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OBČINSKE NOVICE

Nova spletna stran

Občina Kamnik je prenovila 
svojo spletno stran, ki obča-
nom poleg novic, kontaktov 
in nekaterih zanimivosti 
omogoča tudi sodoben e-
-stik z občino. Med drugim 
je zdaj mogoče različne vlo-
ge oddati elektronsko.
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Velika planina – Občina Ka
mnik se je pred dvema leto
ma odločila, da bo na cesti 
na Veliko planino (od Kranj
skega Raka do parkirišča pri 
kamnolomu na Rakovih rav
neh) začela pobirati parkir
nino, predvsem z name
nom, da promet na planini 
uredijo in cesto asfaltirajo, 
saj je makadamska cesta ter
jala veliko stroškov zaradi 
vzdrževanja.

Zmanjšali bodo visoki 
strošek vzdrževanja ceste
Koncesijo za pobiranje par
kirnine so za dobo petih let 
lani podelili družbi Velika 
planina, ki upravlja tudi ni
halko, da bodo cesto asfalti
rali, pa so se odločili že lani. 
Za asfaltiranje bodo name
nili polovico s parkirninami 
zbranega denarja (polovico 
pa za delovanje sistema in 
stroške vzdrževanja), za pla
čilo pa so najeli tudi bančno 
posojilo. Predvidevajo, da se 
bo vložek povrnil v približno 
desetih letih. Za parkirnino 
je treba odšteti deset evrov 
za osebni avto, letna dovolil
nica za občane Kamnika sta
ne 35 evrov, lastniki objektov 
na planini pa imajo dostop 
po cesti brezplačen.
»S tem, ko smo uvedli par
kirnine, smo zagotovili tudi 
vir sredstev za financiranje 
asfaltiranja ceste, s čimer 
bomo promet na planini 
končno uredili, predvsem pa 
zmanjšali visoke stroške 
vzdrževanja zlasti pozimi in 
preprečili prašenje. Zdi se 
mi prav, da za parkirnino na 
eni in nihalko na drugi stra
ni skrbi isti izvajalec, saj se 
le tako planina lahko pove
zuje v celoto. Prepričan sem, 
da je to velika pridobitev za 
občino, na katero bomo lah
ko ponosni,« nam je povedal 
župan Matej Slapar in dodal, 

da so v ta namen ustanovili 
tudi posebno komisijo, ki 
spremlja izvajanje koncesije 
za pobiranje parkirnin pod 
Veliko planino; sestavljajo jo 
predsedniki pašnih skupno
sti Janez Koželj (Velika pla
nina), Marko Kemperl (Goj
ška planina) in Andrej 

Potočnik oziroma za njim 
Janez Gradišek (Mala plani
na) ter župana Kamnika in 
Luč, tajnik, ki je poskrbel za 
vso potrebno dokumentaci
jo, pa je Timotej Štritof iz 
občinske uprave. Ta komisi
ja je sklenila, da polovico de
narja iz pobranih parkirnin 
namenijo za urejanje infra
strukture na planini, pri če

mer so si za prvi projekt za
dali asfaltiranje ceste.

Cesta leži na ozemlju 
občine Luče
Izbrani izvajalec, gradbeno 
podjetje Berlec, je obnovo 
ceste in pripravo vsega po
trebnega za asfaltiranje za

čel že lansko jesen, z asfalti
ranjem pa so počakali do 
pomladi, da se je cestna po
vršina dodobra utrdila. Akci
ja gradbincev, ki so na cesto 
zvozili približno sto kamio
nov asfalta, je stekla 10. 
maja, vse do 13. maja pa je 
bila zaradi del cesta v celoti 
zaprta za promet. Zdaj je 
tako že asfaltiranih skoraj 

dva tisoč metrov ceste vse do 
konca parkirišča pri kamno
lomu, ob tem pa so s 25 jaški 
uredili tudi odvodnjavanje, 
zgradili oporne zidove, cesto 
pa bodo zaščitili tudi z lese
nimi zaščitnimi ograjami.
Projekt je tudi zanimiv pri
mer sodelovanja med mejni
ma občinama. Cesta je na
mreč v celoti v lasti in na 
ozemlju občine Luče, a vodi 
do objektov, ki so v občini 
Kamnik, tudi parkirišče pri 
kamnolomu je na kamniški 
strani, zato so interes za ure
ditev ceste imeli Kamničani. 
Da cesto lahko asfaltira in 
vzdržuje izbrani koncesio
nar Občine Kamnik, so potr
dili občinski svetniki Občine 
Luče.
Cesto bodo že kmalu prevo
zili tudi profesionalni kole
sarji; prav po njej bo namreč 
18. junija potekala kraljevska 
četrta etapa kolesarske dirke 
Po Sloveniji, ki se bo začela 
v Laškem in končala na Veli
ki planini.

Cesta od Kranjskega Raka do parkirišča pri kamnolomu na Rakovih ravneh, kjer je že dve leti treba 
plačati parkirnino, je asfaltirana. Vrednost del, ki jih financira družba Velika planina, je ocenjena na 
620 tisoč evrov.

Cesta na Veliko 
planino je asfaltirana

Jasna Paladin

Zaslužni za to, da je cesta do Rakovih ravni zdaj asfaltirana. Do parkirišč Ušivec, Mačkin 
kot in Jelšev konfin še vedno vodi makadam. / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Iz občine Kamnik 
so v ponedeljek sporočili, da 
je v 92. letu starosti umrl 
zdravnik in ustanovitelj am
bulante Pro bono v Ljublja
ni ter častni občan občine 
Kamnik dr. Aleksandar Do
plihar.

Bil je zdravnik, specialist 
medicine dela, prometa in 
športa, dodatno usposobljen 
iz preventivne pediatrije in 
ginekologije. V Kamniku je 
ustanovil Dispanzer za me
dicino dela, sodeloval pri 
ustanovitvi Društva diabeti
kov Kamnik in se vključil v 
boj proti alkoholizmu kot te
rapevt v Klubu zdravljenih 
alkoholikov. Delo je nadalje
val kot vodja TOZD Zdrav
stveno varstvo Kamnik, leta 
1984 postal generalni direk
tor Združenega Zdrav
stvenega doma Domžale, 
Kamnik, Litija in to delo 

opravljal do upokojitve leta 
1991. V času njegovega vo
denja je bila ustanovljena 
Zdravstvena postaja na La
zah v Tuhinju in več ambu
lant za podjetja, kot so Utok, 
Svilanit, Eta in Graditelj. Po
stavil je tudi temeljni kamen 
za gradnjo novega zdravstve
nega doma v Kamniku. Po 

upokojitvi je prevzel vodenje 
Ambulante Pro bono, kjer je 
brezplačno pomagal osebam 
v hudih socialnih stiskah. 
Leta 2012 je postal častni ob
čan občine Kamnik, v de
cembru 2013 pa je prejel po
sebno zahvalo Slovenskega 
zdravniškega društva za živ
ljenjsko delo na področju 
prostovoljstva.
Kljub visoki starosti je bil ak
tiven vse do svoje smrti; le 
nekaj dni prej je namreč še 
vedno delil zdravstvene na
svete na dogodku Rdečega 
križa Kamnik, katerega član 
je bil kar 85 let.

Dr. Doplihar je bil od leta 2012 častni občan 
občine Kamnik, odlikovala pa sta ga neizmerna 
humanitarnost in prostovoljstvo.

Umrl je Aleksandar 
Doplihar

Jasna Paladin
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AKTUALNO

Dora dobro obiskana

V Kamniku se je spomladi 
zaključil že šesti krog slika-
nja žensk v mobilni enoti 
presejalnega programa za 
raka dojk Dora. Ta se bo v 
Kamnik znova vrnila čez dve 
leti.
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KULTURA

Bliža se Križnikov 
festival

Drugi konec tedna v juniju 
bo letos rezerviran za že 
enajsti Križnikov pravljični 
festival, ki bo povečini znova 
potekal v Motniku – s temo, 
ki letos nosi naslov Zgodbe 
na poti.
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ŠPORT

Lokostrelci na Veroniki

Člani Lokostrelskega kluba 
Kamnik so med 6. in 8. ma-
jem pripravili tradicionalno 
lokostrelsko tekmovanje, že 
7. Veronica's Cup 2022, na 
katerem je sodelovalo rekor-
dnih 242 tekmovalcev iz 24 
držav.
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www.pohistvo-dabor.si

Izberite slovensko  
kakovost!

Z dodatnimi popusti

Kranjska cesta 3a, Kamnik

T: 01 831 04 81 I 051 399 577

www.pohistvo-dabor.si
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Cesto bodo že kmalu prevozili tudi profesionalni 
kolesarji; prav po njej bo namreč 18. junija 
potekala kraljevska četrta etapa kolesarske dirke 
Po Sloveniji, ki se bo začela v Laškem in končala 
na Veliki planini.

Aleksandar Doplihar
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Kamnik – Varuh človekovih 
pravic Peter Svetina si je naj-
prej ogledal Svetovalno pi-
sarno za starejše, ki jo Zavod 
Oreli skupaj s svojimi pro-
stovoljci vodi na Tomšičevi 
ulici 23. Zavod že dvanajsto 
leto učinkovito naslavlja in 
rešuje potrebe starejših v ob-
čini Kamnik. Inovativni mo-
del za reševanje potreb sta-
rejših s konkretnim prika-
zom izkušenj prostovoljcev 
iz prakse, ki je nekaj poseb-
nega v slovenskem prostoru, 
sta mu predstavila direktori-
ca Zavoda Oreli Martina 
Ozimek in svetovalec mag. 
Roman Rener.
»Obisk Varuha človekovih 
pravic daje nam, tako pro-
stovoljcem kot vodstvu Za-
voda Oreli, potrditev in pod-
poro za aktivno delovanje 
naprej. Želimo si, da bi naš 
model razširili po vsej Slove-
niji, saj je zares učinkovit in 
uspešen. Posebno moč mo-
delu dajejo tudi nova znanja 
in izkušnje, saj sodelujemo 
s štirimi fakultetami. Obisk 
Varuha je tudi priznanje Ob-
čini Kamnik, ki je v našem 
modelu prepoznala odgovor 
na aktualne izzive, najlepša 
hvala tudi njim za vso pod-
poro,« je ob obisku povedala 
Martina Ozimek in poudari-
la, da število starejših, ki po-
trebujejo pomoč, iz leta v 
leto narašča, zato si v svojih 

vrstah želijo še več prosto-
voljcev. Roman Rener je po-
udaril, da je njihov model 
koristen tako za uporabnike 
kot občino, saj razmere ka-
žejo, da je treba vedno več 
starejših negovati na njiho-
vem domu.

Za starejše je dobro 
poskrbljeno
Več o Zavodu Oreli si lahko 
preberete na spletni strani 
www.kamnik-starejsi.si, kjer 
lahko tudi zaprosite za po-
moč prostovoljca na domu 
ali preberete katero od upo-
rabnih vsebin za starejše. Za 
pogovore v živo so na voljo 

trikrat tedensko v Svetovalni 
pisarni za starejše, in sicer 
od ponedeljka do petka od 8. 
do 10. ure ter v sredo od 15. 
do 17. ure. Pokličete jih lah-
ko tudi na številko 031 395 
400. Prostovoljci, v Zavodu 
Oreli jih je aktivnih dobrih 
petdeset, starejšim pomaga-
jo pri vsakodnevnih opravi-
lih, se z njimi pogovarjajo, 
opravijo kakšen nakup, jih 
pospremijo na sprehod ...
Nad videnim je bil navdušen 
tudi Peter Svetina: »Zavod 
Oreli je odličen primer tega, 
kako lahko v lokalni skupno-
sti deluje povezovanje, kaj je 
prostovoljstvo in kako si raz-
lične generacije medsebojno 
pomagajo, kako je to medge-
neracijsko sožitje pomemb-
no in kaj prinesejo mladi ter 
starejši celotni skupnosti 
skupaj. Zagotovo je naloga 
lokalne skupnosti, da na svo-
jem področju skrbi za ob-
čanke in občane, po drugi 
strani pa je naloga države, 
da omogoči ekosistem med-
sebojnega sodelovanja in 
podpore takim iniciativam, 
kot je ta. Izjemno sem bil 
presenečen, da obstaja in 
tako dobro deluje vaš Zavod 
Oreli,« je povedal varuh, ki 
se je ob robu obiska Zavoda 
Oreli sestal tudi z županom 
Matejem Slaparjem.
Skupaj sta v preddverju ob-
činske stavbe odprla t. i. Va-

ruhov kotiček, šele četrti to-
vrstni v Sloveniji, ki je 
namenjen prebivalkam in 
prebivalcem kot informacija, 
kdaj in na kakšen način se 
lahko obrnejo na varuha člo-
vekovih pravic. Opremljen je 
s stojalom, na katerem so na 
voljo koristne informacije o 
delu varuha v obliki zloženk 
in brošur ter tudi obrazec za 
vložitev pobude.
»Varuhov današnji obisk ni 
prvi v naši občini, že pred 
dvema letoma nas je obiskal 
in bil s sodelavci na voljo ob-
čankam in občanom s sveto-
vanjem zunaj svojega sede-
ža. Veseli nas, da se je kar 
nekaj pripomb, podanih ta-
krat, tudi uspešno rešilo, 
verjamem pa, da bo tudi ta 
kotiček prispeval k hitremu 
in učinkovitemu reševanju 
različnih problemov ter ne-
jasnosti. Tudi na Občini Ka-
mnik imamo uveden podo-
ben institut, ko sem 
občankam in občanom vsak 
teden na voljo na tako ime-
novanem srečanju župana z 
občani in imamo na ta način 
uveden podoben način delo-
vanja. Pravice enega človeka 
se končajo tam, kjer se zač-
nejo pravice drugega. Tukaj 
imamo kot skupnost kar ne-
kaj izzivov in prepričan sem, 
da jih aktualni varuh člove-
kovih pravic dobro rešuje,« 
pa je povedal župan.

V Kamniku se je 9. maja ob nedavnem evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti mudil varuh 
človekovih pravic Peter Svetina. Seznanil se je z delom Zavoda Oreli in obiskal njihovo Svetovalno 
pisarno za starejše, nato pa v preddverju občinske stavbe odprl Varuhov kotiček, namenjen občanom.

Po pravice tudi preko 
Varuhovega kotička

Odprtje Varuhovega kotička v preddverju občinske stavbe / Foto: Gorazd Kavčič

Varuh je v Svetovalni pisarni za starejše prisluhnil 
predstavitvi Zavoda Oreli. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da odobri 
sofinanciranje izgradnje in opremljanje prostorov nad gara-
žami Zdravstvenega doma Kamnik v vrednosti 122.176,60 
evra. Občina Kamnik je v sodelovanju z Zdravstvenim do-
mom dr. Julija Polca Kamnik že februarja na ministrstvo 
oddala vlogo za prijavo na javni razpis za sofinanciranje in-
vesticij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 
in 2023. V prostorih bodo uredili ambulanto za fizioterapijo. 
Vrednost celotne investicije znaša okrog 470 tisoč evrov. 
Sledijo postopki za izbor izvajalca. J. P.

