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Enakomeren
razvoj na vseh
področjih občine

Pošasti KamniškoSavinjskih Alp
Tomaž Hitij iz Godiča je skupaj
z Juretom Žaloharjem
v Kamniško-Savinjskih Alpah
odkril enega največjih paleontoloških
zakladov v svetovnem merilu.

Z županom Tonetom Smolnikarjem
smo se pogovarjali o aktualnih
projektih in proračunu za leto
2010.
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Povezovalna cesta
treh mostov

Iz KIK-a odpeljali pet
ton nevarnih odpadkov

Gradnja povezovalne ceste med Ljubljansko in obvozno cesto poteka po načrtih. Polovica nasipov je
že narejenih, začela pa se bo tudi gradnja krožišča.
Jasna Paladin
Kamnik - Dober mesec dni
že poteka gradnja Povezovalne ceste treh mostov, ki
so jo na občini ocenili kot
enega največjih projektov v
zadnjih dvajsetih letih. Delavci gradbenih podjetij
CST, CPL in Vegrad so že
nasuli polovico nasipov, trenutno pa je v pripravi tudi
izgradnja infrastrukture - telekomunikacij, vodovoda in
javne razsvetljave. Izdelani
so tudi že štirinajst metrov
globoki piloti za most čez
Kamniško Bistrico.
"Gradnjo mostu bomo sicer
v zimskem času nekoliko
ustavili in bomo z njo nadaljevali takoj ob prihodu nekoliko toplejših mesecev.
Smo pa že pridobili soglasja
Direkcije RS za ceste, kar
pomeni, da bomo v teh
dneh začeli z izvedbo nasipov za krožišče," je povedala
vodja projekta s strani Občine Kamnik Suzana Stražar
in dodala, da bo v teh dneh
znana tudi odločitev mednarodnega konzorcija o tem,
ali bo preko energetskega
kanala stal karbonski most
ali ne. "Občina Kamnik je
pripravila vse pravne podla-

Gradnja Povezovalne ceste treh mostov bo zaključena septembra 2010.
ge za možnost izvedbe t. i.
Future Bridgea, tehnično pa
še ni jasno, ali bo moč to izvesti v Sloveniji."
Povezovalna cesta treh mostov bo dolga 520 metrov, investicija pa poleg cestišča in
treh mostov zajema tudi
gradnjo dveh krožišč na priključnih cestah, obojestranski pločnik in kolesarsko stezo ter vso potrebo infrastrukturo. Projekt je skupaj z odkupom zemljišč ocenjen na

približno štiri milijone evrov,
a očitke nekaterih, da občina
s tem zapravlja preveč proračunskega denarja, župan ostro zavrača. "Cesto sicer res
financiramo iz proračuna, a
ne iz primerne porabe, pač pa
iz komunalnih prispevkov
objektov ob Ljubljanski cesti,
ki smo jih zadnjih nekaj let
zbirali v ta namen. Pridobili
smo tudi pol milijona evrov iz
evropskih skladov in 880 tisočakov od Službe vlade za lo-

kalno samoupravo. Ta povezovalna cesta, ki je bila v prostorske plane umeščena že
pred 25 leti, bo bistveno razbremenila promet na območju Duplice in spodnjega Alprema. Težko govorimo, da
nima svoje vsebine in da je
postavljena kar tako. Pomemben dosežek bo zagotovo tudi
izgradnja kolesarske steze, s
katero bomo povezali Dupličane in Kamničane," je povedal župan Tone Smolnikar.
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V Šmarci bo spet
knjižnica

Kamničani smo dobri
krvodajalci

Droge so vse večji
problem

Državni prvak končal
kariero

Občina se v teh dneh loteva
obnove dela krajevnega
doma v Šmarci, kjer bodo
uredili sodobno knjižnico.
Za projekt tudi 40 odstotkov
nepovratnih evropskih sredstev.

Na tridnevni krvodajalski akciji v Domu kulture Kamnik
je svojo kri darovalo skoraj
petsto krvodajalcev, v registru kamniškega Rdečega križa pa jih je že več kot enajst
tisoč.

Boštjan Košir, direktor Mladinskega centra Kotlovnica,
opozarja, da problem drog v
Kamniku strmo narašča in
da se tega ne zavedamo dovolj.

Kamniški gorski kolesarji že
vrsto let krojijo slovenski
vrh. Na vrhu je bil letos tudi
Luka Kodra, ki pa je povedal,
da zaključuje kariero.
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Ministrstvo za obrambo je na uničenje v tujino
odpeljalo šestnajst palet eksplozivnih kemičnih
sredstev, a na območju KIK-a je tovrstnih
odpadkov še petkrat toliko. Neposredne
nevarnosti za okolico naj ne bi bilo.
Jasna Paladin
Kamnik - Iz KIK-a je bilo minuli torek odpeljanih pet ton
šolskih in vadbenih sredstev
RKBO, ki bi morala biti
uničena že leta 2002, in so
letos med Kamničani povzročala nemalo skrbi. A
kljub akciji države, ki je zaradi varnosti potekala v veliki tajnosti, skladišča kamniške smodnišnice na približno 60 hektarih še zdaleč
niso prazna. V njih naj bi
bilo še več kot 20 ton sredstev, ki čakajo na uničenje.
"V skladiščih ostaja še približno petkrat toliko sredstev. Gre za osnovne materiale za proizvodnjo eksplozivnih sredstev, ki so ostanki tekoče proizvodnje in to
vse od leta 1960 naprej. A
gre za sredstva, shranjena
na primeren način in varni
razdalji," je povedal direktor
Skupine KIK Kamnik Aleš
Erbežnik in zatrdil, da neposredne nevarnosti za okolico
ni. Nevarnost omenjenih
sredstev naj bi se z leti namreč zmanjševala, a uničiti
jih bo vseeno potrebno.
"Stvari so pregledane, načrt
za uničenje je narejen in
predan strokovnim služ-

bam, a zapleta se na vodstvenem področju, saj ne
ministrica ne vlada ne pokažeta volje za ureditev razmer. V okviru obstoječe zakonodaje bi sredstva lahko
uničili v KIK-u," je še povedal Erbežnik in dodal, da bi
po ocenah to stalo pol milijona evrov.
Razmere v KIK-u spremlja
tudi Civilna iniciativa za čisti Kamnik. "Prizadevali si
bomo za čimprejšnjo odstranitev vseh spornih eksplozivnih sredstev vojaškega
izvora, vključno s kemičnimi sredstvi. Predlagali
bomo, da se v okviru lokalne
skupnosti ustanovi komisija, ki bo spremljala vse aktivnosti od sprejema požarnih
redov in postopkov za ukrepanje v primeru nesreče," je
povedal pobudnik civilne
iniciative Robin Majnik.
Proizvodnja v KIK-u po več
stavkah delavcev sicer poteka nemoteno. Družba ima
še vedno blokiran račun, a
zanimivo - proizvodnjo razprodano do marca 2010. Zaostalih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavci še niso dobili v
celoti, prav tako ne letošnjega regresa.

Kamniški glas, petek, 6. novembra 2009

2

Aktualno
Kamnik

Obnova terase na stavbi kavarne
Občina se je lotila nujno potrebne sanacije terase v Kavarni
Veronika, kjer je zaradi zamakanja že prihajalo do škode.
Kot je povedala vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Lilijana Juhart Mastikosa, spada objekt, v katerem
se nahaja kavarna, med kulturne spomenike lokalnega pomena, zato so pred obnovo pridobili mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Investicija, ki bo Občino Kamnik stala dobrih 43.500 evrov, bo predvidoma zaključena do
konca novembra. J. P.

Kamnik

Javna razsvetljava na Perovem
Gradbena sezona kljub hladnejšim dnevom še ni končana in
do konca leta bo zaključenih še nekaj občinskih investicij na
komunalnem področju. V teh dneh se bo začela gradnja vodovoda na območju med Cankarjevo cesto in domom starejših občanov. Na starem delu Perovega bodo na razdalji
160 metrov namestili 6 uličnih svetilk. Nekoliko pa se je zapletlo pri izgradnji vodnega zbiralnika na Novem trgu, saj
občina kljub zagotovljenim sredstvom in izbranemu izvajalcu ne najde skupnega jezika z lastnikom zemljišča. J. P.

Spodnje Stranje

Pločnik v Stranjah
Občina Kamnik je oktobra začela tudi z izgradnjo 285 metrov dolgega pločnika ob regionalni cesti v Spodnjih Stranjah, ki bo pripomogel v veliki meri k večji prometni varnosti na tem območju. Izgradnja pločnika bo predvidoma zaključena do sredine novembra, ob tem pa poteka tudi postavitev javne razsvetljave. Skupna vrednost omenjene investicije znaša približno 120 tisoč evrov. Oktobra se je zaključila
tudi izgradnja opozorilnega znaka - biča na prehodu za pešce pri osnovni šoli v Stranjah ter osvetlitev avtobusnih postajališč. V prihodnjem letu bodo na podlagi dogovora o sofinanciranju z državo zgradili še otok za umirjanje prometa
in propust čez Stranjski potok in nadaljevali gradnjo pločnika v smeri proti Kamniku. J. P.

Kamnik

Kamniku novo priznanje za urejenost mesta
Turistična zveza Slovenije je tudi letos v sklopu projekta
Moja dežela - lepa in gostoljubna organizirala tekmovanje
slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora,
okolja in gostoljubnosti. Kamnik je v kategoriji srednje velikih mest osvojil tretje mesto, priznanja pa bodo podelili na
zaključni prireditvi 14. novembra v Velenju. J. P.

V Šmarci bo spet knjižnica
Občina se v teh dneh loteva obnove dela krajevnega doma v Šmarci, kjer bodo uredili sodobno
knjižnico. Za projekt tudi 40 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev.
Jasna Paladin
Šmarca - V Šmarci se bodo v
začetku prihodnjega leta
znova razveselili svoje krajevne knjižnice, ki bo delovala kot enota Matične
knjižnice Kamnik. Občina,
ki je pred dnevi dobila odločbo o nepovratnih sredstvih iz razpisa Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, v višini 40 odstotkov, ali dobrih 38.500 evrov,
se bo v prihodnjih dneh lotila temeljitih obnovitvenih
del, kar predstavlja tudi zadnjo fazo prenove krajevnega
doma v Šmarci.
"Občina Kamnik je skupaj s
krajevno skupnostjo v zadnjih dveh letih temeljito prenovila in tudi povečala krajevni dom v Šmarci, v katerem so zdaj kulturna dvorana in prostori krajevne
skupnosti, prostori vrtca
Sonček in PGD Šmarca, občinska družbena stanovanja,
pred stavbo pa športna ploščad, prenovljeno otroško
igrišče in nova parkirišča. V
zadnji fazi prenovitve doma

Krajevni dom v Šmarci bo kmalu bogatejši za sodobno knjižnico.
je na vrsto prišla tudi prenova in povečanje krajevne
knjižnice in nakup vse potrebne opreme," je povedal
podžupan Brane Golubovič

in dodal, da si občina prizadeva v vseh krajevnih skupnostih obnavljati družbeno
infrastrukturo, ki dviga kakovost bivanja.

V Godiču gradijo
kanalizacijo

Urejanje varnih
šolskih poti

Priključki gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje
bodo možni v prihodnjem letu, saj bo večina
priključkov zgrajena že spomladi.

Občina bo gradnjo pločnikov in prehodov za
pešce in drugimi ukrepi za umirjanje prometa
nadaljevala tudi v prihodnjem letu.

Jasna Paladin
Godič - Gradnja omrežja za
fekalno kanalizacijo se je v
Godiču začela že lani, včeraj
pa so izbrani izvajalci iz
podjetja Nivo Celje le nekaj
dni po podpisu pogodbe že
začeli izgradnjo primarnega
voda, ki jo bodo predvidoma
zaključili aprila prihodnje
leto.
"Gradnja se bo začela na
spodnji strani zahodnega
dela vasi pri črpališču. Potekala bo mimo gramozni-

ce, prve cestne ovire v naselje, ter mimo drevesnice do
sakralnega znamenja v naselju. Hkrati bodo delavci
Komunalnega
podjetja
Kamnik na tem delu že gradili sekundarne priključke.
Fekalna kanalizacija bo iz
Godiča speljana preko
Kamniške Bistrice v Stranje
in od tu v Centralno čistilno napravo Domžale Kamnik," je približno 200
tisoč evrov vredno investicijo opisal podžupan Rudi
Pfajfar.

Jasna Paladin
Kamnik - Kot je povedal podžupan Brane Golubovič, je
občina v sklopu projekta varnih poti letos namestila opozorilne table ob šolskih
poteh, uredila semaforizirano križišče v Šmartnem in
križišče Kranjska-Ljubljanska, namestila opozorilne radarske table, uredila avtobusna postajališča na Duplici in Kamniku, zgradila pločnik na Tunjiški cesti, namestila svetlobne znake na pre-

Kamnik

Občina bo financirala Cicibanove urice
Na Občini Kamnik so v proračun za leto 2010 vključili dve
novi postavki na področju predšolske ter šolske vzgoje. Od
decembra dalje bodo tako v celoti financirali Cicibanove urice ter Montessori program, ki sta kot krajši obliki programa
namenjeni predvsem otrokom, ki s 1. septembrom niso bili
vključeni v vrtec. Cicibanove urice bodo potekale v štirih oddelkih, Montessori program, v katerem sodelujejo tako otroci kot starši, pa bo potekal v dveh oddelkih - v oddelku za
otroke od 1. do 2. leta starosti ter v oddelku za otroke od 2.
do 6. leta starosti. V proračunu za prihodnje leto pa je nova
tudi postavka za sofinanciranje dnevov dejavnosti v osnovnih šolah, s čimer želi Občina finančno razbremeniti starše
in aktivnosti omogočiti čim večjemu številu otrok. Za šolsko
leto 2009/2010 bodo namenili sredstva v višini 23.500 evrov
za omenjene dejavnosti, kar pomeni približno 10 evrov na
vsakega učenca v občini. J. P.

Povečana in sodobno opremljena knjižnica bo odprta tri
dni v tednu, bralci pa jo
bodo prvič lahko obiskali v
začetku prihodnjega leta.

Podžupan Rudi Pfajfar

Podžupan Brane Golubovič

hodih za pešce v Lokah,
Srednji vas, Buču in Lazah.
"V letu 2010 se predvideva
izgradnja pločnika, otoka za
umirjanje prometa in ureditev avtobusnih postajališč
na cesti Kamnik-Podgorje,
izgradnja pločnika na Poti
27. julij in prenova dveh brvi
čez Kamniško Bistrico, izgradnja avtobusnega postajališča in pločnika v Špitaliču in rekonstrukcija vozišča
in hodnika za pešce v Zagorici nad Kamnikom," je še
povedal Brane Golubovič.
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POGOVOR Z ŽUPANOM

Enakomeren razvoj na
vseh področjih občine

Za sanacijo brežin
dva milijona evrov
Projekt sanacije južnega dela brežin Kamniške
Bistrice naj bi bil po zagotovilih predstavnikov
ministrstva za okolje in prostor v zaključni fazi.
Jasna Paladin

Z županom Tonetom Smolnikarjem smo se pogovarjali o razmerah v družbi Velika planina, d. o. o.,
proračunu za leto 2010, predšolskem varstvu in drugih aktualnih projektih.
Jasna Paladin
Zadnje dni je veliko prahu
dvignila zamenjava vodstva
družbe Velika planina, d. o.
o., kako odgovarjate na očitke nekdanjih nadzornikov,
da občina družbi ni pomagala, kot bi morala?

