
Ča so pis ob či ne Kamnik, 4. februarja 2022, leto 7, šte vil ka 3 

F.P
RO

 d
.o

.o
., 

Ki
dr

ič
ev

a 
ul

ic
a 

9,
 1

23
6 

Tr
zi

n

OBČINSKE NOVICE

Krajani Gozda dobili 
športno igrišče
Ureditev težko pričakovane-
ga igrišča, ki bo namenjeno 
rekreaciji, druženju in prire-
ditvam, je tik pred zaključ-
kom. Letos občina v nepo-
sredni bližini namerava ure-
diti še otroško igrišče.
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KULTURA

Ruski balet pripeljala v 
Kamnik
Margarita Isaeva, poklicna 
balerina in pedagoginja, se 
je pred slabimi štirinajstimi 
leti iz rodnega Sankt Peter-
burga v Rusiji preselila v Slo-
venijo. Zadnje leto ruski ba-
let poučuje na Glasbeni šoli 
Kamnik.
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DRUŠTVA

Društvo prijateljev 
mladine tudi v 
Kamniku
Januarja so v Šmarci pripra-
vili ustanovni zbor Društva 
prijateljev mladine Kamnik, 
na katerem so za predsedni-
co izvolili Sonjo Flis Loboda.
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ŠPORT

Najmlajši olimpijec
Biatlonec Lovro Planko iz 
Nevelj bo nastopil na svojih 
prvih olimpijskih igrah. Pre-
tekli mesec je prvič osvojil 
točke svetovnega pokala.
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Jasna Paladin

Kamnik – Jože Plečnik je Ka-
mnik na jesen svojega živ-
ljenja obiskoval precej po-
gosto. Na Kamniškem je za-
čel delati leta 1933, ko so po 
njegovih načrtih začeli zida-
ti kraljevi lovski dvorec v 
Kamniški Bistrici. V Ka-
mnik je iz Ljubljane prihajal 
z vlakom, iz mesta do delo-
višča v Kamniški Bistrici pa 
so ga domačini vozili z vozo-
vi. Dvorec je sicer bil sezi-

dan, a ga kralj Aleksander 
skorajda ni uporabljal, saj je 
že leta 1934 umrl v atentatu. 
Vse od takrat je Plečnik ob-
časno še prihajal v Kamnik 
in se loteval različnih pro-
jektov – večina jih je takrat 
sicer ostala na nivoju idej-

nih rešitev. Spet pogosteje 
je sem začel zahajati po dru-
gi svetovni vojni, ko je začel 
sodelovati s tukajšnjim pat-
rom frančiškanom Marti-
nom Percem. Ta ga je pri-
tegnil k temu, da je v Zgor-
njih Stranjah začel preure-

jati cerkev sv. Benedikta – ki 
je od takrat Plečnikova veli-
ka umetnina v malem –, 
takrat pa se je začel lotevati 
tudi projektov v samem 
mestnem središču.

Plečnik je ustvarjal 
tudi na Kamniškem
V nedeljo, 23. januarja, je minilo sto petdeset let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je močan 
pečat pustil tudi na Kamniškem. Kaj vse je ustvaril in kako bi bilo, če bi se njegovi načrti uresničili v 
celoti, so obiskovalci lahko izvedeli na brezplačnih vodenjih, ki so naletela na velik odziv.

Plečnikova stvaritev, ki obiskovalce Kamnika najprej pritegne, je stavba z imenitnima 
fasadama, ki so ju lastniki ob podpori občine prenovili ob koncu lanskega leta. / Foto: Gorazd Kavčič

T. i. Plečnikove sveče po Plečnikovih načrtih še danes 
izdelujejo svečarji v družini Stele, ki je nekdaj prijateljevala 
s slavnim arhitektom. / Foto: Jasna Paladin

Tabernakelj, ki ga je po Plečnikovih načrtih v kapeli 
Božjega groba izdelal kamnosek Franc Vetorazzi iz 
Zgornjih Stranj / Foto: Jasna Paladin

Plečnik je leta 1956 
izdelal tudi načrt 
celotne ureditve 
mestnega jedra 
Kamnika, ki je še 
ohranjen. Nameraval 
je izpostaviti Mali 
grad, razširiti 
kamniške Žale, na 
ostankih usnjarne pa 
je nameraval zgraditi 
obrtno šolo. Njegovi 
načrti žal niso bili 
uresničeni.
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Jasna Paladin

Kamnik – Letošnja zima 
nam je prinesla suho obdob-
je brez padavin pa tudi pre-
cej nizke temperature, zara-
di katerih se sneg v visoko-
gorju ne topi, zato pristojni 
ugotavljajo, da je vodostaj in 
pretok vodotoka Kamniške 
Bistrice nizek, kar se opaža 
tudi na vodovodnem zajetju 
Iverje v Stahovici.
»Sam nizek vodostaj Kam-
niške Bistrice še ni nujno 

tudi kritičen, moramo pa pri 
nizkem vodostaju še poseb-
no skrbno spremljati količi-
no vode v zajetju, saj v kom-
binaciji zamuljenosti breži-
ne in nizkega vodostaja lah-
ko pride do zmanjšanja do-
toka vode v drenažni sistem 
in posledično v daljšem ob-
dobju do pomanjkanja vode 
v vodovodnem sistemu, ki 
se napaja iz zajetja Iverje,« 
so nam pojasnili na občini.

Poziv k varčni rabi 
pitne vode
Zaradi daljšega obdobja brez padavin je izdatnost 
vodnih virov zelo majhna, zato občina in 
Komunalno podjetje Kamnik občane pozivata k 
varčni in racionalni rabi pitne vode. Težave na 
Iverju naj bi v prihodnje rešile globoke vrtine.
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www.pohistvo-dabor.si

Izberite slovensko  
kakovost!

Akcija ležišč Meblojogi  
in Slovenska postelja v februarju!

Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81 I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si
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Jasna Paladin

Gozd – Projekt ureditve 
športnega igrišča na Gozdu, 
ki so si ga krajani želeli vrsto 
let, se je začel leta 2019, ko 
je občina v neposredni bliži-
ni gasilskega doma odkupila 
potrebno zemljišče. V letu 
2020 je bila pripravljena 
projektna dokumentacija in 
pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje, sama gradnja pa je 
potekala od septembra do 
decembra. Izvajalce je tik 
pred zaključkom prehitela 
zima.

»Gradnja še ni popolnoma 
zaključena. V spomladan-
skih mesecih bo treba na 
igrišču izvesti še manjša za-
ključna dela – dokončna 
montaža ograje, planiranje 
terena in zasaditev trave,« 
pravijo na občini, a glavnina 
je zaključena. 
Igrišče, veliko 15 krat 28 me-
trov, je zasnovano kot večna-
mensko in je namenjeno 
igranju košarke, nogometa 
in odbojke, vsekakor pa ga 
bodo s pridom lahko izko-
ristili tudi gasilci, saj do se-
daj niso imeli primernih 
površin za urjenje. Poleg 
igrišča so na novo urejene 

tudi površine za parkiranje 
in pitnik. Ob igrišču so na 
novo zasajene avtohtone in 
medovite drevesne vrste – 
javor, lipa, češnja, kostanj, 
leska in bezeg, ki se skladajo 
s podeželskim videzom vasi 
Gozd. 
Ker je igrišče v vplivnem 
območju kulturne dedišči-
ne cerkve sv. Ane, je mora-
la občina pri izvedbi pro-
jekta sodelovati tudi s 
kranjsko enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
in slediti njihovim usmeri-
tvam – pokablirati so mora-
li daljnovod, ki je potekal 
ob meji igrišča in se je na-
daljeval po dolini do hišne 
številke Gozd 15a, zasaditi 
določene drevesne vrste, 

postaviti ograjo določene 
višine in barve ter urediti 
površine ob igrišču. Ome-
njena pokabliranje je celot-
ni vasi prinesla nov videz, 
saj so stebre obstoječega 
daljnovoda odstranili.
Celotna investicija (športni 
igrišči in pokabliranje dalj-
novoda) je znašala 126 tisoč 
evrov, pri čemer je Občina 
Kamnik od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport na javnem razpisu za 
posodobitev zunanjih špor-
tnih površin pridobila 
22.916,66 evra.
Investicije na Gozdu pa s 
tem še niso končane. V leto-
šnjem proračunu je zago-
tovljen tudi denar za uredi-
tev otroškega igrišča, in si-

cer na južnem delu občin-
skega zemljišča (pod špor-
tnim igriščem in gasilnim 
domom). V sklopu izgradnje 
športnega igrišča so v gro-
bem že pripravili teren, na-
črtovano pa je, da bo okoli 
otroškega igrišča postavlje-
na varovalna ograja in na-
meščena nova urbana opre-
ma – klopi, koš za smeti ter 
nameščena nova, različna 
igrala (predvidoma dve gu-
galnici, peskovnik in večna-
mensko igralo oziroma hiša 
s toboganom). Dela bodo 
predvidoma začeli še pred 
poletjem.
V proračunu za leto 2022 je 
tudi dvajset tisoč evrov za 
ureditev večnamenske dvo-
rane nad gasilskim domom.

Krajani Gozda dobili 
športno igrišče
Ureditev težko pričakovanega igrišča, ki bo namenjeno rekreaciji, druženju in prireditvam, je tik pred 
zaključkom. Letos občina v neposredni bližini namerava urediti še otroško igrišče, v proračunu pa je 
zagotovljen tudi denar za ureditev večnamenske dvorane v prizidku gasilskega doma.

Športno igrišče na Gozdu je že zgrajeno, povsem končno podobo pa bo dobilo spomladi. 

Igrišče bo namenjeno 
rekreaciji krajanov, 
urjenju gasilcev, 
prireditvam in po 
potrebi tudi parkirišču.
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inZgornji Tuhinj – Člani Združenja borcev za vrednote NOB 

Kamnik, krajevnega odbora ZB NOB Tuhinj in Krajevne 
skupnosti Tuhinj pripravljajo tradicionalno spominsko slo-
vesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Tuhinj. Slovesnost 
bo pri spomeniku na Osekih na obronkih Menine planine, 
kjer je v boju zaledne enote Šlandrove brigade z okupator-
jem 8. februarja leta 1944 življenje izgubilo trideset partiza-
nov. Zaradi epidemioloških razmer kulturne prireditve ne 
bo, se bodo pa predstavniki organizatorjev v nedeljo, 6. fe-
bruarja, ob 10. uri padlim poklonili s polaganjem žalnega 
venca in prižigom sveč. J. P.

Spominska slovesnost na Osekih

Jasna Paladin

Kamnik – Izvajalec gradnje 
nove OŠ Frana Albrehta je v 
minulih dneh nadaljeval be-
toniranje temeljev, začeli pa 
so tudi izvedbo kanalizacije. 
Dela bodo končana čez prib-
ližno leto in pol, še dlje bo 
trajalo, da bo občina uredila 
tudi zunanje površine, ver-
jetno več let pa sta oddalje-
na rušenje in gradnja nove 
športne dvorane. Na to je na 
eni od sej občinskega sveta 
opozoril tudi svetnik Anton 
Tone Smolnikar. »Župan je 
večkrat dejal, da te faze pro-
jekta v bližnji prihodnosti 
ne vidi. Morda bi se v času 

gradnje šole lotili obnove 
sedanje športne dvorane 
oziroma bi jo nadgradili, saj 
kamniški odbojkarji in od-
bojkarice nimajo pogojev za 
prirejanje tekem najvišjega 
nivoja. Težko si je predsta-
vljati, kje bodo v prihodnje, 
ob morebitnem rušenju, ot-
roci telovadili, športniki tre-
nirali in tekmovali. Zagoto-
vo bo treba načrtovati novo 
športno dvorano na novi lo-
kaciji,« je med drugim zapi-
sal Smolnikar in občinsko 
upravo prosil za nekaj odgo-
vorov.
Iz njih je razvidno, da se bo 
nova šola navezala na obsto-
ječo dvorano. Kot sta med 

drugim pojasnila podžupan 
Bogdan Pogačar in vodja 
Oddelka za družbene dejav-
nosti Tina Trček, Odlok o 
ureditvenem načrtu UN K9 
šole, ki je bil v tem delu 
spremenjen v letu 2012, do-
loča, da je športno dvorano 
mogoče prenoviti ali pa po-
rušiti in zgraditi na novo. 
Po gradbenem dovoljenju iz 
leta 2013 je bila predvidena 
obnova obstoječe dvorane, a 
so projektanti ugotovili, da 
je smiselno razmišljati o 
novi konstrukcijski zasnovi. 
Ob pregledu finančnih pos-
ledic takšnih posegov se je 
zdela ta rešitev nesmiselna 
in predraga, zato je občina 

sprejela odločitev, da pristo-
pi k novogradnji. Ta je bila 
predvidena skladno z veljav-
nim gradbenim dovolje-
njem. Kasneje je bilo po po-
govorih s predstavniki Špor-
tne zveze Kamnik in klu-
bov, ki dvorano uporabljajo, 
ugotovljeno, da izvedba 
športne dvorane po obstoje-
či dokumentaciji ne bi zago-
tavljala ustreznih prostorov, 
zato se je kapaciteta dvora-
ne povečala, občina pa se je 
odločila, da v zgornje nad-
stropje dvorane umesti knji-
žnico. Projekti za izvedbo in 
popisi del s cenami za ome-
njeno fazo projekta še niso 
bili izdelani.

Nova šola že dobiva temelje
Gradnja nove stavbe Osnovne šole Frana Albrehta že od oktobra poteka nemoteno, mnogi pa se 
sprašujejo, kakšna usoda bo doletela športno dvorano.

Zduša – Kot smo že poročali, se je Občina Kamnik v začetku 
leta lotila prenove dotrajanega vodovodnega omrežja v na-
selju Zduša. Gradbišče zajema 550 metrov dolgo traso vo-
dovoda, poleg novih cevi bodo uredili tudi hidrantno omrež-
je, ki ga tu doslej niso imeli, sočasno pa gradijo tudi kanali-
zacijo za telekomunikacijsko omrežje. Po zaključku del, ki 
jih izvajajo delavci Komunalnega podjetja Kamnik, bodo iz-
vedli nov asfaltni sloj po cestišču in uredili odvodnjavanje, 
vse do takrat pa bo cesta za promet zaprta. J. P.

Dela na Zduši potekajo po načrtu

Gradbena dela na Zduši / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Občina je na Upravno enoto Kamnik oddala doku-
mentacijo za izdajo dovoljenja za nezahtevni objekt ureditve 
območja za postavitev skulpture mamuta, ki jo nameravajo 
postaviti v za to urejenem parku tik ob glavni avtobusni po-
staji v Kamniku.  K realizaciji projekta bodo pristopili takoj, 
ko bodo prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje. J. P.

Mamut čaka gradbeno dovoljenje

Kamnik – Občina je objavila razpis za sofinanciranje športa 
v tem letu. Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni 
občinski spletni strani pod zavihkom Javna naročila in raz-
pisi. Rok za oddajo vlog je 9. februar. J. P.

Javni razpis za sofinanciranje športa v letu 2022

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da bo podjetje Gorenj-
ska gradbena družba po naročilu investitorja – Direkcije Re-
publike Slovenije za infrastrukturo, sektorja za vzdrževanje, 
varstvo cest in prometno varnost –, prenovila še en odsek 
ceste med Kamnikom in Ločico. Dela so se začela 31. janu-
arja, potekala pa bodo predvidoma do 25. marca. Promet bo 
potekal izmenično enosmerno, urejen s semaforji in z vso 
drugo potrebno prometno signalizacijo. J. P.

Delna zapora ceste skozi Tuhinjsko dolino
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Na občini poudarjajo, da 
koncesionar za izvajanje go-
spodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, to je 
Komunalno podjetje Ka-
mnik, izvaja stalen monito-
ring nivoja vode v drenaž-
nem zajetju Iverje ter pot-
rebne ukrepe za zagotavlja-
nje nemotene oskrbe s pitno 
vodo, o čemer obvešča tudi 
upravo Občine Kamnik.
Občane so v minulih dneh 
tako pozvali, naj uporablja-
jo pitno vodo le za najnuj-
nejše namene, preprečijo 
nekontrolirane izlive in 
skrajno racionalizirajo 
dnevno porabo vode za 
opravljanje dejavnosti. V 
zadnjih dveh letih so bili iz-
dani štirje taki pozivi, veza-
ni na varčevanje z vodo na 
vodovodnem sistemu Ka-
mnik – Iverje.

Rešitev v globokih vrtinah
Občina želi tovrstne težave v 
prihodnje preprečiti, zato 
bodo na območju Iverja 
izvrtali tri globoke vrtine, in 
sicer globine 170 metrov. 

Skupna kapaciteta treh vrtin 
je ocenjena na 60–90 litrov 
na sekundo, služile pa bodo 
za zagotavljanje dodatnih 
količin pitne vode v prime-
ru, da količine vode v dre-
nažnem zajetju ne bodo za-
dostovale za nemoteno oskr-
bo s pitno vodo. 
Izvedba vrtin je načrtovana v 
prihodnjih treh letih, stro-

šek investicije, ki zajema iz-
vedbo treh vrtin ter potreb-
nih komunalnih vodov (po-
vezovalni cevovod, električ-
na napeljava, črpalna in 
merilna oprema …) pa je 
ocenjen na približno petsto 
tisoč evrov. 
V teh dneh bodo začeli vrtati 
raziskovalno vrtino. Kot so 
nam pojasnili na občini, 
bodo dela predvidoma pote-
kala 60 dni, od tega samo 
vrtanje od 20 do 30 dni, sle-

dil bo še črpalni preizkus, ki 
pa bo trajal do 30 dni. 
Z namenom povečanja do-
toka vode v drenažno zajetje 
Iverje je pogodbeno podjetje 
občinskih enot za zaščito, 
reševanje in pomoč začelo 
čistiti brežino reke Kam-
niške Bistrice ob drenaž-
nem polju zajetja Iverje, Ko-
munalno podjetje Kamnik 
pa v času izvajanja del vse-
skozi spremlja ustreznost 
pitne vode.