Uredili bodo prostore za fizioterapijo

Jasna Paladin
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Kamnik – Padajoče kamenje 
s pobočja Malega gradu je v 
preteklosti že poškodovalo 
nekaj vozil, parkiranih na 
občinskem parkirišču pod 
Malim gradom, zato se je 
občina lotila načrtovanja ce-
lovite obnove tega območja. 
Skupaj z odgovorno konser-
vatorko, predstavnico kranj-
ske območne enote Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, in strokovnja-
kom za zemeljske plazove in 
podore so si že marca ogle-
dali teren in se lotili priprave 
projektne dokumentacije, ki 
med drugim predvideva za-
ščito pobočja z mrežami, a 
treba bo pohiteti oz. izvesti 
vsaj nujno sanacijo, saj se je 
med prvomajskimi prazniki 
del zidu povsem porušil, 
tako da je nekaj večjih skal 

padlo na parkirišče, katerega 
del so zato povsem zaprli.
»Zaradi nujne zaščite ljudi 
in premoženja ter odvrnitve 
neposredne nevarnosti je 
bila izvedena omejitev do-
stopa na delu, kjer je prišlo 
do porušitve dela zidu. Na 
izrednem ogledu dogodka s 
pristojnimi službami so bili 
sprejeti ustrezni ukrepi za 
nujna gradbena, tehnična in 
druga dela, ki jih bo treba iz-
vesti v najkrajšem možnem 
času s ciljem preprečiti na-
daljnje plazenje pobočja in 
morebitno nadaljnje rušenje 
obstoječega zidu,« so nam 
odgovorili na občini in obča-
ne pozvali, naj upoštevajo 
postavljeno signalizacijo in 
navodila pooblaščenih oseb 
glede dostopa na območje. 
Župan Matej Slapar nam je 
zatrdil, da bodo dela izvedli 
v najkrajšem možnem času.

Ker dotrajano obzidje ogroža parkirišče, so se na 
občini lotili nujne sanacije. Dostop do območja 
zato v času del ni mogoč.

Del zidu na Malem 
gradu se je podrl

Jasna Paladin

Kamnik – Na javni razpis Občine Kamnik za sofinanciranje 
poletnega počitniškega varstva otrok v letu 2022 v času šol-
skih počitnic, med 27. junijem in 26. avgustom letos, ki bo 
znova namenjeno vsem otrokom od 1. do 5. razreda osnov-
ne šole iz občine Kamnik, se je prijavil en prijavitelj, in sicer 
Društvo Počitniško varstvo Kamnik, ki poletno počitniško 
varstvo v prostorih Osnovne šole 27. julija Kamnik izvaja že 
vrsto let. Za sofinanciranje počitniškega varstva je v občin-
skem proračunu na voljo devet tisoč evrov. J. P.

Črna pri Kamniku – Izbrani izvajalec Občine Kamnik v nase-
lju Črna pri Kamniku nadaljuje gradnjo kanalizacije, zaradi 
česar na cesti še vedno velja polovična zapora, ki je urejena 
s semaforjem. Do sedaj so vgradili že več kot tristo metrov 
kanalizacijskih cevi, skupno pa jih morajo 1,7 kilometra, 
tako da bodo odplake iz Črne speljali do Stahovice in od tam 
vse do Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik. Po 
zaključeni gradnji kanalizacije bo država ta del ceste na 
novo preplastila. Dela bodo potekala do 31. maja. J. P.

Počitniško varstvo med šolskimi počitnicami V Črni že tristo metrov kanalizacije

Del parkirišča pri Kavarni Veronika je zaprt. / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Največja pridobi-
tev prenovljene spletne stra-
ni Občine Kamnik (www.ka-
mnik.si) je zagotovo elek-
tronska oddaja vlog in obraz-
cev. »Vsem občanom želimo 
omogočiti možnost oddaje 
vlog po spletu, tudi v času 
zunaj uradnih ur občine. 
Odslej lahko 24 ur na dan in 
7 dni v tednu odprete elek-
tronski obrazec, izpolnite 
vlogo, jo podpišete s kvalifi-
ciranim digitalnim potrdi-
lom, po potrebi plačate takso 
in vlogo elektronsko oddate. 
S tem odpiramo elektronska 
vrata za celovito dostopnost 
spletne oddaje vlog,« pravi 
župan Matej Slapar in doda-
ja, da nova spletna stran ob-
čanom omogoča tudi preje-
manje elektronskih obvestil 
in SMS-sporočil (SMS-obve-
ščanje je na voljo le za ur-
gentna obvestila). Na spletni 
strani obiskovalec z vnosom 
svojega e-poštnega naslova 
lahko izvede brezplačno na-
ročilo na obveščanje. Vsi za-
interesirani občani se lahko 
naročijo na tedensko obve-
ščanje, s čimer bodo enkrat 
tedensko (v petek popoldne) 
prejeli elektronsko pošto z 
novicami Občine Kamnik in 
tedenskim seznamom do-
godkov v občini.

Zemljevid zapor in lokacij 
defibrilatorjev v občini

Na spletni strani ne bodo ob-
javljene le vsebine, ki jih je 
občina dolžna objavljati, am-
pak bodo skušali obseg vse-
bin razširiti na način, da 

bodo vsebine sovpadale tudi 
z novimi smernicami in 
usmeritvami glede lokalnega 
turizma in razvoja občine.
Na spletni strani tako poleg 
novic in obvestil občine lah-
ko najdemo tudi obvestila 
Uprave za zaščito in reševa-
nje, predstavitev aktualnih 
projektov, zemljevid zapor 
cest, zemljevid z lokacijami 
defibrilatorjev v občini Ka-
mnik, časopis Kamničan-ka 
v elektronski obliki, koledar 
dogodkov v občini Kamnik 
in mnogo drugega, celo 
spletne kamere z Velike pla-
nine in sv. Primoža nad Ka-
mnikom.
»Nova spletna stran omogo-
ča tudi oddajo predlogov in 

pobud občanov po kategori-
jah, pri čemer prejete pre-
dloge zbiramo in jih obdelu-
jemo brez neposrednega 
odgovarjanja na prejete pre-
dloge. Če občani želijo preje-
ti odgovor na svojo pobudo 
ali imajo kakršno koli vpra-
šanje za nas, smo zanje pri-
pravili posebno kategorijo za 
postavljanje vprašanj, kjer se 
bomo trudili odgovoriti v 
čim krajšem času. V občini 
si želimo zagotoviti transpa-
rentno poslovanje, zato nova 
spletna stran zagotavlja hiter 
in enostaven dostop do vseh 
predpisov občine. V razvidu 
predpisov je omogočeno is-
kanje glede na vsebinsko po-
dročje, omogočen je pregled 

sprejetih predpisov na posa-
mezni seji, iskanje je omo-
gočeno glede na tip (sklep, 
odlok, pravilnik), leto spreje-
tja  ... Nova funkcionalnost 
zagotavlja popolno transpa-
rentnost poslovanja in teme-
lje za participacijo občanov v 
proces poslovanja občine,« 
še pojasnjuje župan Matej 
Slapar, kot eno od velikih 
pridobitev nove spletne stra-
ni pa poudarja tudi prilago-
ditev delovanja za mobilne 
naprave in tablične računal-
nike.
Občina Kamnik se je s pre-
novo spletne strani pridruži-
la več kot polovici slovenskih 
občin, ki uporabljajo spletno 
stran e-občina.

Občina Kamnik je prenovila svojo spletno stran, ki občanom poleg novic, kontaktov in nekaterih 
zanimivosti nudi tudi sodoben e-stik z občino. Med drugim je zdaj mogoče različne vloge oddati 
elektronsko, omogočili so tudi hiter in enostaven dostop do vseh predpisov občine.

Nova spletna stran

Nova spletna stran občanom nudi vse potrebne informacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Podgorje – Znamenje, ki 
stoji tik ob železniški progi, 
ima res pestro zgodovino. 
Na njem je vklesana letnica 
1510, na desni stranici pa 
tudi dva kamnoseška znaka.
Kot pravi Zora Torkar iz 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik, je bilo krvavo zname-

nje postavljeno na mesto, 
kjer so izvrševali smrtne ka-
zni. »Znamenje je verjetno 
služilo tudi za mejo me-
stnega pomerija, do koder 
je segala oblast mestnih or-
ganov. Sodna praksa je od 
16. pa do zadnje četrtine 18. 
stoletja za dosego priznanja 
redno uporabljalo skrajno 
krute metode mučenja. Šele 
avstrijska cesarica Marija 
Terezija je leta 1776 iz prav-
nega reda odpravila torturo 
kot postopek izsiljevanja 
priznanja s prizadejanjem 
telesnih muk.«
Čas je naredil svoje in zna-
menje je bilo znova potreb-
no obnove, ki se je je Obči-
na Kamnik lotila v skladu s 
pogoji Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Konser-
vatorsko-restavratorski po-
seg je zajel: mehansko od-
stranjevanje mahov in 

lišajev s površine kamna, 
tlačno čiščenje z uporabo 
profesionalnih nedestruk-
tivnih sredstev za odstra-
njevanje vezanih nečistoč, 
mehansko odstranjevanje 
preperelega kamna in neu-
streznih cementnih plomb 
na spojih sestavnih ele-
mentov, mehansko odstra-
njevanje preperelih apne-

nih nanosov in plomb, 
kemijsko globinsko utrjeva-
nje površine kamna, ugota-
vljanje morebitnih razpok v 
kamnu in injektiranje s pa-
roprepustno maso, vzposta-
vitev oprijema na stiku in 
teksturno nadomestitev ve-
čjih manjkajočih delov ka-
mna in spojev z barvno 
ustrezno in paroprepustno 
maso, tonsko usklajevanje 
demolacij z lazurami, kon-
serviranje kovinskih delov 
spomenika in nadgradnjo, 
nanos zaščitnega in hidro-
fobnega premaza, odstra-
njevanje travne ruše, poglo-
bitev, pregled in zaščito 
temeljev in nameščanje 
prodnatega nasipa ter do-
kumentiranje.
Vrednost projekta je 4.720 
evrov, dela pa je opravil aka-
demski kipar konservator 
Matej Turnšek.

Jasna Paladin

Občina Kamnik je obnovila t. i. krvavo znamenje 
v Podgorju, ki sega v leto 1510 in stoji na mestu, 
kjer so nekdaj izvrševali smrtne kazni.

Krvavo znamenje 
so obnovili

Znamenje v Podgorju ima letnico 1510. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Družba Elektro 
Ljubljana že od lanskega leta 
na območju občine izvaja in-
vesticijo, ki bo občanom pri-
nesla veliko pridobitev – za-
nesljivejšo in zadostno doba-
vo električne energije.
»V letu 2020 smo pristopili 
k izdelavi projektne doku-
mentacije, ki zajema izgra-
dnjo dveh novih srednjena-
petostnih kablovodov proti 
Stahovici za potrebe podjetja 
Calcit ter voda, ki bo prevzel 
napajanje odjemalcev na po-
dročju dela Mekinj, Zduše, 
Godiča in doline Črne. Trasa 
vodov poteka od razdelilne 
transformatorske postaje 
Kamnik 110/20 kV, ki je sta-
cionirana v Podgorju, prečka 
železniško progo proti Du-

plici, mimo trgovskega cen-
tra Mercator, čez Kamniško 
Bistrico naprej ob kamniški 
obvoznici, zavije na Cankar-
jevo cesto, nadaljuje proti sa-

mostanu ter Zduši in Godi-
ču, kjer spet prečka 
Kamniško Bistrico in nada-
ljuje pot proti Zagorici. Prvi 
del trase se zaključi v Staho-

vici, drugi del pa nadaljuje 
proti Črni. Vzporedno z iz-
gradnjo novih kablovodov je 
v minulih mesecih potekala 
tudi energetska obnova raz-
delilne transformatorske po-
staje, kjer smo namestili do-
datni tretji transformator 
110/ 20 kV, moči 31,5 MVA,« 
so na naša poizvedovanja 
odgovorili v družbi Elektro 
Ljubljana in sklenili, da bo z 
izgradnjo novih kablovodov 
ter rekonstrukcijo razdelilne 
transformatorske postaje 
omogočen nadaljnji razvoj 
industrije v Stahovici, saj se 
bo izboljšala zanesljivost in 
kakovost dobave električne 
energije.
Ocenjena vrednost naložbe 
znaša štiri milijone evrov, 
dela pa bodo zaključena v le-
tošnjem letu.

Družba Elektro Ljubljana polaga nove kablovode, ki bodo stabilno dobavo elektrike omogočili na 
severnem delu občine, predvsem podjetju Calcit. Investicija je vredna štiri milijone evrov.

Močnejše električno omrežje

Jasna Paladin

Takole so nov kablovod polagali na Zduši. / Foto: Občina Kamnik

Krivčevo – Občina pripravlja projektno dokumentacijo, ki bo 
predvidevala faznost obnove stavbe Podružnične šole Gozd 
na Krivčevem, pomembna novost pa je to, da občina v šoli 
namerava urediti tudi oddelek vrtca. »Domačini in Krajevna 
skupnost Črna si želijo, da bi občina obstoječo podružnično 
šolo podrla in zgradila novo, a stroški za to so previsoki, 
zato pripravljamo projekte, kako obstoječo stavbo čim bolje 
izkoristiti in obnoviti. Če imajo starši iz tega dela občine 
otroke, ki obiskujejo Osnovno šolo Stranje, bodo tja razu-
mljivo vozili tudi mlajše otroke, ki obiskujejo vrtec, če pa 
bomo enoto vrtca uredili tudi v Podružnični šoli Gozd, sem 
prepričan, da bodo tja vpisovali tudi svoje šoloobvezne 
otroke. Na ta način je občina problematiko pred leti rešila 
tudi v Motniku. Želimo si namreč, da bi podružnična šola, 
ki jo letos obiskuje osem otrok, ostala živa. V načrtih je tudi 
energetska sanacija stavbe; še letos se bomo prijavili na jav-
ni razpis za sofinanciranje in upam, da bomo uspešni,« 
nam je povedal župan Matej Slapar in dodal, da je v leto-
šnjem proračunu za POŠ Gozd že zagotovljenih sto tisoč 
evrov. J. P.

