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Časopis Kamničan-ka

Časopis občine Kamnik, 8. novembra 2019, leto 4, številka 19

Čez zimo bodo še
v zabojnikih

Kamničan-ka je lokalni časopis, ki izhaja 22-krat letno. 17-krat letno izide v nakladi 14.000
izvodov in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Kamnik. Petkrat letno
izide v nakladi 30.000 izvodov. Takrat ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini
Kamnik, priložen je tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa. Po raziskavi branosti doseže
34.700 bralcev (vir: RBB).

Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik še vedno urejajo svoje prostore na območju nekdanje
smodnišnice. Streho so zamenjali, a do pomladi bodo še delovali v začasnih zabojnikih. Akcije
podpore Kamničanov se med tem nadaljujejo – kot zadnji so jim na pomoč s svojimi deli priskočili
likovniki, ki so v Domu kulture Kamnik pripravili prodajno razstavo.
Jasna Paladin
Kamnik – Kamniški gorski
reševalci že vse od začetka
leta urejajo svoje nove pro
store na območju nekdanje
smodnišnice, pri čemer so
se s prošnjo za pomoč obr
nili tudi na javnost. Kamni
čani so jih pri tem množič
no podprli z različnimi akci
jami, a zanimanje zanje je
sčasoma vendarle nekoliko
poniknilo.
»Na spomladanski dobrodel
ni prireditvi, na kateri smo
opozorili na svoje težave,
nas je javnost močno podpr
la in finančni učinek je bil
precejšen, tako da smo lahko
bolj brez skrbi začeli urejati
svoje prostore. Ta dogodek
nas je tudi močno povezal
med seboj in društvo je bolj
enotno, a sčasoma je zani
manje za nas upadlo. Čeprav
nas podpirajo tudi občina in
druge institucije, ki nam po
magajo pri administrativnih
postopkih, naše prostorske
težave še niso rešene. Res si
želimo, da bi lahko zbrali še
kaj denarja in svoje načrte
uspešno zaključili. Žal smo
od zaključka še precej odda
ljeni, se pa očitno stvari pre

Predsednik Društva GRS Kamnik Srečo Podbevšek / Foto: Jasna Paladin
omrežje smo uredili, poleti
smo zamenjali streho, statič
ni izračuni za obnovo objek
ta so narejeni, oddali pa smo
tudi vlogo za začasno pri
ključitev na vodovod. Do
sprejetja sprememb občin
skega prostorskega načrta
bomo, upam, dobili tudi za
časni hidrant, ki je potreben
zaradi izvenletališkega pri
stajanja helikopterja na se
verni strani, tako da bo tudi
to povsem varno in urejeno.

A3
format

22-krat
letno

skega sklada je za njihove
prostore namenjenih 110 ti
soč evrov, okoli 30 tisočakov
pa so zbrali v dobrodelnih
akcijah. Koliko denarja bodo
še potrebovali, bo znano po
projektih notranje prenove,
ki so v pripravi.

Na pomoč so jim
priskočili tudi likovniki

mikajo v pravo smer. To
zimo bomo še prebivakirali v
zabojnikih, nato pa računa
mo, da bomo konec pomladi
lahko začeli delovati v zapr
tih prostorih, v tisti stavbi, ki
je že naša, a jo moramo še
urediti. Priklop na električno

Sledi notranja prenova in
zdaj intenzivno pripravlja
mo stvari, ki navzven niso
vidne,« nam je povedal Sre
čo Podbevšek, predsednik
Društva GRS Kamnik, in
predstavil tudi finančni vi
dik. Iz posebnega proračun

Ker njihove težave še niso
rešene, so veseli vsake akcije
podpore. »To, da nas ljudje
podpirajo, prinaša res dober
občutek in je včasih vredno
še več kot zbrani denar. Je
pa vsak evro res dobrodošel
in obljubljamo, da bo ko
ristno porabljen,« še pravijo
gorski reševalci.
Te dni so jim na pomoč pri
skočili tudi likovniki, ki so v
Domu kulture Kamnik pri
pravili prodajno razstavo z
naslovom Podobe na paleti
– odziv na klic: živeti! Od
zvali so se na pobudo Duša
na Sterleta, ki je svoje kam
niške likovne kolege k akciji
pozval že spomladi. Ideja je
odlično uspela, pridružilo se