Poziv k varčni rabi 
pitne vode

Vodno zajetje Iverje v Stahovici / Foto: Jasna Paladin

Večji dotok vode v drenažno zajetje pristojni skušajo 
zagotoviti tudi z urgentnimi deli v strugi Kamniške Bistrice. 
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Za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo je zadolžen koncesionar, to je 
Komunalno podjetje Kamnik, ki je odgovorno za 
zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo in 
za izvajanje potrebnih ukrepov zanjo. Občino 
Kamnik je koncesionar obvestil o nizkem 
vodostaju in zamuljenosti struge v vodotoku 
Kamniške Bistrice, zato so na podlagi odredbe 
Civilne zaščite v torek, 25. januarja, začeli 
izvajati urgentne ukrepe v strugi Kamniške 
Bistrice ob zajetju Iverje, s čimer bo zagotovljen 
večji dotok vode v drenažno zajetje Iverje.

Slovenski kulturni praznik v Kamniku: 

»Na desni ga, na levi ni – 
pred nami svetli cilj leži.«

Javni zavod za kulturo Kamnik v sodelovanju  
z Občino Kamnik in drugimi soorganizatorji 

pripravlja dva velika občinska dogodka  
ob slovenskem kulturnem prazniku.

Prvi in hkrati osrednji letošnji dogodek bo tako proslava  
v Domu kulture Kamnik, ki se bo začela v ponedeljek,  
7. februarja 2022, ob 19. uri. Ob tej priložnosti, kjer bosta 
spregovorila tudi župan Matej Slapar in direktorica Javnega 
zavoda za kulturo Kamnik Irena Gajšek, bomo simbolično od-
prli prenovljeni osrednji kamniški kulturni hram. V kulturnem 
programu bo, poleg ostalega, premierno predstavljena glas-
beno-vizualna skladba »CUGMAŠINE, simfonija za lučne vleke 
in Operaterja v Fis duru«.

Obvezna je prijava na elektronski naslov  
info@domkulture.org, dvorana pa bo sprejemala  

obiskovalce do zapolnitve mest.

Lansko leto je bil ob tej priložnosti premierno predstavljen 
Kamniški kulturni maraton, ki ga tudi letos, natančneje  
8. februarja od 12. ure dalje, kot drugi kulturni dogodek 
pripravljata Kulturno društvo Priden možic in Javni zavod za 
kulturo Kamnik v sodelovanju z ostalimi kamniškimi kulturni-
mi zavodi, Območnim združenjem Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Mladinskim centrom Kotlovnica.

V osmih urah programa bodo trije kamniški moderatorji (Bre-
da Podbrežnik Vukmir, Rok Kosec in Matic Maček) gostili več 
kot trideset gostov, ki so tako ali drugače povezani s kulturo. 

Kamniški kulturni maraton si letos lahko ogledate  
tudi v živo v dvorani Doma kulture Kamnik, kadorkoli  

v času trajanja maratona.

Dom kulture Kamnik bo obiskovalce sprejemal do zapolnitve 
mest, zato se na prireditev ni treba prijaviti. Kamniški kulturni 
maraton bo potekal tudi preko video prenosa, ki bo objav-
ljen na YOUTUBE kanalu Občine Kamnik, dogodek pa si bo 
možno ogledati tudi na ostalih spletnih povezavah in družab-
nih omrežjih Doma kulture Kamnik.

Poudarjali bomo, da naj bo kultura napredna, v koraku s ča-
som in prostorom, a naj se ne pozablja na dediščino, tradicijo. 
Naj bo kulturna politika in strategija sodobna, multikulturna, 
a naj ne pozablja na slovenski jezik, kulturno dediščino in  
tradicijo.

Javnih kulturnih prireditev se skladno s trenutno veljavnimi 
ukrepi lahko udeležijo tisti gledalci, ki izpolnjujejo predpisane 
zahteve v zvezi z virusom SARS-CoV-2 glede prebolelosti, cep-
ljenosti in testiranosti (t. i. pogoj PCT ob predložitvi osebnega 
dokumenta). Obvezno je nošenje zaščitnih mask (kirurških ali 
FFP2).
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Jasna Paladin

Podgorje – Izbrani izvajalec, 
družba KPL, gradbena dela 
za izgradnjo kolesarke pove-
zave Kamnik–Ljubljana te 
dni izvaja na območju Pod-
gorja in Duplice v smeri pro-
ti Domžalam. Povezava bo 
na območju občine Kamnik 
potekala od Podgorja in čez 
Dupliško polje po obstoječi 
poljski poti proti vzhodu do 
železniške proge, od koder 
bo zavila proti jugu do Kore-
nove ceste. V bližini obstoje-
čega nivojskega prehoda čez 
železniško progo bo pot 

prečkala Korenovo cesto in 
se nadaljevala proti jugu za-
hodno od železniške proge. 
Kolesarska pot bo od vozišča 
umaknjena pet metrov.
Spomnimo, da gre za pro-
jekt, ki ga Občina Kamnik 
pelje skupaj z občinama 
Mengeš in Trzin ter Mestno 
občino Ljubljana, njegova 
vrednost pa je ocenjena na 
slabega 2,5 milijona evrov, 
od tega je v Evropskem skla-
du za regionalni razvoj in 
državnem proračunu rezer-
viranih približno 2 milijona 
evrov, preostanek pa bodo 
zagotovile vključene občine.

Gradnja kolesarske poti že poteka
Dela na trasi prihodnje kolesarske povezave do Ljubljane, ki trenutno potekajo na Dupliškem polju, 
bodo končana predvidoma junija.

Gradnja kolesarske povezave na Dupliškem polju 

Kamnik – Občina se je v začetku tega tedna lotila obnove 
pešpoti med bloki na Tunjiški cesti od hišne številke 2 do 
hišne številke 2c. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje 
Kamnik, bo dotrajano pešpot ustrezno saniral do konca pri-
hodnjega meseca. Obstoječe, povečini popokane pralne 
plošče bodo odstranili, zamenjali tamponski ustroj in povr-
šino asfaltirali v širini 1,5 metra. J. P.

Pešpot na Tunjiški cesti bodo prenovili

Pot bo po obnovi asfaltirana.
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Alenka Jevšnik, 
svetnica LMŠ

Otroška igrišča so pomemben 
del vsake skupnosti. Lahko re-
čemo, da če je mestni urbani-
zem naklonjen otrokom, to 
pomeni, da je naklonjen vsem. 
Ni nepomembno, kakšna otro-
ška igrišča so v mestu. Tako 
kot mesto se mora razvijati 
tudi načrtovanje otroških 
igralnih površin, lociranih na 
različnih območjih. 
V Kamniku je 13 javnih otro-
ških igrišč, ne gre pozabiti tudi 
na igrišča v širši okolici. 
Sredstva, ki jih Občina Ka-
mnik namenja otroškim igriš-
čem, so občutno prenizka. V 
ta namen je bilo prvotno na-
menjenih deset tisoč evrov, z 
vedenjem, da so ta sredstva 
namenjena sklenitvi zavaro-
valnih polic za zavarovanje 
odgovornosti, rednim letnim 
strokovnim pregledom, nabavi 
delovne opreme, obnovi kosil-
nic in njihovemu prevozu z 
igrišča na igrišče ter zunanjim 
sodelavcem za pomoč ob kon-
cih tedna in praznikih. Prav 
tako so sredstva namenjena 
vzdrževanju kombija.  Kot je 
ustaljena praksa tega manda-
ta, so se sredstva za vzdrževa-
nje igrišč z rebalansom prora-
čuna dvignila za osem tisoč 
evrov. Predlog za zvišanje je 
bil podan tudi zaradi vandali-
zma, ki so ga žal deležna tudi 
javna otroška igrišča. 
Občinski upravi sem v imenu 
svetniške skupine LMŠ zasta-
vila konkretna vprašanja, na 
katera pa žal nisem dobila 
konkretnih in korektnih odgo-
vorov. Iz dosedanjih ugotovi-
tev je jasno, da tudi 18 tisoč 
evrov ne zadošča za resno 
vzdrževanje in obnovo igrišč. 

Preprost izračun pokaže, da 
18 tisoč evrov za celo leto za 
13 igrišč zadošča zgolj za 
osnovo in zakonsko predpisa-
ne obveznosti. Zato je po-
membno, da poznamo odgo-
vore na naslednja vprašanja: 
Kakšen je načrt obnove igral 
in igrišč? Kakšna je strategija 
načrtovanja in vzdrževanja 
otroških igrišč v občini Ka-
mnik? Je javnih igralnih po-
vršin v Kamniku dovolj? Niti 
nisem dobila odgovora na 
vprašanje, katera igrišča so 
obnovljena, kaj je bilo do se-
daj že narejenega, kakšen je 
bil strošek obnove. 
Pri načrtovanju otroških igrišč 
oz. igralnih površin je izjemno 
pomembno projektiranje in 
umeščenost v prostor. Dobro 
igrišče je želja vsakega otroka 
in vsakega od staršev, zelo 
dobro pa bi bilo, da bi bila to 
tudi želja vsake občinske upra-
ve in župana. Otroška igrišča 
so duša vsake družbe, zato je 
prav, da poskrbimo zanje, da 
načrtujemo igrišča, ki bodo v 
ponos mestu, v katerem živi-
mo. Zato je naša skupna nalo-
ga in dolžnost, da poskrbimo 
za to, da igrišča, ki jih že ima-
mo in jih bomo morda še ime-
li, kvalitetno in strokovno 
vzdržujemo.

Mnenje občinske svetnice

Za brezskrbno 
otroško igro

Dela na gradbišču matične 
Osnovne šole Frana Albrehta 
lepo potekajo, živahno pa je 
tudi na gradbiščih drugje po 
občini.
Začela so se dela na kolesar-
ski poti Kamnik–Mengeš–Tr-
zin–Ljubljana. Kolesarska pot 
bo zgrajena povsem na novo. 
Razveseljivo je, da je Evrop-
ska projektna pisarna Občine 
Kamnik, ki vodi ta projekt, iz 
evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in državni prora-
čun pridobila dva milijona 
evrov nepovratnih sredstev. 
Vrednost celotnega projekta 
je malo manj kot dva in pol mi-
lijona evrov.
V Kamniku se bo kolesarska 
povezava začela v Podgorju. 
Pot bo šla proti vzhodu do 
Duplice, kjer se bo pred žele-
zniško progo obrnila proti 
jugu, prečkala Korenovo ces-
to in nato ob železniški progi 
ter kasneje vzporedno ob re-
gionalni cesti šla do Mengša.
Na Vrhpoljah se obnavljata ka-
nalizacija in vodovod v dolžini 
400 metrov. Saniral se bo me-
šani kanal za padavinske in 
odpadne vode, zamenjale se 
bodo betonske kanalizacijske 
cevi, kjer je prihajalo do pose-

danja, vdora meteorne vode 
in poškodbe cest. Hkrati s sa-
nacijo kanalizacije se bodo 
obnovile tudi javne poti.
Na Zduši se obnavlja 550 me-
trov vodovoda, postavilo se bo 
tudi hidrantno omrežje. Skupaj 
z obnovo vodovoda se izvajajo 
dela tudi na kanalizaciji in tele-
komunikacijskem omrežju. Ob 
obnovi vodovoda se bo preno-
vila tudi celotna širina ceste.
Skupaj z državo se bo gradila 
tudi kanalizacija v Črni. Obči-
na Kamnik bo položila kanali-
zacijske cevi, tako da se bo 
Črna priklopila na čistilno na-
pravo v Domžalah, država pa 
bo prenovila regionalno cesto 
v dolžini štirih kilometrov. Za te 
štiri kilometre je že podpisana 
pogodba, pogajamo pa se še 
za prenovo ceste v smeri Čr-
nivca.
Zaključena je investicija v igri-
šče na Gozdu, začela se bo 
prenova igrišča na Vrhpoljah.
V Novi Sloveniji pozdravljamo 
pripravo projektov, kjer se in-
vesticije izpeljejo s pomočjo 
evropskih in državnih sredstev. 
Še bolj pohvalno je, da se 
hkrati na isti lokaciji izvaja več 
različnih del od vodovoda, ka-
nalizacije, telekomunikacijskih 
vodov, hidrantnega omrežja, 
obnove dotrajanih cest. Žal se 
je v preteklosti prevečkrat do-
gajalo, da so na istem mestu 
dvakrat ali celo trikrat rezali 
novo položen asfalt, ko se pro-
jekti niso odvijali istočasno.

Dr. Janez Rifel,  
občinski svetnik NSi
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Gradbena zagnanost  
ne pojenja

Krajani Volčjega Potoka smo 
zelo dolgo čakali na pločnik, 
ki pa je končno urejen. Rada 
bi se zahvalila vodji projekta 
Sandiju Borcu za ažurno op-
ravljeno delo in kontrolo nad 
projektom. Postavljena je bila 
tudi dodatna javna razsvetlja-
va, kar še polepša naše okolje 
tudi v večernih urah. Še 
enkrat hvala in veliko uspeha 
pri izvajanju novih projektov!

Irena Slobodnik,  
Volčji Potok

Prejeli smo

Pločnik v 
Volčjem Potoku

Ivanka Učakar, 
svetnica NSi

Malograjski grič s kapelo in 
stražnim stolpom, simbol Ka-
mnika, je tudi nenehna skrb 
župana, občinske uprave, ne 
nazadnje nas, svetnikov.
Po letu 2019, ko je bilo urejeno 
lastništvo, smo v proračunu 
2020 sanaciji stražnega stolpa 
in razvoju turistične ponudbe 
namenili znatna sredstva. Epi-
demija in pridobivanja soglasij 
za spremenjeno namembnost 
(iz gostinskega lokala v stalno 
razstavišče), so upočasnili 
gradnjo in bili za občinsko 
upravo pravi izziv. Uspešno 
premagan. Lani sem nestrpno 
čakala, da se izza belih 
zaščitnih ograj prikaže zastek-
litev stolpa kot prva faza revita-
lizacije – in jo dočakala. 
Kaj pa se bo dogajalo letos? Ob-
činski svetniki smo v proračunu 
Malemu gradu namenili 
sredstva na več postavkah. Na 
grič smo pogledali celostno, pris-
luhnili potrebam prebivalcev z 
vidika varnosti, turizma in 
ohranjanja kulturne dediščine. 
Na proračunski postavki »od-
prava posledic elementarnih ne-
sreč« so sredstva, predvidena za 
sanacijo pobočja, gre za name-
stitev dodatne zaščitne mreže 
nad Sadnikarjevo ulico in sana-
cijo obstoječega poškodovanega 
zidu na severnem pobočju pri 
kavarni Veronika, nad parkiriš-
čem. Občinska uprava zagota-
vlja, da bodo dela dokončana do 
septembra, saj je bil že izveden 
ogled geomehanika in geologa, 
pripravlja se projekt za izvedbo, 
ki ga bo treba uskladiti z 
ZVKDS, sledijo dela na terenu. 
Posebej nad parkiriščem se 
mudi, saj lahko pride do hipne 
porušitve zidu.

Druga postavka je »nepremič-
na kulturna dediščina«. Letos 
se nadaljuje sanacija Stražne-
ga stolpa – gre za ureditev do-
stopa, ki je arhitekturno raz-
deljena v tri sklope: območje 
od Veronikinega portala do 
stolpa (stopnice, oporni zid), 
park pod lipami in terasasti 
park na severnem pobočju. 
Idejna zasnova bo predvido-
ma končana v začetku febru-
arja, sledilo bo pridobivanje 
kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasij, predvidoma do aprila. 
Poleti se začnejo izvajati dela.
Na severnem  pobočju so arhi-
tekturni posegi povezani s sa-
nacijskimi, prilagoditi se bodo 
morali varnostnim zahtevam. 
Prav na severnem pobočju so 
tudi nastavki kamniških 
»propilej«, pomnikov po-
membnih Kamničanov (in 
Kamničank). Za zdaj je tu 
spomenik zdravniku Juriju 
Starovašniku. Komisija za 
pripravo predlogov name-
stitve skulptur je januarja 
2022 predlagala postavitev 
spomenika Francu Pircu, ro-
jenemu v hiši na današnji 
Parmovi 8. Kot občinska 
svetnica, kot članica komisije 
in kot predsednica KS Ka-
mnik – center se bom zavze-
la, da ga postavimo še letos.

Mnenje občinske svetnice

Projekt Mali grad 
se nadaljuje

Kamnik – Občina Kamnik ob-
vešča, da v prostorih na Ma-
istrovi ulici 18 v središču 
mesta deluje Energetsko sve-
tovalna pisarna Kamnik, kjer 
so občanom, lastnikom sta-
novanj in hiš, na voljo števil-
ne uporabne informacije o 
učinkoviti rabi energije v go-
spodinjstvih. Brezplačen 
nasvet lahko pridobite  vsak 
torek med 17. in 20. uro po 
predhodnem dogovoru na 
številki  01/831 82 48 
ali  01/831 81 00. Pomagali 
vam bodo svetovalci Aleš Bo-
rut Ivanko, dr. Jernej Markelj 
in Miha Nahtigal. Več infor-
macij o temah svetovanja si 
lahko preberete na spletni 
strani Občine Kamnik. J. P.

Energetsko svetovalna 
pisarna Kamnik

Kamnik – V ponedeljek, 31. januarja, se je na novinarski kon-
ferenci Socialnih demokratov (SD) v prostorih Doma kultu-
re Kamnik kot kandidatka stranke za poslanko v državnem 
zboru predstavila Kamničanka Maja Aleksovska Lesjak. Kan-
didirala bo v volilnem okraju Kamnik. Po izobrazbi je diplo-
mirana pravnica, živi in kot samostojna podjetnica deluje v 
Kamniku. Želi si sodelovanja na področju reševanja proble-
matike mladih, družinske politike in sociale. Zastopala bo 
interese upokojencev ter samostojnih podjetnikov in se za-
vzemala za enake možnosti in enakost spolov, s poudarkom 
na enakem plačilu za enako delo. J. P.