V Podružnični šoli Gozd bo tudi vrtec
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Ob nastopu mandata si je 
vsak od nas zadal svoje cilje, 
nato pa smo jih s skupnimi 
močmi poskušali doseči čim 
več, za napredek naše občine 
in boljše življenje vseh nas. V 
tem mandatu lahko zagotovo 
rečemo, da se je v naši občini 
gradilo in so (ter bodo) nasta-
jali novi projekti: začetek gra-
dnje nove OŠ Frana Albreh-
ta, energetska sanacija Poli-
cijske postaje Kamnik, sofi-
nanciranje gradnje prizidka 
h gasilskemu domu Kamnik, 
energetska sanacija Doma 
kulture Kamnik, obnova kra-
jevnih kulturnih domov (Go-
dič, Kamniška Bistrica, Sre-
dnja vas, Šmartno v Tuhinju, 
Duplica), nakup nepremič-
nin za razvoj podjetništva, 
kulturne dejavnosti, turizma 
in športa (območje nekdanje 
smodnišnice, KD Duplica, 
prostori Glasbene šole nad 
ZZZS), nova in prenovljena 
športna igrišča za kakovostne 
športne aktivnosti in prostor 
za druženje (podružnični šoli 
Vranja Peč in Zgornji Tu-
hinj, enota Kekec Vrtca Anto-
na Medveda, športno igrišče 
Gozd, OŠ Marije Vere, Špor-
tni park Virtus), za čisto 
vodo smo pristopili k zavaro-
vanju vodnega vira Iverje, 
gradnja kanalizacije in obno-
va vodovoda, urejanje varnih 
šolskih poti (podružnični šoli 
Nevlje in Šmartno v Tuhinju, 
OŠ Stranje, Volčji Potok), 
obnova cestišča kamniške ob-
voznice za večjo varnost in 
boljšo pretočnost prometa, 
gradnja modernega zbirnega 
centra za ravnanje z odpadki 

v Suhadolah (skupni projekt 
občin Kamnik in Komenda), 
celostna prenova železniškega 
postajališča Kamnik Graben, 
sanacija zemeljskih plazov, 
obnova mestnega jedra – 
Plečnikove fasade in Stražne-
ga stolpa, prenova Samosta-
na Mekinje, gradnja kolesar-
ske povezave Kamnik–Men-
geš–Trzin–Ljubljana ter ure-
ditev kolesarske povezave Ka-
mnik–Godič, skrb za mobil-
nost – Prostofer – brezplačni 
prevoz za starejše, gradnja 
parkirne hiše in še več …
V sodelovanju z Občino Ka-
mnik je vsako leto organizira-
nih več kulturnih dogodkov, 
za najmlajše in večno mlade 
po srcu ter za turistično prepo-
znavnost našega Kamnika. 
Verjamem, da bomo letos obe-
ležili lep jubilej največjega 
etnološkega festivala v Sloveni-
ji – Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine. In prepri-
čana sem, da bomo lokalno 
skupnost tudi v prihodnje raz-
vijali in ohranjali kakovostno 
življenje, s ključnima vredno-
tama – strpnostjo in sodelova-
njem – vseh nas, ki živimo v 
Kamniku.

V zadnjem obdobju smo na 
sejah občinskega sveta obrav-
navali nekaj ključnih projek-
tov za razvoj mesta. Naša 
občina in še zlasti mesto Ka-
mnik imata veliko kvalitet, 
zaradi katerih sta zelo zaže-
lena lokacijo za bivanje. Lju-
dje se priseljujejo, saj mesto 
Kamnik poleg bližine Ljublja-
ne nudi tako dobro organizi-
rano družbeno in javno infra-
strukturo, številne kulturne 
dogodke kot tudi izjemno na-
ravno okolje s Kamniškimi 
Alpami v ozadju. Vendar je 
nepremičnin, ki bi omogočale 
mlajšim generacijam, da pri-
dejo do lastne strehe nad gla-
vo, na voljo bolj malo. Ponud-
ba rabljenih stanovanj v naši 
občini je dokaj skromna, no-
vih projektov ni bilo kaj dosti, 
cene pa se vse bolj dvigajo.
Namere investitorjev, da za-
ženejo nekatere stavbne pro-
jekte v našem mestu na loka-
cijah, ki so po prostorskih ak-
tih že dolgo predvidene za 
gradnjo, vidim kot zelo do-
brodošle. Na ta način bomo 
pridobili ponudbo novih sta-
novanj, hkrati pa uredili ob-
močja, ki so že dolgo časa de-
gradirana. S tem mislim 
predvsem na Utokovo jamo, 
zgodbo, ki ostaja nedokonča-
na že 25 let. Takih projektov 
ne gre ustavljati, temveč je 
treba dobronamernega inve-
stitorja usmeriti, da poleg čim 
kvalitetnejših in dostopnih 
stanovanj naredi nekaj tudi 
za dobrobit širšega prostora. 
Konkretno v tem primeru z 
zagotovitvijo dodatnih par-
kirnih mest za potrebe upo-

rabnikov in prebivalcev Šutne 
ter razvojem druge družbene 
infrastrukture v okviru kom-
pleksa, ki bo v širšo korist.
Drugi projekt, ki ga želim 
omeniti, je novi Lidl ob Lju-
bljanski cesti pri Mercatorju. 
Investitor je na občino prišel 
s klasično izhodiščno namero 
za izgradnjo velike pritlične 
trgovine s številnimi parkir-
nimi mesti. Gre za grajenje 
»ne-prostora«, na katerem 
zunaj uradnih ur trgovine 
ostane mrtvilo. Neracionalne 
izrabe prostora, s katero me-
sto razen velike trgovine ne 
pridobi ničesar, nisem mogel 
podpreti. V času obravnave 
projekta na občinskih sejah 
sem se zavzemal, da se nad 
trgovino zgradi še nekaj etaž 
z drugimi stanovanjskimi ali 
družbenimi funkcijami. Pri-
zadevanja so bila uspešna, 
saj je investitor objekt spre-
menil do te mere, da bomo v 
Kamniku dobili prvi Lidl v 
Sloveniji, ki osnovno trgovin-
sko funkcijo nadgradi s po-
nudbo stanovanj. Objekt po-
stane na ta način korak k 
mestotvornosti in živ del ur-
banega tkiva.

Za napredek  
naše občine

Investicijske 
namere

Natalija Berlec, 
svetnica SDS

Jernej Markelj,  
svetnik NSi

Kamnik – Sodelujoči partnerji v projektu speciAlps2, med 
njimi je tudi Občina Kamnik, so se pred dnevi sestali na 
drugi izmenjavi. Najprej je potekal študijski obisk v dolini 
Soče, nato pa še v pilotni regiji projekta, to je v Kamniško-
-Savinjskih Alpah. V Lučah so pripravili konferenco, na kate-
ri je bila osrednja tema dneva izvirska voda v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah. Dogodka sta se udeležila tudi vršilec dolžno-
sti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Sve-
tec in Barbara Strajnar iz občinske uprave. Slednja je pred-
stavila aktivnosti Združenja Kamniško-Savinjske Alpe s po-
udarkom na vodnem potencialu območja. Na konferenci so 
bili sprejeti tudi nekateri predlogi ukrepov za izboljšanje 
stanja okolja v pilotnih regijah, ki jih bodo posredovali lokal-
nim oblastem v posameznih regijah. J. P.

Srečanje partnerjev projekta speciAlps2

Za razvoj Kamnika

je ključnega pomena ustvarjanje 
pogojev za dvig kvalitete 
življenjskega okolja. Ukrepi za 
zagotavljanje boljših življenjskih 
pogojev se izvajajo v skladu s 
strateško načrtovano prostorsko 
politiko. Za razvoj infrastrukture 
na področju prometa, vzgoje in 
izobraževanja, zdravstva, kulture 
in športa se morajo zagotavljati 
sredstva ne glede na politične 
barve občinskega sveta. Razvoja 
si ni moč predstavljati brez 
predhodno razvite infrastrukture.
Naprej cesta in potem avto?

Seveda, predhodna gradnja 
infrastrukture in zagotavljanje 
varnega ter urejenega okolja 
so pogoj, da se bo tudi Kamnik 
kot občina bolje in hitreje razvil. 
Sprejemanje prostorskih aktov, 
ki jih nato ne realiziramo ali 
bolje rečeno jih ne realiziramo 
ravno v delu gradnje komunalne 
opreme, prometne in družbene 
infrastrukture, kot so površine za 
šport, rekreacijo in predšolsko 
vzgojo, nimajo nobenega smisla. 
Podpirate gradnjo novih 

stanovanj?

Podpiram gradnjo stanovanj 
ter strnjenih stanovanjskih hiš 
na območjih, kjer je predhodno 
zagotovljena prometna ter 
komunalna opremljenost zemljišč. 
Komunalna opremljenost je pogoj 

za širjenje tako stanovanjskih kot 
tudi gospodarskih ali poslovnih 
con. Občina Kamnik mora imeti 
vnaprej komunalno opremljena 
območja, da lahko investitorjem 
ponudi oziroma omogoči gradnjo, 
kot tudi kvalitetne pogoje bivanja 
ali poslovanja. 
Kaj menite o gradnji v K6 Utok?

''Utokova jama'' je šolski primer, ki 
kaže na to, da že dolgo ne vodimo 
proaktivne prostorske politike. 
Razlogov je zagotovo več, verjetno 
ne gre zgolj za pomanjkanje vizije, 
lahko tudi, pa vendar menim, 
da gre tu predvsem za skromna 
sredstva občinskih proračunov 
na splošno. Dejstvo je, da ima 
občina komaj dovolj sredstev 
za izvajanje nalog, poverjenih s 
strani države, in vedno zmanjka 
sredstev za investicije, obnove in 
razvoj. Projekt K6 Utok, ki je bil 
začet z gradnjo I. faze pred 20 leti 
in omogoča investitorju gradnjo 
stanovanj, zame ni optimalen 
zaradi mogočih prometnih rešitev 
(pretočnosti in števila parkirišč), 
dejstvo pa je, da smo v zadnjih 20 
letih vsi skupaj naredili premalo 
ali nič, da bi bilo drugače. Celotno 
območje nekdanjih tovarn 
Alprem in Utok bi morali reševati 
skupaj in enotno.
Na kaj ste ponosni v tem 

mandatu?

Posvetil sem se realizaciji 
projektov, ki bodo izboljšali 
kvaliteto življenja, naši otroci 
morajo odraščati v zdravem in 
varnem okolju – gradnja OŠ Frana 
Albrehta, izgradnja Športnega 
parka Virtus ter površin za šport, 
rekreacijo in prosti čas. Začeto 
bomo nadaljevali.

Bogdan Pogačar, vodja 

svetniške skupine NSi Kamnik

Ljubljana, Kamnik – V tokra-
tni raziskavi na inštitutu v 
primerjavi s prejšnjo objavo 
podatkov opažajo izboljšanje 
več kazalnikov, a kot poudar-
jajo, pri nekaterih ne sme-
mo zanemariti vpliva epide-
mije na sicer zaželene tren-
de. Podrobnosti raziskave, 
tako o občini Kamnik kot 
tudi o preostalih občinah v 
državi, so na voljo na sple-
tnem naslovu obcine.nijz.si.
Kot kažejo podatki raziska-
ve Zdravje v občini, so bili 
delovno aktivni Kamničani 
manj odsotni z dela zaradi 
bolniškega dopusta. Povpre-
čje v občini namreč znaša 
16,4 koledarskega dneva na 

leto, na ravni države pa 18. 
Prav tako je bil nižji od dr-
žavnega povprečja tudi de-
lež oseb, ki prejemajo zdra-
vila zaradi povišanega 
krvnega tlaka ali sladkorne 
bolezni. Stopnja bolnišnič-
nih obravnav zaradi srčne 
kapi je bila 1,6 na tisoč pre-
bivalcev, starih med 35 in 
74 let, v Sloveniji pa 2,1. 
Manj je bilo tudi obravnav 
možganskih kapi. Več kot 
na ravni države pa je bilo 
bolnišničnih obravnav pri 
starejših prebivalcih zaradi 
zlomov kolka. Med občani 
so jih obravnavali 7,3 na sto 
tisoč prebivalcev, na ravni 
države pa 6,5. Kamničani so 
v povprečju tudi manj upo-
rabljali storitve pomoči na 

domu. Večja od državnega 
povprečja pa je bila umrlji-
vost zaradi samomorov.
Telesni fitnes otrok v občini 
je bil blizu slovenskemu 
povprečju, nekoliko višja pa 
je bila čezmerna prehranje-
nost otrok.
Bolnišničnih obravnav zara-
di poškodb v transportnih 
nezgodah je bilo 1,8 na tisoč 
prebivalcev, na ravni države 
pa 1,3. Delež prometnih ne-
sreč z alkoholiziranimi pov-
zročitelji pa je bil blizu slo-
venskega povprečja.
Kamničani so se bolje od 
slovenskega povprečja odzi-
vali na preventivni program 
Svit, namenjen presejanju 
za raka debelega črevesja in 
danke. Odzivnost je bila 

67,8-odstotna, v Sloveniji pa 
64,4-odstotna. Boljša je bila 
tudi odzivnost v programu 
Dora, ki je namenjen zgo-
dnjemu odkrivanju raka 
dojk. V programu Zora, ki 
služi presejanju za raka ma-
terničnega vratu, je bila v 
Kamniku odzivnost 69,2-od-
stotna, kar je podobno kot 
znaša povprečje na ravni dr-
žave.
Po novoodkritih primerih 
raka debelega črevesja in 
danke, pljučnega raka in 
raka dojke se kamniška obči-
na statistično značilno ni 
razlikovala od slovenskega 
povprečja. Kot sicer opozar-
jajo na NIJZ, gre v teh pri-
merih sicer za podatke iz 
leta 2018.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos pripravil podatke o zdravju prebivalcev v 
slovenskih občinah, ki tokrat večinoma vključujejo podatke prvega pandemičnega leta 2020. 
Podrobneje smo preverili, kaj podatki pravijo o zdravju občanov v kamniški občini.

Raziskava o zdravju Kamničanov

Aleš Senožetnik

Kamnik – Gradnja kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–
Trzin–Ljubljana še vedno poteka. V občini Kamnik je pretekli 
teden potekalo betoniranje počivališča pri nekdanji deponiji 
odpadkov na Duplici. V občini Mengeš potekajo izkopi in 
nasipavanje terena na Mengeškem polju, v občini Trzin pa 
se nadaljujejo dela na trasi kolesarske povezave v industrij-
ski coni. Tudi dela na kolesarski povezavi Kamnik–Godič se 
nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. 
Nadaljujejo se dela na prepustih in vgrajevanje robnikov. 
Dela na treh prepustih so končana, na severnem delu trase 
pa je izvedeno tudi že humuziranje brežin, so sporočili z 
občine. J. P.

