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Ponosni na športnike

V okraju Kamnik
dvajset kandidatov

V Domu kulture Kamnik so v ponedeljek, 4. aprila, podelili priznanja najboljšim kamniškim
športnikom minulega leta. S tem nazivom se lahko pohvalita atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek in
odbojkar Jan Klobučar, med ekipami pa vaterpolisti Waterpolo Calcit Kamnik in odbojkarice prve
ženske članske ekipe Calcita Volleya.

Na volitvah v državni zbor, ki bodo 24. aprila, se
bo za naklonjenost volivcev v okraju Kamnik
potegovalo dvajset kandidatk in kandidatov.
Simon Šubic
Kamnik – Redne volitve v dr
žavni zbor, ki jih je predse
dnik republike Borut Pahor
razpisal za nedeljo, 24. apri
la, so vse bliže. Volilna ko

misija 1. volilne enote Kranj,
kamor sodi tudi občina Ka
mnik, je prejela dvajset kan
didatnih list in vse tudi potr
dila. Kdo bo torej kandidiral
za poslance?
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Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81 I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si
www.pohistvo-dabor.si

Jasna Paladin
Kamnik – Občina Kamnik in
Zavod za turizem in šport
Kamnik sta športnike, ki so
v minulem letu ime Kamni
ka ponesli po vsej Sloveniji
in tudi po svetu, zbrala na
vsakoletni slavnostni prire
ditvi, ki je letos do zadnjega
kotička napolnila Dom kul
ture Kamnik.
Zbrane, ki jih je med pro
gramom spretno in simpa
tično vodil povezovalec To
maž Okorn, je najprej nago
voril vršilec dolžnosti direk
torja Zavoda za turizem in
šport Kamnik Luka Svetec.
»V življenju sem srečal pre
cej ljudi, ki so imeli potenci
al, da bi danes sedeli med
vami. Pri večini od njih je ta
potencial izzvenel, kar pa ni
nenavadno, saj je za uspehe,
ki jih dosegate vi, potrebno
veliko več kot biti najbolj
spreten na igralih v vrtcu in
najhitrejši ali najmočnejši v
osnovni šoli. Za doseganje

športnih rezultatov in zavi
danja vrednih uspehov je
športni potencial treba ople
menititi, navsezadnje pa je
potrebna tudi izredna vztraj
nost in sposobnost prenaša
nja hudih naporov. Kot
športniki ste najpogostejši
vzorniki mladih, saj vas kra
sijo lastnosti, kot so samodi
sciplina, predanost, samoza
vest, motiviranost, iznajdlji
vost, natančnost, odločnost
in optimizem; to pa so last
nosti, ki jih v življenju zasle
dujemo vsi. Naj omenim še
eno lastnost, ki je vredna vse
pohvale, in sicer izredna
sposobnost upravljanja časa.
Zavedam se, da usklajevanje
vsakodnevnih treningov in
obveznosti v šoli oz. doma
zahteva veliko mero prilaga
janja. Naj se zahvalim tudi
vsem, ki ste športnikom v
podporo pri doseganju ci
ljev, to ste trenerji in drugi
športni delavci, pa seveda
starši, sponzorji, navijači in
lokalne skupnosti. Brez vas

bi športniki težko vztrajali
na začrtani poti. Vsi športni
ki sledite istemu cilju, to pa
je biti najboljši. Za dosego
tega cilja moraš zastavljene
naloge opravljati bolje,
drzneje in drugače. Vi, ki ste
danes zbrani tu, ste dokaza
li, da to zmorete,« je špor
tnicam in športnikom česti
tal Svetec, ki je bil nekoč
član Vaterpolskega društva
Kamnik.
Da je občina lahko ponosna
na športnike, je poudaril
tudi župan Matej Slapar in
na očitke oz. želje športnih
klubov, ki že vrsto let čakajo
pokriti bazen in športno
dvorano, primerno tudi za
vrhunske (odbojkarske) tek
me, odgovoril, da občina vla
ga tudi v športno infrastruk
turo. »Veliko je že narejene
ga, pa vendar nas še ogrom
no čaka. Med drugim tudi
gradnja pokritega olimpij
skega bazena. Lani smo pos
krbeli, da je bil bazen ogre
van od maja do septembra;

vsaj nekaj je, ampak prepri
čan sem, da bomo s pravo
voljo in energijo v dogled
nem času prišli tudi do
olimpijskega bazena. Od
bojkarji imate prenizko dvo
rano, treba jo je zvišati, a vse
ne gre čez noč. Naredili smo
novo razsvetljavo na odboj
karskih igriščih, pa tudi na
nogometnem stadionu, na
nogometnem igrišču na Vir
tusu urejamo umetno travo.
Gradimo kolesarske poti do
Godiča in Ljubljane. Veliko
je še infrastrukture, ki jo je
treba narediti, a prepričan
sem, da nam bo s skupnimi
močmi uspelo.«
Letos je bilo podeljenih 52
priznanj v različnih staros
tnih kategorijah, pa tudi
dve občinski priznanji za
delo v športu. Srebrno pri
znanje je prejel Leon
Pirman (Kegljaški klub Ka
mnik), bronastega pa Janez
Rems (Košarkarski klub
Kamnik).
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Prvo desetletje
Štacjona

Veseli pločnika in
prenovljenega mostu

Kegljači končali sezono

Nesebično darujejo kri

Dnevni center za osebe s te
žavami v duševnem zdravju
Štacjon je v desetih letih
postal nepogrešljivo mesto
srečevanj, v stroki pa tudi
primer dobre prakse.

V Volčjem Potoku so tudi
uradno odprli dve novi pri
dobitvi – pločnik ob glavni
cesti od Arboretuma do av
tobusne postaje in prenov
ljeni most na lokalni cesti
skozi Rudnik.

Z zadnjim, 18. krogom v dr
žavnih ligah se je končala
zelo uspešna sezona za
Kegljaški klub Calcit. Calcit
je edini klub v Sloveniji, ki
ima kar pet ekip v državni
ligi, in prav vse so uvrščene
pri vrhu.

Območno združenje Rde
čega križa Kamnik je krvo
dajalcem podelilo prizna
nja in zahvale. Prejemnikov
je bilo 54, med njimi tudi
Alojz Kuhar, ki je kri daro
val že 170-krat.

stran 2

stran 3

stran 10

stran 13

Odprodajamo eksponat Urbana
Dim. 305 x 170 cm z napo Faber, kotno izvlečno shrambo, koši za odpadke …

PREJ 7.299,50 E SEDAJ 1.500 E

POLEPŠAJMO IN UREDIMO
KS KAMNIK – CENTER
Natečaj 2022 – NAJ CVETI POVSOD
Dragi krajani/krajanke, lastniki/lastnice ter najemniki/
najemnice lokalov – dragi ljubitelji in ljubiteljice cvetja!
April je tu, z njim pa naš tradicionalni natečaj, s katerim vas
skupaj z Občino Kamnik in Arboretumom Volčji Potok
vabimo k lepšanju našega mestnega jedra in celotne KS.
Podarjamo vam bon, s katerim boste v Vrtnem centru
Arboretuma Volčji Potok v četrtek, 21. 4., in petek,
22. 4. 2022, prejeli zabojček rastlin za balkonsko zasaditev.
Poleti, ko bodo vaše zasaditve najlepše, na naslov
centerkamnik@gmail.com pošljite fotografije in dodajte
podatke o gojitelju/gojiteljici.
Zadnji rok za oddajo: 31. avgust 2022.
Septembra se srečamo in podelimo priznanja.
Svet KS Kamnik – center
Občina Kamnik

NATEČAJ KS KAMNIK – CENTER

NAJ CVETI POVSOD

Ime in priimek:
Davčna številka:
Ulica in hišna številka:

KS KAMNIK-CENTER, MAISTROVA UČICA 18, KAMNIK

Najboljši kamniški športniki v minulem letu / Foto: Primož Pičulin

DABOR D.O.O., ULICA JAKOBA ALEŠOVCA 7, KAMNIK

KUHINJA ALPLES ŽE ZA 1.500 E
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Prvo desetletje Štacjona

Jasna Paladin
Duplica – Prenovljena atletska steza s površinami za
skok v daljino pri Osnovni
šoli Marije Vere je tudi uradno odprta. Zunanje športne površine so na šoli uredili leta 2005, a čas je pokazal svoje in površine je bilo
treba temeljito prenoviti.
Občina se je prijavila na razpis Fundacije za šport, bila
uspešna in v lanskem letu
so se dela začela. Rezultat je
atletska steza (250-metrski
krog) z umetno maso, ki jo
bodo pri pouku športa vsa-

kodnevno uporabljali učenci
šole, občasno tudi malčki iz
Vrtca Antona Medveda Kamnik, v popoldanskem času
pa je namenjena tudi občanom, saj je celotni športni
park odprtega tipa.
Vrednost investicije je znašala 212.768 evrov, Fundacija
za šport je projekt sofinancirala v višini 35.106 evrov.
Novo pridobitev so slovesno
odprli župan Matej Slapar,
ravnateljica šole Violeta Vodlan, podžupana Bogdan Pogačar in Sandi Uršič ter
predsednik Športne zveze
Kamnik Robert Prosen.

Slavnostno odprtje prenovljene atletske steze v športnem
parku ob šoli, ki je v popoldanskem času odprt za vse
občane / Foto: Jasna Paladin

MESTNA GODBA KAMNIK in OBČINA KAMNIK

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BUDNICO
MESTNE GODBE KAMNIK

Uporabniki in zaposleni Štacjona so dobre volje praznovali desetletnico delovanja.
preživljanju prostega časa,
skrbijo za izboljšanje duševnega zdravja in splošne
fizične kondicije, pomagajo
pri sprejemanju bolezni in
se učijo živeti z njo ter
skrbijo za socialno vključenost na različnih področjih.
Prvo desetletnico so praznovali s prireditvijo v prostorih kamniške knjižnice,
kjer so zbrane nagovorili
župan Matej Slapar, direktorica Centra za socialno
delo Osrednja Slovenija –

vzhod Andreja Rihter, predstavnik ministrstva Gregor
Majcen in Vesna Žibert, ki
je vodenje Štacjona prevzela pred nekaj tedni. »Štacjon v vseh teh letih ni postal
samo domač in varen prostor za uporabnike, zaposlene in prostovoljce, ki se v
njem srečujemo, ampak je
tudi v lokalnem okolju dobro sprejet in prepoznan
program ter primer dobre
prakse v širšem družbenem
prostoru. Za vse to je bilo

www.kamnik.si

Jasna Paladin

ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin
jasna.paladin@g-glas.si
OGLASNO TRŽENJE:
Mateja Žvižaj
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962 143

Kamnik – Dnevni center, ki
združuje približno 50 uporabnikov, je svoja vrata odprl
januarja leta 2012, v največji
meri pa ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občina Kamnik, v
manjšem delu pa tudi občini Komenda in Mengeš.
Nastal je na pobudo uporabnikov takratnega Centra
za socialno delo Kamnik, ki
so na občini hitro naleteli
na posluh in podporo in so
se že kmalu preselili v prostore nekdanje železniške
postaje na Kolodvorski, ki
so jih poimenovali Štacjon.
Njihove aktivnosti so usmerjene v izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov;
spodbujajo jih namreč k
aktivnejšemu zagotavljanju
njihove lastne socialne varnosti in k samostojnosti na
vseh področjih, pomagajo
jim pri ohranjanju pridobljenih in razvijanju ter
učenju novih spretnosti in
veščin, spodbujajo k aktivnemu in kakovostnemu

potrebnih veliko potrpljenja, poguma in volje,« je
poudarila nova strokovna
vodja.
V Štacjonu se veliko povezujejo tudi z drugimi sorodnimi institucijami in tako so
svoje programe ob praznovanju predstavili tudi združenje Ozara in Center za
duševno zdravje odraslih, ki
deluje v Zdravstvenem
domu Domžale in s svojimi
storitvami pokriva tudi občino Kamnik.

Park sredi kraja so s simboličnim prerezom traku ob občinskem prazniku tudi uradno odprli.

Kamnik (Glavni trg)
KS Duplica (Bakovnik - Frezija)
KS Podgorje (Ci&Ca)
KS Šmarca (Taberna)
KS Volčji Potok (brunarica)
KS Tunjice
KS Motnik
KS Špitalič
KS Zg. Tuhinj
KS Pšajnovica
Vrhpolje (Pri Repniku)
Dom starejših občanov Kamnik
Godič
Kamniška Bistrica

Mestna godba Kamnik se opravičuje za morebitne predčasne
prihode oziroma nekajminutne zamude na prizorišča budnic.

Jasna Paladin

V Šmarci odprli park

vabita ob praznovanju 1. maja 2022 na
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Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, ki deluje v okviru Centra za socialno
delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, je v desetih letih postal nepogrešljivo mesto
srečevanj, v stroki pa tudi primer dobre prakse.

Foto: Jasna Paladin

Atletska steza
za šolarje in občane
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Šmarca – Park v Šmarci je
občina začela urejati že konec leta 2020, ko so pri spomeniku vgradili granitne
kocke in betonske robnike,
površino asfaltirali in izvedli
tudi kabelsko kanalizacijo –
vse to za 12.900 evrov. Dela
pa so se lani nadaljevala z
namenom, da v Šmarci celovito prenovijo območje s pohodnimi površinami, prostorom za počitek in ozelenitvijo ter uredijo osrednji
park – idejo zanj je podal
predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar,
zasnovo samo pa je pripravila krajinska arhitektka Marta Vahtar.
»Šmarca, na prvi pogled
morda brez posebnih naravnih danosti, pa vendar, ko se
malo ozremo okoli sebe,
zaznamo veliko lepega. Na
jugu nam zavetje daje Homški hrib, na zahodu nas obdajajo zelena polja, katerih
žitno klasje se poleti obarva
zlatorumeno, na severu se
oko spočije na prekrasnem
kulisju kamniških planin,
na vzhodu pa te planine napajajo zeleno os reke Kamniška Bistrica. Že pred nekaj
leti so se naši predniki odločili, da del te vode preusme-

Krajani Šmarce so odprtje parka pospremili v velikem
številu. / Foto: Občina Kamnik
rijo v mlinski kanal skozi
Šmarco. Prav tu, v neposredni bližini, se je pretakala ta
bistra voda in v naš kraj
sprva prinesla življenje, kasneje pa je s svojo energijo
gnala vodna kolesa mlinov,
žag in fužin, za njimi pa
tudi tehnično že sodobnejše
turbine. Vse to pa je omogočalo uspešen razvoj kraja,
predvsem obrti in podjetništva. Vse te zgodovinske
elemente smo vključili v
samo prenovo parka, saj
smo želeli izkazati spoštovanje našim prednikom in pokazati čut do naravne dediščine. Okoli mogočne vaške
lipe, ki se ponosno dviga tu

nad parkom, je postavljena
klop, ki je v obliki mlinskega
kolesa in je namenjena za
sedenje ter počivanje. Opremljena je tudi z diskretno
osvetlitvijo. Tlakovana pot
skozi park pa simbolizira
tok vode in je sestavljena iz
monumentalnih plošč različnih dimenzij. Ob poti se
dvigata dva manjša zidca, ki
imata na svojih stranicah
odtisnjena reliefa družinskih imen lastnikov nekdanjih vodnih naprav. Spominski zid za menoj pa smo
obeležili z informativno-izobraževalno tablo, opremljeno s kratko zgodovino
Šmarce in šmarske mlinšči-

ce s prikazom arhivskih katastrov z dodanimi lokacijami vodnih naprav. Dodatno
pa smo vključili fotografije
tedanjega časa fotografa Petra Nagliča. Dodan je tudi
najnovejši ortofoto posnetek, ki predstavlja Šmarco z
vrisanim potekom mlinščice. Nasprotna stran pa je
posvečena spominu na nekdanje krajane, ki so se zapisali v zgodovino kraja ali
širše, poleg pa je dodan še
reliefni opis našega grba. V
ta grb smo vključili vse
glavne krajevne atribute.
Na več mestih parka je dodana nova zasaditev, ki pa
mora omogočati preglednost križišča. Verjamemo,
da bo park s to preureditvijo še bolj približan vsem
krajanom tudi v odnosu do
spoštovanja zgodovine in
identitete domačega kraja,«
je na uradnem odprtju parka ob letošnjem občinskem
prazniku povedal Šporar.
Vrednost investicije je znašala 46.900 evrov.
Zbrane je nagovoril tudi župan Matej Slapar, ki je povzel projekte, ki jih je občina
v Šmarci izvedla v zadnjih
letih, ter napovedal načrte
za letos – asfaltiranje Bistriške ceste in prehod za pešce
na začetku Šmarce.
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Veseli pločnika in
prenovljenega mostu

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

V Volčjem Potoku so tudi uradno odprli dve novi pridobitvi – pločnik ob glavni cesti od Arboretuma
do avtobusne postaje in prenovljeni most na lokalni cesti skozi Rudnik.
Jasna Paladin

ob prihajajočem dnevu upora proti okupatorju, 27. aprilu,
in ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam v svojem
imenu in v imenu sodelavcev občinske uprave iskreno voščim. Obenem naj se ob zaključku praznika Občine Kamnik
zahvalim vsem, ki ste pripomogli k pestremu, raznolikemu
in ponosnemu praznovanju rojstnega dne generala Rudolfa Maistra - Vojanova.
Na mnogih korakih dokazujemo, da znamo sodelovati in si
prisluhniti. Vodilo vseh nas je razvoj naših krajev, zato je
pomembno, da skupaj ustvarjamo in gradimo skupno prihodnost. Tako kot so gradili prihodnost za nas naši predhodniki, pa ustvarjajmo dobre pogoje za delo in življenje naših zanamcev.

