj, izvir 
Kamniške Bistrice, žafrani 
na Veliki planini, Medvedja 
jama, Kamniška jama in en-
demični hrošček v njej, bal-
van Žagana peč, slap Orgli-
ce, najdišče okostja mamuta 
in mnogo drugega.
Uvodnemu srečanju bo spo-
mladi sledila še ena delavni-
ca, na kateri bodo na podlagi 
predlogov in idej naredili 
akcijski načrt, tega pa nato 
predali občinskim odloče-
valcem v razmislek in upo-
števanje pri nadaljnjih stra-
teških dokumentih občine.

Lepo mesto, 
obkroženo z gorami
Tako Kamnik – kot je bilo razbrati na nedavni delavnici – vidi večina občanov; da pa bi naše okolje res 
ostalo zeleno in urejeno, se moramo zavedati naravnih vrednot, ki nas obdajajo, in si prizadevati za 
njihovo ohranitev. To je sporočilo projekta speciAlps, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik.

V nekdanjem mekinjskem samostanu so minuli teden pripravili prvo delavnico v sklopu 
projekta speciAlps v Kamniku. / Foto: Jasna Paladin

»Alpe so naravno bogastvo in projekt speciAlps 
je namenjen temu, da se prebivalci občin 
pogovarjamo, kaj nam narava pomeni, kaj 
želimo in kaj bi radi zaščitili,« pravi Barbara 
Strajnar iz občinskega oddelka za investicije in 
razvoj, predstavnica Občine Kamnik v tem 
projektu.

Jasna Paladin

Kamnik – Dvaindvajsetega 
januarja je umrl Stane Sim-
šič, ki ga je občina posmrtno 
imenovala za častnega obča-
na. Občinski svetniki so na 
dopisni seji soglasno potrdi-
li predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je ta predlog 
obravnavala 14. januarja. 
Naziv častni občan so mu 

podelili za povezovalnost, 
izjemna dela in visoko moti-
viranost, predanost članstvu 
v Planinskem društvu Ka-
mnik, Društvu upokojencev 
Kamnik in Združenju bor-
cev za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja Kamnik  
V prostorih občine je bil mo-
žen vpis v žalno knjigo, v 
četrtek, 31. januarja, pa je 
bila tudi žalna seja Občin-
skega sveta občine Kamnik.

Stane Simšič posmrtno 
častni občan

Kamnik – V četrtek, 31. januarja, je župan Matej Slapar sku-
paj z direktorico občinske uprave Majo Sušnik, vodjo Od-
delka za družbene dejavnosti Tino Trček in višjo svetoval-
ko za področje družbenih dejavnosti na občini Katjo Vegel 
v sejni sobi občinske stavbe pripravil tradicionalno pono-
voletno srečanje župana z župniki kamniške dekanije (na 
fotografiji). V sproščenem pogovoru vseh zbranih je dekan 
kamniške dekanije Janez Gerčar  zaposlenim na občinski 
upravi predstavil delovanje kamniških župnij v preteklem 
letu, župan Matej Slapar pa se je župnikom zahvalil za nji-
hovo delo in prispevek, skrb za farane in ohranjanje kultur-
ne dediščine. J. P.

Tradicionalno srečanje župana z župniki
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Ponovno odprt razpis za pridobitev 
znaka kakovosti Srce Slovenije 
Ponudniki prehranskih in rokodelskih izdelkov vabljeni, da 
preverite  kakovost svojih izdelkov in pridobite certifikat Ko-
lektivne tržne znamke Srce Slovenije. Kvalitetne izdelke iz Srca 
Slovenije nagrajujemo od leta 2016 s posebno oznako – srč-
kom kakovosti, ki na izdelkih predstavlja dodano vrednost in 
gradi trajno zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označbo ka-
kovosti nosi že več kot 100 izdelkov. 

Razpis bo odprt vse do 18. marca 2019. Zaželeno je, da so 
prijav ljeni pridelki in izdelki primerni za prodajne kotičke v Srcu 
Slovenije (za zdaj se ti nahajajo v Termah Snovik, Abroretumu 
Volčji Potok, na TIC Litija in na gradu Bogenšperk)  ter sledi-
jo temi zelišča in rastline Srca Slovenije. Ponudniki iz občin Dol 
pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri 
Litiji se lahko prijavijo na razpis brezplačno z do 5 izdelki.

Preverite razpisne pogoje na spletni strani www.razvoj.si ali 
po telefonu 01/89 62 713 in se prijavite! 

Ocenjevanje izdelkov je sofinancirano s strani Evropske unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republi-
ke Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

KAMNIK

Najava razpisa LAS Srce Slovenije
Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije bo predvidoma v 
mesecu februarju objavila tretji javni poziv, na podlagi katere-
ga bo izbrala projekte za razvoj podeželja, sofinancirane iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na razpis 
se boste lahko prijavili tudi prijavitelji iz občine Kamnik! 

Za več informacij in svetovanje pri razvoju projektnih idej ter 
pomoč pri prijavi na javni poziv vabljeni v našo projektno pisar-
no, ki deluje vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure 
v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1. nadstropje, pisar-
na 32). Na razgovor lahko pridete tudi v Litijo vsak delovni dan 
po predhodnem dogovoru. Pišite nam na elektronski na-
slov las@razvoj.si ali pokličite po telefonu 01/896 27 13. 

Razpise in vse druge aktualne informacije o delovanju LAS Srce 
Slovenije objavljamo na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

V torek, 22. januarja 2019, je 
v Kamniku potekala letna kon-
ferenca Kluba županov in sve-
tnikov NSi, na kateri je več kot 
sto udeležencev razpravljalo o 
uspešnosti črpanja sredstev 
EU, kohezijski politiki in kre-
pitvi lokalne samouprave. Iz-
volili so tudi člane upravnega 
odbora kluba za naslednja šti-
ri leta. Novi predsednik je 
postal Janez Žakelj, župan 
Občine Žiri, podpredsednik 
pa Miha Horvat, svetnik v Ob-
čini Črenšovci.
Pozdravni nagovor je imel žu-
pan občine gostiteljice Matej 
Slapar, ki je gostom iz vse Slo-
venije zaželel dobrodošlico in 
sodelovanja z izkušenimi in 
uspešnimi župani NSi.
Poleg županov in svetnikov 
NSi so bili na konferenci pri-

sotni tudi celotna poslanska 
skupina in drugi člani vodstva 
stranke. Gost srečanja je bil 
minister za kohezijo dr. Iztok 
Purič.
Predsednik NSi Matej Tonin je 
v nagovoru poudaril, da so 
prav ljudje, ki delujejo na lo-
kalnem področju, eden najpo-
membnejših členov v mozaiku 
demokracije.
Vodja poslanske skupine NSi 
Jožef Horvat pa je spregovoril 
tudi o aktualnih političnih za-
devah. Razočaran je nad dej-
stvom, da se vlada še ni lotila 
reševanja najbolj perečih pod-
ročij v naši državi. Zaradi tega 
Slovenija še vedno čaka na 
modernizacijo ključnih držav-
nih sistemov, zlasti zdravstva 
in pokojninskega sistema. NSi 
je sicer pripravila številne pre-
dloge za izboljšave, a jih je 
vladna koalicija zavrnila.

Nova Slovenija Kamnik
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Klub županov in svetnikov NSi  
v Kamniku

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na letni konferen-
ci kluba županov in svetni-
kov NSi v Domu kulture Ka-
mnik so udeleženci skupaj z 
ministrom za kohezijo Izto-
kom Puričem, predsedni-
kom stranke Matejem Toni-
nom, poslanci in poslanka-

mi NSi ter evropskim 
poslancem Lojzetom Peter-
letom razpravljali o uspeš-
nosti črpanja evropskih 
sredstev, kohezijski politiki 
in krepitvi lokalne samou-
prave.
Sloveniji je v tej finančni 
perspektivi na področju 
kohezije namenjenih 3,068 

milijarde evrov, do danes pa 
je bilo okoli 2,2 milijarde 
premeščenih na posredni-
ške organe, torej ministr-
stva, ki so do konca lanskega 
leta podpisala za 1,8 milijar-
de evrov pogodb, je v uvodu 
razjasnil minister za kohezi-
jo Iztok Purič. »Govorimo 
torej o slabem koriščenju 

evropskih sredstev. Smo 
med zadnjimi v Evropi,« je 
bil jasen minister, ki je do-
dal, da situacija le ni tako 
slaba, kot kaže na prvi pog-
led. Purič meni, da imajo na 
Službi vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko dovolj znanja in volje, da 
do konca finančne perspek-
tive počrpajo čim več dode-
ljenih sredstev. 
Prisotni so izvolili tudi novo 
vodstvo kluba. Vodenje klu-
ba za mandatno obdobje 
naslednjih štirih let je prev-
zel župan Občine Žiri Janez 
Žakelj, ki je nasledil doz-
dajšnjega predsednika klu-
ba Martina Mikoliča. Žakelj 
je v uvodnem nagovoru izra-
zil prepričanje, da lahko s 
sodelovanjem mladih in iz-
kušenih županov pomagajo 
pri povezovanju lokalnih 
skupnosti in politike.

V Kamniku župani 
in svetniki NSi
Nedavno je v Kamniku potekala konferenca kluba županov in svetnikov stranke NSi, ki se je je 
udeležil tudi minister za kohezijo Iztok Purič.

Iztok Purič in predsednik stranke NSi Matej Tonin Zbrane je nagovoril tudi kamniški župan Matej Slapar. 

V domu kulture je potekala letna konferenca županov in svetnikov NSi. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Domžale – Centralno čistil-
no napravo Domžale - Ka-
mnik (CČN) je minuli pe-
tek obiskala delegacija, 
sestavljena iz predstavnikov 
Službe vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-

litiko in Evropske komisije, 
ki so se te dni udeležili le-
tnega sestanka v Ljubljani. 
Ogledati so si želeli uspe-
šen projekt, ki je bil v večji 
meri financiran iz evrop-
skih kohezijskih skladov, in 
primer dobre prakse, kar 
CČN Domžale - Kamnik za-

gotovo je. Napravo so 
nadgradili pred skoraj tre-
mi leti, in sicer za 15,5 mili-
jona evrov. Tudi med grad-
njo so vseskozi opravljali 
čiščenje odpadnih voda, 
Javno podjetje Centralna či-
stilna naprava Domžale - 
Kamnik pa zelo uspešno 

deluje kljub temu, da gre za 
lastništvo šestih občin (Ka-
mnik, Domžale, Mengeš, 
Komenda, Trzin in Cerklje 
na Gorenjskem). Gostje so 
si ogledali film o prenovi in 
animacijo celotnega siste-
ma čiščenja in bili z vide-
nim zelo zadovoljni.
Kot nam je povedala Marjeta 
Levstek, CČN, ki kot prva v 
tem delu Evrope pri čišče-
nju uporablja postopek dea-
monifikacije, vzbuja veliko 
zanimanja tudi med občani. 
Tako tedensko gostijo sku-
pine šolarjev, društev in 
drugih zainteresiranih, mar-
ca bodo na pobudo Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik denimo 
gostili osem ravnateljev iz 
tujine. Tudi letos bodo zno-
va pripravili dan odprtih 
vrat, ki bo maja.

Čistilno napravo obiskali 
predstavniki Evropske komisije

V CČN Domžale - Kamnik so gostili predstavnike Evropske komisije. / Foto: Jasna Paladin
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Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b, 1241 Kamnik, T: 01 830 33 30
E-pošta: info@vrtec-kamnik.si 
E-naslov: www.vrtec-kamnik.si 

V  Vrtcu Antona Medveda Kamnik vas vabimo,  
da se nam pridružite na 

 DNEVIH ODPRTIH VRAT  
VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK,  

kjer boste naše delo lahko neposredno spoznali.

Za vas, ki imate radi naš vrtec, za vas, ki želite otroka vključiti 
v naš vrtec, pripravljamo Dneve odprtih vrat, ki bodo  

potekali v času od 11. 2. do 15. 2. 2019 od 9. do 11. ure:

v enoti Rožle in Kamenček 11. 2. 2019,
v enoti Sneguljčica 12. 2. 2019,

v enoti Tinkara 13. 2. 2019,
v enoti Pestrna 14. 2. 2019,

v malih enotah Sonček, Pedenjped, Mojca, Oblaček,  
Marjetica, Cepetavček, Kekec, Palček, Polžki  

pa 15. 2. 2019.

 Prof ili Veka Ineo 76

Jasna Paladin

Snovik – V Termah Snovik 
so konec januarja pripravili 
tradicionalno praznovanje 
rojstnega dne term, že se-
demnajsto po vrsti. Priredi-
tev so posvetili petemu 
stebru Kneippove življenj-
ske filozofije, to je zdrav ži-
vljenjski slog. 
»Vse, kar delamo, nam 
mora prinesti veselje,« je 
poudarila direktorica Term 
Snovik Petra Zlatoper in 
povedala, da je bilo pretek-
lo poslovno leto uspešno, 

saj so povečali število noči-
tev za pet odstotkov in 
ustvarili le nekaj manj kot 
50 tisoč nočitev. Prihodke 
so povečali za 12 odstotkov 
in uspešno zaključili pro-
jekt Kneippanje. Ob tem so 
podelili tudi priznanji Silvu 
Osolniku in Janezu Uran-
karju, vaščanoma iz Snovi-
ka, ki sta pomagala pri iz-
gradnji bosonoge poti.
Praznovanje je potekalo v 
družbi Zorana Vodopije, ki 
je na zanimivem predavanju 
razkril skrivnosti življenja v 
harmoniji.

Terme Snovik delujejo 
že sedemnajst let

Jasna Paladin

Kamnik – Srednje šole in 
fakultete bodo v petek in so-
boto, 15. in 16. februarja, v 
znamenju informativnih 
dnevov.