Gradnja kolesarskih povezav se nadaljuje

Vrhpolje – Dela se nadaljujejo tudi na Vrhpoljah, kjer izvaja-
lec že od konca lanskega leta obnavlja vodovod in kanaliza-
cijo. »Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije je končana, 
nadaljuje pa se gradnja vodovoda. Narejena je že povezava 
meteorne kanalizacije na t. i. Suhi potok, ki se izteka v Ne-
vljico,« sporočajo z občine in se zaradi popolne zapore sta-
novalcem zahvaljujejo za razumevanje. J. P.

Na Vrhpoljah še vedno popolna zapora
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Kamnik – Mobilna enota 
programa Dora je stala ob 
Domu kulture v Kamniku. V 
pol leta (od septembra 2021 
do marca 2022) so na ma
mografijo povabili 3.665 

žensk med 50. in 69. letom 
starosti iz občine Kamnik, 
nekatere med njimi že v še
sti krog. Mamografije se je 
udeležilo dobrih 78 odstot
kov povabljenih žensk, kar 
je zelo dober rezultat, saj 
presega 70 odstotkov, koli

kor je pogoj, da lahko v pro
gramu zgodnjega odkrivanja 
raka dojk uspešno dosežejo 
ključni cilj, tj. zmanjšanje 
umrljivosti žensk v ciljni po
pulaciji za tretjino. Od vseh 
slikanih žensk so jih 99 po
vabili na nadaljnjo diagno

stično obravnavo na Onkolo
ški inštitut Ljubljana.
Dora je državni program 
zgodnjega odkrivanja raka 
dojk, kjer omogočajo žen
skam med 50. in 69. letom 
starosti pregled z mamogra
fijo vsaki dve leti.

V Kamniku se je spomladi zaključil že šesti krog slikanja žensk v mobilni enoti presejalnega programa 
za raka dojk Dora. Ta se bo v Kamnik znova vrnila čez dve leti.

Dora dobro obiskana

Jasna PaladinKamnik – Tednu Rdečega 
križa, ki vsako leto poteka 
med 8. in 15. majem, se je 
pridružilo tudi Območno 
združenje Rdečega križa Ka

mnik. V četrtek, 12. maja, so 
v Mercator centru Kamnik 
prostovoljci pod vodstvom 
sekretarja Območnega zdru
ženja Rdečega križa Kamnik 
Viktorja Mikeka postavili 
stojnico, na kateri so mimo
idočim delili letake in pred

stavljali svoje dejavnosti, iz
vajali so brezplačne meritve 
krvnega sladkorja, krvnega 
tlaka, holesterola in kisika v 
krvi, predstavili pa so tudi 
postopke oživljanja in upo
rabo defibrilatorja. Zdrav

stvene nasvete je občanom 
ta dan delil tudi dolgoletni 
prostovoljec Rdečega križa, 
zdravnik in častni občan 
Aleksandar Doplihar, vso 
podporo pa je zbranim s svo
jim obiskom namenil tudi 
župan Matej Slapar.

Teden v znamenju 
Rdečega križa
Jasna Paladin

Stojnica Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, kjer 
so opravljali tudi brezplačne meritve, je bila dobro 
obiskana. / Foto: Jasna Paladin

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

PRIMERI ODPADKOV, KI SO PAPIR IN KARTON

V JUNIJU BOMO RAZDELJEVALI POSODE  
Z MODRIM POKROVOM
Kot smo že napovedali, bomo vsakemu individualnemu gospodinjstvu (hiša) v mesecu juniju 

dostavili posodo z modrim pokrovom prostornine 240 litrov za ločeno zbiranje papirja in 

kartona. Prvo praznjenje posode bomo izvedli v mesecu juliju, posodo bomo praznili enkrat 

na 4 tedne. Bodite pozorni na novi koledar odvoza odpadkov, ki bo priložen mesečni polo-

žnici za opravljene storitve, ki jo boste prejeli v začetku meseca junija. Mesečni strošek za 

opravljene storitve bo kljub uvedbi nove storitve ostal nespremenjen.

BODITE POZORNI!

Z uvedbo nove storitve se spreminja tudi pogostost odvažanja črne posode s črnim  

pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz individualnih gospo-

dinjstev (hiša), ki jo bomo tudi praznili enkrat na 4 tedne.

Gospodinjstvo, v katerem je novorojenček ali starostnik, ki potrebuje plenice, lahko zap-

rosi za dostavo dodatne črne posode brez dodatnega plačila za določen čas najmanj 

2 leti pri novorojenčku oziroma dokler bo obstajala potreba pri odrasli osebi. Doda-

tno posodo lahko naročite:

.   po telefonu: 01 723 82 42 ali

.   po elektronski pošti: oc.kamnik@publikus.si.

Ločeno zbiranje papirja in kartona v posodi z modrim pokrovom (1100 litrov) bo veljalo 

tudi za večstanovanjske objekte. Odvažanje vseh vrst odpadkov bo pri blokih potekalo 

kot do sedaj, to je enkrat na teden.

PAPIR:

   časopisi, revije,

   prospekti, brošure, katalogi, letaki,

   knjige, zvezki,

   pisemske ovojnice, dokumenti,

   papirnate vrečke, ovojni papir.

KARTON:

   kartonske škatle,

   kartonski zvitki ali tube,

   kartonske gajbice (za sadje in zelenjavo),

   embalaža zamrznjene hrane,

   lepenka.

Velika planina – Na Veliki planini bodo v soboto, 21. maja, 
organizirali dveurno delavnico z naslovom Spoznavanje 
zdravilnih rastlin in njihove uporabe, ki se bo začela ob 10. 
uri z zborom na Gradišču (vrh sedežnice). Z Gradišča se 
bodo udeleženci sprehodili po Veliki planini in si v naravi 
ogledali in prepoznavali zdravilne rastline. Poudarek delav-
nice bo na trajnostnem nabiranju rastlin in spoštovanju do 
narave. Delavnica bo zajemala tudi napotke o sušenju in 
shranjevanju zdravilnih zelišč ter o prednostih uporabe div-
jih rastlin. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi žepno knjižico 
Alpski vrt v naravi, ki vsebuje fotografije in opis šestdesetih 
alpskih rastlin Velike planine. Delavnico, ki je brezplačna, bo 
vodila Tina Mele, potrebne pa so prijave na booking@veli-
kaplanina.si. J. P.

Spoznavanje zdravilnih rastlin in njihove uporabe

Kamnik – Člani Športnega društva SAPPA iz Kamnika bodo 
ob pomoči sponzorjev in donatorjev letos že enajstič orga-
nizirali in izvedli lastni humanitarni izobraževalno-terapev-
tski projekt z naslovom Jadranje za jutri, ki je namenjen 
otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na 
jadranje jih bodo popeljali v dveh terminih, in sicer med 21. 
in 24. majem ter med 25. in 28. majem. Pri projektu sodelu-
je 34 otrok oz. mladoletnikov ter 14 spremljevalcev z OŠ 27. 
julij iz Kamnika, OŠ Jela Janežiča iz Škofje Loke, POŠ Topol 
iz občine Medvode, OŠ Antona Janše iz Radovljice, Zavod 
za gluhe in naglušne iz Ljubljane in Center IRIS – center za 
izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe 
in slabovidne Ljubljana. Zanje bo na štirih jadrnicah skrbelo 
deset članov posadke. J. P.

Tudi letos Jadranje za jutri

Tunjice – Člani Društva Tun'ški glas vabijo na prireditev Z 
glasbo v poletje s tunjiškimi glasbeniki, ki bo v nedeljo, 22. 
maja, ob 15. uri na Jeršinovi domačiji na Tunjiški Mlaki. Po 
zaključku prireditve vas bo zabaval Gradišekov Jano. J. P.

Z glasbo v poletje s tunjiškimi glasbeniki

Kamnik – Občina je na svoji spletni strani pod zavihkom 
Razpisi te dni objavila dva razpisa, in sicer Javni razpis za 
vzdrževanje športnih igrišč v krajevnih skupnostih občine 
Kamnik, katerega rok poteče 27. maja, in pa Javni razpis za 
sofinanciranje športnih počitniških aktivnosti za otroke, ki 
bo odprt do 31. maja. J. P.

Občina je objavila dva javna razpisa



Kultura

6   petek, 20. maja 2022   

… še kaj pihnete v saksofon?
Seveda ga še igram. Zdaj že 
37 let, potem ko sem začel s 
trobento, vmes šel na bobne, 
nakar mi je kolega pozavnist 
Emil Spruk rekel, da bo sa-
ksofon pravi zame. Sem član 
Mestne godbe Kamnik in 
odigram vse naše nastope, 
če mi le čas dovoljuje, z ve-
seljem prihajam tudi na vaje 
ter tako skušam biti zgled 
drugim. Ker sta funkciji 
predsednika godbe in zveze 
nezdružljivi, sem se zato 
prvi odpovedal.

Ko smo ravno po prvem 
maju – slišal sem, da ima 
kamniška godba prav pose-
ben pristop do prvomajske 
budnice ...
Upam si trditi, da naša god-
ba s prvomajsko budnico kot 
najbolj tradicionalnim vsa-
koletnim nastopom sloven-
skih godb začne prva v drža-
vi. Ob 3. uri in 20 minut 
zjutraj običajno na Glavnem 
trgu že izvajamo prvo korač-
nico. Ljudje se ne pritožuje-
jo, nasprotno – nekateri nas 
že pričakajo, pozdravljajo 
nas z balkonov markantnih 
mestnih hiš, pridružijo se še 
kamniške mažoretke in po-
tem z avtobusom po krajev-
nih skupnostih v občini na-
redimo več kot sto 
kilometrov. Zaključimo ob 
11. uri na prvomajski prosla-
vi v Kamniški Bistrici. Bu-
dnica je svojevrsten adrena-
lin za vse nas, hkrati pa tudi 
lepo družabno doživetje.

Imajo Kamničani radi svojo 
godbo?
Mislim, da jo imajo radi. 
Pred leti so bili komentarji, 
da so "pleh muzike" tiste, ki 
igrajo za klobaso in pivo. 
Danes, še posebej kot pred-
sednika zveze, me morebi-
tna taka izjava zelo moti. 
Lahko pa rečem, da se je v 
zadnjih letih mnenje ljudi 
spremenilo in se lahko pri-
merjamo tudi s simfoniki. 
Klarineti zamenjajo godala, 

v godbah izbiramo zahtev-
nejše skladbe …

Za razliko od nekoč, ko so se 
pogosto delili inštrumenti – 
ti boš trobento, ti tubo, ti pa 
klarinet – danes v orkestre 
prihajajo mladi godbeniki, 
ki so notalni in imajo konča-
no vsaj nižjo glasbeno šolo, 
kar je zagotovo prednost, 
mar ne?
Vsekakor. Odlično sodeluje-
mo s slovenskimi glasbeni-
mi šolami, ki so osnova za 
vstop v orkester. Z razliko od 
brenkalcev in godalcev ima-
jo trobilci in pihalci prav v 
godbah možnost igrati tudi 
po tem, ko so svoj inštru-
ment na primer zaradi štu-
dija za nekaj let že postavili v 
kot. Nekako se spet vrnejo h 
glasbi.
Pred tridesetimi leti sta bila 
eden, dva s srednjo glasbeno 
šolo, zdaj v orkestrih ne 
manjka študentov, ki šolanje 
nadaljujejo na Akademiji za 
glasbo.

Leta 2018 ste bili prvič izvo-
ljeni za predsednika Zveze 
slovenskih godb, v kateri je 
več kot sto godb in več tisoč 

članov, marca ste nastopili 
svoj drugi mandat. Čemu 
pripisujete tako zaupanje v 
vaše delo?
V obdobju pred tem sem že 
bil podpredsednik zveze in 
sem šele začel spoznavati 
način dela, ko sem nastopil 
mandat predsednika, sem z 
ekipo ravno začel uvajati 
nove ideje, ko je vse skupaj 
zaustavila korona in smo 
morali delati pod omejenimi 
pogoji. Godbe so se vsule z 
vprašanji, kako in kaj z vaja-
mi, igranjem, nastopi, a na 
začetku nismo imeli ničesar 
oprijemljivega. Obstajala je 
bojazen, da se bo ta del kul-
ture ustavil in bo pot nazaj 
dolga. Ne le da je bilo oteže-
no delo v glasbenih šolah, 
odpadali so vsi izobraževalni 
projekti, seminarji, tekmo-
vanja. S precej truda in iz-
najdljivosti nam je to obdo-
bje le uspelo "preživeti". 
Letos bodo tekmovanja in fe-
stivali, kot kaže, potekali 
brez omejitev, v Brežicah, 
Ormožu, Dolskem, avgusta 
prihaja Musica creativa s 
koncerti v Izoli, Kopru z za-
ključkom v Slovenski filhar-
moniji.

Katere so glavne težave da-
našnjih godb, članic zveze? 
Pomanjkanje financ, mogo-
če želja po večji prepoznav-
nosti?
Številčno smo najbolj re-
prezentativna zveza v drža-
vi, celo zborovskih pevcev 
je recimo manj kot nas. 
Smo tudi člani mednaro-
dne zveze CISM in preko 
nje tudi Unicefa. Mogoče je 
v zadnji letih še posebej za-
radi epidemije opazen ra-
hel osip glasbenikov, pri 
marsikateri godbi so se 
oklestili proračuni za delo-
vanje, zato bodo ponekod 
izostali večji projekti. God-
be sodijo med dražje dejav-
nosti. Če si pevec, imaš in-
štrument v grlu, mi pa za 
inštrumente potrebujemo 
redne servise, ki niso poce-
ni. Ponekod tudi nimajo 
najboljših pogojev za vaje, 
kar je treba vzeti v zakup, 
ko se v različnih kategori-
jah prijavljajo na tekmova-
nja. Prav tako je še nekaj 
obolelosti zaradi korone, v 
nekaterih godbah se težje 
naučijo zahtevnejši pro-
gram. Je pa res, da naši tuji 
partnerji pravijo, da smo 
kljub vsemu svetel primer, 
kakšno mora biti državno 
tekmovanje, občudujejo 
našo samoorganiziranost 
in ljubiteljsko delovanje, 
pri čemer pa je kakovost 
naših godb na zelo visokem 
nivoju in primerljiva s pro-
fesionalnimi orkestri.

V kakšni »formi« je danes 
Mestna godba Kamnik?
V zadnjem času je godba 
pridobila sedem novih čla-
nic in članov tako pri pozav-
nah kot trobentah in klarine-
tih. Naše sodelovanje z 
glasbeno šolo je odlično, je 
pa res, da nam vedno manj-
kajo mladi, ki bi igrali nizka 
trobila.
Sicer godba deluje dobro, ta-
koj ko se je odprla možnost 
za vaje, so se začele priprave 
za spomladanski koncert. V 
pripravi pa je tudi razpis za 
novega dirigenta.

Po štirih letih vodenja Zveze slovenskih godb je bil Kamničan Boris Selko v začetku letošnje pomladi 
izvoljen za nov štiriletni predsedniški mandat. Že štirideset let je član Mestne godbe Kamnik, je 
soustanovitelj in drugi tenor Klape Mali grad, ki bo prihodnje leto praznovala dvajset let obstoja in ...

