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Št. 6 54. leto Kamnik, 10. april 2015

Jasna Paladin

Kamnik - Parkirišče pred 
športno dvorano v Kamniku 
nekaj minut pred začetkom 
tekme med dekleti ekip Cal-
cit Volleyball in Nova KMB 
Branik še ni bilo polno do 
zadnjega kotička in tudi tri-
bune so prvih nekaj minut še 
vabile na prosta mesta. A 
najbolj zvesti ljubitelji odboj-
ke so se že ogrevali. Levo 
stran tribune so že zavzeli v 
rdeče odeti navijači Maribor-
čank, zato so tudi podporniki 
kamniške ekipe hiteli z napi-
hovanjem navijaških rekvizi-
tov in ogrevanjem glasilk.
A bolj, ko se je tekma razvi-
jala, manj prostora je bilo 

na tribunah in po drugem 
nizu so zadnji navijači že 
ostali brez prostih mest. 
Uradnega napovedovalca se 
skorajda ni več slišalo, saj 
ga je preglasilo glasno navi-
janje, ploskanje in pred-
vsem bobnanje obeh navija-
ških strani. Napeti dvoboj, 
borbena igra odbojkaric in 
odlično navijaško vzdušje 
so na tribune prikovali tudi 
tiste navijače, ki kamniške 
odbojke sicer v živo ne 
spremljamo, še pred tem pa 
smo se sprehodili med na-
vijači in jih povprašali, ali 
in  kako Kamnik v teh dneh 
diha z odbojko.

Zmaga pred 
polnimi tribunami
Kamnik je tudi letos zajela odbojkarska vročica, 
saj so tako fantje kot dekleta še vedno v igri za 
naslov državnih prvakov. Utrip na tribunah smo 
v soboto preverili tudi sami.

Kamniške odbojkarice so se za odlično navijaško vzdušje in 
polne tribune minulo soboto oddolžile na najboljši možni 
način – z zmago. / Foto: Tina Dokl
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OBČINSKI PRAZNIK

Poklon Maistru in 
nagrajencem
Z jutrišnjim Maistrovim po-
hodom se bo zaključilo pra-
znovanje občinskega prazni-
ka, ki je vrhunec doseglo 27. 
marca s slovesnostjo pred 
Maistrovim spomenikom in 
podelitvijo priznanj v Domu 
kulture Kamnik.
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AKTUALNO

Starejšim v pomoč
Zavod Oreli v občini Kamnik 
deluje že pet let, ob nedav-
nem dnevu odprtih vrat Sve-
tovalne pisarne za starejše 
pa so opozorili na pomen 
solidarnosti, medgeneracij-
skega povezovanja in pro-
stovoljstva, ki ga širijo pred-
vsem med mladimi.
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KULTURA

Slikar v novi luči
V prostorih Občine Kamnik 
je na ogled samostojna raz-
stava akademskega slikarja 
Alojza Berleca, s katero se 
predstavlja na način, ki ga 
od njega doslej nismo bili 
vajeni.
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ŠPORT

Dvajsetič tekli  
k sv. Primožu
Na jubilejni izvedbi teka je 
nastopilo 147 tekačev. Osmič 
je zmagal rekorder proge in 
domačin Sebastjan Zarnik, v 
ženski konkurenci pa je bila 
najboljša Maja Peperko.
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Jasna Paladin

Mekinje – Podružnična šola 
Mekinje je pravi ponos svo-
jemu kraju, sploh v zadnjih 
letih, ko je stavba ob svoji 
stoletnici dobila novo podo-
bo, energetsko varčno fasa-
do, prenovljeno streho, novo 
parkirišče čez cesto in ho-
dnik za pešce. A te dni ima-
jo nov razlog za veselje. 
Končano in zdaj tudi slove-
sno odprto je namreč zuna-
nje igrišče oz. večnamenska 
športna ploščad, za katero 
so si krajani in vodstvo šole 
prizadevali več let.
»Za Osnovno šolo Frana Al-
brehta in še posebej za Po-
družnično šolo Mekinje je 
danes prav poseben dan. Ve-
seli smo, da so se z veliko 
pomočjo Občine Kamnik in 
sodelovanjem Krajevne sku-
pnosti Mekinje uresničile 
pobude in želje, ki bodo 
omogočile še več športnih in 
družabnih aktivnosti na pro-
stem tako za učence kot tudi 
za krajane,« je na odprtju 
povedal ravnatelj OŠ Frana 
Albrehta Rafko Lah in pred-
stavil še nekaj letošnjih na-

črtov šole. »Podružnična 
šola Mekinje bo imela v pri-
hodnosti še več učencev. To 
je tudi eden od pomembnih 
razlogov, da se prav v tem 
času trudimo, da bi skladno 
z obstoječimi pravili za pouk 
z naslednjim šolskim letom 

usposobili mansardo. Z vse-
mi že omenjenimi pridobi-
tvami zadnjih let bo šola 
ponosno gostila tudi udele-
žence strokovnega srečanja 
učiteljev podružničnih šol 
RS, ki bo 22. in 23. maja le-
tos,« je še povedal ravnatelj 
in se s cvetjem zahvalil vsem 
zaslužnim, da imajo me-
kinjski učenci in učitelji od-
slej boljše učne pogoje tudi 
izven šolske stavbe.
Z dokončanjem 18 krat 12 
metrov velike večnamenske 
ploščadi, za ureditev katere 
je občina namenila dobrih 
37 tisoč evrov, je zadovoljen 
tudi župan Marjan Šarec. 
»Ko danes gledamo tole igri-
šče, se nam zdi kar nekako 
samoumevno in gotovo se je 
marsikdo vprašal, zakaj ga 
ni bilo že prej. Treba je bilo 
stopiti skupaj in zato imamo 
danes razlog za praznova-
nje. Lahko bi rekli, da ima 
mala Podružnična šola Me-
kinje zdaj že skoraj vse, kar 

imajo veliki. Verjamem, da 
bomo s sodelovanjem kaj 
podobnega naredili še kje v 
občini, saj si otroci še marsi-
kje želijo kaj takega,« je po-
vedal župan in učencem pa 
tudi krajanom zaželel čim 
več prijetnih uric na novem 
igrišču.
Zbrane je nagovorila tudi 
vodja Podružnične šole Me-
kinje Jana Svetec, ki je sku-
paj s svojimi sodelavci in 
učenci ob odprtju pripravila 
pester športno-glasbeni pro-
gram. Pod vodstvom Katari-
ne Marije Plahuta ter ob 
spremljavi Dominika Krta 
in Tamare Bračič je zapel 
šolski pevski zbor. Učenci 
krožka Drug z drugim so 
prikazali nekaj spretnosti s 
košarkarsko žogo in zavoje 
na rolerjih, prvošolci pa so s 
svojo učiteljico Urško Majo 
Pavlič zaplesali. Ob slavno-
stnem prerezu traku pa so 
učenci zaklicali le še: »Za 
lepši dan, hvala vam!«

Novo igrišče za 
mekinjske šolarje
Pred podružnično šolo v Mekinjah so po večletnih prizadevanjih v torek odprli zunanje športno 
igrišče, s tem pa ima mala podružnična šola, kot je na odprtju med drugim povedal župan, zdaj že 
skoraj vse, kar imajo veliki.

Učenci Podružnične šole Mekinje in ravnatelj OŠ Frana Albrehta Rafko Lah so se takole 
zahvalili županu Marjanu Šarcu.

Za pravi krst nove večnamenske ploščadi so poskrbeli tudi 
učenci na rolerjih iz šolskega krožka Drug z drugim.
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Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izva-
janja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, 
št. 68/2003, 34/2004 in 31/2008) objavlja

RAZPIS
za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje 
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije v letu 2015
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

A) vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode 
in podporo ogrevanju,

B) vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno  
ogrevanje na lesno biomaso,

C) vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno  
ali dvostanovanjskih stavb.

Sklep o razpisu, pojasnila k razpisu in obrazci vlog so objavljeni 
na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si v rubriki »javna 
naročila in razpisi«, oziroma so dosegljivi v sprejemno informacij-
ski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju). Prosilci lahko 
dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Kamnik (kontak-
tna oseba: Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 8318-248, e-pošta: 
mihaela.veternik@kamnik.si).
Prosilec, ki bo pridobil nepovratna sredstva po tem razpisu, lahko 
kandidira tudi za dodelitev državnih nepovratnih sredstev, v koli-
kor bo Eko sklad objavil razpis za nepovratne finančne spodbu-
de.
Rok za predložitev vlog je 23. september 2015.

      Marjan Šarec
              ŽUPAN
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Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju pro-
računskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine (Ur. list RS, 
št. 22/2009) objavlja

RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne 
kritine v letu 2015

Razpisna dokumentacija, katere sestavni del sta Sklep o razpisu 
in obrazec vloge, je objavljena na spletni strani Občine Kamnik 
www.kamnik.si v rubriki »javna naročila in razpisi«, oziroma je 
dosegljiva v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik 
(soba št. 1 v pritličju). 
Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Oddelku 
za gospodarske javne službe Občine Kamnik  
(kontaktna oseba: Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 8318-248,  
e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

Rok za predložitev vlog je 30. september 2015.

      Marjan Šarec
              ŽUPAN

KAMNIŠKI OBČAN – Izdajatelj Bistrica, d. o. o, Kamnik, Ljubljanska cesta 3a, 1240 
Kamnik, sedež uredništva Glavni trg 25, 1240 Kamnik. Kamniški občan je vpisan v 
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 333. Izhaja v 
nakladi 30.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kamnik, 
priložen je tudi Gorenjskemu glasu.  

Pravice izdajatelja izvaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije,  
d. o. o., Maribor. 

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici ali 
na naslov: info@g-glas.si. 

Naslednji Kamniški občan bo izšel 24. aprila, prispevke pošljite najkasneje do četrtka, 
16. aprila 2015.

Urednica:
Jasna Paladin  
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

OdgOvOrna Urednica:
Marija Volčjak  
marija.volcjak@g-glas.si

OglasnO trženje: 
Mateja Žvižaj  
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962-143

Zahvale, Osmrtnice: 
Renata Frakelj  
malioglasi@g-glas.si, 04/201-42-47

Jasna Paladin

Kamnik – Marca so krajevne 
skupnosti, društva, šole, pa 
tudi nekateri posamezniki 
po vsej občini organizirali 
tradicionalne spomladanske 
čistilne akcije, ki so bile tudi 
letos dobro obiskane.
»Kljub ugotovitvi, da se šte-
vilo divjih odlagališč iz leta v 
leto nekoliko zmanjšuje, 
imajo udeleženci čistilnih 
akcij povsod po občini polne 
roke dela. Gozdne grape ter 
brežine potokov in rek so 
očitno zelo © primerno©  odla-
gališče za odslužene avto-
mobile, gospodinjske apara-
te, gume, pa tudi najrazlič-
nejšo kovinsko in plastično 
embalažo. Glede na to, da 
imamo dobro organiziran 
odvoz, saj lahko vsako gos-
podinjstvo dvakrat v letu 
naroči brezplačni odvoz 
kosovnih odpadkov, je zares 
nerazumljivo, zakaj se neka-
teri občani raje odločijo za 
odlaganje odpadkov v nara-
vi,« ugotavljajo na Občini 
Kamnik, ki je občanom pri-
skočila na pomoč z vrečami 
in rokavicami, skupaj z dru-
žbo Publicus pa so poskrbeli 
tudi za odvoz odpadkov. Teh 
se je nabralo za skoraj tri-
najst ton, in sicer je bilo iz 

okolja odstranjenih 2.680 
kg mešanih komunalnih 
odpadkov, 380 kg gradbene-
ga materiala, ki vsebuje 
azbest, 9.280 kg kosovnih 
odpadkov in 480 kg mešane 
odpadne embalaže.
Zelo je razveseljivo in 
pohvalno, da se pomena 
varovanja okolja zavedajo 
tudi naši najmlajši. Čistilno 
akcijo so v petek, 20. marca, 

tako pripravili tudi v Vrtcu 
Antona Medveda. Kot sta 
nam sporočili vzgojiteljica 
Cvetka Tršinar in njena 
pomočnica Vilma Poravne, 
so čistili tudi otroci v enoti 
Tinkara. »Otroci iz skupine 
Zvezdice so očistili okolico 
vrtca in celoten ekološki 
otok na Klavčičevi ulici. Sku-
paj so nabrali kar sedem 
velikih vreč smeti. Glede na 

to, da so se otroci tako trudi-
li, bi se po njih lahko zgledo-
vali tudi odrasli, saj so bili 
otroci že v ponedeljek zelo 
razočarani, ker je bilo okoli 
ekološkega otoka spet vse 
razmetano.«
Čiščenje občine pa še ni 
zaključeno. Zadnjo soboto v 
maju pa potekala tradicio-
nalna čistilna akcija tudi na 
območju Velike planine. 

Občina spet bolj čista
na čistilnih akcijah po vsej občini je bilo marca zbranih in odstranjenih skoraj trinajst ton različnih 
odpadkov.

Čistilne akcije so se udeležili tudi najmlajši iz enote tinkara, ki so očistili okolico svojega 
vrtca in ekološki otok na Klavčičevi ulici. / Foto: Vilma Poravne

Občina Kamnik vabi občanke in občane 
na slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, 
ki bo v petek, 24. aprila 2015, ob 18. uri 
v centru Kamnika - v Parku Evropa pri Plečnikovi 
železniški postaji.

Jasna Paladin

Kamnik – Javni vpis v vrtce v 
Občini Kamnik za šolsko 
leto 2015/2016 je potekal 
med 2. in 13. marcem, v tem 
času pa so v Vrtcu Antona 
Medveda Kamnik prejeli 333 
vlog. Komisija je na svoji seji 
nato obravnavala tri manj, 
saj so trije starši svoje vloge v 
vmesnem času umaknili.
»Na 241 razpisanih prostih 
mest v Vrtcu Antona Med-
veda Kamnik je komisija za 
sprejem otrok v Vrtec Anto-

na Medveda Kamnik spreje-
la 221 otrok glede na letnik 
rojstva in navedene želene 
enote skladno z Zakonom o 
vrtcih in Pravilnikom o 
sprejemu otrok v vrtec. 
Komisija je na podlagi krite-
rijev oblikovala prednostni 
seznam tako, da je razvrstila 
vse vpisane otroke po dose-
ženem številu točk, od najvi-
šjega do najnižjega števila. 
109 otrok, ki ni bilo spreje-
tih v Vrtec Antona Medveda 
Kamnik (vrtec prve izbire), 
se v skladu s prednostnim 

seznamom uvrsti na čakalni 
seznam. Po končanem pos-
topku sprejema otrok v vseh 
vrtcih prve izbire, se bo v 
občinskem informacijskem 
sistemu čakalne sezname 
otrok posameznih vrtcev 
združilo v centralni čakalni 
seznam, iz katerega bo pote-
kal nadaljnji sprejem otrok 
na razpoložljiva prosta mes-
ta po doseženem številu 
točk in želenih enotah. V 
tem trenutku je zato težko 
napovedati, koliko otrok bo 
ostalo brez vrtca,« nam je 

pojasnila ravnateljica Vrtca 
Antona Medveda Kamnik 
Renata Hojs.
Starši bodo v prihodnjem 
tednu prejeli obvestila o 
sprejetih otrocih oz. uvršče-
nih na čakalni seznam. Ko 
bo v vrtcu odločeno o vseh 
ugovorih vlagateljev zoper 
obvestila, bo vrtec staršem 
sprejetih otrok poslal poziv 
k sklenitvi pogodbe o med-
sebojnih pravicah in obvez-
nostih med vrtcem in vlaga-
telji, kar bo predvidoma 
konec meseca maja.

Otroci še čakajo na prosta mesta
v času javnega vpisa za 241 prostih mest so v vrtcu antona medveda Kamnik prejeli 333 vlog, lani 
devetnajst več. Koliko otrok bo ostalo brez vrtca, trenutno še ni znano.

Kamnik – V Kamniku so v minulih dneh uradno odprli pre-
novljeni sistem daljinskega ogrevanja, ki s toploto oskrbuje 
več javnih objektov, in sicer: OŠ Toma Brejca, OŠ Frana 
Albrehta s športno dvorano, Zdravstveni dom dr. Julija Pol-
ca Kamnik, vrtec Antona Medveda Kamnik, Matično knjižni-
co Kamnik, Glasbeno šolo Kamnik ter Gimnazijo in srednjo 
šolo Rudolfa Maistra Kamnik poleg tega pa še poslovno 
stanovanjska objekta na Šutni in Novem trgu. Julija lani je 
lastnica nekdaj Svilanitove kotlovnice za proizvodnjo toplo-
te in obstoječega toplovodnega omrežja, dolžine približno 
1300 metrov, postala družba Petrol, ki je pogodbe z odje-
malci sklenila za obdobje 15 let. Vrednost investicije, ki jo je 
v celoti financiral Petrol, znaša 1,2 milijona evrov, še letos 
pa bodo izvedli temeljito obnovo omrežja, ki je staro preko 
trideset let. j. P.

Odprli prenovljeni sistem daljinskega ogrevanja

Prenovljeni sistem daljinskega ogrevanja sta uradno odprla 
direktor področja energetika in okolje iz Petrola janez 
grošelj in podžupan igor žavbi. / Foto: Občina Kamnik
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Kamnik – Občinski praznik, 
posvečen Rudolfu Maistru, 
smo Kamničani letos pra-
znovali že dvajsetič, osre-
dnje praznovanje pa se je v 
mestu odvilo dva dni pred 
njegovim rojstnim dnem, v 
petek, 27. marca.
Podžupana Matej Slapar in 
Igor Žavbi sta najprej venec 
položila pred Maistrovo roj-
stno hišo na Šutni, nato pa 
skupaj s predsednikom 
Društva general Maister Ka-
mnik Ivanom Miroslavom 
Sekavčnikom, predsedni-
kom Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik Ma-
tevžem Koširjem, predse-
dnikom Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo mag. 
Zvonkom Cvekom, predse-
dnikom Policijskega vete-
ranskega društva Sever Ka-
mnik Matjažem Ravnikar-
jem, predsednikom Zveze 
slovenskih častnikov ob-
močnega združenja Kamnik 
– Komenda Marjanom Sch-
nablom in predsednikom 
društva Demos na Kamni-
škem Igorjem Podbrežni-
kom še v preddverju občin-
ske stavbe. 
Sledila je slovesnost ob Mai-
strovem spomeniku, na ka-
teri so sodelovali praporšča-
ki, člani Častne enote Slo-
venske vojske in Policijski 
orkester, kot slavnostna go-
vornica pa je svoje soobčane 

nagovorila ministrica za kul-
turo mag. Julijana Bizjak 
Mlakar. »Kamničani smo 
ponosni na svojega rojaka 
Rudolfa Maistra, ki ga je vo-
dila občutljiva pesniška duša 
in slovenska narodna zavest, 
ko je kljub tedanji neodločni 
politiki v Ljubljani, Sloveniji 
izboril današnjo severno 
mejo ter s tem tudi Maribor. 
Maister nam je lahko vzor 
zaradi svoje neomajnosti in 
zvestobe svojemu ljudstvu 
in slovenski kulturi kljub 
odkritemu nasprotovanju 
njegovemu delovanju s stra-
ni nemških nacionalističnih 
krogov, po vojni pa tudi s 
strani tako imenovanih  ‘za-
veznikov’, ki so poskušali 
zaustaviti njegova prizade-
vanja za severno mejo in 
Koroško,« je med drugim 
izpostavila ministrica. 