Svoja vrata bodo odprli tudi 
v srednji šoli zavoda Cirius 
in Gimnaziji in srednji šoli 
Rudolfa Maistra Kamnik, 
kjer bodo predstavili progra-
me ekonomski tehnik, pred-
šolska vzgoja in gimnazija.

Bližajo se 
informativni dnevi 
Dijaki in študentje se bodo s šolskimi programi 
lahko seznanili 15. in 16. februarja.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Proble-
matika za zdaj še ni takšna, 
da bi bilo treba prižgati kak-
šen alarm, pravijo poznaval-
ci, a lahko zelo hitro postane 
tako velika, da bo povsem 
ušla izpod nadzora. Zato so 
se na občini odločili ukrepati.

Onesnaženje je posledica 
človečke dejavnosti
Pred dnevi so se na temo 
problematike čiščenja in od-
vajanja odpadnih voda na 
Veliki planini sestali na 
Centralni čistilni napravi 
Domžale - Kamnik. Razgo-
vor je potekal v smeri iska-
nja ustreznih rešitev za ure-
ditev odpadnih vod na Veliki 
planini, tako za individualne 
koče kot za planinske domo-
ve. Ob analizi vodnih virov, 
ki jih je opravil Jamarski 
klub Kamnik v lanskem letu 
(več o tem na strani 12), je 

bilo namreč ugotovljeno, da 
je v izvirih pod planino 
zaznano onesnaženje, ki je 
posledica človekovih dejav-
nosti na Veliki planini. Pla-
nino vsako leto obišče več 
ljudi, nekateri imajo v svojih 
pastirskih bajtah že pralne 
stroje, primerno urejenih 
stranišč za vse ni dovolj. 
»Zavedati se moramo, da 
množično obiskovanje gora 
in narave povzroča škodo in 
da bomo slej ko prej nekje 
morali postaviti meje – kje 
in koliko ljudi določeno ob-
čutljivo okolje še lahko 
sprejme. Možnih rešitev je 
več in skupaj bomo morali 
poiskati najbolj primerne – 
to so zagotovo nekakšne sa-

nitarije za pohodnike, ki se 
podajo po planini, ki bi 
sovpadale z okoljem, da ne 
bo toaletni papir ležal za 
vsakim grmovjem; drugo so 
male čistilne naprave, ki jih 
bo treba urediti v planinskih 
domovih in gostiščih na pla-
nini, ki imajo sanitarije in 
kuhinje; tretje pa so pas-
tirske bajte, ki imajo zdaj 
nekakšne greznice, ki pa so 
povečini suhe, kar pomeni, 
da njihova vsebina prosto 
pronica v tla. Zelo redki 
imajo čistilne naprave,« 
nam je povedala Marjetka 
Levstek s CČN Domžale - 
Kamnik, ki opozarja, da hi-
trih rešitev ni, se pa je zade-
vi treba čim prej posvetiti.

Občinski odlok je  
v pripravi
Ljudem je preprosto treba 
povedati, da je Velika plani-
na občutljivo kraško obmo-
čje, da se pod njo nahajajo 
vodni viri s pitno vodo za 
vse nas in da bomo to ohra-
nili le s pazljivim ravnanjem 
in čim manjšim vplivom.
Občina Kamnik je že izdela-
la strokovno podlago za či-
ščenje in odvajanje odpad-
nih voda na Veliki planini, 
prav tako v sodelovanju s 
kamniškimi jamarji redno 
izvaja monitoring 15 izvirov 
izpod Velike planine, prip-
ravlja pa tudi poseben od-
lok, s katerim bo poskušala 
urediti zadeve.

V vodi pod planino 
zaznali onesnaženje
Vedno bolj množičen obisk Velike planine že pušča posledice v okolju, zato bo občina v sodelovanju 
s številnimi strokovnjaki problematiko odpadnih voda skušala urediti s posebnim odlokom. Še bolj 
pomembno pa je ozaveščanje obiskovalcev planine.

V veliko pomoč naravnemu okolju bodo primerne male čistilne naprave, ki si jih 
prizadevajo urediti v vseh planinskih domovih, tudi na Veliki planini. / Foto: Jasna Paladin

Velika planina je 
občutljivo kraško 
območje, pod njo se 
nahajajo vodni viri s 
pitno vodo za vse nas, 
in to naravno vrednoto 
bomo ohranili le s 
pazljivim ravnanjem 
in čim manjšim 
vplivom.

ZASEBNI VRTEC ZARJA VAS VABI NA

INFO
DAN2019

ZA STARŠE 
ORGANIZIRAMO 
VODENE 
OGLEDE VRTCA

15.2.2019
9.30 - 15.00 - 16.30

WWW.VRTECZARJA.SI
   FB: @VRTECZARJA         
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Prometna nesreča izven naselja Buč
Policijska postaja Kamnik je izven naselja Buč obravnavala 
prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi utrujenosti vozni-
ce. Ta je zapeljala na nasprotni vozni pas, kjer je kljub umi-
kanju voznika s prednjim delom vozila trčila v prednji levi 
del tovornega vozila. Vsi udeleženci so utrpeli lahke telesne 
poškodbe.

Alkoholiziran voznik
Policista sta imela na območju Kamnika v postopku voznika 
osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholizira-
nosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholizira-
nosti. Ta je pokazal, da ima voznik 0,87 mg alkohola v litru 
izdihanega zraka, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno 
sodišče v Kamniku.

Tatvina igralne konzole
Policisti so v trgovini Hofer obravnavali tatvino akumulator-
ske udarne vrtalke, in sicer je neznani moški, visok približno 
od 170 do 180 centimetrov, oblečen v črna oblačila s črno 
kapo na glavi s police vzel vrtalko v vrednosti 59,99 evra in 
odšel mimo blagajne, ne da bi plačal. Po zbranih obvestilih 
bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Godiču
V Godiču je bil obravnavan poskus vloma v stanovanjsko 
hišo, in sicer je neznani storilec na vzvod skozi kuhinjsko 
okno poskušal priti v notranjost hiše, vendar je od dejanja 
odstopil ter kraj zapustil v neznani smeri. Sledi zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo na Križu
Policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo 
na Križu. Neznani storilec je pristopil do stanovanjske hiše, 
splezal na streho garaže, nato je na vzvod vlomil skozi okno 
v kopalnici, a od dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Zaseg prepovedane snovi
Policisti so imeli v Kamniku v postopku osebo, ki so ji za-
segli neznano prašnato snov rjave barve. Obstaja sum, da 
gre za prepovedano drogo heroin. Po analizi bo zoper krši-
telja uveden hitri postopek.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Nevljah
V Nevljah je bil prijavljen poskus vloma v stanovanjsko hišo. 
Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec pristopil do stano-
vanjske hiše in na vzvod skozi vrata terase poskušal priti v 
notranjost hiše, a je od dejanja odstopil. Sledi zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Tatvina potnega lista  
Obravnavali so tatvino iz stanovanjske hiše v Vrhpoljah. Ne-
znani storilec je izkoristil nepazljivost lastnice in vstopil v 
odklenjeno hišo, iz katere je odtujil potni list. Sledi zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba.

Zloraba bančne kartice 
Na policijski postaji se je zglasil občan in prijavil zlorabo 
bančne kartice, in sicer je neznani storilec preko medmrežja 
pridobil podatke o plačilni kartici, nato pa je preko spleta na 
račun španskega podjetja nakazal določen znesek in občana 
oškodoval. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo. 

Hišna preiskava
Policisti so pri občanu zaznali kaznivo dejanje preprodaje 
prepovedanih drog ter od Okrajnega sodišča v Kamniku pri-
dobili odredbo za hišno preiskavo, ki so jo izvedli pri tej 
osebi. V sami preiskavi so zasegli okoli 0,5 kg prepovedane 
droge konoplja rastlina. Po zbranih obvestilih bo zoper osu-
mljenca podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo. 

Zaseg prepovedane snovi
Policisti so imeli v Kamniku v postopku osebo, ki so ji za-
segli cigaretni ogorek z neznano zeleno-rjavo posušeno 
snovjo rastlinskega izvora. Po analizi bo zoper kršitelja uve-
den hitri postopek.

Požar na stanovanjski hiši Ravne pri Šmartnem
V naselju Ravne pri Šmartnem so obravnavali požar. Do 
požara je prišlo zaradi pregretja električnega vezja na grelni-
ku vode, ki se je vnelo. Požar se je razširil na streho hiše. V 
intervenciji je sodelovalo 81 gasilcev z dvanajstimi vozili.

Policijska kronika

Jasna Paladin

Duplica – Učencem iz os-
mih in devetih razredov 
smo se pridružili v šolski 
knjižnici, kjer je specialna 
pedagoginja Katarina Kesič 
Dimic izvedla intervju z 
Jako Blejcem, ki ima 
Downov sindrom.
Kaj je Downov sindrom? 
»Downov sindrom povzroča 
dodatni kromosom v vsaki 
telesni celici. Posebnost je, da 
21. kromosom ni dvojno, am-
pak trojno prisoten,« so ne-
kateri učenci kar nekoliko 
presenetili s hitrim odgovo-
rom. Številnim pa je ta priro-
jena bolezen, s katero se rodi 
približno vsak tisoči otrok in 
povzroča duševno oviranost 
takšnih oseb, še vedno 
neznanka, zato so s toliko ve-
čjim zanimanjem prisluhnili 
pogovoru s 23-letnim Jako 
Blejcem, mladim Domžalča-
nom z Downovim sindro-
mom, ki je dokazal, da je nje-
govo življenje še kako polno.

Življenje zajema 
s polno žlico
So osebe z Downovim sin-
dromom res vedno nasme-
jane, kakršno je splošno 

mnenje? »Ne. Tudi oni so si 
različni. En so dobrovoljni, 
drugi bolj zadržani, drži pa, 
da o življenju razmišljajo 
drugače. Preprosto bolj srč-
ni so,« je v uvodu povedala 
Katarina Kesič Dimic in pri-
znala, da so osebe z Downo-
vim sindromom povečini 
podcenjene. Jaka je ob šte-
vilnih fotografijah iz svojega 
življenja pokazal, da dela 

stvari, ki jih veliko povsem 
zdravih ljudi ne dela nikoli, 
pa čeprav bi jih lahko. Zelo 
rad hodi v hribe in na izlete, 
na morju vesla s kajakom, z 
očetom se večkrat zapeljeta 
z motorjem, igra citre, skrbi 
za domačega psa, mladi ne-
čakinji bere pravljice … Po-
kazal nam je tudi fotografiji 
s sedanjim predsednikom 
vlade Marjanom Šarcem 
(Jaka, ki je obiskoval Osnov-
no šolo 27. julij Kamnik, je 
namreč ob koncu šolanja od 
takrat še župana prejel pri-
znanje za najboljšega učen-
ca) in predsednikom države 
Borutom Pahorjem, ki se je 

z njim srečal ob dnevu 
Downovega sindroma, ki ga 
sicer praznujemo 21. marca.
Jaka Blejc tudi dela, in sicer 
v trgovinici z rabljenimi ob-
lačili v Domžalah Naša trgo-
vin'ca socialnega podjetja 
Verjamem vate.

Bodimo prijazni in 
razumevajoči
Odkrito je priznal, da se že 
vse življenje srečuje z začu-
denimi pogledi, ki ga ne 
motijo, in tudi kakšnimi ne-
prijaznimi opazkami, zaradi 
katerih pa mu je hudo. Zato 
je učencem prebral svoje 
misli, ki jih je ob enem od 
takšnih trenutkov zapisal na 
papir: »Kaj potrebujejo ljud-
je z Downovim sindromom? 
Moj svet, v katerem živim, je 
tak kot svet vsakega človeka. 
Prav tako potrebujem hra-
no, spanec, obleko – osnov-
ne človekove potrebe. Pred-
vsem pa je pomembno razu-
mevanje, prijaznost in lju-
beznivost ljudi. Lahko sem 
sit in imam dobro obleko, a 
ko grem po ulici in slišim 
besede 'kaj pa ta dela tukaj', 
me to zaboli. Tak človek me 
ne pozna, a si vzame pravi-
co, da me sodi na podlagi 
mojega videza, on ne ve, da 
jaz tega njemu ne bi rekel 
nikoli, saj mi je prijaznost 
pomembnejša. Mi z Downo-
vim sindromom potrebuje-
mo in dajemo predvsem lju-
bezen in prijaznost.«

Sprejemajo in širijo 
zavest o drugačnosti
Delovna sobota. 2. februarja, je bila za učence Osnovne šole Marije vere vse prej kot dolgočasna. 
Soboto so v šolskih klopeh preživeli kot kulturni dan in jo poimenovali Čarobni dan s knjigo, rdeča nit 
dogajanja pa je bilo sprejemanje drugačnosti in predvsem ozaveščanje o Downovem sindromu.