Slavnostno odprtje novega pločnika v Volčjem Potoku / Foto: Jasna Paladin
naši krajevni skupnosti, tako
izgradnje pločnika kot tudi
obnove mostu. Zahvaljujem
se članom Sveta Krajevne
skupnosti Volčji Potok, predvsem svetniku Petru Kuretu,
ki je res namenil ogromno
svojega prostega časa in idej,
da je bil projekt izgradnje
pločnika uspešno izveden.
Ta del pločnika je bil več kot
potreben in kar nekaj let smo
čakali na to, da bomo ne
zgolj krajani, ampak vsi občani Kamnika bolj varno hodili na tem območju. Velika
pridobitev je pločnik tudi

zato, ker smo del naselja
Volčji Potok povezali s pločnikom s sosednjo občino
Domžale. Nadejam se, da
bomo nekaj sto metrov pločnika, ki še manjka, naredili
v naslednjem mandatnem
obdobju, da bo ta zgodba
tudi zaključena. Tudi most,
ki povezuje vas Rudnik z
našo krajevno skupnostjo in
občino Kamnik, je bil zelo
dotrajan in grozilo je, da bo
ta povezava prekinjena. Oba
projekta sta pokazala, da je
sodelovanje v lokalni skupnosti pomembno. Če sode-

lujemo in si znamo prisluhniti, smo lahko uspešni.
Upam, da bo tako tudi v prihodnosti in se bo vas Volčji
Potok razvijala še naprej,« je
dejal Virant in se zahvalil
vsem, ki so pomagali pri
uresničitvi obeh projektov.
Župan Matej Slapar je poudaril, da so na pločnik krajani čakali vrsto let, čeprav je
bila to prioriteta krajevne
skupnosti, pločnik pa je pomemben zaradi varnejše
hoje v šolo, pa tudi kot pomembna turistična pot do
Arboretuma Volčji Potok.

Velika pridobitev za Špitalič

www.kamnik.si

Volčji Potok – Skoraj 500
metrov dolgega pločnika so
se najbolj razveselili krajani
ob glavni cesti, saj bo njihova pot odslej mnogo bolj
varna. Med avtobusnima postajališčema je občina hkrati
uredila tudi nadvišan prehod za pešce, po vsej dolžini
pa še javno razsvetljavo in
odvodnjavanje. Iz proračuna
je občina za to namenila slabih 250 tisoč evrov, v tej krajevni skupnosti pa so lani
izvedli še en projekt, in sicer
most na lokalni cesti Volčji
Potok–Rudnik pri Radomljah. Občina je za to naložbo namenila približno 50
tisoč evrov. Obe pridobitvi
so svojemu namenu uradno
predali ob letošnjem občinskem prazniku.
Zasluge za pločnik imajo številni krajani, ki so pri projektu tvorno sodelovali, saj so
nekateri odstopili svoja zemljišča, je na slavnostnem odprtju poudaril predsednik
Krajevne skupnosti Volčji
Potok Domen Virant. »Hvala, ker ste nas prišli danes
podpret in prišli pogledat
naša dva uspešno realizirana
projekta. Zahvaljujem se
vsem krajankam in krajanom, ki so tvorno pristopili k
reševanju obeh prepotrebnih
infrastrukturnih projektov v

Vljudno vas vabim, da se udeležite slovesnosti ob dnevu
upora proti okupatorju, ki bo v torek, 26. aprila 2022, ob 17.
uri v parku Evropa. Nekaj dni kasneje bomo mednarodni
praznik dela začeli s tradicionalno prvomajsko budnico ob
zvokih Mestne godbe Kamnik, mednarodni praznik dela
pa bomo, skupaj s člani DKD Solidarnost, s kulturnim programom počastili ob 11. uri v Kamniški Bistrici.

Delna in popolna zapora ceste na Črnivec
Črna pri Kamniku – Direkcija RS za infrastrukturo se je lotila
obnove vozišča državne ceste Stahovica–Črnivec, zaradi česar na treh odsekih v času od 9. aprila do 31. maja velja
sprememba prometnega režima: delna zapora na odseku
od Stahovice 12 do kamnoloma v Črni, popolna zapora od
Potoka v Črni 1 do kamnoloma v Črni in delna zapora v bližini stanovanjskega objekta Podstudenec 3. J. P.

Stražni stolp je bil obarvan v modro

Ob občinskem prazniku so uradno odprli tudi saniran zemeljski plaz na cesti Špitalič–Dolina.
Sanacija, ki je bila ena zahtevnejših tovrstnih v občini do sedaj, je stala skoraj sto tisoč evrov.

Kamnik – V soboto, 2. aprila, smo praznovali svetovni dan
zavedanja o avtizmu, ki so ga na pobudo Zveze za avtizem
Slovenije počastili tudi v Kamniku. V ta namen so na predvečer dneva stražni stolp na Malem gradu osvetlili v modro
barvo. Kot so povedali na občini, so s tem želeli razširiti zavedanje o avtizmu ter ozaveščati družbo o razumevanju oseb z
avtizmom in varovanju njihovih človekovih pravic. J. P.

Jasna Paladin

Delna zapora ceste skozi Tuhinjsko dolino

Špitalič – Občina Kamnik je
lani sanirala kar petnajst zemeljskih plazov, eno večjih
gradbišč je bilo ob cesti Špitalič–Dolina, kjer so gradbeni stroji zabrneli že lansko
poletje.
Sanacija je zajela gradnjo
dveh kamnitih zidov v dolži-

ni 26,5 metra in 10,60 metra ter pilotne stene v dolžini
29,60 metra, za katero je
bilo treba izvrtati trideset pilotov globine 6,5–9,5 metra.
Na vseh treh odsekih občinske ceste so uredili tudi odvodnjavanje.
Da zemeljski plaz ne ogroža
več ceste, so se najbolj razveselili krajani Doline, a

Zemeljski plaz ceste v Dolino ne ogroža več. / Foto Občina Kamnik

projekt je velika pridobitev
za celo krajevno skupnost
Špitalič, je poudaril predsednik KS Marko Drolc, saj v
teh krajih opažajo vedno
manj priseljevanja oziroma
gradenj mladih družin. »V
Špitaliču je problem, da
smo še vedno demografsko
ogroženi, manjka nam mladih. Tukaj se pojavlja problem novogradenj, zadnja
nova hišna številka je stara
kar 22 let. Problem so tudi
prostorski načrti in ljudje
odhajajo. Tudi komunalni
prispevek, ki ga v Špitaliču
plačamo sorazmerno veliko,
je težava. Vse to so ovire, da
mladi ne ostajajo,« je med
drugim povedal Drolc, ki je
slavnostni trak prerezal skušaj z županom Matejem Slaparjem. Ta je v svojem nagovoru pred zbranimi krajani
med drugim povedal, da si
občina prav z obnavljanjem

cestne infrastrukture prizadeva, da bi občani ostali na
podeželju. »Ta projekt je bil
eden najzahtevnejših, saj je
zaradi ceste v vzponu in
serpentinah plaz povzročil
poškodbe nad in pod cesto
na kar treh odsekih. Ker sodimo med erozijsko bolj
ogrožene občine v državi, sanaciji plazov namenjamo veliko pozornosti in denarja.
Kar nekaj cestne infrastrukture pa se ureja tudi s strani
države, trenutno preko Kozjaka, kar izboljšuje kakovost bivanja v teh krajih,« je
povedal župan.
Občina Kamnik je za sanacijo s strani Ministrstva za
okolje in prostor pridobila
delno povrnjena sredstva v
višini 74.100 evrov, končna
vrednost investicije pa je
znašala 96.300 evrov. Dela
je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik.

Špitalič – Direkcija RS za infrastrukturo bo v prihodnjih tednih
izvedla preplastitev 300-metrskega odseka ceste skozi Tuhinjsko dolino Špitalič–Kekec, zaradi česar bo od 13. aprila do
24. maja na tem delu veljala delna zapora ceste. Občane in
voznike v času del prosijo za razumevanje in strpnost. J. P.

OBČINA KAMNIK
objavlja

JAVNI RAZPIS

za

sofinanciranje nakupa enotne urbane opreme
v starem mestnem jedru.
Razpisna dokumentacija bo objavljena
na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si
od petka, 15. aprila 2022, dalje.
Dodatne informacije: Katarina Ščetinin, telefon 01/8318 127
ali po elektronski pošti: katarina.scetinin@kamnik.si.
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Občinske novice, mnenja
Predavanje Prometne
nesreče in posledice
Kamnik – Policijska postaja
Kamnik in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik vabita
na predavanje z naslovom
Prometne nesreče in posledice, ki ga ob začetku motoristične sezone organizira
Policijska uprava Ljubljana.
Predavanje, ki bo v četrtek,
21. aprila, ob 17. uri v Samostanu Mekinje, je namenjeno predvsem uporabnikom
enoslednih motornih vozil,
mladim voznikom in tudi
drugim udeležencem v pro-

metu. Namenjeno je ozaveščanju o posledicah prometnih nesreč in posledično
krepitvi zavedanja, kako pomembno je naše ravnanje v
prometu. Predavatelj Tomaž Tomaževic bo v od 45
do 60 minut dolgem interaktivnem predavanju
predstavil osebne zgodbe o
prometnih nesrečah, v katerih je bil posredno ali neposredno udeležen ali jih je
obravnaval kot policist. Predavanje je brezplačno, nanj
pa se je treba prijaviti na elektronski naslov predavanja_
nesrece@policija.si.

Vrhpolje – Obnova kanalizacije in vodovoda na Vrhpoljah se
nadaljuje in izvajalec je do sedaj zgradil že 300 metrov kanalizacije (od načrtovanih 385,75 metra) in 60 metrov vodovoda
(od načrtovanih 410 metrov). »Na tem delu so kanalizacijske
cevi betonske, in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar
se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah
odpadnih in meteornih voda pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda,«
opažajo na občini, krajane pa prosijo za razumevanje, saj
bodo dela potekala pod popolno zaporo prometa. J. P.

Kaj pa pokopališča?

Anton Iskra, občinski svetnik
NSi Kamnik

Skrb za starejše

Matija Sitar Močnik,
svetnik SDS

Štiriletno opravljanje funkcije
občinske svetnice se počasi izteka in zadovoljna sem, da
sem v svojem mandatu pripomogla k izboljšanju razmer
na področju starejših in ranljivih, ki velikokrat ostajajo
neopaženi, nemočni in brez
podpore, ko pomoč najbolj
potrebujejo.
V iztekajočem se mandatu
smo s svetniki in županom
dosegli naslednje premike na
področju upokojencev: uvedba
projekta Prostofer, brezplačnih prevozov upokojencev,
prizidek in povečanje Doma
starejših občanov Kamnik in
zagotavljanje oskrbe na domu
z Zavodom Pristan po nižji
ceni v primerjavi s sosednjimi
občinami.
Želja imamo še veliko, kako
najbolje pomagati našim občanom, vendar vsaka želja
terja svoj čas, da se realizira.
Omenila bi še 9. decembra
2021 sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je vpeljal
nov steber socialne varnosti
za enakopravno pomoč vsem,

Mojca Škraba,
svetnica DeSUS

proračun treba med letom
prilagoditi, a vendar se bistveni projekti lahko začno pripravljati.
S pomočjo sofinanciranja se
trenutno gradita dve kolesarki
povezavi, s čimer bo okolju in
zdravju prijazna mobilnost
lahko postala del našega vsakdana. Omeniti velja tudi precejšnje število cest, ki so se rekonstruirale v zadnjem času,
tako lokalne (v pristojnosti
občine) kakor tudi državne (v
pristojnosti države).
Kislo jabolko, v katero so nekateri kolegi že zagrizli v polni
meri in v katero bo moral
zagristi celotni občinski svet v
naslednji sestavi, pa bo ureditev parkirnih površin na področju (ožjega) mestnega središča. Tu imam še posebno v
mislih garažno hišo pri zdravstvenem domu, kjer bo nujno
treba urediti in povečati parkirne zmogljivosti, primarno
za obiskovalce zdravstvenega
doma.
Neizmerno pa me veseli, da bo
v Kamniku ena od novo nastajajočih ulic nosila ime po
Kamničanu, padlemu v vojni
za samostojno Slovenijo, Edvardu Peperku.