Kamniškim gorskim reševalcem še vedno lahko
pomagate, in sicer s SMS-sporočilom s poslano
ključno besedo GRS5 na številko 1919 in
prispevate 5 evrov ali nakazilom na namenski
račun SI56 0231 1026 1122 215, odprt pri NLB.

14.000
ali
30.000
izvodov

Eco Resort zaprl
svoja vrata

jim je še nekaj likovnikov od
drugod in poleg Sterleta so
se akciji pridružili še: Stane
Balantič, Alojz Berlec, Alen
ka Borec, Alojz Burja, Darko
Crnkovič, Irena Gayatri
Horvat, Cene Griljc, Štefan
Jež, Lojze Kalinšek, Mitja
Kokol, Aleš Koman, Pavle
Lesjak, Jelka Moravec  Ela,
Marjan Novak  Škatla, Pavla
Oblak, Veronika Pogačar,
Helena Rems, Tomaž Skulj,
Ingrid Stupica, Danica Šraj,
Dušan Štrajhar, Vojko Tur
šič, Robert Uranič in Maja
Zaplotnik. Z izkupičkom od
prodaje svoje zgoščenke
Simfonija kamniških planin
(kupite jo lahko na Sv. Pri
možu) se jim je v akciji pri
družil tudi Simon Skalar.
Likovniki so svoja dela raz
stavili na prodajni razstavi,
ki bo v Domu kulture Ka
mnik na ogled do 22. no
vembra. Slike so naprodaj za
sto oz. dvesto evrov. Podrob
nejše informacije o prodaji
in rezervaciji likovnih del
lahko dobite pri Ireni Mušič
Habjan (041 263 479).
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Želijo čisto vodo in
manj prometa

Iz smodnišnice se širi
vsiljiv vonj

Žiga Ravnikar evropski
mladinski prvak

Učne ure z Lordom

Vodstvo Krajevne skupnosti
Kamniška Bistrica je 19. oktobra sklicalo zbor krajanov,
na katerem so zbrani opozorili na vrsto težav, ki jih
pestijo.

Krajani, ki živijo v okolici
nekdanje smodnišnice, zadnje čase opozarjajo na vsiljiv
vonj, ki naj bi bil posledica
sežiganja odpadkov. Kaj so
ugotovili inšpektorji?

Od 30. septembra do 5. oktobra je na območju gradu
Mokrice potekalo evropsko
prvenstvo v poljskem lokostrelstvu, ki je zaradi privlačnosti med tekmovalci zelo
priljubljeno.
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Pred dvema letoma je štiriletni gladkodlaki prinašalec
Lord prvič prišel na Osnovno šolo Marije Vere in od
takrat dvakrat tedensko osvaja srca vseh na šoli.
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Po tem, ko je gradbeni inšpektor Slovenia Eco
Resortu izklopil elektriko, je lastnik Matjaž
Zorman turistično naselje zaprl in se skupaj z
zaposlenimi prijavil na zavodu za zaposlovanje.
Jasna Paladin
Godič – Na Elektru Ljubljana
so v petek, 4. oktobra, prejeli
odločbo Inšpektorata RS za
okolje in prostor, da morajo
konkretno merilno mesto
odklopiti v roku petih dni.
Odločbo so takoj izvršili, s
tem pa je Slovenia Eco Re
sort ostal brez elektrike.
»Elektriko so nam odklopili
sredi noči, s tem pa je in
špektor 'povozil' lastno od
ločbo o petletnem moratori
ju ukrepov. Za zdaj smo iz
omrežja odklopili vse, kar je
nelegalno priklopljenega, za
ostalo pa si pomagamo z
agregatom. Najbolj je nera
zumno to, da naj bi bile spre
membe občinskega prostor
skega načrta, ko bi naše
gradnje postale legalne, spre
jete že prihodnje leto. Če za
deva ne bo hitro rešena, bom
svojih deset zaposlenih mo