Letošnji gostitelj 
podžupan Igor Žavbi
Praznovanje se je nato pre-
selilo v Dom kulture Ka-
mnik, kjer je polno dvorano 
zbranih nagovoril podžupan 
Igor Žavbi, ki je več kot do-
stojno nadomestil župana 
Marjana Šarca, odsotnega 
zaradi bolezni. »Naša obči-
na se sooča z mnogimi teža-
vami, gospodarskimi in so-
cialnimi. Število investicij ni 
takšno, kot bi želeli. A to ne 
pomeni, da se nič ne spre-
minja na boljše. Lahko se 

pohvalimo z mnogimi uspe-
hi, zlasti, če jih pogledamo v 
luči varčevanja,« je dejal, 
nato pa naštel vrsto investi-
cij, ki so jih v občini izpeljali 
v zadnjem obdobju: gradnja 
kanalizacije v sklopu kohe-
zije, temeljita obnova OŠ 
Toma Brejca, energetska sa-
nacija podružnične šole v 
Nevljah, sanacija kletnih 
prostorov na OŠ 27. julij, 
požarne stopnice na Glasbe-
ni šoli Kamnik, ureditev te-
kaških površin in obnova 

objekta na Stadionu prija-
teljstva v Mekinjah, nov 
most na Perovem, obnova 
ceste skozi Šmartno v Tuhi-
nju, asfaltiranje ceste na Ku-
žno, rekonstrukcija križišča 
Potok-Snovik, mrliški vežici 
na Češnjicah in v Zg. Tuhi-
nju, obnova dvorišča pred 
Kulturnim domom  Podgor-
je in mnogo drugega.
Izpostavil je tudi nekaj po-
membnih nagrad, ki jih je 
prejela občina Kamnik. 
Združeni narodi so ji pode-
lili certifikat Občina Kamnik 
odporna na naravne nesre-
če, ki je potrditev dolgole-
tnega uspešnega dela na po-
dročju zaščite in reševanja. 
Predvsem po zaslugi Mla-
dinskega centra Kotlovnica 
in Mladinskega sveta Ka-
mnik, s katerima občina iz-
vaja vrsto programov za 
mlade, so prejeli certifikat 
Mladim prijazna občina. V 
okviru Dnevnikove izvidni-
ce pa so lani prejeli tudi ča-
stni naziv Do turistov naj-
bolj prijazen kraj.

Vrsta pomembnih 
projektov še čaka
»Ne gre pa vedno vse kot po 
maslu. 15. novembra 2014 je 
potekel rok, ko bi morala za-

konca Ručman, najemnika 
Starega gradu, po odločbi so-
dišča objekt izprazniti in 
predati Občini Kamnik. Za-
radi njunih pritožb postopek 
ponovno stoji na mrtvi točki, 
občina pa je pri tem povsem 
nemočna. Čaka nas tudi ob-
nova sedežnice na Veliki pla-
nini, obnova športne dvora-
ne, ki v sedanjem stanju ni 
več primerna za izvedbo te-
kem naših uspešnih odboj-
karjev, in ne nazadnje ba-
zen, o katerem se že predol-
go samo govori. O tem, da 
ga potrebujemo, ni nobene-
ga dvoma. Žal se v proračun-
sko boljših časih zadeva ni 
premaknila. Obstoječi bazen 
Pod skalco bo kmalu neu-
strezen za vsakršne aktivno-
sti in bo potreben obnove. 
Ustanovili smo sklad za po-
kriti bazen, a kot rečeno, časi 
so finančno zelo neugodni. 
Smiselno bi bilo zgraditi ba-
zen z zasebnim kapitalom, 
saj je to najhitrejša pot do 
cilja. Vprašanje pa je, kdo bo 
izkazal tako močan interes. 
Za enkrat se ne tare ljudi s 
potrebnim kapitalom in po-
nudbami, zato naj bo to tudi 
neke vrste poziv javnega in-
teresa zasebnim vlaganjem. 
Ne potrebujemo zasebnikov, 
ki bi gradili ob finančni po-

moči Občine, temveč obra-
tno,« je še povedal podžu-
pan, svoj govor pa zaključil v 
optimističnem tonu. »Ka-
mničani se ne damo. Gene-
ral Maister je vztrajal na svo-
ji poti. Njegov duh naj nas 
spremlja, skupaj vztrajajmo 
in uspelo nam bo.«

Nagrajeni za svoj 
prispevek v občini
Slovesnost je bila namenje-
na tudi podelitvi priznanj 
Občine Kamnik. Častni ob-
čan je postal Janez Majceno-
vič, zlato priznanje je prejel 
Tone Ftičar, srebrnega 
Franc Poljanšek in KD Me-
šani pevski zbor Odmev Ka-
mnik, bronastega pa Janez 
Bratovš in Društvo Demos 
na Kamniškem.
Za bogat kulturni program 
so letos poskrbeli glasbeniki 
Mestne godbe Kamnik pod 
vodstvom Martina Dukari-
ča, pevci Prvega slovenskega 
pevskega društva Lira pod 
vodstvom Andreja Missona 
ter Rok Kunaver in Gašper 
Jarni z recitacijami pesmi 
Srečka Kosovela in Frana 
Albrehta, za dobrote po za-
ključku uradnega dela pa 
članice Društva podeželskih 
žena Kamnik – Komenda.

Poklon Maistru in nagrajencem
Z jutrišnjim tradicionalnim Maistrovim pohodom se bo v Kamniku zaključilo pestro praznovanje občinskega praznika, ki je vrhunec doseglo v petek, 27. 
marca, s slovesnostjo pred Maistrovim spomenikom in podelitvijo priznanj v Domu kulture Kamnik.

Letošnji občinski nagrajenci v družbi podžupanov Igorja Žavbija in Mateja Slaparja ter ministrice mag. Julijane Bizjak Mlakar 

Zbrani gostje na slovesnosti ob spomeniku Rudolfa Maistra na Trgu talcev / Foto: Gorazd Kavčič

Slavnostni govornik na osrednji proslavi je bil letos 
podžupan Igor Žavbi. / Foto: Gorazd Kavčič

Za bogat kulturni program so med drugim poskrbeli člani 
Mestne godbe Kamnik in PSPD Lira. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamničani si želijo vztrajati na poti, po kateri je stopal 
njihov rojak – general, domoljub in pesnik Rudolf Maister.  
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NSi Kamnik na 
dobri poti
Zbora članstva NSi Kamnik 17. 
3. se je udeležilo več kot 40 
članov in gostov, mdr. predse-
dnica NSi, Ljudmila Novak, in 
mag. Igor Podbrežnik, predse-
dnik Društva Demos na Kamni-
škem. Zbor je izvolil tudi novo 
sestavo OO NSi Kamnik.
Novakova je pozdravila uspeh 
NSi Kamnik, nato pa sprego-
vorila o delovanju NSi.
Mag. Matej Tonin se je čla-
nom in simpatizerjem zahvalil 

za podporo v letu 2014, saj so 
omogočili soliden uspeh NSi 
na vseh 3 lanskih volitvah, 
zatem pa se je posvetil sanaci-
ji bančnega sistema ter nujno-
sti privatizacije bank in spreje-
tja fiskalnega pravila. Ocenil 
je, da bodo krščanski demo-
krati v prihodnje še pomem-
bnejši in da nevarne spre-
membe v državi lahko ustavi-
mo le z zgledovanjem po par-
tnerskih odnosih v koaliciji 
Demos.

Primož Zupan, 
tajnik OO NSi Kamnik
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VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

OO NSi Kamnik

Trije poslanci smo 9. marca 
opravili nenapovedan nadzor 
pri Obveščevalno varnostni 
službi ministrstva za obram-
bo (vojaški obveščevalni služ-
bi). Pri nadzoru smo ugotovi-
li, da je minister za obrambo 
Janko Veber vojaški obvešče-
valni službi naročil analizo 
pozitivnih in negativnih učin-
kov privatizacije Telekoma. 
Zakon o obrambi vojaški 
obveščevalni službi prepovedu-
je poseganje v civilno sfero. To 
lahko počne le civilna obvešče-
valna služba SOVA. Predsed-
nik vlade dr. Miro Cerar je od 
obrambnega ministra že zah-
teval odstop. Minister pa noče 
odstopiti.
Nenapovedan nadzor na voja-
ški obveščevalni službi je poka-
zal, da se je služba ukvarjala s 
privatizacijo Telekoma, čep-
rav za to ni imela zakonske 
podlage. V skladu z zakonom 
o obrambi se mora vojaška 
obveščevalna služba ukvarjati 
z zagotavljanjem varnosti slo-
venskih vojakov doma in v 
tujini. Med njene naloge ni 
mogoče uvrstiti privatizacijo 
državnega podjetja. Še bolj 
preseneča, da je minister pri 
omenjeni analizi zahteval 
ustno poročanje, kar je velik 
odmik od prakse, ki jo ima 
vojaška obveščevalna služba. 
Ustno poročanje pomeni, da 
pridobljene informacije niso 
dostopne niti predsedniku vla-
de, kaj šele poslancem. Gre za 
očitno zlorabo vojaške obvešče-
valne službe. Minister Veber je 
bil ujet pri nezakonitem rav-
nanju. Njegova obramba je 
bila zelo slaba. Polna laži in 
sprenevedanj. Najprej nas je 
prepričeval, da ne obstajajo 

nobena poročila. Potem sta se 
pojavili kar dve. Minister je 
stališča spreminjal iz dneva v 
dan. Strokovna javnost in 
pravniki so ministru razlaga-
li, da vojaška obveščevalna 
služba nima kaj iskati v civil-
ni sferi, a se je minister ponov-
no branil, da so zbirali samo 
javno dostopne informacije. 
Zakaj je potem že angažiral 
vojaško obveščevalno službo, 
ki ima pooblastila za uporabo 
prikritih preiskovalnih metod?
Kljub temu, da minister Veber 
ne uživa zaupanja predsedni-
ka vlade, odstopiti še vedno 
noče. V četrtek bomo o njegovi 
usodi odločili poslanci. Glede 
na to, da smo ministra ujeli z 
roko v marmeladi, mora biti 
razplet jasen – razrešitev 
ministra. Če bi bile vse stvari 
čiste, tako kot trdi minister, 
potem mu ne bi bilo potrebno 
spreminjati zgodbe iz dneva v 
dan. Namesto, da bi nemudo-
ma odstopil, je začel iskati žvi-
žgača v vojaški obveščevalni 
službi in poleg tega za razkri-
vanje tajnih podatkov ovadil 
še mene. Ovadba je nesmisel-
na, saj sem vse delal v skladu 
z zakonodajo in pristojnos-
tmi, ki jih imam kot član 
komisije za nadzor varnost-
nih in obveščevalnih služb. 

Matej Tonin, poslanec

Afera Veberkom

Iz poslanskih klopi

Jasna Paladin

Kamnik - Občinski otroški 
parlament, ki se je v Kamni-
ku odvil že 25. leto zapored, 
so organizirali predstavniki 
Mladinskega centra Kotlov-
nica, tema, ki so jo osnovno-
šolci na lanskoletnem držav-
nem otroškem parlamentu 
izbrali sami, pa je bila v teh 
dneh, ko so se mladi morali 
dokončno odločiti o nadalj-
njem šolanju, še posebej 
aktualna. Razpravljali so 
namreč o izobraževanju in 
poklicni orientaciji.

Srečanja so se udeležili 
predstavniki učencev iz sed-
mih kamniških osnovnih 
šol (OŠ Toma Brejca, OŠ 
Marije Vere, OŠ Frana 
Albrehta Kamnik, OŠ Šmar-
tno v Tuhinju, OŠ Stranje, 
OŠ 27. julij Kamnik in OŠ 
CIRIUS Kamnik) skupaj s 
svojimi mentorji, njihovo 
druženje pa se je začelo z 
ogledom nekdanje kamniš-
ke smodnišnice, nadaljevalo 
s pozdravom podžupana 
Igorja Žavbija in predstavit-
vijo dela zavoda za zaposlo-
vanje, študentskega servisa 

in Kickstarterja ter predsta-
vitvijo nove skorajšnje kam-
niške pridobitve – Kikštar-
terja, ki ga Mladinski center 
Kotlovnica ureja v eni od do 
sedaj zapuščenih stavb nek-
danjega KIK-a. Mladi so se 
nato razdelili v pet skupin 
in se posvetili svojim 
temam. Z mentorico Tino 
Plahutnik so debatirali o 
kamniških poklicih prihod-
nosti, z Goranom Završni-
kom o priložnostih in zavo-
rah stare industrijske dedi-
ščine, z Matjažem Jugom o 
turizmu, s Heleno Sterle o 

kamniški tradiciji, kmetova-
nju in obrteh, z Rokom Kos-
cem pa na temo Pomagaj si 
sam in ¼
Svoje misli in zaključke so 
narisali na plakate, a jih, 
precej razočarani, letos niso 
mogli predstaviti v sejni 
sobi Občine Kamnik, pač pa 
so gostovali v dvoranici Klu-
ba Kino dom v Domu kultu-
re Kamnik. S tem so tudi 
zaključili letošnji otroški 
parlament v občini, ki se je 
preko celega šolskega leta 
na omenjeno temo odvijal 
že po posameznih šolah.

Učenci razpravljali o poklicih
Otroški parlament, ki je letos posvečen izobraževanju in poklicni orientaciji, je zadnji marčevski dan 
potekal tudi v Kamniku.

Ljubljana – Predstavnike Gimnazije in srednje šole Rudolfa 
Maistra – dijake in profesorje, ki so sodelovali na nedavnem 
Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC), sta 27. 
marca v Državnem zboru sprejela predsednik DZ Milan 
Brglez in predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor Igor Zorčič. Mladi parlamentarci so jima predali 
zaključne dokumente letošnje generalne skupščine YPAC-a 
ter jima predstavili svoje vtise o delu v okviru mednarodne-
ga mladinskega parlamenta. Predsednik Državnega zbora je 
izpostavil, da je poleg sprejete vsebine pomembna tudi 
izkušnja procesa sprejemanja odločitev. Ocenil je, da sta si 
delo v mladinskem parlamentu in delo v Državnem zboru v 
marsičem podobna. Skupno jima je zlasti razpravljanje in 
izmenjava mnenj, pri čemer pa v politiki včasih manjka inte-
res za doseganje skupnih rešitev. Dijake in mentorje je 
pohvalil za odlično organiziran in izveden dogodek, kot tudi 
za skrbno pripravljen dokument in zaključke, za katere upa, 
da bodo dosegli primeren odziv. J. P.

Dijake sprejel predsednik Državnega zbora

Zaključne dokumente letošnjega YPAC-a je predsedniku 
DZ Milanu Brglezu predal kamniški dijak Benjamin Zajc.  
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Kamnik - Medkulturno knji-
žno zbirko so uredili v loče-
nem prostoru ob vhodu v 
knjižnično dvorano, vsebuje 
pa že več kot osemsto knjig 
za odrasle in otroke.
»V naš vrtec je vključenih 
več otrok staršev iz drugih 
jezikovnih okolij, ki so se na 
nas obračali po nasvete gle-
de knjižne in jezikovne 
vzgoje. Takšne družine so 
tukaj živele, živijo in bodo 
živele tudi v prihodnje. Zato 
smo se odločili, da skupaj 
izvedemo projekt, s katerim 
bomo spodbudili medkul-
turni dialog. Le, če poznaš 
svoj materni jezik, lahko 
suvereno sodeluješ pri ure-
janju družbe in svojega živ-
ljenja,« je povedala direkto-
rica Zasebnega vrtca Zarja 
Jelka Golob in izpostavila 
družbeno odgovornost vseh 
nas, da se zbližamo in da 
priznavamo drug drugega. 
S kamniško knjižnico v vrtcu 
sodelujejo že vse od začetka, 
omenjeni projekt pa izvajajo 

zadnja tri leta. »Namen tega 
projekta in na novo urejene 
medkulturne knjižne zbirke 
je širiti medkulturnost in 
jezikovno osveščati tako Slo-
vence kot priseljence v naši 
občini. Prav je, da cenimo 
vse jezike in da živimo v 
sožitju. Zbirko smo večino-
ma uredili z donacijami, 
nekaj knjig pa smo tudi 
kupili. Gre za različne vsebi-
ne: strokovne, leposlovne, 
otroške in nekaj tudi mladin-
skih. Želimo, da bi zbirka v 
prostore knjižnice in k bran-
ju pritegnila priseljence, ki 
so del naše skupnosti in ki 
dostopa do gradiva v svojem 
jeziku nimajo. Naš namen je 
tudi to, da se zavemo bogas-
tva različnih kultur, narodov 
in jezikov, saj le medsebojno 
poznavanje omogoča medse-
bojno spoštovanje,« pa je 
povedala direktorica Matične 
knjižnice Kamnik Breda 
Podbrežnik Vukmir.
Poleg knjižnične medkul-
turne zbirke so v sklopu pro-
jekta uredili tudi premično 
knjižno zbirko v vrtcu Zarja 

s približno sto knjižnimi 
enotami, ki jih vseskozi 
menjajo. Odprtja nove pri-
dobitve so se udeležili tudi 
ministrica za kulturo mag. 
Julijana Bizjak Mlakar, pod-
župan Igor Žavbi in velepo-
slaniki Bosne in Hercegovi-
ne, Albanije in Kosova.
Različne kulture pa ne pove-

zujejo le knjige, ampak tudi 
glasba, kar so dokazali Duo 
Aritmija z instrumentalno 
balkansko ljudsko glasbo in 
Dino Murtezani s flavto, ter 
otroci iz vrtca Zarja, Kamni-
čanka Fadila Bužimkić Hali-
lović pa je z zbranimi delila 
svoje izkušnje dveh narod-
nosti z dvema jezikoma. 

Jezik: moj, tvoj, naš
Takšen je naslov projekta, ki ga Matična knjižnica Kamnik in Zasebni vrtec Sonček vodita že tri leta. 
Da z rečenim mislijo resno, so dokazali pred dnevi, ki so v knjižnici odprli medkulturno knjižno zbirko 
z gradivom v hrvaškem, bosanskem, srbskem, makedonskem in albanskem jeziku.