Politika mora služiti ljudem, saj
nam ljudje na volitvah namenijo
glas, da jih zastopamo in skozi
mandat predstavljamo njihove interese in vrednote, ki si jih delimo. V
občinskem svetu smo bili v tem
mandatu žal priče, da je kar nekaj
odlokov poželo velik plaz negodovanja med ljudmi in po mojem
mnenju je bil glavni razlog za to
premalo vključenosti javnosti v zakonodajne postopke. Na marčevski
seji občinskega sveta pa v drugi
obravnavi ni bil potrjen Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
za območje K6 Utok, saj so bili pomisleki in strahovi okoliških občanov predstavljeni šele na seji občin-

skega sveta. Večkrat sem opozarjal
na pomen vključevanja širše javnosti v postopke in da bi tako v resnici
zaživel model soodločanja oziroma
participativne demokracije. Za soodločanje si je res treba vzeti več
časa, vendar pa je na koncu sprejeta rešitev kvalitetnejša. Za boljšo
obveščenost javnosti pa smo odgovorni tudi vsi, ki delamo v politiki, da jo obveščamo o svojem delu
celovito in podprto z dejstvi. Demokratične volitve so bile izborjene z osamosvojitvijo Slovenije in
zato je prav, če to pravico uporabimo vedno, ko je za to priložnost.
Letos bo to mogoče storiti najprej
na državnozborskih volitvah, nato
na lokalnih in še na predsedniških
in upam, da bo aktivno držav
ljanstvo res zaživelo, še posebej
apeliram na mlade, da o svoji usodi
odločajo sami in je ne prepustijo
drugim. Mladi smo večkrat dokazali, da nam je mar za razmere v družbi, in naj bo tako tudi tokrat.
Edis Rujović,
Stranka Lista Dušana Papeža

ki zaradi starostne onemoglosti, dolgotrajne bolezni ali
invalidnosti potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih.
Oskrba na domu ne bo več
odvisna od finančne moči
družine ali občine, ker bo v
celoti plačana iz nacionalne
blagajne za dolgotrajno oskrbo. Domač družinski oskrbovalec bo lahko pri zahtevni
oskrbi polno zaposlen za oskrbo svojca, plačo bo prejemal
iz nacionalne blagajne. Slovenci bomo začeli usvajati
sodobno znanje in izkušnje o
tem, kako v današnjih razmerah opravljati osnovno človeško nalogo solidarne pomoči
onemoglim ljudem.

Odprli nove prostore
V KIKštarterju so tudi uradno odprli mansardne
prostore, v katerih so uredili dodatnih devet
pisarn.
Aleš Senožetnik
Kamnik – V sedmih letih delovanja je kamniški KIKštarter zrasel v prepoznavno valilnico podjetnikov, ki se ves
čas razvija. Že pred časom
so v mansardnih prostorih
uredili dodatnih devet pisarn, v katerih lahko deluje
tudi do 22 podjetnikov. Pred
nedavnim so nove prostore
tudi uradno odprli in jih
predstavili javnosti, predvsem pa podjetnikom, ki ves
čas podpirajo kamniško
podjetniško skupnost.
Od leta 2015 do danes so namreč stavbo, v kateri gostuje
podjetniški sodelavni center, temeljito obnovili. V
prenovo so vložili 350 tisoč
evrov, od tega so podjetniki,
člani Podjetniškega kluba

Volitve so aktivno državljanstvo

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; svetniška skupina NSi

To vprašanje se slej ko prej vedno znova pojavi, ko se razmislek
ali razprava dotakne občinske
prostorske politike in njenih
učinkov na demografska gibanja v lokalni skupnosti. To zlasti
zadeva dolgoročno načrtovanje
oz. predvidevanje razvoja dogodkov. Vprašanje zadeva neizogibno dejstvo: vsi občani smo
umrljivi in slej ko prej se za vsakogar izmed nas pojavi vprašanje, ali bo in kje bo na voljo
prostor za dostojni pokop naših
posmrtnih ostankov.
V občini Kamnik je bilo za pokojne doslej dobro poskrbljeno.
Pokopališka dejavnost je v pravnem redu dobro urejena in se
kot ena od najosnovnejših gospodarskih javnih služb tudi kakovostno izvaja. Vselej pa je
pred občino izziv, kako tudi
srednje- in dolgoročno zagotoviti ustrezno velike in primerne
površine za širitev pokopališč.
Le-te morajo v sedanjem času
ustrezati številnim zahtevam oz.
pravilom, ki jih določajo tako
predpisi kot tudi družbene norme in vrednote oz. prevladujoča kultura v naši družbi, zlasti pa
spoštljiv odnos do pokojnih in
še živečih svojcev. Pokopališča
torej v obstoječi mozaik rabe
prostora nikakor ni lahko umestiti ne z vidika razpoložljivih
površin in prometne dostop-

Mandat se
zaključuje, a …
Mandat se počasi zaključuje, a
projekti se bodo odvijali dalje.
Po pretečenih več mandatih
nevidna šola dobiva svojo obliko in bo kmalu (če ne bo
večjih pretresov v dobavnih
verigah) sprejela učence.
Stekli so pogovori o ustanovitvi parka Kamniško-Savinjske Alpe, pri čemer bo posebno pozornost treba nameniti
njegovi smiselnosti in morebitnim oviram, ki bi jih ustanovitev prinesla domačinom.
Samega množičnega turizma
in (ne)olike obiskovalcev
ustanovitev parka ne bo rešila, bo pa prinesla omejitve v
razvoju in delovanju samega
kraja. Ustanovitev parka se
mi zdi smiselna zgolj in samo
ob večinski podpori lokalnih
prebivalcev, ki morajo biti
transparentno informirani
tako o prednostih kot tudi
morebitnih pomanjkljivostih
morebitno ustanovljenega
parka.
V preteklih letih je bilo uspešno izpeljanih kar nekaj projektov tudi s pomočjo državnih oziroma evropskih
sredstev, kjer mislim, da imamo še kar nekaj neizkoriščenega potenciala. Evropski in
državni denar sta še posebno
v zadnjih dveh letih radodarno na voljo in treba bi ju bilo
izkoristiti. Veseli me, da je
občinski svet sprejel proračun
tudi za leto 2023, saj se tako
lahko začnejo pripravljati
projekti za naslednje leto, kar
je osnova za prijavo na razpise za državno ali evropsko
sofinanciranje. Seveda bo

Na Vrhpoljah zaradi del popolna zapora

nosti ne s stališča dostojnosti
spomina na pokopane.
Največji prostorski izzivi zadevajo osrednje kamniško pokopališče Žale in pa mekinjsko
pokopališče pri samostanskem
kompleksu. Prvo je vsekakor
največje v občini, zaradi bližine
najbolj naseljenega predela lokalne skupnosti – mesta Kamnik
– pa vsaj na dolgi rok občini
postavlja največ izzivov, kar zadeva širitev. Drugo je izrazito
omejeno že z danostmi terena
in obstoječo rabo prostora, z
rastjo prebivalstva Mekinj in
bližnjih naselij pa se potrebe po
zadostnih pokopaliških površinah le še povečujejo.
Morda se pri soočanju s problemi umeščanja pokopališč v
prostor in njihovih širitev lahko
marsičesa naučimo iz preteklosti. Tako so bile v srednjem veku
razmeroma majhne površine
pokopališč ob kratkih življenjskih dobah ne tako majhnega
števila prebivalcev kljub vsemu
v uporabi dolga stoletja. Grobove so po nekaj letih od pogreba
redno prekopavali in kosti pokojnih spoštljivo zbrali ter shranjevali v kostnicah. S tem so bili
grobovi vedno znova na voljo
za nove pokope, četudi se pokopališča niso bistveno širila. V
zadnjih stoletjih pa prevladuje
trajnost grobov, zato se posmrtne ostanke tudi desetletja ali
stoletja dolgo le izjemoma prekopava.
Ali je prihodnost dolgoročnega
upravljanja pokopališč v nadaljevanju sedanje prakse ali pa v
vrnitvi k srednjeveškemu načinu? Tega ne vem.

Mnenje občinske svetnice

LISTA DUŠANA PAPEŽA, PODJELŠA 2, KAMNIK

Jasna Paladin

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik, prispevali 165 tisočakov, za približno 20 tisoč
evrov so zbrali donacij in
prispevali prav toliko lastnih
sredstev, od Eko sklada so
pridobili 18 tisoč evrov, preostanek pa so financirali z
najemom kredita. S sredstvi
Občine Kamnik pa financirajo program in delavnice,
ki jih izvajajo v Kamniku in
tudi v srednjih in osnovnih
šolah.
Zbrane je na odprtju nagovoril tudi predsednik Zadruge KIKštarter Matjaž Jug.
Kot je dejal, so si najprej zadali cilj, da mladim podjetnikom omogočijo prostore
in delavnico, kjer lahko
ustvarjajo, uspelo pa jim je
narediti še korak dlje, saj so
ustvarili tudi močno povezano podjetniško skupnost.

Otvoritveni trak sta prerezali uporabnici Ina Klanšek in
Tajda Tonin. / Foto: Matevž Semprimožnik
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Aktualno

V okraju Kamnik
dvajset kandidatov

Za glasove Kamničanov se bo na državnozborskih volitvah
potegovalo dvajset kandidatk in kandidatov. / Foto: Jasna Paladin
10. Janez Pančur, DeSUS –
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 11. Ivan
Mitrevski, Levica, 12. Dragica Klemše, Stranka Alenke
Bratušek, 13. Mojca Podobnik Rozman, Lista Borisa
Popoviča – Digitalizirajmo
Slovenijo, 14. Maja Aleksovska-Lesjak, Socialni demokrati – SD, 15. Nežka Poljanšek, Slovenska demokratska
stranka – SDS, 16. Monika
Bregant, Slovenska nacio-

nalna stranka – SNS, 17.
Zdenka Čemažar, Za
ljudstvo Slovenije – ZLS, 18.
Matjaž Zorman, Naša dežela, stranka dr. Aleksandre
Pivec, 19. Matej Tonin, Nova
Slovenija – Krščanski demokrati in 20. Marjan Šarec,
Lista Marjana Šarca – LMŠ.
Opozorimo še, da se 20.
aprila izteče rok, do katerega
lahko volivci zaprosijo za
glasovanje na domu zaradi
bolezni. Državna volilna ko-

Na volitvah
obkrožite
številko
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Naročnik: DeSUS-Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljub ljana

Volilna komisija je tudi že
izžrebala vrstni red list na
glasovnici, gospodinjstva pa
so v teh dneh prejela publikacije s seznami kandidatov
v posameznih okrajih.
V kamniškem okraju so
kandidatke in kandidati: 1.
Nina Tušar Markež, Naša
prihodnost in Dobra država,
2. Žiga Jereb, Domovinska
liga – DOM, 3. Robin Majnik, Nestrankarska ljudska
lista Gibanja Zdrava družba,
4. Andreja Pogačar, Vesna
– Zelena Stranka, 5. Ferhan
Korač, ZOS – Zavezništvo
Osvobodimo Slovenijo (Gibanje Zedinjena Slovenija –
ZSi in Stranka slovenskega
naroda – SSN), 6. Neja Repinc, Piratska stranka Slovenije, 7. Rok Držanič, Državljansko gibanje Resni.ca, 8.
Simona Kustec, Povežimo
Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS), 9. Aleš
Lipičnik, Gibanje Svoboda,

misija (DVK) je sprejela
sklep, da morajo volivci k
vlogi priložiti zdravniško potrdilo. Pri tem prihaja do težav, saj precej zdravnikov
zavrača njihovo izdajo, kar
je DVK označila za nesprejemljivo in onemogočanje
uresničevanja volilne pravice. Poleg tega nekateri
zdravniki izdajo potrdila
tudi zaračunavajo. Glede
slednjega so v DVK dejali,
da za odločanje o (ne)plačljivosti potrdil nimajo pooblastila. Volivci, ki bodo pred
volitvami v izolaciji zaradi
okužbe s koronavirusom,
morajo k vlogi predložiti potrdilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji, zdravniško
potrdilo torej zanje ni potrebno.
Predčasno glasovanje bo potekalo od torka, 19. aprila,
do vključno četrtka, 21. aprila, med 7. in 19. uro. Volišče
za predčasno glasovanje je
na sedežu Občine Kamnik,
Glavni trg 24.

inženir elektroenergetike, komercialist,
skrben mož, oče in dedek,
gasilec, kmet

mag. Julijana
Mlakar
Podpiramo
ga zaBizjak
poslanca.
Podprite ga še vi!

Naročnik oglasa: DESUS, KERSNIKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

1. stran

Janez Pančur

Za varno, uspešno, suvereno in
ljudem
ZA: prijazno državo brez delitev

za varno
in dostojno
Julijani
zaupamo:
častni
občan dr.starost,
Aleksander Doplihar,
. pokojnine
kirurg
dr.
Erik
Brecelj,
nekdanja
ravnateljica
Glasbene
in
. p lače za dostojno preživetje zaposlenih
šole
Kamnik
Darka
Skalar,
pesnica
Nina
Osredkar,
njihovih družin,
podjetnica
Mojca
Škraba, zeleni
Danilorazvoj
Poljanšek,
dipl. med.
okolje,
trajnostni
in samooskrbo,
.s. zdravo
Darinka Klemenc, šofer Janez Slapnik, podjetnik
pravičnost in medgeneracijsko solidarnost,
. socialno
Janez
Mlakar, šivilja Anica Osolin, nekdanja ravnateljica
javnoMaistra
zdravstvo
in šolstvo,
. neprofitno
Gimnazije
Rudolfa
Kamnik
Maja Sajovic Verbole,
demokratični
razvoj
družbe.
.Janko
Loboda, kmet Jože Romšak in številni drugi.

S 1. 7. 2022 UVAJAMO NOVO STORITEV ZBIRANJA PAPIRJA IN KARTONA
Občane Kamnika obveščamo, da bomo s 1. julijem 2022 začeli s spremenjenim načinom ločenega zbiranja odpadnega papirja in kartona.
V soglasju z Občino Kamnik namreč uvajamo zbiranje po sistemu »od vrat do vrat«, tako kot to velja za ločeno zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom), mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom) in opcijsko biološko razgradljivih
odpadkov (rjava posoda). To pomeni, da bomo vsakemu gospodinjstvu v mesecu juniju dostavili tipsko črno posodo z modrim pokrovom
(prostornina 240 l), ki vam bo v bodoče služila za odlaganje vseh odpadkov iz papirja in kartona. Posode z modrim pokrovom bomo praznili
enkrat na 4 tedne. Uporabniki boste prejeli tudi nov Koledar odvoza odpadkov.

ZBIRANJE PAPIRJA IN KARTONA V POSODI Z MODRIM POKROVOM

ZAKAJ?

Ker smo pri analizi odpadkov, ki končajo v črni posodi s črnim pokrovom za ločeno
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ugotovili, da se v mešanih komunalnih
odpadkih še vedno nahaja od 5 do 10 % papirja in kartona ter embalaže iz
papirja in kartona, ki ga želimo izločiti.

KDAJ?

Od 1. julija naprej.

KAKO?

Vsakemu gospodinjstvu bomo v mesecu juniju dostavili črno posodo z modrim
pokrovom velikosti 240 l. Pri blokih bomo namestili posode velikosti 1100 l.

KAJ PA
ODVAŽANJE?

Posodo bomo praznili enkrat na 4 tedne.

ALI BODO
ŠE KAKŠNE
SPREMEMBE?

Istočasno bomo spremenili tudi pogostost odvažanja črne posode s črnim
pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz individualnih
gospodinjstev (hiša), ki jo bomo tudi praznili enkrat na 4 tedne.
Gospodinjstvo, v katerem je novorojenček ali starostnik, ki potrebuje plenice,
lahko zaprosi za dostavo dodatne črne posode brez dodatnega plačila za
določen čas najmanj 2 leti pri novorojenčku oz. dokler bo obstajala potreba
pri odrasli osebi.

PUBLIKUS D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, LJUBLJANA

Ker želimo zmanjšati količino ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov,
ki predstavljajo velik del skupnega stroška za ravnanje s komunalnimi odpadki.