Osmošolci in devetošolci so z velikim zanimanjem prisluhnili Jaku, ki jim je predstavil 
svoje življenje z Downovim sindromom. / Foto: Jasna Paladin

Jaka Blejc s specialno pedagoginjo OŠ Marije Vere Katarino Kesič Dimic / Foto: Jasna Paladin

Nekateri učenci so si za dogodek nadeli dve različni 
nogavici, s čimer izražamo podporo osebam z Downovim 
sindromom. / Foto: Jasna Paladin

»Moj svet, v katerem živim, je tak kot svet 
vsakega človeka. Prav tako potrebujem hrano, 
spanec, obleko … osnovne človekove potrebe. 
Predvsem pa je pomembno razumevanje in 
ljubeznivost ljudi. Mi z Downovim sindromom 
potrebujemo in dajemo predvsem ljubezen in 
prijaznost.«
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Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

Samo Trtnik

Kamnik – Oton Župančič si 
je zaradi tega že leta 1928 
prislužil naziv častnega me-
ščana Občine Kamnik, in to 
že kot drugi po vrsti (kot 
prvemu je štiri leta prej to 
priznanje pripadalo genera-
lu Rudolfu Maistru).
Oton Župančič je namreč 
po končani prvi svetovni 
vojni rad zahajal v Kamnik 
in ravno v tem mestu naj 
bi nastalo delo Veronika 
Deseniška. Župančič naj 
bi večkrat rezerviral tudi 

stanovanje v graščini na 
Zapricah. Nekoč je upravi-
telju graščine poslal tole 
pismo: »Spoštovani gos-
pod Gerlovič, prosim Vas, 
prejmite na znanje, da 
smatram svoj pismeni do-
govor z gospodom Vite-
zom Schneiderjem zastran 
stanovanja na Zapricah 
(lansko stanovanje profe-
sorja Kozaka) za definitiv-
ni. Upam, da se pridem 
glede prihoda, drv, mleka 
itd. še z Vami ustno pogo-
voriti in Vas z gospo sop-
rogo lepo pozdravljam jaz 

in moja družina.« Danes 
na gradu Zaprice ni več 
stanovanj, saj je tam ure-
jen medobčinski muzej.
Župančič naj bi se v mestu 
dobro počutil, predvsem 
naj bi se pogosto ustavljal v 
nekdanji prijazni mali go-
stilni Vinska trta pri Vivo-
dovih na današnji Parmovi 
ulici v centru mesta. Ob 
tem naj bi se družil s števil-
nimi umetniško dejavnimi 
Kamničani, županom ter 
ostalimi uglednimi mešča-
ni. Med njegove boljše pri-
jatelje bi lahko šteli književ-

nika Frana Albrehta in tudi 
muzealca ter mecena mno-
gim umetnikom dr. Josipa 
Nikolaja Sadnikarja.
Tako ni presenečenje, da je 
nekaj verzov posvetil tudi 
svojim kamniškim prijatelji-
cam in prijateljem.
Župančičevi verzi iz pesmi 
Duma in Z vlakom bodo 
med drugim tudi del prosla-
ve v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika z nas-
lovom Domovina, ne beži, 
ostani pri meni …, ki bo no-
coj, 7. februarja, ob 18. uri v 
Domu kulture Kamnik.

S Kamnikom je povezan 
tudi Oton Župančič
Kamnik je bil in je še dom številnih umetnikov. V Kamniku so tako rojeni igralka Marija Vera, 
književnik Fran Albreht, pesnik France Balantič in tudi najslavnejši slovenski general Rudolf Maister 
je bil pesnik. Med drugim je s Kamnikom tesno povezan tudi pesnik in dramatik Oton Župančič.

Jasna Paladin

Kamnik – Natečaj bo potekal 
od 8. februarja do 15. aprila 
2019.
Organizatorji k sodelovanju 
vabijo vse, ki so že dopolnili 
šestdeset let in radi pišejo, 
da jim pošljejo kratko, res-
nično zgodbo iz preteklosti 
domačega kraja, povezano s 
praznovanji in običaji. 
»Morda se spominjate sami 
ali pa je vašo pozornost 
vzbudila zanimiva pripoved, 
stare fotografije, zapiski. Za-
želeno je, da priložite tudi 
kakšno fotografijo, poveza-
no z zgodbo, ni pa pogoj za 
sodelovanje. Sodelujete lah-
ko le z eno zgodbo, ki naj bo 
napisana v slovenskem jezi-
ku in naj ne presega 1600 
besed. Oddate jo lahko tip-
kano ali v elektronski obliki. 
Zgodbe pošljite po pošti na 
naslov Mestna knjižnica 

Ljubljana, Kersnikova 2, 
1000 Ljubljana, s pripisom 
»za natečaj Zgodbe mojega 
kraja« ali po elektronski 
pošti na mojkraj@mklj.si. 
Hkrati posredujte ime in 
priimek avtorja zgodbe, leto 
rojstva, stalni naslov, more-
bitni e-naslov in telefonsko 
številko,« so navodila, ki so 
jih določili organizatorji.
Prispevke bo v aprilu in 
maju ocenjevala žirija in iz-
brala deset najboljših, ki 
bodo nagrajeni in objavljeni 
na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana (www.
mklj.si) in na portalu digita-
lizirane kulturne dediščine 
slovenskih pokrajin Kamra 
(www.kamra.si). Prva tri 
najboljša dela bodo posebej 
nagrajena.
Za dodatne informacije pok-
ličite na 01 308 51 75 ali piši-
te na e-naslov mojkraj@
mklj.si.

Zgodbe mojega kraja
Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s 
Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in ostalimi 
knjižnicami Osrednjeslovenske regije pripravlja 
natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe 
mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje.

Alenka Brun

Kamnik – Vseeno je bila 
tokratna plesna predstava 
Sneguljčica in sedem gre-
hov drugačna od prve – je 
bila in ni bila ponovitev. 
Bila je namreč obogatena z 
novimi presenečenji, kostu-
mi in sodelujoča ekipa je 
bila večja. 
Nadia Džamastagić sicer že 
več kot štirinajst let poučuje 
tribal fusion stil, kar je ori-
entalski ples s primesmi 
modernih plesnih zvrsti. 
Svoja dekleta pozna, ekipo 
zelo spoštuje; kar se pa pu-
blike tiče, pa ji je najbolj 
pomembno, da ta uživa v 
tem, kar predstava predaja.
»Ritual je vsakič drugačen, 
ima drugačno temo, ozadje 
ali že znano zgodbo, ki ji 
dodamo izziv,« razloži Dža-
mastagićeva, ki jo v predsta-

vi lahko spr emljamo tudi v 
vlogi kraljice in odrasle 
Sneguljčice. Pravi, da je na 
ta način kot koreografinja 

in vodja v centru zgodbe in 
motivira ekipo.
Osnova za predstavo je sicer 
klasična Sneguljčica, vendar 

na odru spremljamo precej 
drugačno, sodobnejšo razli-
čico. Presenetijo nekateri 
novi plesno-igralski vložki, 
ki so mogoče popolna im-
provizacija, a gledalec v dvo-
rani tega ne zazna, saj se 
lepo vklopijo v celoto, na ven 
pa vseeno dosežejo želen 
učinek. 
Odrska zgodba se ukvarja s 
sedmimi sodobnimi grehi: 
s(r)amoto, strahom, stru-
pom, smehom, (s)lastjo, sek-
som brez ljubezni in sanja-
mi. Džamastagićeva pravi, 
da je od vsega začetka razmi-
šljala, kako bi jih 'zapakirala' 
v sodobno življenje. »Kako 
se počuti Sneguljčica, ko 
beži, ko se zaljubi, ko izgubi 
mamo; kaj se je zgodilo z 
očetom, ko je ostal sam z ot-
rokom ... – pa je nastala odr-
ska različica tega. Zgodba je 
tako zanimiva, če jo pogle-
daš z odraslimi očmi. Dodali 
smo humor, igro z rekviziti, 
kostumsko modno revijo in 
vključili še vse koreografije, 
ki so nastajale v posameznih 
obdobjih.«
Vse lepo tvori celoto, poveza-
no s prehodi, oder ni prazen. 
Koreografije so mešanica tri-
bal fusion stila, sodobnega 
plesa in hip hopa. Znotraj 
plesne zvrsti zasledimo lah-
ko tudi american tribal stil. 
Za izjemno bogato kostumo-
grafijo so poskrbele plesalke 
same. Pa še primerno mo-
čan mejkap, pričeske, igra 
luči, zvokov in glasbe, ples in 
nekaj manjših, a močnih 
scenskih kosov, na odru 
ustvarjajo zgodbo, ki je doži-
vljala aplavze občinstva že 
med samo predstavo.

Sodobna Sneguljčica
Dom kulture Ka mnik je drugič gostil Kulturno umetniško društvo Tribal Bizzare in njihov Ritual 2018, 
plesno predstavo Sneguljčica in sedem grehov. Kot koreografinja se pod predstavo podpisuje Nadia 
Džamastagić, plesna učiteljica in vodja plesne skupine Ritualke.

Na odru se zvrsti lepo število plesalk, kostumi prevzamejo. / Foto: A. B.

V vlogi kraljice smo spremljali Nadio Džamastagić. / Foto: A. B.

Jasna Paladin

Radomlje – Člani Foto, kino 
in video kluba Mavrica iz 
Radomelj, ki s svojim delom 
posegajo v širšo okolico do-
mačega kraja in združujejo 
tudi člane s Kamniškega, va-
bijo na praznični večer v po-
častitev slovenskega kultur-
nega praznika in svečanega 

jubileja 50-letnice svojega 
delovanja. 
Projekcija izbranih filmov 
in fotografij, ki bodo poka-
zali del bogatega polstole-
tnega delovanja, bo jutri, v 
petek, 8. februarja, ob 18. 
uri v Kulturnem domu v Ra-
domljah. 
Nastopil bo tudi pevski zbor 
Drouz.

Jubilej Foto, kino in 
video kluba Mavrica
Slavnostna prireditev bo jutri, 8. februarja, ob 18. 
uri v Radomljah.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Podjetniške-
ga kluba Kamnik (PKK), ki 
so novembra za novega 
predsednika izvolili Stojana 
Hergoutha, direktorja in so-
lastnika kamniške družbe 
Jata Emona, so se v začetku 
leta že sestali in sprejeli pro-
gram dela za leto 2019.
Častni gost dogodka, ki je 
potekal v hotelu MD (prej 
hotel Malograjski dvor), je 
bil župan Matej Slapar, ki je 
poleg mag. Urbana Bergan-
ta – prvega predsednika 
PKK – tudi eden od ustano-
viteljev Podjetniškega kluba 
Kamnik. 
Predsednik Podjetniškega 
kluba Kamnik Stojan Hergo-
uth je predstavil svoj pogled 
na uspešno delovanje kluba 
v preteklosti in izdvojil točke, 
ki so bile do sedaj dodobra 
realizirane in celo presežene. 
Predvsem je pohvalil vse tri 
dosedanje predsednike – 
mag. Urbana Berganta, To-
maža Laha in Aleša Juhanta 

– za postavitev trdnih teme-
ljev za delovanje kluba ter 
njihovo izredno zavzetost in 
pozitivno energijo, da klub 
deluje že četrto leto, in se 
zahvalil tudi razširjeni ekipi 
PKK, ki jo že od ustanovitve 
kluba sestavljajo: Matjaž Jug, 
predsednik zadruge KIKštar-
ter, Matej Humar, direktor 
KIKštarter pospeševalnika, 
Jure Ugovšek, novinar in 

urednik časnika Finance, 
Matija Matičič, ki na spletni 
strani kluba objavlja vse jav-
ne razpise, ki so zanimivi za 
podjetnike, Jaka Capuder iz 
podjetja Elektrina, ki skrbi za 
celotno grafično podobo klu-
ba in za oblikovanje materia-
lov, Blaž Jamšek, ki je poskr-
bel za pravno podlago usta-
novitve zadruge KIKštarter, 
in Nina Irt, ki je zunanja 

strokovna sodelavka kluba in 
skrbi za organizacijo dogod-
kov in za stike z javnostmi.

Podjetniki bodo še naprej 
sodelovali z občino
Stojan Hergouth je pouda-
ril, da se bo v svojem man-
datu osredotočil predvsem 
na organizacijo dogodkov, 
ki bodo namenjeni medse-
bojnemu spoznavanju čla-

nov PKK in njihovih podjetij 
in pa izobraževalnim vsebi-
nam za menedžerje in di-
rektorje podjetij. Tako je čla-
nom PKK predstavil nekaj 
idej z vsebinami, ki se doti-
kajo poslovanja podjetij in 
predstavljajo določene novo-
sti na področjih, kot so: de-
lovno pravo, bančni krediti 
kot finančni vir podjetja, 
spremembe v ocenjevanju 
kreditnega potenciala podje-
tji v zadnjih desetih letih, 
investicijsko načrtovanje 
glede na prostorske akte in 
gradbeno zakonodajo in 
pristopi k optimizaciji stro-
škov podjetja. »Še posebno 
se bom zavzel, da nadgradi-
mo odlično sodelovanje z 
Občino Kamnik in z župa-
nom podpišemo nov proto-
kol o sodelovanju, da Podje-
tniški klub Kamnik ostane 
neodvisni glas gospodarstva 
in pomaga postavljati pogo-
je za razvoj podjetništva in 
gospodarstva v kamniški ob-
čini in širši regiji,« je med 
drugim poudaril.

Zbrane je nagovoril tudi 
župan Matej Slapar, ki je 
podjetnikom jasno podal 
svoje priznanje za njihov 
doprinos k razvitosti kam-
niškega gospodarstva in 
njihove pomembne vloge 
pri zaposlovanju in ustvar-
janju delovnih mest. Zato 
si bo tudi sam prizadeval 
za vnovičen podpis proto-
kola med Občino Kamnik 
in PKK. »Podjetniški klub 
Kamnik je kamniška zgod-
ba o uspehu. Zgodba, ki ste 
jo skupaj ustvarili in jo 
skupaj 'peljete' že četrto 
leto zapored. S strokovnim 
premislekom, kaj je podje-
tništvo, in ob premagova-
nju mnogih ovir, ki ste jih 
prehodili skupaj, ste sku-
paj ustvarili številne uspe-
he in izpolnili mnoge izzi-
ve, s katerimi se lahko up-
ravičeno ponašate kot ena 
najbolj uspešnih in inova-
tivnih organizacij občine 
Kamnik,« so županove be-
sede, na katere so člani klu-
ba lahko ponosni.

Podjetniki se želijo bolje spoznati
Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth se bo v svojem mandatu osredotočil predvsem na organizacijo dogodkov, ki bodo 
namenjeni medsebojnemu spoznavanju članov kluba in njihovih podjetij in pa izobraževalnim vsebinam za menedžerje in direktorje podjetij.