"Pripravljamo se, potrebno
je rešit odnos najema ratraka, ki je vitalnega pomena
za delovanje smučišč, če bo
seveda sneg, od katerega
smo odvisni. Lepo je, da so
lansko leto oživili in usposobili Tiho dolino, a to so bili
enormno visoki stroški. Ve-

računom za 2010 pa jih
bomo za začetek izgradnje
OŠ Frana Albrehta imeli že
blizu šest milijonov. Pripravljamo projekte za gradbeno dovoljenje, gradnja bi
se lahko začela junija, šola
pa bi bila končana v začetku
šolskega leta 2011/12."

na intenzivno rešuje problematiko vrtcev. Ste že blizu
kakšni konkretni rešitvi?
"Do 1. aprila nameravamo
urediti šest oddelkov v dveh
zasebnih hišah v Šmarci, ki
ju bo občina najela za 20 let.
V proračunu smo zagotovili
400 tisoč evrov za opremo,

Kamnik - V ponedeljek je v
prostorih Občine Kamnik
na pobudo župana Toneta
Smolnikarja potekalo strokovno srečanje s predstavniki Ministrstva za okolje in
prostor ter Agencije RS za
okolje na temo urejanja vodotokov v občini.
Kot je znano, posamezni
odseki brežin Kamniške Bistrice na sanacijo čakajo že
desetletja, na kar so z zbiranjem podpisov opozarjali
tudi zaskrbljeni občani iz
KS Perovo. Podžupan Rudolf Pfajfar je ob tem izpostavil občutno krčenje vladnega sanacijskega programa, ki je bil sprejet po katastrofalnem neurju v letu
2007 in ki v zadnjem obdobju tako žal ne omogoča sanacije nekaterih vodotokov
v občini. Sredstva v ta namen so se s predvidenih 25
milijonov evrov po dveh rebalansih državnega proračuna znižala na slabih osem
milijonov. Predstavniki občine so državne funkcionarje zato pozvali, naj predstavijo projekt reševanja brežin hudourniške Kamniške
Bistrice.

"Kot je bilo predstavljeno, je
projekt sanacije južnega dela
Kamniške Bistrice v tem trenutku že v zaključni fazi, potrebno je urediti le še določene meritve ter vse potrebo za
odkup zemljišč ob obvodnem pasu. V projekt se po
svojih močeh vključuje tudi
Občina Kamnik, pri čemer
so se s predstavniki MOP-a
že dogovorili za operativni
sestanek na terenu. Ob zaključku projekta bodo znani
odgovori tudi na pomembna
vprašanja okoli poplavne
varnosti ob reki. Predstavniki MOP-a so ob tem povedali, da so za sanacijo reke
Kamniške Bistrice za leto
2010 že načrtovana sredstva
v višini približno 2 milijonov
evrov," je po končanem sestanku sporočila predstavnica za stike z javnostmi na občini Nika Vrhovnik.
Na srečanju je bil prisoten
tudi predsednik Odbora za
varovanje okolja Danijel Kovačič, ki je v imenu predstavnikov Krajevne skupnosti Perovo predstavnikom MOP-a
izročil zbrane podpise, ki jih
je civilna iniciativa oktobra
zbirala v okviru peticije za sanacijo brežin Kamniške Bistrice na Perovem.

Kamnik

OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, 1241 KAMNIK

V pripravi nova spletna stran Občine Kamnik

"Prah so dvignili predvsem
mediji. Nekooperativnost z
vodstvom in predvsem z
nadzornim svetom je trajala
že kar nekaj časa. Spomladi
smo ugotavljali, da se niso
odzivali na naše zahteve, kar
zadeva stroške, delovanje
družbe in porabo finančnih
sredstev. Nadzornike smo
opozorili, naj ne razmišljajo
o sodni izterjavi 181 tisoč evrov po notarskem zapisu iz
leta 1999, ker smo dokazali,
da smo v tem času v družbo
vložili neprimerno več denarja kot to, zato ta argument ni bil pravi. Vložili so
tudi tožbo zoper pristojno
inšpekcijo, zaradi nepravilnosti pri zaustavitvi gondole, a po našem mnenju to ni
smotrno. Veliko govorijo o
številnih uspehih, ki naj bi
jih dosegli, a šele v tem hipu
novo vodstvo - nadzornega
sveta ni več, le še direktor ugotavlja, da situacija ni
tako rožnata in da se je v
treh letih nakopičilo veliko
dolgov."
Kako je Velika planina ob
vseh omenjenih težavah
pripravljena na zimsko sezono?

lika planina ne bo nikoli veliko smučišče, in za to investicijo je bilo porabljenega
veliko preveč denarja, glede
na slab izplen v Tihi dolini.
Če bo sneg, bo sezona dobra. Večjih naložb v naprave
ne bo, saj je najprej treba
poskrbet za normalno finančno stanje družbe, bo pa
občina tudi letos poskrbela
za brezplačne vozovnice za
kamniške otroke do desetega leta."
Zaključili ste s pripravo proračuna za naslednje leto.
Lahko izpostavite glavne poudarke?
"Na novembrski seji bodo
svetniki obravnavali rebalans proračuna za letošnje
leto in proračun za 2010.
Proračun, ki smo ga usklajevali zadnja dva meseca, je težak 23,5 milijona evrov. Glede na trenutno situacijo ni
slab, čeprav se že pojavljajo
očitki, da ni razvojno naravnan. Medtem ko je skoraj
polovica slovenskih občin
zadolžena, občina Kamnik
dolga nima. V skladu za izgradnjo osnovnih šol imamo že zdaj 3,6 milijona
evrov, z rebalansom in pro-

Proračun je ponovno precej
socialno naravnan. Kako pa
so se letos obnesli številni
ukrepi občine za brezposelne in socialno šibke?
"Prisluhnili smo trenutnim
razmeram, čeprav slika, kje
bi bil glavni poudarek pomoči, še ni povsem jasna. Še
preden je Slovenijo prizadela
recesija, smo v Kamniku veliko denarja namenjali socialnim transferjem. Letos
smo veliko več sredstev namenili za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih, a je skoraj polovica sredstev ostala neporabljenih.
Šok glede nezaposlenosti je
bil, a alarma ni. Sredstva za
Rdeči križ in Karitas bodo
tudi prihodnje leto ostala
enaka, občina bo med drugim sofinancirala šolo v naravi in Cicibanove urice. Trdim, da smo zelo socialna
občina, a zagovarjam čim
bolj enakovreden razvoj občine, na vseh področjih, v
mestu in na podeželju. Zato
moramo poskrbeti tudi ta
nove ceste, obnovo kulturnih
domov, varne poti v šolo."
Staršem predšolskih otrok
ste že večkrat dejali, da obči-

skupaj z lastnikom pridobivano gradbeno dovoljenje. V
minulih dneh smo se že dogovorili za višino mesečne
najemnine, saj bo lastnik
uredil prostore s svojimi
sredstvi v okviru zakonskih
pogojev. Predstavniki Občine Kamnik se pogovarjajo
tudi z zasebnim investitorjem, ki je v občini pripravljen zgraditi do 10-oddelčni
koncesijski vrtec. Svetniki
občinskega sveta bodo to tematiko obravnavali že na
eni od prihodnjih sej, Občina pa bo objavila javni razpis za podelitev koncesije.
Koncesijski vrtec bi svoje
prostore lahko odprl prihodnjo jesen."
Se v občini odvijajo še kakšni večji projekti?
"Položili smo temeljni kamen za gradnjo tridesetih
oskrbovanih stanovanj, ki
jih bo gradil zasebni investitor, pripravljajo pa se že projekti za gradnjo še več kot
100 oskrbovanih stanovanj
na območju M1 - Pod Skalco
v neposredni bližini. Spomladi naj bi začeli graditi
tudi trgovski središči Qlandija in Hofer."

V drugi polovici novembra bo luč sveta ugledala nadgrajena
in prenovljena spletna stran Občine Kamnik, ki bo nudila čim
hitrejši ter čim lažji dostop do koristnih informacij in podatkov tako za občane, ki te potrebujejo ob različnih življenjskih
dogodkih (vloge in obrazci, kontakti), kot za obiskovalce, ki
prihajajo v našo občino. Obiskovalci spletne strani bodo, poleg splošnih podatkov o občini in mestu, kjer bo vključen tudi
zemljevid občine s krajevnimi skupnostmi, našli vse informacije o zaključenih in tekočih projektih občinske uprave. Ta bo
v posebni rubriki predstavljena po oddelkih z vsemi potrebnimi kontakti, prav tako bo v posebni rubriki predstavljen Občinski svet z arhivom zasedanj ter video posnetki sej.
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Aktualno
Kamnik

Stodvajsetletnica rojstva Frana Albrehta
Letošnji november je zaznamovan z nekaj pomembnimi obletnicami, čemur bo posvečenih kar nekaj prireditev. Sredi
meseca bomo praznovali 120-letnico rojstva znanega kamniškega rojaka, pesnika, prevajalca in pomembnega moža iz
prve polovice 20. stoletja Frana Albrehta. V avli Občine
Kamnik bodo 20. novembra v ta namen pripravili razstavo,
spomnili pa se ga bodo tudi na literarnem večeru v dvorani
frančiškanskega samostana. Ob koncu meseca bodo v Galeriji Veronika praznovali tudi člani Delavsko kulturnega
društva Solidarnost, ki pripravljajo slavnostni koncert ob
90-letnici svojega delovanja. J. P.

Mamut pripravljen
na ulitje v bron
Občina denarja za mamuta v prihodnjem letu nima, zato bo na sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice
stal najveretneje šele leta 2011.
Jasna Paladin

Kamnik

Odkrili spominsko ploščo Milanu Grošlju
V soboto, 24. oktobra, so na hotelu Malograjski dvor odkrili spominsko ploščo, posvečeno dr. Milanu Grošlju, pokojnemu članu Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter
profesorju Filozofske fakultete v Ljubljani, ki se je v stavbi
sedanjega hotela rodil, letos pa mineva trideset let od njegove smrti. Spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši sta postavila Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, na slovesnosti
pa je prisostvoval tudi kamniški župan Tone Smolnikar. Slovesnemu odkritju, ki so se ga udeležili številni Kamničani, je
sledil znanstveni simpozij z naslovom Grčija skozi rimske
oči v dobi cesarstva, ki ga je organiziral Oddelek za klasično
filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. J. P.

Bistričica - Mamut v naravni
velikosti, ki ga je na vrtu
pred svojim domom izdelal
kipar Miha Kač, naj bi po prvotnih načrtih na sotočju
Kamniške Bistrice in Nevljice stal že lani, ob 70-letnici
najdbe okostja v Nevljah, a
vsi pogoji za to še vedno
niso izpolnjeni.
Pred nekaj tedni je livar Roman Kamšek, ki je bil izbran
z javnim razpisom, uspešno
izdelal negativ skulpture, ki
je zdaj pripravljen na ulivanje v bron. Model mamuta,
ki je težak približno dve
toni, je uspešno prestal snemanje negativa in to praktično brez poškodb, zato ga je
avtor namestil na posebne
temelje, kjer je že na ogled
vsem radovednežem. Kdaj

Mamut je v Bistričici pri kiparju Mihi Kaču že na ogled, na
sotočju pa ga tudi prihodnje leto še ne bo.
pa bo v bronu stal na sotočju? "Z avtorjem smo podpisali pogodbo in izdelali ter

deponirali negativ, kar je
bilo nujno, da se zaradi vremenskih vplivov na modelu

ne bi delala škoda. Občina
bo v nadaljevanju z javnim
razpisom izbrala izvajalca za
odlivanje v bron, kdaj pa se
bodo dela nadaljevala, je v
veliki meri odvisno tudi od
zagotovitve prostorskih pogojev. Občina pridobiva potrebno dokumentacijo preko
pristojnih državnih institucij, hkrati pa moramo zagotoviti tudi sredstva v proračunu. V prihodnjem letu
mamut ob zagotavljanju novih oddelkov v vrtcih, gradnji, dozidavi in obnovi dveh
mestnih šol in še nekaterih
pomembnih projektih, ni
ena od prioritet. V prihodnjem letu denarja za to ni,
načrtujemo pa, da bi projekt
realizirali v letu 2011," je povedala vodja oddelka za
družbene dejavnosti Lilijana
Juhart Mastikosa.

Zdravniki zapuščajo Tuhinjsko dolino
Po novem letu naj bi v stavbi Krajevne skupnosti Tuhinj v svoji ordinaciji deloval le še zobozdravnik.
Spominska plošča na Malograjskem dvoru, kjer se je leta
1902 rodil Milan Grošelj.
Kamnik

Matična knjižnica Kamnik praznuje 60 let
Kamniška knjižnica letos praznuje svoj šestdeseti rojstni dan.
Svoje prve prostore je imela na današnji Maistrovi ulici zraven pošte, nato se je selila nad kavarno, za tem pa v stavbo
na Kolodvorski ulici ob parku Evropa, kjer so se knjižničarji in
bralci soočali z veliko prostorsko stisko. Leta 1991 so se nato
preselili v nove, moderne prostore ob Ljubljansko cesto, kjer
knjižnica deluje še danes. "V dvajsetih letih so se stvari drastično spremenile in danes se spet soočamo s pomanjkanjem prostorov. Konkretnih načrtov sicer še ni, si pa želimo,
da bi izkoristili vsaj neizrabljeno podstrešje, kjer bi lahko uredili prostorno čitalnico in novo dvorano," je povedala direktorica knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir. Osrednji dogodek ob
jubileju bodo za svoje bralce v knjižnici pripravili 18. novembra s slavnostno prireditvijo in razstavo 60 let otroštva in branja z roko v roki, ki jo je pripravila Milena Glušič. "Z razstavo
starih fotografij in naslovnic slikanic ter publikacijo želimo
poudariti, da so knjižnica in knjige vsaj določen čas v življenju, predvsem v otroštvu, spremljale prav vsakogar od nas,
želimo pa si, da bi ljudje našo knjižnico obiskovali v vseh obdobjih svojega življenja," je še povedala direktorica in dodala, da bodo na prireditvi nagradili tudi svoje najbolj zveste člane. Kar nekaj jih je del njihove knjižnice že nekaj desetletij.
Ob jubileju bodo predstavili tudi Digitalno knjižnico Kamnik,
kjer bo mogoče najti stare kamniške razglednice. J. P.
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Jasna Paladin
Laze v Tuhinju - Zdravnika
koncesionarja, dr. Dragotin
Ahlin in dr. Damjana Cvirn
Plešnar, ki imata v stavbi
Krajevne skupnosti Tuhinj
na Lazah ordinacijo splošne
medicine, sta skupaj z zobozdravnikom dr. Jovanom
Mijatovićem predstavnike
krajevne skupnosti opozori-

la na težke razmere za delo,
saj naj bi bila stavba, v kateri imajo ordinacije, dotrajana.
"Zdravnika sta sporočila, da
z novim letom ordinacijo na
Lazah, kjer sta delovala dve
uri na teden, zapuščata, ker
imata premalo pacientov in
ker so razmere za delo zaradi stare stavbe pretežke. Tuhinjci smo se na zdravnika v

svojih krajih navadili, saj ga
imamo tu že od osemdesetih let, njuna odločitev pa bo
prizadela predvsem starejše
občane, ki bodo morali zdaj
hoditi v Zdravstveni dom
Kamnik. Zobozdravnik pa
ostaja," je povedal predsednik KS Tuhinj Marko Kodra
in dodal, da bi nujna gradbena dela na stavbi stala približno 20 tisoč evrov, a kra-

Gradijo Jesenske dvore
Trideset oskrbovanih stanovanj, ki jih ob domu starejših občanov gradi
zasebni investitor, je že naprodaj.
Jasna Paladin
Kamnik - V neposredni bližini Doma starejših občanov v Kamniku se je septembra začela gradnja oskrbovanih stanovanj, ki jih je
zasebni investitor podjetje
Alfa-M poimenoval Jesenski dvori.
Tovrstna stanovanja predstavljajo novo obliko institucionalnega varstva, kakršne
v občini doslej še nismo
imeli. "Zanimanje že kaže,
da smo se odločili pravilno.
Graditi smo začeli štiri objekte, v katerih bo 30 stanovanj s sredinskim atrijem in
urejeno okolico. Namenjeni
so izključno starejšim osebam in gibalno oviranim,
vsem tistim, ki si želijo sa-

mostojnega bivanja v mirnem in varnem okolju in ki
potrebujejo pomoč in nego.