OGLASNO SPOROČILO
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Matjaž
Zorman

Od kod sem: Celo življenje sem
Kamničan povezan s Komendo.
Starša izhajata iz Gore pri
Komendi.
Moje kompetence: izhajam
iz podjetniške družine, 35 let
izkušenj iz gospodarstva je
navrglo moj največji projekt
Slovenia Eco Resort, katerega sem
sprojektiral, zgradil in ga uspešno
vodim.
Zakaj kandidiram za poslanca DZ:
Poznam probleme v gospodarstvu,
turizmu in kmetijstvu, za katere
imam tudi rešitve.
Z vašim zaupanjem bomo sledili
modernim smernicam razvoja in
blaginje.
Hvala za zaupanje in vaš glas,
Matjaž Zorman

#Za Ljudi
V stranki Naša dežela gradimo politiko poguma
izražanja svojih mnenj in stališč, povezovanja,
medsebojnega zaupanja in spoštovanja,
konstruktivnega dialoga in solidarnosti. Politiko,
katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev
za uspešno družbo, prijetno sobivanje in kvalitetno
življenje vseh državljanov za naslednjih 30 let.

Dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke

Naše zaveze:
Decentralizacija

Za mlade

Kmetijstvo

Enakomeren gospodarski
in družbeni razvoj države.
Zaposlitvene možnosti in
kvalitetno življenje v vseh
regijah.

Prenovljen izobraževalni
sistem. Spodbujevalna
zaposlitvena in stanovanjska
politika za uresničitev
osebnih in poslovnih ciljev
mladih znotraj meja države.
Omogočanje razvoja
ustvarjalnosti in podjetnosti.

Napredno, okolju prijazno,
trajnostno kmetovanje, ki bo
zagotavljalo lokalno pridelane
naravne dobrine in prehransko
samozadostnost. Kmetovanje,
ki temelji na odgovorni kmetiji,
ki je bila vedno sinonim za
slovensko podeželje.

Gospodarstvo

Zdravstveni sistem

Za starejše

Odprava nepotrebne
administracije, razbremenitev
stroškov dela, trajnostna
naravnanost, kot odpravljanje
ovir za sproščanje podjetnosti.
Malo gospodarstvo in
trajnostni turizem kot
perspektivna nosilca
gospodarskega razvoja.

Sodobno, kvalitetno,
učinkovito in dostopno
zdravstvo, ki bo na prvo
mesto postavljalo človeka,
uporabnika zdravstvenega
sistema in njegovo zdravje.
Uporabnik mora postati tisti,
ki bo odločal kako upravljati s
svojim lastnim zdravjem.

Dostojne pokojnine, ki jih
bo omogočala predvsem
spodbujena podjetnost aktivnih
generacij. Dolgotrajna oskrba
zagotovljena na svojem domu
ali v izbranih ustanovah.
Izgradnja novih domov,
negovalnih bolnišnic, enot za
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Socialna in pravna
država

Okolje

Skrb za najranljivejše člane
naše družbe. Spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin,
pravil zapisanih v ustavi in
zakonih in neodvisna sodišča.

nasadezela.si

Čist zrak in čista pitna voda za
vse državljane. Spodbujanje
trajnostne naravnanosti vseh,
ki živimo v tem okolju, saj smo
od njega soodvisni.

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi
Naša dežela,
dr. Aleksandre Pivec
NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

Naročnik
in plačnik:
Naša dežela,
5, Maribor
Naročnik
oglasa
je stranka
NašaPartizanka
dežela cesta
dr. Aleksandre
Pivec.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA; OO KAMNIK

»Nežka Poljanšek
vrednote, kot so družina,
domovina, vera, delo,
poštenje in spoštovanje,
izpričuje v vsakdanjem
življenju. Zato z
gotovostjo rečem, da je
v Kamniku in Komendi
Nežka najboljša izbira za
poslanko v DZ!«
Janez Janša,
predsednik vlade RS

»Kdo lahko bolje razume
mlade kot mama, ki doma
vzgaja in živi s svojimi
štirimi otroki? Trdno sem
prepričan, da bo glas za
Nežko Poljanšek
tudi glas za mlade in
njihove potrebe, ker ji ni
vseeno, kakšna bo njihova prihodnost.«
Anže Logar,
minister za zunanje zadeve

Nežka Poljanšek
DRUŽINA – DOMOVINA – VERA – DELO –
POŠTENJE – SPOŠTOVANJE
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»Toliko ljubezni do
domovine, kot sem je
začutila pri Nežki
Poljanšek, sem zaznala le
še pri najbolj zavednih
Slovencih v tujini. Zato si
želim, da bi čim več takih
poslank zasedlo mesta v
našem parlamentu!«
Helena Jaklitsch,
ministrica za Slovence
po svetu

10 razlogov ,
10
razlogov
,
voliti
10zakaj
razlogov
, NSi
zakaj
voliti
NSi
zakaj voliti NSi

Naročnik: NSi
Naročnik:
Naročnik:
NSi
NSi

Naročnik: NSi

1.
2.1. Ker so zmerni, delavni, vztrajni in zvesti
1.
2.
3. Ker so zmerni, delavni, vztrajni in zvesti
2. Ker so zmerni, delavni, vztrajni in zvesti
4.3. Ker imajo najbolj dodelan gospodarski program
3.
5.4. Ker imajo najbolj dodelan gospodarski program
4. Ker imajo najbolj dodelan gospodarski program
6.5.
5.
7.6.
6.
8.7. Ker so varuhi tradicionalnih vrednot
7.
9.8. Ker so varuhi tradicionalnih vrednot
8. Ker so varuhi tradicionalnih vrednot
9. Ker so zmerna desna sredina, ki jo Slovenija potrebuje
10.
9.
10. Ker so zmerna desna sredina, ki jo Slovenija potrebuje
10. Ker so zmerna desna sredina, ki jo Slovenija potrebuje

Naročnik oglasa: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA

Matej
Tonin
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Glasujete lahko tudi v drugem kraju
Simon Šubic
Kamnik – Ste vedeli, da lahko na dan državnozborskih
volitev, 24. aprila, glasujete
tudi zunaj okraja stalnega
bivališča? Do 20. aprila do
24. ure imajo volivci še čas,
da se odločijo za glasovanje
na t. i. volišču omnia in o
tem obvestijo okrajno volil-

no komisijo, na območju
katere imajo stalno prebivališče. Vlogo za glasovanje
zunaj okraja stalnega prebivališča je možno oddati tudi
na portalu eUprava (področja Vloge) z e-identiteto ali
brez nje.
Volišča omnia bodo organizirana na sedežih vseh
vsikomisij oz.
okrajnih volilnih

mi

upravnih enot. Volivec, ki je
obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na
volišču zunaj območja svojega okraja, se na dan glasovanja (v nedeljo, 24. aprila)
zglasi na volišču v okraju, ki
si ga je izbral. Za glasovanje
potrebuje osebni dokument,
s katerim bo izkazoval svojo
identiteto.

Naročnik oglasa: LEVICA, PREŠERNOVA ULICA 3, LJUBLJANA

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

smo

mi si
v

Volitve 2022

smo

Naročnik oglasa: NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA, GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA, Metelkova ulica 7 B, 1000 LJUBLJANA

petek, 15. aprila 2022

IVAN MITREVSKI

Poznate nas – nismo vsi isti.

POVEŽIMO
POVEŽIMO
SLOVENIJO
SLOVENIJO
Kamnik je moje mesto. Tu so moje korenine, moje otroštvo,
Kamnik je moje mesto. Tu so moje korenine, moje otroštvo,
mladost, moj dom. V svoji dolgoletni akademski in politični karieri
mladost, moj dom. V svoji dolgoletni akademski in politični karieri
sem vedno na prvo mesto postavljala enake možnosti. Za mesto
sem vedno na prvo mesto postavljala enake možnosti. Za mesto
to pomeni priložnosti za razvoj vseh njegovih potencialov.
to pomeni priložnosti za razvoj vseh njegovih potencialov.
Kamnik s širšo okolico jih ima neomejeno veliko. Z oživitvijo
Kamnik s širšo okolico jih ima neomejeno veliko. Z oživitvijo
nekdanje živahne zgodbe o uspehu mesta, ki je v osrčju narave
nekdanje živahne zgodbe o uspehu mesta, ki je v osrčju narave
prepreden s tradicijo, delom in športom, Kamnik in Komenda s
prepreden s tradicijo, delom in športom, Kamnik in Komenda s
svojim širšim okoljem lahko ponovno prevzameta vodilno mesto
svojim širšim okoljem lahko ponovno prevzameta vodilno mesto
razvoja tako v regiji kot tudi državi. Razvojnega potenciala nam
razvoja tako v regiji kot tudi državi. Razvojnega potenciala nam
ne manjka!
ne manjka!
Za krepitev razvoja Kamnika in Komende in enake
Za
krepitev
razvoja
Kamnika regij.
in Komende in enake
možnosti
razvoja
slovenskih
možnosti razvoja slovenskih regij.
Za povečano vključevanje mladih v odločanje in okrepitev
Za povečano vključevanje mladih v odločanje in okrepitev
možnosti šolanja, za uspešen odziv na potrebe trga dela, za
možnosti šolanja, za uspešen odziv na potrebe trga dela, za
aktivno vključitev mladih v družbo.
aktivno vključitev mladih v družbo.
Za enake možnosti izobraževanja za vse. Za dostopno in
Za enake možnosti izobraževanja za vse. Za dostopno in
brezplačno izobraževanje.
brezplačno izobraževanje.
Za avtonomen in strokovno odgovoren razvoj
Za avtonomen in strokovno odgovoren razvoj
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti in
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti in
konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Naročnik oglasa: Konkretno, Beethonova 2, 1000 Ljubljana
Naročnik oglasa: Konkretno, Beethonova 2, 1000 Ljubljana
Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA

Naročnik
oglasa:
LISTA
BISTRIŠKAŠarca.
CESTA 10 A, KAMNIK
Naročnik
oglasa
jeMARJANA
stranka ŠARCA,
Lista Marjana

dr.
dr. SIMONA
SIMONA KUSTEC
KUSTEC

Vaš glas za nas bo glas za
demokracijo, načelnost, poštenost,
glas za prihodnost
in razvojni preboj Slovenije.
Normalizacija. Rešitve. Razvoj.
Predsednik KAMNIČANKA-2.indd 1

1. 04. 2022 10:02:11
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petek, 15. aprila 2022

Kultura

Najraje slika krajine
in cvetje

Finesa plesa
Jasna Paladin
Kamnik – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti – Območna izpostava Kamnik je v soboto,
26. marca, po dveh letih
znova organiziral Območno
revijo plesnih skupin – Finesa plesa 2022. Na odru
Doma kulture Kamnik so
gostili tudi skupine iz dru-

gih občin, vse skupaj pa je
pozorno spremljala strokovna ocenjevalka Leja Jurišič.
Skupine so se namreč potegovale za nastope na regijskem srečanju. S točkami od
klasičnega baleta do sodobnega plesa so se predstavili
Plesni studio Impulz Domžale, Glasbena šola Kranj,
Baletna šola Ana in Plesni
klub Šinšin Kamnik.

V Kavarni Veronika je na ogled prva samostojna slikarska razstava Milene Klemen iz Rožičnega,
ki ustvarja v okviru Društva Lipa Domžale.
Jasna Paladin
Kamnik – Milena Klemen se
nad slikarstvom in drugo
umetnostjo navdušuje že
celo življenje. Pravi, da ji je
ta talent predal dedek. Vseskozi je nekaj ustvarjala, bodisi krasila omare ali slikala
na kozarce, steklenice in
rute, oblikovala je tudi barvite plastične vrečke, po katerih jo še danes poznajo številni Kamničani, a iskrica, ki
je celo življenje tlela v njej,
je razplamtela, ko se je upokojila in se pridružila likovnemu krožku Društva Lipa
Domžale, kjer svoje slikarsko znanje izpopolnjuje pri

Plesalke Plesnega kluba Šinšin / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin
Kamnik – Mlada kamniška
fotografinja Pina Lenart Vengust, dijakinja Srednje šola
za oblikovanje in fotografijo,
si je za svojo prvo samostojno razstavo fotografij izbrala
prostore Mladinskega centra
Kotlovnica, kjer se – kot je
povedala – že vrsto let počuti
odlično. Svoje fotografsko
znanje izpolnjuje tudi v Foto

Foto: Jasna Paladin

V Kotlovnici razstavlja
Pina Lenart Vengust
klubu Kamnik. »Pina na svet
gleda izza plašnic človekovega vsakdana. Zvedavo zrenje
ji tako ni bilo dovolj, zato je
poprijela za fotografski aparat in svoj pogled ovekovečila. Kot pravi, je želela dokumentirati vse, česar ni želela
pozabiti,« je sedemnajstletnico med drugim predstavil
Anže Slana. Razstava z naslovom »nevese« bo na ogled do
5. maja.

Ljubiteljska slikarka Milena Klemen se v Kavarni Veronika
predstavlja s svojo prvo samostojno razstavo.

Na ogled je trinajst likovnih del. / Foto: Jasna Paladin

Festival svobodne video produkcije

Kamnik – V prispevku Moč besede in podob v zadnji Kamničanki (1. april), je bilo pomotoma navedeno, da je avtor priredb pesmi, ki jih je PSPD Lira izvedel na spominskem večeru Francetu Balantiču, zborovodja in skladatelj Andrej
Misson. Misson je priredil pesem Pridi deklica, pevci pa so
izvedli še dve Balantičevi pesmi, in sicer Pot brez konca, ki
jo je priredil Dominik Krt, medtem ko je pesem Zasuta usta
priredil Samo Vremšak. Za napako se opravičujemo.

Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Predavanje o zgodovini in poslanstvu uršulink

Popravek

stava je tematsko zelo zanimiva, saj gre za smiselni
izbor slik – od poustvarjanja motivov del Matije
Jame, Gustava Klimta in
Vincenta van Gogha do slike iz pesmi Prodajalka vijolic in različnih šopkov in

krajin.« Prav krajine z vodo,
cvetje in tudi figuralika so
najljubši motivi Milene Klemen, ki se rada udeležuje
tudi ekstemporov v organizaciji Lipe in domačega
ŠKD Sela, katerega članice
je prav tako.

VOLIVEC IN DELODAJALEC

Kamnik – Mladinski center Kotlovnica ob podpori Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Kamnik pripravlja že deveti Festival svobodne
video produkcije in k sodelovanju vabijo ustvarjalce, da z
njimi in obiskovalci delijo svoje video izdelke. Festival je
namenjen neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video produkcije, in gledalcem, ki jih zanimajo sveži
prijemi neodvisne video produkcije. Festival ni žanrsko
opredeljen, poleg vsebine pa iščejo tudi presežke v uporabi
produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video
produkcije in deljenje izkušenj. Prispela dela bo pregledala
žirija in jih uvrstila v festivalski program, najbolj izstopajočim delom pa bo podelila priznanje zlate ribice. Prijave del
za festival potekajo do 8. maja. Svoja dela lahko pošljete
prek wetransfer.com na info@kotlovnica.si s pripisom Prijava FSVP 2022 – (ime vašega dela). J. P.