Člani Podjetniškega kluba Kamnik so se na svojem prvem letošnjem srečanju na pobudo 
predsednika Stojana Hergoutha zbrali v znova odprtem kamniškem Hotelu MD. Foto: Nina Irt
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Povabilu na Kari-
erno tržnico, ki so jo na Gi-
mnaziji in srednji šoli Ru-
dolfa Maistra Kamnik orga-

nizirali že četrto leto zapo-
red, se je odzvalo 18 pred-
stavnikov fakultet ter osem 
podjetij in zavodov.
Predstavniki fakultet in pod-
jetij mladim poskušajo prib-

ližati izzive dela in študija 
ter odgovarjajo na številna 
vprašanja srednješolcev. 
Časa za prijavo je namreč 
vse manj. Prihodnji konec 
tedna bodo namreč fakulte-
te in visoke strokovne šole 
organizirale informativne 
dneve, prvi prijavni rok, v 
katerem bodo dijaki lahko 

vpisali največ tri želene štu-
dijske programe, pa bo pote-
kal med 12. februarjem in 
18. marcem.
Kot nam je povedala koordi-
natorica tržnice, sicer šolska 
psihologinja Darinka Vrho-
vec, v zadnjih letih med dija-
ki opažajo več zanimanja za 
naravoslovne programe, kot 
denimo študij elektrotehni-
ke in strojništva. »Na drugi 
strani pa se številni dijaki 
odločajo tudi za študijske 
programe na filozofski ali 

ekonomski fakulteti. Precej 
se jih odloči tudi za študij na 
biotehniški fakulteti ali štu-
dij farmacije,« še dodaja Da-
rinka Vrhovec, ki je vesela 
tudi vse večjega zanimanja 
za njihovo karierno tržnico. 
Letos se je poleg fakultet 
univerz v Ljubljani in Mari-
boru predstavila tudi Alma 
Mater Europea, med podje-
tji je bilo največ lokalnih, ki 
se predstavijo v sklopu Pod-
jetniškega kluba Kamnik in 
KIKštarterja, dijakom pa so 

na vprašanja odgovarjali 
tudi predstavniki Zarje Ko-
visa, Term Snovik, BeLifa, 
Iskre mehanizmov ter Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik in Slovenske 
vojske.
Po besedah Vrhovčeve je za-
nimanje za karierno tržnico 
največje med dijaki tretjih 
in četrtih letnikov, ki jim je 
tudi namenjena. Veseli pa 
jih tudi dejstvo, da se njiho-
vemu povabilu odzove ved-
no več podjetij in fakultet.

Preko tržnice  
do študija 
S Karierno tržnico so na kamniški gimnaziji in srednji šoli tudi letos 
poskušali olajšati odločitev dijakov, katero fakulteto izbrati.

Dijakom se je predstavila tudi Slovenska vojska. / Foto: Aleš Senožetnik

S Karierno tržnico na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa 
Maistra Kamnik dijakom omogočajo, da se pobližje 
spoznajo z nadaljnim študijem in delom. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Konec januarja je 
v Kotlovnici potekal že šesti 
Festival svobodne video 
produkcije, namenjen ne-
odvisnim produkcijskim 
skupinam in posamezni-
kom, ki v sproščenem 

vzdušju izmenjajo izku-
šnje. Po besedah organiza-
torjev festival privablja vsa-
ko leto več ustvarjalcev. Le-
tos so prejeli 48 del, največ 
do sedaj. Strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali Jan 
Šuštar, Matic Sterle in Rok 

Kosec, jih je pregledala in 
jih 39 uvrstila na program. 
Na festivalu, ki ni žanrsko 
opredeljen, so si obiskoval-
ci tako lahko ogledali vide-
ospote, eksperimentalne in 
dokumentarne, animirane 
in igrane kratke filme. Pri-
znanja zlata ribica šestega 

Festivala svobodne neodvi-
sne produkcije so prejeli 
DokumenTRATE ali Lepi 
trenutki v težkih časih v re-
žiji Gašperja Markuna in 
Renata Švara, Kar od Ne-
kod Žiga Stupice, Muha re-
žiserja Arona Horvatha ter 

Na drugo stran Mery Go-
bec. 
Maraton, ki se je odvijal zad-
njo soboto v januarju, je še 
dodatno popestril pogovor s 
scenaristom in režiserjem 
Darkom Štantetom, avtor-
jem celovečerca Posledice, 
ki je lani na Festivalu slo-

venskega filma prejel vesno 
za režijo, glavno moško in 
stransko moško vlogo ter 
nagrado občinstva in nagra-
do žirije slovenskih filmskih 
kritikov in kritičark, uspehe 
pa žanje tudi na različnih 
mednarodnih festivalih.

Zlate ribice za videaste
Na letošnji Festival svobodne video produkcije je prispelo največ del do 
sedaj, na program se jih je uvrstilo 39.

Jan Šuštar in Matic Sterle v pogovoru z Darkom Štantetom / Foto: Aleš Senožetnik

Povabilu na Karierno 
tržnico, ki so jo na 
Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik organizirali že 
četrto leto zapored, se 
je odzvalo osemnajst 
predstavnikov fakultet 
ter osem podjetij in 
zavodov.

8
FEBRUAR

2019

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev / Manca Izmajlova
Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci  

Sejem domače in umetnostne obrti 

www.visitkranj.si
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Leon Pirman

Kamnik – Medtem pa so bila 
dekleta manj uspešna. Po 
pričakovanjih so doma od-
pravila ekipo Impola iz Slo-
venske Bistrice in že nasled-
nje kolo bila poražena v Litiji 
in tudi doma z ekipo Celja.
Fantje so v 10. kolu po priča-
kovanju doma premagali Li-
tijo. Naslednjo soboto so go-
stovali v Slovenskih Konji-
cah, in čeprav oslabljeni še 
nikoli do sedaj niso tako lah-
ko premagali odličnih doma-
činov. V 3. kolu so doma 
brez težav premagali letos 
zelo oslabljeno ekipo Jese-
nic. Sedaj se vrstijo derbiji za 
derbiji, najprej potujejo v Tr-
žič k ekipi Ljubelja, ki trdno 
drži drugo mesto na lestvici, 
potem pride v Kamnik ekipa 
Postojne, v predzadnjem 
kolu pa gredo v goste k dr-
žavnemu prvaku, ekipi Kon-
struktor iz Maribora. 
Trener Franci Spruk ima v 
začetku spomladanskega 
dela tudi probleme s po-
škodbami, saj sta se na prvi 

tekmi poškodovala člana 
prve ekipe Matej Turk in 
Jure Starman. Po tekmi v 
Tržiču sledi premor in do 
takrat upamo, da bosta že 
pozdravila poškodbi in bosta 
pripravljena za nadaljevanje 
prvenstva. Spomladanski 
del je najbolje začel Peter 
Jantol s povprečjem večjim 
od 600 podrtih kegljev.
Druga ekipa je začela manj 
uspešno, saj je v treh kolih 
osvojila samo točko. Med-
tem pa je tretja ekipa dosegla 
dve zmagi in bila poražena v 
Kopru, z verjetno najboljšo 
ekipo v 3. ligi. V 3. kolu so 
odpravili doma tudi ekipo 
Adergas iz Cerkelj, ki je prva 
na lestvici. Dekleta v drugi 
ligi so v Cerknici odigrala 
odlično, premagala domačo 
ekipo Bresta. Tamara Pevec 
(583), Štefka Flerin (574) in 
Nika Progar (556), Marija 
Ravnikar (516), Lara Šuštar 
(515) in Tatjana Hace (503) 
so bile predobre za domačin-
ke. Vse rezultate si lahko 
ogledate na internetni strani 
Kegljaškega kluba Kamnik.

Začeli spomladanski 
del prvenstva

Spomladanski del prvenstva v vseh kegljaških 
ligah se je za kamniške kegljače začel uspešno, 
zlasti to velja za prvo moško ekipo, ki je v prvih 
treh kolih dosegla tri zmage.

Helena Končar

Kamnik – V soboto, 19. janu-
arja, se je v Kranju odvijal 
21. Boštjanov Dr. Fig, med-
narodni plavalni miting. Na 
tekmovanju je nastopilo 472 
plavalcev in plavalk iz 28 
klubov iz Slovenije, Avstrije, 
Hrvaške in Srbije, ki so na-
stopili v mlajših kategorijah.
Kamniško ekipo so zastopali 
varovanci trenerja Mihe Po-
točnika: Ivana Lukan, Taja 
Vejnovič, Iza Videc, Miha Ju-
stin, Marko Gabriel Končar, 
Anej Mark Lapuh, Nik Peter-
lin, Jakob Prebil, Bor Slana, 
Jaka Varga in Rok Vejnovič.
Na spektakularnem tekmo-
vanju, ki sta ga popestrila 
France Prešeren in njegova 
Julija ter nastop sinhronih 
plavalk, so se v močni konku-
renci kamniški plavalci odlič-
no izkazali in izboljšali svoje 
osebne rezultate. Vrhunec 
tekmovanja so bila finala v 
disciplinah 100 m delfin, 100 
m hrbtno in 100 m mešano 
za dečke in deklice ter 50 m 
prosto in 50 m prsno za mlaj-
še dečke in deklice. Organi-
zatorji so se za izvedbo final-
nih nastopov zelo potrudili, 
saj so se finalisti v soju žaro-
metov in ob glasni najavi nji-
hovega imena počutili kot na 
velikih tekmovanjih. 
Med osem izbrancev v posa-
mezni finalni disciplini se je 
uvrstilo tudi šest Kamniča-
nov, ki so skupaj zabeležili 
devet odličnih finalnih nasto-
pov in osvojili sedem medalj. 
Na stopničke so stopili: Iza 

Videc (3. mesto na 100 m 
hrbtno), Marko Gabriel Kon-
čar (3. mesto na 50 m pros-
to), Jakob Prebil (1. mesto na 
100 m delfin, 2. mesto na 
100 m hrbtno in 3. mesto na 
100 m mešano), Bor Slana 
(3. mesto na 100 m hrbtno) 
in Rok Vejnovič (2. mesto na 
50 m prsno). Finalni nastop 
na 100 m delfin si je pripla-
vala tudi Taja Vejnovič in se 
uvrstila na 7. mesto.

Navdušili na državnem 
prvenstvu
Kamniški plavalci so z odlič-
nimi uspehi navdušili tudi 
na Zimskem odprtem zdru-
ženem prvenstvu Slovenije v 
25-metrskih bazenih, ki je 
bilo med 24. in 27. januar-
jem v Ljubljani. Pod vod-
stvom trenerjev Emila Tahi-
rovića in Mihe Potočnika se 
ga je udeležilo enajst plaval-
cev 1. in 2. selekcije Plavalne-
ga kluba Kamnik: Eva Bende, 
Marja Maček Sitar, Žana Pe-
terlin, Maja Vezenkova, 
Gašper Stele, Maja Berlisk, 
Tina Dolinar, Maja Helena 
Končar, Neža Tekavčič, Jer-
nej Prebil in Živa Dobrovoljc.
Kamničani so skupno zabe-
ležili 75 startov in se uvrstili 
v kar 28 finalnih obračunov. 
Z odličnimi rezultati so pos-
krbeli za veselje v ekipi in v 
navijaških vrstah. Posamič-
no sta blestela Eva Bende z 
dvema osvojenima naslovo-
ma kadetske državne prvaki-
nje na 50 m in 200 m 
hrbtno ter Jernej Prebil, ki 

je postal mladinski državni 
prvak na 100 m mešano. 
Eva je odplavala odličen re-
zultat tudi na 100 m hrbtno 
in osvojila 2. mesto, Jernej 
pa je na 400 m prosto stopil 
na 3. stopničko. Uspešna je 
bila tudi Tina Dolinar z 
osvojenim 3. mestom na 
400 m mešano med mla-
dinkami. V finale so se 
uvrstili še Marja Maček Si-
tar, Žana Peterlin, Maja Ve-
zenkova in Gašper Stele.
Za pravo presenečenje dr-
žavnega tekmovanja so pos-
krbele naše štiri kadetinje 
Eva Bende, Marja Maček Si-

tar, Žana Peterlin, Maja Ve-
zenkova, ki so v vseh petih 
štafetah stale na stopničkah. 
V štirih štafetah (4 x 50 m 
prosto, 4 x 100 m prosto, 4 x 
200 m prosto in 4 x 100 m 
mešano) so premoč priznale 
le kadetinjam Plavalnega 
kluba Olimpija in tako za-
služeno kar štirikrat osvojile 
lovoriko državnih podprva-
kinj, v štafeti 4 x 50 m meša-
no pa so osvojile 3. mesto.
Dobri rezultati so plod odlič-
nega dela obeh trenerjev in 
plavalcev, zato si zaslužijo 
vse pohvale in iskrene čestit-
ke za uspeh.

Presenetile v štafetah
Člani Plavalnega kluba Kamnik so januarja tekmovali na dveh prizoriščih in osvojili vrsto odličij.