Prvi godbenik v državi

Boris Selko ima štirideset let godbenih izkušenj v Mestni 
godbi Kamnik. / Foto: Igor Kavčič

Podgorje – Ženske v ogledalu je naslov knjige, ki jo je nedav-
no izdala Natalija Pavlič iz Podgorja, ki smo jo v časopisu 
Kamničan-ka že predstavili lani, ko je izdala knjigo Kava s 
smetano. V tokratnem delu se je osredotočila na štiri ženske 
like – hčer Renato, babico Magdo, staro mamo Joži in mami 
Silvo ter družinske skrivnosti, ki privrejo na dan na družin-
skem praznovanju. »To je pripoved o soočanju z njimi in 
iskanju rešitev. Omenjene ženske si povedo vse, kar si lah-
ko, in zamolčijo tisto, kar bi mogoče morale povedati, pa si 
ne upajo. Kako uzreti odblesk smisla v sami sebi, svoji dru-
žini, naši vasi in velikem mestu?« se sprašuje avtorica, ki se 
je pisanja, kamor vpleta tudi lastne izkušnje in doživljanja, 
lotila v svojih zrelih letih, čeprav nadvse rada bere že vse 
življenje. J. P.

Natalija Pavlič izdala novo, že peto knjigo

Igor Kavčič

Snovik – V Snoviku bo v soboto, 21. maja, potekala nova 
Kamniška literarna transverzala. Na pobudo Knjižnice Fran-
ceta Balantiča Kamnik so s Termami Snovik in Turističnim 
društvom Tuhinjska dolina ustvarili zasnovo za novo tran-
sverzalo po Kneippovi bosonogi poti. Dogodek se bo začel 
ob 10. uri pred Termami Snovik. Udeležba na triurni tran-
sverzali je brezplačna, obvezne pa so prijave do 20. maja. 
Prijave zbirajo na elektronski naslov animacija@terme-sno-
vik.si ali po telefonu na številko 051 313 966. Udeleženci 
bodo prejeli tudi pisne vodiče, ki so nastali ob pripravi nove 
transverzale. J. P.

Nova Kamniška literarna transverzala v Snoviku

Vransko – Na tradicionalni, zdaj že sedmi vseslovenski raz-
stavi cvetja iz krep papirja, ki bo v soboto in nedeljo, 28. in 
29. maja, med 10. in 18. uro potekala v športni dvorani na 
Vranskem, bodo s svojimi izdelki sodelovale tudi Kamničan-
ke, nam je sporočila Dragica Vrhovnik, ena od izdelovalk 
cvetja iz krep papirja, ki bo tudi razstavila svoje umetnine na 
Vranskem, tam pa bodo tudi Kamničanke, ki so članice Ro-
kodelskega centra Moravče, zato vas vse vabijo na ogled 
razstave. J. P.

Razstavili bodo cvetje iz krep papirja

Kamnik – Člani Delavskega 
kulturnega društva (DKD) 
Solidarnost Kamnik so v pe-
tek, 6. maja, pripravili že 21. 
Srečanje Solidarcev, vseh 
skupin, ki delujejo v okviru 
društva. Nastopili so moški, 
ženski in mešani pevski 
zbor DKD Solidarnost Ka-
mnik. Ženski in mešani 
zbor vodi Marko Tiran, mo-
škega, ki deluje že 103 leta, 
pa Uroš Gorenc. Na salonski 
klavir sta zaigrala Ema Bon 

in Jon Cerar, instrumentali-
sti pa so se predstavili kot 
Salonski orkester DKD Soli-
darnost Kamnik. Večer je bil 
zelo dobro obiskan, saj so 
našteli kar sto poslušalcev. 
»Obiskovalci so bili zelo 
navdušeni, še posebno pa na 
koncu, ko je nastopil naš sa-
lonski orkester in je vsa dvo-
rana ob njihovi spremljavi 
zapela Avsenikovo Slovenija, 
od kod lepote tvoje,« nam je 
povedal predsednik DKD 
Solidarnost Kamnik Martin 
Gorenc.

Srečanje solidarcev
Jasna Paladin

Salonski orkester DKD Solidarnost Kamnik / Foto: Martin Gorenc

GRADIMO SLOVENIJO

Za nami so volitve v Državni zbor, ki so za nekatere prine-

sle veselje za druge pa  razočaranje. Instant stranka (na 

hitro sestavljena skupina znanega obraza, brez članstva 

in programa) Gibanje Svoboda, ki je z močno podporo 

večinskih medijev in političnih aktivistov tako imenovane 

civilne družbe, na veliko presenečenje državljanov zma-

galo z veliko prednostjo. Očitno je bila odločitev glavnih 

akterjev vzporednega mehanizma pravilna, ker so na 

levem političnem polu spet uporabili trik novih (reciklira-

nih) obrazov. Veliko število prejetih glasov pa prinaša tudi 

veliko odgovornost. Ali bo tokratni zmagovalec zaupanje 

volivcev tudi upravičil pa bomo kmalu videli. 

SDS, ki je na območju celotne Slovenije ob več kot 70 

% udeležbi prejela 279.897 glasov volivcev se je z 23,48 

% uvrstila na drugo mesto. V volilnem okraju Kamnik – 

Komenda je SDS ravno tako zasedla drugo mesto. Naši 

kandidatki Nežki Poljanšek ste namenili 4.069 glasov, kar 

pa ni zadostovalo za uvrstitev v Državni zbor. Vsem, ki ste 

glasovali za našo kandidatko se najtopleje zahvaljujemo 

in vam obljubljamo, da bomo delali za skupno dobro tudi 

v prihodnje. Tolikšno število glasov nas obvezuje k še večji 

vztrajnosti in še bolj predanemu delu.

Naša stranka bo v tem mandatu v opoziciji, kar pa ne pred-

stavlja problema, da ne bi tudi v prihodnje dobro delali. S  

konstruktivno držo bomo podpirali dobre predloge pozi-

cije in nasprotovali slabim. Takega obnašanja in destruk-

tivne drže opozicije kot smo jo bili deležni v zadnjih dveh 

letih in pol prav gotovo ne bomo več gledali. 

V našem volilnem okraju se je uspelo uvrstiti v Državni 

zbor samo gospodu Mag. Mateju Toninu, za kar mu tudi 

iskreno čestitamo. 

Jože Mežan, predsednik OO SDS Kamnik
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Kamnik – Pevski navdušen-
ci, ki sestavljajo Klapo Stari 
grad, to so Bogdan Poljan-
šek, Matevž Stanovnik, Ja-
nez Poljanšek, Bojan Lemič, 
Roman Lanišek, Bojan Kle-
men in Milan Strajnar, vsi 
prihajajo iz Kamnika ali bli-
žnje okolice, dalmatinske 
uspešnice pa so začeli pre-
pevati v letu 2018.

Organizirani so kot 
pevsko društvo
»V roke nas je vzela hčerka 
enega od naših članov profe-
sorica Tina Poljanšek in z 
nami začela resne vaje. Kot 

presenečenje ob praznova-
nju moje šestdesetletnice pa 
smo prvič nastopili v javno-
sti s koncertom v kulturnem 
domu. Po odmevnem nasto-
pu smo želeli nadaljevati. 
Zamenjalo se je nekaj čla-

nov prvotne zasedbe, usta-
novili smo društvo Klapa 
Stari grad in še bolj zavzeto 
vadili. Od preprostih nape-
vov, dvoglasja, smo počasi 
prešli k zahtevnejšim aranž-
majem, ki vsebujejo večglas-
je in jih posebej za nas pri-
pravi naša Tina,« nam je 
povedal predsednik pevske-
ga društva Bojan Lemič in 
dodal, da bodo v društvu go-
jili tudi petje slovenskih zi-
mzelenih skladb, ki jih bodo 
predstavili na enem od na-
slednjih koncertov.

Svoj prvi samostojni koncert 
v tej zasedbi so nameravali 
izvesti že lani, a jim je načr-
te prekrižala epidemija covi-
da-19, zato so ga izpeljali v 
petek, 13. maja, v Domu kul-
ture Kamnik.

Koncert Z nami v 
Dalmacijo
Vseh sedem pevcev je ljubi-
teljskih, preprosto imajo 
radi Dalmacijo in dalmatin-
ski melos, zato so tudi tokra-
tnemu koncertu dali naslov 
Z nami v Dalmacijo.

V začetku so imeli vaje v pro-
storih podjetja Lecom. Pred 
dobrim letom dni pa jim je 
zaradi prostorske stiske svoj 
poslovni prostor za vaje ra-
dodarno odstopil njihov član 
Roman Lanišek. Želijo si, da 
bi se jim v skupini v priho-
dnje pridružil tudi nekdo, ki 
zna igrati na tamburico, že 
zdaj pa se poleg manjših na-
stopov ob različnih priložno-
stih po malem pripravljajo 
tudi že na koncert, ki ga na-
meravajo pripraviti ob izteku 
letošnjega leta.

Člani Klape Stari grad iz Kamnika so se prvič zbrali že leta 2018, svoj prvi samostojni koncert pa so 
imeli minuli petek na odru Doma kulture Kamnik. Poslušalce so popeljali na koncertno-glasbeni 
potep po Dalmaciji.

Klapa Stari grad

Klapa Stari grad na koncertu Z nami v Dalmacijo / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Breda Capuder, 
ljubiteljska ustvarjalka in ri-
sarka portretov iz Nožic, ki 
jo prijatelji poznajo kot Fri-
do, se v preddverju Doma 
kulture predstavlja že s svojo 
šesto samostojno razstavo, 
čeprav se z risanjem inten-

zivno ukvarja šele od leta 
2013. Prav vse razstave je 
pripravila v domači občini.

Najraje ima pastelne 
barvice
Nadvse rada je risala že kot 
otrok, a družina in poklicna 
pot sta jo oddaljili od tega, 
da bi se tej ljubezni lahko 
posvečala poklicno. Ko sta 
otroka zrasla, je bilo časa 
spet več, in leta 2013 se je 
vpisala v slikarsko šolo mag. 
Blaža Slaparja, ki je njen 
mentor še danes. Riše s pa-
stelnimi barvicami, večino-

ma portrete domačih in tu-
jih znanih osebnosti, 
kamniške častne občane ali 
pa svoje domače, tokrat pa je 
razstavila tudi več motivov 
Plečnikovih del. Svojo prvo 
razstavo je pripravila že leta 
2014.
Njena tokratna razstava je 
povzetek njenega dela, zato 

ji je dala naslov Opus, to pa 
se sklada tudi z njeno šest-
desetletnico, ki jo je prazno-
vala prav te dni. »Risanje mi 
pomeni pobeg iz realnega 
sveta, ko se ustavi čas, domi-
šljija dobi krila, dokler se 
igra pik, črt in senc ne razvi-
je v podobo in slika oživi,« je 
predstavila svoj pogled na 
ustvarjanje.
Kot je povedala ob odprtju, 
razstavo posveča tudi svoje-
mu že pokojnemu tastu Jo-
žetu Capudru, ki jo je vse-
skozi podpiral na njeni 
umetniški poti.

Jasna Paladin

V preddverju Doma kulture Kamnik je še do 31. 
maja na ogled razstava portretov in risb Brede 
Capuder - Fride.

Bredin Opus 
s portreti

Breda Capuder - Frida je tokratni razstavi dala naslov 
Opus. / Foto: Jasna Paladin

Motnik – Križnikov festival 
pravljic z naslovom Jenkret 
je biv …, ki ga Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik 
pripravlja skupaj s TD in KD 
Motnik, je namenjen vsem – 
odraslim, otrokom in druži-
nam, za katere je pripravlje-
nih več spremljevalnih do-
godkov, a prav poseben pou-
darek tudi letos namenjajo 
najmlajšim, saj so prepriča-
ni, da prav to vodi v ohranja-
nje bogate kulturne dedišči-
ne. Vsako leto ob festivalu 
pripravijo likovni natečaj na 
temo Križnikovih pravljic, 
letos pa prvič tudi pripove-
dovalsko šolo za otroke, ki jo 
organizirajo skupaj z Anjo 
Završnik, Rokom Koscem in 
Katjo Puntar. »Otroke bodo 
učili razumevanja in pripo-
vedovanja zgodb pred publi-
ko, mladi pa se bodo s pripo-
vedovanjem nato predstavili 
v soboto popoldne. Glede na 

dober odziv bi lahko priredi-
tev ohranili tudi v priho-
dnje,« nam je povedala Mile-
na Glušič iz Knjižnice Fran-
ceta Balantiča Kamnik, ki je 
sicer zadolžena za vsakoletni 
likovni natečaj. Ta je že ne-
kaj let mednarodni, udelež-
ba sodelujočih pa se je od pr-
vih let že podvojila, kar po-

meni, da svoja dela na nate-
čaj pošlje približno štiristo 
otrok. »Letošnji natečaj se 
zaključi 27. maja, tako da iz-
delki že prihajajo. Med prvi-
mi so prispeli z nekaterih 
šol kamniške občine, pa iz 
Domžal, Ljubljane in okoli-
ce Ptuja. Pričakujemo velik 
odziv. Veseli smo, da se v 

zelo velikem številu natečaja 
redno udeležuje domača 
šmarska osnovna šola s po-
družnicami, kar posledično 
pripomore tudi k boljšemu 
poznavanju tovrstne domače 
kulturne dediščine. Posebna 
zahvala gre številnim men-
torjem, ki nekateri že vsa 
leta sodelujejo, vsako leto se 
pridružijo tudi nove šole. 
Mladi skozi likovno ustvarja-
nje spoznajo ljudske pravlji-
ce. Letošnja tema gre čez 
slovenske meje, zato smo 
poleg Križnikove izbrali še 
japonsko ljudsko pravljico. S 
tem želimo otrokom pred-
staviti delček duhovne kultu-
re sveta.«
Odprtje festivala bo v petek, 
10. junija, ob 19. uri. V sobo-
to bodo v parku Pod lipami 
med drugim predstavljene 
pravljice in glasba iz Afrike 
in Južne Amerike. Celoten 
program festivala je obja-
vljen na spletni strani ka-
mniške knjižnice.

Drugi konec tedna v juniju bo letos rezerviran za že enajsti Križnikov pravljični festival, ki bo povečini 
znova potekal v Motniku, in sicer s temo, ki letos nosi naslov Zgodbe na poti. Tesni spremljevalec 
festivala je že od vsega začetka tudi likovni natečaj za osnovnošolce.