Mekinje – Javni zavod za kulturo Kamnik v okviru projekta
Samostan – mesto srečevanj vabi na predavanje z naslovom
Uršulinke – kdo, od kod in kam?, ki bo v sredo, 20. aprila,
ob 18. uri v Mekinjskem samostanu. Zanimivo zgodovino
uršulinskega reda in njihovega poslanstva bo predstavila
sestra Marta Triler. Poslušalci bodo lahko spoznali veliko
doslej neznanih drobcev redovnega življenja uršulink. J. P.

mentorici
Duši
Jesih. »Dvakrat tedensko sem
v društvu, enkrat tedensko
pa se, prav tako v Domžalah,
še dodatno izpopolnjujem
pri diplomirani slikarki Mariji Mojci Vilar,« je povedala
Milena Klemen, o tem, zakaj ustvarja, pa: »Umetnost
je neminljiva, pogosto nima
praktičnih dejstev, je pa namenjena osebnemu in duhovnemu uživanju.«
Avtorico, ki je tokrat razstavila 13 likovnih del v tehniki
olje na platno, sta na odprtju razstave 31. marca
predstavili hčerka Nina Klemen Blatnik in mentorica
Marija Mojca Vilar. »Raz-

V nedeljo, 24. aprila, se bomo volivci podali
na volišča in izvolili može in žene, ki bodo
v naslednjem mandatu upravljali našo državo. Kakšno bo to upravljanje, pa je popolnoma odvisno od nas. Vsi, ki ste že kdaj
iskali službo, dobro veste, kaj vse je bilo
potrebno, da ste želeno službo tudi dobili.
Poleg predstavitve vizije, kako vidite svoje
delo v prihodnje, so delodajalca zanimale
tudi vaše reference in minulo delo.
Državljani-volivci smo delodajalci politikom. Ne samo da jih plačujemo, ampak od
njih tudi pričakujemo dobre rezultate. Pri
izbiri moramo biti pozorni na njihovo vizijo
in še bolj na njihovo minulo delo.
Pri predstavitvi kandidatov za ta delovna
mesta opažam, da se potegujejo nekateri
kandidati, ki so že desetletja na teh mestih,
pa so se slabo izkazali, sedaj pa zagotav
ljajo, da bodo čisto zares dobro delali! Pa
bodo res?
Potem opažam kandidate, ki so veliko obljubljali in obetali, pa malo tega naredili!
Ves čas so se samo prerekali, delali usluge
svojim prijateljem in nazadnje, ko jih je delodajalec najbolj potreboval, so vrgli puško
v koruzo in strahopetno zbežali. Ko pa so
prišli drugi delavci namesto njih in začeli
uspešno reševati probleme, pa so jih na

vso moč ovirali in blatili! Sedaj pa pravijo,
da bodo ravnali čisto drugače! Pa bodo res?
Za to delovno mesto se poteguje tudi
nekdanji direktor monopolnega podjetja
v večinski državni lasti, v katerem je prejemal večjo plačo in nagrado kot predsednik
ZDA, in se je odločil samo zato, ker mu niso
podaljšali mandata! Čeprav brez resnih
izkušenj v politiki, brez prave vizije in resnega programa misli delati za nekajkrat
manjšo plačo v dobrobit vseh državljanov!
Pa bo res?
Opažamo tudi širok nabor kandidatov, od
»neodvisnih« novinarjev, razočaranih sodnic do politikantov, ki jim gredo na živce
uspešni gospodarstveniki in kmetje in vse,
ki se ne strinjajo z njimi, takoj razglasijo za
fašiste ... ker menda tako zahtevajo »množice iz ljudske skupščine«. In oni se imajo
za predstavnike teh ljudskih množic, ker
le oni razumejo ljudi in bi za njih upravljali
našo državo! Pa bodo res?
Vse take napovedi dejansko obljubljajo
dokončen razkroj že tako krhke parlamentarne demokracije pri nas!
Ponujajo pa se nam tudi kandidati, ki so
zaupano delo v preteklosti več kot odlično opravili. To so kandidati, ki se znajo
pogovarjati, sodelovati in ne izključujejo

nikogar, ki je pripravljen dobro delati. Ti
kandidati imajo tudi jasno vizijo in odlične
programe. Pred vsem pa imajo radi našo
Slovenijo. Tudi njihove reference minulega
dela so več kot odlične. S pravimi odločitvami so našo domovino postavili v sam
vrh najbolj uspešnih držav v premagovanju krize. Sloveniji so omogočili najvišjo
gospodarsko rast, najnižjo brezposelnost.
Danes smo priča največjim investicijam v
vsej zgodovini države, pridobljenih imamo največ EU sredstev, sistemsko se skrbi
za mlade, starejše, za varnost, obrambo ...,
vrnili smo se na evropski in svetovni politični zemljevid kot pomembni akterji.
Zaradi vseh teh dosežkov bom v nedeljo z
veseljem obkrožil številko 15 in glasoval za
Nežko Poljanšek, ker želim, da se uspešna
pot Slovenije s SDS in koalicijskimi partnerji nadaljuje tudi v prihodnje.
Jože Mežan, predsednik
OO SDS Kamnik
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Regijsko prvenstvo
z zračnim orožjem

Kegljači končali sezono

Regijsko prvenstvo SZ regije je potekalo od
petka, 25., do nedelje, 27. marca, v Trzinu.

Z zadnjim, 18. krogom v državnih ligah se je končala zelo uspešna sezona za Kegljaški klub Calcit.
Calcit je edini klub v Sloveniji, ki ima kar pet ekip v državni ligi, prav vse pa so uvrščene pri vrhu.

Roman Radej

Štefan Flerin

Kamnik – Dvanajstmestno
strelišče Strelskega društva
Trzin v prostorih Osnovne
šole Trzin je opremljeno z
elektronskimi tarčami
SIUS, strelja se na razdalji
10 metrov. Nastopilo je 142
strelcev iz desetih društev iz
gorenjske regije. Tekmovanje je bilo izvedeno za vse

Neža Dobrovoljc in Patricija
Breskvar
kategorije strelcev, od najmlajših do veteranov. Na regijskem tekmovanju se upoštevajo tudi postavljene norme po pravilniku SZ Slovenije za nastope na državnem
prvenstvu.
Strelsko družino Kamnik so
zastopali naslednji strelci: v
kategoriji dečki serijska pu-

ška je Gaber Jermol osvojil
tretje mesto, v kategoriji starejše deklice standard puška
je Veronika Ahlin osvojila
prvo mesto, v kategoriji starejši dečki serijska puška je
Bastian Habun osvojil drugo mesto, Dominik Breskvar tretje in Matic Černelič peto mesto. Ekipno so
osvojili prvo mesto. V kategoriji kadetinje standard puška je Neža Dobrovoljc osvojila prvo mesto in Patricija
Breskvar tretje mesto. V kategoriji kadeti pištola je Justin Repinc osvojil drugo
mesto, Domen Ahlin je bil
četrti in David Krumpestar
peti. Ekipno so osvojili prvo
mesto. V kategoriji člani
standard puška je Jure
Ugovšek osvojil tretje mesto, Boštjan Fabjan šesto in
Nejc Kuhar sedmo mesto,
ekipno so osvojili drugo
mesto. V kategoriji člani pištola je bil Denis Klarič šesti
in Roman Radej deseti. V
kategoriji veterani pištola je
Roman Radej osvojil prvo
mesto. V kategoriji veteranke serijska puška je Jana
Smrekar osvojila prvo mesto, Marija Hribar drugo, Irena Radej peto in Irena Pogačar sedmo mesto. Ekipno so
osvojile prvo mesto. V kategoriji veterani serijska puška je Roman Radej osvojil
prvo mesto, Pavel Serša je
bil tretji, France Spruk osmi
in Jožef Baronik deseti. Ekipno so osvojili prvo mesto.

Kamnik – Prva ženska ekipa
je dobesedno v zadnjem lučaju sezone izgubila naslov
in se je uvrstila na odlično
drugo mesto. Prva moška
ekipa je zasedla tretje mesto, druga moška ekipa je
druga, tretja moška ekipa je
prvak 3. lige zahod, druga
ženska ekipa pa je osvojila
4. mesto. Skupno je za Calcit v vseh petih ekipah nastopalo 45 igralk in igralcev.
Prva ženska ekipa je bila
pred težko nalogo, saj je
proti neposrednim tekmi-

cam Proteus za naslov prvaka potrebovala zmago. Po
izredno dramatični tekmi,
ki je bila vse do konca izenačena, je zmanjkalo kanček
športne sreče, saj se je tekma končala neodločeno 4 :
4, za zmago je Kamničankam zmagal en sam kegelj. Da je šlo za spopad
dveh najboljših ekip v ligi,
priča rezultat, saj sta obe
ekipi podrli blizu 3500 kegljev. Povsem razumljivo je
bilo razočaranje naše ekipe
veliko, a vzroka za neuspeh
ni iskati v zadnji tekmi, ko
odloča trenutni navdih in

Tretja moška ekipa KK Calcit Kamnik, stojijo z leve: Branko
Progar, Pavel Serša, Tone Klemenc, Mirjan Mlinarič,
Marjan Dolinšek, Brane Potočnik, čepijo z leve: Igor
Alpner, Franci Poljanšek in Rudolf Vidic.

nemalokrat tudi malo sreče.
Dejanski vzrok bo dala natančna analiza, je pa že znano, da trener Franci Grubar
ne bo več vodil ženske ekipe, kar je najavil že pred začetkom spomladanskega
dela prvenstva.

Moška ekipa končala na
tretjem mestu
Po smoli ženske ekipe sta se
pomerili še prvi moški ekipi. Calcitu je za ubranitev 2.
mesta zadostoval remi, za
Proteus pa je bila tekma
zgolj prestižnega pomena,
saj so imeli četrto mesto
praktično že zagotovljeno.
Prav zaradi tega in pod vtisom uspeha deklet so igrali
kot v transu. Postavili so
svoj novi ekipni rekord –
3708 podrtih kegljev in
Kamničanom, ki so podrli
3602 keglja, niso dali nobenega upanja na uspeh. Tako
je Calcit osvojil končno tretje mesto, kar štejemo za lep
uspeh.
Vedeti namreč moramo, da
sta ekipo zapustila dva standardna igralca prve ekipe
Starman in Mijatović, ki ju
ni nadomestil noben igralec
od drugod, ampak igralci
domačega kluba. Prvič po
sezoni 2008/2009 so v ekipi prevladovali domači igralci. Ta uspeh dokazuje, da
vodja in trener Franci Spruk
za svoje dobro delo zasluži
vse pohvale.

Obe prvi ekipi sta si tako zagotovili udeležbo na evropskih pokalih, ki bodo jeseni
v Nemčiji in Romuniji.
Druga ženska ekipa je v zadnjem krogu igrala v Novem
mestu in izgubila v tekmi, ki
je bila zgolj prestižnega pomena, saj so si naše igralke
že pred tem zagotovile 4.
mesto.
Ekipo je dobro vodila debitantka v tej vlogi in tudi pomembna igralka ekipe Marija Ravnikar, v drugem delu ji
je pomagal še Mirjan Mlinarič. V naslednji sezoni Marija
pričakuje še boljše rezultate.
Druga moška ekipa je doma
igrala z odpisano Izolo.
Kljub precej oslabljeni postavi so gladko zmagali s 7 : 1.
Žal so že pred tem zapravili
vse možnosti za napredovanje v višjo ligo, a tudi končno
drugo mesto v izenačeni
konkurenci ni preveliko
razočaranje. Vodja ekipe
Uroš Poljanšek, ki je tudi
prvič vodil ekipo, si je pridobil bogate izkušnje, ki mu
bodo v prihodnje zagotovo
koristile.
Tretja moška ekipa je doma
igrala z ekipo Kranjske
Gore. Za osvojitev naslova
prvaka 3. lige so potrebovali
vsaj točko, na koncu pa so
zmagali in se veselili osvojitve naslova prvaka. Ekipo je
zelo dobro vodil še en debitant na mestu vodje, sicer pa
dolgoletni član Calcita in
igralec Brane Potočnik.

Trije naslovi državnih prvakov
Prvi aprilski konec tedna so na svoj račun prišli ljubitelji plavanja. Na Kopališču Pristan v Mariboru sta od 1. do 3. aprila 2022 potekali kar dve državni
prvenstvi. Taja Klemen je blestela med mlajšimi deklicami, saj je osvojila kar tri naslove državne prvakinje.
Rok Spruk
Kamnik – Na moštvenem
in posamičnem državnem
prvenstvu za mlajše dečke
in deklice je v konkurenci
23 slovenskih klubov Plavalni klub Calcit Kamnik
pod mentorstvom trenerjev
Emila Tahirovića in Lare
Seretin zastopalo enajst
plavalk in plavalcev: Neža
Hren, Taja Klemen, Tina
Klemen, Anna Losieva,
Vita Mlakar, Tymur Beshlyk, Žiga Rakar Keržič,
Žiga Kugler, Peter Lackovič, Matjaž Žan Orešnik in
Pavlin Zule.
Taja Klemen je postala državna prvakinja na 100 m
hrbtno, 50 m hrbtno in 200
m hrbtno, podprvakinja na
100 m prosto, 3. mesto je
osvojila na 400 m prosto in
3. mesto na 50 m prosto.
Neža Hren je osvojila več diplom, ki se podelijo za osvo-

jena prva tri mesta med
mlajšimi letniki. Dobila je
diplome za 1. mesto na 100
m prosto, 1. mesto na 50 m
prosto, 2. mesto na 50 m
delfin, 3. mesto na 50 m
prsno in 3. mesto na 100 m
prsno. Tymur Beshlyk je os-

vojil diplomo za 2. mesto na
100 m delfin.
V štafeti 4 x 50 m prosto so
mlajše deklice v postavi Taja
Klemen, Neža Hren, Vita
Mlakar in Tina Klemen osvojile odlično 3. mesto.
Ker je pa državno prvenstvo

le tekma na najvišjem nivoju, šteje že sama udeležba
na tako visokem tekmovanju. Zato je pravilno, da ponosno omenimo tudi najboljše uvrstitve vseh naših
tekmovalcev: Tina Klemen
23. mesto na 50 m hrbtno,

Anna Losieva 23. mesto na
100 m prsno, Vita Mlakar
14. mesto na 200 m prsno,
Žiga Rakar Keržič 10. mesto
na 50 m prsno in 50 m delfin, Žiga Kugler 17. mesto
na 50 m prsno, Peter Lackovič 20. mesto na 50 m delfin, Matjaž Žan Orešnik 15.
mesto na 100 m prsno in
Pavlin Zule 77. mesto na 50
m hrbtno.

Državno prvenstvo za
dečke in deklice

Mladi kamniški plavalci

Petindvajset slovenskih klubov je nastopilo na tem prvenstvu, med njimi pod vodstvom trenerja Emila Tahirovića tudi sedem plavalcev
in plavalk Plavalnega kluba
Calcit Kamnik: Ana Avbelj,
Kaja Hočevar, Laura Podgoršek, Tajda Spruk, Nina
Vrhovnik, Liam Negodič in
varovanec trenerja Mihe Potočnika Rok Vejnovič.