Z domom starejših občanom smo že podpisali pismo o nameri o tovrstnem

V oskrbovana stanovanja se bodo starejši lahko vselili že
prihodnjo jesen.

jevna skupnost tega denarja
nima. Svet KS je županu Tonetu Smolnikarju že podal
pobudo za sklic zbora krajanov, kjer bi obravnavali
omenjeno problematiko.
Iz občine so sporočili, da se
bodo v teh dneh sestali z
zdravniki, da sami predstavijo svoje težave, po tem sestanku pa bo župan tudi določil datum zbora krajanov.

sodelovanju. Stanovanja so
že naprodaj. Zanimanje je
veliko, za tretjino že imamo
rezervacije, vseljiva pa bodo
prihodnjo jesen," je na položitvi temeljnega kamna, ki
se ga je udeležil tudi župan
Tone Smolnikar, povedal
investitor Marko Koncilja.
Stanovanja bodo velika od 33
do 72 m2, opremljena bodo
z lastnimi kopalnicami in
kuhinjskim kotičkom. Vse
štiri stavbe bodo opremljene
z dvigalom, za potrebe stanovalcem pa bodo uredili
tudi 25 parkirnih mest. V
sklopu doma starejših občanov bo stanovalcem na voljo
osnovna ter socialna oskrba,
kot 24-urno dežurstvo, prehrana v domu, pranje ter pomoč pri čiščenju, uporaba
knjižnice doma in drugo.
Jesenski dvori pa so le začetek gradenj, namenjenih
starejšim občanom na tem
območju. Že prihodnje leto
naj bi se v neposredni bližini začela gradnja preko stotih oskrbovanih stanovanj.
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Izgradnja lokalne povezovalne
ceste B31 - Kamnik
Cestno podjetje Ljubljana,
d. d., je 1. oktobra 2009 začelo z izgradnjo lokalne povezovalne ceste B31 v Kamniku
ali "Povezovalno cesto treh
mostov", s katero želi investitor, Občina Kamnik, izboljšati
prometno-tehnične in varnostne razmere ter skrajšati potovalni čas na cestah in zagotoviti optimalno odvijanje sedanjega in pričakovanega prometa v Kamniku. Del prometa
območij južnega Bakovnika in
Duplice proti Perovemu in
Volčjemu Potoku se bo prerazporedil, ter s tem razbremenil danes močno preobremenjeni križišči Šolske z Obvozno in Ljubljanske z Obvozno cesto. Hkrati se bo povečal kolesarski in peš promet.
Posebna slovesnost je bila
položitev temeljnega kamna
za gradnjo nove povezovalke
v petek, 9. oktobra 2009, v
neposredni bližini povezovalne ceste, kjer so se zbrali
predstavniki investitorja z županom Tonetom Smolnikarjem in predstavniki izvajalcev
objekta.
Cestno podjetje Ljubljana,
d. d., izvaja objekt skupaj s

Kamniški župan s predstavniki podjetij SCT, CPL in Vegrad
pri podpisu pogodbe za gradnjo povezovalne ceste

Povezovalna cesta treh mostov je eden največjih projektov v občini Kamnik
v zadnjih dvajsetih letih.

Položitev temeljnega kamna za gradnjo ceste

partnerjema SCT, d. d., in Vegrad, d. d. Gradnja vključuje
izgradnjo trase ceste s kolesarskimi stezami, pločniki z
javno razsvetljavo, semaforizirano križišče z Ljubljansko cesto, krožno križišče in z novo
predvidenimi komunalnimi vodi.
Gradnja objekta je zahtevna
in predstavlja veliko usklajevanja med investitorji, sodelavci in partnerji na projektu,
ker se pogoji dela stalno
spreminjajo in vse to vnaša v
delo vedno nove okoliščine.
Cestno podjetje Ljubljana,
d. d., je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju

gradenj zahtevnih nizko gradbenih objektov, zato so jim
projekti, kot je povezovalna
cesta B31, poznani, vendar
vsakič znova posebni izzivi.
Še posebej zahteven je na
tem projektu kratek rok izgradnje "zaključek z deli septembra 2010", začasne prometne
ureditve za izgradnjo krožnega
križišča in izgradnjo treh mostov. Na teh področjih ima
Cestno podjetje Ljubljana,
d. d., največ izkušenj in predstavlja konkurenčno prednost.
Delo so si razdelili tako, da bo
lahko vsak od partnerjev prispeval največ na področju, ki

ga po svoji strokovni plati najbolje obvlada. Združeno znanje daje investitorju tudi večja
jamstva za uspešnost projekta. Ne nazadnje to od njih zahtevajo tudi vse težji in ostrejši
pogoji pridobivanja novih del
in vse večji pritisk na cene, ki
so zaradi krize, v kateri se je
znašlo tudi naše gospodarstvo, vsak dan realno nižje.
Prepričani so, da bodo s svojimi dolgoletnimi operativnimi
izkušnjami na teh področjih s partnerji izvedli objekt
kvalitetno in v skupno zadovoljstvo končali dela v zastavljenih rokih.

Čistilo za stekla
Zimax 3l

PE Kranj:

Akumulator
Energizer AH 45 D+

PE Ljubljana:

Šuceva ulica 23, Kranj

Tržaška cesta 383, Ljubljana

Tel: 04 234 48 65

Tel: 01 200 26 70

Castrol TXT Softec
5W-40 4 litre

Elf Competition,
10 V40 4 litre

S TEM
OGLASOM
10% POPUST
NA VSE
ARTIKLE, KI
NISO V AKCIJI!

Popusti se ne seštevajo.

Slike so simboliène.

Delavci so zgradili že polovico nasipov

Kamniški glas, petek, 6. novembra 2009

6

Zanimivosti
Tunjiška Mlaka

V Tunjice se je naselila govoreča sraka
Veliko zanimanja in navdušenja v zadnjih dneh po Tunjicah
povzroča sraka, ki ne bi bila v tem okolju prav nič nenavadnega, če ne bi svojih novih sovaščanov ogovarjala in z njimi
popila tudi kakšno pivo. "Sraka se je pred dvema tednoma
pojavila od neznano kod, za svoje novo prebivališče pa si je
izbrala nenaseljeno hišo na naslovu Tunjiška Mlaka 9f. Prav
nič prijazna ni, saj svoje sosede ogovarja, pravzaprav zelo
razločno zmerja z besedami, kot so 'koza', 'pusti me', 'pojdi stran' in podobno. Popije vse, kar ji damo, tudi pivo,
moramo pa paziti na svoje stvari, saj je že ukradla denar in
nekaj drugih predmetov. Očitno se pri nas dobro počuti,
sploh zdaj, ko se ji je pridružil tudi partner, ki ga že uči
besed," je tunjiško zanimivost opisal Valentin Zobavnik.
Nad govorečo srako, ki se prav nič ne boji radovednežev in
človeške družbe, so navdušeni predvsem otroci, imena pa ji
še niso dali, zato zbirajo predloge. J. P.

Sraka se v svojem domu in ob domačinih zelo dobro počuti,
zato bi ji Tunjičani radi izbrali primerno ime. / Foto: Valentin Zobavnik

Spodnje Stranje

Zakurili so Blekarjevo apnenico
V Spodnjih Stranjah je Drago Šlebir, Blekarjev ata, znova zakuril svojo apnenico. "Blekarjeva apnenica je bila sprva po
načinu gradnje košanka (tudi košarka). Zunanji obod je bil
lesen, notranji pa zidan iz močneje žgane opeke, vmesni
prostor pa zapolnjen z ilovico. Lastnik apnenice je bil Janez
Šlebir, po domače Hrončev ata iz Spodnjih Stranj, ki se je začel z apnarsko obrtjo ukvarjati že davno pred drugo svetovno
vojno. Po končani vojni leta 1945 pa je obrt nadaljeval Karel
Šlebir, ki je obrti izučil tudi svojega sina Draga. V letu 1962 je
bila apnenica obnovljena, zunanji dotrajan leseni obod so pri
prenovi nadomestili z betonskim," je povedal Vilko Rifel, ki
je popisal vse apnenice na tem območju. Apno v Blekarjevi
apnenici je že kuhano in se v teh dneh že ohlaja. J. P.

Izvir Bistrice
ni namenjen kopanju
"Kamniški vodni viri so odlične kakovosti, a tega bi se morali bolj zavedati in na vode tudi bolj
paziti," opozarja Vido Kregar, pobudnik Festivala pitne vode.
Jasna Paladin
Kamnik - Občina Kamnik,
Šolski center Rudolfa Maistra in Jamarski klub Kamnik so 22. oktobra na Glavnem trgu pripravili drugi
Festival pitne vode, ki je namenjen problematiki pitne
vode v kamniški občini.
Organizatorji so na stojnicah v pokušino ponujali
osem vzorcev voda iz izvirov
z območja Kamniške Bistrice in med obiskovalci opravljali anketo, s katero so ugotavljali odnos občanov do
pitne vode. "Problem pitne
vode v Kamniku trenutno ni
pereč, to je treba priznati.
Kamniške vode so odlične
kakovosti, a tega se ne zavedamo dovolj. Gre za pitne
vire, ki jih moramo bolj paziti. Kamniška Bistrica je na
izviru ena redkih pri nas, ki

je povsem brez bakterij. Zanimivo je, da ljudje že po
okusu prepoznajo vodo boljše ali slabše kakovosti in da
med več vzorci prepoznajo
tisto, ki jo pijejo doma," je
povedal Vido Kregar, pobudnik dogodka, mentor
kamniških srednješolcev, ki
so problematiko pitne vode
v naši občini prelili v interdisciplinarno raziskovalno
nalogo, ter dolgoletni jamar.
Svoje mnenje o problematiki so na okrogli mizi, ki se jo
je udeležil tudi podžupan
Rudi Pfajfar, lahko izrazili
tudi občani. Vido Kregar je
opozoril na mačehovski odnos države na vodne vire in
izpostavil problematiko doline Kamniške Bistrice, od koder se fekalije iz vseh tamkajšnjih objektov izlivajo direktno v reko, zato bi občina
morala urediti sistem odva-

Vido Kregar se že več kot trideset let ukvarja s problematiko
pitnih voda in zaščito vodnih virov.
janja. Svojevrsten problem
predstavlja tudi sam izvir
reke, ki ga mnogi brez pomislekov uporabljajo za kopanje, pranje psov in celo avtomobilov. "Občina je že
večkrat pozvala državo, naj
ukrepa na tem področju, a

dobili smo odgovor, da zakon podlage za prepoved kopanja ne daje, saj naj le-to ne
bi škodljivo vplivalo na vodo.
A na občini smo vseeno reagirali, zato smo sami postavili opozorilno tablo," je povedal Rudi Pfajfar.

Kamničani smo dobri krvodajalci
Na tridnevni krvodajalski akciji v Domu kulture Kamnik je svojo kri darovalo skoraj petsto krvodajalcev,
v registru kamniškega Rdečega križa pa jih je že več kot enajst tisoč.
šolami, podjetji in drugimi
organizacijami.
Na krvodajalskih akcijah je
vrsto let nepogrešljiva tudi
Iva Humar iz Godiča, ki jo
poznajo vsi kamniški krvodajalci. Potem ko je vrsto let
kri darovala tudi sama, že
več kot trideset let v okviru
Rdečega križa skrbi, da se krvodajalci po opravljeni nalogi počutijo kar najbolje, ponosno pa pove, da je marsikoga k temu dobremu dejanju nagovorila prav ona. "Še
ko sem bila zaposlena, sem
organizirala krvodajalske ak-

cije, ki se jih je navadno udeležilo osemdeset odstotkov
vseh mojih sodelavcev, zadnja leta pa skrbim za malico,
delim svinčnike in druge
rekvizite Rdečega križa, usmerjam ljudi, ki pridejo k
nam. Če na ulici vidim mladega, zdravega človeka, ne
morem, da ga ne vprašam,
ali je že krvodajalec in marsikoga sem že prepričala. Tudi
na tak način vsako leto pridobimo kar nekaj novih krvodajalcev," ponosno pove gospa Iva, brez katere ne mine
nobena krvodajalska akcija.

Milka Lap, Snovik:

Franc Kadunc, Zg. Tuhinj:

Marija Mošnik, Špitalič:

Žiga Margetič, Perovo:

Aleš Hrovat, Volčji Potok:

"Danes sem kri darovala že
enaintridesetič. Že moji
starši so bili krvodajalci,
prav tako sodelavke v domu
starejših občanov, tako da
se tudi sama akcij udeležujem dvakrat na leto. Slabe
izkušnje, da bi sama potrebovala kri, še nisem imela,
se mi pa zdi prav, da takole
pomagamo, če lahko."

"Kri sem prvič daroval, ko
sem prišel z vojske, zdaj pa
sem že upokojenec, tako da
darujem praktično celo življenje. Sam se sam odločil,
da bom krvodajalec in krvodajalske akcije sem se danes udeležil že oseminštiridesetkrat. Prej sem redno
hodil v Ljubljano, zadnja
leta pa hodim v Kamnik."

"Darovanje krvi je name
prenesla moja mama, ki je
redno hodila na akcije, zdaj
pa so krvodajalci tudi moji
otroci. Včasih smo za to dobili dva dni dopusta, danes
le še enega, a vedno lepo
poskrbijo za nas. Odziv
Kamničanov je vedno precej
velik. Sama sem danes kri
darovala enaintridesetič."

"Na krvodajalski akciji sem
danes prvič. Super je, ker
nam je odpadel pouk, a
glavni razlog za to, da sem
danes tukaj, je ta, da rad pomagam ljudem. Pa še to me
je zanimalo, katero krvno
skupino imam. Občutki so
zelo v redu, skupaj s sošolci
smo prišli in čez tri mesece
bom kri spet daroval."

"Tudi sam sem danes na krvodajalski akciji prvič, čeprav sem si že nekajkrat
prej želel, a še nisem bil polnoleten ali pa sem bil tiste
dni bolan. Želel sem izvedeti krvno skupino, predvsem
pa se mi zdi prav, da darujemo kri, če le lahko, saj nikoli ne vemo, kdaj jo bomo
tudi sami potrebovali."

Foto: Vilko Rifel

Kamnik - Območno združenje Rdečega križa Kamnik
je 21., 22. in 23. oktobra v
Domu kulture Kamnik v sodelovanju z Zavodom RS za
transfuzijsko medicino že
devetič organiziralo krvodajalsko akcijo, ki v Kamniku
na vsake štiri mesece poteka
zadnja tri leta.
"Odločitev, da krvodajalske
akcije organiziramo v Kamniku, se je izkazalo za odlično, saj se naših akcij vsakič
udeleži več ljudi. Prej so

morali tudi Kamničani hoditi v Ljubljano. Glede na
razmerje med številom prebivalcev in številom aktivnih krvodajalcev smo Kamničani krepko nad slovenskim povprečjem. Krvodajalskih akcij se namreč udeleži približno 1500 ljudi na
leto in tudi zadnja je bila
presenetljivo uspešna, saj je
kri darovalo približno petsto
krvodajalcev," je povedala
sekretarka na Območnem
združenju Rdečega križa
Kamnik Lidija Zagorc in dodala, da dobro sodelujejo s

Jasna Paladin

Anketa

Kri bodo
še darovali
Jasna Paladin
Med Kamničani je veliko takih, ki kri darujejo že vrsto
let, razveseljivo pa je tudi
dejstvo, da se krvodajalskih
akcij vsako leto udeleži tudi
vse več mladih.
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Projekti

Prvi koraki za izgradnjo
pokritega bazena
Kamniški športniki si želijo pokritega plavalnega bazena, zato na občini razmišljajo o izgradnji Športnega
parka Kamnik, ki pa naj bi bil po prvih ocenah eden največjih tovrstnih projektov v Sloveniji.
Jasna Paladin
Kamnik - Občina Kamnik je
na pobudo članov kamniških športnih klubov, predvsem Plavalnega kluba
Kamnik, Vaterpolo kluba
Kamnik in Triatlon kluba
Kamnik, pristopila k projektu z delovnim naslovom
Športni park Kamnik, v okviru katerega bi uredili
športno-rekreacijski in nastanitveni center regijskega
pomena s pokritim olimpijskim bazenom in vso potrebno infrastrukturo.
Konec oktobra so se predstavniki občine, športnih
klubov in izdelovalcev študije zbrali že na petem delovnem sestanku. Lokacija
športnega parka še ni natančno določena, najverjetneje pa bi stal v bližini sedanjega bazena, kjer je po za-

zidalnem načrtu M1-Pod
Skalco tovrstna infrastruktura že predvidena. V zaključni fazi je že izdelava
študije izvedljivosti, ki bo
prinesla tudi prve finančne
ocene projekta, ki bo regijskega pomena, zato bi se

Predsednik Plavalnega
kluba Kamnik mag.
Bojan Zupan je poudaril,
da imajo kamniški
plavalci pozimi
nemogoče razmere za
treninge in županu
predal pobudo Nika
Sadnikarja, da bi nov
športni park nosil ime
po kamniški legendi
plavanja, Tonetu Cererju.

vanj lahko vključile tudi sosednje občine.
"Gre za zelo ambiciozen
projekt, po prvih ocenah
največji tovrstni projekt v
Sloveniji, zato je pomembno, da proučimo vse vidike
te investicije od gradnje preko pridobivanja nepovratnih sredstev do obratovalnih stroškov in koristi za
razvoj turizma, športa in rekreacije. Na občini smo previdni in se zato projekta lotevamo tako, da ga bo možno tudi skrčiti, če se bo pokazalo, da so potrebna finančna sredstva prevelika
ali da nam ne bi uspelo pridobiti nepovratnih sredstev," pravi podžupan in koordinator projekta Brane
Golubovič. Glede projekta
je previden, a optimističen
tudi župan Tone Smolnikar: "Zavedam se, da ima-

mo v teku nekaj velikih investicij na področju šolstva gradnjo, dograditev in obnovo OŠ Frana Albrehta in
OŠ Toma Brejca - predšolske vzgoje in komunalne infrastrukture, a kljub temu
verjamem, da nam bo projekt, ki bi bil izjemna pridobitev za Kamnik in celotno
regijo, v naslednjih štirih do
petih letih uspelo pripeljati
do konca."
Občina je v proračunu za
leto 2010 namenila sredstva
za izdelavo idejne zasnove
ter izdelavo predstavitvene
zloženke projekta za morebitne zasebne investitorje.
Kot je še povedal podžupan
Brane Golubovič, so si za
cilj v tem mandatu zastavili
sprejetje
investicijskega
programa na občinskem
svetu in umestitev športnega parka v prostorske plane.