Zasebni vrtec Zarja, pa tudi druge vrtce in šole v občini, 
obiskuje več otrok staršev iz drugih jezikovnih okolij, ki 
odslej v kamniški knjižnici lahko berejo tudi knjige v svojih 
maternih jezikih. Na fotografiji otroci iz Zarje pri svoji 
kulturni točki. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik - Zavod Oreli že pet 
let skupaj z Občino Kamnik 
razvija model pomoči starej-
šim občanom, ki vključuje 
svetovalno pisarno, infor-
macijsko točko s podporni-
mi moduli ter razvijanjem 
sistema prostovoljstva in sa-
mopomoči. Gre za inovativ-
ni primer dobre prakse, ki 
jim je prinesel že več pri-
znanj na državni ravni in 
vabil, da predstavijo svoje 
delo – tako doma kot v tuji-
no. Njihova osnovna želja je, 
da starejši prebivalci občine 
Kamnik in njihovi svojci na 
enem mestu lahko pridobijo 
vse ključne informacije in 
nasvete, ki jih potrebujejo v 
tem življenjskem obdobju.

Starejši lahko naročijo 
prostovoljca
 »V teh petih letih smo spo-
znali, da je naše delo še kako 
potrebno, da pa je doma 
ogromno ljudi, ki sploh ne 
upajo prositi za pomoč. Vidi 
se, da smo Slovenci zelo za-
prti. Nekateri pa vendarle 
pridejo do nas, največkrat so 
to svojci starejših. Tisti, ki 
pridejo k nam v pisarno, pri-
dejo © stresti koš svojih te-
žav© , kakor radi rečemo. In 
to je naš namen. Pridejo 
vprašat tudi povsem osnov-
ne stvari, ki jih mora vsak 
človek enkrat v življenju 
urediti – kako živeti na sta-
rost, kako urediti nepremič-
nine ipd. Žal nas občani še 
vedno premalo poznajo,« 
nam je povedala Martina 
Ozimek, direktorica Zavoda 
Oreli in vodja Svetovalne pi-
sarne za starejše, ki v prosto-

rih ob kamniški tržnici na 
Tomšičevi ulici deluje že 
štiri leta. 
Prav zato vsako leto ob ob-
činskem prazniku in Dnevu 
za spremembe pripravijo 
dan odprtih vrat in tudi ko-
nec marca je bilo tako. Da 
nas ljudje spoznajo, da širi-
mo duh prostovoljstva, pravi-
jo, in da starejši sploh vidijo, 
kaj vse jim lahko nudimo. 
Dan odprtih vrat je minil v 
znamenju foto delavnice za 
starejše, joge smeha, pred-
stavitve Orelijevih skupin, 
pesmi, pogovorov ¼  pa tudi 
rezanja torte, na kateri so 
upihnili pet svečk. Glavni po-
udarek pa so namenili pro-
stovoljstvu, saj prav na tem 
temelji vse njihovo delova-
nje. Premalo starejših obča-
nov ve, da za različne oprav-
ke, kot so spremstvo v trgovi-
no, na pošto, k zdravniku, 
košnja trave, pogovor ¼  lah-
ko naročijo prostovoljca, in 

sicer na telefonski številki 
031 395 400 ali na informa-
cijski spletni strani za starej-
še www.kamnik.starejsi.si.

Vse storitve so 
brezplačne
V svetovalni pisarni za sta-
rejše vam pomagajo z oseb-
nim pogovorom vsak torek 
ali četrtek, tudi ob pomoči 
strokovne skupine, ki bo od-
govorila na zahtevnejša 
vprašanja, na katera prosto-
voljci ne bodo imeli odgovo-
ra. Lahko ji tudi pokličete, 
pišete na naslova info@ka-
mnik-starejsi.si in zavod.
oreli@gmail.com ali svoje 
pismo pustite v nabiralniku 
na Tomšičevi 23. »Vse stori-
tve za prebivalce občine Ka-
mnik so brezplačne,« pou-
dari Martina Ozimek in 
predstavi zanimivo, a zaskr-
bljujočo statistiko, zaradi ka-
tere se v zavodu usmerjajo 

tudi v mlajšo generacijo. 
»Od leta 2009 do danes se 
je število občanov starejših 
od 64 let, povečalo za pribli-
žno 18 odstotkov, število 
mladih od 14 in 25 let pa 
zmanjšalo za približno 15 
odstotkov. Kdo bo torej skr-
bel za nas na stara leta, če ne 
bomo v duhu prostovoljstva 
in solidarnosti vzgajali že 
najmlajših?«

Postanite prostovoljec
V okviru zavoda že deluje pet 
prostovoljskih skupin, Marti-
na Ozimek, ki zelo uspešno 
vzgaja mlade prostovoljce na 
OŠ Stranje, pa k sodelovanju 
vabi še vse druge. Najmanj 
dvakrat letno pripravljajo 
šesturna brezplačna izobra-
ževanja za prostovoljce, na 
katerih kandidati pridobijo 
osnovna znanja za delo na 
terenu s starejšimi osebami. 
Ena od njihovih prostovoljk 
je nedavno začela voditi novo 
skupino starejših v domu 
Krajevne skupnosti Šmarca 
(skupina Mavrica), podobna 
srečanja pa potekajo tudi po 
drugih krajih občine.

Starejšim v pomoč
Zavod Oreli v občini Kamnik deluje že pet let, ob nedavnem dnevu odprtih vrat Svetovalne pisarne za 
starejše pa so opozorili na pomen solidarnosti, medgeneracijskega povezovanja in prostovoljstva, ki 
ga širijo predvsem med mladimi.

»Najbolj pomembno je, da prostovoljce vzgajamo od 
spodaj navzgor, saj le tako lahko pletemo trdno 
medgeneracijsko sožitje,« pravi Martina Ozimek.

Jasna Paladin

Kamnik – Med udeleženci iz 
21 evropskih mest so se kon-
ference udeležili tudi člani 
KUD Hiša keramike, zakaj 
pa ne majolka, ki so tudi 
najbolj zaslužni, da se je do-
godek, katerega glavni slo-
venski partner je bila sicer 
Mestna občina Ljubljana, 
odvil prav na Zapricah.

Keramiki, ki na tovrstnih 
konferencah sodelujejo tudi 
z župani, predstavniki mu-
zejev, galerij, keramičnih 
podjetij, lokalnimi prebivalci 
¼  so razpravljali o možno-
stih za nove skupne projek-
te, o promociji keramike in 
evropskem sodelovanju, 
podpisali so nekaj partner-
skih sporazumov, nato pa si 
tudi v živo ogledali nekaj ka-
mniških projektov, poveza-
nih z lončarstvom in kera-

miko. »Tuji gostje so dve 
noči prespali v Hotelu Malo-
grajski dvor, se srečali z 
Okusi Kamnika pri Repni-
ku, jedli Firštov golaž v lon-
čarskih skledicah TD 
Kamn© k, prejeli darilo ka-
mniškega župana za spomin 
na Kamnik, doživeli turistič-
no predstavitev našega me-
sta z Alenko Hribar, se spre-
hodili po Šutni, si ogledali 

Hišo keramike z ateljejem 
in malo muzejsko razstavo, 
novo galerijo LIK v nekda-
njem Alpremu z novima ate-
ljejema keramičarke Sande 
Kürbus Zore in mojstra ob-
delave lesa Izaka Mrgoleta, 
za zaključek pa še Plečniko-
vo kapelo. Spoznali so našo 
keramiko in Kamnik,« je 
bila ob koncu dogodka zado-
voljna predsednica KUD 
Hiša keramike, zakaj pa ne 
majolka Tatjana Hlačer.

Evropski keramiki 
v Kamniku
Na Gradu Zaprice je v torek, 24. marca, potekala 
4. konferenca evropskega projekta EU TRACE, ki 
združuje evropska mesta, povezana s keramiko 
in lončarstvom.

Organizatorke konference: Teja Hlačer, Miljanka Simšič, 
Tatjana Hlačer, Sanda Kürbus Zore in udeleženec 
konference s Sardinije / Foto: KUD Hiša keramike

Kamnik – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je v 
sklopu marčevske tržnice Okusi Kamnika – Podeželje in Eko 
organiziral pravi pozdrav pomladi. Tokrat je bila tržnica mal-
ce drugačna, saj je bila v znamenju cvetnonedeljskih butaric, 
ki so jih obiskovalci na delavnici Sabine Romšak lahko izdela-
li tudi sami. Okoliški pridelovalci so svoje stojnice napolnili z 
raznolikimi živili, obiskovalci pa so se lahko posladkali tudi s 
potico velikanko, ki je bila dolga kar deset metrov. Dogajanje 
je spremljal tudi kulturni program, za katerega so poskrbeli 
otroci iz FS Avrikelj, Ljudske pevke Predice, citrarka Tanja 
Zajc Zupan, plesalci FS Kamnik in pevka Teja Saksida. J. P.

Razrezali so potico velikanko

Razrez velikonočne potice velikanke

Premalo starejših 
občanov ve, da za 
različne opravke, kot 
so spremstvo v 
trgovino, košnja trave, 
pogovor … lahko 
naročijo prostovoljca, 
in sicer na telefonski 
številki 031 395 400 
ali na spletni strani 
www.kamnik.starejsi.si.
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Majda Zupančič 

Motnik – Letos so učenci in 
učenke sodelovali na prosla-
vi ob slovenskem kulturnem 
prazniku in se izkazali kot 
dobri pevci in pevke.
V torek, 17. marca, smo jih v 
šoli obiskali članice in član 
našega društva, točneje pet 
upokojenk in en upokoje-
nec. Vsebina našega druže-
nja se je nanašala na stare 
predmete in njihovo upora-
bo. Polžki so nas najprej 
pozdravili s šopkom pesmi. 
Izhodišče za naš pogovor je 
bil odlomek iz knjige Berte 
Golob Skrinja iz babičine 
bale - Temni dnevi in svetel 
dan, ki ga je prebrala Majda. 
S seboj smo prinesli zanimi-
ve reči. Ivica je ob česalniku 
volne pokazala, kako se le-to 
češe. Pripovedovala je, kako 
se na kolovratu naredi niti, 
pokazala pletenje in končne 
izdelke – nogavice in rokavi-

ce. Milena je ob košari pove-
dala, kaj vse potrebujemo, 
da jo naredimo in kako se jo 
plete. Pavle je pokazal oslo 
za brušenje kose in pripove-
doval o košnji. Krista je pri-
nesla likalnik, ki so ga nekoč 
napolnili z žarečim ogljem 
in s tako razgretim likali. 
Marija je pokazala zanimiv 
mlinček za orehe ali lešnike, 
svetilko na petrolej in priž-
gano petrolejko, s katero so 
svetili v hlevu, svinjaku in še 
kje. Učenci so nam zastav-
ljali zanimiva vprašanja in 
reševali uganko, v kateri so 
morali namesto starih 
(domačih) besed napisati 
pravilne. Kaj je to »tištuh«, 
pa »kastrola«, »ladlc«, 
»rena« ... In so vedeli ter 
napisali in bili nagrajeni.
V marcu smo se srečali še 
enkrat, 25. marca, na našem 
občnem zboru. Učenci so se 
nam predstavili kot recita-
torji, pevci in plesalci. Sode-

lovale smo tudi upokojenke. 
V maju bomo šli skupaj na 
športni dan v naravo in 
mogoče kakšno zapeli in se 
igrali različne igre.
To je le del naših skupnih 
dejavnosti, ki se jih vsi vese-

limo in nas napolnijo z 
energijo in prijetnimi občut-
ki. Ali kot so nam šolarji in 
učiteljici napisali v zahvali - 
»Od vseh energij na tem 
svetu te lahko osreči le ena 
sama: energija srca«. 

Polžki z upokojenci
Druženje med generacijami vedno obogati tako mlade kot starejše. V Motniku sodelovanje med OŠ 
Šmartno v Tuhinju - PŠ Motnik in Društvom upokojencev Motnik-Špitalič poteka že vrsto let. Oni 
obogatijo naše programe, mi njihov učni proces.

Sodelovanje med POŠ Motnik in Društvom upokojencev 
Motnik-Špitalič poteka že vrsto let. / Foto: Vida Kovačič

Zala Grilc

Nevlje - Sezona vrtičkarjev ob 
cerkvi Sv. Jurija v Nevljah se 
je začela. Okoliški vrtičkarji, 
ki z ljubeznijo uživajo v stiku 
z zemljo ob pridelavi vrtnin 
za lastne potrebe, vedo, da 
prelopatati 100 kvadratov vrta 
ni mačji kašelj. Sploh za pri-
dne vrtičkarice, katerim za 
dobro kondicijo ni treba obis-
kovati fitnesa. Na sončno 
soboto, na prvi spomladanski 
dan, 21. marca, je takole ekipa 
tima sloge (na sliki od leve 
proti desni: Simona, Ana, 

Mojca, Sonja, Mateja; Zala za 
fotoaparatom) skupinsko pri-
skočila na pomoč ter pripravi-
la presenečenje prijateljici 
Verici. V dveh urah so »preš-
tihale« vrt, za katerega bi 
samo ena vrtičkarica porabila 
precej več časa. Dekleta so 
sicer članice nevladne druži-
ne Zdrava Atmosfera, ki si 
prizadeva za socializacijo z 
naravo in solidarnost med 
ljudmi, kar so na omenjeni 
timski delovni akciji pokazale 
tudi v praksi - kako smo lahko 
človeku naslon in da medse-
bojna pomoč še ni zamrla.

V slogi je moč

Duplica – Člani balinarskega kluba Duplica so v soboto, 14. 
marca, pripravili odprto prvenstvo občine Kamnik v metanju 
podkev. Zanimivega tekmovanja se je udeležilo 45 metalcev 
podkve iz Kamnika, Domžal, Doba, Komende, Mengša in 
Lukovice. Tekmovalci so se pomerili na dveh stezah pokrite-
ga dela balinišča, in sicer je 29 udeležencev tekmovalo kot 
posamezniki, šestnajst udeležencev pa je v osmih dvojicah. 
Med posamezniki so se na prva tri mesta uvrstili: 1. Sandi 
Ceglar, 2. Marjan Vrhovnik in 3. Branko Magerl. V dvojicah 
pa so se najbolj izkazali 1. Champion (Maček, Grilj), 2. 
Bazingold (Bazinga, Rojko) in 3. Nori konji (Magerl, Čokan). 
Vsi udeleženci, ki jih je na začetku pozdravil in jim na koncu 
podelil priznanja in nagrade Branko Velkavrh, predsednik 
Balinarskega kluba Duplica, so bili zelo zadovoljni z organi-
zacijo tekmovanja, pogostitvijo in nagradami. Zato želijo, 
da bi taka srečanja večkrat organizirali. F. S.

Odprto prvenstvo občine v metanju podkev

Franc Svetelj

Duplica – Zimske lige, prve 
na Duplici, ki so jo začeli 
23. novembra 2014, se je 
udeleževalo šest veteran-
skih in šest članskih ekip 
iz Kamnika, Domžal, 
Komende, Strahovice in 
Jevnice. Vsak torek, četrtek 
in petek v popoldanskih 
urah se je na dupliških 
balinarskih stezah izmeno-
ma srečevalo okrog petde-
set balinarjev in balinark. 
Po štirimesečnem tekmo-
vanju, ki ga je uspešno 
vodil Primož Strle, član BK 
Duplica, so v soboto, 28. 
marca, razglasili rezultate, 

in sicer so se veterani raz-
vrstili takole: 1. mesto MDI 
Domžale, 2. mesto Društvo 
upokojencev Kamnik, 3. 
mesto BD Komenda žen-
ske in 4. mesto BD Komen-
da moški. Med članskimi 
ekipami pa so najboljša 
mesta dosegli: 1. mesto BK 
Budničar Količevo, 2. mes-
to Montles Duplica, 3. 
mesto sekcija BK Duplica 
in 4. mesto BK Duplica.
Vse najbolje uvrščene ekipe 
so prejele lične pokale, posa-
mezniki pa medalje.
Udeleženci zimske lige so 
bili z organizacijo tekmova-
nja v zimskem času zelo 
zadovoljni, saj jim je to tek-

movanje pomagalo tudi pri 
ohranjanju kondicije za 
začetek letnih tekmovanj. 

Zato taka zimska srečanja 
balinarji pričakujejo tudi v 
prihodnje!

Končana zimska balinarska liga
Na igrišču Balinarskega kluba Duplica je bila v soboto, 28. marca, zaključena prva zimska balinarska 
liga, ki je potekala na dveh lani pokritih balinarskih stezah.

Najboljše veteranske ekipe zaključku zimske lige na 
dupliškem balinišču

Franc Herle

Zgornji Tuhinj – Učenci 
veroučne šole Zg. Tuhinj  so 
v soboto, 28. marca, v orga-
nizaciji Župnijske karitas in 
sodelovanju KD Tuhinj s 
prisrčnim programom poča-
stili materinski dan in razve-
selili v dvorani KD na Lazah 
veliko število mamic, starih 
mam in prababic. Nastopili 
so z recitacijami pesmic o 
materi, z glasbenimi točka-
mi, več pesmic pa je zapel 
tudi novoustanovljeni otroš-
ki cerkveni zborček. V dru-

gem delu je vse razveselila 
igralska skupina iz Kureščka 
s poučno igrico Izgubljena 
ovčica in dobri pastir. Otroci 
od prvega do četrtega razre-
da so pred prireditvijo sode-
lovali tudi v delavnici, ki so 
jo vodili igralci v sodelovanju 
z mamicami in si sami izde-
lali ušeska in repke ovac. 
Preoblečeni v ovce so bili 
tako tudi vključeni v samo 
igrico in navdušeno sodelo-
vali. Vse mame, stare mame 
in prababice so dobile tudi 
lepo izdelano voščilnico za 
materinski dan.

Praznovanje materinskega dne

Učenci veroučne šole Zgornji TuhinjK
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Zmaga pred 
polnimi tribunami

Navijaško vzdušje na tribunah kamniške športne dvorane 
ne bi bilo pravo brez bobnov Leona Ščuke, očeta odlične 
odbojkarice domače ekipe Lane Ščuka, ki je prav na dan 
tekme praznoval svoj 50. rojstni dan. "Lana mi je za darilo 
obljubila zmago," je dejal pred tekmo in Lana je svojo 
obljubo uresničila. V soboto sta se mu na bobnih pridružila 
tudi mlada Kamničana Lan Spruk in Jan Jurič / Foto: Tina Dokl

Da v premorih med nizi navijačem ni bilo dolgčas, so 
poskrbeli v Plesni šoli Šinšin. S svojo plesno točko je 
navdušil mladi Grega Golob. / Foto: Tina Dokl

Eden bolj strastnih navijačev kamniških odbojkarjev in 
odbojkaric je svetnik Marjan Novak – Škatla, tudi nekdanji 
dolgoletni kapetan moške ekipe, ki si v Kamniku ogleda 
vse tekme, mnoge tudi po drugih krajih Slovenije in tako 
bo že nocoj za Kamničanke znova navijal tudi v Mariboru. 
Na fotografiji skupaj z odbojkarico Tjašo Turnšek.
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Nekateri so si odbojkarsko tekmo v živo ogledali prvič in se 
že takoj prelevili v glasne navijače. Nad svojo novo vlogo 
sta bila navdušena tudi Nina in Matej Mavrič iz Kamnika, 
ki sta v soboto sklenila, da na tekmo prideta še kdaj. 
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Jasna Paladin

Perovo - »Kar napiši, da sem 
starejši mladinec,« se pošali 
ob začetku najinega pogovo-
ra, ko se dotakneva njegove 
starosti. In res je še vedno 
energičen sogovornik in 
prava enciklopedija podat-
kov, ki bi predvsem o glasbi 
in petju lahko govoril ure in 
ure. A najprej se dotakneva 
eminentne družbe, katere 
član je zdaj tudi sam – ča-
stnih občanov Kamnika.
»Doslej sem imel s prizna-
nji večinoma slabe izkušnje, 
saj je z njimi prišla tudi ne-
voščljivost mnogih, pri tem 
priznanju pa skorajda ni-
sem vedel, da se mi plete. 
Malce so mi namignili, nato 
pa se je stvar večinoma odvi-
la kar za mojim hrbtom in 
namenoma se nisem obre-
menjeval s tem. Sem bil pa 
zelo vesel, da sem imel na 
odru po podelitvi tako ime-
nitno družbo – s Ftičarjem 
sva veliko sodelovala, tudi s 
Poljanškom, nekdaj sem so-
deloval tudi z Odmevom ¼  
Priznam pa, da so me obšle 
tudi misli © Kaj nisem padel v 
prevelike škornje?© «. 
A © sprehod©  skozi njegovo 
življenje dokazuje, da temu 
ni tako.