Kandidatka SD bo Maja Aleksovska Lesjak

Jasna Paladin

Kamnik – Najprej bo na 
vrsto prišla obnova stolpi-
čev na južni in jugovzho-
dni strani gradu Zaprice. 
Občina je v začetku tedna 
izdala povabilo za izdelavo 
projektne dokumentacije, 
ki zajema  sanacijo obeh 
stolpičev, sanacijo osre-
dnjega objekta gradu Zap-
rice in sanacijo dela gospo-
darskega poslopja.
A pri terenskem ogledu ob-
močja s strokovnimi služ-
bami kranjske območne 
enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine je bilo 
ugotovljeno, da je pred sa-
nacijo obeh stolpičev, ki sta 
v najslabšem arhitektur-
nem in statičnem stanju, 

nujno treba pristopiti k či-
ščenju zidu in brežine.
Iz Medobčinskega muzeja 
Kamnik, ki deluje na gradu 

Zaprice, pa so konec leta 
sporočili, da sta v pripravi 
razstava in katalog o dvorcu 
Zaprice v Kamniku, ali ka-

kor ga Kamničani bolj poz-
namo – grad Zaprice v Ka-
mniku. Besedilo o stavbnem 
razvoju Zapric od 14. stole-
tja dalje bo prispeval dr. Igor 
Sapač, ki je s sodelavko 
mag. Sanjo Špindler izdelal 
tudi digitalne tridimenzio-
nalne modele in kratek film, 
mag. Zora Torkar pa prip-
ravlja besedilo o življenju za 
grajskimi zidovi v 19. in 20. 
stoletju, od zadnjih lastni-
kov Schneid-Rechbachov, 
znanih letoviščarjev, t. i. 
Zapričanov, ki so obiskovali 
Zaprice, do povojnega doga-
janja in nastanka muzeja. 
Grad Zaprice in njegov stav-
bni razvoj bodo predstavili 
na muzejskem večeru, takoj 
ko bodo epidemiološke raz-
mere to dopuščale.

Stolpiča potrebna prenove
Občina bo letos nadaljevala obnove na grajskem kompleksu Zaprice.

Eden od dveh stolpičev na gradu Zaprice, ki ju bodo letos 
obnovili / Foto: Jasna Paladin
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VLADA USPEŠNO IZVAJA 
PROJEKTE V KAMNIKU
Trenutna Vlada Republike 
Slovenije je Kamniku dopri
nesla veliko, zahvaljujoč se 
trenutnemu županu, ki se ne
omajno bori za Kamnik, ter 
Vladi, ki posluša in sprejema 
dobre predloge. Samo v tem 
mandatu je Vlada rezervirala 
slabih 300 milijonov evrov 
sredstev za več kot 25 projek
tov v občini Kamnik. Prav 
tako je treba poudariti, da je 
večino teh projektov že reali
zirala, ostali pa so v izvedbi.
V zaključkih priprav je naj
večji medobčinski projekt, ki 
ga čakamo že desetletja. To 
je nadgradnja proge Ljublja
na Šiška–Kamnik Graben, za 
katero je vlada že zagotovila 
243 milijonov evrov. Posle
dično bo Kamnik bistveno 
bolj dostopen, zaradi upora
be vlaka bodo ceste manj 
obremenjene in povezave 
bodo hitrejše.
Poleg tega je Vlada RS sofi
nancirala izgradnjo nove 
šole Frana Albrehta, novo 
kolesarsko povezavo med 
Kamnikom in Godičem, ure
ditev Kamniške Bistrice, iz
gradnjo prizidka k objektu 
CIRIUS Kamnik, celovito 
energetsko prenovo stavb v 
lasti Občine Kamnik in še bi 
lahko naštevali.
Trenutni Vladi ni vseeno za 
Kamnik, saj se zavedajo go

spodarskega in strateškega 
pomena občine za Slovenijo. 
Vsa dejanja Vlade dokazujejo 
pozitivna dejstva in posledi
ce, ki nas uvrščajo v sam vrh 
svetovne lestvice. Za primer
javo – bivši župan in kasneje 
predsednik vlade je praktič
no pozabil na veliko večino 
občin, med njimi tudi naš 
Kamnik. Kljub temu, da se je 
zavedal pomena Kamnika.
Za to se v občinskem odbo
ru SDS Kamnik še danes tru
dimo odpraviti vse storjene 
krivice ter gradimo Slovenijo 
za nadaljnjo blaginjo našega 
kraja. Tudi v tem letu še na
prej ostajamo aktivni in de
lovni z enim skupnim ciljem: 
Za Slovenijo!

Tim Rauter
Predsednik Slovenske  
demokratske mladine  
Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – »V projektu Bralci 
beremo za vas smo združili 
besedo, glas in tehnologijo, 
mlade in stare, pravljice in 
stroko, poezijo in dramo 
tudi zato, da spodbudimo 
branje kot pomemben šport, 
kjer hitrost, globina in viši-
na niso tekmovalne katego-
rije, pač pa več kot dobrodej-
ni stranski učinki branja,« 
pravi Mateja Keber iz Knji-
žnice Franceta Balantiča Ka-
mnik in razloži, kako so se 
projekta lotili. Posneli so 
različna branja, ki jih bo 

moč prenesti na naše napra-
ve z javno dostopnimi QR-
-kodami in poslušati, ko 
bomo to želeli. Kode s po-
datki o bralki ali bralcu in o 
knjigi bodo objavljene na 

posebnih zloženkah, leta-
kih, spletnih straneh knji-
žnice in Mladinskega centra 
Kotlovnica ter na družbenih 
omrežjih. Ker odlomki niso 
dolgi, jih je moč poslušati 
med vožnjo na vlaku, na 
sprehodu ali med opravili, 
kjerkoli in kadarkoli, upo-
rabni pa so tudi v šolah in 
vrtcih, če so besedila za to 
primerna.
Generacijsko pisana drušči-
na bralk in bralcev je v pro-
storih Mladinskega centra 
Kotlovnica s tehnično po-
močjo Blaža Flerina prebra-
la in posnela pisan izbor li-

terature. Brali so: Anže Sla-
na, učitelj na Osnovni šoli 
Stranje, Breda Podbrežnik 
Vukmir, Mateja Keber in 
Milena Glušič iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, 

Anamarija Kladnik, Miha 
Škrlep, Matic Hrabar in 
Zala Perovšek, dijakinje in 
dijaki Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik (pod mentorstvom 
prof. Kristine Jamšek), Rok 
Kosec iz Mladinskega cen-
tra Kotlovnica, Goran Zavr-
šnik iz Javnega zavoda za 
kulturo Kamnik in Marta 
Grkman z Osnovne šole 
Toma Brejca.
Kot pravijo sodelujoči, je 
glavni namen projekta Bral-
ci beremo za vas spodbujati 
branje, ki se izgublja med 
slabimi novicami, skrbjo za 
zdravje in preživetje ter 
vsesplošnim slabim razpo-
loženjem med pandemijo. 

Projekt je odgovor na seda-
nji čas in ponuja branje kot 
spodbudo k boljšemu življe-
nju in nam sporoča tudi to, 
da je branje cenjena prosto-
časna aktivnost, ki povezuje 
različne generacije in ljudi. 
Projekt pa je dobrodošel 
tudi za posameznike, ki so 
slepi, slabovidni, bolni ali 
tako slabotni, da ne morejo 
dlje časa držati knjige.
Projektu se lahko pridružite 
tudi sami. Bralce pred bliža-
jočim se valentinovim vabi-
jo, da jim posredujejo svoje 
ljubezenske pesmi, ki jih 
bodo nato prebrali in posne-
li. Naslov za pošiljanje pe-
smi bo objavljen na spletni 
strani knjižnice.

Projekt Bralci beremo za vas
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Mladinski center Kotlovnica in skupina bralcev različnih starosti 
in literarnih okusov bodo ob kulturnem prazniku oživili projekt Bralci beremo za vas. Posnetke branj 
boste lahko poslušali med vožnjo na vlaku, na sprehodu ali med opravili.

Prebrane odlomke literarnih del lahko poslušate 
tako, da jih na svoje naprave prenesete s QR-
kodami, ki so pod napisom Bralci beremo za vas 
objavljene na posebnih zloženkah, letakih, 
spletnih straneh knjižnice in Mladinskega 
centra Kotlovnica ter na družbenih omrežjih.

Projekt je dobrodošel tudi za posameznike, ki so 
slepi, slabovidni, bolni ali tako slabotni, da ne 
morejo dlje časa držati knjige.

Jasna Paladin

Ljubljana – Predsednik Ko-
misije za letalsko reševanje 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije Toni Smolej je pojas-
nil, da so gorski reševalci 
lani opravili več kot 630 re-
ševanj, od teh polovico s he-
likopterjem. V gorah je v 
letu 2021 umrlo 29 planin-
cev, 22 zaradi poškodb v 
gorskih nesrečah, sedem pa 
zaradi nenadnih obolenj in 
drugih razlogov. Letos je 
bilo do 24. januarja zabele-
ženih že 47 nesreč, življenje 
pa je izgubilo že osem oseb 
(ena tudi na območju Brane 
v kamniški občini), za šest 
oseb so bile usodne prehude 
poškodbe predvsem zaradi 
zdrsov in padcev, dve pa sta 
življenje izgubili zaradi ne-
nadnega obolenja.
»Trenutno so razmere v go-
rah in visokogorju izredno 
zahtevne, obiskovalcev pa 
nenormalno veliko. Opaža-
mo, da veliko ljudi ni uspo-
sobljenih za turo, na katero 
gredo, fizično in psihično 
niso dovolj pripravljeni, obe-
nem je njihovo tehnično 
znanje pomanjkljivo. Četudi 
morda imajo primerno 
opremo, je ne uporabljajo 
vedno pravilno. Vsem tem 
svetujem, da se pred poho-
dom udeležijo gorniških te-

čajev, ki jih organizira Pla-
ninska zveza Slovenije,« je 
dejal Smolej in dodal, da 
vsaka intervencija zahteva 
tudi klasično reševanje, pri 
katerem pa ekipa pride na 
kraj nesreče »po tleh«, torej 
peš, zato vsaka nesreča oz. 
intervencija združi vsaj 15 
gorskih reševalcev. V Slove-
niji imamo po njegovih po-
datkih 61 reševalcev letalcev, 
od tega 18 zdravnikov, ki so 
usposobljeni za delo s heli-

kopterjem. Opozoril je še na 
pobočja, za katera je znano, 
da so poledenela in predsta-
vljajo veliko nevarnost za 
zdrs, zato moramo biti tam 
še posebej previdni ali še bo-
lje – počakamo, da se sneg v 
gorah stali, če tovrstnih iz-
kušenj nimamo.
Na razmere v gorah planin-
ce redno opozarja tudi 
Kamničan Matjaž Šerkezi, 
strokovni sodelavec Planin-
ske zveze Slovenije. »Raz-

mere v visokogorju so te 
dni sicer idealne za izkuše-
ne alpiniste. Zelo nevarne 
pa so za neizkušene. Zasne-
žene gore zahtevajo bistve-
no drugačno pripravo na 
obisk kot poleti, zima v hri-
bih pa skriva tudi veliko 
pasti – ena največjih so 
snežni plazovi, zato nekaj 
dni po sneženju v gore ne 
hodite,« opozarja in dodaja, 
da moramo obvezno imeti 
dereze in cepin.

Zahtevne razmere v gorah
Število nesreč v gorah narašča, opozarjajo v Gorski reševalni zvezi Slovenije, kjer so na novinarski 
konferenci predstavili helikoptersko reševanje v gorah in podatke o razmerah in nesrečah v 
visokogorju.

Razmere so te dni v visokogorju idilične, a le za izkušene planince, ki imajo vso potrebno 
opremo in jo znajo tudi uporabljati. / Foto: Jasna Paladin

Snovik – Turistično društvo Tuhinjska dolina je ob podpori 
Zavoda za turizem in šport Kamnik, Občine Kamnik in Term 
Snovik tudi letos postavilo drsališče, ki bo v mobilnem pri-
reditvenem prostoru (pod šotorom) obratovalo od 5. febru-
arja do 6. marca, med tednom od 16. do 19. ure, ob koncih 
tedna, na praznik in med šolskimi počitnicami pa od 11. do 
19. ure. Drsanje je brezplačno, možen je tudi najem drsalk 
in čelad. Za vstop je potreben pogoj PCT. J. P.

Drsališče tudi v Snoviku

Kamnik – Februar je čas za vpis učencev v prvi razred osnov-
nih šol in tako bo tudi na Kamniškem. Po priporočilih Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport bo vpis potekal 
tako, da bodo starši bodočih prvošolcev od šole po pošti 
prejeli vsa potrebna navodila in dokumentacijo za vpis, ki jo 
bodo izpolnjeno vrnili v nabiralnik šole ali poslali po pošti. 
Starši, ki bodo želeli individualen pogovor na šoli, bodo za 
to zaprosili in šola jim bo obisk omogočila v skladu s takrat 
veljavnimi predpisi in epidemiološkimi ukrepi. J. P.

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2022/23

Kamnik – Dijaki in študentje se bodo s šolskimi programi 
lahko seznanili 11. in 12. februarja, a ne v živo, ampak z raz-
ličnimi spletnimi predstavitvami, na katere so se še posebno 
dobro pripravili v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra, 
kjer so v povezavi z Domom kultur Kamnik in Mladinskim 
centrom Kotlovnica posneli vrsto zanimivih vsebin in predsta-
vitev. Pripravili so spletno brošuro, ki bo objavljena na njiho-
vi spletni strani, v njej pa predstavljajo tri šolske programe: 
gimnazija, predšolska vzgoja in ekonomski tehnik. Informa-
tivne dneve pripravljajo tudi v zavodu Cirius; spoznali jih bos-
te lahko preko videokonferenčne povezave v petek, 11. febru-
arja, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. februarja, ob 9. uri. J. P.

Informativni dnevi bodo znova virtualni
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SLOVENIJA PRED 
VOLITVAMI 2022
S svečnico, to je 2. februarja, 
bodo ugasnile praznične 
luči, pospravili bomo jaslice, 
po naši Sloveniji pa poteka 
predvolilno obdobje. 
Vlada, ki dela, nam ima kaj 
pokazati in to je tudi razlog, 
zakaj njeni nasprotniki be
snijo. 
To, da nam predsednik vlade 
piše pismo, bi nam moralo 
biti v ponos, lahko nam bi 
bilo v potrditev, da vlada 
dela za slehernega malega 
človeka, ki je bil do sedaj vse 
prevečkrat pozabljen, dru
gorazreden. 
Tri mesece do volitev si vze
mimo čas za razmislek. 
Spomnimo se vse za nazaj, 
pa ne le za tri leta, tja do dru
ge svetovne vojne. Pozani
majmo se tudi za čas med 
obema vojnama ali še prej, 
ko je med našimi predniki že 
tlelo upanje po lastni državi. 
S ponosom bi naši predniki 
šli na volitve. Oblekli bi 'tak
mašni gvant', si za klobuk 
zataknili rdeč nagelj, rožma
rin in roženkravt. A ni jim 
bilo dano. Nam pa je dano. 
A ne pustimo se zmesti, mi
slimo s svojo glavo, preveri
mo informacije, obrnimo se 
na osebe, ki so kompeten
tne, ne pa na tiste, ki so zgolj 
glasni ob sredinih in petko
vih shodih. Ne pustimo se 

poniževati, bodimo ponos
ni, optimistični, cenimo se. 
Ni vse tako, kot nam prika
zujejo javni mediji. Tudi us
pešno slovensko predsedo
vanje v slovenskih javnih 
medijih ni prav nič odmeva
lo, še več, delo vlade se je 
celo blatilo. 
Na državni proslavi ob dne
vu državnosti smo bili držav
ljani končno spoštljivo na
govorjeni. Vsak stavek 
osred njega govornika Jane
za Janše je vlival upanje in 
ponos, proslava pa je bila po 
dolgem času spet kulturna, 
domoljubna in gledljiva. 
Ne pozabimo, vsak izmed 
nas si zasluži, da živimo v 
pošteni državi, ki suvereno 
sodi med evropske države, 
ter da je iti na volitve naša 
pravica.

Nežka Poljanšek, mag. 
san. inž., SDS Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem 
in šport Kamnik je v počasti-
tev 150. obletnice rojstva Jo-
žeta Plečnika izdal dve 
znamki, in sicer eno z moti-
vom Plečnikove sobe v sve-
čarni Stele in drugo z moti-
vom Plečnikovih sveč. Obe 
znamki sta naprodaj v pro-

storih Turistično-informa-
cijskega centra na Glavnem 
trgu, kjer je od 21. januarja 
na ogled tudi filatelistična 
razstava Mirana Jereba. Za 
filateliste so izdelali tudi pi-
semske ovojnice s Plečniko-
vo motiviko, 21. januarja pa 
je bil na Pošti v Kamniku na 
voljo tudi poseben Plečni-
kov žig.

Arhitektu Plečniku 
posvetili tudi znamki

Znamka s podobo Plečnikove sobe v hiši družine Stele

Mestno središče je 
nameraval urediti v celoti
»Plečnik je s svojimi načrti 
predlagal ureditev Glavnega 
trga v Kamniku, ki v celoti 
žal nikoli ni bila izvedena. 
Ideje je zgradil na ostankih 
nekdanjega Kamniškega 
doma, ki je bil porušen, po 
njegovih načrtih pa je bila 
na teh ruševinah leta 1953 
pozidana fasada stavbe, ki 
stoji ob današnji Maistrovi 
ulici, pravzaprav dve fasadi, 
ki je vsaka zase nekaj prav 
posebnega. Fasadi krasijo 
kovani okraski, z belo malto 
poudarjene fuge, črno-bele 
dekoracije v tehniki sgraffi-
to, rastlinska ornamenti-
ka  … Vodnjak, ki ga danes 
vidimo na Glavnem trgu, je 
bil po Plečnikovih načrtih 
predviden v lopi ob sami 
stavbi, a stvari so se nekoli-
ko zapletle. Ko so sprednjo 
lopo betonirali in se je ta za-
radi nepravilnosti sesedla, je 
mesto sprožilo preiskavo 
proti gradbenikom, Plečnik 
pa je že pred tem zaradi te-
žav svoje sodelovanje pri 
ureditvi Glavnega trga pre-
kinil. Lopo so nato sicer pos-
tavili na novo, a številne 
Plečnikove zamisli se v na-
daljevanju žal niso uresniči-
le,« je na enem od treh jav-
nih vodenj po Plečnikovi 
zapuščini v Kamniku, ki jih 
je v soboto, 22. januarja, or-
ganiziral Zavod za turizem 
in šport Kamnik, med dru-
gim povedala lokalna turi-
stična vodnica Tina Petek 
Steinbücher. Kot smo še iz-

vedeli, si je Plečnik Glavni 
trg zamislil z ograjo, števil-
nimi mejniki in stebrički, 
zelenimi zavesami in zasa-
ditvijo. Žal se načrti, po ka-
terih si je zamislil urediti 
središče Kamnika, niso 
uresničili in občina je imela 
vrsto let za tem na Glavnem 
trgu glavno avtobusno po-
stajo, v osrednji trg, kakršne-
ga si Kamnik zasluži, pa so 
ga preuredili šele pred nekaj 
leti.
Plečnik je leta 1956 izdelal 
tudi načrt celotne ureditve 
mestnega jedra Kamnika, ki 

je še ohranjen. Nameraval je 
izpostaviti Mali grad, razši-
riti kamniške Žale, na os-
tankih usnjarne pa je name-
raval zgraditi obrtno šolo. 
Njegovi načrti žal niso bili 
uresničeni.