Pomoč za slabovidnega
Boštjana
Jasna Paladin
Kamnik - Lions klub Kamnik deluje že šesto leto, od
junija letos pa ga vodi Matic
Romšak, ki je že peti predsednik kluba po vrsti.
"Lionističnega gibanja se
drži nek prizvok elitizma, a
to sploh ne drži. Pridruži
se nam lahko vsakdo, pomembno je le to, da ima
nek socialen čut za človeka,
da je pripravljen pomagat
in da ga priporoči eden od
članov. Letos smo na tak
način sprejeli tri nove, mlade člane, skupaj pa nas je
zdaj 25. Naš osnovni cilj je
pomagati sočloveku. Zavedamo se, da sveta spremeniti ne moremo, a vsaka
iskrica, ki jo prižgemo v žalostnih očeh, nam pomeni
veliko," je pred dobrodelnim večerom, ki je 16. oktobra potekal v Domu kulture Kamnik, povedal Matic Romšak in dodal, da s
svojim delovanjem člani
kluba na leto zberejo od 15
do 20 tisoč evrov in prav
vse podarijo v dobrodelne
namene. Junija so s kon-

certom na gradu Zaprice in
dražbo slik vrhunskih slikarjev zbrali nekaj tisoč evrov in jih podarili Karitas in
Rdečemu križu za nakup
paketov. Septembra so z
dražbo vrhunskih vin zbirali sredstva za aktivnosti
gojencev zavoda CIRIUS,
sredi oktobra pa so organizirali še eno prireditev, ki
je napolnila dvorano kulturnega doma.
"Z vstopnicami za nocojšnjo stand up komedijo SLO
vs. CRO bomo zbrali sredstva za slabovidnega fanta
Boštjana iz Most pri Komendi, za nakup prilagojenega računalnika za slabovidne. Na naše društvo vsako leto pride veliko predlogov za pomoč in največkrat
pomagamo prav mladim,"
je pred komedijo, ki je dodobra nasmejala vse prisotne, povedal še Romšak.
Člani Lions Kluba Kamnik
bodo ob koncu leta pripravili še eno dobrodelno prireditev, in sicer novoletno
stojnico, na kateri bodo zbirali sredstva za društvo Sožitje.

Strokovna, skrbna in srčna skrb
za vaše hišne ljubljence
Lastnike in njihove male živali, manjše in večje, vabijo v prijazno veterinarsko ambulanto
Noe, v drugačno, prijetnejše okolje, brez stresa za vaše ljubljenčke, ki je svoja vrata odprla
avgusta lani. Ambulanto, v sklopu katere je tudi trgovina za male živali, najdete med
Domžalami in Kamnikom, na Vaški poti na Homcu.

Predstavniki občine in športnih klubov se bodo na naslednjem
delovnem sestanku zbrali že novembra.

Zgornji Tuhinj

Geslo veterinarske ambulante Noe se glasi: Strokovno,
skrbno, srčno. Vodi jo lastnica, izkušena veterinarka Nina
Ambrož, ki je izkušnje pridobivala tudi v drugih ambulantah,
sodelovala na veliko veterinarskih posvetih in v posebni enoti
Slovenske vojske, na mednarodnih misijah in izobraževanjih.
V veterinarski ambulanti Noe so prepričani, da v zdravi hišni
ljubljenci največje veselje. Skrb za hišnega ljubljenca, ki
jo prejema danes in skozi svoje življenje, prinese mnogo
srečnih skupnih ur in dni ter dolgoletno prijateljstvo. Ustrezno
skrb si lahko zagotovite z rednimi pregledi pri veterinarju,
rednim preventivnim cepljenjem, odstranjevanjem notranjih
in zunanjih zajedavcev, s skrbjo za zobovje, redno vadbo in
ustrezno prehrano vašega ljubljenčka.
Strokovno osebje ambulante Noe je usposobljeno za vseživljenjsko skrb za hišne ljubljence. Vendar je njihovo srce tisto,
ki jih vodi, in za vašega ljubljenčka poskrbijo tako, kot bi bil njihov.
Veterinarska ambulanta Noe nudi naslednje storitve:
redne preventivne preglede, cepljenje, sterilizacijo in
kastracijo, pregled in čiščenje zob, zdravljenje in manjši
kirurški posegi, vedenjsko svetovanje, svetovanje o pravilni
prehrani za vašega ljubljenčka, laboratorijsko diagnostiko,
diagnostiko z EKG in ultrazvokom, označevanje z

Tuhinjski gasilci potrebujejo novo vozilo
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj
bodo v letu 2011 praznovali svojo stoletnico, že prihodnje
leto pa bi radi kupili novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki ga
nujno potrebujejo. "Naša sedanja cisterna je prav letos stara že trideset let, zato zaradi velike požarne ogroženosti v
naših krajih nujno potrebujemo novo. Vozilo stane 180 tisoč
evrov, 77 tisočakov nam bo kot društvu 1. kategorije zagotovila Občina Kamnik, ostalo pa moramo zbrati sami. Del
sredstev nam bo povrnilo ministrstvo za obrambo, nekaj pa
bomo dobili tudi z odprodajo starega vozila," je povedal
predsednik PGD Zgornji Tuhinj Matjaž Bajde in dodal, da
pri zbiranju potrebnih sredstev gasilci računajo na pomoč
donatorjev, poteka pa tudi nabirka med krajani, ki jo bomo
zaključili v tem mesecu. J. P.

Vaška pot 38a, Homec, 1235 Radomlje
Tel: 0599/58-914, GSM: 070/550-590
E-pošta: veterina.noe@siol.net
Delovni čas: vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah
od 9. do 13. ure, ob nedeljah in praznikih zaprto.
V nujnih primerih pokličite 070/550-590
(24 ur, 7 dni v tednu)

mikročipi, nego živali, pakete veterinarske oskrbe na
starost živali, uporabljajo naravna sredstva in metode pri
preventivi in zdravljenju, znani pa so tudi po sodelovanju
s specialisti.
V sklopu ambulante Noe je tudi trgovina s kakovostnimi in
preverjenimi izdelki, v kateri se lahko oskrbite s hrano za pse
in mačke ter manjše živali, kot so to kunci, morski prašički in
hrčki. Izbirate lahko tudi med naravnimi prehranskimi dodatki,
profesionalnimi šamponi za nego dlake in tudi igračami.
Večina domačih ljubljenčkov, ki jih zdravijo v veterinarski
ambulanti, so psi in mačke, pri njih pa se oglasijo tudi skrbniki
želv, kuščarjev, ptic in kuncev ter malih glodalcev. Tem
nudijo osnovno veterinarsko oskrbo, sicer pa jih napotijo k
specialistom za male živali. Veterinarka Nina Ambrož pravi,
da pri njih dajo velik poudarek na individualno in celostno
oskrbo vaših živali, predvsem na preventivo, kamor spada
program cepljenja, preventivni pregledi glede na starost in
specifične probleme: "Pametno je, da živali pripeljete na
občasne preventivne preglede, saj je bolje preprečevati
kot zdraviti. Trudimo se tudi za skrben in individualen pristop
k vsaki živali in njenim težavam."

NINA AMBROŽ S. P., HOMEC, VAŠKA POT 38, RADOMLJE

Predsednik Plavalnega kluba Kamnik mag. Bojan Zupan
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Fosili

Pošasti KamniškoSavinjskih Alp
Tomaž Hitij iz Godiča je skupaj z Juretom Žaloharjem v Kamniško-Savinjskih Alpah odkril enega
največjih paleontoloških zakladov v svetovnem merilu. Med najpomembnejše najdbe sodi odkritje
najstarejšega rastlinojedega aetozavra na svetu.
Jasna Paladin

pravi Tomaž Hitij, mladi
doktor dentalne medicine,
sta z Juretom največ zanimivih stvari našla v apnencih t. i. Strelovške formacije, ki jih najdemo na številnih mestih v kamniških planinah.
"Na posameznih blokih, ki
so bili potopljeni globoko
pod morje, so v slabo prezračeni in od okoliških morij
izolirani vodi začeli nastajati
črni, laminirani laporovci in
apnenci, v katerih najdemo
izjemno bogata nahajališča
triasnih živali. Našli smo
številne fantastične najdbe,
od polžev, školjk, kačjerepov, morskih lilij, rakov, kozic, rib ... Med najimpresivnejšimi pa so gotovo ostanki
velikih dvoživk in reptilov,
denimo notozavrov, ihtiozavrov in aetozavrov. Pošasti
Kamniško-Savinjskih Alp!
Med najpomembnejše sodi
odkritje najstarejšega rastlinojedega aetozavra na svetu,
prednika kasnejših gigantskih oklepnih rastlinojedih
reptilov, ki jih pogosto vidimo v filmih."

rov med laiki vzbudi precejšnjo mero zanimanja in
takojšnjo povezavo z dinozavri, a Tomaž in Jure opozarjata, da je s tem potrebno
biti previden. "Večini pomeni beseda 'dinozaver' vsako
veliko 'zver' iz mezozoika.
V resnici so dinozavri le ena
od mnogih skupin takratnih
reptilov. Zato je potrebno v
strokovnem smislu govoriti
o reptilih ali zavrih. Notozavri niso dinozavri, pač pa
spadajo v red Nothosauroidea, to so triasni morski
reptili, ki so zrasli do tri metre. Ostanki, najdeni v kamniških Alpah, pripadajo najzgodnejšim oblikam, skupini pachipleurozavrov, ki so
bili nekoliko manjši. Ihtiozavri so bili veliki morski
reptili, podobni delfinom,
spadajo pa v red Ichthyosauria. Živeli so v mezozoiku,
prvi pa so se pojavili pred
okoli 245 milijoni let. Bili so
veliki do štiri metre. Ostanki najdeni v Kamniških Alpah so med najstarejšimi na
svetu. Zaenkrat najpomembnejša najdba je fosilni zob, ki pripada doslej najstarejšemu znanemu aetozavru (Aetosauria). To so
bili srednje veliki do zelo veliki rastlinojedi arhozavri.
Nekateri izmed njih so bili
pokriti s spektakularnim
oklepom in velikimi rogovi,
ki so jih ščitili pred plenilci.
Do sedaj so verjeli, da so se
prvi aetozavri pojavili šele v
karniju, torej v zgornjem
triasu. Aetozaver kamniških
Alp pa je mnogo starejši in
je iz spodnjega do srednjega
dela srednjega triasa (anizija), kar pomeni, da se je evolucija teh živali začela mnogo prej," izjemno odkritje

predstavita Tomaž in Jure
in dodata, da ga bosta širši
javnosti predstavila v prihodnjem letu.

Ponavadi je potrebno precej dela, preden fosil izluščijo
iz kamnine. I Foto: Jure Žalohar

Godič - Tomaž Hitij se z
iskanjem in zbiranjem fosilov in mineralov ukvarja že
vse od osnovne šole, a v zadnjih letih je skupaj z Juretom Žaloharjem iz Kranja
in Matijo Križnarjem z Godešiča presegel okvire ljubiteljskega zbiranja fosilov,
saj nahajališča sistematično
raziskujejo tako, da ustvarjajo zbirko, ki je lani postala
tudi del evidentiranih zbirk
Prirodoslovnega muzeja
Slovenije.
Po izjemno odmevnih najdbah fosilov morskih konjičkov v Tunjicah, ki spadajo v sam vrh svetovne dediščine in med najbolj dragocene fosile na Zemlji,
kjer sta raziskovala med letoma 2005 in 2008, sta Tomaž in Jure letos pozornost
svetovne paleontološke javnosti pritegnila z izkopavanji v Kamniško-Savinjskih
Alpah. "Kamniške Alpe so
pretežno zgrajene iz triasnih apnencev, ki dosegajo
debelino več kot 1000 metrov in so stare okoli 200
milijonov let. V dolini Kamniške Bistrice, na pobočjih
Velike Planine in v dolini
Podvolovljeka najdemo tudi
mnogo mlajše oligocenske
plasti, ki so stare okoli 30
milijonov let. V zadnjem
času podrobneje raziskujemo predvsem triasne plasti,
v katerih smo našli več nahajališč triasnih vretenčarjev. Ta nahajališča spadajo
med redka in največja nahajališča vretenčarjev iz spodnjega in srednjega dela
srednjega triasa na svetu. V
geološki literaturi temu obdobju pravimo anizij. Kot

Ena od mnogih pomembnih najdb, ki sta jih Tomaž in Jure
našla v kamniških gorah. I Foto: Jure Žalohar

Tomaž Hitij je skupaj z Juretom Žaloharjem v zadnjih letih presegel okvire ljubiteljskega zbiranja fosilov. Njegove najdbe
hrani tudi Prirodoslovni muzej Slovenije. I Foto: Jure Žalohar

Tomaž Hitij in Jure Žalohar na izkopavanjih v Tunjicah

Iskanje fosilov v Kamniško-Savinjskih Alpah je zaradi
razgibanega terena zelo zahtevno. I Foto: Jure Žalohar

Najpomembnejša najdba
je fosilni zob aetozavra
Ker so srednjetriasne plasti
Kamniško-Savinjskih Alp
šele začeli odkrivati, svoje
najdbe še skrivajo pred javnostjo, saj želijo, kot poudari Tomaž, nahajališča podrobneje raziskali, ker jim
sedaj nekoliko težav povzroča natančna starost in geologija kamniških Alp, ki je
zelo zapletena. Povezala sta
se s svetovno znanimi strokovnjaki v Italiji, Nemčiji,
Avstraliji in tudi pri nas.
Omemba kakršnih koli zav-

Na teren z dleti, kladivi
in električnim rezilom
Na teren se zaradi zahtevnosti območja s skorajda polno alpinistično opremo Tomaž in Jure ponavadi odpravita sama, včasih se jima
pridruži še kakšen strokovnjak. "Iskanje reptilov in rib
je pustolovske narave, kot bi
gledal film Indiana Jones.
Hodimo po grapah in iščemo ostanke. Če naletimo na
kakšno plast, kjer je fosilnih
ostankov več, se 'utaborimo'
in izvedemo prava izkopavanja s pomočjo električnega
rezila, dlet in kladiv. Ponavadi je potrebno precej dela,
preden fosil izluščimo iz
kamnine. Večina fosilov je
ob najdbi skoraj popolnoma
prekrita s kamenino, zato je
potrebno kar nekaj znanja
in izkušenj, da v nekaj luskah prepoznaš ribo, v delu
kosti okostje reptila ... Zahtevnost terena pa to še otežuje. Ko prinesemo kose fosilov domov, se pravo delo
šele začne." S preparacijsko
tehniko pod mikroskopom
Tomaž s pomočjo raznega
orodja (špic, skalpelov, električnega in pnevmatičnega
orodja) počasi preparira fosile, lusko za lusko, zobček
za zobčkom, kost za kostjo.
Najdbe nato oštevilči, katalogizira in ustrezno shrani,
Jure pa poskrbi za fotodokumentacijo. Pozimi bo za to
nekoliko več časa, ljubiteljem fosilov pa obljubljata
tudi kakšen članek in zanimivo predavanje.
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Dediščina