Nikoli se ne bi odpovedal 
petju
Pravi, da je imel pri prizna-
nju za častnega občana veliko 
botrov, saj se je ne nazadnje 
aktivno posvečal številnim 
področjem - plavanju, šahu, 
pisanju, planinam, a petje je 
tisto, čemur se zares ne bi 
nikdar mogel odpovedati.
Začelo se je že v osnovni šoli 
z zborčkom na koru pri 
frančiškanih, nadaljevalo pa 
vse do danes, kot pomenlji-
vo pove. V vseh teh desetle-
tjih je pel v številnih pevskih 
zasedbah, najdlje – več kot 
trideset let, pri Liri, naza-
dnje pa aktivno pri Kamni-
ških kolednikih. 
»Rad sem imel cerkveno 
glasbo in tudi ljudska mi je 
bila nadvse pri srcu. Moja 
vzornika sta bila Jernej Pla-
huta in Ivo Kordaš, zato sem 
se tudi lotil študija solo pe-
tja. A takrat so mi pogosto 
nagajale angine in spomnim 
se profesorja, ki mi je dejal: 
© Poba, zapomni si, učitelj je 
lahko hripav, operni pevec 
pa pač ne more biti© . In tudi 
sicer nisem bil rojen za 
opernega pevca. Bil sem na-
mreč super neroden na 
odru, operni pevci pa mora-
jo biti vsaj malo tudi igral-
ci,« priznava. 

S svojim baritonom je naza-
dnje navduševal z basistom 
Rokom Lapom in citrarjem 
Tomažem Plahutnikom v 
triu Kamniški koledniki. 
Zdaj ni aktiven več v nobeni 
zasedbi, kar pa ne pomeni, 
da ne poje več. »Pojem, se-
veda pojem, glas mi še ve-
dno služi in danes rad po-
jem sebi v veselje.«

Za zgodovino ga je 
navdušil Ivan Zika
V gimnaziji, ko ga je mutira-
nje glasu nekoliko oddaljilo 
od petja, se je z velikim ve-
seljem posvetil šahiranju, 
tam pa pobliže spoznal svo-
jega profesorja Ivana Ziko, 
ki ga je navdušil tudi za ka-
mniško zgodovino in pisa-
nje. 
»Pisanje mi je šlo vedno do-
bro od rok, zato sem nekaj 
časa celo mislil, da bom sla-
vist, Zika me je pa napeljal 
na zgodovinske teme – pred-
vsem zgodovino andeških 
grofov. © Priporočam ti, da 
študiraš Nežo Andeško© , mi 
je dejal, © ta ženska je bila 
kriva, da so izumrle tri dina-
stije© . In srednji vek me nav-
dušuje še danes, prav tako 

pa mi tam nihče nič ne 
more. Ko sem se lotil tudi 
novejše zgodovine, je bilo s 
kakšne strani hitro kaj naro-
be.«

Njegova ljubezen tudi 
matematika
Rad je pel in šahiral, zani-
mala ga je zgodovina, pisa-
nje mu je šlo dobro od rok, a 
odločil se je za študij mate-
matike. Na prvi pogled pre-
cej nezdružljivo, a Janez 
ima odgovor tudi na to: 
»Glasba in matematika sta v 
resnici tesno povezani, kot 
tudi nekatere druge na videz 
nezdružljive vede. Profesor 
mi je nekoč celo dejal, da 
bom težko študiral matema-
tiko, ker se nisem učil grške 
slovnice, saj naj bi bila osno-
va za študij matematike kla-
sična gimnazija. In imel je 
prav. Grška slovnica naj bi 
bila namreč prava šola logi-
ke. Matematika mi je bila 
preprosto od nekdaj všeč in 
vedno sem se videl kot pro-
fesor,« pravi in doda, da je 
prvo leto učil v šoli nad seda-
njo pošto, nato pa – zaradi 
pisma, da »ne more pouče-
vati matematike in fizike za-
radi zgrešenega pogleda na 

družbo in naravo« svojo po-
klicno pot usmeril v zavaro-
valniško matematiko, kjer je 
skrbel za vpeljavo računalni-
štva in elektronsko obdelavo 
podatkov, nato pa še v ban-
ko, kjer je vodil sistemske 
analize. 
Nato pa se je vrnil v šolo, 
kjer si je pred učenci želel 
biti že od vsega začetka. Spr-
va je matematiko in računal-
ništvo poučeval na srednji 
šoli v Domžalah, nato pa še 
v Kamniku, kjer je svojo po-
klicno pot tudi sklenil.

Našemu ljubemu 
Perovljanu
Takole skozi pogovor, ki v 
resnici nikakor ni mogel za-
jeti vsega, kar je v življenju 
počel, in ob pripravi obse-
žne obrazložitve ob podelitvi 
priznanja za častnega obča-
na, se šele zaveda, kako bo-
gato življenje je v resnici 
imel. 
Posebej vesel je bil v minu-
lih dneh darila sovaščanov, 
ki so mu med drugim ob 
skromnem, a prisrčnem da-
rilu zapisali: »Našemu dra-
gemu Perovljanu. Izbrano z 
ljubeznijo, podarjamo z lju-
beznijo, našemu častnemu 
občanu, našemu perovske-
mu knezu, našemu ljubemu 
atu Janezu. Ponosni smo 
nate in radi te imamo.«
Kot pa se za častnega obča-
na spodobi, je za konec po-
govora z nami delil še eno 
modro in nadvse optimistič-
no misel. »Trdim takole, kot 
so rekli že stari Grki. Mladi-
na je vedno vsaj za spozna-
nje boljša, kot pa okolje, ki 
jo obdaja.«

Na obisku pri 
častnem občanu
Janez Majcenovič je priznanje za častnega občana Občine Kamnik pred dnevi prejel skoraj hkrati s 
čestitkami za 82. rojstni dan. Miza, za katero sva pokramljala, je na to spominjala s cvetjem, 
častnemu priznanju občine pa so se pridružila tudi prisrčna voščila Janezu tako dragih sovaščanov.

Janez Majcenovič pred svojo rojstno hišo na Perovem / Foto: Gorazd Kavčič

»Glasba in matematika sta v resnici tesno 
povezani, kot tudi nekatere druge na videz 
nezdružljive vede. Profesor mi je nekoč celo 
dejal, da bom težko študiral matematiko, ker se 
nisem učil grške slovnice, saj naj bi bila osnova 
za študij matematike klasična gimnazija. In 
imel je prav. Grška slovnica naj bi bila namreč 
prava šola logike.«
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Kamnik – »Res je že kar dol-
go tega. Kakšnih dvajset let,« 
nam je na odprtju razstave 
na vprašanje, kdaj je imel v 
Kamniku zadnjič samostoj-
no slikarsko razstavo, odgo-
voril Alojz Berlec z Vrhpolja, 
upokojeni likovni mentor, in 
hkrati priznal, da ga je bilo 
potrebno tudi za to razstavo 
pošteno »pocukati za rokav«, 
ob tem pa se ima zahvaliti 
predvsem Dušanu Sterletu.
Na tokratni razstavi, ki prav-
zaprav nima naslova, pred-
stavlja svoja najnovejša sli-
karska dela, ki so nastala od 
lanske jeseni, začenši na 
ex-temporu v Mozirju, kjer so 
avtorja navdihnile buče. Nje-
gova razstavljena dela je stro-
kovno ocenila stalna gostja 
kamniških slikarskih dogod-
kov Anamarija Stibilj Šajn. 
»Pretežni del opusa akadem-
skega slikarja Alojza Berleca 
izhaja iz občutljivega doje-
manja (po)krajine, iz tanko-
čutnega spremljanja realnih 

danosti in atmosfere narav-
nega, pa tudi urbanega okol-
ja, še posebej njegovega 
bivanjskega, kamniškega 
ambienta. Njegova temeljna 
kompozicijska struktura je 
perfekcionistično dovršena 
risba. Avtorjev najnovejši 
cikel, ki je začel nastajati lan-
sko jesen, predstavlja ustvar-
jalni preobrat, natančneje 

premik, saj dolgoletne izkuš-
nje in zanimanja nikakor ne 
zanika, temveč v spremstvu z 
njimi potuje novim ustvarjal-
nim izzivom naproti. Pot mu 
predstavlja univerzalni duali-
zem, ki se vije med zemljo in 
nebom, od resničnosti do 
magičnih, fantazijskih pros-
torov, ki so v eni od slikarje-
vih rešitev celo urbanizirani, 

pa vse do sfer brez vsakršne 
predmetne določljivosti,« je 
med drugim dejala likovna 
kritičarka in poudarila, da so 
ozadja, ne glede na to, kako 
so zasnovana, razkrivajo izje-
mno sproščenost likovnega 
ustvarjanja Alojza Berleca, ki 
je sicer nismo bili vajeni. 
Odprtje razstave so z avtor-
jem pospremili številni drugi 
kamniški slikarji in ljubitelji 
kulture in umetnosti, ki v 
občini pogrešajo prave likov-
ne galerije, v katerih bi lahko 
razstavljali ali si ogledovali 
dela. Resda so slike močno 
popestrile sivino občinske 
stavbe, kot je na odprtju ugo-
tavljal tudi podžupan Igor 
Žavbi, a stopnišče za slikarja, 
kakršen je Alojz Berlec, pač 
ni najprimernejši ambient. 
Je pa res, kot je zadovoljen 
zaključil avtor, da si bo njego-
ve slike, ki bodo na Občini na 
ogled še do konca aprila, ver-
jetno ogledalo večje število 
ljudi, ki jih pot zanese v 
občinsko stavbo, kot pa v kak-
šni likovni galeriji.

Slikar v novi luči
V prostorih Občine Kamnik je na ogled samostojna razstava akademskega slikarja Alojza Berleca,  
s katero se predstavlja na način, ki ga od njega doslej nismo bili vajeni.

Alojz Berlec je doslej pripravil že več kot deset samostojnih 
razstav, po dolgih letih pa se tako znova predstavlja tudi v 
domačem Kamniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Pevci zbora DKD Solidarnost so tudi letos pred 
Maistrovo rojstno hišo na Šutni ob občinskem prazniku pri-
pravili tradicionalno Maistrovo podoknico, ki se je odvila že 
dvanajsto leto zapored. Zapeli so pod vodstvom Marka Tira-
na, kulturno popoldne pa je z recitacijami obogatil tudi 
predsednik društva Martin Gorenc. J. P.

Podoknica pevskega zbora DKD Solidarnost

Jasna Paladin

Kamnik – V Hiši keramike 
so v četrtek, 26. marca, pri-
pravili likovno delavnico, ki 
so jo tokrat posvetili veliki 
noči. Pod vodstvom Slavice 
Cvetek so izdelovali pirhe in 
to tako, kot sami pač najbo-
lje znajo - kar iz gline. Iz 
različnih barv gline so naj-

prej izdelali osnove v obliki 
jajc, jih enkrat žgali v t. i. 
biskvit, nato z navadnim 
svinčnikom nanje prenesli 
predloge poslikav z različni-
mi velikonočnimi ornamen-
ti, za tem pa s podglazurni-
mi barvami poslikali še kon-
čne podobe. Ploščate pirhe 
so nato v peči na tisoč stopi-
njah žgali še drugič. 

Pirhe so ustvarjali 
kar iz gline

Delavnico je vodila Slavica Cvetek, v poslikavanju glinenih 
pirhov pa sta se preizkusili tudi Sara in Neža.

Bojana Klemenc

Kamnik – V ponedeljek, 30. 
marca, so tudi učenke in 
učenci Glasbene šole Kam-
nik s slavnostnim koncer-
tom počastili občinski praz-
nik. Vremšakova dvorana je 
bila znova premajhna za vse 
poslušalce koncerta v orga-
nizaciji prof. Ane Smrtnik. 
Obiskovalci so v prijetnem 
glasbenem večeru prisluh-
nili enajstim nastopom 
nadebudnih kamniških 
glasbenikov, ki so v zadnjem 
času z izvrstnimi uvrstitva-
mi na glasbenih tekmovan-
jih odlično zastopali tako 
naše mesto kot domačo 
Glasbeno šolo Kamnik.
Na koncertu so se predstavi-
li: trobilni kvartet Klemen 
Boševki, Aljaž Kovačič, Maj 
Blažič in Miha Komatar, na 
klavirju Lucija Vrhovnik, s 
citrami Eva Poglajen, na vio-
lončelu Doroteja Šink,  trio 
trobent Erin Pirc, Aljaž 
Kovačič in Maj Blažič, Mla-

dinski pevski zbor, na orglah 
Anton Špenko, na harmoni-
ki Nejc Černevšek, na flavti 
Ana Medved, pihalni trio 
Ana Medved, Ana Štefančič 
in Vita Vodnik in kvartet 
saksofonov Filip Majcen, 
Peter Gregorič, Matic Tonin 
in Gašper Tonin. 
Letošnji koncert z naslovom 
Pobegnite, žalostne misli! 
Veselja sem žejen nocoj ... so 
ustvarjalci poimenovali po 
prvih dveh verzih Maistrove 
pesmi Prazno srce, pevki 
Mladinskega pevskega zbora 
Špela in Miša pa sta med 
posameznimi nastopi zbra-
nim prebirali poezijo Rudol-
fa Maistra in Franceta Balan-
tiča. Ravnateljica Glasbene 
šole Kamnik Neža Gruden je 
v uvodnem nagovoru vsem 
zaželela prijeten večer, pre-
pleten z glasbo in poezijo, 
vse prisotne pa je nagovoril 
tudi podžupan Igor Žavbi, 
saj se je slavnostni koncert 
odvil v sklopu prireditev ob 
prazniku Občine Kamnik.

Slavnostni koncert 
mladih glasbenikov

Na koncertu se je predstavila tudi Ana Medved na flavti.
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Šmartno v Tuhinju – Na OŠ 
Šmartno v Tuhinju se za-
dnja leta še posebej trudijo z 
domovinskimi vsebinami, 
zato so ob občinskem pra-
zniku tudi letos pripravili 
prireditev Tu sem doma, na 
kateri so izpostavili zgodo-
vinski pomen Kamnika in 
dejanja Rudolfa Maistra, pa 
tudi nekaj zanimivosti, po-

vezanih s Tuhinjsko dolino. 
»Kamnik se mora za svoj 
nastanek in pomembnost 
zahvaliti prav Tuhinjski do-
lini. Stari grad naj bi lastniki 
tistega ozemlja sezidali, da 
je čuval vhod v Tuhinjsko 
dolino in ščitil promet na 
tem prehodu, tako na vzhod 
proti Štajerski kot na zahod 
proti Škofji Loki,« je bilo 
med drugim slišati na do-
godku, ki je bil namenjen 

učencem od 5. do 9. razre-
da. Zbrani so prisluhnili 
tudi svojemu učitelju zgodo-
vine Tomažu Smoletu, ki je 
izpostavil več zgodovinskih 
mejnikov občine in kultur-
nemu programu, ki so ga 
oblikovali učenci sami.
V šolski avli so ob tem do-
godku odprli tudi razstavo 
fotografij, ki so jih učenci 
ustvarili v sklopu natečaja 
To je moj kraj. Fotografije je 

ocenila komisija, ki je v ka-
tegoriji 6. in 7. razredov iz-
brala osem, v kategoriji 8. in 
9. razredov pa petnajst foto-
grafij. V vsaki kategoriji so 
izbrali po tri zmagovalne fo-
tografije. Vstopnice za celo-
dnevno kopanje je ravnate-
ljica Jožica Hribar podelila 
Neži Levec, Tinkari Bor-
štnar, Mateji Žibert, Niki 
Homar, Tinkari Balantič in 
Niku Aleksandru Tošu.

Učenci tudi fotografi
Na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju so ob občinskem prazniku pripravili prireditev Tu sem doma, v 
okviru katere so predstavili tudi rezultate nagradnega fotografskega natečaja z naslovom To je moj kraj.

Avtorji nagrajenih fotografij natečaja To je moj kraj, ki bodo 
na ogled predvidoma do konca aprila. / Foto: Jasna Paladin

V kulturnem programu ob odprtju razstave sta sodelovali 
tudi plesalki Pika in Maša. / Foto: Petra Potočnik

Sara Jenčič,  
Sandra Kregar

Kamnik – Marca je v Ljublja-
ni potekala druga Ekonomi-
jada, strokovno srečanje di-
jakov, mentorjev in ravnate-
ljev ekonomskih šol. Zbralo 
se je 25 šol, vsaka je obliko-
vala  ekipo s po tremi svoji-
mi dijaki. Začelo se je v Ko-
loseju, kjer so nam predsta-
vili potek tekmovanja. Orga-
nizator nas je nato razdelil v 
skupine in odpravili smo se 
na tri lokacije, kjer so nas 
čakale pestre naloge. Na prvi 
točki smo morali prepoznati 
razliko med črtnimi kodami 
na izdelkih v trgovini, na 

drugi smo morali predstavi-
ti svojo poslovno idejo, ki bi 
jo lahko uresničili v ljubljan-
skem BTC-ju, na tretji točki 
pa smo izdelali dijaški meni, 
ki je moral vsebovati živila z 
Ljubljanske tržnice, sezna-
niti pa smo se morali tudi z 
njihovim poreklom. 
Tako smo dijaki na zanimiv 
način odkrivali svoja bodoča 
delovna področja, pridobili 
poslovne ideje in stkali veli-
ko novih prijateljskih vezi.
Poleg pridobljenih izkušenj 
smo sprejeli tudi velik izziv 
– naslednja Ekonomijada se 
bo čez leto dni namreč odvi-
jala v Kamniku, v organiza-
cije naše šole, GSŠRM.