Nina Vrhovnik je postala državna podprvakinja na 50 m
delfin, osvojila je tudi 3.
mesto na 100 m delfin, Laura Podgoršek je postala državna podprvakinja na 50 m
hrbtno, Rok Vejnovič pa je
postal štirikratni državni
podprvak, in sicer na 200 m
prsno, 400 m mešano, 200
m delfin in 1500 m prosto,
osvojil pa je še 3. mesto na
200 m hrbtno.
Štafeta v postavi Rok Vejnovič, Liam Negodič, Nina
Vrhovnik in Laura Podgoršek je bila druga na 4 x 50 m
mešano in tretja na 4 x 100
m mešano.
Najboljše uvrstitve ostalih
naših tekmovalcev v tej kategoriji so: Ana Avbelj 7. mesto na 50 m prsno, Kaja Hočevar 36. mesto na 100 m
mešano, Tajda Spruk 16.
mesto na 50 m prsno in
Liam Negodič 9. mesto na
200 m prsno.
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Ponosni na športnike
1. stran
Naj kamniška športnica leta
2021 je že drugo leto zapored postala atletinja, tekačica na 3000 metrov z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je ob prejemu priznanja dejala: »Lani sem dosegla svoj največji uspeh v karieri, 6. mesto na olimpijskih
igrah. Na ta rezultat sem res
ponosna, sploh zato, ker je
šlo pred tem veliko stvari
narobe, tudi poškodovala
sem se in zato izpustila več
pomembnih tekem. A s trenerjem sva vztrajala in na
koncu se je res splačalo. Čestitam vsem kamniškim
športnikom za priznanja;
tudi vi vztrajajte, ko vam bo
težko.«
Naj športnik leta 2021 je
postal odbojkar Jan Klobučar, po dolgem času spet
športnik z olimpijsko kategorizacijo v občini Kamnik,
ki je povedal: »Res nisem
Kamničan, vendar me na
Kamnik veže precej stvari in
bi lahko rekli, da sem po

Leon Pirman / Foto: Primož Pičulin

srcu Kamničan. V Kamniku
je vedno lepo, rad imam
gore, hribe in tega imate v
Kamniku ogromno. Na rezultate slovenske reprezentance sem izredno ponosen,

Janez Rems / Foto: Primož Pičulin

Kamnik – V torek, 22. marca, je v Ljubljani potekala že
tradicionalna slavnostna prireditev s podelitvijo nagrad
najboljšim judoistom v preteklem letu, ki jo je organizirala Judo zveza Slovenije.
Priznanja so podelili glede
na točke v slovenskem judo
pokalu, kjer so se judoisti
celo leto borili na tekmovanjih in nabirali točke v posa-

Z vidnimi športnimi dosežki na državnih ali mednarodnih tekmovanjih so nase
lani opozorili še: Živa Andrić (smučarski skoki), Lena
Novak (plavanje), Klara
Močnik (gorski tek), Tija Sajovic (atletika-tek), Žiga Pahor (judo), Alen Pestotnik
(smučarski skoki), Domen
Bodlaj (kegljanje), Rok Vejnovič (plavanje), Nik Golob
(gorsko kolesarstvo), Žiga
Korošec (triatlon), Grega
Golob (ples), Anja Šarec (lokostrelstvo), Nik Peterlin
(plavanje), Tia Emberšič
(atletika – met kladiva),
Miha Okorn in Gregor Frece (oba odbojka), Ambrož
Vovk, Hana Kranjec Žagar
(oba gorsko kolesarstvo),
Anže Dežman (triatlon),
Hana Perko (atletika – tek),
Teja Zore (ples), Timej Je-

ras (lokostrelstvo), Tea Repnik, Lea Drnovšek (obe
kegljanje), Jan Čirič (golf),
Gašper Stele (plavanje), Jan
Emberšič (atletika – met
kladiva), Urban Blaževič
(odbojka), Daša Resnik
(ples), Odbojkarski klub Kamnik – mladinke, Vaterpolsko društvo Kamnik – mladinci, Uroš Jereb (streljanje
– pištola), Miran Cvet, Urša
Trobec (oba gorski tek),
Miro Kregar, Matija Romšak (oba triatlon), Žiga Ravnikar, Luka Arnež (oba lokostrelstvo), Timotej Bečan,
Nuša Mali (oba gorski tek),
Jure Grkman (atletika –
tek), Rok Naglič, Blaž Žle
(oba gorsko kolesarstvo),
Tjaša Vrtačič (triatlon), Kegljaški klub Kamnik – članice
in Odbojkarski klub Kamnik – člani.

Odbojkarice Calcita Volleyja, ki so v letošnji sezoni že osvojile pokalni naslov, danes čaka prva finalna
tekma končnice državnega prvenstva. Ob 18. uri se bodo v športni dvorani Kamnik pomerile z Novo
KBM Branik. Ekipi igrata na tri zmage, naslov branijo Kamničanke.

Kamnik – Zaradi nastopa
mladinskih reprezentanc v
kvalifikacijah za uvrstitev
na evropsko prvenstvo je v
obeh prvih odbojkarskih ligah prišlo do več kot štirinajstdnevnega premora.
Moška ekipa Calcita Volleyja je pred prekinitvijo v
prvi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva v
gosteh premagala aktualnega državnega prvaka, Merkur Maribor. V izenačeni
tekmi so v Mariboru kamniški odbojkarji zmagali s 3
: 2, druga tekma je bila na
sporedu včeraj pozno zvečer v Kamniku. Če so jo dobili varovanci Matije Pleška, se bodo v finalu pomerili z ACH Volleyjem, ki je
bil v polfinalu boljši od
Panvite Pomgrada, v primeru njihovega poraza bo

tretja tekma v nedeljo, 17.
aprila, v Mariboru.
V finalu končnice državnega
prvenstva pa so že varovanke Gregorja Rozmana, ki
bodo v nocojšnji tekmi
gostile Mariborčanke. Obe

Nagrado za drugo najboljšo
judoistko v kategoriji starejših deklic je osvojila Haya
Veinhandl Obaid, ki je v letu
2021 osvojila kar osem
zmag in eno tretje mesto,
prav tako pa nosi naslov državne prvakinje za leto
2021. Nagrado za drugega
najboljšega judoista v kategoriji starejših dečkov je osvojil tudi Žiga Pahor, ki si je
v lanski tekmovalni sezoni
enako kot Haya priboril

Najboljša športnika minulega leta: Jan Klobučar in Maruša
Mišmaš Zrimšek / Foto: Primož Pičulin

V lov za šesti naslov prvakinj
Miha Štamcar

Priznanji za leto 2021 sta prejela tudi Haya
Veinhandl Obaid in Žiga Pahor.
Katarina Kumer

Letos je bilo
podeljenih 52 priznanj
v različnih starostnih
kategorijah pa tudi dve
občinski priznanji za
delo v športu.
kot tudi na dejstvo, da ste
me Kamničani sprejeli za
svojega in ste mi podelili to
prestižno priznanje.«
Nagrade so bile vesele tudi
odbojkarice prve ženske
članske ekipe Calcita Volleya, ki ob podelitvi niso pozabile prisotnih povabiti na
zaključek državnega prvenstva, kjer branijo lanskoletni
naslov. Prvič pa so se prestižnega naziva najboljše športne ekipe veselili vaterpolisti
Waterpola Calcit Kamnik.

Najboljši judoisti

ekipi sta se brez težav uvrstili v finale, kjer sta se v letošnji sezoni že pomerili v finalu pokalnega tekmovanja. S
3 : 1 so v ljubljanski dvorani
Tivoli premagale Kamničanke, ki so dobile tudi pre-

Gregor Rozman / Foto: Klemen Brumec

ostale tri prvenstvene tekme
rednega dela. Vendar se v
kamniškem taboru dobro
zavedajo, da jim to ne zagotavlja prav nobene prednosti.
»Pozabiti moramo na to, da
smo letos Mariborčanke že
štirikrat premagali. Začenjamo z ničle, vsaka tekma bo
poglavje zase. Imeli smo dovolj časa, da se dobro pripravimo na mariborsko ekipo,
in verjamem, da bo naslov
ostal v Kamniku,« je pred
začetkom finalne serije, ki
se igra na tri zmage, dejal
Gregor Rozman, trener odbojkaric Calcita Volleyja.
Druga finalna tekma bo v
nedeljo ob 20. uri v Mariboru, tretja bo dva dni pozneje
ob isti uri v Kamniku, morebitna četrta ali peta pa 21.
aprila ob 18. uri v Mariboru
in 23. aprila ob 20.30 spet v
Kamniku.

Boštjan Veinhandl, Žiga Pahor, Haya Veinhandl Obaid in
Anja Černjak, trenerka Judo kluba Komenda
meznih kategorijah, kot tudi
ekipno za svoj klub. Lansko
leto je prireditev zaradi razmer potekala le virtualno,
letos pa ponovno v fizični
obliki, ki nagrajencem gotovo ostane v lepšem spominu.
Judo klub Komenda, ki
združuje veliko Kamničanov, je prejel skupno pet nagrad, kar kaže na velik napredek kluba in odlično delo
trenerjev Boštjana Veinhandla, Anje Černjak in Katarine Kumer ter predanost in
trud tekmovalcev, ki imajo
veliko željo po doseganju
vedno boljših rezultatov.

osem zlatih kolajn in eno
bronasto ter prav tako naslov državnega prvaka za
leto 2021. Ne glede na to, da
je judo individualni šport,
pa se točkuje tudi ekipno in
tudi tukaj Judo klub Komenda ni ostal praznih rok. V
kar treh kategorijah je izmed 55 slovenskih klubov
osvojil 2. mesto in prejel
nagrado zveze. Priznanja za
drugouvrščen klub so osvojili v kategoriji mlajših deklic U12, mlajših dečkov
U12 in starejših deklic U14.
Odlični so bili tudi starejši
dečki U14, ki so se uvrstili
na 4. mesto.

Kolesarji začeli sezono
V Vrtojbi se je začela domača sezona za gorske
kolesarje v olimpijskem krosu.
Kristijan Erjavec
Kamnik – Na prvi dirki slovenskega pokala SloXcup, ki
je štela tudi kot dirka 1. kategorije Mednarodne kolesarske zveze UCI C.1, so člani
Calcit Bike Teama osvojili
tri zmage, za vse so zaslužne mlade tekmovalke kamniškega moštva. V izjemno
močni moški članski konkurenci je slavil Italijan Nadir
Colledani, Rok Naglič je zaradi zdravstvenih težav
odstopil. Prvi calcitovec na
cilju najmočnejše moške
dirke je bil tako Anže Dolenšek na 46. mestu. V ženski
članski konkurenci je Maruša Knap je zasedla 10. mesto. Med gorskimi kolesarji
do 19 let je bil najboljši calcitovec David Jagodič na 19.

mestu. Med tekmovalci do
17 let se je z osmim mestom
izkazal Nik Golob. Jaka Tominšek je bil šesti v U15,
Ana Inkret sedma v U15, Jakob Krapež je na četrtem
mestu za malo zgrešil uvrstitev med najboljše tri v kategoriji do 13 let. Tajda Šoštarko je bila prepričljivo
najboljša med dekleti do 13
let, za njo je na drugem
mestu končala Ula Ravnikar
Bolčina. Anamarija Kosec je
premagala vse tekmice med
dekleti do 11 let, Neža Šekoranja pa med deklicami do
sedem let. Jure Belak je med
masterji 1 končal na drugem
mestu, premoč je moral
priznati le Mitji Tanciku.
Naslednja dirka slovenskega
pokala bo 22. maja, ko je na
sporedu 24. Kamniški kros.
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Skrb za okolje

Občino očistili smeti
V številnih krajevnih skupnostih in društvih v občini so v minulih treh sobotah izvedli spomladanske
čistilne akcije. Večjih divjih odlagališč letos niso zaznali, se je pa povečalo število manjših.

Foto: KS in ŠKTD Špitalič

Kamnik – Organizatorjem
čistilnih akcij je tudi letos na
pomoč priskočila občina, ki
je zagotovila rokavice in vreče ter poskrbela tudi za odvoz zbranih odpadkov. Podatkov, koliko smeti je bilo

Smeti so pobirali tudi učenci in zaposleni v Ciriusu.

Pobudi Čebelarske zveze Slovenije in dnevu
sajenja medovitih rastlin se je pridružilo tudi več
organizacij v občini Kamnik.
Jasna Paladin

Brezjani so pobrane smeti družno naložili na traktor.

Foto: Cirius

Nesnage je očiščena tudi
krajevna skupnost Špitalič.

skupno pobranih, še ni, so
pa že znane količine za nekatere posamezne krajevne
skupnosti. Po podatkih na
dan 5. aprila, ki so jih posredovali iz Publikusa, je razvidno, da so v Godiču pobrali
400 kg mešanih komunalnih odpadkov, na Perovem
520 kg, v Podgorju 380 kg,
na Duplici, v Mekinjah in na
Brezjah po 460 kg, v Nevljah in v Šmartnem pa 540
kg. V Motniku so na čistilni
akciji zbrali 1760 kg kosovnih odpadkov, v Špitaliču
1400 kg, na Selih pa 700 kg;
na Selih so poleg tega na odpad odpeljali 100 kg azbestne kritine, prav tako v
Šmartnem.
»Žal se je v Špitaliču in Motniku spet pojavil problem,
da na zbirno mesto odpadkov, zbranih v čistilni akciji,
občani pripeljejo svoje kosovne odpadke, čeprav smo
organizatorje opozorili, naj
tega ne delajo. S tem se po-

Foto: Tatjana Zvržina

Jasna Paladin

Sadili medovite
rastline za čebele

veča strošek izvedbe čistilnih akcij, ki ga občina krije s
proračunskimi sredstvi. To
je res nesprejemljivo, glede
na to, da občani lahko odvoz
kosovnih odpadkov dvakrat
letno brezplačno naročijo
koncesionarju Publikus, d.
o. o., saj so stroški ravnanja
s kosovnimi odpadki iz gospodinjstev vračunani v
stroške storitev, ki jih uporabniki plačujejo z mesečnimi položnicami,« so nam
sporočili z občine, glede divjih odlagališč pa: »Glede na
to, da so bile v zadnjih dveh
letih le redkokje izvedene čistilne akcije, je po gozdovih
in brežinah vodotokov precej manjših divjih odlagališč, ni pa opaženih večjih
divjih odlagališč.«
Marsikje je čistilna akcija
povezala cel kraj ali kolektiv, kot denimo v zavodu
Cirius ali pa na Brezjah nad
Kamnikom. »Zima in neodgovorni posamezniki so
tudi v naših koncih poskr-

beli, da je bilo treba ponovno zavihati rokave. V sobotnem dopoldnevu smo očistili pot proti Gozdu, ki se
očitno nekaterim mimovozečim zdi imenitno odlagališče embalaže od malice,
pospravili črno odlagališče
pod Vovarjem, končno
odstranili polivinil na
Jevševcu in ostanke baliranja na koncu vasi (proti Godiču). Vse to smo naložili
na traktor, ki ga je suvereno
upravljal Bojan Zvržina.
Vsako pravo delo se seveda
konča z likofom. Tudi naše
se je. In z ugotovitvijo, da
se tiste prave spremembe
začnejo dogajati v majhnih,
lokalnih okoljih in da se je
dobro opreti na lastne roke
in delovati v korist skupnosti,« nam je čistilno akcijo na Brezjah opisala Mihela Gabrovec.
Ponekod so čistilne akcije
zaradi slabega vremena prestavili in jih bodo izvedli v
teh dneh.

Kamnik, Šmarca – V soboto,
26. marca, smo zaznamovali dan sajenja medovitih
rastlin, s katerim čebelarji
želijo opozoriti na to, da čebele in drugi opraševalci,
kot so metulji in čmrlji, potrebujejo medovite rastline,
zato ni dobro, da so prav vse
površine skrbno pokošene,
še manj, da jih škropimo s
kemikalijami.
Da bodo imele čebele kar
največ paše, so ta dan poskrbeli na več koncih občine.
Na pobudo Društva prijate-

ševalke najedle. Medovito
drevo – slivo – so ta dan na
svojem vrtu v družbi župana Mateja Slaparja, ravnateljice Jasne Lampe in predstavnika Čebelarskega
društva Kamnik Roka Štrajharja posadili tudi učenci in
učitelji Osnovne šole 27.
julij Kamnik.
Občina Kamnik je letos znova (po lansko leto dobro
sprejeti akciji) sklenila, da
bodo medovitim rastlinam
namenili tudi del javnih površin in opraševalcem tako
zagotovili »cvetoč krožnik«.
V ožjem mestnem jedru Ka-

Sajenje medovitih rastlin v Šmarci / Foto: Občina Kamnik
ljev mladine Kamnik in njihove predsednice Sonje
Loboda in ob podpori Krajevne skupnosti Šmarca so
otroci na travniku, ki ga je v
Šmarci za sajenje medovitih rastlin podaril Janez
Loboda, posadili češnje in z
drobnimi semeni omogočili, da se bodo žuželke opra-

mnika so dve območji namenili medonosnim rastlinam, in sicer na travniku
nasproti Športne dvorane
Kamnik in pri podhodu na
Šolski ulici. Te površine
bodo kosili manjkrat na leto
in medovitim rastlinam tako
omogočili, da se razcvetijo,
žuželke pa najedo.