Pozimi je čas za makete
Aleksander Sarnavsky je svoji obsežni zbirki razglednic, dokumentov in predmetov, ki jih zbira že
vrsto let, dodal še izčrpen zapis o Rudolfu Maistru. Pozimi najraje izdeluje makete.
Jasna Paladin
Kamnik - Aleksander Sarnavsky je zagotovo eden od Kamničanov, ki doma hrani eno
bogatejših zbirk različnega
zgodovinskega gradiva, ki ga
vneto zbira že vse svoje življenje.
Petinsedemdesetletni sin
ukrajinskega oficirja in slovenske učiteljice se je v Kamnik preselil leta 1960, in čeprav ga je zgodovina začela
zanimati že zelo zgodaj, se je
izučil za elektrotehnika. Učil
je na kovinarski šoli v Ljubljani in v tedanjem Zavodu za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik, poklicno pot pa
sklenil v podjetju Eti. V svojem domu na Šutni hrani več
deset obsežnih map s skrbno
zbranim gradivom o Notranjski, Primorski, slovenskem
morju, Pohorju, Gorenjski,
Triglavu, Trenti, Planici, bohinjskih gorah, Snežniku, domačem Kamniku, o lovcih in
lovu, o dinastiji in kralju
Aleksandru, Titu, prvi svetovni vojni, Francu Jožefu in
številnih drugih področjih,
med katerimi pa prevladujejo
Kamnik, planine in lovstvo.
Sarnavsky je avtor in urednik
več zbornikov Planinskega
društva Kamnik in avtor obsežne monografije s starimi
razglednicami Mesto pod

V jesenskih dneh se iz vestnega zbiratelja spremeni v
navdušenega izdelovalca maket.
Malim gradom, ki je izšla
pred trinajstimi leti. "Od
majhnega sem rad hodil po
hribih in drugih krajih in kamorkoli sem prišel, sem kupil razglednico, odtisnil žig,
spravil račun in vse to vestno
zbiral in hranil. Številno gradivo, stare razglednice, publikacije, predmete in drugo,
kupujem na bolšjih trgih in
antikvariatih, kakšno stvar izmenjam, kaj tudi dobim. Zanima me ogromno stvari, ne
samo zgodovina. O Kamniku
sem na primer zbral več sto
strani materiala o kapelicah,
cerkvah, Kurhausu, stavbarstvu, Kamničanih ...," pravi
Aleksander Sarnavsky, ki je
vrsto let lovec, lovski čuvaj in

član Lovske družine Cerkno
in dolgoletni član Planinskega društva Kamnik.
Po izdaji monografije s starimi razglednicami se je lotil
zbiranja gradiva o znanem
kamniškem rojaku Rudolfu
Maistru in njegovem rodnem
mestu. "Več kot deset let sem
pripravljal to knjigo, ki nosi
naslov Stoletje velikega obračuna. Zbral sem okoli 400
starih razglednic in slik kamniških vojakov, oficirjev in
nabornikov, pregledal sem
arhivsko gradivo, izvedel sem
za ljudi, ki jih v povezavi z
Maistrom doslej še nihče ni
omenjal, našel pa sem tudi 25
nekdanjih Maistrovih borcev
iz Kamnika," je povedal Sar-

navsky, ki je tudi član upravnega odbora Društva general
Rudolf Maister Kamnik.
Knjiga je strokovno pregledana in pripravljena na tisk, a še
čaka svojega založnika.
V dolgih jesenskih dneh pa
se Aleksander Sarnavsky iz
vestnega, a v javnosti skromnega zbiratelja spremeni v
navdušenega izdelovalca maket. "Za izdelovanje maket
sem se navdušil že takrat, ko
sem že učil in v šoli vodil tehnični pouk in modelarski krožek. Zima je pravi čas za to in
letos sem že začel z delom.
Med prvima sem izdelal maketi Malega in Starega gradu,
ki ju zdaj hranijo v knjižnici,"
pravi in pokaže svojo prijetno
urejeno delavnico na podstrešju, kjer rad pokaže makete najrazličnejših obstoječih stavb iz vse Slovenije - planinske koče, Janežičev mlin s
Kovinarske ceste, kašče z Zapric, različne kmečke hiše,
kozolec in drugo. Makete izdeluje na podlagi slikovnega
gradiva, uporablja pa les, lepenko in druge materiale.
Najtežje je ponazoriti kritino,
pravi, z različnimi nožki,
smirkovim papirjem, žagicami in lepilom, pa makete dobivajo podobo, ki so jo odslej
mnogi lahko občudovali tudi
že na razstavah, kjer jih je avtor razstavil.

Aleksander Sarnavsky doma hrani zelo bogato zbirko
zgodovinskega gradiva.

Maketa planinske koče na Veliki planini

Izkoristimo prednosti starih hiš
Irena in Janez Pavlič sta svojo novo hišo ob strokovni pomoči Zavoda za varstvo kulturne dediščine
postavila na mestu stare kmetije ob upoštevanju vseh prednosti nekdanjih gradenj.
Jasna Paladin
Velika Lašna - Ko se je izkazalo, da stara domačija z domačim imenom Pr' Korošc'
na robu sončne vasi Velika
Lašna, na meji z lukovško občino, zaradi dotrajanosti ni
primerna za bivanje dveh
družin, sta se Irena in Janez
Pavlič odločila, da staro hišo s
hlevom podreta in na istem
mestu zgradita novo.
"Velika Lašna je kot naselje
predmet varovanja etnološke
dediščine, zato smo pri načrtovanju in gradnji nove hiše morali upoštevati smernice zavoda za kulturno dediščino, saj
tako veleva zakon, a tudi brez
tega bi se stvari gotovo lotili na
isti način. Sama namreč zelo
cenim stare hiše v smislu dobre lokacije in razporeditve
prostorov. Upoštevajo tisto,
kar se v zadnjem času pri zasnovi novogradenj opredeljuje
kot kakovost - izrabljajo sončno energijo v povezavi z zaščiteno lego. Včasih so hiše locirali na sončne lege in v zavetrje, hkrati pa ohranjali pridelovalne površine. To, kar k nam
prihaja kot znanost z imenom

Irena Pavlič ceni stare hiše,
saj imajo vse tisto, kar
se pri zasnovi sodobnih
novogradenj opredeljuje
kot kakovost.
feng šui, so naši predniki poznali že zdavnaj," pravi do načina gradnje, kakršnemu smo
bili priča predvsem v zadnjem
desetletju, precej kritična Irena Pavlič, arhitektka s svojim
podjetjem, ki se je k možu v
Veliko Lašno preselila iz Lok v
Tuhinjski dolini.
Že v času študija si je želela
načrtovati hiše, dom pa se je
skupaj z družino odločila na-

rediti na novo, a z upoštevanjem prednosti, ki jih je imel
stari. "Stara stavba je bil t. i.
stegnjeni dom, kar pomeni,
da sta bila stanovanjski del in
hlev pod isto streho in tako
imamo še danes. Hišo smo le
malenkost povečali, v njej pa
smo uredili dve ločeni stanovanji. Zaradi lege parcele smo
v veliki meri ohranili lego bivalnih prostorov. Obdržali
smo dvokapno streho, etažnost, naklon strehe, lokacijo
vhoda, podaljšan napušč in
'gank' na južni strani ter obliko oken, kar so bile tudi zahteve spomeniškega varstva.
Usklajevali smo se le glede števila oken. Na splošno smo s
sodelovanjem z zavodom za
varstvo kulturne dediščine
zelo zadovoljni, čeprav je med
ljudmi razširjeno neko splošno mnenje, da je stroka pri tovrstni gradnji le v napoto. Še
dobro, da kdo sploh bdi nad
tem, saj se že tako prevečkrat
gradi mimo pravil," je povedala Irena in dodala, da so pri
gradnji uporabili standardne
materiale, saj se iz kamna danes pač ne gradi več. So pa
vztrajali pri uporabi naravnih

materialov, kjer je to le mogoče - okna so lesena, ometi klasični, talne obloge in pohištvo
leseno, opleski apneni ... Kot
pravi, je kmečka arhitektura
izpred dvesto let v zasnovi zelo
podobna temu, kar želimo kot
kakovost vzpostaviti danes - racionalna ter prijazna do okolja
in uporabnika. Seveda pa jo je
treba dopolniti s sodobnimi
pridobitvami in spoznanji.
V vasi se v tem času še ni veliko gradilo, bo pa zanimivo
spremljati, kako se bodo odločili morebitni novi graditelji.
In kaj svetuje vsem, ki ne
vedno, kaj storiti s staro hišo?
"Najlažje se zdi staro hišo pustiti in zraven, na prazni parceli, postaviti novo, a s tem pogosto uničimo ves prostor, tako
na lastnem dvorišču kot v naselju. Presodimo, ali je hiša
vredna obnove, ali pa bo ceneje, če postavimo novo na mestu prejšnje in pri gradnji povzamemo kakovostne prvine
stare gradnje. Ne gre le za stroške, ampak tudi za odnos do
sebe in prostora," še pove Irena Pavlič in doda, da nam
bodo strokovnjaki pri tem
samo v pomoč.

Staro hišo so podrli ...

... in na njenem mestu v istih dimenzijah in ob
upoštevanju vseh prednosti stare zgradili novo hišo.
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Kultura
Nova predstava Rudolfov
Ob 15-letnici skupine bodo dijaki iz ŠCRM
prihodnji petek v Domu kulture Kamnik uprizorili
predstavo Danti - Dan.
Jasna Paladin
Kamnik - Gledališka skupina Rudolfi, ki deluje na
Srednješolskem centru Rudolfa Maistra, letos praznuje
že petnajst let delovanja.
"Sprva smo bili samo gledališka skupina ŠCRM, kasneje pa smo si izbrali ime Rudolfi, ker smo z imenom želeli predstavljati našo šolo.
Za nami je že petnajst plodnih let, s petnajstimi predstavami in prav toliko lite-

"Predstava je nastala na
osnovi teksta irske avtorice,
vendar sva s Tanjo veliko besedila spremenili in ga postavili v naše okolje in naš čas.
Govori o najstnikih, o njihovih problemih, ki jih morajo
reševati sami, saj starši nimajo nobene vloge pri njihovi
vzgoji. Glavni junak je deček
petnajstih let, duševno zaostal, srečen v svojem svetu
kamenčkov, ki ga grobost in
nasilje najstniškega sveta izrineta z življenjskega prostora,"

Predstava Danti - Dan bo na ogled v petek, 13. novembra,
ob 19. uri v Domu kulture Kamnik. I Foto: Jan Žavbi
rarnimi večeri, za svoje
predstave pa smo prejeli že
več priznanj in nagrad. V
teh letih so v skupini igrale
izjemne mlade generacije
igralcev in vedno znova se
pojavljajo novi talenti. Tudi
skupina, ki igra letošnjo
predstavo, je zelo močna, igralci pa so po igralski moči
enakovredni, kar je za predstavo zelo pomembno," je
povedala Marja Kodra, mentorica mladih igralcev na
ŠCRM, ki je za petnajsto
predstavo skupaj s Tanjo
Kropivšek izbrala predstavo
Gine Moxley Danti - Dan.

je predstavo, ki je zahtevala
skoraj štiri mesece vaj, predstavila mentorica in dodala,
da pri projektu sodeluje veliko
mladih. Igrajo Aljoša Rebrača, Urša Zakrajšek, Barbara
Vode, Anže Slana, Dejan Robič in Nana Balantič.
Marja Kodra je vesela, da se
veliko nekdanjih Rudolfov še
vedno srečuje s kulturo in
sodeluje pri pomembnih
kamniških projektih. Člani
Rudolfov so bili Tanja Potočnik, ki danes igra v celjskem gledališču, pa tudi Jan
Žavbi, Rok Kosec, Tjaša Petročnik in drugi.

Kamnik

Predstavitev Pripovedke iz Karnija
Danes ob 18. uri bodo v Matični knjižnici Kamnik predstavili novo knjigo dr. Verene Perko z naslovom Pripovedka iz
Karnija ali Ni ga čez dober nasvet. Pogovor z avtorico, doktorico arheologije, zaposleno v Gorenjskem muzeju v Kranju, ki se znanstveno ukvarja tudi z muzeologijo, bo vodila
Ivanka Učakar. Pripovedka iz omenjene knjige sega v davne
čase kranjske zgodovine, navdih zanjo pa so bila zanimiva
arheološka odkritja na Lajhu. Perkova je tudi avtorica razstave Zlata doba Karnija, na kateri so bile predstavljene žlahtne najdbe z Lajha, najdene leta 2004 v starodobnem grobišču s trinajstimi grobovi, med katerimi sta bila dva zelo bogata z nakitom. Poleg zgodbe iz svoje nove knjige bo avtorica, ki je napisala že več pesmi in zgodb, na predstavitvi povedala nekaj več tudi o omenjenih arheoloških najdbah. J. P.

Skozi objektiv Petra Nagliča
V Medobčinskem muzeju Kamnik pripravljajo novo razstavo, ki bo odprta v torek, 24. novembra. Mag. Zora Torkar je
pod strokovni drobnogled tokrat vzela Petra Nagliča (18831959), ljubiteljskega fotografa iz Šmarce. "Peter Naglič je od
prvih posnetkov po letu 1900 do svoje smrti posnel izjemno veliko število fotografij. Dogodkom svojega časa,
pomembnim in manj pomembnim, je vdihnil trajnost in jih
dosledno evidentiral in dokumentiral. Njegova fotografska
zapuščina je odlično ohranjena, vzorno datirana in
popisana, kar je naredil že sam Peter Naglič, in je v družinski lasti. Celotna zbirka ohranjenega originalnega gradiva
obsega prek osemsto posnetkov na steklenih ploščah in več
kot osem tisoč posnetkov na filmih," je v vabilu med drugim
zapisala Zora Torkar. J. P.

Srce za ljudsko pesem
"Zapojemo tudi tako mimogrede v kakšni gostilni, ko se vračamo s kakšnega nastopa in se ustavimo
na kavi," pravi Mara Vilar, ki je dolgo tega srce zapisala tudi obujanju in prepevanju ljudskih pesmi.
Igor Kavčič
Tokrat bomo "pošpegali" k
sosedom v Domžale. Tam
živi in deluje ženska pevska
skupina Ljudske pevke Mare
Vilar, ki je dobro znana tudi
po Kamniškem, med drugim
smo jo lahko slišali na zadnjih Dnevih narodnih noš.
Pogovarjala sva se z Maro Vilar, ki je s svojimi pevkami letos spomladi izdala prvo ploščo ljudskih pesmi z naslovom
Kdor ima srce. Razlog več za ta
zapis je seveda tudi povabilo
na današnji koncert v kulturnem domu v Grobljah, kjer
bodo ob 19. uri nastopile na
večeru ljudskih pesmi.
Z vašo skupino ljudskih pevk
ste letos spomladi izdali prvo
zgoščenko, ki nosi pomenljiv
naslov Kdor ima srce. Najbrž
se ne motim, če rečem, da je
vaše srce že zelo dolgo zapisano tudi slovenski ljudski pesmi?
"Še kako imate prav. Glasba,
še posebej pa petje, sta moji
ljubezni od rane mladosti.
Doma sem izpod Limbarske
gore, z Moravškega. Oče je bil
organist in vsestranski kulturni delavec, pesem pa je
tudi sicer živela v naši družini
in sorodstvu. Sama sem si želela študirati jezike, zanimalo
me je vse v povezavi z glasbo,
ampak doma nas je bilo šest
otrok in v revnih povojnih letih je bilo bolj pomembno
čim prej dobiti službo. Tako
sem se kot številna mlada dekleta v tistih časih znašla v tovarni. Pridno smo delali, dosegali smo petletne plane,
gradili domovino, o petju v
okviru tovarne si ni bilo niti
misliti. Moji želji po petju
sem tako zadostila po različnih zborih, prepevala sem
tako partizanske pesmi v ženskem pevskem zboru kot cerkvene pesmi na koru, nekaj
časa tudi v komornem zboru
... in bila ob petju nepopisno
srečna.
Vedno sem bila kar precej
zgovorna, bila sem v sindikatu in delavskem svetu, postala že nekoliko "bolj pogumna" in tako sem enkrat prišla
na idejo, da bi sestavila pevski
zbor ali skupino, da bi lahko
punce same zapele ob proslavi, prazniku ... Konec sedemdesetih let je v tovarno prišel
direktor, ki je imel posluh za
to, pa me je na mojo prošnjo
po zboru vprašal, kdo bo pa
zbral pevke in kdo bo zbor vodil. Jaz sem vsa leta komaj čakala, da bo prišel pravi čas za
to, da bo prišla tista ura, ko
lahko skočim ..., zato sem se
vsa navdušena kar sama javila za to, da bom zbrala pevke,
da že vem, kako in kaj bom ...
Z veliko dobre volje in poguma mi je uspelo skupaj spraviti ženski zbor s štiriindvajsetimi pevkami. Pele smo
tudi štiriglasno."