Kapela Božjega groba
Ena večjih Plečnikovih stva-
ritev – ne le na Kamniškem 
– je kapela Božjega groba v 
frančiškanskem samostanu, 
ki je bila po njegovih načrtih 
sezidana med letoma 1952 
in 1956, znamenita pa je 
tudi zato, ker velja za zadnje 
Plečnikovo delo, ki je bilo 
dokončano še za časa njego-
vega življenja. Umrl je na-
mreč le nekaj mesecev kas-
neje. Sodeloval je pri vsa-

kem koraku izdelave, delo 
vseskozi nadzoroval, za ro-
kodelce pa je vselej izbiral 
mojstre iz lokalnega okolja. 
Na Kamniškem je tako so-
deloval z mizarjem Fran-
cem Koncilijo iz Mekinj, 
kamnosekom Francem Ve-
torazzijem iz Zgornjih 
Stranj in pasarjem Francem 
Končanom iz Domžal, vsi 
trije so naredili izjemno 
delo tudi v kapeli Božjega 
groba. Kapela ima Plečniko-
ve značilne elemente na vsa-
kem koraku – že sam vhod, 
pa kljuka na vratih, poslika-

ve na stropu … in številni 
drugi detajli, ki se jim je vse-
skozi zelo posvečal. »Tej ka-
peli zares lahko rečemo ce-
lostna umetnina, v njej pa je 
Plečnik upodobil celotno 
življenje Jezusa Kristusa – 
zelo strnjeno, a vse od hlevč-
ka do križanja in zlatega di-
ska vstajenjskega sonca. S 
številnimi detajli je spretno 
skril asimetrijo samega 
prostora, v katerem nas nav-
dušuje tudi kamniti taber-
nakelj, ki je bil v celoti izde-
lan ročno. Za vrtanje vsake 
od osmih lukenj, ki so služi-
le za tečaje vrat, so delavci 
porabili kar pet tednov,« 
smo izvedeli od turistične 
vodnice, ki je poudarila še 
eno zanimivost. Številni de-
tajli v kapeli Božjega groba 
naj bi namreč spominjali na 
grozote vojne, denimo luči 
na steni, ki spominjajo na 
vojaške čelade, pa tudi sam 
tabernakelj, ki spominja na 
obliko topovske granate.

Oblikoval je edinstvene 
sveče
Ob svojih pogostih obiskih 
mesta in okolice je Plečnik 
spoznal kar nekaj Kamniča-
nov, predvsem Janka Stele-
ta, kamniškega svečarja, s 
katerim sta postala prava 
prijatelja. Stele je v svoji de-
lavnici izdeloval sveče, hra-
nil pa tudi lesene modele za 
izdelavo medenih kruhkov, 
ki pa jih v tistem času niso 
več uporabljali. In Plečnik je 
na enem od obiskov prišel 
na zamisel, da bi v modele 
namesto testa vlivali vosek, 
odlitke pa kot dekoracijo na-
meščali na sveče. Tako je na 
edinstven način združil sve-
čarsko in medičarsko tradi-
cijo in zasnoval Plečnikove 
sveče, ki še danes veljajo za 
edinstven izdelek. Prvo tako 
svečo so leta 1950 izdelali za 
80. rojstni dan pisatelja Fra-
na Saleškega Finžgarja, vi-
soka pa je bila kar 160 cm. 

Plečnikove sveče – dal je še 
številne druge zamisli za 
krašenje sveč – še vedno iz-
delujejo v Svečarni Pax na 
Bakovniku, ki jo vodi Jankov 
vnuk Janez Stele.

Družini Stele je Plečnik iz-
delal tudi načrte (ti so še 
vedno ohranjeni in so v hiši 
tudi na ogled) za jedilno 
mizo, štiri stole s štirimi 
unikatnimi naslonjali s po-
dobami vinske trte, pšenič-
nega klasa, kruhove pogače 
in rožnega venca ter lesen 
lestenec, ki še danes krasijo 
njihove bivalne prostore. 
Zasnoval pa je tudi prav po-
seben svečnik, ki je bil dari-
lo zakoncema Janku in Til-
ki Stele ob njuni obletnici 
poroke.
Plečnik je na Kamniškem 
svoje sledi, večje ali manjše, 
pustil tudi na železniški po-
staji v mestu (načrti za to so 
sicer delo njegovega učenca 
Vinka Glanza), v cerkvah na 
Šutni in v Nevljah, na mostu 
čez Nevljico, na Žalah … in v 
že uvodoma omenjeni 
cerkvi sv. Benedikta v Zgor-
njih Stranjah.

Plečnik je ustvarjal 
tudi na Kamniškem
31. stran

Kapela Božjega groba pri kamniških frančiškanih je svojevrstna Plečnikova umetnina, 
polna simbolike. / Foto: Jasna Paladin

Kljuka na vhodnih vratih kapele Božjega groba / Foto: Jasna Paladin

Leseni lestenec v dnevni 
sobi družine Stele, ki so ga 
izdelali po Plečnikovem 
načrtu / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – Margarita Isae-
va  je poklicna ruska baleri-
na, ki prihaja iz Sankt Pe-
terburga, drugega največje-
ga mesta v Rusiji, kjer kul-
turo domačini živijo na vsa-
kem koraku. 

Balet jo navdušuje  
od malega
Da želi biti baletna plesalka, 
je vedela že zelo zgodaj, saj 
so učitelji njeno nadarje-
nost odkrili že pri treh letih. 
A doma so šolanju na naj-
boljši akademiji baleta na 
svetu, ki domuje prav v San-
kt Peterburgu in kamor si je 
želela, sprva ostro nasproto-
vali. »Veliki muzeji, gledali-
šča, galerije, sami vrhunski 
izvajalci …, vse to je doma v 
Sankt Peterburgu. In tudi 
moja mama, ki je bila po iz-
obrazbi učiteljica francošči-
ne, je bila velika ljubiteljica 
baleta. A prav zato je še 
kako dobro vedela, kakšno 
trdo delo se skriva za to 
umetnostjo, in ni želela, da 
grem po takšni poti. Naša 
družina sicer ni bila revna, 
saj je bil oče kapitan jedrske 
podmornice. V tistih časih 
poklicev nismo presojali 
skozi zaslužek, saj so nas 
vodile bolj intelektualne 
vrednote. Stisni zobe in boš 
zmagala, mi je vedno govo-
ril oče in ta misel me še da-
nes pogosto vodi v življenju. 
Kljub maminim prvotnim 
pomislekom sem vztrajala 
in zato tudi uspela. Ko sem 
bila sprejeta na šolo, sem 
bila vesela do nebes, a res 
se je že kmalu zatem začelo 
zares trdo delo. Zaključila 
sem srednjo baletno šolo in 
imela neizmerno srečo, da 
so me poučevali res veliki 
mojstri ruskega baleta, a da 
imam tako vrhunsko izo-
brazbo in blesteče znanje, 
sem spoznala šele, ko sem 

odšla v tujino,« nam uvodo-
ma pove Margarita Isaeva 
ali Margi, kot jo kličejo njeni 
prijatelji in učenci, nato pa 
nadaljuje, da je sprva plesala 
v vseh možnih dvoranah do-
mačega mesta (v tujino ru-
ski umetniki takrat še niso 
hodili nastopat), že kmalu 
pa se je usmerila v pedago-

ško delo in poučevanje – pa 
ne le baletnikov, ampak tudi 
mladih ruskih umetnostnih 
drsalcev in tekmovalcev v 
ritmični gimnastiki, ki so jih 
trenirali za rusko olimpijsko 
reprezentanco.

V tujino za boljšim 
življenjem
»Od nekdaj me je zanimalo 
le strogo profesionalno in 
strokovno delo – drugače 
delati ne znam, in čeprav 
sem si od nekdaj želela v tu-
jino, je čas zato prišel po res 
težkih 90. letih prejšnjega 
stoletja, ko smo se v Rusiji 
borili za golo preživetje, zato 
sem tudi sama začela iskati 
možnosti za boljše življenje 
v tujini. Leta 2008 sem do-
bila povabilo za pedagoško 
delo v Sloveniji in se z druži-
no tako tudi preselila sem,« 

pravi, a takoj prizna, da za-
četek novega življenja pri 
nas ni bil tak, kot si je pred-
stavljala. 
»V slovensko naravo sem se 
resda zaljubila na prvi pog-
led, a moja prva ponudba za 
delo se je nanašala na pou-
čevanje po manjših krajih 
Primorske, kjer o vrhun-

skem baletu niso vedeli ve-
liko, in šele takrat sem spo-
znala, da si moram cilje 
postaviti višje.« Najprej je 
pri Ruskem centru znano-

sti in kulture v Ljubljani od-
prla svojo baletno šolo, po-
leg tega je organizirala se-
minarje za poučevanje mla-
dih baletnih mentorjev, so-
delovala je tudi pri organi-
zaciji različnih prireditev in 
festivalov, leta 2018 je odpr-
la Kulturno športno društvo 
Zvezda baleta, ki deluje v 
Domžalah, zadnje leto pa je 
zaposlena v Glasbeni šoli 
Kamnik.

Pohvale za mlade 
kamniške baletnike
Vseskozi zagovarja prepriča-
nje, da je učenje baleta ne-
kaj povsem drugega, kar iz-
vajajo plesne šole. Pravi, da 
ruski balet odlikujejo klasi-
ka in strokovnost, natančno 
delo in razmišljanje. Gre za 
osnovo vsega baleta, do sebe 
pa mora plesalec biti strog 
in zelo marljiv, že da konča 
osnovno izobraževanje, kaj 
šele, da postane plesalec 
vrhunskega formata, nam 
pojasni. 

V Kamniku se počuti odlič-
no. »Ko sem prevzela sku-
pino baletnikov v Glasbeni 
šoli Kamnik, je bilo v njej 
devet baletnih plesalcev in 

plesalk, vsi so ostali do da-
nes, še več – danes jih je v 
skupini že štirideset. Že v 
pol leta so se naučili og-
romno in toliko marljivih 
otrok, kot jih poučujem v 
Kamniku, sem imela malo 
kje,« pravi in doda, da so 
tudi pogoji za vadbo v pro-
storih Doma kulture Ka-
mnik odlični. »Do upokoji-
tve imam še pet let in ta 
čas si želim kar največ svo-
jega znanja dati mladim v 
Kamniku,« sklene baleri-
na, ki ima pri nas status 
kulturne ustvarjalke, slo-
venščina ji ne povzroča no-
benih težav, pred kratkim 
pa je dobila tudi slovensko 
državljanstvo.
In kaj od Rusije pogreša 
pri nas? »Prav nič, saj ima-
mo v Ljubljani rusko trgo-
vino,« pravi smeje, nato pa 
le prizna, da pogreša svoja 
dva sinova, ki sta ostala v 
Rusiji (eden je prišel z njo 
v Slovenijo), in dveletno 
vnukinjo.

Ruski balet pripeljala 
tudi v Kamnik
Margarita Isaeva, poklicna balerina in pedagoginja, se je pred slabimi štirinajstimi leti iz rodnega 
Sankt Peterburga v Rusiji preselila v Slovenijo, da bi klasičen ruski balet poučevala tudi pri nas. 
Čeprav začetki niso bili obetavni, si je dom zdaj ustvarila v Domžalah, zadnje leto pa balet poučuje 
na Glasbeni šoli Kamnik.

Margarita Isaeva je nad poučevanjem mladih baletnikov v Kamniku navdušena. 

»Zaključila sem srednjo baletno šolo in imela 
neizmerno srečo, da so me poučevali res veliki 
mojstri ruskega baleta, a da imam tako 
vrhunsko izobrazbo in blesteče znanje, sem 
spoznala šele, ko sem odšla v tujino.«

»Ko sem prevzela skupino, je bilo v njej devet 
baletnih plesalcev in plesalk, danes jih je v 
skupini že štirideset. Že v pol leta so se naučili 
ogromno in toliko marljivih otrok, kot jih 
poučujem v Kamniku, sem imela malo kje.«
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Kamnik – Od srede, 26. ja-
nuarja, je v Rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra na Šutni na 
ogled gostujoča razstava o 
slovenski Koroški v Avstriji 
z naslovom Kärnten/Koro-
ška (ne)deljena dežela – 100 
let po plebiscitu, ki zgodo-
vinsko zgodbo o koroškem 
plebiscitu leta 1920 predsta-
vlja še s pogledom z druge 
strani Karavank in jo dopol-
njuje s sodobno podobo: 
kako slovenska manjšina na 
avstrijskem Koroškem živi 
danes, koliko sploh je še lju-
di, ki se izrekajo za Sloven-
ce, in koliko jih še zna govo-
riti slovensko. 
Razstava o nekdanjem in 
današnjem življenju sloven-

ske narodne skupnosti na 
Koroškem pripoveduje z be-
sedo in sliko. Historični del 
je predstavljen v izobraže-
valnem filmu v izvedbi Ko-
roškega pokrajinskega mu-
zeja v Slovenj Gradcu, ki si 
ga lahko ogledate na spletni 
strani Medobčinskega mu-
zeja Kamnik.
Avtorji razstave so civilna 
iniciativa SKUP, Klub slo-
venskih študentk in študen-
tov na Koroškem ter likovni 
umetnik Karel Vouk, pri po-
stavitvi razstave v Kamniku 
pa je pomagala vodja Roj-
stne hiše Rudolfa Maistra 
Alenka Juvan.
Uradnega odprtja zaradi 
epidemioloških razmer niso 
pripravili, bo pa razstava na 
ogled vse do 14. maja.

Gostujoča razstava 
v Maistrovi hiši

Knjiga  je pravi 
in nepogrešljivi 
vodnik, kjer boste 
našli odgovore na 
vprašanja: kako se 
lotiti oblikovanja 
vrta, kako do 
sadik in kakšna je 
njihova nadaljnja 
vzgoja, kdaj in kako 
nabirati zeliščne 
rože, opisana pa so 
tudi pomembnejša 
zelišča, primerna za 
gojenje.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 c, 152 strani

EUR

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR
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renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita 
nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Renault CLIO Limited TCe 100 LPG v skupni vrednosti 14.690 € s pologom v višini 3.872,50 € in financirano vrednostjo 
10.817,50 € za obdobje 96 mesecev, znaša ob najemu kredita preko EKO SKLADA 118,70 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM je 2,75 % in se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.012,50 € od tega znašata zavarovalna premija 145,86 € in strošek odobritve kredita 151,44 €. Kreditojemalec mora 
kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d. d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več 
o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh 
EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Navedena maloprodajna cena (MPC) je 
neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. V ceno 14.690 € je že vključen redni popust v višini 800 €. **Ob porabi bencina 6l/100km in plina 7,8l/100km je doseg večji od 1.000 
km. ***Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije 
CO2: 96–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na 
voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. 
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RENAULT  CLIO
 novo poglavje velike zgodbe

LPG motor 
skupni doseg nad 1000 km** 
  

119 €
z EKO sklad kreditom*

5 let podaljšanega jamstva***

že za
/mesec

  

Tatvina katalizatorja
Policisti so na Podhruški obravnavali tatvino katalizatorja. 
Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo.

Tatvina registrskih tablic
Policisti so v Kamniku obravnavali tatvino registrskih tablic. 
Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo.

Zaseg prepovedane snovi
Policisti so v Kamniku obravnavali osebo, ki so ji zasegli 
samozapiralno vrečko z neznano zeleno posušeno snovjo 
rastlinskega izvora. Po analizi bo zoper kršitelja uveden po-
stopek o prekršku.

Spuščen pes
Policisti v Kamniku so bili obveščeni, da je občanko med 
sprehodom napadel spuščen pes manjše rasti in jo telesno 
poškodoval. Policisti bodo poskušali najti lastnika psa in 
mu izdali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali.

Intervencija na Fužinah
Policisti so v Kamniku na Fužinah, kjer opravljajo testiranje 
PCT, obravnavali kršitev javnega reda in miru. Na omenje-
nem mestu je zmanjkalo testov, o čemer so obvestili stran-
ke ter jih napotili na testne lokacije, kjer bodo teste lahko 
opravili. Kršitelju je bil na kraju zaradi nedostojnega in nep-
rimernega vedenja izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu 
javnega reda in miru.

Prometna nesreča
Policisti so v naselju Vir v Tuhinjski dolini obravnavali pro-
metno nesrečo, ki se je zgodila zaradi vožnje preblizu des-
nega roba. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

Sum gorske nesreče
Policisti so bili obveščeni, da se pogreša planinec, ki je zjut-
raj odšel na Grintovec in se ni več javljal na telefon. Glede 
na nevarne zimske razmere je obstajala velika verjetnost, da 
je prišlo do gorske nesreče. Aktivirana sta bila gorska reše-
valna služba in helikopter. Istega dne ob 17.12 se je pogre-
šana oseba sama javila in povedala, da ni bilo signala in da 
se nahaja nepoškodovana pri Cojzovi koči. Napisan bo ura-
dni zaznamek o dogodku.