Dijaki na Ekonomijadi

Ekipa Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik 
na letošnji Ekonomijadi / Foto: GSŠRM

Bojana Klemenc

Duplica – Sedaj že s tradicio-
nalno prireditvijo Pomlad v 
Kamniku šola obuja pomla-
dne običaje, zato je uvodoma 
Otroški pevski zbor zapel pe-
sem  Gregorjevo, ravnatelji-
ca Violeta Vodlan pa je ob 
začetku prireditve številne 
prisotne starše nagovorila: 
»Vsako leto znova smo priče 
ponovnega rojstva narave, 
veselimo se novega začetka. 
S prebujanjem narave se 
prebujajo tudi naša čustva in 
energija, optimizem in do-
bra volja premagujeta zim-

sko otožnost. Če ne bi bilo 
naših mam, tudi nas ne bi 
bilo. Vedno lahko računamo 
nanje. Kadar smo žalostni, 
nas znajo potolažiti. Razvaja-
jo nas in zaslužijo si, da jim 
ljubezen vračamo.« Zbrane 
je pozdravil tudi predsednik 
KS Duplica Franc Svetelj, ki 
je obenem vse povabil na či-
stilno akcijo.
Seveda so bile zvezde prire-
ditve nastopajoči šolarji z 
vrsto pevskih – plesnih na-
stopov. Največ navdušenja 
so poželi najmlajši razredi s 
plesnimi točkami, v ritmu 
smo se zazibali z glasbo 

učencev višjih razredov, vse 
obiskovalce pa je nasmejala 
šolska folklorna skupina Ve-
rine zvezdice s točko Ovčke 
so nam ušle. Šolska priredi-
tev je imela tudi dobrodelen 
značaj, saj so v šolski jedilni-
ci zbirali hrano za Anino 
zvezdico in na šoli so zelo 
veseli in hvaležni za dober 
odziv vseh prisotnih na pri-
reditvi. Ob koncu prireditve 
so se z žarom v očeh zahva-
lili vsem obiskovalcem za 
njihovo radodarnost, saj jim 
je uspelo ponovno zbrati ve-
liko hrane za vse tiste, ki jo 
še kako potrebujejo.

Pomlad v Kamniku
Šolarji Osnovne šole Marije Vere so se v četrtek, 26. marca, v prepolni 
šolski telovadnici s prisrčnimi nastopi poklonili mamicam in občinskemu 
prazniku.

Že tradicionalna šolska prireditev Pomlad v Kamniku z dobrodelno noto za Anino zvezdico 
je napolnila telovadnico na Duplici, največ aplavza pa so seveda s plesno točko poželi 
prvošolčki.

ZMAGOVALCI, PARLAMENTARCI, PLESALCI …
Vse to in še veliko več smo bili v marcu na GSŠRM. 
Zmagovalca sta bila med drugimi Jan Kališnik in Luka 
Štruklec, ki sta pod mentorstvom prof. Klemenčiča 
in prof. Gregoričeve zmagala na regijskem video 
natečaju Evropa v šoli na temo »Sodelujem, svet 
oblikujem«. Njuna videa sta bila tako udarna, da 
sta se med šolami vseh smeri iz Ljubljane in okolice 
uvrstila na nacionalno raven natečaja. 
Sodelovali in svet oblikovali so tudi člani kamniške 
delegacije YPAC 2015, ki je v Državnem zboru 
Republike Slovenije predala sprejete resolucije. 
Le-te so šle v roke predsednika Državnega zbora 
dr. Milana Brgleza in predsednika Odbora za infra-
strukturo, okolje in prostor Igorja Zorčiča. S to uradno 
predajo desetih izvoljenih postulatov se je zaključil 
letošnji mladinski parlament Alpske konvencije, ki je 
marčevski teden delovno preživel v Kamniku.
Počasi se zaključuje tudi srednješolsko življenje naših 
četrtošolcev in skoraj dvesto se jih je za uvod v čas 
zrelostnega izpita zavrtelo na maturantskem plesu. 
Če bodo tudi na maturi tako blesteli, kot so bili ubrani 
pri plesnih korakih, potem si lahko zopet obetamo res 
dobre rezultate.
Kaj bi mladi ekonomski tehniki brez dobrih vzgledov in 
uspešnih posameznikov, ki jih motivirajo za nadaljnjo 
karierno pot? Našim je svojo karierno pot predstavil 
gospod Aleš Klavžar, predsednik uprave družbe 
Helios Domžale, d.o.o. in predsednik košarkarskega 
kluba Helios. Košarka ga je spremljala skozi življenje 
in tudi z  njeno pomočjo je premagoval ovire na poti 
do uspeha. Kljub napornim treningom je uspešno 
opravljal svoje šolske in študijske obveznosti. Danes 

uspešno vodi družbo Helios Domžale, d.o.o., pa tudi 
šport ostaja njegova velika ljubezen.
Uspešna pedagoška kariera in vsestransko udejstvo-
vanje na številnih področjih pa so odlike novega 
čast nega občana Občine Kamnik in ponosni 
lahko povemo, da je to naš nekdanji profesor 
Janez Majcenovič. Z življenjskim delom na področju 
naravoslovnih strok in s pomenljivimi prispevki, ki jih je 
vseskozi dopolnjeval z glasbo in v spremstvu vrednot 
najširših duhovnih razsežnosti, je bogatil našo šolo ter 
prispeval ugleden delež k širši prepoznavi Kamnika. 
Tradicijo vsestranskega udejstvovanja profesorjev 
in dijakov GSŠRM nadaljujemo z novo uprizoritvijo 
gledališke skupine Rudolfi in vabimo na samotni 
otok, kamor se je pred leti izselil znanstvenik Rossum, 
da bi v miru izdelal načrt za izdelovanje umetnih ljudi, 
robotov. Več  v o tem pa v predstavi R.U.R., ki se v 
soprodukciji z MC Kotlovnico odvija v Domu kulture 
Kamnik.
Že skorajda tradicionalno pa je tudi udejstvovanje 
v dobrodelne namene in pomoč tistim, ki jo najbolj 
potrebujejo. Tako je prvi aprilski petek v šoli po 
uvodnem ganljivem pevskem duetu potekala 
svojevrstna prireditev, na kateri so v organizaciji 
dijakov nastopili šolski glasbeniki in plesalci ter nekaj 
uveljavljenih gostov, da so v svojem jeziku izrazili skrb 
in razumevanje sočloveka. Izkupiček dobrodelnega 
Koncerta za dober namen je bil namenjen družini 
dijakinje, ki je nedavno izkusila krutost usode.

Napovedujemo: Karierno tržnico in Prvi Maistrov 
pomladni ples v dobrodelne namene.
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Novičke iz GSŠRM

Koncert za dober namen na GSŠRM
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Jasna Paladin

Kamnik – Prvo ekipo kole-
sarjev Calcit Bike Teama 
letos sestavlja pet tekmoval-
cev, in sicer: dvajsetletna 
Blejka Tina Perše, devet-
najstletni Gregor Kranjc iz 
Šentjurja, ki bo letos na svo-
jo željo v drugi ekipi dirkal 
tudi na nekaj dirkah v cest-
nem kolesarstvu, dvaindvaj-
setletni Luka Tavčar iz Žirov 
– novinec, ki bo letos prvič 
zares tekmoval v olimpij-
skem krosu, najmlajši, 
osemnajstletni Peter Zupan-
čič iz Litije, ki bo letos prvo 
leto dirkal za mlajše člane, 
in najizkušenejši, tridesetle-
tni Boštjan Hribovšek, edini 
domači tekmovalec v kam-
niškem klubu.
»Letos je bilo čez zimo veliko 
manj kolesa kot lani. Ne zato, 
ker bi ga namenoma črtal, 
vremena ni bilo pravega. S 
tem se nisem obremenjeval. 
Ciklokors sem črtal iz progra-
ma, nisem imel motivacije, 
sem si raje spočil glavo in 
telo. Šel sem na nekaj gor-
skih tekov, da sem bil v stiku 
in povsem za trening. Veliko 
sem hodil v hribe, nekajkrat 
sem šel na turno smučanje, 
vključil sem veliko več fitne-
sa, kot lani. Letos sem bil v 
fitnesu dvakrat do trikrat 
tedensko. Treniral sem ravno 
toliko kot lani, nisem povečal 
količine, niti je ne morem 
zaradi službe. Kolikor sem 
lahko, sem bil popoldan na 
treningu,« je pred začetkom 
sezone povedal Hribovšek in 
dodal, da ni zamenjal ne 
kolesa, ne trenerja (ta ostaja 

Gregor Miklič). Skupaj sta se 
odločila, da bosta nekoliko 
spremenila program dirk; 
črtala sta svetovne pokale in 
se bosta osredotočala na 
domače dirke in mednarod-
ne dirke v bližini Slovenije. 
»Mogoče bomo letos stopili 
eno stopničko nazaj, to sva že 
načrtovala z Mikijem. Svetov-
nih pokalov nimam v načrtu, 
svetovni pokal bodo zame 
mednarodne dirke C1, za te 
bomo skušali načrtovati  for-
mo, dober rezultat. Na sveto-
vni pokal lahko grem še tako 
vrhunsko pripravljen, pa ne 
bom naredil rezultata, med 
100 ne bom prišel. To se mu 
zdi neumno. Od tega, da ne 
grem na svetovne pokale, 
bomo več imeli vsi, in jaz in 
klub. Bolje da imamo dober 
rezultat na C1 dirkah,« je še 
povedal tridesetletnik, ki si je 
za prvi pravi test na začetku 
sezone izbral dirko v avstrij-
skem Langenloisu, 29. mar-
ca. A tu se Hribovšku, lan-
skoletnemu državnemu 
prvaku, prav nič ni izšlo tako, 
kot si je želel. Na treningu 
dan pred tekmo je namreč 
grdo padel, si zlomil čeljust 
in ostal brez nekaj zob. V 
tamkajšnji bolnišnici so ga 
operirali in zdaj okreva, a v 
klubu še ne vedno, kdaj bo 
znova na kolesu.
Za kamniško ekipo Calcit 
Bike Team je sicer pomem-
bno leto. Poleti, 17. julija, 
bodo namreč organizirali 
državno prvenstvo, že pri-
hodnji teden (18. aprila) tek-
mo v enduru, jeseni pa tudi 
mekinjski kros, ki bo štel za 
slovenski pokal.

Huda poškodba 
Boštjana Hribovška
Kolesarska sezona se je začela in prve tekme so 
tudi že za gorskimi kolesarji, člani Calcit Bike 
Teama. Žal pa se za vse ni začelo po željah.

Sandi Uršič

Kamnik – Plavalke in plaval-
ci Plavalnega kluba Kamnik 
so se v marcu redno udele-
ževali tekem v Sloveniji in v 
sosednji Avstriji. Tekmovali 
so na Pokalu Ježek v Ljublja-
ni, na mednarodnem mitin-
gu Ravne v Ravnah na Koro-
škem, na avstrijskem Koro-
škem v kraju Spittal am 

Drau in v Kranju na Mitin-
gu Pingvinček. Uspešno so 
zaključili zimsko sezono v 
25-metrskih bazenih in 
začeli priprave na poletno v 
50-metrskih bazenih. Naj-
mlajši so v Ljubljani na 
Pokalu Ježek dosegli odličen 
ekipni uspeh, v konkurenci 
najboljših slovenskih in 
hrvaških klubov so zasedli 
tretje mesto (na sliki). 

Stopničke kamniških 
plavalcev že stalnica

Jasna Paladin

Špitalič – V soboto, 28. mar-
ca, je Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik-Komenda v počasti-
tev občinskega praznika orga-
niziralo tradicionalno, že 11. 
odprto veteransko prvenstvo 
občine Kamnik v streljanju z 
malokalibrsko puško za ekipe 
in posameznike, ki se je odvi-
lo na strelišču ob lovskem 
domu v Špitaliču. Tekmova-
nja se je udeležilo 55 tekmo-
valcev iz vse Slovenije, strelja-
li pa so na petdeset metrov 
leže, in sicer brez naslona, 
jermena in strelskega telovni-
ka. Priznanja in prehodni 

pokal so podelili predsednik 
OZVVS Kamnik-Komenda 
mag. Zvonko Cvek, predsed-
nik Zveze slovenskih častni-
kov območnega združenja 
Kamnik – Komenda Marjan 
Schnabl in predsednik strel-
skega društva Veteran Kam-
nik Janez Volkar, letošnji 
rezultati pa so naslednji: 1. 
Jože Jeran, 2. Slavko Frece 
(oba OZVVS Celje 1) in 3. 
Janez Voljkar (SDC Kamnik 
2). Med osemnajstimi ekipa-
mi, ki so bile sestavljene iz 
treh strelcev, so letos slavili 
Celjani, drugo mesto so s šti-
rimi krogi manj osvojili Kam-
ničani, tretja pa je bila ekipa 
iz Šmarij pri Jelšah.

Veterani tekmovali v streljanju

Strelci so tekmovali z malokalibrsko puško leže.

Miro Kregar

Kamnik – Nova sezona triat-
lonov se nezadržno bliža, 
zato so se triatlonci TK Tri-
sport Kamnik odpravili na 
tradicionalne spomladanske 
priprave na hrvaško obalo. 
Več kot petdeset jih je priza-

devno vadilo pod vodstvom 
trenerjev tudi po šest ur na 
dan. Delavnik se je začel z 
jutranjim plavanjem že ob 
6. uri. Po uri in pol plavanja, 
zajtrku, uri in pol teka, kosi-
lu, treh urah kolesarjenja ter 
še kakšni slabi urici fitnesa, 
je bilo volje za kakšna pono-

čevanja bore malo. Nekateri 
so vztrajali po štiri dni, 
nekateri pet, najvztrajnejši 
pa kar devet dni. Povedati 
velja, da so bili najmlajši čla-
ni Šole triatlona Trisport 
Exoterm stari komaj deset 
let. Tako njihova kot vsaka  
nadaljnja starejša skupina 

so vadili po njim prilagoje-
nem programu, zatorej so 
odšli domov prijetno utruje-
ni in polni novih doživetij, 
znanj in izkušenj. Prav tako 
so na svoj račun prišli tudi 
nadvse zadovoljni rekreativ-
ni klubski in tudi pridruženi 
tuji triatlonci, ki tako navda-
hnjeni komaj pričakujejo 
začetek sezone, da pokažejo 
vse svoje na novo pridoblje-
ne sposobnosti. 

Triatlonci na pripravah

Triatlonskih priprav se je udeležilo več kot petdeset članov TK Trisport Kamnik.

Maja Bertoncelj

Stahovica - Na zadnjo mar-
čevsko soboto so se tekači 
zbrali v Stahovici, pri Lov-
skem domu na Vegradu, 
kjer je bil start tradicional-
nega teka k svetemu Primo-
žu. Letošnji je bil že dvajseti. 
V različnih kategorijah se je 
nastopilo 147 tekačev, 96 na 
dolgi progi in 51 otrok na 
krajši. Za organizacijo so 
poskrbeli Ivan Urh in Klub 
gorskih tekačev Papež.
Najhitreje je 3,5 km dolgo 
progo s 400 m višinske razli-
ke pretekel Kamničan Sebas-
tjan Zarnik. Do cerkve sv. 
Primoža je potreboval 17 
minut in 4 sekunde. Zarnik 
je tudi rekorder proge (15:42) 
in osemkratni zmagovalec 
tega teka. "Čas ni dober, 
sploh ne za prvo mesto. Poz-
nalo se je, da nisem treniral 
vzponov. Sem pa kljub vse-

mu zmagal, se še ne dam 
mladincem," je povedal Seba-
stjan Zarnik, ki tekmuje za 
KGT Papež. V ženski konku-
renci je zmagala Maja Peper-
ko, članica TK Šmarnogorska 
naveza, ki je progo pretekla v 

času 21:56. Na kratki progi so 
bili najboljši Jakob Jeras, Vik-
torija Dolinšek (oba KGT 
Papež), Izak Poljanšek in 
Maša Viriant (KGT Papež). 
Pri organizaciji teka je vseh 
dvajset let gonilna sila Ivan 

Urh, ki je bil tudi med tekači 
in v kategoriji veteranov osvo-
jil drugo mesto. Ob jubileju 
teka so se mu zahvalili in mu 
poklonili sliko z motivom sv. 
Primoža. Z organizacijo pri-
reditve je bil zadovoljen, v 
lepem vremenu je pričakoval 
le nekaj več tekačev. Največ 
se jih je zbralo leta 2009, 
191. "Tek je dočakal dvajseto 
izvedbo zaradi atraktivne in 
premišljeno izbrane lokacije, 
zanimive in tudi za široko 
množico tekačev zanimive 
razgibane trase, vedno zgled-
no močne konkurence, orga-
nizacije, ki temelji na prijaz-
nem vzdušju do vseh tekačev 
in predvsem srčne zavzetosti 
glavnega organizatorja Ivana 
Urha, ki teku posveti največ 
časa," je povedal Metod Moč-
nik, domačin, vsestranski 
športnik, ki je bil na teku 
tudi letos v vlogi tekača in 
napovedovalca.

Dvajsetič tekli k sv. Primožu
Na jubilejni izvedbi teka je nastopilo 147 tekačev. Osmič je zmagal rekorder proge in domačin 
Sebastjan Zarnik, v ženski konkurenci pa je bila najboljša Maja Peperko.

Na krajši progi so nastopili otroci v mlajših kategorijah. 
Teklo jih je enainpetdeset. 
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Miha Štamcar

Kamnik – Že tretjič se je zgo-
dilo, da ima Calcit Volleyball 
v finalu državnega odbojkar-
skega prvenstva svojega 
predstavnika v ženski in mo-
ški konkurenci. Medtem ko 
sta za kamniškimi odbojkari-
cami že dve finalni tekmi, so 
si odbojkarji svoj tretji finale 
v zadnjih štirih letih priborili 
po še eni razburljivi tekmi 
proti Salonitu. Že na prvi 
polfinalni tekmi v Kamniku 
so do zmage prišli po boljši 
igri v petem nizu, še bolj raz-
burljivo pa je bilo na drugi 
tekmi v Kanalu, ko so za do-
mačini zaostajali že dva niza. 
Vse je že kazalo na to, da bo 
o finalistu odločala tretja tek-
ma, ki bi morala biti včeraj v 
Kamniku, toda kamniški od-
bojkarji so se le prebudili, 
prepričljivo dobili tretji niz, 
četrtega na razliko, tako kot 
po visokem vodstvu z 9:3 
tudi petega in razlogov za 
slavje je bilo več kot dovolj. 
Žal je uvrstitev v finale skazi-
la poškodba Žige Šterna. 
Mladi Bistričan v dresu Cal-
citovcev je že tako igral s po-
škodovanimi prsti na levi 
roki, a je stisnil zobe in pri-
kazal odlično igro. Žal si je v 
petem nizu poškodoval gle-
ženj, tako da nanj trener 
Marko Brumen vsaj v prvem 
finalnem dvoboju, ki bo na 
sporedu v nedeljo v dvorani 
Tivoli, najverjetneje ne bo 
mogel računati.
»Žiga si resnično zasluži vse 
čestitke, kajti že prvo tekmo v 

Kamniku je odigral herojsko, 
kar velja tudi za tekmo v Ka-
nalu. Čeprav je praktično 
igral le z eno roko, je na obeh 
tekmah garal in nas večkrat 
reševal iz žerjavice. Škoda, da 
se mu je to zgodilo, saj so s 
tem izgubili izredno razpolo-
ženega igralca, ki je bil v 
odlični formi. V tej sezoni 
smo se že nekajkrat pomerili 
z ACH Volleyjem, vedno smo 
jih namučili, na zadnji tekmi 
tudi premagali, in če nič dru-
gega, bomo naredili vse, da bi 
v Kamniku igrali dve tekmi 
finala končnice,« obljublja 
Brumen.
To bo že tretji medsebojni 
finale med ljubljanskimi in 
kamniškimi odbojkarji v za-
dnjih štirih letih. Na prvih 
dveh so slavili Ljubljančani, 
ki bodo tudi tokrat v vlogi fa-
voritov. V svojih vrstah imajo 
štiri tujce, Kamničani nobe-
nega, toda, če jim poškodbe 

ne bodo zagodle, lahko priča-
kujemo zanimive finalne ob-
račune. Ekipi sta se letos po-
merili že šestkrat, petkrat so 
bili boljši odbojkarji ACH 
Volleyja. V finalu končnice 
se igra na tri zmage. Prva 
(nedelja, 12. april, ob 17. uri), 
tretja (nedelja, 19. april, ob 
19. uri) in morebitna peta 
tekma (nedelja, 26. april, ob 
18. uri) bodov ljubljanski 
dvorani Tivoli, druga (sreda, 
15. april, ob 20. uri) in more-
bitna četrta (četrtek, 23. april, 
ob 17:30 uri) pa v kamniški 
športni dvorani. 