Srednješolski Eko dan
Janez Klemenčič
Kamnik – V petek, 1. aprila,
je po dveh koronskih srečanjih na daljavo Eko dan na
Gimnaziji in srednji šoli
Rudolfa Maistra (GSŠRM)
znova potekal v živo. Dijakinje in dijaki programov ekonomski tehnik in predšolska vzgoja so ta dan zaznamovali z različnimi aktivnostmi. Prvi letniki so sodelovali na delavnicah, ki so
jih zanje pripravili drugi letniki predšolske vzgoje. Začelo se je z ogledom videa o
globalnem segrevanju, nadaljevalo z razpravo o vzrokih zanj in z ustvarjalnim
pisanjem – ugankami in pesmicami na temo poljubnih
živali. Drugošolci obeh programov so imeli prav tako
pester program: poslušali so
predavanje Rajka Slapnika o
vodi, si ogledali dokumentarni film Dan nič in na terenu opazovali pot vode na
delavnici z istim imenom, ki
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sta jo pripravila Majda Zabrič in Marko Strehar. Po
ogledu dokumentarnega filma Prava cena so tretješolci
programa ekonomski tehnik prisluhnili predavanju
mag. Ivana Kende o pridobivanju zelene elektrike in načinih varčevanja z energijo.
Delovni dan se je zaključil z
anketo mednarodnega projekta Mladi poročevalci za
okolje (Young Reporters for
the Environment), s pomočjo katere so dijaki zbirali informacije o zeleni energiji
in posledicah podnebnih
sprememb. Delavnico z naslovom Hitra moda oz. problematika tekstilne industrije sta za dijake tretjega letnika predšolske vzgoje pripravili in vodili profesorici Mateja Ilibašić in Katarina Rudolf. Začelo se je s teoretičnim uvodom, ki mu je sledila praktična izvedba, in sicer
delavnica prenove starih oblačil, ki jo je vodila Maja Miladinovič.
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Zanimivosti

Nesebično darujejo kri
Območno združenje Rdečega križa Kamnik je kamniškim in komendskim krvodajalcem podelilo
priznanja in zahvale. Prejemnikov je bilo 54, med njimi tudi Alojz Kuhar, ki je kri daroval že 170-krat,
in Aleksander Doplihar, ki je član Rdečega križa že 85 let.

Motnik – V mesecu marcu
2021 smo na pobudo Mojce
Grojzdek v Motniku sestavili skupino Šole zdravja. Jutranja telovadba po metodi
1000 gibov poteka vsak dan,
od ponedeljka do petka ob 8.
uri na igrišču Podružnične
šole Motnik.
Radi vsako jutro telovadimo,
saj s tem razgibamo svoje

Kamniška Bistrica – Družba Velika planina načrtuje ureditev
turistično-gostinskih objektov in njihove širše okolice v dolini Kamniške Bistrice in na Veliki planini. Gre za objekte na
spodnji in zgornji postaji nihalke in gostišče Zeleni rob. Skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije so tako
pripravili natečaj, rok za oddajo del je 26. maj. J. P.
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Natečaj za ureditev objektov na Veliki planini
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Foto: Jasna Paladin

Priznanja so prejeli še: za
10-krat darovano kri: Damjan Zdovc, Matej Žibert,
Anton Kosec, Jasna Paladin,
Nadica Pigac, Filip Črešnik,
Marija Kališnik, Andraž Baloh, Marko Baloh, Grega
Zorman, Nastja Ličina, Sergeja Kočar, Matej Škrlep,
Nataša Zupančič Rajter, Tadej Trobevšek, Marija Krhin
in Davor Rondovič; za 20krat darovano kri: Martin
Vrhovnik, Miha Griljc, So-

čič; za 90-krat darovano kri:
Vojko Drosk, Andrej Hribar
in Marija Kuhar.
Plakete pa so prejeli: za 50krat darovano kri: Ciril Mlakar, Janez Štefin, Jože Hribernik, Alojzij Humar, Jože
Goltnik, Franc Resnik, Srečko Krznar in Roman Golob;
za 80-krat darovano kri: Ljubica Vrhovec; za 100-krat darovano kri: Marjan Devetak.
Vrsto zahvalnih besed je
krvodajalcem namenila tudi
Irena Razboršek, predstojnica Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana.
»Krvodajalci ste ljudje z veliko začetnico in velikim
srcem, ste velika družina
srčnih ljudi. Še posebej se
vam zahvaljujemo za darovanje krvi med epidemijo,
ko ste nam kljub vsem
neznankam in novostim zaupali, se naročali in prihajali
na krvodajalske akcije. Ponosni smo na vas in zahvaljujemo se vam v imenu
vseh bolnikov,« je dejala.
Prireditve so se udeležili
tudi predstavniki zamejske
Občine Doberdob, ki je s Kamnikom na tem področju
pobratena že 34 let.

Kamnik – V avli Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik bo od
3. do 31. maja na ogled likovna razstava ilustracij diplomirane slikarke in oblikovalke Pšenice Kovačič, ki se je v knjižnici pred slabimi štirimi leti že predstavila s svojimi računalniško oblikovanimi grafikami z motivi živali. Tokrat se predstavlja s prostoročnimi risbami, naknadno vektoriziranimi
in digitalno pobarvanimi. J. P.
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Velika družina srčnih
ljudi

Aleksander Doplihar je član Rdečega križa že 85 let.

nja Sitar, Jelka Povše, Samo
Kališnik, Franc Hribar, Milena Jeras, Marjan Golob,
Boštjan Mihelčič in Jernej
Pančur; za 30-krat darovano
kri: Bernarda Ajdovec, Roman Uršič, Aleš Mesner,
Roman Tonin, Veronika
Zvržina, Matej Šmidovnik,
Marjan Homar in Martin
Forštnarič; za 40-krat darovano kri: Tomaž Vincek in
Matevž Aleš; za 60-krat darovano kri: Franc Klun, Nataša Janežič in Mirko Han-

Razstava ilustracij Pšenice Kovačič
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da drugi lahko živijo dalje.«
Župan, Marko Rifel in sekretar Rdečega križa Kamnik
Viktor Mikek so v nadaljevanju priznanja in zahvale podelili 54 krvodajalcem, med
njimi so jih nekaj zasluženo
prav posebej omenili. Alojz
Kuhar iz Sovinje Peči je kri
daroval že kar 170-krat. Prvič
se je krvodajalske akcije udeležil pri svojih 18 letih, za
krvodajalstvo pa je kasneje
navdušil tudi svojo ženo Marijo – ta je prejela priznanje

Godič – V kapeli svetega Krištofa v Slovenia Eco Resortu v
Godiču bodo v soboto, 16. aprila, ob 16. uri opravili blagoslov jedi in živil, ki jih bodo za pomoč ukrajinskim otrokom
podarili Civilni zaščiti. Obred bo vodil župnik Pavel Juhant,
organizatorji pa vabijo občane v čim večjem številu, da z
darovi pomagajo po svojih močeh. J. P.
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Priznanja sta krvodajalcem podelila tudi župan Matej
Slapar in sekretar Rdečega križa Kamnik Viktor Mikek.

za 90-krat darovano kri. Prav
posebno priznanje je prejel
tudi častni občan občine Kamnik in oče pro bono ambulante v Ljubljani Aleksander
Doplihar, ki je član Rdečega
križa že neverjetnih 85 let.
»Držite se izreka, naj človek
v življenju stori toliko, kot
more, in ne toliko, kot mora.
Tudi sam se vam zahvaljujem za vaša prostovoljna in
nesebična dejanja,« je nagovoril zbrane, ti pa so se mu
za njegova res dolga leta prostovoljstva zahvalili z gromkim aplavzom.

Predsednik Območnega združenja Rdečega križa Kamnik
Marko Rifel / Foto: Jasna Paladin

sklepe in mišice celega telesa. Trudimo se, da vaje izvajamo natančno tako, kot je
zapisano v priročniku Metoda 1000 gibov.
Hitro je minilo leto, odkar
smo se prvič zbrali. Veseli
smo, da je v Motniku vse
več »oranžnih«, ki ob vsakem vremenu pridemo k
jutranji telovadbi. V vadbi
uživamo, želimo, da se nam
pridružite.

Blagoslov darov za ukrajinske otroke

»Ni samoumevno, da se razdajate za druge in
ste na voljo, ko vas pozovejo. Ponosen sem, da
živimo v družbi, ki premore take ljudi, ki stopijo
skupaj, ko je treba pomagati sočloveku, dajo del
sebe, zato da drugi lahko živijo dalje.«

Marija in Alojz Kuhar / Foto: Jasna Paladin

Marta Piskar
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Kamnik – Območno združenje Rdečega križa Kamnik
krvodajalcem vsakih nekaj
let podelil priznanja, letos
pa so se s prireditvijo še posebej potrudili, saj so zbranim v Domu kulture Kamnik pripravili tudi bogat
kulturni program.
Zbrane krvodajalce je najprej
pozdravil predsednik Območnega združenja Rdečega
križa Kamnik Marko Rifel.
»Dati kri pomeni darovati
življenje. Vse premalokrat se
spomnimo na to pomembno
dejstvo. Treba je vedeti, da le
tanka nit loči človeka od
smrti. Vaše nesebično dejanje, vaše darovanje krvi je
tisto, ki omogoči, da se ta
dragocena tekočina preteče v
njihova telesa in tako prepreči smrt. Ste izvir življenja.
Vaša kri teče v žilah veliko
ljudi. Morda pa boste že jutri
tudi vi potrebovali kri. In tak-

rat vam bo vaš sosed, mimoidoči ali nekdo, ki danes sedi
poleg vas, to tekočino tudi
dal. Slovenci imamo srečo,
da živimo v eni od malo več
kot šestdeset držav, kjer je
krvodajalstvo prostovoljno in
s tem varno, prav tako se lahko ponašamo s tem, da smo
večinoma samooskrbni.
Vsak od vas krvodajalcev je
človek z veliko začetnico,« je
povedal, v zahvali krvodajalcem pa se mu je pridružil
tudi župan Matej Slapar.
»Skupnost je močna toliko,
kot je močen njen najšibkejši člen. Najšibkejši členi so
dostikrat tudi tisti, ki potrebujejo kri. Če ne bi bilo vas,
je ne bi dobili in njihovo življenje bi se končalo. Ni samoumevno, da se razdajate
za druge in ste na voljo, ko
vas pozovejo. Ponosen sem,
da živimo v družbi, ki premore take ljudi, ki stopijo
skupaj, ko je treba pomagati
sočloveku, dajo del sebe, zato

Skupina Motnik, ki telovadi v okviru Šole zdravja,
je upihnila prvo svečko.
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Jasna Paladin

V Motniku telovadimo
že leto dni
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Prireditve
Prireditve v aprilu in maju

Sreda, 4. maja, ob 17.30, Galerija DKK
Breda Capuder: Opus
Odprtje likovne razstave. Vstop prost

Torek, 19. aprila, ob 19. uri, Zoom / dvorana knjižnice
Enajsta šola o antiki, dr. Verena Perko: Kako Afrodita
postane Venera
Vstop prost

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.

Petek, 6. maja, ob 11. uri, Velika dvorana DKK
Baletna šola Ana: Biserni zaliv
Baletna predstava

Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v
aprilu? 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.

DRUŠTVO SV. JAKOBA KAMNIK IN KS KAMNIK – CENTER

Petek, 22. aprila, ob 19.45, dvorana Frančiškanskega
samostana
Dr. Blaž Komac, dr. Rajko Slapnik in Vido Kregar: Voda – vir
življenja
Predavanje

DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 19. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Andrej Rozman - Roza: Odmaševanje
Glasbeni spektakel
Vstopnina: 10 evrov/7 evrov/5 evrov

Četrtek, 21. aprila, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
DGN Ljubljana: Rdeča kapica
Predstava v slovenskem znakovnem jeziku
Za abonma Kam'nček, za izven. Vstopnina: 5 evrov

Petek, 22. aprila, ob 9. uri, Velika dvorana DKK
OŠ Marije Vere in ŠKUD Verine zvezdice: Drejčica na Marsu
JSKD OI Kamnik – Kekčevo srečanje
Večzvrstna znanstvenofantastična predstava
Vstop prost, obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Predavatelji raziskujejo podtalnico in vodne režime vodotokov s poudarkom na reki Kamniški Bistrici. Njihovi izsledki prikazujejo stanje v
zadnjih nekaj desetletjih in napovedujejo stanje v prihodnjih 20 do 30
letih.

Četrtek, 21. aprila, ob 14.30, OŠ Šmartno v Tuhinju
Srečanja s knjigo
Pogovor o knjigi Pojdi, kamor te vodi srce Susanne Tamaro, vodi
Barbara Božič

Petek, 22. aprila, ob 8. uri, Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
Vsem, ki se bodo na ta dan vpisali v knjižnico ali podaljšali svoje
članstvo, podarimo enoletno brezplačno članstvo.

Torek, 26. aprila, ob 18. uri, dvorana knjižnice
Predavanje Melise Spruk: Razvojni cikli družine
Vstop prost

Petek, 6. maja, ob 17.30, dvorana Frančiškanskega
samostana
Akademik Milček Komelj: predstavitev knjige Emilijan Cevc,
umetnostni zgodovinar in pisatelj
Vstop prost

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 15. aprila, 20. uri, MC Kotlovnica
Koncert: Haiku Garden in Nikki Louder
Vstopnina: 7 evrov

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK

Torek, 19. aprila, ob 17. uri, Samostan Mekinje
Dorotejina šola ročnih del: Šivanje
Tečaj je primeren za čiste začetnike in za tiste, ki šivati že znajo, a
potrebujejo ustvarjalni poriv. Prijave in več informacija na info@samostanmekinje.si.

Torek, 19. aprila, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Pogovor z avtorjem – David Krančan
V sklopu vsakoletnih stripovskih delavnic nas bo obiskal uveljavljeni
slovenski stripar in ilustrator David Krančan, avtor stripov Grdina in
Pijani zajec ter številnih naslovnic Dnevnikovega Objektiva.
Vstop prost

Cena: 89 evrov

Sobota, 23. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Letni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik:
Zven usode
Vstopnina: 12 evrov/10 evrov

Sreda, 20. aprila, ob 18. uri, Samostan Mekinje
Predavanje sestre Marte Triler: Uršulinke – kdo, od kod in
kam?
Vstop prost

Nedelja, 24. aprila, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Baletna šola Ana: Biserni zaliv
Baletna predstava
Strokovna ocena: Leja Jurišić. Predstavo je podprl Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik.
Vstopnina: 10 evrov
Predstava bo za različne osnovne šole in vrtce uprizorjena še 25. aprila ob 9.30 in 11. uri, 26. aprila ob 9. in 10.30 uri, 4. maja ob 11. uri, 5.
maja ob 8.30 in 10.30, 6. maja ob 9.30.