Jasna Paladin

Milena Glušič z nekaj likovnimi deli osnovnošolcev, ki so 
že prispela na natečaj. / Foto: Jasna Paladin

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Bliža se Križnikov festival

»Od preprostih 
napevov, dvoglasja, 
smo počasi prešli k 
zahtevnejšim 
aranžmajem, ki 
vsebujejo večglasje in 
jih posebej za nas 
pripravi profesorica 
Tina Poljanšek.«
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Kamnik – V davno zgodovi-
no, v obdobje med 1. in 4. 
stoletjem, ko so na našem 
ozemlju živeli in vladali Ri-
mljani, je poslušalce na gra-
du Zaprice popeljala dr. Juli-
jana Visočnik, priznana stro-
kovnjakinja za epigrafiko in 
najstarejše pisne vire, speci-
alizirana prav za rimsko ob-
dobje.
Kot je poudarila uvodoma, 
imajo strokovnjaki na tem 
področju v Kamniku zelo 
zahtevno delo, saj je takih 
ohranjenih nagrobnikov 
zelo malo – pravzaprav le tri-

je. Enega hranijo v muzej-
skem lapidariju na Zapri-
cah, dva pa v kapeli sv. 
Kolomana v mekinjski cer-
kvi.
Naše ozemlje je bilo v tistem 
času razdeljeno med tri rim-
ske province, v katerih so 
bila le štiri avtonomna me-
sta, in sicer Emona, Celeia, 
Neviodunum in Petovio; ob-
močje današnjega Kamnika 
je sodilo pod emonsko za-
ledje oz. t. i. emonski ager.

Na nagrobnik so vklesali 
tudi poklic
Prvi kamniti nagrobnik iz 
rimskih časov, ki ga je pred-

stavila predavateljica, so 
starši postavili svojemu sinu 
Hilaru, ki je ob smrti dopol-
nil le tri leta. V kamen je 
med drugim vklesano, da je 
bil njegov oče kontrolor, kar 
je bil nekakšen tedanji raču-
novodja, najverjetneje pa je 
služboval na Trojanah in 
tam pobiral davke.
Glavni poudarek na predava-
nju pa je dr. Julijana Visoč-
nik namenila nagrobnima 
stelama, ki sta ohranjeni v 
mekinjski cerkvi. »Obe na-
grobni steli sta bili prvič 
omenjeni že v 14. stoletju, 
opisani pa natančneje leta 
1693, ko so ju prestavili. Da-
nes sta skupaj vzidani v zid, 
a nekdaj sta bili vzidani v 
tlak mekinjske cerkve, zato 
je kamen danes že precej zli-
zan, vklesani napisi pa po-

sledično tudi manj vidni. Pri 
raziskovanju nam zato moč-
no pomagajo stari prepisi 
vklesanega besedila. Zagoto-
vo vemo, da sodita v rimsko 
obdobje, a datiranje tedanjih 
nagrobnikov je zelo težavno, 
saj ob umrlem niso zapisali 
letnice rojstva ali smrti, am-
pak le starost, ki jo je doži-
vel. Ti dve nagrobni steli sta 
zelo zanimivi predvsem 
zato, ker sta si med seboj 
zelo različni – bela je po iz-
klesani podobi zelo 'rimska', 
temnejša pa precej primitiv-
na, a namen obeh je bil 
enak,« je med drugim pove-
dala dr. Julijana Visočnik.
Iz napisa ene od omenjenih 
nagrobnih stel lahko razbe-
remo, da jo je svoji dvain-
dvajsetletni ženi ob smrti v 
spomin postavil suženj ilir-
skega davčnega sistema, ki 
je kot kontrolor služboval na 
postaji v Akvinkumu.

O rimskih časih znanega 
še premalo
»Še vedno pa so trije spome-
niki premalo, da bi lahko 
ugibali, kje točno je bila rim-
ska naselbina v Kamniku in 
kje je bilo njej pripadajoče 
grobišče. Potrebne bodo šir-
še zastavljene arheološke 
raziskave, ki bi dale odgovo-
re na kakšno od zastavljenih 
vprašanj,« je po predavanju 
sklenila Janja Železnikar, ar-
heologinja iz Medobčinske-
ga muzeja Kamnik.

V Medobčinskem muzeju Kamnik so pripravili zanimivo predavanje o kamnitih rimskih nagrobnikih 
na Kamniškem in tem, kaj nam povedo o takratnih prebivalcih Kamnika in okolice.

Skrivnosti, ki jih 
izdajajo kamni

Jasna Paladin

Policijska kronika

Nepridipravi izkoristili najdeno bančno kartico
Na Policijski postaji Kamnik se je zglasila občanka in pove-
dala, da je na avtobusu izgubila denarnico z vsebino. Nepri-
dipravi, ki so denarnico našli, je niso vrnili, temveč so se raje 
okoristili z bančno kartico ter v trgovini nakupili različne 
prigrizke. Policisti že zbirajo obvestila, da bi odkrili njihovo 
identiteto, nato pa bo zoper njih podana kazenska ovadba 
na pristojno tožilstvo.

Tatvina akumulatorjev
Nepridipravi so v Kamniški Bistrici iz prenosnih semaforjev 
med 3. in 4. majem med 16. in 8. uro odtujili dva akumula-
torja znamke TAB magic truck (12 V) v vrednosti tisoč evrov. 
Policisti izvajajo vse aktivnosti, da bi odkrili tatove ter jih 
pripeljali pred pristojno sodišče.

Tatvine katalizatorjev
Policisti Policijske postaje Kamnik preiskujejo dve tatvini 
katalizatorjev, do katerih je prišlo na Ulici Matije Blejca in na 
Klavčičevi ulici na Duplici. Policisti izvajajo vse aktivnosti, 
da bi odkrili tatove ter jih pripeljali pred pristojno sodišče.

Zapeljal v luknjo in poškodoval pnevmatiko
Voznik osebnega vozila se je vozil po lokalni cesti skozi Pod-
gorje (povezovalna cesta) in v bližini naslova Podgorje 83a 
zapeljal na udrtino na cestišču. Pri tem je poškodoval spre-
dnjo desno pnevmatiko na vozilu. Obveščen je bil dežurni 
delavec Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbi za urejanje 
lokalnih cest in bo poskrbelo za sanacijo cestišča.

Prometna nesreča na kamniški obvoznici 
Operativno-komunikacijski center je patruljo policistov na-
potil na kamniško obvoznico, kjer je prišlo do prometne ne-
sreče med voznikoma osebnega avtomobila in tovornega 
vozila. Na kraju nesreče je bilo ugotovljeno, da je voznik 
osebnega avtomobila iz neznanega razloga zapeljal na na-
sprotni prometni pas, pri čemer je trčil v tovorno vozilo, ki 
je pripeljalo nasproti. Povzročitelj je bil v prometni nesreči 
huje poškodovan in ga je ekipa Zdravstvenega doma Ka-
mnik odpeljala na nadaljnje zdravljenje v urgentni blok Kli-
ničnega centra Ljubljana.

Tatvina mobilnega telefona na OŠ Šmartno
Neznanec je mladoletni osebi na Osnovni šoli v Šmartnem 
v Tuhinju odtujil mobilni telefon Samsung A50. S tem proti-
pravnim dejanjem si je pridobil za 250 evrov premoženja. 
Policisti že zbirajo obvestila, da bi odkrili njegovo identiteto, 
nato pa bo zoper tatu podana kazenska ovadba na pristojno 
tožilstvo.

Predavateljica dr. Julijana 
Visočnik / Foto: Jasna Paladin

Nagrobni rimski steli, ki ju hranijo v kapeli sv. Kolomana v 
mekinjski cerkvi / Foto: Janja Železnikar

Mekinje – V Samostanu Me-
kinje so pripravili sklop šti-
rih predavanj, na katerih po-
slušalcem sestra uršulinka 
Marta Triler predstavlja zgo-
dovino uršulinskega reda in 
njihovega delovanja v Me-
kinjskem samostanu. Na pr-
vem srečanju je predstavila 
začetke uršulinskega reda, 
na drugem predavanju je 
bila osrednja tema ljudsko 
šolstvo. Ko so uršulinke leta 
1903 prišle v Mekinje, so od-
prle petrazredno dekliško 
ljudsko šolo. Predavateljica 
je predstavila predmetnike 
in stare fotografije učenk ter 
opisala bivanje v samostan-
skem internatu. Tretje pre-
davanje je bilo namenjeno 
seznanitvi s stanjem samo-
stana in situacijo redovne 
skupnosti ob koncu druge 
svetovne vojne. Četrto pre-

davanje sledi v sredo, 1. juni-
ja, ob 18. uri, na njem pa bo 
Marta Triler predstavila, 
kako so se redovnice po voj-
ni lotile individualnega pou-
čevanja, poučevanja verouka 
in duhovnih vaj.

O uršulinkah v 
Samostanu Mekinje

Jasna Paladin

Marta Triler / Foto: Jasna Paladin

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 

ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Samooskrba s kompletnim sistemom 

za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean

Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-

nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.
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Kamnik – Tekmovanje v 
znanju iz prometa je v sode-
lovanju z Občino Kamnik, 
občinskim redarstvom Obči-
ne Kamnik, Združenjem šo-
ferjev in avtomehanikov Ka-

mnik ter Avto-moto dru-
štvom Kamnik organiziral 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Kamnik, na njem pa je sode-
lovalo dvajset učencev od 5. 

do 9. razreda s štirih šol, in 
sicer Osnovne šole Toma 
Brejca, Osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik, Osnovne 
šole Stranje in Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju.
Mladi so se pomerili v teore-
tičnem znanju o cestnopro-

metnih predpisih, spretno-
stni vožnji na poligonu in 
praktični vožnji v prometu, 
najbolj pa so se izkazali Ja-
sna Plahuta (1. mesto, 
Osnovna šola Frana Albreh-

ta Kamnik), Maks Majnik (2. 
mesto, Osnovna šola Stra-
nje) in Matej Sitar (3. mesto, 
Osnovna šola Stranje).
Kot pravijo organizatorji, si 
tudi s takšnimi tekmovanji 
prizadevajo vzgojiti mlade, 
da bodo varno kolesarili prav 

vsak dan, ne le takrat, ko 
morajo opraviti kolesarski 
izpit, in da bodo že zgodaj 
dobili čim več izkušenj, po-
trebnih za varno udeležbo v 
prometu.

V četrtek, 5. maja, je pri Osnovni šoli Toma Brejca potekalo občinsko 
tekmovanje z naslovom Kaj veš o prometu.

Mladi o prometu

Nagrade najboljšim sta podelila župan Matej Slapar in predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk. / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Kamnik - Komenda smo 
vojaški poklic približali skupini dijakov.

Seznanili so se  
s poklicem vojaka

Kamnik – Medvedkov pokal 
je namenjen najmlajšim 
plavalcem klubske plavalne 
šole, ki jo vodita Živa Dobro-
voljc in Jan Uršič. Tekma 
poteka ob spremljavi njiho-
vih trenerjev ter s pravimi 
sodniki in merilci časa. Tako 
mladi plavalci lahko prvič 
doživijo čar prave tekme, saj 
na koncu vsi dobijo prizna-
nje in sladko presenečenje. 
Številno občinstvo staršev je 
tokrat zaradi varnosti lahko 

tekmo spremljalo z zunanje 
strani bazena ob velikih 
oknih. Z navijanjem so do-
dali piko na i, tako da je bilo 
vzdušje res športno.
Na tekmi je nastopilo 27 pla-
valk in plavalcev: Ognjen La-
zarević, Anabella Lipovšek, 
Irenej Bizant, Martin Prašni-
kar, Denis Luković, Tristan 
Sedušak Drolc, Matic Golob-
-Tršinar, Gal Jeran, Zoja Ivan-
čič, Lukas Prosen, Cene Mah-
kovec, Lan Mojsilović, Zoja 
Novak, Leon Bravhar, Anže 
Loboda, Ema Vode, Taya Še-

rić, Peter Prašnikar, Ula Vi-
dec, Lovro Urankar, Luka Ru-
tar, Silvija Kern, Maj Prosen, 
Maks Mahkovec, Nace Kon-
čan, Zarja Burkelca in Justin 
Zule. Upravičeno zadržana 
pa sta bila Domen Jezernik in 
Jan Jezernik, a sta gotovo dr-
žala pesti za plavalce.
Vsi udeleženci so odplavali 
discipline prsno in hrbtno v 
razdalji dolžine bazena. Tisti 
z največ plavalne kilometri-
ne so se pomerili še v disci-
plini prosto. Na koncu so 
odplavali še štafeto.

Deseti Medvedkov pokal

Matjaž Spruk

 

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke
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Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih  

Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konzervativne  

in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah na zobnih 

vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije. 

V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno ohranjanje 

zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieni-

čarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnem pristopu in prisluhne-

mo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo z izkušenimi zobotehniki,  

ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje protetične oskrbe. Med najbolj 

estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR

T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si

Po dveh letih premora je Plavalni klub Calcit Kamnik 9. maja organiziral 
jubilejni, deseti Medvedkov pokal, ki je potekal v bazenu zavoda Cirius.

Mladi plavalci na Medvedkovem pokalu / Foto: Matjaž Spruk

Kamnik – V času od 11. do 13. 
maja je 72. brigada Sloven-
ske vojske na Celjskem sej-
mu izvedla letos največjo 
promocijsko prireditev, ki je 
bila namenjena predstavitvi 
vojaškega poklica mladim. 
Direktorat za obrambne za-
deve je hkrati izvedel tudi se-
znanitev vojaških obvezni-
kov letnika 2004 z dolžnost-

mi in pravicami vojaškega 
obveznika.
Člani Območnega združenja 
s lovenskih  čas tnikov 
(OZSČ) Kamnik - Komenda 
smo v sredo, 11. maja, po-
spremili v Celje skupino di-
jakov, ki so želeli sodelovati 
na omenjeni promociji, vo-
dili pa so jih izkušeni častni-
ki in podčastniki Marjan Po-
ljanšek, Marjan Schnabl, 
Jože Goltnik in Marko Ma-

toh, ki imajo bogata znanja s 
področij obrambe in zaščite. 
Na dogodku so organizatorji 
mladim predstavili sodobno 
vojaško opremo in praktični 
prikaz delovanja enot v na-
padu in obrambi s podporo 
letal, helikopterjev in poseb-
nih enot policije. Na razpo-
lago je bilo veliko propagan-
dnega materiala, vsak 
udeleženec je dobil darilo in 
izdatno vojaško malico.