Goljufija     
Neznani računalniški mojster je prestregel račun med slo-
venskim podjetjem in podjetjem iz Črne gore in spremenil 
predračun v delu, kjer so bili navedeni podatki za plačilo, 
tako da je kamniško podjetje nevede denar za naročilo na-
kazalo na lažni račun storilca in tako ostalo brez ogromne 
vsote denarja. Postopek so prevzeli kriminalisti. 

Tatvina sesalcev
Neznana storilca sta v prodajalni Mercator odtujila dva 
robotska sesalnika Rowenta x-plore in po vsej verjetnosti 
začela čiščenje na domačem območju. Sledi pregled vide-
oposnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba.   

Pridržanje      
Policisti so bili obveščeni o opiti osebi, ki vpije na Glavnem 
trgu v Kamniku. Na kraju so policisti izsledili močno vinje-
nega moškega, ki je vpil in hotel fizično obračunati z dežur-
no ekipo nujne medicinske pomoči in posledično s policisti. 
Ker se kljub opozorilu in ukazu policistov ni želel umiriti, 
mu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje do 
streznitve. Zaradi kršitev mu je bil izdan plačilni nalog.

Tatvina v Intersportu   
V trgovini Intersport v Kamniku je neznanec odtujil več ko-
sov hlač in si naredil večletno zalogo in s tem oškodoval 
podjetje. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

Tatvina telefona   
Na policijsko postajo se je zglasila občanka in naznanila 
tatvino mobilnega telefona. Ugotovljeno je bilo, da ji je ne-
znani storilec v trgovini E. Leclerc v Ljubljani odtujil mobilni 
telefon znamke Samsung Galaxy S20. Sledi odstop kaznive-
ga dejanja na pristojno policijsko postajo.

Policijska kronika

Jasna Paladin

Kamnik – Idejo za vzpostavi-
tev šolskega radia so dijaki 
že oktobra lani zapisali v le-
tni delovni načrt dijaške 
skupnosti GSŠRM Kamnik. 
V preteklosti je šolski radio 
na šoli že deloval, pozneje 
pa se je med odmori vrtela 
le glasba. 

»Tokrat smo projekt želeli 
postaviti stopničko višje, 
predvsem z začetno željo 
večjega obveščanja o aktual-
nih novicah in dogajanju na 
šoli. O projektu snemanja 
radia smo se novembra za-
čeli resneje pogovarjati z 
Mladinskim centrom Ko-
tlovnica in s šolsko mentori-
co prof. Andrejo Sabati 
Šuster. Pripravljanje prve 
oddaje se je zavleklo v de-
cember. Z letošnjim letom 
pa smo še bolj prijeli za 
delo, večkrat obiskali sne-
malni studio v Kotlovnici in 
posneli več verzij oddaj, pre-
den je nastala prva, krstna 
oddaja,« nam je priprave, ki 
so od ideje do zagona trajale 

več mesecev, opisal Matic 
Hrabar, predsednik dijaške 
skupnosti GSŠRM, ki je 
prevzel tudi delo odgovorne-
ga urednika Radia Rudi.
Radijske oddaje bodo pred-
vajali enkrat tedensko, pred-
vidoma ob petkih, z dolžino 
pa se bodo prilagajali glav-
nemu 30-minutnemu šol-
skemu odmoru. »Program 
Radia Rudi je ustvarjen za 
dijake GSŠRM Kamnik, 
zato se tudi predvaja na šoli. 
Vsaka oddaja pa bo v celoti 
objavljena na šolski spletni 
strani in profilu naše dijaške 
skupnosti na Instagramu, 
@dijaska.gssrm. S tem dija-
kom (in seveda zaposlenim) 
omogočamo, da radio sliši-
jo, tudi če so v šoli manjkali 
ali pa glavni odmor porabili 
za kakšno drugo aktivnost. 
Skrite želje pa seveda so, da 
bi kdaj oddajali tudi v živo. 

Prvi poskus takega oddaja-
nja bo precej resen, saj 
bomo na informativnem 
dnevu oddajali v živo iz im-
proviziranega šolskega stu-
dia,« nam še pove Matic, ki 
poudari, da je Radio Rudi 
projekt dijakov za dijake, 
zato profesorji na vsebino 
ne vplivajo, osredotočajo pa 
se na program, ki je aktua-
len in relevanten za dijake. 
V prvi oddaji so se predstavi-
li s tremi rubrikami: Rudi 
sporoča, ki je osrednja infor-
mativna rubrika vsake odda-
je z velikim poudarkom na 
šolskih novicah, Rudi spra-
šuje, v kateri predvajajo 
kratke intervjuje s profesor-
ji, in Rudijev hit, ki je izbor 
pesmi tedna. V prihodnjih 
oddajah nameravajo vključi-
ti še sporočila poslušalcev, 
glasbene želje, tematske ru-
brike ob dogodkih in mnogo 

drugega. Poročali bodo o ak-
tualnih šolskih projektih, 
novostih in škandalih na 
šoli, dosežkih na tekmova-
njih, novih profesorjih ... ter 
tudi o dogajanju na lokalni 
in državni ravni, zato ob pri-
ložnosti načrtujejo novice o 
vseslovenskih dijaških pro-
jektih, dogodkih v Kamniku 
in okolici, spremembah na 
področju izobraževanja, tre-
nutnih ukrepih za prepreče-
vanje širjenja covida-19 in 
podobno.
Predstavljali bodo tudi pro-
fesorje. »Ti predstavljalo ve-
lik del našega življenja, ven-
dar imamo z njimi največ-
krat le profesionalne stike. 
Dijake o profesorjih, njiho-
vih življenjih ter interesih 
zanima presenetljivo veliko. 
Profesorjem bomo zato zas-
tavili nabor večinoma ena-
kih vprašanj, da dobimo 
vpogled v razliko med nji-
hovim delom in njihovim 
načinom življenja zunaj šol-
skega okolja. S programom 
želimo ostati čim bližje di-
jakom, poleg tega pa odpi-
rati okno v svet zunaj šol-
skih zidov,« povzame odgo-
vorni urednik, ki je s svojo 
ekipo izjemno hvaležen 
Mladinskemu centru Ko-
tlovnica, saj oddaje priprav-
ljajo pod odličnim vod-
stvom Roka Kosca in Blaža 
Flerina. Na šoli radijskega 
studia namreč nimajo, v 
Kotlovnici pa imajo poleg 
izkušenj in znanja tudi 
zvočno izolirano sobo za 
snemanje oddaj in vso pot-
rebno infrastrukturo za 
zvočno obdelavo posnetkov.

Novice z Radia Rudi
V petek, 28. januarja, je na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik zaživel šolski Radio Rudi, 
ki bo enkrat tedensko dijake med glavnim odmorom obveščal o aktualnih novicah in dogajanju na 
šoli. Gre za projekt dijakov za dijake, pravi odgovorni urednik Matic Hrabar.

Pri snovanju oddaj deluje približno deset dijakov, mesto 
odgovornega urednika pa je prevzel Matic Hrabar. 

»Program Radia Rudi 
je ustvarjen za dijake 
GSŠRM Kamnik, zato 
se tudi predvaja na 
šoli. Vsaka oddaja pa 
bo v celoti objavljena 
na šolski spletni strani 
in profilu naše dijaške 
skupnosti na 
Instagramu.«
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Jasna Paladin

Šmarca – Ustanovni zbor 
Društva prijateljev mladine 
Kamnik so 21. januarja prip-
ravili v Krajevnem domu 
Šmarca. Udeležili so se ga 
ustanovni člani: Sonja Flis 
Loboda, Irena Tonin, Marja-
na Osolnik, Manca Čalić, 
Mateja Jereb, Marinka Ko-
žlakar, Peter Loboda, Irena 
Špenko in Andreja Berdajs 
(odsotni sta bili bodoči čla-
nici društva Saša Golob in 
Tanja Drovenik Čalić) ter 
gosta Karlina Strehar (pred-
sednica Zveze prijateljev 
mladine Domžale) in Uroš 
Brezovšek (podpredsednik 
Zveze prijateljev mladine 
Slovenije). Predstavili so 
razloge za ustanovitev 

društva, sprejeli statut, potr-
dili sklepa, da se društvo 
vključi v Zvezo prijateljev 
mladine Domžale in Zvezo 
prijateljev mladine Sloveni-
je, ter izvolili vodstvo. Pred-
sednica je postala Sonja Flis 
Loboda, podpredsednica 
Manca Čalić, sekretarka pa 
Mateja Jereb.
»Sama sem zadnje leto, od-
kar sem upokojena, že aktiv-
na v Zvezi prijateljev mladi-
ne Domžale in naših akcij, 
projektov in drugih oblik 
pomoči so se udeleževali 
tudi mladi iz Kamnika. Tako 
sem spoznala, da je tudi v 
naši občini veliko otrok, ki bi 
jim lahko polepšali življenje. 
In to bomo lahko najlažje 
naredili v okviru samostoj-
nega društva,« nam je pove-

dala Sonja Flis Loboda, po-
budnica ustanovitve društva, 
ki težave in radosti najmlaj-
ših spoznava tudi kot babica 
šestih vnučkov. Za ustanovi-
tev društva je morala zbrati 
še nekaj somišljenikov, kar 
pa ni bilo težko. »Ustanovni 
člani smo zbrani z vseh kon-
cev občine, tako da imamo 
dober pregled nad dogaja-
njem, seveda pa v svoje vrste 
lepo vabimo še vse druge, ki 
bi radi kot prostovoljci tako 
ali drugače pomagali in so-
delovali.«
Program bodo povečini pov-
zeli po Zvezi prijateljev mla-
dine Slovenije, a svojih ak-
tivnosti se bodo lotili po ko-
rakih. Prizadevali si bodo za 
uveljavljanje in zaščito otro-
kovih pravic, organizirali 
bodo dobrodelne prireditve 
in otroške parlamente, leto-
vanja in zimovanja, poma-

gali pri učenju, organizirali 
počitniško varstvo, zagotav-
ljali materialno pomoč soci-
alno šibkim in si na številne 
druge načine prizadevali za-
gotavljati kakovostno življe-
nje mladih v občini, mladim 
pa si želijo približati tudi 
delo. »Pri mladih bi rada 
spodbudila zanimanje tudi 
za poklice, ki bi jih spozna-
vali pri različnih obrtnikih, 
podjetnikih. Zelo po-
membno se mi zdi, da otro-
kom privzgojimo delovne 
navade in jim s tem omogo-
čimo boljše možnosti za živ-
ljenje v prihodnosti,« nam 
je še povedala predsednica 
društva.
Želijo si, da bi lahko delovali 
v svojih prostorih, pri čemer 
si želijo pomoči občine. Vsi, 
ki bi želeli v društvu kakorko-
li sodelovati, lahko pišejo na 
sonja.loboda@gmail.com.

Društvo prijateljev 
mladine tudi v Kamniku
Januarja so v Šmarci pripravili ustanovni zbor Društva prijateljev mladine Kamnik, na katerem so za 
predsednico izvolili Sonjo Flis Loboda. Člani si bodo v sodelovanju s številnimi drugimi 
organizacijami prizadevali za še kakovostnejše življenje otrok in mladine v kamniški občini.

Ustanovni člani Društva prijateljev mladine Kamnik 

Sonja Flis Loboda / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Planin-
sko društvo Kamnik je obja-
vilo razpis za mesto oskrb-
nika Cojzove koče na Kok-
rskem sedlu – planinske 
koče, ki stoji na nadmorski 
višini 1793 metrov. Velja 
za visokogorsko kočo I. ka-
tegorije in je iz doline oskr-
bovana s tovorno žičnico. 

Koča ima naziv okolju pri-
jazna koča. Preskrba z ener-
gijo je vezana na fotovolta-
ične celice,   vetrni agregat 
in pomožni dizelski agre-
gat. V letu 2018 je bila pre-
novljena notranjost koče 
skupaj z novo kuhinjo, ki 
dosega sodobne standarde. 
Oskrba vode je vezana na 
kapnico in dezinfekcijo pre-
ko UV-filtra, delno pa iz 
studenca pod Pasjo glavo. 
Čiščenje odpadnih voda je 
urejeno s čistilno napravo. 
V koči so telefon, interne-
tna povezava in radijska po-

staja, s katerimi poteka ko-
munikacija s pisarno 
društva. Koča ima tudi sple-
tno kamero. Obratovalna 
sezona je od junija do okto-
bra. »Delo oskrbnika v Coj-
zovi koči zahteva izkušnje z 
vseh področij planinskega 
gospodarstva. Na prvem 
mestu so kuharske veščine 
in skrb za goste ter posre-
dno za renome koče. Poleg 

gostinskih in kulinaričnih 
znanj, ki zahtevajo pozna-
vanje sistema HACCP, je 
potrebno poznavanje teh-
ničnega dela koče v smislu 
dobrega gospodarja. Zahte-
vano je tudi računalniško 
znanje, kar zajema poleg 
osnovnih računalniških 
programov za delo v pisarni 
še upravljanje davčne bla-
gajne in aplikacije e-gost,« 
pravijo v PD Kamnik. Svojo 
prijavo s poudarkom na do-
sedanjih izkušnjah lah-
ko na društveni naslov poš-
ljite do 15. februarja.

Iščejo oskrbnika koče 
na Kokrskem sedlu

Prijave na razpis lahko na e-naslov Planinskega 
društva Kamnik oddate do 15. februarja.

Marjan Schnabl

Kamnik – Učitelji smučanja 
smo dihali na polno tako na 
republiškem seminarju za 
pridobitev licence ISIA (In-
ternational Ski Instructors 
Association) v Kranjski Gori 
4. in 5. decembra za strokov-
ne delavce 2 (učitelj/trener 
alpskega smučanja) kot na 
področnem seminarju za 
pridobitev licence IVSI (In-
ternationaler Verband der 

Schneesport – Instruktoren) 
prav tako v Kranjski Gori 13. 
januarja letos za strokovne 
delavce 1 (učitelj alpskega 
smučanja).
Teoretični del je na obeh ni-
vojih potekal na Zoomu, na 
katerega smo se predavatelji 
in udeleženci seminarja že 
uspešno privadili. Ker nam 
epidemija covida-19 še ved-
no kroji načine izvajanja 
športnih aktivnosti, smo tudi 
na omenjenih seminarjih 
upoštevali priporočila NIJZ 
in trenutno veljavne odredbe 
Republike Slovenije. Vsak 
udeleženec je moral obvezno 
izpolnjevati pogoj PCT.

Poleg standardne predelave 
Slovenske šole smučanja na 
snegu so bili pri izvajanju 
likov podani strokovni vidiki 
argumentacije vsebin nave-
dene šole smučanja s pou-
darki izvedb v luči novih 
pristopov in pa fokus na di-
hanje med smučanjem. Na 
slednjo tematiko smo pri 
teoretičnem delu seminarja 
poslušali zelo zanimivo in 
poučno predavanje z naslo-
vom Dihalni poligon za 

smučarje – moč zavestnega 
diha v strmini in na ravnini, 
ki nam jo je predstavil dr. 
Milan Hosta, priznani stro-
kovnjak s tega področja tako 
doma kot v tujini. Na semi-
narju smo imeli tudi mož-
nost testirati smuči raznih 
proizvajalcev iz kolekcij za 
sezono 2021/22.
Društvo učiteljev, trenerjev 
in sodnikov smučanja Ka-
mnik (DUTSS) je organiza-
cija, v kateri se licenčnih se-
minarjev vsako smučarsko 
sezono navadno udeležijo 
vse članice in člani, kar nam 
zagotavlja stalen napredek 
pri poučevanju smučanja.

Dihajmo na polno
Člani Društva učiteljev, trenerjev in sodnikov 
smučanja Kamnik smo se tudi letošnjo zimo 
udeležili licenčnih seminarjev, kar zagotavlja 
stalen napredek pri poučevanju smučanja.

Pri teoretičnem delu seminarja smo poslušali 
zelo zanimivo in poučno predavanje z naslovom 
Dihalni poligon za smučarje – moč zavestnega 
diha v strmini in na ravnini.
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Štefan Flerin

Kamnik – V prvi tekmi 10. 
kroga je ekipa DU Kamnik s 
5 : 3 premagala ŠD Soteska, 
ki spet ni nastopil v najmoč-
nejši zasedbi. Pri DU so bili 
najboljši Rudolf Vidic (565), 
Tatjana Hace (543) in Franci 
Poljanšek (532). Pri ŠD Sote-
ska sta izstopala Matej Turk 
(583) in Gašper Burkelca 
(562). Mesi Sports je bil po-
novno poražen. Z 8 : 0 je 
bila boljša ekipa ŠD Policist. 
Najboljša pri Mesi Sports sta 
bila Lea Drnovšek (554) in 
Matic Babnik (543), pri ŠD 
Policist pa Janže Lužan 
(612), Primož Pintarič (594) 
in Marija Ravnikar, ki je s 
569 podrtimi keglji postavila 
osebni rekord. V zadnji tek-
mi je Calcit z 1 : 7 izgubil 
proti Ambrož Teamu. Pri 
Calcitu je soliden rezultat 
(531) dosegel Branko Progar, 
drugi niso bili razpoloženi. 
V ekipi Ambrož Team so bili 
najboljši Boris Benedik 
(633), Zvone Izgoršek (575) 
in Brane Benedik (569).
V 11. krogu sta se najprej 
srečali ekipi DU Kamnik in 
Ambrož Team. Drugi so na-

stopili z močno ekipo in 
zmagali s 7 : 1, čeprav tudi 
prvi niso igrali slabo. Naj-
boljša sta bila Brane Potoč-
nik in Pavel Serša s po 549 
podrtimi keglji. Treba je po-
udariti, da je Brane v zad-
njem lučaju podrl devet keg-
ljev, a mu je potekel čas, 
zato slabši rezultat. V ekipi 
Ambrož Team je bil najbolj-
ši Uroš Stoklas (601), za 
njim pa Štefan Flerin (564) 
in Tadej Tušek (558). V dru-
gi tekmi je ekipa ŠD Soteska 
s 6,5 : 1,5 premagala Mesi 
Sports. Pri Soteski je bil spet 
zelo dober Matej Turk (596), 
pohvale pa gredo še začetni-
ci Tjaši Zakrajšek, ki je pos-
tavila osebni rekord. V ekipi 
Mesi Sports sta bila najbolj-
ša Rok Jantol (564) in Uroš 
Poljanšek (549). V zadnji 
tekmi sta se pomerila Calcit 
in ŠD Policist. Močno osla-
bljena ekipa ŠD Policist je 
proti manj oslabljenemu 
Calcitu zmagala s 6 : 2. Pri 
Calcitu sta bila solidna 
Branko Progar (550) in Aleš 
Prosen (546), pri ŠD Policist 
pa Igor Zamljen (541) in 
Blaž Kramar s po 534 podrti-
mi keglji.