Kadetinje Plavalnega kluba Kamnik Eva Bende, Marja 
Maček Sitar, Žana Peterlin, Maja Vezenkova (na levi) so v 
vseh petih štafetah državnega prvenstva stale na 
stopničkah. / Foto: Plavalni klub Kamnik

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Minuli te-
den je Klub gorskih tekačev 
Papež v avli Osnovne šole 
Stranje pripravil zaključno 
prireditev Tekaškega pokala 
Občine Kamnik za leto 
2018, na kateri so tekmoval-
cem in organizatorjem po-
delili zaslužna priznanja.
V lanskem letu je tekmova-
nje sestavljalo sedem tekov, 
in sicer: 23. gorski tek k Sv. 
Primožu, 30. mekinjski 
kros, 1. tek na Stari grad, 13. 
češnjiški tek, 19. gorski tek 
na Grintovec, 10. Veronikin 
tek in 18. Miklavžev tek, na 
vseh pa je skupno teklo več 
kot 1200 tekačev in tekačic. 
Zmagovalci posameznih 
starostnih kategorij so pos-
tali: Neža Žagar med mlajši-
mi deklicami, Leon Pešovski 
Bužan med mlajšimi dečki, 
Viktorija Dolinšek med de-
klicami, Nik Romšak med 
dečki, Aleš Prelovšek med 
starejšimi dečki, Nejc Uršič 

(vsi KGT Papež) med mla-
dinci, Nuša Mali (AK Dom-
žale) med mladinkami, Ta-
deja Knez med članicami, 
Timotej Bečan med člani A, 
Dušan Globočnik (oba KGT 
Papež) med člani B, Lado 
Kveder (ŠKD Mekinje) med 
veterani A, Bojan Galin 

(ŠKD Mekinje) med vetera-
ni B in Helena Bogataj med 
veterankami.
Posebna priznanja in majice 
z njihovimi imeni so podeli-
li tudi udeležencem vseh 
sedmih tekov, ki bodo za 
nagrado v letošnjem letu na 
tekmah pokala imeli 

brezplačne startnine: Leon 
Pešovski Bužan, Nejc Pe-
tek,  Viktorija Dolinšek, Nik 
Romšak,  Domen Av-
belj,  Uroš Potočnik, Her-
man  Bajec, Bojan Ga-
lin,  Tomo Petek,  Zdravc 
Ručigaj in Rajko Sršen (KGT 
Papež).
Dušan Papež, predsednik 
Tekaškega pokala Občine 
Kamnik, in župan Matej 
Slapar sta se s priznanji zah-
valila tudi organizatorjem, 
brez katerih pokala in dobro 
obiskanih tekem ne bi bilo. 
Za to so zaslužni: Ivan Urh 
(gorski tek k Sv. Primožu), 
Lado Kveder (Mekinjski 
kros), Rajko Jeglič (Češnji-
ški tek – Memorial Zdravka 
Berlica), Dušan Papež (Gor-
ski tek na Grintovec), Franci 
Kramar (Veronikin tek in 
tek na Stari grad) in Tomo 
Petek (Miklavžev tek). Pokal 
so podelili tudi Franetu Kra-
njcu, ki je skrbel za prijave 
na tekih, točkovanje, foto-
grafije in članke.

Zaključek tekaškega pokala
V vseh sedmih tekih Tekaškega pokala Občine Kamnik je lani teklo enajst tekačic in tekačev.

Udeleženci vseh sedmih tekov lanskoletnega tekaškega 
pokala Občine Kamnik / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Kamničan Lovro 
Planko, član Smučarskega 
kluba Ihan, je odlično zak-
ljučil lansko tekmovalno 
leto, saj je na državnem pr-
venstvu mlajših mladincev 
na Pokljuki pometel s kon-
kurenco in osvojil naslov dr-
žavnega prvaka. 
Še večjega uspeha se je raz-
veselil nekaj tednov kasneje. 
Nastopil je namreč na sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu v slovaškem Osrblieu 
in bil del štafete, ki je v kate-
goriji starejših mladincev 
osvojila srebrno medaljo. 

Poleg Kamničana sta bila v 
ekipi še Anton Vidmar in 
Alex Cisar. Lovru se strelski 
nastop sicer ni posrečil, je 
pa zaostanek zato zmanjšal 
z izjemno hitrim tekom. 
Prav tako drugo mesto je os-
vojil tudi na tekmi posame-
znikov, kjer je zaostal le za 
svojim reprezentančnim ko-
legom in najboljšim prijate-
ljem Cisarjem. »Super vesel 
sem, tega sploh nisem pri-
čakoval. Brez besed sem. Na 
stezi se nisem počutil najbo-
lje, v zadnjem kilometru in 
pol sem dal vse in uspelo mi 
je,« je povedal ob prihodu v 
cilj.

Lovro Planko navdušuje 
v biatlonu

S štafeto in posamezno je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu osvojil srebrno medaljo.
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Belinal® immuno pričnite uživati:
•  takoj ob prvih znakih prehlada ali gripe;
•  ko ste že prehlajeni;
•  ob vseh hujših obolenjih zgornjih dihalnih poti.

Vaša prva naravna izbira,
ko prehlad ali gripa vas nadzira

Prehlad – virusna nalezljiva okužba 
zgornjih dihal

VSE, KAR MORATE 
VEDETI O PREHLADU
Prehlad je akutna, virusna okužba 
zgornjih dihal, ki zajame nos, sinuse, 
žrelo in grlo. Virusi, ki povzročijo 
prehlad, so različni, najpogostejši 
povzročitelji pa so rinovirusi. Virus se 
širi na gostitelja s kapljično okužbo, 
preko stika z roko, s kašljem, kihanjem 
ali pogovorom. Rinovirusi preživijo na 
koži ali na predmetih do 3 ure.
Simptomi prehlada se pojavijo v povprečju dva 
dni po okužbi in trajajo od 7 do 10 dni. Tipični 
znaki prehlada so kihanje, tekoč izcedek iz nosu, 
ki postane po nekaj dneh gost in rumeno zelene 
barve, kašelj, vneto grlo, lahko tudi vnetje sinusov 
ter blažja utrujenost. 

Pojavnost prehlada se zmanjšuje s starostjo; 
otroci imajo približno 6 okužb na leto, odrasli 
dve do tri, starejši pa eno okužbo na leto.

Kako zmanjšati verjetnost okužbe?
Izogibajte se tesnemu stiku z osebami, ki so 
okužene z virusom prehlada. Ker virus vstopi v 
telo preko sluznice, se izogibajte dotikom oči, 
nosu in ust. To je zelo težko, saj se dotaknemo 
svojega obraza v povprečju 16-krat na uro! Zato 
je neizogibno umivanje in razkuževanje rok ter 
predmetov, ki se jih dotikamo. To so kljuke, 
tipkovnice računalnikov, telefoni, stikala in 
daljinski upravljalnik. Če je prehlajen družinski 
član, si ne delite pribora, ne pijte iz istega kozarca 
in se ne brišite v isto brisačo. Pogosto umivajte 
otroške igrače. Uporabljajte le robce za enkratno 
uporabo, po uporabi jih zavrzite in si po tem 
umijte roke. Kihajte v notranji rob komolca. 
Prostore večkrat dnevno prezračite.

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
V mrzlih dneh je naš imunski sistem zaradi nizkih temperatur bolj 
pogosto pod stresom, ogrožajo ga tudi številni virusi prehlada in 
sezonske gripe. Zato poskrbite, da bo vaš imunski sistem v dobri 
kondiciji. Priporočljivo je, da imunski sistem podprete z zdravo prehara-
no in napitki, gibanjem ter naravnimi izvlečki, vitamini in minerali. 
Obiščite nas v najbližji Tosamini Beli štacunci, kjer vam bomo svetovali 
pri izbiri najprimernejših pripravkov za podporo imunskemu sistemu.

Kako blažite simptome prehlada?
Čim več počivajte in pijte dovolj tekočine. 
Priporoča se topel zeliščni nesladkan čaj, čista 
juha ali limonada, ki pomaga ublažiti zastoje 
sluzi in preprečuje dehidracijo. Izogibajte se 
uživanju alkohola, kave in kofeinskih napitkov, 
ker pospešujejo dehidracijo.
Vneto grlo pomirite s pastilami ali grgranjem. V 
boju proti zamašenemu nosu uporabljajte 
razpršila ali si nosnici izpirajte s toplo 1 % solno 
raztopino. Priporočamo tudi vroče parne 
inhalacije.

Bela jelka in naravni vitamini
Ko ste zboleli, posezite tudi po naravnih 
pripravkih, ki dokazano krepijo imunski sistem in 
blažijo simptome. Ameriški slamnik deluje 
protivirusno in imunostimulativno na imunski 
sistem. Zato ga je priporočljivo uživati ob prvih 
znakih prehlada. Največ C vitamina vsebuje lupina 
šipka. Iz vej bele jelke so naše babice kuhale čaje 
zoper prehlad. Za izvleček vej jelke Belinal® je 
značilno močno protivnetno in antioksidativno 
delovanje ter ugoden vpliv na pridobljen imunski 
sistem. Za imunski sistem so izrednega pomena 
tudi minerala selen in cink, vitamin E, ki varuje 
celične membrane, in vitamin D3. Vsi ti naravni 
izvlečki, minerali in vitamini se nahahajo tudi v 
prehranskem dodatku Belinal® immuno.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 10 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 10 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 3. 2019.

KUPON ZA 
POPUST10%

Blanka Štrajhar

Kamnik – Od 18. do 20. ja-
nuarja je v Franciji v mestu 
Nimes, potekal že 21. loko-
strelski turnir, ki šteje za 
svetovni dvoranski pokal. 
Gre za največji dvoranski 
turnir na svetu. Letos je tek-
movalo 1136 tekmovalk in 
tekmovalcev v štirih staro-
stnih kategorijah in dveh 
slogih: ukrivljeni (olimpij-
ski) lok in sestavljeni lok 
(compound). Na turnir je 
odpotovalo tudi sedemnajst 
slovenskih lokostrelk in lo-
kostrelcev, od tega sedem 
članov Lokostrelskega kluba 
Kamnik.
Tekmovalci in spremljevalci 
smo se veselili uspeha naše-
ga najboljšega mladinca 
Žige Ravnikarja, in sicer 
srebrne medalje v mladinski 
konkurenci. Žiga je bil us-
pešen že v kvalifikacijah, 
kjer je s 584 krogi zasedel 3. 
mesto med 114 tekmovalci. 
V eliminacijah (dvoboji) je 
uspešno spravil na kolena 
najprej Francoza Duboisa, 

na vrsti je bil Nizozemec 
Bakker, sledil je Anglež Do-
naldson. Po zadnji zmagi se 
je Žiga uvrstil v veliki finale, 
kjer pa je moral priznati pre-
moč Francozu Vautrinu. 
Žiga je bil na turnirju edini 
slovenski dobitnik medalje.
Ostali kamniški tekmovalci 
in tekmovalke, ki so vsi ra-
zen Matije Rožiča (sestavlje-
ni lok) tekmovali z ukrivlje-
nim lokom, so bili prav tako 
uspešni in so dosegli nas-
lednje rezultate: Anja Šarec 
4. mesto (566 krogov med 
37 tekmovalkami), Gašper 
Štrajhar 17. mesto (583 kro-
gov med 148 tekmovalci), 
Teja Slana 45. mesto (519 
krogov med 82 tekmovalka-
mi), Miha Rožič 49. mesto 
(547 krogov med 114 tekmo-
valci), Matija Rožič 40. mes-
to (561 krogov med 61 tek-
movalci) in Luka Arnež 108. 
mesto (532 krogov med 148 
tekmovalci). 
Anja Šarec, Matija Rožič in 
Teja Slana so na tem veli-
kem tekmovanju tekmovali 
prvič. 

Srebrna medalja na 
svetovnem pokalu

Kamniški lokostrelec Žiga Ravnikar je na tekmi 
za svetovni pokal v Franciji osvojil drugo mesto.

Žiga Ravnikar na zmagovalnih stopničkah tekme za 
svetovni pokal / Foto: Lokostrelski klub Kamnik

Miha Štamcar

Kamnik – Zanimivo je, da se 
kamniški ekipi za uvrstitev 
med štiri najboljše v tem 
evropskem tekmovanju me-
rita z ekipama iz Monze, 
vendar ne gre za ista kluba, 
tako kot je to v primeru Cal-
cita Volleyja. Povratni tekmi 
med kluboma iz Kamnika 
in Monze bosta v sredo, 13. 
februarja. Ženska bo na spo-
redu ob 17. uri, moška pa ob 
20. uri.

V sredo bo Monza v 
Kamniku gostovala 
dvakrat
Za kamniškimi odbojkarji je 
izredno naporno obdobje, 
ko so v desetih dneh odigrali 
kar šest tekem. Med drugim 
tudi prvo četrtfinalno tekmo 
z ekipo Vero Volley Monza v 
pokalu Challenge. »Zdaj 
bomo končno nekoliko lažje 
zadihali in v miru opravili 
kakšen trening. Namesto 
treh tekem na teden prihaja-
mo v obdobje, ko bosta na 
sporedu le dve,« je po 
prvenstveni zmagi nad Šo-
štanjem Topolšico minulo 
soboto dejal Aleš Hribar, ki 
v letošnji sezoni prvič sa-
mostojno vodi kamniško 
moško ekipo.
Izredno naporen tekmoval-
ni ritem je terjal tudi svoj 
davek, ki se na srečo v rezul-
tatu ni poznal, saj so Kamni-
čani že izpolnili enega od 
ciljev v letošnji sezoni, saj so 
se uvrstili na zaključni tur-
nir srednjeevropske lige, v 
domačem prvenstvu pa so 
še vedno na drugem mestu. 
Ob tem je v srednjeevropski 
ligi na svoj talent opozoril 