Proti nekdanji ekipi  
je bilo še slajše
»V končnici petega niza sem 
si želela, da bi Mojca Božič 
žogo podala do mene. Razmi-
šljala sem samo o tem, da 
bom morala po žogi udariti 
na vso moč. Želja se mi je 

uresničila in nihče v tistem 
trenutku ni bil bolj vesel od 
mene, da sta oba napada kon-
čala v njihovem polju. Zago-
tovo je bilo vse skupaj še toli-
ko slajše, ker je šlo za mojo 
nekdanjo ekipo,« je po zmagi 
na drugi finalni tekmi konč-
nice ženskega državnega pr-
venstva razlagala Urška Igli-
čar, ena od junakinj Calcit 
Volleyballa, ki je po porazu na 
prvi tekmi z 1:3, izenačil izid v 
zmagah. Zdaj je ena proti 
ena, kar pomeni, da se bosta 
igrali še najmanj dve tekmi. 
Prva bo na sporedu že danes, 
tokrat v mariborski dvorani 
Lukna - tekma se bo začela ob 
16:30 uri - druga v torek, 14. 
aprila, ob 16. uri v Kamniku. 
Če bo tudi po teh dveh tek-
mah izid v zmagah še vedno 
neodločen, bo peta morebitna 
tekma na sporedu prihodnji 
petek. Tudi takrat v Maribo-
ru.
»Čeprav smo v četrtem nizu 
© padli©  v igri, so se igralke v 
petem nizu primerno odzva-
le, igrale še naprej borbeno, 
kar jim je na koncu tudi pri-
neslo uspeh. Vedeli smo, da 
moramo to tekmo nujno do-
biti in dekleta si resnično za-
služijo pohvale. Vendar je za 
nas ta zmaga že zgodovina. 
Popolnoma smo se osredoto-
čili na tretjo tekmo, ki jo bo 
treba odigrati še bolje, z manj 
napakami, mislim pa, da bo 
tokrat večji pritisk na strani 
mariborske ekipe,« pa je pred 
današnjo tekmo v Mariboru 
dejal Gašper Ribič, trener ka-
mniških odbojkaric.

Z dvema ekipama  
v finale končnice
Minulo soboto so v dramatični drugi finalni tekmi končnice državnega prvenstva prve ženske lige 
polno dvorano v Kamniku navdušile odbojkarice Calcit Volleyballa, dan pozneje so za zadovoljstvo 
vse večjega števila navijačev kluba poskrbeli še odbojkarji, ki so se tudi uvrstili v veliki finale.

Kamniške odbojkarice so v soboto prikazale izredno 
borbeno igro. / Foto: Tina Dokl

Leon Pirman

Kamnik – Končnica v občin-
ski ligi se nadaljuje, derbi za 
derbijem. Med tekmo 3. 
kola med Zarjo Elektroniko 
in Ambrož Teamom je bilo 
kegljišče polno, seveda tudi 
zaradi zanimivih dvobojev.
Za Zarjo je nastopil Klemen 
Mahkovic, prvi igralec 1. eki-
pe Calcita, za Ambroža pa 
Uroš Stoklas, svetovni prvak z 
nemško ekipo iz Berlina. Že 
pred dvobojem se je govorilo, 
da se bosta pomerila neposre-
dno. Prepričljivo je dvoboj 
dobil Uroš s 4:0 in 610 proti 
576 podrtimi keglji. Za Zarjo 
so nastopili še Igor Alpner 
(532), Janez Košir (518), Brane 
Potočnik (504), Urška Prelog 
Košir (535), Zdravko Štrukelj 
(552) ter Klemen Mahkovic 
(576 podrtih kegljev). Am-
brož Team je premočno zma-
gal z rezultatom 7:1, v ekipi so 
igrali: Slavko Zorman (570), 
Štefan Flerin (546), Matej 
Turk (543), Uroš Stoklas 
(610), Igor Zamljen (571) in 
Mirjan Mlinarič (523 podrtih 
kegljev). Toda kot kaže po do-
sedanjih odigranih tekmah, 
bo tudi letos Ambrož Team 
premočno zmagal v občinski 
ligi. Vodja ekipe Štefan Flerin 
ne prepušča ničesar naklju-
čju, igralci so motivirani in 
vse je podrejeno končnemu 
cilju, 1. mestu. V 4. kolu je 
Ambrož Team premagal Ke-
gelj Team s 6:2. Tekma je bila 
že pred začetkom odločena, 
saj v ekipi ni bilo Primoža 
Pintariča, Uroš Stoklas pa je 
metal in podrl odličnih 648 
kegljev in zopet se je izkazalo, 
da je najboljši igralec v Slove-
niji in zaradi nerazumljivih 
dejanj na Kegljaški zvezi igra 
za tujo državo.

Do prve točke v končnici 
tudi upokojenci
V drugi tekmi 3. kola končni-
ce so igralci Kegelj Teama z 
lahkoto premagali DU Ka-
mnik kar z 8:0 in 3254 podr-
timi keglji. Za Kegelj Team 

so igrali: Ivo Kepic (523), Tone 
Štular (578), Tomaž Zupančič 
(486), Primož Pintarič (596), 
Miro Homar (523) in Andrej 
Ropret (545). V ekipi DU pa 
Roman Torkar (489), Franc 
Schnabl (490), Dušan Man-
dič (503), Drago Leben (529), 
Rudi Vidic (513) in najboljši 
med njimi Franc Poljanšek s 
540 podrtimi keglji. V 4. kolu 
je DU prišel do prve točke v 
končnici, saj so z Zarjo elek-
troniko igrali neodločeno 4:4. 

Mladinci še brez točke
V 3. kolu končnice za mesta 
5.-8. je v tretjem krogu ŠD 
Policist premagal Mladince s 
6:2. V ekipi ŠD Policist so 
Janez Berlec in Dušan Gradi-
šek skupaj podrla 505, Valen-
tin Soldo 506, Tone Klemenc 
536, Slavko Šuštar 469, Ma-
tej Kern 527 in Tatjana Hace 
486 kegljev. V ekipi Mladin-
cev so nastopili Matej Rep-
nik (435), Miha Uršič (438), 
Janja Zupančič (453), Tea 
Repnik (490), ter brata An-
draž (524) in Matic Babnik 
(533). Točki za Mladince sta 
si priborila Tea in Matic. V 
drugi tekmi je Calcit prema-
gal ŠD Sotesko z rezultatom 
5:3. V Ekipi Calcita so bili naj-
boljši Aleš Prosen (588), Ga-
šper Burkeljca (573) in Samo 
Podjed s 539 podrtimi keglji. 
V ekipi ŠD Soteska so bili naj-
boljši Franci Grubar (580), 
Tadeja Kokalj (534) in Lidija 
Pirman (531). V četrtem kro-
gu je ŠD Soteska premagala 
Mladince s 7:1. Tekma je bila 
odločena že po prvih treh 
igralcih, saj so Vido Hančič s 
571, Andrej Rutar s 554 in Ga-
šper Pirman s 547 podrtimi 
keglji povedli s 3:0. V drugi 
tekmi je ŠD Policist zasluže-
no premagal Calcit s 6:2, 
kljub temu, da sta za Calcit 
nastopala oba prvoligaška 
igralca Aleš Prosen in Ga-
šper Burkeljca. Tokrat je Ma-
tej Kern podrl 555, Tone Kle-
menc 535, Brane Hribar 517, 
Valentin Soldo 517 in Tatjana 
Hace 510 kegljev.

Končnica občinske 
lige v kegljanju
Zanimanje za tekme v končnici lige je neverjetno 
veliko. Kot kaže, bo tudi letos premočno zmagal 
Ambrož Team.

Lestvica končnice 2014/15

1. Ambrož Team 4 4 0 0 8

2. Zarja elektronika 3 1 1 1 4

3. Kegelj Team 3 1 0 2 2

4. DU Kamnik 4 0 1 3 1 

5. Calcit 4 3 0 1 6

6. ŠD Soteska 4 2 1 1 5

7. ŠD Policist 4 2 1 1 5

8. Mladinci 4 0 0 4 0

Tjaša Žibert

Duplica – Tekmovanje je po-
tekalo v šestih kategorijah v 
OŠ Marije Vere v petek, 27. 
marca. S področnih tekmo-
vanj uvrščeni tekmovalci iz 
ljubljanske in novomeške re-
gije, bilo jih je 48, so igrali po 
sistemu vsak z vsakim. Od 
kamniških namiznotenisačev 
so nastopili: Tomaž Prezelj 
(OŠ Toma Brejca), Luka Ura-
nič (OŠ Stranje) in Dejan Jo-
kić (OŠ Marije Vere). Vsi trije 
so dosegli druga mesta v svo-
jih kategorijah in so se tako 
uvrstili na polfinalno tekmova-
nje, ki bo aprila v Novi Gorici. 
Zahvala za vzorno organizaci-
jo tekmovanja gre ravnateljici 
OŠ Marije Vere Violeti 

Vodlan, profesorju telesne 
vzgoje Marku Zadravcu in čla-
nom Namiznoteniškega klu-
ba Kamnik.
V počastitev občinskega pra-
znika smo v nedeljo, 29. mar-
ca, izvedli še dva turnirja: mla-
dinskega in članskega. V kate-
goriji deklet do 15 let je zmaga-
la Maja Strle pred Nastjo Doli-
narjevo in Matejo Strle. Pri 
fantih je slavil Andraž Kužnik 
pred Jernejem Čukom in Sta-
šem Trafelo. V članski konku-
renci je prvo mesto dosegel 
Boštjan Skok, drugi je bil Ro-
bert Gril in tretji Tadej Zelič.  
Vse ljubitelje namiznega teni-
sa vabimo na 5. odprto prven-
stvo Kamnika, ki bo v OŠ Ma-
rije Vere v nedeljo, 12. aprila, s 
pričetkom ob 12. uri.

Kamničani naprej v polfinale
Namiznoteniška zveza Slovenije je izvedbo četrtfinalnega državnega šolskega prvenstva zaupala 
Namiznoteniškemu klubu Kamnik.

V absolutni kategoriji je blestel najboljši kamniški mladi 
igralec Matej Prezelj (prvi z leve). V sredini je zmagovalec 
Tim Pavli iz Domžal in desno tretjeuvrščeni Rok Trtnik  
iz Ljubljane.
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Planinstvo, alpinizem
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Bojan Pollak

Kamnik – Bilo je veliko dobrih 
vzponov, naj omenimo samo 
nekatere: zimski vzpon Urba-
na Novaka in Monike Planinc 
v V steni Vagakallena na Lofo-
tih. Smer Bence-Bergant v Tri-
glavu (1. zp Aleš Koželj in 
Matej Meglič AO Tržič). 
Vzpon na Elbrus (Monika 
Kambič z Norvežanko Anni-
ken Binz). Smer Demai-
son-Gousseault (Matej Mučič 
in Luka Stražar AAO Ljublja-
na) in smer Michito (Urban 
Novak in Martin Žumer - AO 
Radovljica) v Grandes Jorasses 
v Franciji. Slednja dva v Les 
Droites še Messnerjevo smer. 
Skuta: Sol, Niebla, Luna (Mar-
ko Gradišnik, Primož Lavrič), 
Mali Rateški Mangart: Ce 
Vitis (Gradišnik, Tadej Kri-
šelj), Golarjeva peč: Orlovska 
(Blaž Gladek, Gradišnik), Rze-
nik: Aparthaid (Jaka Capuder, 
Lavrič), Peca: Gregorjeva 
(Mučič), Kogel: Amonit-Češ-
novar-Srakar (Gladek, Gradiš-
nik - prosto) itd.

Odprave  
Slovenska mladinska alpinisti-
čna reprezentanca (SMAR), ki 
jo vodi Marko Prezelj, Krišelj 
je pa član, je obiskala Japon-
sko. Razmere so dovolile 
samo spoznavanje plezalskih 
možnosti in plezanje balva-
nov. Na Zahodni Čulu (6.419 
m) v Nepalu so prišli Capuder, 
Marjan Kregar, Ivan Resnik. V 
Tjan Šanu sta bila Gladek in 

Mučič, ki je dosegel vrh Han 
Tengrija (7.010 m). Krišelj je s 
Tjašo Jelovčan (AO Kranj) v 
Yosemitih (ZDA) v Elephant 
rocku prosto splezal smer Hot 
Line (5.12a). Odprava v Zan-
skar v indijski Himalaji, ki sta 
se je poleg Prezlja udeležila 
Aleš Česen (AO PD Kranj) in 
Luka Lindič (AO PD Celje-Ma-
tica) je bila izredno uspešna - 
kar tri nove smeri, med njimi 
tudi čez S steno Hagšuja 
(Hagshu), kar je bilo dovolj za 
prestižni zlati cepin. 

Ostala dejavnost 
Spomladi je v AŠ prišlo šest 
tečajnikov. Ko je večina članov 
ŠPO odšla v svoj klub izven 
PD, je AO pomagal v prenovi 
odseka in plezalne stene PD 
Kamnik. Na začetku šolskega 
leta je odsek skupaj s ŠPO na 
novo postavil mladinsko špor-
tno-plezalno šolo. Aktivno je 
deloval svet alpinističnih 
inštruktorjev. Izveden je bil 
tabor Pipa miru, tabor v Kar-
nijcih, tekma na najvišji ravni, 
zbor alpinistov v Kamniški 
Bistrici, ki je bil posvečen Hol-
cu in Mežnarju, ter večer 
zgodb kamniških alpinistov v 
letu 2014. Trikrat so bili skup-
ni plezalni vikendi. Izpit za 
alpinista so opravili Blaž Gla-
dek, Matej Mučič in Uroš 
Resnik in bili sprejeti med 
kamniške alpiniste, kakor tudi 
Simon Kurinčič, ki je bil prej 
član AO Idrija. Februarja 2015 
je bil sejem alpinistične opre-
me.

Prezelj, Novak in Krišelj so 
dosegli mednarodni razred; 
Lavrič in Mučič državnega. 
Peter Mežnar je posmrtno 
od PZS prejel nagrado za 
življenjsko delo na področju 
alpinizma, Marko Prezelj pa 
nagrado za posebne dosežke 
v alpinizmu. Prezelj in 
Mučič sta prejela tudi priz-
nanje občine Kamnik za 
športne dosežke v letu 2014. 

Novo vodstvo in načrti  
za naprej
Izvolili so tudi vodstvo za nas-
lednji dve leti. Načelnik je Jure 
Prezelj, njegov namestnik Pri-
mož Lavrič, tajnik Jaka Capu-
der, vodji AŠ Matej Kladnik in 
Franci Brcar, ki bo skrbel tudi 
za pripravnike in hladilnik. 
Blagajno bo vodila ob pomoči 
Primoža Narobeta Saša Lin-
dič, za opremo bosta skrbela 
Blaž Gladek in Marjan Kregar, 

ki bo tudi koordinator plezal-
ne stenice. Knjižnico bo upra-
vljal Brane Malus ob pomoči 
Katje Tabernik. Za novice na 
spletu bosta skrbela poleg čla-
nov AO predvsem Jaka Capu-
der in Simon Kurinčič. V 
upravnem odboru sta še Mar-
ko Prezelj in Urban Novak.
V letu 2015 je poleg alpinistič-
ne in drugih dejavnosti predvi-
denih tudi nekaj odprav - ena 
je že izvedena: v Patagoniji je 
bil uspešen Tadej Krišelj. V 
indijsko Himalajo, v Cerro 
Kištvar (Cerro Kishtwar, 6.155 
m) se odpravljata Marko Pre-
zelj in Urban Novak, v Nepal v 
Dragnag Ri (6.801 m) Ambrož 
Bajde in Matej Mučič, v Yose-
mite v ZDA Blaž Gladek, Mar-
ko Gradišnik in Žiga Oražem, 
na Čoktoi (Choktoi, 5.900 m) 
v Karakorumu v Pakistanu  pa 
Tadej Krišelj v okviru SMAR.

Alpinisti o svojem delu
Marca so člani AO Kamnik pregledali svoje delo v preteklem obdobju. Žal je celotno delovanje 
zaznamovala izguba Aleša Holca in Petra Mežnarja, ki sta julija izginila v JZ delu Kitajske. Odsek je 
ostal brez zelo agilnega in priljubljenega načelnika in odličnih alpinistov. V tej bridki zgodbi je odsek 
našel dovolj moči, da je prebrodil tragedijo in po svojih najboljših močeh pomagal ožjim svojcem.