Občinska liga  
v kegljanju
Z 10. in 11. krogom se je občinska liga prevesila v 
drugo polovico. V 10. krogu je ekipa DU Kamnik 
presenetljivo premagala ŠD Soteska, v drugih 
dvobojih ni bilo presenečenj. ŠD Policist in 
Ambrož Team sta precej ušla tekmecem, ki jim 
za zdaj preostane boj za tretje mesto.

Lestvica po 11. krogu
Ekipa Tekme Z N P Set razlika Točke
1. ŠD POLICIST 11 9 1 1 64 : 24 19 
2. AMBROŽ TEAM 11 8 1 2 62 : 26 17 
3. ŠD SOTESKA 11 5 0 6 47,5 : 40,5 10 
4. DU KAMNIK 11 5 0 6 36 : 52 10 
5. CALCIT 11 3 0 8 28 : 60 6 
6. MESI SPORTS 11 2 0 9 26,5 : 61,5 4 

Štefan Flerin

Kamnik – Prva moška ekipa 
je v nepravem trenutku pri-
čakala aktualne prvake. Na-
stopili so brez še vedno 
poškodovanega Petra Jantola 
in Marka Omana. Nastopili 
so Matej Turk (571), Miha 
Uršič (554), Štefan Flerin 
(567), Gašper Burkeljca 
(565), Igor Zamljen (577) in 
Damjan Hafnar (554). Po 
prvem delu so domači sicer 
vodili z 2 : 1, a le s šestimi 
keglji prednosti. V nadaljeva-
nju je točko osvojil le še 
Gašper, žal pa fantom tudi 
kegljev ni uspelo zadržati in 
poraz (3 : 5) je bil neizbežen.
Prva ženska ekipa je gostila 
Pivko, ki zaseda sredino le-
stvice. Čeprav so bile brez 

Tadeje Kokalj in Tee Rep-
nik, jim gostje niso delale 
težav na poti do nove zma-
ge. Nastopile so Noemi Živ-
ković (578), Lea Drnovšek 
(522), Irena Koprivc (526), 
Tamara Pevec (548), Majda 
Lužar (508) in Tia Schatz 
(576). Že po prvem delu so 
si domačinke priigrale ne-
dosegljivo prednost, tako je 
bilo na koncu 7 : 1 za Calcit, 
kar po nepričakovanem po-
razu Proteusa pomeni prvo 
mesto na lestvici.
Druga ženska ekipa je doma 
pričakala Kočevje. V borbi 
za zgornji del lestvice so 
potrebovale zmago. Tekmo 
so začele Marija Ravnikar, 
Nika Progar in Štefka Fle-
rin. Nepričakovano je samo 
Nika (532) osvojila točko, 

tako da so tekmo v drugem 
delu reševale Valerija Han-
zir, Lidija Pirman in Ljuba 
Babnik. Lidija z najboljšim 
rezultatom tekme (572) in 
Ljuba sta osvojili odločilni 
točki in zmaga s 5 : 3 je osta-
la doma.
Druga moška ekipa je precej 
oslabljena odšla ne zahtevno 
tekmo v Škofjo Loko. Nasto-
pila nista Miha Uršič, ki je 
bil povabljen v prvo ekipo, in 
Franci Grubar. Tekmo so od-
igrali Jakob Jančar (60 me-
tov), Marjan Golob (60), Bra-
ne Potočnik (535), Pavel Ser-
ša (566), Matic Babnik, Rok 
Jantol (544) in Andraž Bab-
nik (541). Po slabem začetku 
in zaostanku 100 kegljev se 
je klub odlični igri Matica 
(584) zaostanek še povečal in 

žal se poraza ni več dalo pre-
prečiti – 7 : 1 za domače.
Tudi tretja moška ekipa je 
gostovala v Škofji Loki proti 
drugi ekipi Loke. Tokrat smo 
videli obrnjeno sliko kot ne-
kaj ur prej. Tekmo sta začela 
Branko Progar (544) in Fran-
ci Poljanšek. Oba sta osvojila 
točki, Franci pa je s 580 po-
drtimi keglji postavil rezultat 
tekme. V nadaljevanju so 
tudi vsi preostali osvojili toč-
ke: Igor Alpner (90 metov), 
Mirjan Mlinarič (30), Pavel 
Serša (556), Marjan Dolinšek 
(521) in Rudolf Vidic (545). 
Bilo je kar 8 : 0 in sledil je 
skok na vrh lestvice.
Podrobne rezultate in video 
prenose tekem si lahko ogle-
date na spletni strani Keglja-
ške zveze Slovenije.

Poraz na domačem kegljišču
V 11. krogu državne lige je prva moška ekipa Kegljaškega kluba Calcit v derbiju kroga doma tesno 
izgubila z aktualnim državnim prvakom, ekipo Konstruktor. Druga moška ekipa je nekoliko 
presenetljivo izgubila v Škofji Loki, druge tri ekipe pa so zmagale.

Maja Bertoncelj

Nevlje – Želja olimpijske 
igre je bil naslov članka, ob-
javljenega v Kamničanki v 
začetku decembra lani, ko 
smo se pogovarjali z biatlon-
cem Lovrom Plankom. Želja 
se mu je uresničila. V pone-
deljek je športnik iz Nevelj 
odpotoval v Peking na Kitaj-
sko, na pot, dolgo okrog tri-
deset ur, na svoje prve olim-
pijske igre. Je najmlajši v 
slovenski olimpijski ekipi. 
Olimpijske igre se začenjajo 
danes, 4. februarja, in bodo 
potekale do 20. februarja.

Zmožen pokazati še več
V svoji prvi sezoni, v kateri 
je član A-ekipe, je dobil kar 
nekaj priložnosti v svetov-
nem pokalu in jih dobro iz-
koristil. »Z dosedanjimi 
nastopi sem dokaj zadovo-

ljen. Uspelo mi je nekaj zelo 
dobrih in nekaj solidnih 
nastopov, vem pa, da sem 
zmožen pokazati tudi več. 
Mislim, da sem sploh teka-
ško naredil velik preskok. 
Veseli me, da se je trud le-
tošnje pripravljalne sezone 
pretvoril v dobre tekaške 
čase. Strelske nastope pa že-
lim še izboljšati, saj moje 
streljanje niha in še ni na 

nivoju, ki bi prinašal odlične 
rezultate. Tekmovati z naj-
boljšimi na svetu je nekaj, 
kar sem si vedno želel, saj je 
to najvišja raven in tukaj 
šele zares vidiš, do kam se-
žeš. Mislim, da mi v nasled-
njih letih lahko uspe nasto-
pe toliko izboljšati, da se 
tudi sam pridružim same-
mu vrhu,« je dosedanjo se-
zono dan pred odhodom na 
Kitajsko ocenil 20-letni Lo-
vro Planko. Osvojil je tudi 
svoje prve točke v elitni kon-
kurenci. Na 20-kilometrski 
posamični tekmi v Antersel-
vi v Italiji je bil 39. »Točk 
nisem pričakoval, sem si jih 
pa močno želel. Zagotovo so 
mejnik, ki kaže na konku-
renčnost in dobro delo. Zdaj 
vidim, da se da. To vem že 
od začetka sezone. Če mi 
uspe dobro streljanje, lahko 
posežem po točkah. To je 

tudi moj cilj za prihajajoče 
tekme,« je dodal nekaj be-
sed na to temo.

Na prve igre nabirati 
izkušnje in uživati
Priboril si je mesto v olim-
pijski ekipi. »Na začetku si 
nisem mislil, da bom dobil 
priložnost, saj so bili drugi 
fantje hitrejši. V ozadju je 
ves čas bila želja, da si pribo-

rim mesto. Po začetku sezo-
ne se mi je vedno bolj začelo 
dozdevati, da bi eno izmed 
štirih mest lahko pripadlo 
tudi meni. Na prvih olimpij-
skih igrah želim predvsem 
nabrati izkušenj in uživati. 
Moj cilj je, da dam od sebe 
sto odstotkov in pokažem, 
kar znam. Če mi to uspe, 
mislim, da bom lahko tudi z 
rezultatom zelo zadovo-
ljen,« je pojasnil. Prizorišče 
si je ogledal na posnetkih. 
»Zares ga bom izkusil šele, 
ko bom naredil prvi krog na 
smučeh. Videti je zelo 'golo', 
zato lahko pričakujemo ve-
ter na strelišču, kar lahko 
tekme narediti zelo zanimi-
ve. Naj bi bilo tudi zelo 

mraz, kar mi ne odgovarja 
najbolj, a to bo enako za 
vse,« razmišlja.

Hvaležen za vso podporo
Doma bodo zanj držali pe-
sti, tudi v klubu SK Ihan, 
katerega član je. »Iz Smu-
čarskega kluba Ihan sem do-
bil torto za prve točke, kar 
mi veliko pomeni. Veseli 
me, da za mano stoji toliko 
ljudi, od družine do prijate-
ljev in domačega kluba. 
Hkrati sem hvaležen vsem, 
ki so vame verjeli zadnjih 
deset let, odkar se ukvarjam 
z biatlonom. Mislim, da je 
moja uvrstitev na olimpijske 
igre nekakšno poplačilo tudi 
vsem njim,« je še zaključil.

Najmlajši olimpijec
Biatlonec Lovro Planko bo nastopil na svojih prvih olimpijskih igrah. Pretekli mesec je prvič osvojil 
točke svetovnega pokala.

Lovro Planko je z dvajsetimi leti najmlajši slovenski 
olimpijec v Pekingu. / Foto: Gorazd Kavčič

»Mislim, da bodo v naši olimpijski vasi še 
skakalci, tekači na smučeh in smučarji ter 
deskarji prostega sloga, zato upam, da vidim ali 
spoznam tekača Johannesa Klaeba in deskarja 
Shauna Whita.«

Katarina Kumer

Slovenska Bistrica – V sobo-
to, 15. januarja, je Judo klub 
Komenda s tremi tekmoval-
ci prvič nastopil na uradnem 
tekmovanju v kategoriji ka-
detov U18, in sicer v Sloven-
ski Bistrici. Prvič zato, ker 
do sedaj še niso imeli tek-
movalcev v tej starostni kate-
goriji in so v njej občasno 
tekmovali le z mlajšimi, se-
daj pa vstopajo v novo tek-
movalno obdobje, ki bo tež-
je, bolj usmerjeno k dobrim 
rezultatom, saj so na vrsti 
tudi selekcije za slovensko 
reprezentanco in evropska 
tekmovanja.
Tekmovanja se je udeležilo 
96 tekmovalcev, iz 27 klu-
bov in treh držav: Slovenije, 
Hrvaške in Ukrajine. Dobro 

delo tako tekmovalcev kot 
tudi trenerjev Judo kluba 
Komenda se je izkazalo z 
dvema osvojenima kolajna-
ma in odličnimi borbami 
naših judoistov, ki so v kate-
gorijo prestopili komaj z ja-
nuarjem in nastopajo kot 
mlajši. Maj Lokar Gros je z 
dvema zmagama osvojil 
drugo mesto v kategoriji do 
55 kg. Prav tako je v še števil-
nejši kategoriji kolajno osvo-
jil  Luka Žagar, ki je prvo 
borbo dobil, nato eno izgu-
bil in napako popravil v re-
pasažu, kjer si je tudi pribo-
ril tretje mesto. Brez uvrsti-
tve je žal ostal naš tretji tek-
movalec Žiga Klarič, ki je v 
nesrečnem žrebu že v prvi 
borbi dobil kasneje prvaka, 
ukrajinskega judoista Igorja 
Tsurkana.

Medalje tudi za kadete

V Judo klubu Komenda so se razveselili uspehov 
Maja Lokarja Grosa in Luke Žagarja.
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Mali oglasi v časopisu 
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa  
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi  
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas 
v Zaseb nih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem 
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj  
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je 
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen! 

Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si. 
Cene malih oglasov so ugodne.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Matic Kranjec Ža-
gar je osvojil naslov držav-
nega prvaka v ciklokrosu v 
konkurenci članov. Na star-
tu tekme, ki so jo gostili v 
Novi Gorici, so bili še trije 

calcitovci, vsi trije so končali 
na zmagovalnem odru. Kra-
njec Žagar je za 2:38 prehi-
tel drugouvrščenega Robija 
Jenka in za 3:05 Jakoba 
Medveda.
»Proga za državno prven-
stvo v ciklokrosu mi je bila 
zelo všeč! Veliko ovinkov in 
pospeševanj na polno, pa 
tudi nekaj tehnike. Startal 
sem res na vso moč in že na 
začetku sem naredil nekaj 
razlike pred drugimi. Ker se 
ni nihče priključil, sem se 

odločil, da poskusim kar 
sam naprej v pobeg. Od 
prvega kroga dalje sem vozil 
svojo dirko in nisem se pre-
več oziral na druge. Skušal 
sem samo uživati in obe-
nem narediti še super tre-
ning. Dirko sem zaključil s 

kar veliko prednostjo in po-
nosen sem na svojo vožnjo, 
ki je bila dokaj konstantna. 
Upam, da se leto 2022 nada-
ljuje v tem slogu,« je dirko 
na državnem prvenstvu po-
komentiral član društvene 
A-ekipe Kranjec Žagar.
Med mlajšimi mladinci je 
Gašper Štajner zaostal le za 
Vidom Murnom, ločilo ju je 
18 sekund. Luka Maksimo-
vić je med dečki A osvojil 
drugo mesto, Vid Žonta pa 
prvo med dečki B.

Državna prvaka  
v ciklokrosu
Člana Calcit Bike Teama Matic Kranjec Žagar in 
Vid Žonta sta v svojih kategorijah postala 
državna prvaka v ciklokrosu.

Matic Kranjec Žagar je osvojil prvo mesto v kategoriji 
članov. / Foto: prijavim.se

Miha Štamcar

Kamnik – Dva kroga do kon-
ca rednega dela srednje-
evropske lige so si varovanke 
Gregorja Rozmana že zago-
tovile prvo mesto, kar pome-
ni, da bodo na zaključnem 
turnirju, ki bo 23. in 24. fe-
bruarja na Dunaju v organi-
zaciji ekipe NÖ Sokol Post. 
Dunajčanke bodo na zaključ-
nem turnirju igrale le zahva-
ljujoč temu, da bodo organi-
zatorice, saj so do zdaj v os-
mih tekmah le enkrat zma-
gale. V odločilni tekmi za 
prvo mesto so slovenske dr-
žavne in pokalne prvakinje 
brez izgubljenega niza pre-
magala Vasas. Z odlično igro 
se je izkazala blokerka Lucil-
le Charuk, ki je v napadu do-
segla 16 točk, in to ob kar 
84-odstotni učinkovitosti.
»Glede na vse težave, ki smo 
jih imeli od finalne tekme 
pokala Slovenije do danes, so 
dekleta odigrala zelo dobro 
tekmo. Najboljšo v tem letu. 
Manjšo krizo smo imeli le v 
tretjem nizu, ko smo vodili 
že z 19 : 14, ko smo naredili 
nekaj nepotrebnih napak, 
ampak to se dogaja. To je po 
eni strani razumljivo, po 
drugi strani pa signal in opo-
zorilo, kaj bo treba še popra-
viti na naši igri. Veselim se 
zmage, ampak ta zmaga še 
ne pomeni nič, vemo, kaj 
moramo, kaj nas še čaka, in 
na to se moramo pripraviti,« 
je bil po zmagi nad madžar-
sko ekipo zadovoljen 
Rozman, trener kamniških 
odbojkaric, ki so več težav 

imele v tekmi državnega pr-
venstva z GEN-I Volleyjem. 
Po gladko dobljenem prvem 
in drugem nizu so do zmage 
prišle šele v podaljšani igri. 
»Že pred tekmo smo napo-
vedali, da bomo skušali več 
priložnosti ponuditi igral-
kam, ki se vračajo po poškod-
bi ali so do zdaj manj igrale, 
da bi jih dvignili v formi, kaj-
ti v nadaljevanju sezone 
bomo potrebovali vsako 
igralko. To smo tudi naredili, 
vendar smo dva niza, rekel 
bi, da tudi zaradi nezbra-
nosti, izgubili. Na koncu 
smo ostali neporaženi, to pa 
je tudi najbolj pomembno,« 
je nekoliko presenetljivo tes-
no zmago komentiral 
Rozman. Za potrditev prvega 
mesta po rednem delu Sport-
klub prve odbojkarske lige 
Kamničanke v petih tekmah 
potrebujejo še tri zmage.
Vse bližje uvrstitvi na zak-
ljučni turnir moške srednje-

evropske lige so tudi odboj-
karji Calcita Volleyja, ki so 
pred slabimi 14 dnevi še 
drugič v letošnji sezoni pre-
magali zagrebško Mladost. 
Najboljša hrvaška ekipa bi v 
primeru zmage zaprla pot 
Kamničanov v Pliberk, kjer 
bo 19. in 20. februarja na 
sporedu zaključni turnir v 
Mevzi. Ker bo domačin, se 
je SK Zadruga Aich/Dob 
nanj že uvrstila, tako kot 
tudi ACH Volley in Merkur 
Maribor. V boju za še eno 
prosto mesto so za zdaj v 
najboljšem položaju Kamni-
čani, ki morajo odigrati še 
tri tekme, vse tri v gosteh, in 
imajo zmago več od Zagreb-
čanov, ki pa imajo tekmo 
manj. »Žal imamo spet ne-
kaj težav s poškodbami in 
okužbami, toda ne glede na 
to se moramo osredotočiti le 
na svojo igro in skušati biti v 
vsaki tekmi čim boljši. Če 
bo pristop pravi, bomo lah-

ko zadovoljni tudi z rezulta-
tom. Najbolj pomembno je, 
da je še vedno vse v naših 
rokah,« se na zdravstvene 
težave svoje ekipe ne želi 
sklicevati kamniški trener 
Matija Pleško.
V nedeljo kamniško ekipo 
čaka tudi prva tekma zadnje 
tretjine Sportklub prve od-
bojkarske lige za moške. Tre-
nutno so tretji, štiri točke za 
Mariborčani, ki so vsekakor 
dosegljivi, realno pa bo težko 
uloviti ACH Volley, ki je še 
naprej brez poraza. Prvi cilj 
Kamničanov, pri katerih se 
vse bolj uveljavlja šele 17-le-
tni Nik Mujanović, je, da bi 
na drugem mestu prehiteli 
mariborske odbojkarje, kar 
bi jim v morebitnem polfina-
lu končnice prineslo pred-
nost domačega igrišča. 