19-letni Teo Podobnik, sicer 
član druge moške ekipe Cal-
cita Volleyja, svojo prilož-
nost pa je odlično izkoristil 
tudi štiri leta starejši Luka 
Lazar. »Dejstvo je, da je na-
poren urnik tekem terjal 
svoj davek, vendar se na to 
ne oziramo. Veseli me, da 
imamo v svojih vrstah igral-
ce, na katere lahko računa-
mo že danes,« pozitivno raz-
mišlja Hribar in se ob tem 
veseli sredine povratne tek-
me s trenutno osmouvršče-
no ekipo italijanske Super-
Lege, ki še vedno velja za 
najmočnejšo na svetu.
»V Monzi smo osvojili niz 
in sami sebi dokazali, da 
lahko igramo tudi proti tako 
močnemu nasprotniku, ki 
bo seveda tudi na povratni 
tekmi v vlogi favorita. Ven-
dar pa se ne bomo kar tako 
predali. V tem trenutku je za 
nas sicer bolj pomembno 
državno prvenstvo, kjer želi-
mo redni del končati na dru-
gem mestu in se na ta način 
neposredno uvrstiti v polfi-

nale končnice, toda proti 
Monzi nimamo česa izgubi-
ti. Še vedno pravim, da sta ti 
tekmi nagrada za našo eki-
po, če pa se bo pojavila naj-
manjša možnost za napre-
dovanje, jo bomo skušali iz-
koristiti,« je še dejal 35-letni 
trener kamniške moške eki-
pe.
Podobno razmišlja tudi Gre-
gor Rozman, ki že tretjo se-
zono vodi kamniško žensko 
ekipo. Tudi njegove varo-
vanke v četrtfinalu pokala 
Challenge igrajo z ekipo iz 
Monze, vendar Saugella 
Team z Vero Volleyjem, ra-
zen tega, da domače tekme 
igra v isti dvorani, nima sku-
pnega ničesar drugega. »Žal 
smo si v srednjeevropski ligi 
s porazom proti Olomoucu 
zaprli vrata na zaključni tur-
nir, vendar smo šli v to za-
vestno, saj smo ekipo prip-
ravljali na tekmi z Monzo in 
Novo KBM Branik, s katero 
bomo igrali že to soboto. Ita-
lijanke imajo odlično ekipo, 
v kateri je cela vrsta odličnih 

odbojkaric, ne glede na izid 
na prvi tekmi pa bomo na 
svojo priložnost čakali na 
povratni tekmi,« se dvoboja 
s petouvrščeno ekipo itali-
janske Serie A veseli 
Rozman, ki si želi, da bi bila 
v sredo dvorana v Kamniku 
polna.
Saguella Team Monza sicer 
ne sodi popolnoma v zgornji 
dom italijanske ženske od-
bojke, kjer so Novara, 
Conegliano in Scandicci, 
vendar je to še vedno izred-
no močna ekipa, ki sodi v 
najožji krog favoritov za 
končno zmago v pokalu 
Challenge. Toda ne glede na 
to, kako mamljivi sta tekmi 
proti tako močni ekipi, bo za 
Kamničanke pomembnejši 
sobotni obračun z aktualni-
mi državnimi prvakinjami 
Slovenije. »Tega se še kako 
dobro zavedamo, Res je, da 
smo v letošnji sezoni 
obakrat premagali Maribor-
čanke, še posebej sladka je 
bila zmaga v finalu pokala, 
toda to je zdaj že preteklost. 
Dobro vemo, kaj nam sobot-
na tekma v Mariboru prina-
ša, in naredili bomo vse, da 
še tretjič premagamo Novo 
KBM Branik,« pa je pred so-
botnim derbijem v dvorani 
Lukna odločen Rozman. Z 
morebitno sobotno zmago 
bi si aktualne slovenske po-
kalne zmagovalke že zagoto-
vile igranje v polfinalu konč-
nice državnega prvenstva. 
Pred petimi leti so odbojkar-
ji Calcita Volleyja v četrtfina-
lu pokala Challenge morali 
priznati premoč še eni ekipi 
iz italijanske SuperLege, La-
tini, medtem ko so Kamni-
čanke izpadle proti franco-
ski ekipi Mulhouse.

Naporen tekmovalni 
ritem za odbojkarje
Pred petimi leti sta se obe članski ekipi Calcita Volleyja uvrstili v četrtfinale pokala Challenge,  
v letošnji sezoni pa sta ta uspeh ponovili.

Kamniško žensko odbojkarsko ekipo že tretjo sezono vodi 
Gregor Rozman. / Foto: Klemen Brumec
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Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

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

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

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

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

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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Rajko Slapnik, 
Jamarski klub Kamnik

Kamnik – Od kod in kam, 
sta bili prvi vprašanji, na ka-
teri smo poskušali najti od-
govor. Od kod priteče voda v 
jamo in kam izgine?
Z dolgoletnimi izkušnjami 
terenskega pregledovanja 
Kamniško-Savinjskih Alp, 
ko smo iskali nove jame, 
nam je postala nekoliko bolj 
jasna tudi hidrološka slika. 
Začeli smo povezovati povr-
šinske s podzemeljskimi vo-
dami, izvire s podzemeljski-
mi tokovi in tako je nastala, 
res samo šele v naših gla-
vah, nekakšna hidrografska 
karta z veliko vprašanji. Na 
nekatera smo našli odgovo-
re v že objavljenih raziska-
vah hidrografa magistra Du-
šana Novaka, pri katerih 
smo sodelovali, nekatera 
druga pa smo rešili kar 
sami, ko smo se lotili barva-
nja vod in v zadnjih letih 
tudi fizikalno-kemijskih in 
mikrobioloških meritev 
vode v podzemlju in izvirih. 
Začeli smo se zavedati, kako 
smo Kamničani pravzaprav 
bogati. Imamo neizmerne 
količine izredno dobre pitne 
vode, ki priteka na površje v 
številnih izvirih, posejanih v 
sredogorju in vznožju kam-
niško-savinjskega gorskega 
masiva. Žal pa so raziskave 
pokazale tudi, da voda vse-

povsod le ni tako čista. V 
vodi iz izvirov pod velikopla-
ninsko planoto in nekaterih 
potokih, ki se stekajo v Kam-
niško Bistrico in so ob nase-
ljih, je bila ugotovljena večja 
prisotnost bakterij Escheri-
chia coli, koliformnih bakte-
rij in večja količina nitratov. 
Skrb vzbujajoče je, da so 
omenjeni vodotoki vir pitne 
vode za zajetje Iverje in več 
drugih manjših zajetij, ki 
oskrbujejo večji del prebival-
cev Kamnika in okoliških 
vasi s pitno vodo. 
V okviru projekta Vodne 
zgodbe Kamniško-Savinj-
skih Alp smo kamniški ja-
marji na območju dolin 
Kamniške Bistrice, Bistriči-
ce, Tunjščice, Velikoplanin-
ske planote ter sredogorju 
kamniškega dela Kamniško-
Savinjskih Alp vzorčili 24 
vodnih teles: 21 izvirov, dva 
potoka in eno ledišče. 
Izvire smo izbrali na osnovi 
vodnatosti, stalnosti, čistosti 
vode, uporabe v preteklosti 
in bližine že obstoječih po-
hodniških (romarskih, pla-
ninskih, drugih) poti. Tako v 
seznamu niso samo zelo 
vodnati, veliki izviri (npr. iz-
vir Kamniške Bistrice, izvir 
pod Kraljevim hribom …), 
ampak tudi izvirčki, ki so 
bili že v preteklosti zaradi 
stalnosti, odlične vode in lo-
kacije dobro poznani in po-
gosto obiskani (npr. Izvir v 

Farjevem plazu, Izvir pod 
Brano, Izvir za Vrati ...). 
V poznojesenskem času 
2017 in spomladi 2018 smo 
praviloma na terenu samem 
na vsakem izbranem izviru 
dvakrat izmerili fizikalno-
-kemijske parametre vode, 
ki so v skladu s Pravilnikom 
o pitni vodi ocenili vodna-
tost izvira, vzeli vzorec za 
mikrobiološke analize in 
ovrednotili izvire na osnovi 
bioindikatorskih vrst meh-
kužcev (izvirskih vrst polžev 
in sladkovodnih školjk). 

Rešitev je v gradnji 
kanalizacijskega sistema
Vrednosti električne prevo-
dnosti, redoks potenciala, 
raztopljenih delcev v vodi 
(TDS), raztopljenega kisika v 
vodi in koncentracije vodiko-
vih ionov v vodi (pH) so do-
kaj podobne ostalim alpskim 
izvirskim vodam in karakte-
rizirajo zelo kvalitetne pitne 
vode. Povečane vrednosti ni-
tratov in sulfatov smo zazna-
li v vodah, ki izvirajo pod 
Veliko planino in so posledi-
ca človekove dejavnosti: upo-
raba umetnih in naravnih 
gnojil, nahajajo se v komu-
nalnih odplakah ... Tudi v 
potoku v dolini Konjske, v 
potoku Bele, v potoku Kopi-
šnice, v potoku v Dolskem 
grabnu in v potočku pod žič-
nico na Veliko planino smo 
izmerili povečane vrednosti 
nitratov in sulfatov. Pravilo-
ma povečanim vrednostim 

nitratov in sulfatov v vodi sle-
di tudi povečano število bak-
terij, kar se je pokazalo tudi v 
našem primeru. 
Povečan obisk turistov na 
Veliki planini in z njimi po-
vezane dejavnosti bodo prav 
gotovo pomenile še večji pri-
tisk na okolje in posledično 
na vodne vire. Čim prej je 
treba najti rešitve, ki ne bodo 
omejevale turističnega razvo-
ja in obenem ohranjale nara-
vo čisto. Rešitve vidimo v iz-
gradnji kanalizacijskega sis-
tema, ki bo dolgoročno ohra-
njal Veliko planino čisto, in 
tako Kamničane še vedno 
oskrboval s kvalitetno pitno 
vodo, kar je v tem času že 
ena redkih naravnih danosti, 
zato je ne smemo izgubiti. 
Pomembno vlogo pri oskrbi 
občanov s pitno vodo ima 
tudi upravljavec, v tem pri-
meru Komunalno podjetje 
Kamnik, ki upravlja več 
kot  160 km  primarnega in 
sekundarnega javnega vodo-
vodnega omrežja v občini 
Kamnik in po Odloku o oskr-
bi s pitno vodo v Občini Ka-
mnik oskrbuje in prevzema 
skrb nad pitno vodo, ki prite-
ka iz naših pip. V letnih po-
ročilih o zdravstveni ustrez-
nosti pitne vode je večkrat 
opaziti, da posamezni vzorci 
niso skladni s pravilnikom o 
pitni vodi. Zakaj je to tako, 
bodo lahko vsaj delno odgo-
vorili izsledki dosedanjih 
raziskav in nadaljnje raziska-
ve, ki jih izvajamo člani Ja-
marskega kluba Kamnik.

Jamarji raziskujejo izvire 
v kamniških gorah 
Jamarji Jamarskega kluba Kamnik že več kot štirideset let raziskujemo podzemni svet Kamniško-
Savinjskih Alp. Pri odkrivanju in raziskovanju že poznanih in novoodkritih jam in brezen smo pogosto 
naleteli na podzemne vode, ki so v nas vedno sprožile ugibanja in dvome.

Karta izvirov na območju Kamniško-Savinjskih Alp

Izvir za Vrati

Začeli smo se zavedati, kako smo Kamničani 
pravzaprav bogati. Žal pa so raziskave pokazale 
tudi, da voda vsepovsod le ni tako čista. V vodi iz 
izvirov pod velikoplaninsko planoto in ob 
naseljih smo zaznali onesnaženost.

Mali izvirk
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_Kam_03
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6 2 3 5

7 5 8
6 4 2 9
9 8 7 6

2 8 4 9
4 9 1

7 5 8 1
1 3 6 2 5

sudoku_LAZJI_19_Kam_03

REŠITEV

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

6 8
6 4 7 1

8 1 7
9 5 8 3

1 4
8

8 9 5 3

sudoku_TEZJI_19_Kam_03

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_Kam_03
NALOGA

23975
2

68
6471

817
9583

14
8
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sudoku_TEZJI_19_Kam_03

REŠITEV

243978615
581632974
967451238
652347189
438219756
719586423
195763842
376824591
824195367

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_19_Kam_03
NALOGA

15473
6235

758
6429
9876

2849
491

7581
13625

sudoku_LAZJI_19_Kam_03

REŠITEV

158469732
796283451
324175698
642897513
981354276
537621849
465912387
279538164
813746925

Kamniški sudoku

O ZMAJIH IN RIBI FARONIKI
Vode v naročju Kamniških planin šepetajo izročilo 
mitov iz pradavnin.

Ali verjamete, da je bilo nekoč tukaj Tetidino morje? Ne? O, 
le verjemite, saj so vztrajni raziskovalci na Tunjiškem gričevju 
našli fosilne ostanke rib, polžev in školjk, ki so živele v tem 
morju pred 12 milijoni let! Našli pa so tudi najstarejše fosile 
morskih konjičkov na svetu! 
Bi verjeli, da je bilo tukaj, kjer je mesto Kamnik, nekdaj veliko 
jezero? In da je v njem prebival zmaj? Prvo zagotovo drži, 
drugo pa … kdo ve?
Podobe izumrlih ledenodobnih živali so ostale zarisane v 
praspominu ljudi. Oživele so ob najdbah okostja mamuta v 
Nevljah, jamskih medvedov, jamskih levov in drugih strah 
vzbujajočih bitij. V ljudskih pripovedkah je zakoreninjeno 
prepričanje, da so bili najstrašnejši med vsemi divjimi bitji 
prav zmaji, ki so, če odštejemo človeka, na svetu povzročili 
največ gorja.
Zmaj se je v vodi nekoč tako divje premetaval, da je razbil 
skalo, ki je zadrževala jezero. Voda je z divjimi pljuski podirala 
vse pred seboj in se razlila po Mengeškem polju. Ampak 
zmaj v Kamniškem jezeru ni bil edini, ki so se ga ljudje takrat 
bali. V jamah pod Kamniškim vrhom je živel še en zmaj ali 
lintvern, ki je nekoč skočil iz gore, da se je za njim vse 
podiralo. Zna biti, da so naenkrat divjali okrog vsi bližnji 
zmaji, oba kamniška in onadva z Jezerskega in Solčavskega, 
in je zato leta 1348 nastal največji potres v deželah Koroške, 
Kranjske in Štajerske, ki je povzročil razlitje jezer v Kamniško-
Savinjskih Alpah in širše. Lahko pa je k velikemu potresu 
pripomogla tudi riba Faronika, ki je na svojem hrbtu nosila 
ves svet in je menda že z zamahom repa lahko povzročila 
potres.
V Kamniku so nekdanjo podobo ribe Faronike nadomestile 
pripovedke o ukleti deklici Veroniki z Malega gradu, ki čuva 
zaklade. Ta deklica s kačjim repom je skupaj z dvema 
zmajema upodobljena v kamniškem grbu.