Marjan Schnabl
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Kamnik – V sredo, 4. maja, 
je v Radovljici potekalo zim
sko državno prvenstvo v da
ljinskem plavanju na 5 kilo
metrov. Za Plavalni klub 
Calcit Kamnik so nastopili 
štirje plavalci pod vodstvom 
trenerja Mihe Potočnika. 
Nik Peterlin je z novim mla
dinskim državnim rekor
dom s časom 56:25,72 osvo
jil naslov absolutnega držav
nega prvaka. V absolutni 
razvrstitvi so Nikov uspeh 
dopolnili Gašper Stele z dru
gim mestom, Rok Vejnovič s 
petim in Mark Anej Lapuh s 
sedmim mestom.
V posameznih kategorijah 
so slavili še: Gašper Stele s 1. 
mestom in naslovom držav
nega prvaka med mlajšimi 
člani, v kadetski kategoriji je 
naslov državnega prvaka 
osvojil Rok Vejnovič, držav
ni podprvak pri kadetih pa je 
postal Mark Anej Lapuh.
Če malo v precep vzamemo 
čas Nika Peterlina 56:25,72, 
vidimo, da je bil njegov čas 
na vsakih 100 m 1 minuto in 
7 ali 8 sekund. Plavati ta
kšen tempo, in to skoraj eno 
uro, nam pove, da naši pla
valci pošteno in trdo trenira
jo. Mi pa lahko plavalcem in 
trenerju le iskreno in iz srca 
čestitamo!

V hladnem vremenu 
tekmovali na Koleziji

V soboto, 7. maja, je v mo
krem in hladnem vremenu 
na kopališču Kolezija v Ljub
ljani na mitingu Ilirija 2022 
tekmovalo 410 plavalk in 
plavalcev iz 15 slovenskih 
klubov in gostje Bosne in 
Hercegovine ter Domini
kanske republike.
Plavalni klub Calcit Kamnik 
je zastopalo kar 25 plavalk in 
plavalcev, na tekmi pa sta jih 
vodila trenerja Lara Seretin 
in Emil Tahirović. Nastopili 
so: Ana Avbelj, Kaja Hoče
var, Neža Hren, Taja Kle
men, Tina Klemen, Maruša 
Kugler, Anna Losieva, Ivana 
Lukan, Ema Matijaš, Vita 
Mlakar, Živa Prašnikar, Taj
da Spruk, Tita Šenk, Iza Vi
dec, Nina Vrhovnik, Tymur 
Beshlyk, Andraž Cencelj, 
Miha Justin, Peter Lackovič, 
Liam Negodič, Nik Peterlin, 
Gašper Stele, Tevž Štupar, 
Matevž Vrhovnik in Nace 
Žen.
Miting Ilirija velja za tekmo 
visokega ranga. V družbi 
najboljših slovenskih pla
valk in plavalcev Janje Še
gel, Neže Klančar in Jake 
Pušnika so plavalci Plaval
nega kluba Calcit Kamnik 
osvojili kar 27 medalj. S tek
mo na Koleziji se je začela 

poletna tekmovalna sezona 
v 50metrskih bazenih, s 
tem pa tudi čas, ko plavalci 

Plavalnega kluba Calcit Ka
mnik začnejo trenirati v do
mačem bazenu.

Plavalci Plavalnega kluba Calcit Kamnik so na državnem prvenstvu v daljinskem plavanju osvojili tri 
naslove državnih prvakov, Nik Peterlin pa je postavil tudi nov mladinski državni rekord. Več kot dva 
ducata medalj so osvojili tudi na mednarodnem mitingu Ilirija 2022.

Najboljši v daljinskem 
plavanju

Plavalni klub Kamnik: Gašper Stele, Mark Anej Lapuh, Rok 
Vejnovič in Nik Peterlin / Foto: Miha Potočnik

Matjaž Spruk

Kamnik – V soboto, 23. apri
la, je bilo na sporedu še za
dnje dejanje kegljaške sezo
ne na domačih tleh za člane 
in članice: državno prven
stvo v borbenih igrah za mo
ške in ženske ekipe. Moški 
so se pomerili v Šoštanju, 
ženske pa v Novem mestu. 
Tudi Kegljaški klub Calcit 
Kamnik je imel v obeh kon
kurencah svojo ekipo.

Napeta borba, 
izpolnjen cilj
Sezona kegljanja na državni 
ravni se vsako leto zaključi s 
tekmovanjem v borbenih 
igrah. To je zelo stara disci
plina, v kateri nastopa šest 
igralcev oziroma igralk. Obi
čajno se igra dvanajst setov, 
posamezen set pa šteje 
osemnajst lučajev. Vsak 
igralec oziroma igralka ima 

torej na voljo tri lučaje v vsa
kem setu. Igra se samo na 
čiščenje. Zmaga tista ekipa, 
ki podre največ kegljev. V 

primeru enakega rezultata 
zmaga ekipa, ki ima manj 
zgrešenih metov, tako ime
novanih ribic.

Ženska ekipa Calcita je z ve
liko mero optimizma odšla 
na pot v Novo mesto s ci
ljem, da se uvrstijo na zma
govalne stopničke. Nastopile 
so naslednje igralke: Marija 
Ravnikar, Valerija Hanzir 
Kralj, Tamara Pevec, Ljuba 
Babnik, Štefka Flerin in Ta
tjana Hace. Po napeti borbi 
je zmagala domača ekipa 
Krka, kamniška ekipa pa je 
osvojila odlično drugo mesto 
in izpolnila svoj cilj.

Moškim zmanjkalo nekaj 
sreče
Moška ekipa je odšla v Šo
štanj z enakimi željami, a 
jim je žal za stopničke 
zmanjkalo nekaj športne 
sreče in so se na koncu mo
rali zadovoljiti s 4. mestom. 
Nastopili so: Igor Zamljen, 
Jakob Jančar, Miha Uršič, 
Uroš Poljanšek, Rok Jantol 
in Grega Grubar.

Članice Kegljaškega kluba Calcit Kamnik so na nedavnem državnem prvenstvu v borbenih igrah 
osvojile drugo mesto.

Štefan Flerin

Kamnik – Med 8. in 10. 
aprilom se je na kegljišču v 
Medvodah (ženske) in v Ra
dencih (moški) odvijalo dr
žavno prvenstvo za veterane 
in veteranke posamezno. 
Tekmovalci in tekmovalke 
so nastopali v petih staro
stnih skupinah: letniki 
1968–1972, 1963–1967, 
1958–1962, 1953–1957 ter 
1952 in starejši.
V Medvodah se je odlično 
odrezala naša Lidija Pirman, 
ki je s 571 podrtimi keglji 
prepričljivo osvojila prvo 
mesto v svoji kategoriji. 
Tudi ostale so igrale zelo do
bro, saj je Irena Koprivc, ki 
je imela za seboj dva sobo

tna nastopa na državnem pr
venstvu za članice, osvojila 
drugo mesto, Marija Ravni
kar in Majda Lužar pa sta v 
svojih kategorijah osvojili 
tretje mesto.
Moški so igrali na zelo tež
kem kegljišču v Radencih. 
Brane Potočnik je s 576 po
drtimi keglji osvojil drugo 
mesto, Marjan Dolinšek pa 
je bil v svoji kategoriji tretji. 
Solidna sta bila še Igor Al
pner in Branko Mihajlov, ki 
sta osvojila peto mesto v svo
jih kategorijah. Žal je bila 
udeležba slabša kot pretekla 
leta, saj so Radenci za mno
ge veterane predaleč.
Podrobni rezultati so obja
vljeni na spletni strani Ke
gljaške zveze Slovenije.

Brezje nad Kamnikom – Kar 
je Ljubljančanom Šmarna 
gora in Škofjeločanom Lub
nik, je Brezjanom Vovar. 
Vzpenja se skoraj dobesedno 
za sosednjim dvoriščem in 
nanj vodi kar nekaj poti. Gor 
se odpravimo v vsakršnem 
vremenu, ko si nabiramo 
kondicijo za nove pohodni
ške dogodivščine ali pa le 
nevtraliziramo čez dan 
ustvarjeni stres. Težko bi se 
odločila, katera je najboljša 
ali najlepša, vé se le, katera je 
najkrajša. In to ni tista, po ka
teri teče trasa Brezjanskega 
teka. Ta teče čez Vodice do 

»obračališča« (malo pred vas
jo Hrib), nato pa se pot začne 
vzpenjati in razen dveh krat
kih položenih delov strmina 
ne popusti prav do vrha. Me
rilci pravijo, da na skoraj pe
tih kilometrih opravimo s šti
risto višinskimi metri. Zdi se 
neverjetno, a najboljši zmo
rejo z njo opraviti v manj kot 
pol ure, tisti malo manj pri
pravljeni pa smo na vrhu, 
preden preteče ena ura. A 
številke na štoparici gredo v 
resnici hitro v pozabo, saj nas 
v vasi že čaka golaž in kar je 
še takih dobrot, ki pritičejo 
našim druženjem. Če ne ver
jamete, ste prihodnje leto va
bljeni v našo družbo.

Kegljaške medalje 
tudi za veterane
Štefan Flerin

Brezjanski tek
Mihela Gabrovec

V članku Irena Koprivc tretja v kombinaciji, objavljenem v 
prejšnji Kamničan-ki, smo v zaključku članka tekmovalko 
napačno poimenovali. Stavek se pravilno glasi: »Vsekakor 
še en lep uspeh Irene Koprivc in KK Calcit, saj se praktično 
z vsakega tekmovanja vrnemo z odličji.« Za napako se 
opravičujemo.

Popravek
Članice Kegljaškega kluba Calcit Kamnik so državne 
podprvakinje v borbenih igrah. / Foto: Štefan Flerin

Državne podprvakinjeKamnik – Štirinajstletna Haya Veinhandl Obaid iz Kamnika, 
sicer članica Judo kluba Komenda, je 7. maja na množičnem 
mednarodnem tekmovanju v judu, ki so ga gostili v Maribo-
ru, pometla s konkurenco v kategoriji mlajših kadetinj do 57 
kg in se uvrstila na 1. mesto. Kolajno sta v kategoriji starej-
ših deklic osvojili tudi Timeja Starovasnik in Nastja Drakšić 
Koštomaj, učenki OŠ Šmartno v Tuhinju, ki sta bili tretji, kar 
je velik uspeh na tako množičnem tekmovanju. J. P.

Pomembna zmaga Haye Veinhandl Obaid

Haya Veinhandl Obaid na najvišji stopnički / Foto: Katarina Kumer
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Mekinje – Veronikin pokal 
je tekmovanje, ki šteje za 
točkovanje na svetovni rang 
lestvici in je eno redkih tovr-
stnih v Evropi. Tekmovanja 
so se pred leti ambiciozno 
lotili v Lokostrelskem klubu 
(LK) Kamnik z namenom, 
da bi mladim lokostrelcem 
omogočili pridobiti izku-
šnje, podobne tistim z veli-
kih tekem.
»Ta tekma je posebna v tem, 
da na njej lahko sodelujejo 
reprezentance in klubi, torej 
tudi tisti lokostrelci, ki sicer 
niso uvrščeni na največja 
tekmovanja. Vsako leto se je 
udeleži več tekmovalcev, saj 
je med lokostrelci zelo pri-
ljubljena, tudi zaradi prele-
pega razgleda. Pri organiza-
ciji tesno sodelujemo z 
Lokostrelsko zvezo Sloveni-
je, sicer pa pri pripravi te 
tekme aktivno dela približno 
25 naših članov,« je vrhun-
ski športni dogodek, največji 
v občini, kar se mednarodne 
konkurence tiče, predstavila 

članica organizacijskega od-
bora Blanka Štrajhar. Pred-
sednik LK Kamnik je Gregor 
Končan, ki je hkrati tudi se-
lektor slovenske reprezen-
tance, vodja tekmovanja pa 
je bil Igor Štrajhar.
Na Stadionu prijateljstva je 

na tridnevnem športnem do-
godku tekmovalo 242 loko-
strelcev iz 24 držav v treh 
starostnih kategorijah v 
dveh slogih: z ukrivljenim in 
sestavljenim lokom. Pomeri-
li so se tako posamezniki kot 
ekipe. Med tekmovalci je 
bilo tudi 51 Slovencev, od 
tega sedemnajst članov LK 
Kamnik, in sicer Luka Ar-
než, Den Habjan Malavašič, 
Timej Jeras, Žiga Ravnikar, 
Miha Rožič in Teja Slana, 
Oskar Gnidovec, Teja Ha-
bjan, Zala Koncilja, Živa La-
vrinc, Nika Ogrinc, Lara 
Ošap, Denis Pavlič, Matija 
Rožič, Anja in Katja Šarec 
ter Pia Zabret Verbole.
Slovenci, pa tudi Kamničani, 
so osvojili kar nekaj medalj. 
Slovenske mešana, moška 
in ženska ekipa ukrivljeni 
lok ter moška in mešana eki-
pa sestavljeni lok so stale na 
zmagovalnih stopničkah – 

zlatih odličij so se veselili 
Aljaž Matija Brenk, Nina 
Corel, Urška Čavič, Toja El-
lison, Den Habjan Malava-
šič, Tim Jevšnik, Staš Modic, 
Sergej Podkrajšek, Žiga Rav-
nikar in Ana Umer. V final-
nih dvobojih s sestavljenimi 
loki so morali premoč tek-
mecem priznati Toja Ellison 
(članice), Katja Šarec (kadeti-
nje) in Staš Modic (člani), ki 
so zasedli 2. mesta. Pri čla-
nih ukrivljeni lok je 2. mesto 
zasedel Miha Rožič, bronasti 
medalji pa sta dobili Žana 
Pintarič (mladinke) in Met-
ka Obljubek (kadetinje).
Organizatorji so pripravili 
tudi nekaj spremljevalnega 
programa; med drugim je 
na Glavnem trgu Dušan Le-
tnar postavil razstavo s foto-
grafijami utrinkov preteklih 
tekmovanj, s čimer so opo-
zorili na svojo 40-letnico, ki 
so jo zabeležili leta 2020.

Člani Lokostrelskega kluba Kamnik so pripravili tradicionalno lokostrelsko tekmovanje, že 7. 
Veronica's Cup 2022, na katerem je sodelovalo rekordnih 242 tekmovalcev iz 24 držav.

Lokostrelci na Veroniki

Zmagovalno ekipo med člani sta sestavljala tudi Den Habjan Malavašič in Žiga Ravnikar 
iz Lokostrelskega kluba Kamnik. / Foto: Miro Hrkalović

Jasna Paladin

Kamnik – Tenis klub Ka-
mnik bo v sodelovanju z Za-
vodom za turizem in šport 
Kamnik ter Športno zvezo 
Kamnik organiziral prvo ob-
činsko prvenstvo v tenisu za 
člane in članice. Prvenstvo 
bo potekalo v soboto, 4., in 
nedeljo, 5. junija 2022, na 
njem pa bodo lahko igrali 
vsi igralci, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Ka-
mnik. Igralo se bo po staro-
stnih kategorijah (moški do 
25 let pa vse do nad 65 let, 
ženske do 25 let pa vse do 
nad 55 let), zmagovalci posa-

meznih starostnih kategorij 
pa bodo prejeli naziv prvak 
občine Kamnik v tenisu in 
seveda pokal. Ker se bo igra-
lo po sistemu dvojne elimi-
nacije (tudi če igralec izgubi 
kakšno tekmo, še vedno lah-
ko na koncu postane zmago-
valec), bo vsak udeleženec 
odigral najmanj dve tekmi. 
Rok za prijave je sreda, 1. ju-
nija, žreb in razpored tekem 
pa bosta v četrtek, 2. junija, 
objavljena na spletni strani 
www.tkkamnik.si. Prijavni-
co in podrobnosti razpisa 
lahko prav tako najdete na 
spletni strani kamniškega 
teniškega kluba.