Pevskih izkušenj vam zagotovo ni manjkalo ...
"Vsa moja pevska leta sem se
vseskozi tudi učila in se veliko naučila od različnih poznavalcev ljudske pesmi in
petja. V meni, v srcu in glavi,
je vseskozi donela pesem, še
posebej ljudska, ki pa jo je v
okolju, kjer sem živela, primanjkovalo. Ni jih bilo malo,
ki so mi priskočili na pomoč s
pesmimi, notami, nasveti ...,
med drugim takratni ravnatelj Glasbene šole Stane
Habe, skladatelj, sicer pa duhovnik Matija Tomc, ki je za
nas priredil tudi nekaj pesmi
..., svetoval mi je brat Miro
Capuder, ki je ustanovil godbo v Moravčah, je tudi organist in prav tako temperamenten kot jaz."
V ženskem zboru tovarne
Toko gre iskati tudi zametke
vaše današnje skupine ljudskih pevk?
"Na neki način ja. Izhajamo
iz nekdanjega zbora. Ko je šel
v stečaj Toko, je tudi zbor prenehal delovati. Ampak ko se
človek navzame pesmi, je težko povsem odnehati. Začele
smo delovati kot vokalna skupina devetih pevk, za vsak
glas po tri. Najprej smo se kakih pet let imenovale Ženska
glasbena skupina Ginko, po
trgovini s spominki, ki je bila
naš sponzor in pokrovitelj.
Pred kakimi sedmimi leti pa
smo začele delovati v okviru
KD Domžale kot Ljudske
pevke Mare Vilar. Vaje so pri
meni v tejle jedilnici, kjer sediva. Na vsaki klopi sedimo
po tri, ponavadi skuham čaj,
kakšno rečemo, potem pa začnemo z delom. Oooo, saj
"pojamramo", češ spet te
vaje, danes me pa vse boli in
ne morem peti, ali pa kaj drugega, a vsa ta leta, odkar delamo skupaj, niti ena še ni rekla, da ne bo več pela. Skupaj
s pesmijo pozabimo na take
in drugačne vsakdanje skrbi."
In potem naletite na člana
skupine Kontrabant, Belo
Szomija, ki ima doma tudi
glasbeni studio?
"Belo sicer poznam že dlje
časa, za snemanje plošče pa
smo skupaj prišli lani. Moj
vnuk Hieronim pri njem dela
kot tonski mojster, pa tudi sodeluje kot studijski glasbenik.
Sama sem si zelo želela nekega dokumenta, ki bo nekoč
ostal za nami. Veliko sicer nastopamo, naj bo v domovih za
ostarele, naj bo v šolah ali vrtcih, kjer odigramo prave igre
na temo, kako smo živeli včasih ... Pojemo na odprtjih trgovin ob različnih slovesnostih, prijateljičini materi pod
oknom za okrogli življenjski
jubilej, zapojemo kar tako v
kakšni gostilni, kjer se ustavimo za kavo ... Naše poslanstvo je ljudem tudi ponuditi
neko toplino, pozitivno raz-

Mara Vilar je ena tistih ljudi, ki s svojo pozitivno energijo
olepšuje vsakdan sebi, še bolj pa drugim. I Foto: Igor Kavčič
položenje. No, pol leta smo
počasi pripravljali ploščo, letos aprila na cvetni petek pa
je ta z našim velikim koncertom v kulturnem domu v
Grobljah tudi uradno izšla."
Menda je bilo občinstvo zelo
navdušeno ...
"Predstavitev je bila odlična.
Nastopile smo tako mi pevke
kot inštrumentalisti, ki so sodelovali pri nastajanju plošče. Občinstvo je norelo od
navdušenja ... Če nas je pred
tem skrbelo, kako bo vse skupaj izpadlo, potem smo bile
ob zaključku lahko več kot
zadovoljne."
Na plošči res ne gre samo za
goli posnetek vaših skladb,
tem so namreč večinoma dodani inštrumenti, pogosto
tudi moški spremljevalni vokali ...
"Kot rečeno, sta za snemanje
skrbela Bela in moj vnuk Hieronim. V studiu sta nas
spravila vsak glas v svojo kabino in moram reči, da smo
na začetku močno dvomile,
da se bo vse skupaj sploh dobro izteklo. Sploh punce so
negodovale pri meni, Mara ti
nas boš "h kraj' sprav'la", to
pa nismo več me, kako naj se
prepoznamo v tako narejenih pesmih. Pa vendarle
nam je na koncu uspelo. Me
smo pesmi zapele same na
suho, inštrumente pa sta fanta potem dodajala zraven. Ko
zdaj poslušam ploščo, mislim, da je vsak glas in vsak inštrument na pravem mestu.
Zdaj smo vse kar zadovoljne
z izdelkom."
Kako ste izbrali skladbe za
ploščo?
"Izbrala sta jih fanta. Gre
predvsem za zelo pomenske
pesmi, tiste, ki za seboj nosijo tudi neko zgodbo. Sicer pa
imamo na repertoarju več
kot 50 pesmi. No, na naslednji plošči bodo pa druge

skladbe. Saj pravim, punce
so spočetka mislile, da taka
glasba nam ne pristoji, danes
pa je lepo poslušati našo
ploščo."
Pesmi so nekako povezane z
verzi Prešernove Lepe Vide.
No, vi jo v duhovitem tonu
recitirate v različnih jezikih
in narečjih ...
"Na naših koncertih in nastopih pogosto recitiram tudi
Lepo Vido v različnih izpeljankah. Ljudje pogosto želijo, Mara, daj povej še kakšno
lepo Vido. To se skoraj že pričakuje od mene, zato je mogoče prav, da smo dali tudi
na ploščo. Zdaj sem dobila
eno od Andreja Rozmana
Roze ... Odlična je (in jo v trenutku v celoti odrecitira)."
Kaj trenutno počnejo Ljudske pevke Mare Vilar?
"Vaje imamo vsaj enkrat na
teden, pred nastopi tudi dvakrat. Trenutno vadimo za nastop v Grobljah, učimo pa se
tudi novih pesmi. Na večer
ljudskih pesmi smo še povabile ljudske pevce Črni graben iz Blagovice, pa še nekdanje folkloriste iz Trzina,
ki gojijo ljudsko pesem.
Še kakšno ploščo bi rade posnele, saj imamo še veliko
materiala. Rada bi posnela
tudi še nekaj baladnih pesmi. Seveda, če bo le zdravje
še dopuščalo. Kljub letom
smo še vedno svežih misli,
še vedno zbiramo ljudske
pesmi in se na vajah odločamo, katero bomo zapele ...
Uživamo pri petju, hkrati pa
smo prepričane, da je to tudi
naše poslanstvo, oživljanje
zakladnice slovenskih ljudskih pesmi, ki jih Slovenci
vse premalo cenimo. S skupino smo doživele že veliko
lepega, zato se zavedamo, da
ena brez druge ne moremo.
Petje nas napolnjuje, pa naj
pojemo pod kozolcem ali pa
v veliki dvorani."
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Mladi

Droge so vse večji problem
Boštjan Košir, direktor Mladinskega centra Kotlovnica, opozarja, da problem drog v Kamniku strmo
narašča in da se tega ne zavedamo dovolj. Za mlade v centru kar dvesto različnih dogodkov na leto.
Jasna Paladin
Kamnik - Mladinski center
Kotlovnica, ki deluje v kletnih prostorih Doma kulture
Kamnik, je že tretje leto
osrednja točka druženja,
ustvarjanja, izobraževanja in
zabave kamniških otrok in
mladine.
Kot je povedal Boštjan Košir,
ki je bil pred dnevi potrjen na
mesto direktorja mladinskega
centra, so v zadnjih treh letih
največ energije namenili ureditvi prostorov in oblikovanju
ter izvedbi pestrega programa. Z neštetimi prostovoljnimi urami so si mladi ob finančni pomoči Občine Kamnik uredili skoraj 600 kvadratnih metrov kletnih površin, kjer se otroci in mladina
vse dni v tednu, razen ob nedeljah, lahko zadržuje v večnamenskem
družabnem
prostoru, koncertni dvorani,
sobi za glasbene skupine,
glasbenem studiu, ateljeju za
peko keramike, prostoru za
različne delavnice, video studiu KoTV in v fotografski
temnici. "Po površini naših
prostorov in tudi obsegu programa sodimo med pet največjih mladinskih centrov v
Sloveniji. Naša posebnost je v
tem, da smo namenjeni tako
otrokom kot mladini. Na leto

organiziramo okoli dvesto
različnih dogodkov - 25 glasbenih koncertov, 25 različnih
delavnic, med drugim video,
impro, izobraževalne in računalniške delavnice, štiri okrogle mize, okoli trideset ustvarjalnih delavnic za otoke in številne druge akcije," pravi
Boštjan Košir, eden od treh
zaposlenih, ki se poleg približno tridesetih drugih prostovoljcev v mladinskem centru resno loteva številnih področij mladinske problematike.
"Žal večina misli, da pri nas
prirejamo samo koncerte, v
resnici pa največ energije namenjamo prostovoljstvu, bujenju apatične in pasivne
mladine in pomoči lokalni
skupnosti, s čimer dajemo
dodano vrednost številnim
projektom. V sodelovanju z
Lokalno akcijsko skupino
smo spomladi organizirali
okroglo mizo o drogah in pripravili t. i. info stanje o tem
področju, ki ga bodo na naslednji seji obravnavali tudi
občinski svetniki. Ugotovili
smo, da so droge v naši občini zelo resen problem, ki ga
policija, strokovne službe,
sploh pa učitelji in starši ne
zaznavajo pravočasno in v zadostni meri. V naši občini je
skoraj petdeset odvisnikov, še

Kamnik - Noč čarovnic, praznik, ki smo ga tudi Slovenci
uvozili iz anglosaškega sveta,
postaja vse bolj priljubljen,
zato so v soboto za Kavarno
Veronika tudi kamniški otroci lahko ustvarjali izdelke, povezane s čarovnicami. "Kljub

Občina Kamnik se je na pobudo Unicefa pridružila projektu
Otrokom prijazno mesto in vzpostavitvi varnih točk, ki bodo
po občini zaživele že novembra. "Med kamniškimi osnovnošolci smo izvedli obsežno anketo o nasilju in varnosti, na podlagi katere bomo določili lokacije, ki bi lahko bile
varne točke in kjer bi otroci v primeru nasilja dobili zatočišče in pomoč. Raziskava je pokazala, da je imel stik z
nasiljem - v družini, med vrstniki ali pa na ulici - že vsak
tretji otrok," je povedal Boštjan Košir iz Mladinskega centra
Kotlovnica, ki v projektu sodeluje kot lokalni koordinator.
Varne točke bodo uredili predvsem v okolici šol po vsej občini, kjer je tudi sicer največ nasilja, za to pa so primerne
lokacije, kot so knjižnica, lekarna, cvetličarne, trgovine in
drugi prostori, ki so odprti preko celega dne in kjer so
posamezniki otrokom pripravljeni pomagati. J. P.

Nocoj brucovanje v Kotlovnici

Boštjan Košir v družabni sobi Kotlovnice, ki so jo uredili
skupaj z mladimi kamniškimi arhitekti Skupine Štajn.
večjo škodo na tem področju
pa z razdeljevanjem čistih
igel preprečuje le organizacija Stigma. Občina zato nujno
potrebuje strategijo za boj
proti drogam, izobrazit moramo učitelje, ki o tem zelo
malo vedo. Policija odvisnike
navadno le prežene z mest,
kjer se srečujejo, a to problema ne reši. Med mladimi je
problem tudi alkohol, a raziskave so pokazale, da bodo v
prihodnosti v porastu predvsem droge. Tudi starostni
prag med mladimi se vztrajno niža, saj mehke droge in
alkohol osnovnošolci prvič
poskusijo že pri enajstih letih, trde droge pa pri petnaj-

Otroci so skupaj s svojimi starši ustvarjali pripomočke za čarovnice
in čarovnike.
temu da je 31. oktober resen
praznik in dan reformacije,
smo v Mladinskem centru
Kotlovnica pripravili zabavno
ustvarjalno delavnico za otroke in njihove starše, da se poveselijo ob koncu počitnic in
dnevu čarovnic. Otroci so si
lahko sami izdelali oblačila,
pokrivala, čarovniške metle

Kamnik bo otrokom prijazno mesto

Kamnik

stih," je zaskrbljujoče podatke predstavil Košir.
Mladim načrtov ne manjka in
v prihodnjih letih si želijo
urediti Hišo mladih v središču Kamnika, mladinska prenočišča, mladinski inkubator
in dodatne mladinske sobe
po mestu, ki bi delovale kot
informacijska središča. Nadaljevati želijo z mladinsko televizijo KoTV, organizirali
bodo mednarodno izmenjavo
na temo ekologije, pred Kotlovnico si želijo otroško igrišče in 'skate park', svojo energijo in znanje pa bi v okviru
medgeneracijskega sodelovanja radi prenesli tudi na starejše.

Zabavna noč čarovnic
Jasna Paladin

Kamnik

ali kakšno malenkost, ki jih
bo spomnila na ta dan," je povedala vodja otroških delavnic
v Mladinskem centru Kotlovnica Helena Sterle in dodala,
da je letošnja delavnica ob
dnevu čarovnic v Kamniku že
peta po vrsti in da se je vsako
leto udeleži več otrok in njihovih staršev.

Ko se je znočilo, so se najmlajši s svojimi čarovniškimi opravami in svečkami
sprehodili po središču mesta.

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kamniško brucovanje, ki se je že zapisalo med tradicionalne
prireditve v naši občini, se bo v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica začelo nocoj ob 21. uri. Soproducenta prireditve sta Študentski klub Kamnik in Mladinski svet Kamnik,
poleg pestrega programa, ki ga bosta krojila DJ Kilac in MC
Maco, pa bo vrhunec večera napolnitev mladinskega centra
s peno. Vstopnine ni. J. P.
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Šport
Namesto Grintovca
svetovno prvenstvo
Kamnik bo septembra 2010 gostil svetovno
prvenstvo v gorskih tekih. Najboljši gorski tekači
na svetu bodo tekli na Veliko planino.
Maja Bertoncelj

Foto: Branko Maček

Kamnik - Prihodnje leto bo
potekalo 26. svetovno prvenstvo v gorskih tekih. Prvič ga bo gostila Slovenija,
natančneje Kamnik. Izvedba tekmovanja, ki bo 5. septembra, je bila zaupana Klubu gorskih tekačev Papež,
ki je znan po dobri organizaciji tekov na Grintovec.
"Svetovno prvenstvo bo velika promocija za občino
Kamnik in za vso Slovenijo.
Pričakujemo udeležbo tekačev iz več kot 40 držav, skupaj okrog petsto ljudi. Priprave na ta veliki dogodek,
ki bo tudi velik finančni zalogaj, ocenjen na okrog dvesto tisoč evrov, so že v polnem razmahu," je povedala
Mira Papež, ki je skupaj z
možem Dušanom gonilna
sila v klubu.
Za kako veliko tekmovanje
gre, se zavedajo tudi na Občini Kamnik, ki bodo dogodek tudi finančno podprli.
Župan Tone Smolnikar je v
začetku septembra sprejel
predsednike Svetovne zveze
v gorskih tekih, na čelu s
predsednikom
Brunom
Gozzelinom, predsednika
Združenja za gorske teke v
Sloveniji, Toma Šarfa, direktorja AZS Borisa Mikuža
ter predsednika Kluba gorskih tekačev Papež, Dušana
Papeža. Ogledali so si tudi
traso teka, ki bo tekače vodila iz Stranj mimo romarske
cerkvice na Sv. Primožu vse
do cilja na Veliki planini.
Nastop na svetovnem pr-

Dušan Papež, predsednik
KGT Papež
venstvu na domačih tleh bo
velik cilj za slovenske gorske tekače, ki se bodo za nastop borili na izbirni tekmi
na isti progi. Tekma bo prihodnje leto v koledarju slovenskega pokala namesto
Grintovca. Na nastop na
svetovnem prvenstvu upa
tudi najboljši Kamničan,
član KGT Papež Sebastjan
Zarnik, ki je nastopil tudi
na letošnjem svetovnem prvenstvu, a se zaradi poškodbe nanj ni mogel pripravljati, kot bi si želel, po prvenstvu pa je končal sezono:
"Domača tekma bo izziv za
številne tekače, tako da bo
konkurenca za uvrstitev v
ekipo zagotovo huda. Skušal se bom pripraviti, kot se
bo ob službi in ostalih obveznostih najbolje dalo. Kar
se proge tiče, pa je zelo hitra, pravega klanca je le
okrog dva kilometra."