Marko Slapnik in Nejc Slapnik

Vodne zgodbe Kamniško-
Savinjskih Alp 

Jasna Paladin

Kamnik – Joža Benkovič, ki 
bo marca dopolnil 85 let, je 
del znane kamniške rodbine 
Benkovič z Novega trga, a v 
Kamniku ne živi več že celih 
62 let, zato so ga mnogi ver-
jetno že pozabili. 
V Kamniku je hodil v osnov-
no šolo, takratno industrij-
sko šolo pa je končal v Mari-
boru in poleg nadarjenosti 
za tehnične poklice že kma-
lu pokazal tudi veliko špor-
tnega talenta, predvsem v 
kolesarstvu. Zato se je sprva 
preselil v Ljubljano in tek-
moval za tamkajšnjo Ilirijo, 
a kaj kmalu je prišla mamlji-
va ponudba iz Banjaluke.

V Banjaluki si je ustvaril 
družino in dom
Ne le, da so mu ponudili po-
godbo v kolesarskem klubu 
BSK v Banjaluki, dobil je 
tudi stanovanje in službo 
konstruktorja v podjetju 
Rudi Čajevac, kar mu je kot 
mlademu fantu pomenilo 
zelo veliko in kjer je delal 
vse do upokojitve. 
»V moji novi domovini in v 
podjetju so me hitro zelo 
lepo sprejeli, zato danes 
mirno rečem, da sem Bosa-
nec,« nam po telefonu pove 
v smehu, v debeli ovojnici, 
ki nam jo je v uredništvo 
poslal nekaj dni za tem, pa 
listamo med številnimi pri-
znanji, diplomami in zahva-

lami, ki jih je v zadnjih dese-
tletjih prejel za najrazličnej-
še aktivnosti – za razvoj ko-
lesarske dejavnosti, za teh-
nološki napredek v podjetju, 
za uspehe v ribolovu, tudi za 
zasluge za narod … 
V Banjaluki je zaključil 
poslovodsko šolo, diplomi-
ral pa je na tehnični strojni 
šoli v Zagrebu. 
V svoji novi domovini je 
spoznal tudi soprogo Jelo, s 
katero si je dom ustvaril 
prav v Banjaluki, v zakonu 
pa sta se jima rodila sinova 
Nedjo in Tomo, ki ju je prav 
tako navdušil za kolesarski 
šport. 

Med drugim je, kot rad pri-
pomni, risal tudi za otroke 
na otroških prireditvah, 
predvsem pa so njegovo živ-
ljenje zaznamovale številne 
inovacije.

Njegovi izumi živijo v 
praksi
»Ima več izumov kot let« se 
glasi eden od naslovov dvo-
stranskega članka bosanske-
ga časopisa – enega od šte-
vilnih, ki so v zadnjih dese-
tletjih poročali o izjemnem 
Slovencu in njegovih izu-
mih, ki še danes lajšajo šte-
vilna, predvsem kmečka in 
gospodinjska opravila. 
Do sedaj se je podpisal pod 
več kot sto izumov, prav vsi 
so sprva nastali kot skica s 
svinčnikom na papirju, saj 
se računalnika ni navadil 
uporabljati. Različne sušil-
nice za sadje, pripomočki in 
naprave za predelavo sadja, 
inovacije s področja ribolo-
va in kmetijstva, kot so raz-

lično orodje, deli ribiških 
palic … 
»Zelo bi bil vesel, če bi za-
nimanje za moje inovacije 
pokazal tudi kakšen posa-
meznik ali podjetje iz Ka-
mnika oz. iz Slovenije. Ve-
čina mojih patentov je 
praktično preizkušenih in 
so že pripravljeni za serij-
sko proizvodnjo. Za vse 
imam potrebno dokumen-
tacijo, cena pa je 'daj, koli-
kor daš'. Moja želja je le, da 
inovacija zaživi v praksi, saj 
skice na moji domači mizi 
ne pomagajo nikomur,« 
nam je povedal Joža Benko-
vič, dolgoletni in najstarejši 
član Združenja inovatorjev 
mesta Banjaluka, ki še ved-
no sodeluje tudi na različ-
nih sejmih inovatorjev, kjer 
se srečuje tudi s svojimi 
somišljeniki iz Slovenije, 
in tako si je nekajkrat delil 
stojnico tudi z Dragom 
Vrhovnikom iz Zdravilnega 
gaja Tunjice.

»Naj me pokličejo, zelo 
bom vesel«
Ko sem ga nedavno poklica-
la po telefonu, mi je takoj 
priznal, da pozornosti zara-
di inovacij ne potrebuje več, 
bo pa zato toliko bolj vesel, 
če bodo članek prebrali 
znanci iz njegovih otroških 
let. 
»Verjamem, da je veliko tis-
tih, ki se me bodo spomnili, 
še živih, in res bi bil vesel, 
če se mi bodo oglasili. V 
rodni Kamnik bi še rad pri-
šel, tako kot nekdaj, ko sem 
z družino rad obiskoval naše 
hribe, a pri mojih letih so 
takšni izleti že zelo napor-
ni,« nam še pove ob zaključ-
ku pogovora.
Njegovo telefonsko številko 
in naslov hranimo v uredni-
štvu.

Podpisal se je pod več 
kot sto izumov
Štiriinosemdesetletni Joža Benkovič se je iz Kamnika v Banjaluko preselil pri svojih dvaindvajsetih 
letih, zato zase pravi, da je postal pravi Bosanec. A rodnega Kamnika ni pozabil in na stara leta si želi 
– čeprav ga v Bosni častijo kot izjemnega inovatorja – znova obuditi vezi z družino in prijatelji iz 
mladostnih dni.

Joža Benkovič z Dragom Vrhovnikom na enem od 
inovatorskih sejmov / Foto: Drago Vrhovnik

Eden od njegovih številnih izumov s področja kmetijstva, 
ki že živi v praksi / Foto: osebni arhiv Jože Benkoviča

Joža Benkovič hrani številne izrezke bosanskih člankov o 
svojih kolesarskih in konstruktorskih uspehih. 

Do sedaj se je podpisal pod več kot sto izumov, 
prav vsi so sprva nastali kot skica s svinčnikom 
na papirju, saj se računalnika ni navadil 
uporabljati. Različne sušilnice za sadje, 
pripomočki in naprave za predelavo sadja, 
inovacije s področja ribolova in kmetijstva, kot 
so različno orodje, deli ribiških palic …
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Prireditve

četrtek, 7. februarja 2019

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

Na kopanje in savnanje  
v Terme Snovik
Zaplavajte v zdravilni termalni vodi, si 
privoščite whirlpool z masažnimi vodnimi 
efekti in se sprostite v svetu savn.
 
POSEBNA PAKETNA PONUDBA:
3-urna vstopnica v bazen in savno samo 14 €
Cena velja ob enkratnem nakupu  
5-ih vstopnic.

Ponudba velja vse dni v tednu do 20. 6. 2019.

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

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

DOM KULTURE KAMNIK 

Petek, 8. februarja, ob 18. uri, Galerija DKK
Mateja Jurkovič: Zgodbe iz smodnišnice

Odprtje fotografske razstave

Vstop prost!

Sobota, 9. februarja, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
JSKD OI Kamnik: 40. Območna revija odraslih pevskih 
zborov

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Torek, 12. februarja, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Profesor Kuzman mlajši

Monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih

Organizator: Jabka

Cena vstopnice: 15 evrov/17 evrov na dan dogodka

Prireditve v februarju
Četrtek, 14. februarja, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Drama Ljubljana: Angel pozabe 

Drama za Maistrov abonma, izven

Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Torek, 19. februarja, ob 17. uri, Velika dvorana DKK
Podelitev nagrad za najboljše športne dosežke v letu 2018 v 
občini Kamnik

Vstop prost! Število mest je omejeno.

Petek, 22. februarja, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina Rudolfi: Alpska idila

Komedija

Cena vstopnice: 5 evrov

 

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 13. februarja, od 17. do 20. ure, samostan 

Mekinje
Kulinarična delavnica Potice in potičke

Obvezne prijave po e-pošti: info@samostanmekinje.si do 8. februarja 
oziroma zapolnitve mest, prispevek na udeleženca 5 evrov.

Sreda, 20. februarja, od 18. ure do 19.30, samostan 

Mekinje
Predavanja o zgodovini samostana Mekinje – Gospodarstvo 
in posesti samostana Mekinje v času klaris  

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 19. februarja, ob 19. uri, dvorana knjižnice v 

Kamniku
Predstavitev knjige pisatelja Andreja Rezarja Vonj zatona

Andrej Rezar je farmacevt, kamniški alpinist in gorski reševalec. Pogo-
vor z avtorjem bo vodil Vladimir Habjan.

Sreda, 20. februarja, ob 19. uri, knjižnica Komenda
Potopisno predavanje: Divja Aljaska 

Barbara Popit bo predstavila lepoto neokrnjene narave Aljaske, pa 
tudi kakšno nevarno dogodivščino, kot je srečanje z medvedom.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 9. februarja, od 10. do 17. ure, Galerija 

Pogled nad Galerijo Miha Maleš Kamnik
Gledališki projekt Krst pri Savici – predstava za enega 
gledalca 

Predstava ob 170. obletnici smrti Franceta Prešerna poteka vsakih 40 
minut. Vstop je prost. Svoje mesto za Črtomirjevo mizo je treba rezer-
virati po e-pošti benjamin.zajc@gmail.com.

Sreda, 13. februarja, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Pomembna ženska: Marija Maister

Predavanje dr. Vlaste Stavbar in mag. Majde Potrata o premalo zna-
nem kulturniškem delovanju žene Rudolfa Maistra, Marije Maister.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Sreda, 13. februarja, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnice stripa z Ivanom Mitrevskim

Prvo srečanje bo 13. februarja. Kotizacija za udeležbo na šestih delav-
nicah je 20 evrov. Prijave na info@kotlovnica.si s pripisom Delavnice 
stripa – prijava.

Četrtek, 14. februarja, ob 17. uri, Makadam – Dnevna 

soba, Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 14. februarja, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Razstava likovnih del: Lea Dolenc

Odprtje razstave. Vstop prost.

Petek, 15. februarja, ob 21. uri, MC Kotlovnica 
Koncert: Matter

Matter se vračajo s tretjo ploščo v treh letih, ki zaključuje trilogijo 
Amphibios – Mrk – Troglav. Vstopnina 5 evrov.

Sreda, 20. februarja, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnice stripa

Prijave na info@kotlovnica.si s pripisom Delavnice stripa – prijava!

Četrtek, 21. februarja, ob 17. uri, Makadam – Dnevna 

soba, Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 21. februarja, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih 
(zaključena skupina) – delavnica Zdravo živim

Obvezne najave na info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 21. februarja, ob 17. uri, MC Kotlovnica 
Popoldne družabnih iger – Clank! in King of Tokyo

Vabljeni k preizkušanju novih sodobnih družabnih iger. Vstop prost.

Petek, 22. februar, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Impro spektatel: Super scena!

Skupina mladih Kamniških improvizatorjev je pripravila enkraten, uni-
katen in neponovljiv dogodek, ki ga lahko vidite le enkrat! Vstop prost.

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET

Sobota, 9. februarja, od 10. ure do 11.30
Otroška delavnica z glino

Otroci bodo ustvarjali z glino v duhu slovenskega kulturnega prazni-
ka. Prijave: 041 540 342 ali mojca.zalik@gmail.com

Torek, 19. februar, od 18. do 20. ure
Z glino je fino

Za več informacij pokličite 041 540 342 (Mojca) ali pišite: mojca.za-
lik@gmail.com

 

Četrtek, 21. februarja, od 18. do 20. ure
Z glino je fino

Delavnici sta namenjeni vsem, ki bi radi izživeli svojo ustvarjalno moč 
v glini. Delavnica traja štiri zaporedna srečanja, na katerih udeleženci 
spoznajo osnovne skrivnosti dela z glino. Za več informacij pokličite 
041 540 342 (Mojca) ali pišite: mojca.zalik@gmail.com.

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ 

Sobota, 9. februarja, od 9. ure do 10.30, Sv. Primož
Na ligo po knjigo

Tekaška Zimska liga k Sv. Primožu bo kulturno obarvana. Praznik 
kulture bomo počastili z recitacijami, petjem in branjem Prešernovih 
pesmi. Vsak tekač, pohodnik, recitator bo v dar prejel knjigo, bralci 
projekta Branje je iskanje pa še žig. 

PUB POD SKALO

Sobota, 9. februarja, od 20.30 do 1. ure, Pub Pod 

Skalo 
Koncert skupine Fool Nation

Kamniški rock-blues band se bo predstavil v novi preobleki.

Nedelja, 17. februarja, od 18. do 21. ure, Pub Pod Skalo 
Valentinov koncert: Manca Berlec

Odličen glasbeni dogodek bomo popestrili z zanimivim pivskim in 
kulinaričnim izborom. Vabljeni!

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Sreda, 13. februarja, od 13.40 do 14.40, Gimnazija in 

srednja šola Rudolfa Maistra
Greš na faks? – predstavitev fakultet

Vabljeni vsi dijaki, ki bi radi izvedeli več o fakultetah, na katere se 
bodo vpisali. 

GRAJSKA TERASA – STARI GRAD NAD KAMNIKOM
Sobota, 16. februarja, od 20. do 23. ure, Grajska terasa – 
Stari grad nad Kamnikom

Valentinov koncert: Kvatropirci 

Cena vstopnice (vključena pijača dobrodošlice): 15 evrov. Predprodaja 
vstopnic od 14. januarja.

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

K R VODAJA L S KO  A K C I JO

v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

18. in 19. februar
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!

Pred akcijo priporočamo nemasten obrok in veliko tekočine.
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Zahvale

15četrtek, 7. februarja 2019

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila  
močnejša od življenja.