Mladinski ekipi uspešni v 
prvi ligi
V kamniškem taboru so lah-
ko zadovoljni tudi z igrami 
obeh drugih članskih ekip, 
ki sta na zadnjih prvenstve-
nih tekmah zabeležili zma-
gi. Dekleta so v 1.B DOL za 
ženske s tekmo manj po 18. 
krogu na petem mestu, fan-
tje pa so po dveh tretjinah 2. 
DOL tretji. Večina odbojka-
ric in odbojkarjev kam-
niških drugih članskih ekip 
igra tudi v mladinskem dr-
žavnem prvenstvu, kjer so 
mladinke v prvi ligi – zahod 
še brez poraza, po nekaj 
slabšem začetku pa vse bolje 
igrajo tudi mladinci, ki so 
trenutno tretji.

Odbojkarice na Dunaj 
kot prvouvrščene
Odbojkarice Calcita Volleyja so z zmago proti Vasasu iz Budimpešte potrdile prvo mesto po rednem 
delu srednjeevropske lige (Mevza), kamniška moška ekipa pa je v tem tekmovanju tudi na dobri poti, 
da se uvrsti na zaključni turnir. V domačem prvenstvu kamniški ekipi še nista izgubili.

Jasna Paladin

Kamnik – Prireditev so 28. 
januarja organizirali člani 
Izvršnega odbora Združenja 
za gorske teke pri Atletski 
zvezi Slovenije, kjer ima vo-
dilno funkcijo Dušan Papež, 
tudi predsednik Kluba gor-
skih tekačev Papež, najuspe-
šnejšega slovenskega kluba 
v tem športu.
Za najboljša gorska tekača 
sezone sta bila proglašena 
Timotej Bečan (KGT Papež) 
in Nuša Mali, tekačica iz 
Znojil, ki bo v tej sezoni 
prav tako tekmovala za KGT 
Papež (lani je bila članica 
AK Olimpija). Na bal-

kanskem prvenstvu v Ro-
muniji je pritekla bronasto 
kolajno, postala je podprva-

kinja Slovenije v disciplini 
gor/dol in državna prvakinja 
v teku gor na Ratitovec, na-

črte pa ji je v nadaljevanju 
leta prekrižala poškodba, 
zato je tekmovala le del se-
zone. 
Timotej Bečan, sicer doma 
iz Medvod, se lahko pohvali 
z izjemno mednarodno se-
zono. Že maja je osvojil na-
slov balkanskega prvaka. 
Vrhunec je bil konec sezo-
ne, ko je v skupni razvrstitvi 
svetovnega pokala  ujel do-
volj točk na izjemno visoko 
šesto mesto. 
Med članicami je Mojca Ko-
ligar osvojila skupno drugo 
mesto, Gašper Bregar prav 
tako drugo mesto med člani, 
Miran Cvet (vsi KGT Papež) 
pa tretje mesto.

Gorska tekačica leta je Nuša Mali
Zaključna prireditev sezone gorskih tekov 2021 je bila v Domu kulture Kamnik. Najboljši gorski tekači 
prihajajo iz KGT Papež.

Nuša Mali in Timotej Bečan / Foto: Prijavim.se

Nik Mujanovič in Jan Klobučar / Foto: Klemen Brumec
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Jasna Paladin

Kamnik – V izboru, ki ga je 
Inštitut za nutricionistiko 
pripravil že osmo leto, so so-
delovala živila, proizvedena 
v Sloveniji in uvedena na tr-
žišče v zadnjem letu. Osnov-
na cilja projekta sta ozave-
ščati potrošnike, da bi lažje 
prepoznali nova oz. izboljša-
na živila, in spodbujati go-
spodarstvo pri razvoju živil, 
predvsem takšnih z ugo-
dnejšo hranilno sestavo in 
ugodnim vplivom na okolje. 
Obravnavali so 85 predlo-
gov. Med prejemniki nagrad 
sta tudi lečin bolognese Na-
tureta, ki ga proizvaja Eta 

Kamnik, in kombucha hru-
ška z ajdo in pehtranom, ki 
jo v sodelovanju z Ano Roš 
in kamniškim podjetjem 
BeLIfe prodaja družba En-
grotuš.
»Raziskave kažejo, da se v 
tem času zelo spreminjajo 
navade potrošnikov in nji-
hov odnos do hrane. Naku-
povanje hrane je postalo bolj 
načrtno, potrošniki poleg 
kakovosti, cenovne konku-
renčnosti in lokalnega pore-
kla surovin od proizvajalcev 
pričakujejo tudi inovativen 
razvoj v smeri izboljševanja 
sestave in okusa živil,« med 
drugim ugotavljajo na Inšti-
tutu za nutricionistiko.

Priznanje tudi Eti
Inštitut za nutricionistiko je razglasil najbolj 
inovativna živila leta 2022.

Dušan Božičnik

Cerkno – V spomin na prve 
partizanske smučarske tek-
me v okupirani Evropi, v 
okolici Cerknega v januarju 
1945, je bila v soboto, 29. ja-
nuarja, tradicionalna 45. pri-
reditev Partizanske smučine 
– Cerkno ’45. Na tekmova-

nju je bilo sodelovalo 220 
tekmovalcev iz veteranskih 
združenj Sever, Vojni vete-
rani, Častniki Slovenske 
vojske in Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije. Tekme smo se 
udeležili tudi štirje predstav-
niki Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik.

Na Partizanskih 
smučinah Cerkno

Udeleženci tekmovanja iz Kamnika / Foto: Dušan Božičnik

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Alenka Brun

Kamnik – Enaintrideset- in 
dvaintridesetletnik sta tiste 
vrste prijatelja, ki sta v svo-
jih časih zadnja odhajala iz 
druženj ali pa prva družbi 
predlagala, kaj bi lahko ta 
večer ali za konec tedna po-
čeli. V preteklosti sta sodelo-
vala pri kar nekaj projektih, 
ko sta bila mlajša, pa sta se 
precej udejstvovala pri kul-
turnih in športnih dogod-
kih, ki jih je gostil Kamnik.

Več kot sto let stara hiša
Tomaž Žabjek je sicer iz Ra-
domelj, Koderman pa je 
Kamničan, ki živi nad Koro-
bačem. Razloži, da je bil oče 
lastnik hiše, v kateri je ome-
njeni gostinski lokal. Nada-
ljuje, da je nekje med leti 
1901 in 1959 v tej hiši živel 
Jože Pavlič. Preživljal se je z 
razvažanjem različnih stva-
ri, pošte s konjsko vprego. 
»Vsi so ga poznali kot ’koro-
bača’. Tudi mojega očeta se 
je prijel ta vzdevek in tudi 
mene tako kličejo ... Verje-
tno bodo tudi mojega sina … 
Hiša je stara več kot sto let. 
Oče jo je kupil konec osem-
desetih, v dokaj propadlem 
stanju. Potem jo je obnovil, 
uredil in leta 1992 odprl lo-
kal ter ga poimenoval Pr’ 
Korobač.« Tako je Koder-
man pr' Korobač preživljal 
svojo mladost, medtem ko 
se je Žabjak srečal z gostin-
stvom v času študija. 

December 2017
Njuna zgodba Pr’ Korobaču 
se je zgodila bolj kot ne 
spontano, decembra 2017. 
Namreč v tistem času je Ko-
dermanov oče ponovno iskal 
najemnike za lokal in fanta 
sta začela razmišljati, da bi 
zadevo prevzela onadva. 
Tako sta ob večerih ob pivu 
premlevala ideje, kako pri-
tegniti ljudi, kaj ponuditi, 
kako naj bi bil lokal videti, 
komu pravzaprav želita, da 
je namenjen, oziroma kdo 
naj bi bili obiskovalci njune-
ga Korobača. 
Žabjek tu poudari, da sta že 
od začetka razmišljala, da bi 
bil Korobač prostor, ki bi ga 
lahko uporabljali tudi ljudje, 
ki imajo kaj pokazati dru-
gim in nimajo prostora za 
svoje kreativno izražanje. 
Na primer lokalni umetniki, 
glasbeniki. »Predvsem že od 
začetka želiva, da bi se tu 
ljudje pogovarjali o tem, kaj 
bodo, in ne kaj so naredili. 
Eno leto sva brusila koncep-
te, pilila vizijo lokala. Ne 
vem, če tudi nisva bila prva 
v tem koncu, ki sva razmi-
šljala v smeri povezovanja 
lokalnih produktov. Kam-
niška kava, piva …« Koder-
man ga dopolni, da v bistvu 

Korobač združuje »kam-
niške originale« – tako pro-
dukte kot tudi ljudi –, kar je 
tudi njegov slogan. 

Tipanje kulinaričnega 
terena
Tomaž Žabjek: »V prvem 
letu sva imela le bar, počasi 
smo potem začeli s kuhinjo, 

ampak že takoj smo želeli 
ponuditi ljudem nekaj, kar 
Kamniku manjka.« In odlo-
čili so se za vegansko in ve-
geterijansko ponudbo. Nju-
na odločitev je pri ljudeh 
naletela na dober odziv. Ne-
kaj časa sta se ukvarjala tudi 
s peko pic, kjer je bil pouda-
rek na drožeh. Potem je v 
deželo prišel novi koronavi-
rus in svet je za trenutek 
obstal. Žabjak pove, da ju je 
prvi val precej prizadel. Da 
so se ljudje navadili na ra-
zvoz, je nekaj časa minilo, 
ravno tako, da so ga sami 
vzpostavili. Nobeden od nji-
ju pa ne skriva, da to ni nju-
na najljubša oblika postrež-
be gosta, saj jima veliko po-
meni, da ljudje dobijo jed 
brez kompromisov, ki jih 
predstavlja »postrežba« s 
pomočjo dostave. Če z jedjo 
nista sama zadovoljna, ta 
enostavno ne bo zapustila 
kuhinje, sta striktna. In 
strankam to tudi povesta – 
jasno in glasno, brez olepše-

vanj. Menita, da sta si v tem 
času ustvarila ime in si pri-
dobila zaupanje strank rav-
no zaradi svoje odkritosti in 
filozofije kuhanja: kvaliteta 
je pri njih pred kvantiteto, 
sestavine so lokalne, sveže. 
Trenutno je Korobač najbolj 
prepoznaven po kosilih in 
netradicionalnih malicah, 
kot se izrazita. »Nočemo de-

lati na masi. Ko smo odprli 
kuhinjo, je bilo tovrstne po-
nudbe precej, malo pa je bilo 
takšne, bolj butične, za neko 
ciljno skupino ljudi, ki smo 
si jo sedaj mi pridobili.« 

V delavnem partnerstvu sta 
fanta do danes tako doživela 
vzpone in padce, nema-
lokrat sta se sprla, a iz vsega 
skupaj sta se tudi ogromno 
naučila. Ko gledata nazaj, 
ugotavljata, da je to nekaj 
normalnega. »Tipaš teren, 
se loviš tako in drugače, 
sploh organizacijsko. Na za-
četku smo pač veliko poiz-
kušali, kaj bi bilo tisto, kar 
bi pritegnilo gosta. Zato 
smo tudi precej menjali stile 
hrane, dokler se nismo odlo-
čili, kaj in kako bomo.«

Počasi se vrača ideja  
programa
Kdo pa je v kuhinji, nas zani-
ma. Sedaj imata ekipo, 
čeprav je na začetku Koder-
man tudi sam poprijel za ku-
halnico, sploh pri kreiranju 
veganskih jedi. Ni sicer »od 
foha«, kot pravi, vendar ni 
težko, če imaš voljo, veselje, 
si dnevno v tem, potem lah-
ko ustvarjaš zanimive jedi. 
Pa prostor, nas še zanima, 
čigava ideja je bil današnji 
videz prostora. Brez obotav-
ljanja Tomaž pove, da je 
Grega tisti, ki ima oko za di-
zajn. Ta je imel pri tem v 
osnovi najprej v mislih kva-
liteto druženja, potem je na-
menil pozornost tudi ideji, 
da se lahko lokal iz dnevne-
ga bistroja prelevi v večerne-
ga. »Želimo, da se naši obi-
skovalci družijo kvalitetno. 
Popijejo kakšen koktajl, 
pivo, kaj pojedo, prisluhne-
jo glasbi.« Na začetku sta v 
Korobaču startala tudi s 
programom. Kar precej sta 

se osredotočala nanj. »Ime-
li smo razstave, večere svin-
ga, potopise … »Naslednja 
faza je bila namenjena kuli-
nariki in njenemu razvoju, 
sedaj pa se počasi vračamo 
nazaj k programu. Vendar 
ne k 'žurkam', pač pa h kva-
litetni glasbi, nastopom lo-
kalnih glasbenikov ob dobri 
hrani in pijači, v nekem 
ambientu, ki je ljudem 
všeč. Pa četudi bo na koncu 
to pomenilo le en koncert 
na leto – ampak bo dober,« 
zaključita. 

Kamniški original
»Boste segedin? Danes imamo segedin,« pozdravita nasmejana Tomaž Žabjek in Grega Koderman, 
prijatelja, ki imata na Šutni znan »kamniški original« – gostilno Korobač, kjer se sodobno prepleta s 
tradicionalnim.

Grega Koderman in Tomaž Žabjek / Foto: Alenka Brun

Že od začetka sta razmišljala, da bi bil Korobač 
prostor, ki bi ga lahko uporabljali tudi ljudje, ki 
imajo kaj pokazati drugim in nimajo prostora za 
svoje kreativno izražanje. Na primer lokalni 
umetniki, glasbeniki. »Predvsem že od začetka 
želiva, da bi se tu ljudje pogovarjali o tem, kaj 
bodo, in ne kaj so naredili.« 

Korobač združuje »kamniške originale« – tako 
produkte kot tudi ljudi –, kar je tudi njegov 
slogan. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO

Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce,  
3. nagrada: Zdravje in jaz – Prijatelja.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 18. februarja 
2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_15_20
NALOGA

2 9 8
8 7 4 5 2

5 6 3
2 5

4 6 1 9
1 3

8 9 5
6 1 8 7 4

5 4

sudoku_TEZJI_15_20

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_15_20
NALOGA

298
87452

563
25

4619
13

895
61874

54

sudoku_TEZJI_15_20

REŠITEV

217938654
638745291
549261783
392816547
465372819
781459326
824693175
956187432
173524968

sudoku_LAZJI_15_02
NALOGA

4587
52

2671
138
61

398
8436
69

2713

sudoku_LAZJI_15_02

REŠITEV

415982637
876143529
923567814
132798456
698254371
547316298
781435962
369821745
254679183

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_15_02
NALOGA

4 5 8 7
5 2

2 6 7 1
1 3 8
6 1

3 9 8
8 4 3 6
6 9

2 7 1 3

sudoku_LAZJI_15_02

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Alenka Brun

Kamnik – Znano ime slo-
venske kulinarike je tako 18. 
januarja letos praznovalo 
šestdeseti rojstni dan. Ko bi 
ne bili časi izjemno nena-
klonjeni praznovanjem v 
živo, bi vse skupaj potekalo 
drugače. Pa vendar je tudi 
tokratno spletno voščilo do-
seglo svoj namen. Bratovžu 
so namreč v več kot deset-
minutnem posnetku voščili 
tisti, ki so mu najbližji in ga 
zelo dobro poznajo, ter tudi 
taki, ki ga poznajo malce 
manj. Pa še kakšno manjše 
presenečenje je slavljenec 
doživel na svoj dan.
V tem času uspeh žanje tudi 
njegova druga knjiga, ki 
nosi enostaven naslov Janez 
Bratovž, JB restavracija. 
Knjiga ni samo zakladnica 
receptov slovenskega kuhar-
skega mojstra, temveč je 
preprosto poklon umetno-
sti, hrani, ljudem in pokraji-
ni. Posebnost knjige je tudi, 
da ni bila ustvarjena zgolj za 
knjižne police. Tako se že 
ponaša z nekaj osvojenimi 
naslovi in priznanji. Preve-

dli so jo v angleščino, pred 
časom pa je zanjo odkupila 
pravice ena ameriških za-
ložb, tako da je še v tej obliki 
nedavno ugledala luč sveta. 
In če slavljenca vsaj malo 
poznamo, potem vemo, da 
vedno ob izidu knjige reče, 
da je bila ta verjetno zadnja, 
a se mu obenem že v očeh 
vidi, da je samo vprašanje 
časa, kdaj bo novinarje in 
stroko povabil na predstavi-
tev naslednje. 

Praznoval je 
Janez Bratovž

Janez Bratovž / Foto: Alenka Brun

Alenka Brun

Kamnik – Skupina Sam's 
Fever bo letos praznovala 
desetletnico obstoja in je 
bila ustanovljena ob 35. 
obletnici smrti Elvisa Pres-
leyja. Njegovo glasbo člani 
skupine poustvarjajo na 
edinstven način. Njihove iz-
vedbe so tako lahko zelo po-
dobne Elvisovim ali pa zelo 
drugačne od njih. 
Letos jim boste za valentino-
vo lahko v živo prisluhnili 
11. februarja v Domu kultu-
re Kamnik. V mestu bodo 
nastopili prvič. Koncert bo 
ob 20. uri, izpeljali pa ga 

bodo ob upoštevanju vseh 
trenutnih odlokov in pravil. 
Skupino bodo spremljale še 
pevke skupine Ladybugz, 
koncertu se bodo pridružili 
tudi člani kluba oboževalcev 
Elvis Friends Slovenia, po-
vabili vas bodo še na aprilski 
dogodek v Portorožu. 
Samuel Hudl, pevec skupi-
ne Sam's Fever, ne skriva 
veselja nad dejstvom, da bo 
lahko ponovno pel v živo. 
Čeprav bo tematika kamni-
škega koncerta obarvana lju-
bezensko, pa pravi, da ne 
bodo pozabili tudi na pesmi, 
zaradi katerih je Elvis prido-
bil naziv kralja rokenrola.