Kilometre nabirata
na Cresu
Maja Bertoncelj
Kamnik - S sezono so že
pred časom zaključili slovenski duatlonci. Njihovo
zadnje veliko tekmovanje je
bilo svetovno prvenstvo v
kratkem duatlonu, ki je konec septembra potekalo v
Concordu v ZDA. Slovenija
je nastopila s štirimi tekmovalci, od tega sta kar dva iz
Kamnika: Mateja Šimic (TK
Trisport Kamnik) in Andrej
Medved (TK Ljubljana), oba
zelo zadovoljna z rezultati, ki
sta jih dosegla v letu 2009.
Mateja Šimic, najboljša slovenska triatlonka in duatlonka, se je v Košiše pri Kamniku preselila iz Vikrč. Njen izbranec je namreč Kamničan
Sebastjan Zarnik, znani gorski tekač, s katerim imata
sina Luka. 29-letna športnica
je bila zaradi materinstva s
tekmovališč odstotna sezono
in pol, letos pa se je vrnila, in
to v odlični formi. "Nisem
pričakovala, da bo sezona
tako uspešna, pravzaprav ena
najboljših doslej. Bila sem
peta in šesta na evropskem
pokalu v triatlonu, enajsta na
svetovnem prvenstvu v duatlonu, do treh kilometrov
pred ciljem še v boju za medaljo. Vse to so super rezultati, a za piko na i mi je vedno
malo zmanjkalo," je poveda-

Ana Krušič, Andrej Medved, Mateja Šimic, Bojan Cebin in Vid Pucelj na dirkališču serije
Nascar v Concordu, kjer je potekalo svetovno prvenstvo v kratkem duatlonu. I Foto: arhiv Mateje Šimic
la Mateja Šimic, ki se že pripravlja na novo sezono, poleg tega pa veliko časa posveti tudi študiju biokemije, kjer
ima do konca le še diplomo.
V letošnji sezoni je preplavala 800 kilometrov, 7 tisoč jih
je prekolesarila in 2700 pretekla.
Del treninga v pripravah na
sezono naredi skupaj s še
enim Kamničanom Andrejem Medvedom, ki se v prvi
vrsti posveča duatlonu in je v

zadnjih letih naredil velik korak naprej. Letos je prvo leto
tekmoval v elitni konkurenci.
"Letošnja sezona je bila
zame ena izmed boljših. V
polmaratonu sem tekel osebni rekord 1:11:55. Na državnem prvenstvu v duatlonu
sem bil drugi, zmagal pa
skupno v pokalu. Na evropskem prvenstvu sem osvojil
petnajsto mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev. V
drugem delu sezone je bil

moj glavni cilj svetovno prvenstvo, na katerem pa sem
žal odstopil," je sezono po rezultatski plati opisal 24-letni
Andrej Medved, ki trenira po
programu Uroša Velepca. In
njegova statistika v kilometrih? 3500 kilometrov teka in
17 tisoč kilometrov na kolesu. Tudi on je že začel s pripravami na novo sezono in
veliko kilometrov čez zimo
naredi na Cresu, tako kot
tudi Mateja Šimic.

Državni prvak končal kariero
Kamniški gorski kolesarji že vrsto let krojijo slovenski vrh. Na vrhu je bil letos tudi Luka Kodra,
ki pa je povedal, da zaključuje kariero.

Fantje v državnem prvenstvu, dekleta v Interligi

Maja Bertoncelj

V odbojkarskem klubu Kamnik tudi v letošnji sezoni ciljajo
visoko. Odbojkarji Calcit Kamnika so po sedmih krogih prve
državne odbojkarske lige s tremi točkami zaostanka za vodilnim Astec Triglavom na tretjem mestu (pet zmag in dva
poraza, na sliki korektor Aljoša Bogožalec). Odbojkarice, ki
so bile lani v državnem prvenstvu tretje, pa letos nastopajo
tudi v srednje evropski ligi. Po štirih tekmah imajo dve zmagi in dva poraza. Danes gostujejo v Bratislavi. M. B.

Kamnik - KD Calcit Kamnik
je klub z dolgoletno tradicijo
in prepoznaven in uspešen
zaradi uspehov, kontinuiranega dela ter številnih posameznikov, ki so pustili pečat
na slovenski gorsko kolesarski sceni. Med njimi je tudi
Luka Kodra, ki je v tej sezoni sicer nastopal za MBK
Orbea, pred tem pa je bil
član Calcita. Letošnji slovenski članski državni prvak in
pokalni zmagovalec v disciplini kros pa se je pri 23 letih odločil končati kariero.
"Sezona je bila sicer zelo
uspešna, a potrebne motivacije ni več. Za dobre rezultate je potrebno veliko treninga, veliko odrekanj in vse to
sem doslej počel zaradi lastnega veselja do tega športa,
saj se pri nas v gorskem kolesarstvu zaslužiti ne da. Izzivi bi sicer še bili, motivacije pa ni. Bom pa še naprej
ostal športno aktiven in
morda nastopil še na kakšni
tekmi," je pojasnil 23-letni
Luka Kodra iz Zg. Tuhinja,
ki je pred tremi leti dirkal na

cesti za Adrio Mobil, a ambicij v cestnem kolesarstvu
nima več. Glede na to, da
dela tečaj za trenerja, se bo
morda že kmalu pridružil
ekipi, ki v KD Calcit Kamnik
skrbi za mlade kolesarje.
Vodja kolesarske šole je 22letni Mohor Vrhovnik iz Tunjic, nekdanji mladinski reprezentant v gorskem kolesarstvu, ki pa je kariero zaradi poškodbe kolena končal,
sedaj pa nastopa med amaterji, kjer je bil letos v slovenskem pokalu drugi. Pri
vzgoji mladih kamniških
gorskih kolesarjev sodeluje
tudi Luka Žele, panožni trener KZS, ki je prav tako iz
Kamnika. "Delo trenerja mi
predstavlja prav poseben izziv. V kolesarski šoli imamo
35 otrok, starih od 7 do 17
let, kar je največja številka
med slovenskimi klubi, in
dokaz, da smo eden prvih
klubov v tem športu, ki se je
začel sistematično ukvarjati
z mladimi. V tem mesecu
bo z vadbo začela še skupina
predšolskih otrok. Vsi treningi potekajo prek igre, na
mlade kolesarje ne vršimo

Luka Kodra je letos postal prvi domači zmagovalec
Kamniškega krosa. I Foto: Metod Močnik
nobenega rezultatskega pritiska, čeprav so že kar
uspešni," je pojasnil Mohor
Vrhovnik.
Tekmovalci KD Calcit Kamnik so bili v letošnji sezoni
zelo uspešni, kar potrjujejo
naslovi in medalje z državnega prvenstva v krosu in
vzponu, s pokalnih tekem

(poleg drugega mesta Vrhovnika je bil v kategoriji
master I najboljši Gregor
Miklič, tudi trener v klubu, v
kategoriji master II pa je bil
2. Rajko Novak), nenazadnje pa so kot klub osvojili
tudi pokal Alpe-Jadran.
Uspešni so tudi v 4krosu in
spustu.
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Andreja Mali verjame, da se je sposobna uvrščati v prvo deseterico, v kateri ni bila že tri sezone.
Maja Bertoncelj
Kamnik - Biatlonka Andreja
Mali se pripravlja na olimpijsko sezono. Olimpijske
igre v Vancouvru bodo že
njene tretje. Kamničanka, ki
je v biatlonu od leta 2001, je
bila prej uspešna smučarska
tekačica, kjer je blestela
predvsem v sprintih v prosti
tehniki (7. mesto na OI
2002, dvakrat drugo in enkrat tretje mesto v svetovnem pokalu), še prej pa je
tekmovala v gorskem kolesarstvu in zabeležila nekaj
zmag na tekmah slovenskega pokala v krosu. Najvišje v
svetovnem pokalu v biatlonu pa je bila na četrtem mestu na eni izmed tekem s
skupinskim startom v sezoni 2002/2003. V lanski sezoni je bila dvakrat šestnajsta. Letos si želi višje.
"Trenirala sem več ali manj
normalno, čeprav se mi že
od julija vleče poškodba. Gre
za natrgano mišico na desni
nogi. Od avgusta hodim na

Andreja Mali se je poleti v Španiji prvič preizkusila v
deskanju na valovih. I Foto: osebni arhiv Andreje Mali
terapije, a ker časa za počitek
ni, celjenje traja malce dlje
časa. Upam, da bo do prvih
tekem vse v redu in da me
pozimi ta poškodba ne bo
ovirala," je povedala Andreja
Mali, ter dodala, da so testi-

Maja Bertoncelj
Kamnik - Triatlonec Matic
Romšak še ni končal z letošnjo sezono. Sredi novembra
ga namreč čaka še nastop na
svetovnem prvenstvu v polovičnem ironmanu v mestu
Clearwoter na Floridi.
"Za cilj v letošnji sezoni sem
si zastavil nastope na polovičnih ironmanih in uvrstitev na svetovno prvenstvo
v tej disciplini. Nastopil sem
na dveh dirkah svetovne serije, in sicer v Švici in v
Nemčiji in na obeh izpolnil
normo za svetovno prvenstvo na Floridi. Udeležil sem
se tudi ironmana v Celovcu.
Treninga je bilo premalo,
tako da sem precej trpel, a
kljub temu izpolnil normo
za Havaje. Glede na to, da
sem polno zaposlen, pa sta
dve prvenstvi preveč, zato na
Havaje nisem šel. To bi bil
tudi prehud finančni zalogaj," je povedal Matic Romšak, ki je v svoji karieri končal petnajst ironmanov in se
šestkrat uvrstil na Havaje,
kjer pa je nastopil trikrat.

Na svetovnem prvenstvu se
bo na progo polovičnega
ironmana (2 km plavanja,
90 km kolesarjenja in 21
km teka) podal 14. novembra. "Računam na uvrstitev
okrog 15., 20. mesta v svoji
kategoriji," je še dejal 45-letni triatlonec, ki trenira
okrog 15 ur na teden. Za
trening je nastopil tudi na
Ljubljanskem maratonu (na
sliki). Polmaraton je končal
v času 1:21:58.

Priprave na zimske vozne razmere

Programske rešitve za gostinstvo in trgovino

V Komunalnem podjetju Kamnik preko celega leta skrbijo za
vodooskrbo, kanalizacijo, vzdrževanje cest in javno razsvetljavo, v
teh dneh pa se intenzivno pripravljajo na zimsko službo.

POS Elektronček je vodilno slovensko podjetje na področju
informacijskih rešitev za gostince, hotelirje, casinoje in trgovce.
V podjetju POS Elektronček so
v svojem enajstletnem delovanju z
lastnim znanjem in izkušnjami razvili celovite programske rešitve za
blagajniško in materialno poslovanje v trgovinah, gostinskih obratih
in hotelskih kompleksih, diskotekah, osnovnih šolah, domovih za
starejše, casinojih in drugih podjetjih. Njihovi sistemi, ki jih nenehno nadgrajujejo, omogočajo kakovostno in sprotno spremljanje
poslovanja lokalov in preprosto
uporabo. Celovito ponudbo dopolnjuje učinkovit servis na terenu
in pomoč na daljavo preko Help
deska.
Program Win Go uporablja že več
kot tisoč podjetij, med zadnjimi
novostmi je SMS sporočilnik.
SMS sporočilnik je program, ki
vam omogoča komunikacijo z
WinGo blagajno preko SMS sporočil na dva načina, in sicer preko
poizvedb - uporabnik pošlje na
blagajno določeno poizvedbo, leta mu informacijo posreduje preko SMS sporočila, ter preko predifiniranih naročil. Uporabnik se
lahko naroči na obvestila o določenih dogodkih na blagajni.
V letu 2008 so razvili Blagajno
IZI. Namenjena je evidentiranju

treba poskrbeti tudi za prevoznost do
gorskih kmetij vse tja do 1040 metrov
nadmorske višine, pri čemer pa pluženje
in posipanje izvajajo skladno s prioritetami, določenimi v programu izvajanja zimske službe. Problemi pri zagotavljanju
prevoznosti izjemoma nastanejo v primerih, ko pride do ekstremne količine snežnih padavin na večjem delu občine hkrati
ali poledice, ki lahko vse ceste naenkrat
spremeni v drsalnice.
Vožnja v zimskih razmerah, ko so na cestišču sneg, poledica ali snežna brozga, od
voznikov zahtevajo vozilo z zimsko opremo,
prilagojeno hitrost vožnje in obilico strpnosti na cesti. Na jutranji sneg nas bodo opozorile vremenske napovedi, zato se v zasneženo jutro odpravimo nekaj minut prej
kot ponavadi, čeprav se bodo delavci KPK
za prevoznost cest tudi to zimo navadno trudili že nekaj ur pred jutrom.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d., CANKARJEVA ULICA 11, KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnik (KPK), d. d., v
sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v občini Kamnik izvaja tudi t. i. zimsko službo, na kar se
intenzivno pripravljajo že od začetka oktobra. Izvedli so pregled in popravila vozil in
opreme, izdelali program izvajanja in s kooperanti sklenili ustrezne pogodbe.
V zimski sezoni, ki se uradno začne 15. novembra, v KPK zimsko službo izvajajo na skoraj 400 kilometrih lokalnih cest in javnih poti.
Njihovo skladišče ob Cankarjevi cesti je že
polno posipnega materiala, ki ga na leto porabijo več tisoč ton, v teh dneh pa bodo napolnili tudi manjše deponije ob cestah ter postavili snežne količke. Do 10. novembra bodo
priprave na zimo končane, le nekaj dni za tem
pa bodo začeli tudi z dežurstvom ekip.
Izvajanje zimske službe v občini Kamnik
je zaradi specifičnih terenov precej zahtevno, saj je poleg ravninskih območij

Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

ranja pokazala, da je fizično
še močnejša kot v lanski sezoni, v kateri je pokazala
boljše tekaške predstave. "V
lanski sezoni se mi je v teku
odprlo in upam, da bom letos to še nadgradila. V ekipi

velike primerjave nimam,
bodo pa že prve tekme svetovnega pokala pokazale, kje
sem. O rezultatih nikoli ne
želim vnaprej govoriti. Na
vsaki tekmi posebej skušam
dati svoj maksimum in se
čim manj obremenjevati z
rezultatom. Mislim, da sem
sposobna znova priti v deseterico, kjer nisem bila že tri
sezone," pravi članica TSK
Jub Dol, ki bo 17. novembra
dopolnila 32 let. Novo sezono bodo biatlonci začeli konec novembra, pred odhodom v Skandinavijo pa bodo
trenirali v novem Športnem
centru Pokljuka, kjer imajo
odlične pogoje.
Nova biatlonska sezona je
torej pred vrati in časa za počitek, za kakšne druge hobije, ki jih ima tudi Andreja
veliko, ne bo. Eden izmed
njih je deskanje na vodi in
letos poleti se je v Španiji prvič preizkusila tudi v deskanju na valovih. Sicer pa so
njeni hobiji še igranje kitare, golf, smučanje in branje.