Dva dni pred 79. rojstnim dnevom se je od nas poslovil 
naš dragi mož, oče, stari oče, brat, stric in bratranec

Anton Sedušak
s Tunjiške Mlake

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, dobrim sosedom, prijateljem, znancem, ki ste 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in ostale daro-
ve. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju iz Kamnika, 
kamniški godbi, g. župniku, g. Valentinu Zobavniku, 
gasilcem, g. Grilcu iz KPK in tunjiškim pohodnikom. Še 
enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospre-
mili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi
Januar 2019

ZAHVALA

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tožba odveč ... 
Le mir in spokoj mi, dragi, želite,
in zame prižgite lučko v spomin.

  

V 53. letu se je od nas poslovil oče, sin, dedek, brat in stric

Marko Conjar
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, znancem, prijateljem, sodelavcem, AA-skupi-
nam, mladinskemu društvu Kamnik, Nevrološki kliniki 
in Onkološkemu inštitutu, župnikoma g. Demšarju in  
g. Klobčarju ter KPK Kamnik. Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu me je zapustila draga 
mama 

Zdenka Elizabeta 
Rostan 

iz Kamnika  

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja in darova-
ne sveče. Hvala negovalkam in medicinskim sestram v 
Domu starejših občanov Kamnik za nego in skrb moje 
mame.

Sin Janko z družino 
Kamnik, 30. januarja 2019

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le, daleč je ...
(T. Pavček)

V 98. letu se je od nas poslovila draga mama 

Angela Sedušak 
roj. Čimžar iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. Zahvala tudi gospodu župniku in 
pevcem. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti in jo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Januar 2019

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota ostala sta pri nas.
Pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih vedno še živiš.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je  
zapustila naša draga sestra, mami, mama, prababica, 
tašča, soseda in prijateljica 

Vera Kregar 
iz Kregarjevega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja in darove. 
Posebna zahvala gospodu župniku Antonu Prijatelju za 
lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Grm in citrarju 
Tomažu Plahutniku. Hvala pogrebni službi Komunalne-
ga podjetja Kamnik, Domu starejših občanov Kamnik in 
zdravstvenemu osebju ZD Kamnik.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 79. letu starosti je za vedno za-
spala naša draga mama in babica 

Ana Perič 
rojena Škratek,  
iz Volčjega Potoka

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in sodelavcem za izrečene besede tolažbe, hvala Matja-
žu Mastnaku za ganljiv govor, s katerim smo našo drago 
Ančko pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Darja in sin Srečko z družinama

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

Življenje naše polno je iskanja
in neskončna pot hrepenenja.
Nihče ne ve, kje tek se jenja
in kje bo našel to, o čemer sanja. 

V 70. letu se je od nas nenadoma poslovil oče in dedi

Janez Vrviščar
iz Lok v Tuhinju

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi  
zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in se ga boste 
spominjali. 

Vsi njegovi

Jasna Paladin

Domžale – Vsi, ki razmišlja-
te o pridelovanju lastne 
zdrave in energijsko polne 
hrane brez uporabe ume-
tnih gnojil in strupov, ste 
vabljeni na Začetni tečaj bi-
odinamike Društva Ajda 
Domžale, ki se začne v sobo-
to, 23. februarja, v Domžal-
skem domu v Domžalah, 
potekal pa bo še 2. in 9. 
marca. Cena celotnega teča-
ja je štirideset evrov.
Na tečaju bodo udeleženci 
spoznali glavna načela biodi-
namike, pripravo in uporabo 
biodinamičnih preparatov, 
principe uspešnega kolobar-
jenja, pripravo kompostnega 
kupa, pomen setvenega kole-

darja, uporabo rastlinskih 
pripravkov za zaščito in kre-
pitev rastlin ter mnoge pre-
verjene nasvete za uspešno 
vrtnarjenje. V praktičnem 
delu pa bodo izdelali home-
opatski preparat za polže, 
pripravili kompostni kup in 
izdelali preparat po Mariji 
Thun. Ogledali si bodo orod-
ja in naprave za obdelavo 
zemlje ter škropljenje. Prika-
zali bodo tudi obrezovanje, 
sajenje in cepljenje sadnega 
drevja, trte in jagodičevja. 
Tečaj je primeren tako za 
vrtičkarje in kmete kot tudi 
za vse ostale zainteresirane. 
Več informacij in celoten 
program društva Ajda Dom-
žale najdete na www.ajda-
domzale.si.

Začetni tečaj 
biodinamike
Tečaj, na katerega vabijo v Društvu Ajda 
Domžale, se bo začel 23. februarja.

Kamnik – V Hotelu MD (prej Malograjski dvor) bodo jutri, 
8. februarja, med 17. in 22. uro pripravili 2. Vinski večer, ki 
bo tokrat nekoliko drugačen, saj bo posvečen kulturnemu 
prazniku oz. pesniku Francetu Prešernu. Vstop na večer bo 
mogoč samo s posebno 'vstopnico' – pokazati bo treba 
verz, kitico, pesem ali pa kar celo zbirko Prešernovih pesni-
tev, še bolj bodo organizatorji veseli, če boste kaj od našte-
tega zrecitirali. Zbranim se bo ob okušanju kakovostnih vin 
pridružil tudi Anton Tone Smolnikar, ki je svoje otroštvo 
preživljal na Prešernovi domačiji v Vrbi. J. P. 

Vinski večer posvečen kulturnemu prazniku

Jasna Paladin

Kamnik – V Medobčinskem 
muzeju Kamnik bodo jutri, 
8. februarja, ob slovenskem 
kulturnem prazniku na širo-
ko odprli vrata vseh svojih 
enot: muzeja na Zapricah, 
Rojstne hiše Rudolfa Ma-
istra na Šutni in Galerije 
Miha Maleš na Glavnem 
trgu. Vse enote bodo odprte 
od 10. do 18. ure, in sicer za 

brezplačne oglede stalnih in 
občasnih razstav, kot so 
Ivan Vavpotič, Katja Sorta, 
Na sodu smodnika, Pogreb-
ni ritual v pozni bronasti 
dobi, Oj ta vojaški boben. 
Jutri, 8. februarja, ob 11. uri 
pa še posebej vabijo na jav-
no vodstvo po razstavi Na 
sodu smodnika. Vodil bo 
Marko Matoh, velik pozna-
valec pirotehnike na Sloven-
skem.

Muzej vabi na brezplačne 
oglede razstav

Vse enote muzeja bodo na slovenski kulturni 
praznik odprte med 10. in 18. uro.
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*Sistem Grip control ni del oglaševane ponudbe in je na voljo opcijsko, za doplačilo.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR 
popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 13.290 EUR; mesečni obrok je 144 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja 
je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05.10.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.303 EUR; skupni znesek za plačilo 15.719 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 30. 4. 2019.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024 
g/km. Število delcev: od 0,24 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

SUV PEUGEOT 2008
DODATNI BONUS

1.000 €
GRIP CONTROL*
BLUETOOTH
ZASLON NA DOTIK

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

Jasna Paladin

Stahovica – Sredi januarja 
so, tako kot vsako leto, pred 
okrepčevalnico pri Petru na 
Svetem Primožu podelili 
medalje in nagrade poho-
dnicam in pohodnikom, ki 
so se na to priljubljeno po-
hodniško točko nad Kamni-
kom v lanskem letu povzpe-
li več kot stokrat.

Prejemniki zlatih medalj
Letos je bilo prejemnikov 
medalj več kot sto – 52 žensk 
in 61 moških. Absolutni 
zmagovalec je s štiristo 
vzponi, čeprav se jih uradno 
šteje le 356 (za vsak dan 
eden), Lojze Petek iz Tunjic. 
Zlate medalje med moškimi 
so za več kot tristo vzponov 
prejeli še Marko Galin iz Ka-
mnika (365), Tone Gradišek 
iz Zgornjih Stranj (362), Pe-

ter Bezjak s Hriba pri Ka-
mniku (342), Franc Griljc iz 
Godiča (340), Metod Vodlan 
iz Podgorja (334), Mitja Og-
rinec iz Podgorja (333), Loj-
ze Peterlin iz Preserij (320) 
in Dare Hribar iz Soteske 
(305). Nič manj niso bile vz-
trajne ženske, saj jih je zlato 
medaljo prejelo kar osem: 

Marta Mrgole iz Zagorice 
(368), Marija Kovič iz Most, 
Zalka Koritnik z Zduše in 
Mira Gradišek iz Zgornjih 
Stranj (365), Sonja Crkovič 
iz Zgornjih Stranj (339), 
Mira Strmole iz Podstuden-
ca (328), Slavka Vodlan iz 

Podgorja (326) in Anica Le-
ban iz Stahovice (315).

Prejemniki srebrnih 
medalj
Še več je bilo prejemnikov 
srebrnih medalj, ki jih pode-
lijo za dvesto vzponov ali 
več. Pri ženskah so bile to: 

Tanja Vrhovnik iz Kamnika, 
Jolanda Štendler Alič z Dup-
lice, Anica Grilj z Vira, 
Helena Mejač iz Nevelj, 
Helena Bogataj iz Mekinj, 
Saša Bohorč iz Preserij, 
Mojca Koželj z Oševka in 
Tatjana Sršen iz Moravč, pri 

moških pa: Marjan Strmole 
iz Podstudenca, Brane Po-
točnik iz Stahovice, Vinko 
Žibert iz Kamnika, Dušan 
Česen z Bakovnika, Darko 
Medved iz Kamnika, Andrej 
Resnik z Duplice, Janez Tu-
šek iz Kamnika, Janez To-
nin iz Mekinj, Mirko Zajc iz 
Podgorja, Boštjan Jagodic iz 
Kamnika, Miha Bohorč iz 
Preserij, Matjaž Kolenc iz 
Šmarce, Ilija Simič Karpara 
iz Kamnika, Janez Gradišek 
iz Zgornjih Stranj, Matej Ži-
bert iz Kamnika, Ivan Sivec 
iz Mengša in Irfan Begič iz 
Črne.

Prejemniki bronastih 
medalj
Največ pa je bilo prejemni-
kov bronastih medalj za več 
kot sto vzponov. Te so preje-
li: Erika Benkovič, Mihela 
Križaj, Irena Burgar, Marti-

na Hlastec Vodlan, Darinka 
Žibert, Cilka Marinko, Bri-
gita Zore, Bojana Mitrovič, 
Damjana P. Cvirn, Alenka 
Gradišek, Diana Horvat, Mi-
lena Kepic, Nataša Petek, 
Darja Stele, Mateja Berlec, 
Slavi Gantar, Špela Mejač, 
Anka Hribar, Slavi Repan-
šek, Jožica Vider, Mojca 
Vrankar, Mira Šunkar, Fani 
Alpner, Andreja Čarman, 
Mojca Dajčar, Nives Burja, 
Tanja Novak, Andreja Ber-
lec, Manca Jagodic, Joži To-
nin, Tina Sitar, Mateja Med-
ved, Edisa Korač in Nataša 
Jagodic ter Primož Zupan, 
Miran Križaj, Janko Uršič, 
Sašo Gantar, Janez Marolt, 
Nebojša Balašević, Janez 
Stele, Pavel Cvirn, Božo Pi-
lič, Janko Žibert, Peter Kop-
rivnikar, Andrej Marčun, 
Maks Berlec, Miran Škrtič, 
Rajmund Kepic, Emin Be-
hrić, Milan Galin, Peter Go-

lob, Franc Vrankar, Stane 
Mejač, Janez Narobe, Jože 
Šunkar, Vlatko Vezenkov, 
Stane Zajc, Tomaž Verlin-
šek, Vinko Lužar, Martin 
Vodlan, Bojan Maučec, Bor 
Bohorč, Srečo Burja, Matej 
Zorenč, Domen Šetrajčič, 
Sande Jankovski in Svit Bo-
horč. 

Nagrade tudi za 
najmlajše in družine
Organizator podelitve pri-
znanj Peter Uršič tudi letos 
ni pozabil na najmlajše po-
hodnike. 
Tako sta medaljo dobila tudi 
8-letna Kaja Arh Lovše iz 
Nevelj za 40 vzponov in 
7,5-letni Matevž Zore iz Ka-
mnika za 21 vzponov, po-
sebno nagrado pa je dobila 
tudi družina Peterlin-Bo-
horč, saj so se njeni člani na 
vrh povzpeli kar 1050-krat.

Vsak dan na Svetem Primožu
Absolutni zmagovalec v številu vzponov na Sv. Primož nad Kamnikom v lanskem letu je Lojze Petek iz Tunjic. Zabeležil je kar štiristo vzponov.

Pohodniki, ki so se v minulem letu na Svetega Primoža povzpeli vsaj stokrat / Foto: Mihela Jeglič

Letos je bilo prejemnikov medalj več kot sto – 52 
žensk in 61 moških. Absolutni zmagovalec je s 
štiristo vzponi, čeprav se jih uradno šteje le 356, 
postal Lojze Petek iz Tunjic.

Žeje – Do nedavnega so Kvatropirce sestavljali Gorazd Zapu-
šek, Samo Kališnik, Jure Jaklič in Tomaž Krt (na fotografiji). 
Njihov začetek sega v leto 2011. Dva člana sta Kamničana – 
Samo in Tomaž, Gorazd je Celjan, Jure pa iz Mengša. Da je 
nastala omenjena štiričlanska vokalna zasedba, je bil kriv 
mešani pevski zbor Odmev iz Kamnika, kjer so fantje kar 
nekaj let prepevali. Sedaj so Kvatropirci doživeli rahlo spre-
membo in povabili na glasbeni večer v Bobi bar v Poslovno 
cono Žeje pri Komendi. Tako smo spoznali njihovega novega 
člana, Ljubljančana Mateja Kocena. Zamenjal je Gorazda Za-
puška, ki pa še vedno ostaja del glasbenega tima. Druženje 
so Kvatropirci izkoristili še za predstavitev videospota za 
novo pesem Ti si zame čokolada, nastopili pa so v stari in 
novi zasedbi. Izvedeli smo še, da februarja pripravljajo nov 
duet, aprila pa spektakel z Big Bandom Šolskega centra Novo 
mesto in gosti v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. A. B.

Kvatropirci z novim članom in videospotom
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