Kot so nam pojasnili, je bil
postopek v zadevi kozolca
že odločen, a je sledil uprav
ni spor, pri katerem pa je
bila tožba zavezanca kot ne
utemeljena zavrnjena. Sle
diti bi morala izvršba, a je
inšpektorat ugodil prošnji
zavezanca za odlog in tako
izvršbo inšpekcijskih ukre
pov odložil do uveljavitve
prostorskega akta, vendar
za največ pet let. Kaj pa pre
ostali objekti? »V zadevi
gradnje 19 hišic, lesene ka
pelice in zunanjega bazena
je bila v ponovljenem po
stopku izdana odločba za
odstranitev objektov, zoper
katero je bila vložena pritož
ba, ki ji je bilo delno ugode
no, vendar je bil v zvezi s
tem sprožen tudi upravni
spor, o katerem pa še ni od
ločeno. V zadevi gradnje de
vetih manjših lesenih objek
tov je bila izdana odločba

Slovenia Eco Resort, ki je zaradi sprememb občinskega
prostorskega načrta zgrajen na črno, je zaprl svoja vrata,
saj je ostal brez elektrike. / Foto: Jasna Paladin
ral odpustiti. Skušamo se
znajti in iščemo rešitve,«
nam je dva tedna po odklopu
elektrike pojasnjeval lastnik
Matjaž Zorman, ki pa rešitve
ni našel. V sredo, 23, okto
bra, je namreč sporočil, da je
svojim zaposlenim moral
dati odpovedi delovnega raz
merja. »Po odklopu elektrike
gremo na zavod in bomo na
mesto polnili občinsko in dr
žavno blagajno sedaj njen
strošek,« je razočaran zapisal
Zorman.
Inšpektorji imajo s počitni
škim naseljem Eco Resort
sicer še vedno polne roke
dela. Samo gradbeni inšpek
torat vodi več postopkov, in
sicer v zvezi z dvojnim ko
zolcem, v katerem je tudi
gostinski obrat, devetnajsti
mi hišicami, devetimi manj
šimi lesenimi objekti na
kmetijskem zemljišču in
razglednim stolpom.

zaradi nelegalne gradnje, s
katero je bila investitorju
odrejena odstranitev objek
tov. Zoper odločbo je bila
vložena pritožba, ki je bila
odstopljena drugostopne
mu organu. V ponovnem
postopku še ni bilo odloče
no. V zadevi gradnje opazo
valnice je gradbeni inšpek
tor izdal odločbo, s katero je
odredil, da mora inšpekcij
ski zavezanec ustaviti grad
njo lesene opazovalnice ter
da mora predmetni objekt
odstraniti. Zoper odločbo je
inšpekcijski zavezanec vlo
žil pritožbo, ki je bila zavr
njena. Izvršba inšpekcijskih
ukrepov je bila odložena do
uveljavitve prostorskega
akta, vendar za največ pet
let,« so nam odgovorili na
gradbenem inšpektoratu.
Za odklop elektrike so se od
ločili, ker se v objektih izvaja
gospodarska dejavnost.
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Cenikoglasnega
Šolski glasprostora
Cenik

Velikost oglasa
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

Križanka
Oglas
Dimenzija
Dimenzija

Barvni
oglas/EUR
Barvni
oglas/EUR

1/1

1/2

1/2

Dimenzija

Cena/EUR

1/4

1/4

259x363, 259x191 127x391 171x296 127x191 259x95
259x391
127x363

1.700
3.097

850
1.513

850
1.513

1/1
1 col./cm
259x363
39x10

13 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.