Sam's Fever v Domu 
kulture Kamnik

Sam's Fever prihajajo v Kamnik 11. februarja 2022.
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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ičKnjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Prodam še nezazidljivo parcelo v velikosti 3.039 
kvadratnih metrov, hribovita, na Golicah v Tuhinj-
ski dolini – Draje, nad bencinsko črpalko pod Koz-
jakom. Sosednje parcele so pozidane. Dostop do  
parcele je po makadamski poti 200 m od glavne  

ceste. Cena 15.000 EUR.

Ponudbe na telefon 031 285 789 po 16 uri.
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DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 4. februarja, ob 16.30, Velika dvorana
Baletna šola Ana: Biserni zaliv – PREDPREMIERA

Plesna predstava
Vstopnina: 8/12 evrov
Premiera predstave bo 4. februarja ob 18. uri, ponovitvi pa  
5. februarja ob 16.30 in 18. uri.
Obvezna sta pogoj PCT in nošenje zaščitnih mask.

Prireditve v februarju
Ponedeljek, 7. februarja, ob 19. uri, Velika dvorana

Proslava ob kulturnem prazniku Na desni ga, na levi ni – 
pred nami svetli cilj leži

Prireditev pripravljata Javni zavod za kulturo in Občina Kamnik, 
potekala pa bo hibridno – v živo in na kanalu Doma kulture Ka-
mnik na YouTubu. Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih 
vstopnic. 

Obvezna sta pogoj PCT in nošenje zaščitnih mask.

Torek, 8. februarja, ob 12. uri, Velika dvorana

Kamniški kulturni maraton 2022
Pogovorni dogodek, kjer boste spoznali različne akterje na podro-
čju umetnosti in kulture v Kamniku. Prireditev bo potekala hibri-
dno – v živo in na kanalu Doma kulture Kamnik na YouTubu. 
Vstop prost kadarkoli v času dogodka med 12. in 19. uro. 

Obvezna sta pogoj PCT in nošenje zaščitnih mask.

Sreda, 9. februarja, ob 9., Velika dvorana

Baletna šola Ana: Biserni zaliv – za zaključeno skupino
Plesna predstava

Prireditve bo za zaključene skupine še 9. februarja ob 10. 30 ter 
10. februarja ob 8.30 in 10.30.

Petek, 11. februarja, ob 20. uri, Velika dvorana

Valentinov koncert Elvisovih ljubezenskih pesmi v izvedbi 
skupine Sam's Fever

Pop in rock

Vstopnina: 20 evrov (predprodaja), 25 evrov (na dan prireditve) in 
10 evrov za otroke.

Obvezna sta pogoj PCT in nošenje zaščitnih mask.

Ponedeljek, 14. februarja, in torek, 15. februarja,  
od 7. do 13. ure, Klub Kino dom

Rdeči križ Slovenije: Krvodajalska akcija

Petek, 18. februarja, ob 20. uri, Klub Kino dom

KUD Oksimoron: Lucifer: tisti, ki prinaša luč
Muzikal

Cena vstopnice: 10 evrov

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 5. februarja ob 16. uri,  
Prireditveni šotor pri Termah Snovik

Drsaj z nami v Snoviku
Turistično društvo Tuhinjska dolina ob podpori Zavoda za turi-
zem in šport Kamnik, Občine Kamnik in Term Snovik bogati po-
nudbo s pokritim drsališčem v mobilnem prireditvenem prostoru 
pri Termah Snovik. Drsališče bo obratovalo do 6. marca 2022. 
Odprto bo od ponedeljka do petka med 16. in 19. uro, ob koncu 
tedna, na praznik in med šolskimi počitnicami od 11. do 19. ure. 
Možen najem opreme za drsanje (drsalke, čelade). Čelada je ob-
vezna za otroke do 12. leta. Drsanje je brezplačno. Za vstop je 
potreben pogoj PCT.

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 in šport Kamnik. Če želite, 
da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem mesečniku 
Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/VpisDogodka.

TERME SNOVIK

Sreda, 16. februarja, ob 18. uri, dvorana Tuhinjka

14. literarni večer Term Snovik
Vstop prost

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Torek, 8. februarja, ob 10. uri, vse enote muzeja

Slovenski kulturni praznik v kamniškem muzeju
Ob slovenskem kulturnem prazniku od 10. do 18. ure vabljeni na 
brezplačne oglede stalnih in občasnih razstav v Galeriji Miha Ma-
leš (razstava kamniškega slikarja Ferda Mayerja), v Galeriji Pog-
led (razstava Petje Kolenko – Reciklirano), v Rojstni hiši Rudolfa 
Maistra Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu) in na 
gradu Zaprice (vseslovenska razstava o slovenski majoliki).

Ob obisku muzeja upoštevajta vsa priporočila za preprečevanje 
širjenja okužb.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 1. februarja, ob 17. uri

Potujoča fotografska razstava Natura 2000 in Divja 
Slovenija: Narava povezuje

Razstava skozi avtorske fotografije ustvarjalcev dokumentarnega 
filma Divja Slovenija predstavlja 15 manj znanih rastlinskih in ži-
valskih vrst. V knjižnici bomo v času gostovanja razstave pouda-
rili knjižna dela o naravi.

Četrtek, 3. februarja, ob 18. uri

Irena Štaudohar: Kaj hoče ženska
Spletni dogodek

Znana novinarka Sobotne priloge Irena Štaudohar je avtorica knji-
ge Kaj hoče ženska, v kateri so zgodbe različnih žensk, ki jim je 
skupno to, da so bile junakinje svojih življenj. Z avtorico se je 
pogovarjala Breda Podbrežnik Vukmir.

Četrtek, 10. februarja, ob 19. uri, Zoom

Delavnica kreativnega pisanja: Pisanje je potovanje,  
Nada Mulej

Potrebne so prijave 

Vstopnina: brez vstopnine

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN

Petek, 11. februarja, ob 19. uri,  
dvorana Frančiškanskega samostana 

Saša Lavrinc: Arhitektka Majda Neřima, Plečnikova učenka 
iz Kamnika

Predavanje

Vstop prost. Obvezno je potrdilo PCT.

ZDRAVILNI GAJ TUNJICE

Torek, 8. februarja, ob 18. uri, Zdravilni gaj Tunjice

Zvočna kopel
Vstopnina: 22 evrov



Zahvale

15petek, 4. februarja 2022

ZAHVALA

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

V 90. letu se je od nas poslovila naša draga mama, 
babica, prababica, teta, sestra in tašča

Julijana Golob
iz Tunjic pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete 
maše. Hvala pogrebni službi KPK. Hvala župniku Luki 
Demšarju za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem 
kvarteta Grm za pozorno izbrane in zapete pesmi.

Žalujoči vsi njeni
December 2021

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala.

V 99. letu starosti je svojo  
življenjsko pot sklenila naša 
draga

Jožefa - Pepca  
Keržič

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, vsem sosedom in 
znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in 
sveče.

Vsi njeni

ZAHVALA

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve navečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(M. Kačič)

V 68. letu se je od nas poslovil naš 
dragi mož, oče, tast, dedek in brat

Srečko Golob
iz Kostanja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete 
maše. Hvala pogrebnikom, župniku Luki Demšarju za 
pogrebni obred, pevcem kvarteta Grm za čutno zapete 
pesmi in govornikoma za izrečene besede ob slovesu.

Žalujoči vsi njegovi
Januar 2022

ZAHVALA 

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Ko pošle si ti moči,
 zaprl trudne si oči,
 a čeprav spokojno spiš,
 z nami v naših srcih
 še naprej živiš.

V zadnjih decembrskih dneh smo se na pokopališču 
Stranje poslovili od očeta, tasta, ata, svaka in strica 

Lojzeta Čevka
iz Zakala pri Kamniku

Zahvaljujemo se vsem svojcem, sosedom, krajanom in 
znancem, ki so se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovo zadnjo pot. Hvala za vse darove, ki ste jih name-
nili v njegov spomin in za cerkev sv. Florjana v Zakalu. 
Hvala g. župniku Gregorju Šturmu, pevcem kvarteta 
Grm, negovalkam Pristana, govornikom za lepe govore, 
nosačem in pogrebniku Cerklje. Vsem in vsakemu pose-
bej hvala lepa. 

Vsi njegovi
December 2021

ZAHVALA

V 70. letu starosti se je poslovil 
dragi mož, oče in dedek

Maks  
Keržič
z Duplice

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem podjetja Alkam, Teniškemu klubu 
Duplica in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. 
Hvala g. župniku, trobentaču in KPK Kamnik za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

Po dopolnjenem 86. letu starosti se je od nas poslovil 
naš dragi mož, ati, ata, stric in tast 

Franc Pogačar 
Rovinetov iz Okroga pri Motniku

Od njega smo se poslovili 22. januarja 2022 na pokopa-
lišču v Špitaliču. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, znancem in sodelavcem ETI Elektro-
elementi in DSO Kamnik za izrečeno sožalje, besede 
tolažbe, za podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč ter 
darovane svete maše. Zahvala gospodu župniku Ediju 
Strouhalu za lepo opravljen obred, govornici ge. Marin-
ki Mošnik za izrečene besede slovesa, pevcem kvarteta 
Grm, trobentaču za pozorno izbrane in zapete pesmi, 
podjetju Pogrebnik za lepo opravljen pogrebni obred ter 
vsem tistim, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči vsi njegovi
Januar 2022

ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine, 
čas ohranja nam spomine. 
In hvaležna misel nate.

  
V 101. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga mama 
Francka

Frančiška Česen
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala gospodu župniku Luki Demšarju in pev-
cem kvarteta Grm. Zahvaljujemo se tudi dr. Jermanovi 
in negovalki Petri za vso pomoč in zdravstveno oskrbo v 
zadnjih dneh maminega življenja. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Petra in Žana ter Rok z družino

Zahvale,  
osmrtnice
Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

pokličite  
04 201 42 47  
ali pišite na  e-naslov: 
malioglasi@g-glas.si.
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ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči. 
Čeprav spokojno spiš,
v naših srcih in spominih
še naprej živiš.

V 94. letu starosti se je poslovila naša draga mami, 
babica in prababica

Marija Žavbi
roj. Podmiljšak, iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, darova-
no cvetje in sveče. Zahvala tudi g. župniku, praporšča-
kom ter pevcem za lepo opravljen pogrebni obred. 
Draga mami, pogrešali te bomo. Počivaj v miru. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
A čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.

V 93. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, 
babica, prababica, teta in tašča 

Pavla Pančur 
z Gozda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem in prijateljem za izrečene besede sožalja, 
darovane sveče in svete maše. Hvala g. župniku Pavletu 
Piberniku za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vozi tudi ob sobotah.

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

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

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

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

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

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

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

(Kamnik–Ljubljana).

45. stran

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

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

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

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

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

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

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

stran 5

KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

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

stran 7

MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

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

stran 9

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

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

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

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.

42. stran
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410. stran

ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

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

     
                                      Časopis Kamničan-ka brezplačno prejmejo 

vsa gospodinjstva v občini Kamnik.

Oglašujte v časopisu  
Kamničan-ka!

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj
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Jasna Paladin

Snovik – Dvajset let je že mi-
nilo, odkar so Terme Snovik 
odprle svoja vrata, in vsako 
leto obletnico počastijo s tor-
to, ki jo razdelijo med obi-
skovalce.
Terme je v teh dvajsetih le-
tih obiskalo že več kot 
2.596.300 kopalcev, lastni-
ki, ki zaposlujejo 32 sode-
lavcev, pa si prizadevajo, da 
kompleks vseskozi razvija-
jo, ponudbo pa dopolnjuje-
jo. Zadnja večja investicija 
je bila večnamenska dvora-
na Tuhinjka, ki so jo uredi-
li v prizidku, služi pa kot 
restavracija ali kot dvorana 
za številne priložnosti. »V 
lanskem letu smo poleg re-
dnih vzdrževalnih del v ce-
loti obnovili garderobni del 
v bazenskem kompleksu in 
začeli urejati ploščad pred 
termami, letos pa med dru-
gim načrtujemo odprtje 
kampa Pri mlinskem ka-
mnu,« so nam povedali v 
Termah Snovik in dodali, 

da bodo še več o načrtih po-
vedali na slavnostnem do-
godku ob 20-letnici, ki pa 

so ga zaradi trenutnih epi-
demioloških razmer z janu-
arja prestavili na marec.

V termah so praznovali
V Termah Snovik so 25. januarja zaznamovali dvajsetletnico neprekinjenega 
delovanja. Obiskovalce so počastili s torto, slavnostni dogodek pa bodo 
predvidoma pripravili marca.

Rojstni dan so tudi letos praznovali s slastno torto, ki sta 
jo spekli hišni mojstrici Jasna Brkić in Advija Halilović. 
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Jasna Paladin

Volčji Potok – Svetovni dan 
mokrišč praznujemo od leta 
1971, po podatkih ministr-
stva za okolje in prostor pa 
smo na svetu v zadnjih tris-
to letih uničili več kot 87 od-
stotkov mokrišč in tudi v 
Sloveniji so mokrišča med 
najbolj ogroženimi ekosiste-
mi. Vse prevečkrat namreč 
velja, da gre za nepotrebne 
močvare, ki jih je treba izsu-
šiti, in manjvredna zemljiš-
ča, a mokrišča so za naše 
okolje izjemno pomembna. 
Ključna so namreč pri ohra-
njanju biotske raznovrstno-
sti, čiščenju vode in zagota-
vljanju pitne vode, delujejo 
kot nekakšni zbiralniki 
vode, so vir hrane in ži-
vljenjsko okolje številnih 
rastlin in živali, zaradi svo-
jih lastnosti pa imajo po-
membno vlogo pri obvlado-

vanju podnebnih spre-
memb. Po podatkih ministr-
stva več kot štirideset odstot-
kov vseh rastlinskih in ži-
valskih vrst živi ali se raz-
množuje v mokriščih.
Pomena mokrišč se zaveda-
jo tudi v Arboretumu, kjer 
na 85 hektarov veliki površi-
ni skrbijo za različne bota-
nične zbirke, urejene par-
kovne površine in tudi pov-
sem divje predele. »V Arbo-
retumu imamo tudi t. i. 
Hujsko loko, naravni predel 
našega parka in poseben tip 
mokrega gozda, ki je po 
predpisih Evropske unije po-
sebno dragocen in ogrožen 
in zato potreben prednostne-
ga varstva. Ne gre le za to, da 
so mokrišča pomemben ži-
vljenjski prostor rastlin in 

živali. Bolj bodo poletja suha 
in vroča, bolj bodo za človeka 
dragocena vsa mokrišča, ki 
zadržujejo vodo in zmorejo 
hladiti okolico. Za ohranja-
nje in izboljševanje razmer v 
Hujski loki v Arboretumu z 
načrtovanimi ukrepi in prila-
gojenim gospodarjenjem 
skrbimo celo leto, javnost pa 

na te pomembne habitate 
opominjamo predvsem ob 
svetovnem dnevu mokrišč,« 
nam je povedal Matjaž 
Mastnak iz Arboretuma in 
opomnil, da bodo mokrišča 
že zelo kmalu tudi nadvse 
cvetoča, saj v njih rastejo 
zvončki in kronice.

Bliža se mesec kronic
»Kronice se vsako pomlad 
razcvetijo prav v Hujski loki, 
na približno petih hektarih, 
kar sodi med večje predele v 
osrednji Sloveniji, in to je res 
impresivna predstava nara-
ve. Kronice so na ravnici ob 
Rudniškem potoku samoni-
kle, niso posajene, in cvetijo 
zato, ker skrbimo za narav-
na, s potoki zalita rastišča,« 
še pravi Mastnak in obisko-

valce parka že sedaj vabi na 
obisk med 1. in 20. marcem, 
ko bodo kronice v parku v 
največjem razcvetu – in tak-
rat pripravljajo t. i. Praznik 
kronic. Posvetili jim bodo 
ves mesec, in to z različnimi 
aktivnostmi. Ljudi bodo opo-
zarjali, da so kronice zavaro-
vane cvetlice pri nas in na 

ravni Evropske unije in da 
jih varujemo tako, da varuje-
mo njihov življenjski pros-
tor. Na pustno soboto in 
pustni torek bodo imeli prost 
vstop vsi, ki bodo Arboretum 
obiskali maskirani v kronice. 
Od 1. do 20. marca bo pot do 
Hujske loke posebej označe-

Mokrišča so vir biotske 
raznovrstnosti
V sredo, 2. februarja, je bil svetovni dan mokrišč, na pomen močvirnatih 
površin, ki jih marsikdo napak razume kot nekoristni prostor, pa so ob tem 
opozorili tudi v Arboretumu. Ne nazadnje so lahko mokrišča tudi zelo lepa, 
sploh spomladi, ko v njih zacveti na tisoče zvončkov in kronic.

Eno večjih mokrišč v širši okolici, ki bo že kmalu polno cvetočih kronic, je v Hujski loki na 
območju Arboretuma. / Foto: Mateja Račevski

»Ne gre le za to, da so mokrišča pomemben 
življenjski prostor rastlin in živali. Bolj ko bodo 
poletja suha in vroča, bolj bodo za človeka 
dragocena vsa mokrišča, ki zadržujejo vodo in 
zmorejo hladiti okolico.«

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor več 
kot 40 odstotkov vseh rastlinskih in živalskih 
vrst živi ali se razmnožuje v mokriščih.

na, informacije o kronicah in 
njihovem rastišču pa bodo 
na voljo na novi informativni 
tabli. V tem času bo odprt 
natečaj za najboljšo fotogra-
fijo in kratki video na temo 
Kronice v Arboretumu Volčji 
Potok. Objavili bodo tudi na-
tečaj za osnovnošolce za 
kratko pravljico o kronici, v 
kavarni pa bodo marca po-
nujali tudi slaščice v obli-
ki cveta kronice.