Matic Romšak bo nastopil na svetovnem
prvenstvu v polovičnem ironmanu.

novejši). Uporabnik iz
obrokov v zavodih, šoenega mesta nadzira celah, bolnišnicah, zdravilotno podjetje s pomočjo
liščih in domovih za upointernetnih povezav. Pokojence, za kar ne podatkovna baza je ena, to
trebujete dodatnega zapa omogoča analitiko
poslenega na blagajni,
vseh segmentov na ravni
saj koristnik obroka nacelotnega podjetja, doloredi vse sam - naroči,
čene PE, določenega
kaj bo jedel, in poda
skladišča in na nivoju poprednaročilo za nasledsamezne blagajne z enenji dan. Program je naga mesta.
menjen predvsem eviJanko Kuhar
GIS Prestige je vrhunski
dentiranju in obračunagostinski program, izdevanju obrokov v podjetjih
lan v podjetju POS Elektronček in
in šolah.
je plod lastnega znanja, v sodeloPo 16-letnih izkušnjah v gostinvanju z vrhunskimi strokovnjaki s
stvu, prvih pet let kot podjetje
področja gostinstva in hotelirstva
Elektronček, od leta 1998 pa kot
v Sloveniji. Njihovi sedanji upopodjetje POS Elektronček, so v
rabniki so nad vrhunskimi rešitvaletu 2007 pričeli z izvedbo novemi GIS Prestiga navdušeni. Med
ga gostinskega in trgovinskega
prvimi uporabniki so Višja
programa, v katerem so poskušastrokovna šola za gostinstvo in
li čim bolj združiti zahteve uporabturizem Bled, ter nekatera večja
nikov in zahteve informatikov. Pogostinska in hotelska podjetja v
imenovali so ga GIS Prestige Sloveniji. Program GIS Prestige je
gostinski program, KS Prestige povezljiv na razne točilne sistekartični sistem in TS Prestige me, računovodske programe in
trgovinski program in je naslednik
razne recepcijske programe Ros,
generacij Hepi in Vita ter Win Go.
SiHot, Maop, Mais, Unikum itd.
Program je izdelan v okolju MicroHotelirji in gostinci se vsak dan
soft Visual Studio 2005 v jeziku
bolj zavedajo, da je stroške dela
VB.NET. Podatkovni strežnik je
potrebno zniževati, vendar ne z
Microsoft SQL Server (2000 ali
zniževanjem plač, temveč s primernimi informacijskimi rešitvami,
ki jim omogočajo, da z manj zaposlenimi dosežejo večje učinke.
GIS Prestige omogoča uporabnikom celovit in trenuten pregled
nad celotnim poslovanjem podjetja (nabavo in prodajo) z enega
mesta, ki ima lahko eno ali več
poslovnih enot po celi Sloveniji.
POS Elektronček ima danes dvanajst redno zaposlenih in več kot
dvajset zunanjih sodelavcev.

POS ELEKTRONČEK d.o.o., LIVARSKA ULICA 7, KAMNIK

Biatlonka poleti na valovih

Romšak na Florido
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Zanimivosti, oglasi
Kostanj peče z ljubeznijo
Džafer Telo se že deseto leto vrača v Kamnik,
kjer od konca poletja do decembra peče kostanj.

Peš proti Jeruzalemu
Iztok Čebašek se je konec oktobra odpravil na dolgo pot proti svetemu mestu, ki jo bo prehodil peš.

Jasna Paladin
Jasna Paladin
Kamnik - Džafer Telo je v jesenskih dneh gotovo eden
bolj prepoznavnih Kamničanov, saj v svoji leseni hišici
na začetku Šutne že deset
let peče kostanj. Doma je v
bližini Tuzle v Bosni, delo
pa ga je v Slovenijo zvabilo
že v mladosti. Zadnjih deset
let v Kamnik iz domačega
kraja pride avgusta, kjer na
Kamfestu peče mlado koruzo, ob koncu septembra pa
iz njegove peči že zadiši pečen kostanj, ki ga prodaja
vse do konca leta, ko se za
pol leta spet vrne domov, kje
ima družino in kmetijo.
"Lahko rečem, da kostanj
pečem z ljubeznijo, saj
imam to delo zelo rad. Prvi
kostanji so s Štajerskega in
Dolenjskega, ko pa zmanjka
teh, prodajam uvoženega iz
Italije. Bistvo dobro spečenega kostanja je v kombinaciji ognja in zraka, ta občutek pa prinese le praksa,"
smeje razlaga 57-letni Džafer, ki rad poklepeta z mimoidočimi. Na leto speče
okoli 300 kilogramov kostanja, sam pa ga ne nabira in
tudi bolj redko je. V leseni

Džafer Telo svoj pečen
kostanj prodaja po dva oz.
tri evre za merico.
hišici, ki jo je izdelal sam,
kostanj prodaja vsak dan, od
dopoldneva do večera. Rad
opazuje dogajanje okoli
sebe, a razočaran ugotavlja,
da je v središču Kamnika iz
leta v leto vse manj ljudi,
sprehajalcev. "Vsi se raje vozijo z avtomobili, kot pa da
bi se peš sprehodili skozi
mesto," ugotavlja in doda,
da je zaslužek pri kostanju
majhen, a vseeno takšen, da
se bo v Kamnik vrnil tudi
prihodnje leto.

Zgornje Stranje - Iztok Čebašek je pred dvema letoma
že prehodil romarsko pot
Camino de Santiago in že
takrat si je zamislil, da bi
bilo nekoč zanimivo ponoviti izkušnjo tudi v smeri proti Jeruzalemu.
"Za mojo odločitvijo pravzaprav ne stoji kakšen poseben razlog. Ne gre za religiozen motiv, je pa duhoven,
ker se na taki poti človek
marsičesa nauči, predvsem
sam o sebi. Za namen bom
najverjetneje izvedel šele na
poti. Kot da me je nekaj poklicalo. Odločil sem se namreč le dober mesec pred
samim odhodom. Preprosto
sem si rekel - dovolj imam
vsega, grem naredit še eno
'neumnost', preden postanem star. Zadnji dve leti
sem zaradi dela večinoma
presedel za računalnikom in
vse skupaj mi je pošteno
presedlo," je pred odhodom
povedal 38-letni Iztok Čebašek, ki se na svoj podvig ni
posebej pripravljal. "Kar se
tiče fizičnih priprav, sem bil
pred odhodom le desetkrat

na Sv. Primožu. Vsak dan
načrtujem prehoditi približno 30 kilometrov. A ne
grem na silo. Pot je cilj, ne
grem za vsako ceno v Jeruzalem, grem zato, ker bom
spoznal ogromno zanimivih
ljudi, krajev, spoznal bom
samega sebe. Zanimive
stvari so se že začele. Pred
odhodom mi je ženska, ki je
sploh ne poznam, ko je izvedela, da grem peš v Jeruzalem, v roko stisnila 20 evrov. Veliko ljudem se že
sama ideja zdi zelo zanimiva, ne glede da to, ali bom
do Jeruzalema dejansko
sploh prišel. Vsakdo si kdaj
pa kdaj zaželi, da bi vse pustil in nekam odšel. Meni pa
je zdaj uspelo, da sem to dejansko naredil."
Pot si je začrtal le okvirno,
saj se ji bo prilagajal glede
na vreme. Svojo dogodivščino je začel v Kamniški Bistrici, preko Kamnika pa se je
podal v Palovče, naprej v
Vače in od tu proti Bosni in
Mostarju, kjer pa se bo odločil, kako naprej. Mraza in
snega se ne boji, dežja in
kakšnega prehlada pa, pravi.
S seboj je vzel nahrbtnik z

Na dolgo pot proti Jeruzalemu, ki jo je Iztok Čebašek začel
v Kamniški Bistrici, so ga pospremili sorodniki in prijatelji.
osnovnimi oblačili, uhojenimi čevlji, toplo vetrovko,
spalno vrečo, pohodnimi palicami, nekaj hrane in pijače
ter prenosnim računalnikom in telefonom, s katerim
bo ohranjal stik z domom.
Kot je povedal, bo hodil po
stranskih poteh skozi vasi in
po planinskih stezah.
"Nekje okoli velike noči bi
lahko prišel do Jeruzalema,
kako pa nazaj, pa zdaj še ne
razmišljam. Marsikdo mi je

knjiga Dobra in
zdrava zelenjava

Darila za nove
naročnike:

brisača

ali

dejal, da bi se mi z veseljem
pridružil, a ni časa, ni denarja ... V našem življenju je
vse preveč če-jev. Ko pa gre
človek na tako pot, ugotovi,
da rabimo izredno malo, da
smo zadovoljni - le to, da
smo siti in da nas ne zebe,"
je še povedal Iztok, preden
se je s prijatelji in sorodniki,
ki so ga pospremili po Koželjevi poti iz Kamniške Bistrice do Kamnika, odpravil na
dolgo pot.

vzglavnik

ali

darilni bon
www.gorenjskiglas.si

NAROČILNICA (ustrezno označi)
❏ Gorenjski glas želim 14 dni prejemati na ogled brez vseh obveznosti.
❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto. Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece,
prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, nezgodno zavarovanje, enkrat mesečno brezplačno
objavo malega oglasa in darilo:
- vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
- bon v vrednosti 20 EUR, ki ga lahko izkoristim v Pizzeriji Origano ali Gostilni Jelen ali
- veliko brisačo.
Vsak novi naročnik pa bo dodatno prejel še knjigo Dobra in zdrava zelenjava.
Ime in priimek:
Naslov:

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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Križanka
★★★ družinska gostilna s prenočišči ★★★

PRI PLANINSKEM ORLU
Približno 200 metrov od odseka ceste proti Kamniški Bistrici

že 70 let stoji gostišče Pri planinskem orlu.

●

● PRENOČIŠČA
● DIVJAČINSKE SPECIALITETE ● DOMAČE JEDI
TOPLO-HLADNI BIFE ● SOBOTNA IN NEDELJSKA KOSILA
● SAVNA IN MASAŽNA KAD
● BREZŽIČNI DOSTOP DO SVETOVNEGA SPLETA (Wi-Fi)

V Stahovici, nedaleč od Kamnika, ob poti v Kamniško Bistrico, stoji družinska gostilna Pri
planinskem orlu, kjer popotnikom, planincem in
ljubiteljem dobre hrane ponujajo obilico domačih
in lovskih specialitet.
Ko vas pot zanese v Kamnik, Stahovico ali prelepo
dolino Kamniške Bistrice, se vsaj za hip ustavite Pri
planinskem orlu in pokusite katero izmed številnih
dobrot, ki jih v kolektivu družinske gostilne kot nekdaj naše babice pripravljajo še na "starem ognju".

Gostišče je opremljeno v lovskem stilu, eno od svojih jedilnic pa so v podporo naši najboljši smučarski
tekačici poimenovali v ”Sobo Petra Majdič”.

Od nedavnega so v družinskem gostišču Pri planinskem orlu bogatejši za nove sobe višjega kakovostnega razreda, ki vam bodo nudile še udobnejše in prijetnejše bivanje.

V ponudbi imajo tudi savno in masažno kad.
Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 10. - 22. ure,
sobota od 10. - 24. ure , nedelja od 10. - 20. ure,
torek zaprto

Nagrade:
1. nagrada: kosilo za 4 osebe z buteljko
2. nagrada: kosilo za 3 osebe
3. nagrada: kosilo za 2 osebi
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 20. novembra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Pri planinskem orlu, Janez Uršič s.p.
Stahovica 20, STAHOVICA
Informacije in rezervacije: 01/832-54-10
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kamniški glas
Planinci dobili nov bivak
Reševalci Gorske reševalne službe Kamnik so v zahtevni akciji na Velike pode pod Skuto s helikopterjem
prepeljali nov bivak, ki je namenjen vsem planincem, ki jih bo v gorah presenetilo slabo vreme.
Jasna Paladin
Kamniška Bistrica - Člani
Gorske reševalne službe
Kamnik so minuli teden v
sodelovanju s Slovensko vojsko in njihovo 15. helikoptersko brigado izvedli izjemno in zahtevno akcijo, ki je
razveselila številne planince
in alpiniste. Z gora so namreč prepeljali odsluženi
bivak Pavla Kemperla, ki so
ga postavili že leta 1973, in
na isto lokacijo - na križišče
poti, ki vodijo od Zoisove
koče na Kokrškem sedlu
proti vzhodu čez Mala vratca
na Legarje in naprej čez Sleme na Tursko goro in na
Kamniško sedlo ali s Turske
gore na Okrešelj.
Na omenjeno območje pod
Skuto in Grintovcem na
nadmorsko višino 2070 metrov so skušali poleteti že
sredi oktobra, a jim je podvig preprečil premočan ve-

ter. Vreme je bilo v začetku
minulega tedna precej sončno, zato je že kazalo, da bo
tokrat akcija potekala brezhibno, a se je izkazala za
zelo zahtevno, saj so bile
razmere na 2000 metrih
vse prej kot prijazne. Nizke
temperature in močnejši veter so zato zahtevale veliko
usklajevanja in priprav.
Skoraj dve toni in pol težak
bivak, ki so ga izdelali po načrtih alpinista Mihe Kajzlja,
so reševalci na travnik Pri
Jurju pripeljali že pred nekaj
tedni. "V bivaku je prostora
za osem ljudi, če pa bo sila
in se bodo malo stisnili, pa
tudi do dvajset. Namenjen je
vsem, ki jih bo v gorah ujelo
slabo vreme, ki se bodo izgubili ali zaradi utrujenosti potrebovali zavetje. Na lokaciji,
kjer stoji, je zaradi slabega
vremena že velikokrat rešil
življenje kakšnemu planincu. Oprema je zelo skromna,

saj je namenjen zgolj reševanju življenj in ne bivanju," je
povedal vodja GRS Kamnik
Rado Nadvešnik, ki se mu je
v prostovoljni akciji pridružilo dvanajst članov GRS Kamnik. Bivak oz. zaklonilnik,
kot mu rečejo uradno, je izdelan iz trimo plošč, je funkcionalen, s svojim videzom
pa se v celoti vključuje v čudovito gorsko okolje, kjer bo
stal.
"Zaradi močnega vetra bivaka s helikopterjem nismo
mogli položiti na točno tisto
mesto, kamor smo si ga želeli, zato smo se precej namučili, da smo ga lepo namestili na temelje in privili, a zdaj
je že v svoji funkciji," je po
nekajurni zahtevni akciji še
povedal Nadvešnik in dodal,
da bo življenjska doba novega bivaka odvisna predvsem
od samih planincev. V njem
je prepovedano kaditi in hoditi v derezah, ker pa bo ves

čas odklenjen in tako dostopen vsem, se bojijo predvsem tujih planincev, ki
takšne bivake izkoristijo za
nekajdnevno bivanje, čemur
pa niso namenjeni. Po
opravljeni nalogi so reševalci
na vrh Grintovca v sodelovanju s Planinskim društvom
Kamnik odpeljali še smerni
kamen, z imeni vrhov, ki se
ob lepem vremenu vidijo z
najvišjega vrha KamniškoSavinjskih Alp.
Kaj bodo s starim bivakom,
se še niso odločili, menijo
pa, da si zaradi svoje zgodovine zasluži mesto v kakšnem muzeju. Novi bivak,
vreden 20 tisoč evrov, so
kamniški gorski reševalci
kupili s pomočjo donatorjev,
a vsega denarja še niso
uspeli zbrati. Vsi, ki jim želite pri tem pomagati, lahko
svoja sredstva nakažete na
transakcijski račun 023120035354472, sklic 2100.

Stari bivak je po 36 letih svoje odslužil, a si kamniški
planinci želijo, da konča v muzeju. I Foto: Jasna Paladin

Bivak so pod Grintovec prepeljali s helikopterjem
Slovenske vojske. I Foto: Jasna Paladin

Kamniške gorske reševalce je v akciji vodil Rado Nadvešnik. I Foto: Jasna Paladin

Bivak so položili na betonirane temelje, na mesto, kjer je stal že stari. I Foto: Grega Žorž

Razmere za delo nad 2000 metrih so bile zelo zahtevne. I Foto: Grega Žorž

Člani GRS Kamnik po uspešno zaključeni akciji. I Foto: Grega Žorž