Na občnem zboru Alpinističnega odseka Kamnik

Irena Mušič Habjan

Kamnik – Pred uradnim 
delom so v kulturnem progra-
mu, ki ga je pripravila Vladka 
Vremšak, navdušili člani 
dramske in planinske skupine 
OŠ Stranje pod mentorstvom 
Mire Papež in Stanke Kočar, 
učenec Glasbene šole Kamnik 
Gaj Prah na klavirski harmo-
niki pod mentorstvom Rober-
ta Smolnikarja. Za ubrano 
petje so poskrbeli pevci iz 
Mekinj pod vodstvom Marjete 
Naglič. Za slikovno predstavi-
tev je poskrbel Jernej Rutar, 
občni zbor je vodila Irena 
Mušič Habjan.
Delo Planinskega društva 
Kamnik je ob dobrem sodelo-
vanju z Občino Kamnik, 
DGRS Kamnik, PZS in sosed-
njimi planinskimi društvi v 
MDO v lanskem letu zopet 
pokazalo, da člani društva z 

veliko mero prostovoljnega 
skupnega sodelovanja lahko 
in zmorejo narediti marsikaj. 
Občnega zbora so se udeležili 
podžupan Igor Žavbi, v. d. 
direktorja Zavoda za turizem 
in šport v občini Kamnik 
Franci Kramar, in predstavni-
ki planinskih društev. 
Predsednik Ivan Resnik je 
poročal o vzdrževalnih delih 
na obeh kočah in žičnicah, 
dobrem delu mladinskega 
odseka in planinskih skupin 
po osnovnih šolah, prvem 
taboru mladih na Jezerskem, 
uspešno izvedenih turah vod-
niškega odseka in turnosmu-
čarskega in turnokolesarske-
ga odseka, rednih prireditvah 
(Dan Kamniških planin, 
Rokovnjaški pohod, druženje 
s prijatelji iz pobratenega 
mesta Trofaiach ...) in vrhun-
skih plezalnih vzponih alpini-
stičnega odseka. Lansko leto 

je bilo za društvo verjetno eno 
najtežjih v zadnji letih: na 
novo je postavilo v zagon 
delovanje športnoplezalnega 
odseka, požled v začetku leta 
2014 je povzročil ogromno 
dela zagnanim markacistom 
in ostalim prostovoljcem, sla-
bo vreme je krojilo obisk na 
obeh kočah. Najtežje pa je 
bilo spoznanje, da se iz kitaj-
skega Shaksgama ne bosta 
vrnila alpinista in prijatelja 
Peter Mežnar in načelnik AO 
Aleš Holc, katerih izgubo še 
vedno občutimo. Za pomoč 
družinama PD Kamnik in 
DGRS Kamnik zbirata finan-
čna sredstva.
Za manjše lepo presenečenje 
je poskrbela Občina Kamnik, 
saj je podelila posebno zahva-
lo Marku Prezlju za njegove 
alpinistične dosežke, še pose-
bej za letošnje priznanje Zlati 
cepin (za vzpon na Hagshu v 

letu 2014 skupaj z Lukom 
Lindičem in Alešem Čes-
nom). Ivan Resnik je na kon-
cu podelil priznanja za pris-
pevek k delu PD Kamnik, in 
sicer: pisno pohvalo PD Kam-
nik (Glasbena šola Kamnik, 
Ajda Auersperger, Žan Auer-
sperger, Blaž Gladek, Marko 
Gradišnik, Primož Lavrič, 
Matej Mučič), bronasto znač-
ko PD (Primož Auersperger, 
Tadej Krišelj, Matjaž Šerke-
zi), srebrno značko PD (Janez 
Ažman, Peter Jeras, Marko 
Petek, Janez Urankar) in zla-
to značko PD (Zdravko Bod-
laj, Lojze Jerman, Franc Poh-
lin).
Planinsko društvo se za gos-
toljubje in prijazen sprejem 
zahvaljuje vodstvu Gimnazi-
je in srednje šole Rudolfa 
Maistra ter vsem, ki so 
pomagali pripraviti občni 
zbor.

Za planinci eno najtežjih let
Na letošnjem rednem občnem zboru Planinskega društva Kamnik, se je v petek, 20. marca, v jedilnici 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku zbralo okoli sto članov.

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Društva 
Gorska reševalna služba 
Kamnik so se 26. marca 
zbrali na rednem občnem 
zboru, ki pa je bil letos tudi 
volilni. Nov mandat predse-
dnika so podelili Francu 
Mišu, ki je gorske reševalce 
vodil zadnjih pet let. Kot je 
povedal, je bilo leto 2014 
zanje uspešno. Imeli so 22 
intervencij, od tega 19 reše-
valnih in tri iskalne. »Pono-
sen sem, da sem bil ta leta vaš 
predsednik. Verjamem in 
prepričan sem, da ste tudi vi 
ponosni, da ste kamniški 
reševalci in zelo veliko je raz-
logov, ki upravičujejo naš 
ponos. Poleg uspehov, ki jih v 
zadnjih letih ni bilo malo, 
bom omenil: Helena pod Pre-
sedljajem, Martin pod Sko-
kom, Sandra v Skuti, Robi na 
Veliki planini ... Nisem naštel 
vseh, niti nimam tega name-
na. Vsem je skupno, da smo 
jim zagotovo rešili življenje. 
Na to smo lahko in moramo 
biti ponosni,« je povedal Miš 
in izpostavil dobro sodelova-
nje z alpinističnim odsekom 
Planinskega društva Kam-
nik, od koder prihaja večina 
njihovih članov, in Občino 
Kamnik, ki jim zagotavlja 
dobršen del sredstev za 

delovanje, prav tako jim 
pomaga pri iskanju nove 
lokacije za ureditev društve-
nih prostorov. Konec marca 
so tako skupaj v ožji izbor 
določili dve lokaciji in spreje-
li skupno stališče, da se bodo 
o nadaljnjih aktivnostih 
dogovorili v drugi polovici 
aprila. Na občnem zboru, ki 
sta se ga med drugim udele-
žila tudi podžupan Igor Žav-
bi in predsednik Gorske 
reševalne zveze Slovenije 
Igor Potočnik, so podelili 
tudi nekaj priznanj GRZS. 
Janez Ažman je prejel plake-
to za življenjsko delo, Vladi-
mir Habjan zlato priznanje, 
Aleš Janžekovič pa bronasto 
priznanje.

Gorske reševalce bo še 
naprej vodil Franc Miš

Franc Miš / Foto: GRS Kamnik

Kamniška Bistrica – Tradicionalni Kamniški memorial za 
smučko in cepin, ki je namenjen spominu vseh članov in 
članic PD Kamnik, ki so izgubili svoja življenja v gorah, je bil 
izveden zadnjo nedeljo v marcu. Snežne in vremenske raz-
mere so bile ugodne, vendar ne za vzpone nad sedlo, kjer je 
bila možnost plazov. Vsak udeleženec, bilo jih je več kot 
sedemdeset, ki se je memoriala udeležil ter plačal startnino, 
je dobil vroč čaj, obrok bograča in spominsko kolajno. B. P.

Kamniški memorial za smučko in cepin

 
 

NOVO!!     VPIS SPREMEMB IN PREDELAV  
OSEBNIH VOZIL V HOMOLOGACIJO

Vlečna naprava, spojlerji, podvozje, pnevmatike, zatemnitve 
stekel, svetlobna telesa, LPG-vgradnja plinske opreme, 
izpušni sistemi  in ugotavljanje skladnosti vozil na terenu

KER JE BREZHIBNO VOZILO VARNO VOZILO,  
VAS PRIČAKUJEMO!!!

TEHNIČNI PREGLEDI CI&CA  d.o.o. Kamnik

TEHNIČNI PREGLEDI TRAKTORJEV
Obveščamo vse lastnike traktorjev in traktorskih priklopnikov, 
da bomo tudi v letošnjem letu organizirali tehnične preglede 
za omenjena vozila in sicer po naslednjem razporedu:

SOBOTA, 18. april 2015, od 8.00 do 13.00                       
MOTNIK: pri gasilnem domu

SOBOTA, 18. april 2015, od 14.00 do 19.00                        
ŠMARTNO: Matjan bar

PONEDELJEK, 20. april 2015, od 08.00 do 11.00
OSOVJE: pri smučišču

PONEDELJEK, 20. april 2015, od 11.30 do 14.00           
GODIČ: pri Stari žagi MOŠNIK – ISKRA

TOREK, 21. april 2015, od 08.00 do 12.00                           
KOMENDA: pri gasilnem domu

SREDA, 22. april 2015, od 10.00 do 16.00                     
SREDNJA VAS: pri Kulturnem domu – za trgovino TUŠ
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Špela Novak

Kamnik, Stahovica – Večer 
je bil pomladno obarvan, 
kar je pripovedovala že sama 
scenografija, pred Domom 
kulture Kamnik pa je dišalo 
po slastnih palačinkah, ki 
jih je zavzeto pekel Tim. V 
glasbeni večer nas je pope-
ljal Ansambel Viharnik, ki 
je ogrel dvorano z domačimi 
vižami. Nadaljevali smo s 
čutnimi Katrinas ob klavir-
ski spremljavi. Tokrat sta 
skupino zastopali dve člani-
ci, saj je tretji ponagajalo 
zdravje. Sanji in Petri čestit-
ke za briljanten nastop, Ka-
tarini pa želimo čimprejšnje 
okrevanje! Koncert smo za-
ključili s Klapo Mali grad, ki 
nas je z dalmatinskim melo-
som ponesla na morje, če-
prav samo v mislih.
Vsi nastopajoči so se odrekli 
honorarju in se na naše po-
vabilo brez pomisleka od-
zvali. Veseli smo, da so pre-
poznali naš dober namen in 
se jim na tem mestu v ime-
nu dijakinj, katerim je po-
moč namenjena, iskreno 
zahvaljujemo. 
Posebna zahvala gre tudi 
mlademu Timu z ekipo, ki se 
je ponudil, da naši zgodbi 

doda poseben kulinarični pe-
čat. Vonju palačink z različni-
mi namazi se je bilo zelo tež-
ko upreti. Tim je glas Društva 
staršev otrok s posebnimi po-
trebami, ki s sladko razvado 
opozarja na grenke skrbi, s 
katerimi je prepleten vsakdan 
le teh. S peko palačink se tru-
dijo zbrati denar za odprtje 
dnevnega centra.
Tretji dobrodelni marec je za 
nami. Tokrat smo pomagali 
predvsem mladim. Z viken-

dom dobrodelnih pohodov 
smo s pomočjo pokrovitelja 
družbe Calcit in Okrepčeval-
nice na sv. Primožu ter vaših 
prispevkov zbrali tisoč evrov 
za mlado mamico z otroko-
ma, na dobrodelnem odboj-
karskem turnirju v OŠ Stra-
nje smo skupaj z LEO klu-
bom Kamnik in donacijami 
posameznikov zbrali 650 
evrov za mater samohranil-
ko. Na različnih lokacijah po 
Kamniku ste napolnili škatlo 

z živili za družino v stiski iz 
Kamnika. Izkupiček zaključ-
nega koncerta v višini 700 
evrov pa bo namenjen popla-
čilu položnic dijakinj 
GSŠRM. 
Hvala pokroviteljem za zau-
panje, glasbenikom za čas 
in svoje nastope, ter vam, ki 
ste prispevali po svojih mo-
čeh in s tem pripomogli, da 
smo olajšali letošnjo pomlad 
vsem, ki jim bo pomoč še 
kako prav prišla. 

Glasbeni zaključek 
dobrodelnega marca
Dobrodelni marec smo zaključili na najboljši možni način, z glasbo in veliko dobre volje.  
Na dobrodelnem koncertu smo zbrali 700 evrov za dijakinji GSŠRM Kamnik.

Tim je poskrbel za najboljše palačinke v Kamniku.

Jasna Paladin

Šmarca – Koncert Uresniči-
mo sanje je tudi letos orga-
niziral Simon Zorman iz 
Šmarce, ki zbiranje denarja 
vsako leto organizira za toč-
no določen namen. Letos 
želi z zbranimi sredstvi 
omogočili tridnevni tabor z 
obiskom turistične kmetije 
Prodnik v Radmirju otro-
kom s cerebralno paralizo, 
ki obiskujejo OŠ Cirius v 
Kamniku.

»Bolezni so nekoliko pre-
mešale štrene nastopajočih, 
tako da je v programu pri-
šlo do nekaterih sprememb, 
a prav vsi glasbeniki so se 
odpovedali svojemu hono-
rarju in verjamem, da bodo 
poskrbeli za lep večer. 
Upam tudi, da bo dvorana 
polna,« nam je pred začet-
kom povedal Zorman in 
obe želji sta se mu uresniči-
li. Za vse obiskovalce, ki so 
ob vstopu darovali prosto-
voljne prispevke, so morali 

v dvorano prinesti še nekaj 
dodatnih sedežev, nastopa-
joči pa so ob pomoči pove-
zovalca programa Konrada 
Pižorna – Kondija poskrbeli 
za veliko dobre glasbe in 
tako pomagali uresničiti sa-
nje otrok. Nastopili so: pev-
ci Komornega pevskega 
zbora Šutna Kamnik, pevci 
Mešanega pevskega zbora 
Odmev Kamnik, skupina 
Las Gafas, Ansambel Skriv-
nost, Trio trobent Glasbene 
šole Kamnik pod mentor-

stvom Jakoba Einfalta in 
skupina Trio Eccentric. Or-
ganizatorji so za dober na-
men licitirali tudi nekaj li-
kovnih del, ki so jih prispe-
vali Marjan Novak – Škatla, 
Janko Hribar in Beti Ma-
selj. Denar za otroke s cere-
bralno paralizo pa lahko 
nakažete še vse do začetka 
maja, in sicer na TRR: SI56 
0110 0603 0689 368 (sklic 
SI00  29914, namen naka-
zila: 3-dnevni tabor 4. in 6. 
razred v Radmirju).

Zapeli so za otroke
V dvorani Kulturnega doma Šmarca je 21. marca potekal že šesti koncert Uresničimo sanje za otroke 
s cerebralno paralizo. Z nakazilom denarja lahko pomagate še vse do začetka maja.

Trio Eccentric sestavljajo Ela, Miha in Tadej / Foto: Gorazd Kavčič Komorni pevski zbor Šutna Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

17-19 APRIL 2015
RADOVLJICA

19 APRIL 2015
PETEK OD 15.00 DO 19.00
SOBOTA IN NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
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NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC
• DEGUSTACIJE ČOKOLAD IN ČOKOLADNIH SLADIC
• GLASBENI, ZABAVNI IN TEMATSKI VEČERI
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE, 
   COOKING SHOWI, ZABAVEN PROGRAM, NAGRADNE IGRE
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Roman o kraški 
družini Jakomin 
(1914-1917) so 
navdihnili spomini 
na prvo svetovno 
vojno. Pisatelj  
pa bolj kot vojni, 
ki se odvija na 
Krasu, pozornost 
posveča ljudem  
in njihovi usodi. 

Trda vezava,  
320 strani.
Redna cena knjige 
je 32,10 EUR. 

Pisatelj Ivan 
Sivec je za knjigo 
ponudil posebno 
ceno: če jo kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem glasu 
je cena le 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.
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Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.
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Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena vodnika je 20 EUR. 
Če ga kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin

najlepše vzpone 

zbrala v 

knjigi
razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.
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Prireditve
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Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel: 01 831 82 50, tic@kamnik-tourism.si

MATIČNA KNJIŽNICA KAMNIK

Torek, 14. aprila, ob 19. uri, Matična knjižnica Kamnik
Vesna Vuk Godina: Zablode postsocializma 
Pogovor o knjigi

Sreda, 15. aprila, ob 19. uri v Knjižnici Komenda 
Meta Lah in Eva Vučkovič: Južna Koreja
Potopisno predavanje

BUDNARJEVA DOMAČIJA

Nedelja, 19. aprila, od 14. ure dalje
Dragocene stare sadne sorte
O zgodovini, pomembnosti starih sort ter o priložnostih pri razvoju turiz-
ma nam bo pripovedoval predsednik Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunji-
ce, Valentin Zabavnik. Povedal nam bo tudi, kako pomembne so (bile) v 
palovških hribih češnje.

DELAVNICA IN ATELJE LIK

Sreda, 15. aprila od 16. do 19. ure
Delavnica polstenja
Izdelovali bomo uporabne izdelke iz slovenske alpske ovčje volne.Delavni-
ca LIK se nahaja v prostorih nekdanje tovarne Alprem na Usnjarski 9. Pri-
spevek: 25 evrov. Prijave na lik.kamnik@gmail.com ali tel. 031 645 645

Sreda, 22. aprila, od 17. do 20. ure
Delavnica Svet gline
Na delavnici bomo spoznali različne gline, osnovne tehnike ročnega obli-
kovanja. Prispevek: 25 evrov. Info in prijave na lik.kamnik@gmail.com ali 
na tel: 031 645645 (Sanda)

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 15. aprila, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Predavanje Marka Simiča: Soška fronta

Sobota, 18. aprila, od 10. do 12. ure, Galerija Miha 

Maleš
Izdelovanje v tehniki kolaža
Otroška ustvarjalna delavnica je namenjena spoznavanju tehnike kolaža. 
Če imate doma kakšne zanimive odpadne manjše stvari, jih prinesite s 
seboj. Cena delavnice je 3 evre.

Sreda, 22. aprila, ob 19. uri, grad Zaprice
Predavanje Marka Trobevška: Renesansa: Človek –  
merilo vsega
Cikel predavanj Kulturna zgodovina (slikarstvo, glasba, literatura) od sred-
njega veka do industrijske revolucije.  

DKD SOLIDARNOST KAMNIK

Petek, 17. aprila ob 19.30, dvorana nad kavarno 

Prireditve v aprilu
Veronika
16. Srečanje Solidarcev
Glasbena prireditev, na kateri bodo nastopili trije pevski zbori in Pihalni 
orkester Solidarnost. Po prireditvi je pogostitev in druženje.Vstopnine ni.

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 10. aprila, ob 19.30 v Veliki dvorani
Neumrljivi / The Immortals 
Angleška gledališka skupina GSŠRM Kamnik, dobrodelni muzikal v angleščini

Organizator: HD Lions klub Kamnik. Vstopnina: 12 evrov

Nedelja, 12. aprila, ob 19. uri v Veliki dvorani
Finesa plesa
Območna plesna revija 
Organizator: JSKD OI Kamnik. Vstop prost!

Torek, 14. aprila, ob 20. uri v Klubu Kino dom
Večer Norah Jones
Nastopajoči: Melisa Spruk, Marjan Spruk, Rok Spruk, Anže Žurbi, Jaka 
Zaletel, Uroš Košir in Tilen Oblak

Vstop prost, prostovoljni prispevki dobrodošli

Petek, 17. aprila, ob 19. uri v Veliki dvorani
Glasbena šola Kamnik: Baletni koncert
Vstop prost, obvezen predhodni dvig brezplačnih vstopnic. Število sedišč 
je omejeno!

Sobota, 18. aprila, ob 16.30 in 19. uri v Veliki dvorani
Glasbena šola Kamnik: Baletni koncert
Vstop prost, obvezen predhodni dvig brezplačnih vstopnic. Število sedišč 
je omejeno!

Torek, 21. aprila, ob 19.30 v Veliki dvorani
Simfonični orkester Domžale-Kamnik: Letni koncert
Vstopnina: 10 evrov

Sreda, 22. aprila, ob 17. uri v Veliki dvorani DKK
Neumrljivi / The Immortals 
Angleška gledališka skupina GSŠRM Kamnik, muzikal v angleščini

Zaključena prireditev za GSŠRM Kamnik

Četrtek, 23. aprila, ob 19. uri v Veliki dvorani DKK
Glasbena šola Kamnik: Koncert orkestrov
Vstop prost!