Sobota, 23. aprila, ob 9. uri, Samostan Mekinje
Vodenje po Mekinjskem samostanu

Četrtek, 21. aprila, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Ping pong četrtek
Petek, 22. aprila, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Stand up: Open mic
Povezovalec večera: Jan David Kljenak, nastopajo: Dino Kapetanovič,
Jurij Kaluža, Matic Kokošar, Lucija Ćirović in Sebastjan Spital.
Vstop prost

Predstavitev
Ogled je možen po predhodni najavi na telefonsko številko 031 392
158 ali preko elektronske pošte info@samostanmekinkje.si do zapolnitve mest.
Vstopnina: odrasli 5 evrov, otroci 2,5 evra

ZADRUGA KIKŠTARTER CENTER

Torek, 19. aprila, ob 18. uri, na spletu
Kako najdemo formule za osebni uspeh in zadovoljstvo –
potovanje po spirali uspeha
Ekskluzivna, intenzivna, praktična delavnica

Torek, 3. maja, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SiTi teater: Janez Novak
Komedija za abonma Kam'na'smeh, za izven
Vstopnina: 17 evrov/15 evrov

Sreda, 4. maja, ob 9.30, Velika dvorana DKK
Baletna šola Ana: Biserni zaliv
Baletna predstava

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA

Petek, 6. maja, ob 19. uri, Samostan Mekinje
Literarni večer S čopičem in zgodbami za mir
Dražba slik, ki so jih narisali otroci OŠ Roje, OŠ Rodica in OŠ Venclja
Perka in Pripovedovalski večer s pripovedovanjem zgodb v angleščini
in slovenščini. S sredstvi, zbranimi na dražbi, bomo učenki 9. razreda
iz težavnih družinskih okoliščin omogočili šolanje na oblikovni šoli.
Soorganizatorji: Lions Club Domžale, Javni zavod za kulturo Kamnik,
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Terra Anima

Četrtek, 5. maja, ob 15. uri, KIKštarter
Uporaba 3D-tiskalnika za začetnike
Delavnica, vstopnina 20 evrov (za člane Zadruge KIKštarter je udeležba brezplačna)
TRIATLONSKI KLUB TRISPORT KAMNIK

Nedelja, 24. aprila, ob 10.25, Poslovna cona Komenda
Ambrož duatlon Komenda
ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Sreda, 27. aprila, ob 10. uri, igrišče v Mekinjah
32. Mekinjski kros in 14. Memorial Mira Petka

RENAULT
E-TECH HIBRIDI

KROG ZA NARAVNO ŽIVLJENJSKO POMOČ

Četrtek, 28. aprila, ob 19. uri, Zoom
Predavanje: Neozdravljivo ne obstaja
Prijave: https://t1p.de/slovenija

Prvomajsko praznovanje v Kamniški Bistrici
Kamniška Bistrica – Delavsko kulturno društvo Solidarnost
Kamnik po dveletnem premoru v nedeljo, 1. maja, znova
vabi na praznovanje prvega maja v Kamniško Bistrico, s čimer bodo nadaljevali kar 99-letno tradicijo praznovanja praznika dela. Poskrbeli bodo za kulturni program, ki se bo
začel ob 11. uri, zbrane pa bo nagovoril tudi župan Matej
Slapar. Po uradnem delu sledi sproščeno druženje. J. P.

že za

169 €

na mesec*
5 let podaljšanega jamstva**
8 let jamstva na baterijo

Kresovanje Na hribčku

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO evolution E-Tech 145 hibrid in začetno maloprodajno ceno 19.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni Fleski popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z
Renault Financial Services. Informativni izračun je narejen na dan 22. 3. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 6.018,33 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo
obrestno mero 4,49 % in polog v višini 5.475,92 €. EOM je 5,80 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 169,00 € in z zadnjim povišanim
obrokom v višini 8.495,75 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 17.095,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 197,36 € in strošek odobritve
kredita 290,28 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja
izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu vozila z Renault Financial Services kupec prejme
brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem
ciklu: 4,1-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 93-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023-0,0061 g/km. 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. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

renault.si

Sidol – Tone Rajsar skupaj s prijatelji v soboto, 30. aprila,
zvečer pripravlja kresovanje ob svojem posestvu Na hribčku
in ob tej priložnosti vabi na prijetno druženje. A. Se.
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu
Kamničan-ka dne 18. marca 2022 z geslom ENOSTAVNO VRTNARJENJE, so: 1. in 2. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, prejmeta Mara Crnoja in Tomaž Lipovšek iz
Kamnika, 3. nagrado, knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja, prejme
Aleš Palčič iz Stahovice. Nagrajencem iskreno čestitamo.
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petek, 15. aprila 2022

Zahvale
Dihamo z naravo tudi na Kamniškem
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Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva
zd Kavči

č

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni ...

Foto: Gora

v občini Kamnik.

Testiranje
v Kamnikutudi

KAMNIK - KOMENDA

Žale ♦ Mekinje ♦ Nevlje ♦ Podgorje
♦ Tunjice ♦ Zgornje Stranje ♦ Sela ♦ Gozd ♦
♦ Vranja Peč ♦ Loke ♦ Šmartno v Tuhinju ♦
♦ Zgornji Tuhinj ♦ Špitalič ♦ Motnik ♦

Stojimo vam ob strani skozi korake slovesa.

Pokličite 041/962 143,
Mateja Žvižaj

V 79. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami,
mama, sestra, babica in prababica
stran 5

Antonija Železnik
iz Špitaliča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečene besede
sožalja, sveče, svete maše in druge darove. Hvala pevcem
kvarteta Grm, govornici Marinki Mošnik in g. župniku
Nikolaju Štolcarju za opravljen obred slovesa.
Žalujoči vsi njeni
April 2022

ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.
Počivaj v miru.

V 85. letu nas je zapustil

stran 7
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24 urna dežurna služba

stran 16

041 634 948

ZAHVALA

ZAHVALA

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

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
čeprav stisk roke se ne čuti,
ti za vedno z nami si.

V 82. letu se je od nas poslovil
naš dragi mož, oče, brat in tast

V 84. letu starosti je svojo
življenjsko pot sklenil naš dragi

France Balantič
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, za podarjene
darove, cvetje in sveče. Iskrena hvala gospodu župni
ku za obred slovesa in trobentaču za odigrano Tišino.
Hvala tudi uslužbencem KPK Kamnik in vsem, ki ste ga
pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči vsi njegovi

Pavle Hribar

po domače Homarjev Pavle iz Sp. Okroga
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala kolektivu DSO Kamnik,
g. župniku za opravljen cerkveni obred, pevcem za zape
te žalostinke in trobentaču.
Vsi njegovi
April 2022

ZAHVALA
Bili smo čustveno bogati,
dokler si bil z nami ti,
a sedaj živijo le spomini
na te srečne dni.

ZAHVALA

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 85. letu
starosti zapustil naš ljubi mož, oče, ata in praata

Milan Kregar
po domače Ipavčev ata iz Stahovice

Jožef Kosirnik
iz Stolnika

Ob boleči izgubi se od srca zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreče
na sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete
maše. Zahvala enotama NMP Kamnik in Domžale, g.
župniku Gregorju Šturmu za lepo opravljeno pogrebno
slovesnost, zahvala kvartetu GRM za odpete pesmi, tro
bentaču Marjanu Sitarju za odigrano Tišino ter posebna
zahvala vsem nosačem. Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na zadnji poti in ga boste skupaj z nami ohranili v lepem
spominu.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
V mesecu marcu nas je zapustila
draga žena, mama, babica

Zofija Špruk

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podar
jene sveče ter darovane svete maše. Zahvala gospodu
župniku Gregorju Šturmu za lepo opravljen obred ter
podjetju Pogrebnik. Iskrena hvala vsem, ki ste našega
ata pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Luki Demšarju, pev
cem kvarteta Grm za ganljivo zapete pesmi in pogrebni
službi KPK za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna
hvala tudi ge. Karmen za čudovito cvetje.
Za vedno bo ostala v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Vsi njeni

rojena Osolnik, iz Kamnika

V 79. letu starosti se je od nas poslovil naš predragi

Franc Starovasnik
iz Godiča

Žalujoči: žena Joži, sinova Aleš in Robi 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.

www.gorenjskiglas.si

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti. Iskrena zahvala osebju Doma počit
ka Mengeš ter vsem zaposlenim v Domu počitka Kam
nik za oskrbo v zadnjih mesecih. Hvala gasilcem PGD
Kamniška Bistrica za vso organizacijo ter lep in sočuten
pogreb, kvartetu Grm ter Marjanu Sitarju za lepo odpete
pesmi in zaigrano Tišino. Hvala Irmi Rems Štritof za
čudovito cvetje. Iskrena hvala tudi g. župniku Gregorju
Šturmu za lepo opravljen obred.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala z nami za vedno.
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Butarice na sejmu
in razstavi
V Snoviku so pripravili že 16. Velikonočni sejem, v Budnarjevi muzejski hiši 8. Festival
cvetnonedeljskih butaric in prikaz izdelovanja palovških butaric, butarice pa so dan pred cvetno
nedeljo izdelovali tudi na Brezjah nad Kamnikom.
Jasna Paladin

Foto: Jasna Paladin

Snovik, Zgornje Palovče,
Brezje – Sejemsko dogajanje
je bilo pod šotorom pred
Termami Snovik letos znova zelo živahno, saj se ga je
udeležilo veliko razstavljavcev z vseh koncev Slovenije
pa tudi obiskovalcev, ki so v
zadnjih dveh letih pogrešali
tovrstna druženja. »Z dogodki, kakršen je tradicionalni Velikonočni sejem, v
našem društvu obujamo in
ohranjamo tradicijo in zares
me veseli, da je letošnji sejem tako pisan in živ,« je
zbrane nagovoril predsednik Turističnega društva
Tuhinjska dolina Ivan Hribar. Na stojnicah so se
predstavili ponudniki doma-

Na Velikonočnem sejmu v Snoviku je bilo mogoče kupiti
tudi velikonočne butarice in drugo okrasje. / Foto: Jasna Paladin

Sabina Romšak je letos pripravila že osmi Festival
cvetnonedeljskih butaric. / Foto: Jasna Paladin
V Budnarjevi muzejski hiši so pripravili delavnico izdelovanja palovških butaric.

Glasbena šola Kamnik
Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko leto
2022/2023 za naslednje inštrumente:
violina, violončelo, trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, klavir, orgle,
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, diatonična
harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet. K vpisu vabimo otroke
od 7. leta dalje. Za vpis bo treba opraviti sprejemni preizkus glasbenih
sposobnosti. Sprejemni preizkusi bodo 20. in 21. maja 2022 v prostorih
glasbene šole v Kamniku. O točnem datumu in uri preizkusa bodo
vsi prijavljeni obveščeni preko e-pošte.
K vpisu na program petje vabimo učence od 15. leta dalje oz. tiste, pri
katerih je mutacija glasu že zaključena.
Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica
in plesna pripravnica bo potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker
ti programi nimajo sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena
vzgoja vpisujemo otroke, stare 5 let, v programa glasbena pripravnica
in plesna pripravnica pa otroke, stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu
2022/2023 vpisujejo v prvi razred osnovne šole.

Programi in inštrumenti naše šole bodo podrobneje predstavljeni
na dnevu odprtih vrat 11. maja 2022 ob 17. uri v Vremšakovi dvorani
Glasbene šole Kamnik. Po uvodni predstavitvi šole se bo mogoče
sprehoditi po naših prostorih in si ogledati, kako poteka pouk.

Veselimo se vašega vpisa!

GLASBENA ŠOLA KAMNIK, KAJUHOVA POT 11, KAMNIK

Vpis oz. prijava na sprejemni preizkus bosta odprta
od 3. do 18. maja 2022 na spletni povezavi, ki bo objavljena
na spletni strani Glasbene šole Kamnik.
Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu info@gskamnik.si
in na tel. št. 01 830 34 30.

čih obrti in kmečkih dobrot,
seveda ni manjkalo velikonočnih okraskov in butaric,
obiskovalci so se lahko udeležili tudi ustvarjalne delavnice, na kateri so ustvarjali
velikonočne okraske, za veliko smeha pa je poskrbelo
tudi četrto državno prvenstvo v ribanju hrena.
Pestro dogajanje so pred veliko nočjo pripravili tudi v
Budnarjevi muzejski hiši,
kjer so člani Turističnega
društva Kamn'k v sodelovanju s Sabino Romšak po dveletnem premoru zaradi epidemije organizirali že osmi
Festival cvetnonedeljskih
butaric, na katerem so letos
razstavili 14 primerkov iz vse
Slovenije. »Zbirko si vsako
leto želimo dopolniti s
kakšnim novim primerkom,
kar nam lepo uspeva, saj je
sodelovanje z društvi in posamezniki iz vse Slovenije
res dobro,« nam je povedala
Sabina Romšak iz Šmarce,
ki se je od svoje mame naučila izdelovati šmarske butarice, svoje veselje do tovrstne
dediščine pa je letos nadgradila tudi v priložnostno zloženko, v kateri je zbrala običaje in navade, ki so s cvetnonedeljskimi butaricami znane ali tudi ohranjene na
Kamniškem. Na razstavi
smo si lahko ogledali butarice z vseh koncev Slovenije, s
Kamniškega tudi palovško
butarico, ki jo je izdelala Bernarda Kvas iz Spodnjih Palovč, in šmarsko butarico, ki
jo je izdelala Sabina Romšak. Obiskovalci so ob pomoči Bernarde Kvas in Fani Sovinšek (ta je dopolnila že 90
let) lahko sami izdelali palovško butarico, katere značilnost so poleg različnega zelenja še raznobarvni smrekovi
oblanci. »Nekdaj so bile vse

Butarice so na Prelesnikovi domačiji izdelovali tudi krajani
Brezij nad Kamnikom. / Foto: Mihela Gabrovec
butarice spletene le iz zelenja, a takšne niso bile prav
dolgo obstojne. Zato so na
podeželju, kjer so butarice
izdelovali tudi za prodajo v
mestih, ugotovili, da butarice, ki jim dodamo obarvane
oblance, zdržijo bistveno

da nas je pričakala prijetno
topla 'hiša' Prelesnikove domačije, medtem ko je zunaj
snežilo. Vsaka butarica je
bila drugačna, saj smo z malimi dodatki vsaki dodali
svoj 'podpis', vsaka po svoje
lepa in veseli smo, da smo

Na Slovenskem ni kraja, kjer na cvetno nedeljo
ne bi nosili k blagoslovu šopov in snopov
pomladanskega zelenja v spomin na palmove
veje, ki so jih v Jeruzalemu lomili in polagali
pred prihajajočim Kristusom na oslu. Tudi na
Kamniškem so v različnih krajih občine običaji
v zvezi s tem še ohranjeni in se med seboj
nekoliko razlikujejo.
dlje, zato so jih lahko izdelovali celo zimo ali vsaj več tednov pred veliko nočjo,«
nam je povedala Romšakova.
Izdelovanje butaric pa je letos povezalo tudi krajane
Brezij nad Kamnikom. »Štefka, Rezka in France so priskrbeli oljčne vejice, Andrej,
Anka in Mihela pa leskove
in vrbove šibe ter bršljan, ki
so ga prijazno odstopili
Vrtačkovi in Krščovi. Anka
je že zjutraj zakurila v peči,

se na domove odpravili vsak
(vsaj z eno) čisto svojo unikatno butarico,« je dogajanje opisala Mihela Gabrovec
in dodala, da so nekdaj v
Prelesnikovi domačiji izdelali eno samo butarico iz
sedmih različnih vrst lesa,
veliko kar meter in pol, po
maši pa so jo shranili v drevo pri hiši. V primeru grmenja in treskanja so odlomili
del butarice in ga dali na
ogenj.