Križanka

1/2

1/1
259x363

420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 1. 2016

850
1.513

425
752

425
752

1/4

1/4

1/8

83x286 171x143 127x95

425
752

425
752

POPUSTI
IN DOPLAČILA
POPUSTI
IN DOPLAČILA
1. Popusti:
1. Popusti
Na objavljene
priznavamo
• popusticene
na število
objav: ponudbene
popuste.
Za različne
paketnega
5 objav
– 20 %,oblike
8 objav
– 25 % ali
letnegainsodelovanja
vam
11 objav – 27
% ponujamo spodbudne
količinske
popuste. Popusti
veljajo
tudi za glede
• pogodbenim
poslovnim
partnerjem
vlaganje
in reklamnih
letakov.
natiskovin
dogovorjeni
letni obseg
poslovanja
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen
2. Doplačila
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin
• prva stran
spodaj +letakov
100 %
oz. reklamnih
• zadnja stran + 50 %
2. Doplačila
• izbrana
bralna stran + 20 %
• edini
oglas načasopisne
strani + 50priloge
% (najmanjša
Tematske
dimenzija
je 1/8spodaj
strani) + 100 %
• prva stran
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
• edini oglas na strani + 50 % (najmanjša
dimenzija je 1/8 strani)

215
376

1/8

1/8

1/16

1/16

83x143 171x72

83x76

127x52,5

105
200

105
200

215
376

215
376

TEHNIČNA NAVODILA
NAVODILA ZA
ZA
TEHNIČNA
ODDAJO GRADIVA
GRADIVA
ODDAJO
Oglase in
in PR
PR članke
članke vv digitalni
digitalni obliki
obliki lahko
Oglase
lahko dostavite
USB ključku
ali CD-jupreko
dostavite
na USBnaključku
ali jih pošljete
ali jih pošljete
preko
elektronske
pošte.
elektronske
pošte.
Slike
morajo biti
shranjene v
Slike morajo
biti ali
shranjene
v formatu TIF,
formatu
TIF, JPG
EPS, z ločljivostjo
najmanj
JPGdpi
ali EPS,
z ločljivostjo
250 biti
250
(v velikosti
100 %).najmanj
Oglasi morajo
dpi (v velikosti
100barvnem
%). Oglasi
morajo vbiti
shranjeni
v CMYK
prostoru,
EPS ali
shranjeni
v CMYK
barvnem
v PDF,
PDF
formatu.
Oglasi,
izdelaniprostoru,
v formatu
EPS ali biti
PDFshranjeni
formatu.sČe
pošiljate
oglase ki je
morajo
stopnjo
kompresije,
v odprti datoteki
(CDR
ali AI),
morajo biti
sprejemljiva
za tisk
(Press
Optimized).
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s
ROKI ZA ODDAJO GRADIVA
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za
Časopis
Gorenjski
glas – za petkovo izdajo v
tisk (Press
Optimized).
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek
ROKI
ZA ODDAJO
GRADIVA
do
8. ure.
Priloge Gorenjskega
glasa: sedem
Časopis Gorenjski
glas – posamezne
za petkovo izdajo
delovnih
dni pred izidom
edicije
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega
glasa: sedem delovnih dni pred izidom
posamezne edicije

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 00, e: info@g-glas.si
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Cenik zahval
zahvalvinčasopisu
osmrtnicJeseniške
za časopis
Kamničan-ka
novice

8/II

9/II

10/II

Velikost zahvale / osmrtnice

8,3x8 cm

8,3x9 cm

8,3x10 cm

Cena brez popusta

128 EUR

144 EUR

160 EUR

Dimenzija
Cena 1 col./cm brez popusta

3,9x1 cm
8 EUR

Naročnikom Gorenjskega glasa priznamo 20-odstotni popust.
V cenah je upoštevan 22% DDV. Vse cene so v EUR. Cenik velja od 1. 6. 2016. Zahvale drugih velikosti se zaračunajo po col./cm.

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 47, e: malioglasi@g-glas.si
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, t: 04/201 42 47, e: malioglasi@g-glas.si