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 10. aprila, ob 21. uri
Hulahoop, Koala Voice, Antioksidanti 
Večer novega modernega rocka

Vstopnina: glih prav

Sreda, 15. aprila, ob 15. uri v Kreativnici (DKK)
Brezplačno arhitekturno svetovanje

Sreda, 15. aprila, ob 17. uri
Delavnica Risba in slikanje z Matevžem Sterletom

Petek, 24. aprila, ob 21. uri
Ludovik material
Hrupni electro-rock

Vstopnina: glih prav

Bojana Klemenc

Kamnik – Tempo današnje-
ga načina življenja je stre-
sen, zato terja od človeka 
tudi stalno skrb za lastno 
dobro počutje in sprostitev, 
je ravnatelj OŠ Frana Albre-
hta Rafko Lah na prosto 
sobotno dopoldne pozdravil 
vse zaposlene v šoli. Na izo-
braževanju Zagotavljanje 
lastnega razvoja se jih je 
zbralo preko osemdeset, 
organizatorka delavnic Tina 
Plahutnik pa je dodala: »Ob 
stalnih spremembah v šols-
tvu povečanje stresa opaža-
mo tudi v naših vrstah, zato 
smo se odločili, da temu 
namenimo več pozornosti.« 
Kolektiv OŠ Frana Albrehta 

je namreč velik, saj šteje 
preko sto zaposlenih, poleg 
tega deluje na petih lokaci-
jah, kar povečuje stalno skrb 
za ustvarjanje pogojev za 
sodelovanje. V delavnicah so 
zaposleni pridobivali timske 
izkušnje, se povezovali s 
sodelavci ter sebi omogočili 
nekaj časa za razvoj ustvar-
jalnih in drugih potencialov. 
V današnjih časih je sodelo-
vanje med zaposlenimi še 
kako ključno za uspešnost 
in učinkovitost. Udeleženci 
so se pobliže spoznali z 
izdelavo sveč, pripravo jedil-
nika Okusi Kamnika, z jogo, 
pohodom v naravi, izdelavo 
mozaika, glasbeno sprošče-
nostjo in modnimi smerni-
cami z osnovami ličenja.

Z učitelji v iskanju 
sproščenosti

Udeleženci kuharske delavnice pri pripravi okusne 
kloštrske kremšnite

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Matič-
ne knjižnice Kamnik je 
minuli četrtek potekala zdaj 
že tradicionalna izmenjava 
semen in sadik, ki jo ob 
pomoči Nine in Roka Ven-
gusta že četrto leto zapored 
organizira mlada kamniška 
agronomka Kaja Pohar. 
»Že na fakulteti so me zani-
mala semena in takoj, ko so 
se pojavile pobude in potre-
be, smo začeli organizirati 
izmenjave. Ljudje prinesejo 
najrazličnejša semena in 
sadike, kar ostane, spravim, 
saj semena zbiram, da nato 

iz leta v leto krožijo. Prvo 
leto nas je bila le peščica, 
zdaj pa je včasih že kar gne-
ča,« nam je povedala Kaja 
Pohar in dodala, da je večina 
udeležencev izmenjave res 
starejših, da pa je vrtnarjen-
je vedno bolj priljubljeno 
tudi pri mlajših. Dodala je 
še, da je semen – tudi starih 
slovenskih, veliko, da pa je 
težava, ker ljudje ne vedno 
njihovih imen ali poznajo le 
domače izraze. 
Udeleženci izmenjave 
semen so druženje izkoristi-
li tudi za izmenjavo znanj in 
izkušenj o novih sortah, 
času sajenja, gnojenju ¼

Izmenjali semena  
in sadike

Kaja Pohar (desno) semena zbira že več let, z izmenjavo  
pa spodbuja, da le ta krožijo med ljudmi in se tako 
ohranjajo. / Foto: Gorazd Kavčič

APRILSKI DOGODKI V TERMAH SNOVIK
11. 4. - PLAVAM, DA POMAGAM 
Terme Snovik skupaj z dobrodelnim Leo klubom Kamnik organizirajo  
dobrodelno plavanje. 20% izkupička od vsake prodane vstopnice bodo 
namenili za dober namen.

18. 4. - DAN NORDIJSKE HOJE OD 10. uRE DO 14.30
Cena za odraslo osebo le 9,9 €. Cena vključuje: predstavitev, pohod po 
označeni nordijski poti 4,2 km, sladico in čaj ter 2h kopanja v termalnem 
bazenu.

25. 4. - 3. 5. - S PESTRO ANIMAcIJO bOMO POSKRbELI, 
DA NAšIM GOSTOM NE bO NIKOLI DOLGčAS. NuDIMO TuDI  
POčITNIšKO VARSTVO zA OTROKE. 

Informacije in rezervacije:  
Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Snovik 7,  
1219 Laze v Tuhinju, Tel.: 080 8 123  
e-pošta: info@terme-snovik.si; www.terme-snovik.si

KuPON zA 20% POPuST NA wELLNESS STORITVE 
(SAVNE, MASAžE IN KOzMETIčNE STORITVE). KuPON VELJA zA ENO OSEbO, DO 24. 4. 2015. 

NAMIG   
DRužINSKE VSTOPNIcE 
PO uGODNIH cENAH.
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POGREBNIK d. o. o.
Pogrebne storitve, Dvorje 13, 4207 Cerklje
T: 04/25-21-424, GSM: 041 624 685, www.pogrebnik.com

	 	PREVOZI S KRAJA SMRTI (na dom, v mrliško vežico,  
na upepelitev - po Sloveniji in tujini) 

	 PRODAJA POGREB-NE OPREME 
	 SPREJEM NAROČIL IN DOSTAVA CVETJA 
	 NAROČILA PEVCEV IN TROBENTE 
	 POVEČAVA FOTOGRAFIJE POKOJNEGA 
	 FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE POGREBA 
	 OBJAVA OSMRTNIC V JAVNIH MEDIJIH 
	 IZKOPI ŽARNIH IN KLASIČNIH JAM 
	 UREJANJE POKOPALIŠČ IN GROBOV 
	 VZDRŽEVANJE POSLOVILNIH VEŽIC 
	 PREKOPI 
	 NAGROBNI SPOMENIKI, KLESANJE IN ZLATENJE ČRK 
	 OZVOČENJE PRI POGREBU, NOSAČI 
	 UREDITEV DOKUMENTACIJE (matični urad)

ZAHVALA

S smrtjo ni še konec,
preveč bi žalostno bilo,
telo je pokopano, duša pa živi,
je le odpotovala v srečne večne dni.

V 96. letu smo se poslovili od 
naše drage mame, babice, praba-
bice in praprababice

Angele Brlec
roj. Hočevar,  

p.d. Pirčeva mama iz Zg. Palovč nad Kamnikom

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, pri-
jateljem in znancem za vse tolažilne besede, izrečena so-
žalja, za sveče, cvetje in darove svetih maš. Hvala gospodu 
župniku Štefanu Steletu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za lepo odpete pesmi ter govornici, naši Mateji, za 
ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 
Marec 2015

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, teta

Marija Cviren
rojena Žebaljec, s Križa

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za 
svete maše.
Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep poslo-
vilni obred. Iskrena hvala tudi nosačem, pevcem, pra-
porščakom, pogrebni službi Jerič in vsem, ki ste jo po-
spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Križ, februar 2015

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo,
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(Tone Pavček)

V 80. letu starosti je sredi polnosti 
življenja tiho in nepričakovano odšel 

Lojze Hrovat
iz Volčjega potoka

Iskreno se zahvaljujemo Lovski družini Domžale, vsem 
lovcem, praporščakom in rogistom za lepo opravljen  
lovski pogrebni obred in svečano slovo ter kvartetu Grm 
za sočutno zapete pesmi. Najlepša hvala tudi Združe-
nju šoferjev in avtomehanikov Kamnik, Čebelarskemu 
društvu Domžale in Čebelarski družini Homec ter Pla-
ninskemu društvu »Kumarce« za ganljive besede slo-
vesa. Zahvaljujemo se tudi vsem sorodnikom, dobrim 
sosedom in krajanom Volčjega potoka, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja ter podarjeno cve-
tje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovo zadnjo pot, in vsem, ki ga boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi
Marec 2015

ZAHVALA

V 75. letu nas je 24. marca 2015 za 
vedno zapustil dragi mož, ati in ata 

Stane  
Kotnik
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem od daleč in blizu, kakor tudi Društvu upo-
kojencev Komenda, ki so nam izrekli besede sočutja in 
tolažbe ter se tako številno udeležili na zadnji poti do 
groba. Najlepša hvala za podarjene sveče in cvetje. Po-
sebna hvala za podarjena sredstva, ki smo jih donirali 
Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik.

Žalujoči vsi njegovi

Martina Zelič

Kamnik – Enote Zvonček, Tro-
bentica in Marjetica je povezal 
skupni projekt: Kamnik - moje 
mesto, ki je nastal v okviru ob-
činskega praznika. Vzgojitelji-
ce smo skupaj oblikovale okvir 
projekta, si izmenjale ideje, 
določile skupne dejavnosti, 
potem pa je vsaka skupina 
ustvarjala, se igrala, pela, ple-
sala in spoznavala naše mesto.
Na obisk smo povabili mestne 
in gorenjske narodne noše, 
pravega planšarja z Velike pla-
nine, kjer proizvaja sir, ter za-
vzetega planinca, ki nam je 
predstavil planinsko opremo 
in markiranje poti. Prišla je 
tudi knjižničarka s svojim pra-
vljičnim kovčkom, v katerem 
so bile zgodbe o Kamniku in 
njegovi Veroniki.
Otroci iz enot Trobentica in 
Marjetica so mesto spoznavali 
neposredno: obiskali so obči-
no, pošto, knjižnico, sprehodi-
li so se do Zapric in Malega 

gradu, izdelali maketo mesta, 
spoznavali Rudolfa Maistra in 
še bi lahko naštevali. Pogovar-
jali so se o reki Kamniški Bi-
strici, Veliki planini in spozna-
vali legendo o Veroniki z Ma-
lega gradu, ki so jo vzgojitelji-
ce iz enote Marjetica vsem 
otrokom tudi uprizorile.
Za enoto Zvonček v Vrhpolju 
pa je Kamnik predaleč, da bi 
ga lahko spoznavali tako, kot 
prijatelji iz mesta. Na Mali 
grad so se otroci podali skupaj 
s svojimi starši. Dobili so na-
vodila, ki so jim sledili. Ob vr-
nitvi so prinesli svojo risbo 
Malega gradu in kamen, ki so 
ga prilepili k maketi gradu. Iz-
delali smo tudi maketo Nevelj, 
na kateri smo označili po-
membne zgradbe. Predvsem 
pa smo se posvetili prazgodo-
vinski živali mamutu. Otroci 
so razmišljali o vprašanjih: 
Kakšen je bil mamut? Zakaj je 
imel tako debelo dlako? Zakaj 
mamutov v Nevljah ni več? Po 
zaslugi tega projekta zdaj vsi 

otroci vedo, zakaj in kje je Ma-
mutov most. Zagotovo pa je 
otrokom najbolj všeč to, da 
smo enega mamutovega mla-
dička pripeljali tudi v vrtec: iz 
dveh škatel, nekaj tulcev, lepil-
nega traku in veliko časopisa 
so ga oblikovale spretne roke 
vzgojiteljic, otroci pa so poskr-
beli, da je mamut postal lepe 

rjave barve. Tako so naši otroci 
cel mesec veselo prepevali in 
plesali. Naučili smo se pesmi 
Veselo v Kamnik in našo novo 
vrtčevsko himno, se zibali ob 
ritmih valčka in rajali. Vse na-
šteto ste lahko preverili na 
predstavitvi projekta Kamnik 
- moje mesto na igrišču enote 
Trobentica. 

Sončki spoznavamo Kamnik
Marec je bil za otroke, ki obiskujejo Zasebni vrtec Sonček, zelo pester in zanimiv.

Izdelava mamutovega mladička

Kamnik – V začetku aprila se je državni presejalni program 
za raka dojk DORA ponovno vrnil v Kamnik. Na presejalno 
mamografijo (rentgensko slikanje dojk) bodo v mobilno 
enoto programa povabljene ženske med 50. in 69. letom iz 
Kamnika in okoliških občin. Mobilna enota DORA stoji na 
ploščadi ob Domu kulture Kamnik, in sicer od 7. aprila do 
31. oktobra. Ženske, ki ustrezajo merilom za udeležbo v pro-
gramu, bodo z Onkološkega inštituta prejele pisno vabilo, 
na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V pro-
gram pa se lahko naročijo tudi same (napotnica ni potreb-
na), in sicer na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak 
dan med 9. do 12. uro, ali na elektronskem naslovu: dora@
onko-i.si. J. P.

Program za raka dojk DORA spet v Kamniku

Jasna Paladin

Velika planina – Čeprav je 
Velika planina ena najbolj pri-
ljubljenih turističnih točk v 
občini Kamnik in širše, je 
med tujimi in domačimi obi-
skovalci še vedno premalo po-
znana, saj kljub večletnim 
prizadevanjem še vedno nima 
celovite strategije razvoja. 
S tem namenom se ja Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani 
- Oddelek za geografijo v so-
delovanju z zunanjima par-
tnerjema Zavodom za turi-
zem in šport v občini Ka-
mnik in družbo Veliko pla-
nino uspešno prijavila na 
razpis Po kreativni poti do 
praktičnega znanja z naslo-
vom: Velika planina – za-
snova inovativnega turistič-
nega produkta. 

V projekt je vključenih 
enajst študentov (sedem s 
Filozofske fakultete, Oddel-
ka za geografijo, trije z Eko-
nomske fakultete in en s 
Pravne fakultete), ki skupaj 
s svojimi mentorji v teh 
dneh iščejo številne prilo-
žnosti. Kot pravijo, je po-
trebno medsebojno sodelo-
vanje in usklajevanje ter ve-
čja komunikacija, razvoj 
edinstvenih turističnih pro-
gramov in skupna blagovna 
znamka, pod katero se bodo 
lahko predstavljali in pro-
movirali vsi deležniki na 
planini. Rezultate svojega 
dela bodo študentje javno 
predstavili predvidoma, v 
okviru 1. Pohodniškega fe-
stivala v Kamniško-Savinj-
skih Alpah, ki bo med 24. in 
28. junijem letos.

Veliko planino 
raziskujejo študentje

Kamnik - Člani Kulturnega društva svetega Jakoba Kamnik 
vabijo nocoj, 10. aprila, ob 19.45 v dvorano frančiškanskega 
samostana v Kamniku na predavanje z naslovom Nepozab-
na izkušnja Madagaskarja. Madagaskar in doživetja osmih 
prostovoljcev, ki so obiskali slovenske misijonarje, bo s sli-
ko in besedo predstavila Tina Kogoj. Vstopnine ni.

Predavanje Nepozabna izkušnja Madagaskarja

Kamnik – Vrtec Antona Medveda Kamnik je pred dnevi s 
strani Sklada Si.voda, zavoda za čiste in zdrave vode, v eno-
ti Pestrna slavnostno prejel tri pitnike in tri sode za zbiranje 
deževnice v enotah Pestrna, Rožle in Kamenček. S tem je 
vrtec uspešno zaključil svoj projekt Zagotovimo otrokom 
pitno vodo na igrišču in zalivajmo eko vrtičke z zbrano de-
ževnico, ki ga je sofinanciral omenjeni sklad. »Otrokom že-
limo pokazati, da je voda iz pip dobra in zdrava, ter da so 
plastenke povsem nepotrebne. Hkrati jih učimo trajnostne-
ga pristopa k naravi, saj bomo sedaj lahko sami zbirali de-
ževnico na vrtu za naše eko vrtičke,« je povedala ravnatelji-
ca vrtca Antona Medveda Kamnik Renata Hojs. J. P.

Otroci iz Vrtca Antona Medveda dobili pitnike
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Kamnik - Rudolf Maister ni 
bil zgolj general in borec za 
severno mejo, ampak tudi 
izjemen kulturnik – pesnik 
in strasten bibliofil, česar se 
zavedajo tudi v Medobčin-
skem muzeju Kamnik in 
Rojstni hiši Rudolfa Mais-
tra, kjer na različne načine 
ohranjajo spomin in pred-
stavljajo Maistrovo življenje 
in dogodke njegovega časa. 
Tokrat so se posvetili zgolj 
njegovi kulturni plati in pri-
pravili zanimivo razstavo z 

naslovom Mož besede in 
duha.
Pravzaprav gre za projekt, 
sestavljen iz treh delov – 
razstave, kataloga in filma. 
»Večji del razstave smo 
postavili na panoje pred 
Maistrovo rojstno hišo, 
manjši del pa si je mogoče 
ogledati tudi v notranjosti 
stavbe. Dogodki, kakršen je 
bil današnji, dokazujejo, da 
bi v Rojstni hiši Rudolfa 
Maistra resnično potrebo-
vali še kak prostor več, saj 
zaradi prostorske omejeno-
sti lahko sprejmemo le 

manjše število ljudi. Prav 
zato smo panoje znova pos-
tavili zunaj, film pa projici-
rali kar na pročelje, saj bi si 
ga sicer imelo možnost 
ogledati precej manj ljudi. 
K sreči nam je danes služilo 
tudi vreme,« nam je pove-
dala vodja Rojstne hiše 
Rudolfa Maistra Alenka 
Juvan, ena od treh avtorjev 
projekta. 
Rudolfa Maistra je osvetlila 
kot pesnika, dr. Andrej Mis-
son je predstavil številne 
uglasbitve Maistrovih pes-
mi, dr. Vlasta Stavbar pa je 
predstavila njegovo bogato 
knjižnico, ki jo danes hrani 
Univerzitetna knjižnica 
Maribor. Kot je še poudarila 
Alenka Juvan, so si razstavo 
prizadevali oblikovati neko-
liko sodobneje, da bi bila kar 
se da privlačna za obiskoval-
ce in mimoidoče. Uporabili 

in predstavili so rokopise 
Maistrovih pesmi, literarnih 
revij, časopisov in njegove 
korespondence s prijatelji, 
notne zapise njegovih uglas-
benih pesmi ¼  Razstava 
Mož besede in duha bo na 
petih velikih panojih na 
ogled vse do marca prihod-
nje leto.
Za kulturni program so s 
petjem Maistrovih pesmi 
poskrbeli pevci Prvega slo-
venskega pevskega društva 
Lira, z recitacijami pa igralec 
Slovenskega mladinskega 
gledališča Ivan Rupnik. Zelo 
zanimiva popestritev kamni-
škega kulturnega dogajanja 
je bila tudi projekcija kratke-
ga filma, posvečenega Mais-
trovi poeziji, ki se je odvila 
kar na prostem. Film je reži-
rala Andreja Humar Gru-
den, posnela pa sta ga Matic 
in Matevž Sterle. 

Maister odseval  
tudi na fasadi
Maistrova rojstna hiša na Šutni je bogatejša za novo razstavo, ob kateri so izdali tudi katalog  
in posneli kratki film, ki so ga projicirali kar na pročelje hiše.

Projekcija kratkega filma na pročelju Maistrove rojstne  
hiše na Šutni / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Juvan je Rudolfa Maistra osvetlila kot 
pesnika, dr. Andrej Misson je predstavil številne 
uglasbitve Maistrovih pesmi, dr. Vlasta Stavbar 
pa je predstavila njegovo bogato knjižnico, ki jo 
danes hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.
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