Matjaž Pogačar

Kamničani se bodo v začetku meseca junija po 
dolgih letih spet pomerili za naslove občinskih 
prvakov v tenisu.

Občinsko 
prvenstvo v tenisu

Miha Rožič iz Lokostrelskega kluba Kamnik je med 
posamezniki osvojil drugo mesto. / Foto: Miro Hrkalović

Kamnik – Klubska odbojka 
bo v prihodnjih mesecih za 
nekaj časa na stranskem 
tiru, kar pa ne pomeni, da se 
v njej ne bo nič dogajalo. Na 
vrsti je prestopni rok, ki bo 
zanimiv tudi za obe članski 
ekipi Calcita Volleyja, pri ka-
terih je za zdaj zanesljivo le 
to, da oba trenerja ostajata. 
Tako bo Gregor Rozman še 
naprej vodil kamniške od-
bojkarice, na čelu moške 
ekipe pa bo Matija Pleško.
Če se v klubski odbojki ne 
dogaja prav veliko, je druga-
če v reprezentančni. Ženska 
reprezentanca se pod vod-
stvom novega selektorja Ita-
lijana Marca Bonitte že ne-
kaj časa pripravlja v Kranjski 
Gori. Iz kamniške ekipe so 
na pripravah Naja Boisa, 

Maja Šiftar, Neja Čižman in 
Eva Pavlović Mori, ki bo svo-
jo kariero sicer nadaljevala v 
Turčiji. Žal je izkušena orga-
nizatorica igre morala zaradi 
težav s kolenom začasno za-
pustiti izbrano vrsto.
V začetku prihodnjega tedna 
so aktivni tudi aktualni 
evropski podprvaki, tudi oni 
z novim selektorjem, in si-
cer Avstralcem Markom Le-
bedewom, ter tremi Kamni-
čani med izbranimi. Janu 
Klobučarju sta se pridružila 
še Mitja Gasparini, ki se je 
po krajši odsotnosti vrnil v 
reprezentanco, in Nik Muja-
nović.
»Sam poznam vse igralce, 
dobro vem, kdo je kdo, ne 
vem pa, ali vsi poznajo 
mene,« je ob začetku pri-
prav dejal 17-letni kamniški 
odbojkarski biser.

Odbojkarji aktivni v 
reprezentancah

Miha Štamcar

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO
2
: od 22 do  

150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: 
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. Ogljikov dioksid (CO

2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 

segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

NOVI

PEUGEOT

308 SW
IZJEMEN

Tehnološko napredni i-Cockpit
Modularnost in izjemna prostornost

Bencin, dizel in priključni hibrid

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Kamnik – V nedeljo, 8. maja, 
se je v Kamniku končala tek-
ma prvega kroga 2. sloven-
ske članske lige v tenisu, v 
kateri sta se pomerila Ka-
mnik in Netsport iz Ljublja-
ne. Gostje so bolje začeli, a 
se je tekma v nadaljevanju 
obrnila v korist Kamniča-
nov, ki pa jim kljub vsemu 
ni uspelo zmagati. Če bi v 
dvoboju proti Lukasu Trista-
nu Nickelu Koželju Mark 
Svoljšak izkoristil žogo za 
zmago, bi še pred dvobojem 
dvojic slavili Kamničani. 
Prvi niz odločilnega dvoboja 
dvojic sta Urban Čevka in 
Boštjan Repanšek zmagala s 
6: 4, potem pa sta Mark An-
drejič Goljar in Lukas Tri-
stan Nickel Koželj prevzela 

pobudo in gostje so se vese-
lili zmage. Kamničanom se 
pozna, da na zunanjih igri-
ščih trenirajo šele nekaj dni, 
pokritih igrišč v Kamniku 
namreč ni.

Slavili igralci Netsporta
Matjaž Pogačar

Igralec Kamnika Urban 
Čevka / Foto: Matjaž Pogačar
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Motnik – Aprila se je zbirka 
domoznanske literature po-
večala za knjigo Marine 
Drolc, ki je zadnja leta po-
svetila raziskovanju in ureja-
nju gradiva ter pisanju dru-
žinske kronike. Knjigo je 
razdelila na več delov, v njej 
pa najbolj vidna vloga pripa-
da trem možem – njenemu 
pradedu Jožefu Bervarju, 
očetu Francu Drolcu in bra-
tu Francu (Franetu) Drolcu. 
»Našo hišo, ki nosi ime Pur-
garjeva, je praded začel gra-
diti leta 1869. Ime Purgar 
izhaja iz nemške besede 
Burger in se nanaša na trža-
ne; Motnik je bil nekdaj na-
mreč trg z lastnim sodstvom 
in trškimi pravicami, Motni-
čani pa so bili na svoje pravi-
ce zelo ponosni in tudi iz 
naše družinske zapuščine je 
razvidno, da so to ime nosili 
s ponosom. Bervarjeva dru-
žina je od nekdaj sodila med 
pomembnejše v Motniku; 

Jožef Bervar je bil organist 
in cerkovnik, tudi priznan 
mizar. Bil je nadvse sposo-
ben mož, ki je za seboj zapu-
stil neprecenljivo zapuščino 
– hiša je polna dokumentov, 

starih fotografij in predme-
tov, ki pričajo o preteklih ča-
sih. Zame je bil genij, izre-
dno razgledan, a žal je spo-
min nanj v Motniku že pov-
sem zbledel,« najin pogovor 

začne Marina Drolc, ki je 
bila v Purgarjevi hiši rojena, 
ob raziskovanju družinske 
kronike pa je tudi sama spo-
znala stvari, za katere ni ve-
dela.

Začelo se je z zapuščino bra-
ta Franeta Drolca, ki je bil 
zelo cenjen profesor sloven-
ščine na štirih tujih univer-
zah, dolgoletni bibliotekar, 
pesnik in strasten prešerno-
slovec, ki je ob svoji smrti 
pred desetimi leti zapustil 
ogromno rokopisov in pe-
smi, ki jih je že izdala v dveh 
knjigah. A mnogi so jo spod-
budili, naj urejanje zapušči-
ne razširi tudi na druge 
prednike, in tako je po očeto-
vi smrti našla dragoceno 
mapo starih dokumentov, ki 
jo je hranil v svojem preda-
lu. »Ko je brat umrl, sem ču-
tila še večjo obvezo, da dru-
žinsko zapuščino uredim v 
knjigi, a dela sem se z vese-
ljem lotila, čeprav je bilo na-
porno. Moj oče je bil občin-
sk i  uradnik ,  vod ja 
krajevnega urada in matičar 
v Motniku, ki je v kraju pred-
vsem na področju kulture 
pustil velik pečat, hranil pa 
je tudi vse pomembne doku-
mente. Ko sem videla očeto-

vo zapuščino, sem bila nav-
dušena, saj sem takoj 
prepoznala veliko vrednost. 
Takrat sem si zadala, da 
bom to res uredila in se mu 
na ta način globoko pokloni-
la za vse, kar je v svojem ži-
vljenju naredil. Tudi očetove 
in dedkove stvari je shranil,« 
nam z navdušenjem pripo-
veduje 76-letnica, ki je gradi-
vo skrbno uredila, zadnji dve 
leti pa tudi ob pomoči neka-
terih sorodnikov intenzivno 
pisala in zbrala v knjigi z več 
kot 250 stranmi. Izvirne do-
kumente bo predala rokopi-
snemu oddelku Narodne in 
univerzitetne knjižnice.
»Ves čas sem se želela od-
dolžiti svojim prednikom za 
vse, kar so storili, in vesela 
sem, da mi je s to knjigo to 
tudi uspelo,« nam še pove in 
doda, da knjiga (naročite jo 
lahko pri avtorici na marina.
drolc@gmail.com) ni zani-
miva le za njene sorodnike 
in Motničane, ampak za vse, 
ki jih zanima preteklost.

Marina Drolc iz Motnika je zadnje desetletje posvetila urejanju bogate družinske zapuščine, rezultat njenega dela pa je obsežna knjiga z naslovom 
Družinska kronika in zapuščina Purgarjevih - Drolčevih, ki jo je aprila predstavila tudi v rodnem kraju.

Oddolžila se je prednikom

Marina Drolc s svojo knjigo pred domačo Purgarjevo hišo v Motniku / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si/visja-sola/

Revija moje podeželje je strokovna revija, ki jo izdaja Višja 
strokovna šola Biotehniškega centra Naklo in pokriva aktualne 
teme na področjih kmetijstva, naravovarstva, hortikulture, 
živilstva in prehrane, energetike, ekonomike, trženja, turizma 
in drugih. Strokovno javnost in uporabnike seznanja z izzivi 
in priložnostmi podeželja v Sloveniji in po svetu. V njej so 
predstavljene nove tehnologije in dobre prakse, različni projekti, 
izkušnje, podjetniške priložnosti in kmetijska gospodarstva, 
spodbuja kreativnost in umetniško ustvarjalnost ter estetiko na 
podeželju. 

K ustvarjanju revije vsakokrat nagovorimo tudi študente in 
diplomante višješolskih programov s področja kmetijstva, 
hortikulture, naravovarstva ter živilstva in prehrane. Študenti 
imajo v reviji priložnost predstaviti rezultate svojih diplomskih 
nalog in raziskav, svoje izkušnje v mednarodnih izmenjavah, 
novost v reviji je predstavitev uspešnih študentov oziroma 
diplomantov in njihovih podjetniških dejavnosti. 

Vključevanje študentov v različne aktivnosti poleg študijskih je 
naša vsakoletna praksa. Poleg priprave in objave prispevkov v 
strokovni reviji in na konferenci Vivus študente vključujemo tudi v 
projektno in raziskovalno delo ter različne promocijske aktivnosti. 
Omenjene obštudijske dejavnosti potekajo v okviru inkubatorja 
Green Lab, ki je tudi poligon za preizkušanje podjetniških idej in 
prostor za pridobivanje najrazličnejših kompetenc. 

ŠTUDENTI VIŠJE 

STROKOVNE ŠOLE AKTIVNI 

PRI USTVARJANJU 

REVIJE MOJE PODEŽELJE

VABIMO K VPISU V 

VIŠJEŠOLSKE PROGRAME 

• Upravljanje podeželja in krajine
• Naravovarstvo
• Hortikultura
• Živilstvo in prehrana

2. PRIJAVNI ROK:  

od 25. do 31. avgusta 2022

Več informacij:  
04 277 21 45, 070 485 353,  
referat.visja@bc-naklo.si
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POLETJE
V VRTNICAH

POLETJE
V VRTNICAH

1.200 sort vrtnic
4 rozariji 
1.200 sort vrtnic1.200 sort vrtnic
4 rozariji 4 rozariji 

od 21. maja do 25. septembra od 21. maja do 25. septembra 
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Nagrade: 

1. nagrada: 2 sezonski vstopnici 

2. nagrada: 2 družinski vstopnici 

3. nagrada: 2 dnevni vstopnici

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte

vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošlji

te do petka, 10. junija 2022, na Gorenjski glas, Na

zorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslov

no stavbo na Nazorjevi ulici 1. 

Godič – Nedavno je Slovenia 
Eco Resort gostil že četrti 
tradicionalni dogodek, na 
katerem se prijavljene ekipe 
pomerijo v kuhanju golaža, 
Godič Golaž Open. Sodelo-
valo je 25 ekip tako rekoč iz 
vse Slovenije, veliko je bilo 
domačih. Zaradi pandemije 
je dogodek že dvakrat odpa-
del, zato so se letošnjega ve-
selili še toliko bolj. Potekal 
je praktično ves dan. Zjutraj 
je organizator prijavljenim 
ekipam razdelil meso in če-
bulo, te pa so potem golaž 
kuhale tja do tretje ure po-
poldne, ko se je začelo nje-

govo ocenjevanje. Sledila je 
razglasitev najboljših in po-
tem še brezplačna pogosti-
tev. Prisotne so bile tudi za-
dnje zmagovalke Eko sose-
de, pri katerih smo izvedeli, 
da pri kuhi sledijo navodi-
lom enega od soprogov, ki 
res obvlada kuho golaža, in 
ko smo mi govorili z njimi, 
so že lep čas »cmarile« čebu-
lo. Po videnem smo ugotovi-
li, da se je večina odločila za 
podoben pristop, začimbe 
pa pač spadajo pod »skrivno-
sti«. Na koncu je šla zmaga v 
roke domači ekipi La Food, 
druga je bila ekipa Ines Kri-
žman in tretje so bile ko-
mendske Solzice.

Alenka Brun

Golažijada 2022

Na Golažijadi je sodelovalo 25 ekip. / Foto: Alenka Brun

Prireditve v maju in juniju

DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 24. maja, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Zajtrk

Koncert z izbrano večerjo, vstopnina: 20 evrov/25 evrov

Ponedeljek, 30. maja, ob 18.30, Velika dvorana DKK
Glasbena šola Kamnik: A me slišiš? – Mačje zgodbe

Koncert učencev Glasbene šole Kamnik, obvezen prevzem brezplač-
nih vstopnic.

Torek, 31. maja, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Jure Ivanušič: Od tišine do glasbe

Koncert za anekdoto in klavir, za abonma Kam'na'smeh, za izven
Vstopnina: 17 evrov/15 evrov

Sreda, 1. junija, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Glasbena šola Kamnik: Koncert orkestrov in pevskega zbora 
Glasbene šole Kamnik

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Četrtek, 2. junija, ob 14. uri, Galerija DKK
Fotografska razstava Gregor Radonjič: Tišine

Vstop prost! Razstavo si lahko ogledate v času uradnih ur Doma kul-
ture Kamnik in pred dogodki v Domu kulture Kamnik do 30. junija 
2022.

Številne druge prireditve v občini Kamnik naj-

dete na uradni spletni strani Občine Kamnik 

www.kamnik.si pod rubriko Koledar dogodkov 

ter tudi v elektronskem mesečniku. Prijave 
preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu 
spletne strani www.visitkamnik.com.

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem in šport Kamnik. Če želite, 

da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem mesečniku 

Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/VpisDogodka.

Četrtek, 9. junija, ob 19.30, Kreativna četrt Barutana
Teatro Matita: Mesarica*

Intermedijski kabaret po motivih pripovedke Martin Krpan z Vrha Fra-
na Levstika. Za Maistrov abonma, za izven. Vstopnina: 17 evrov/15 
evrov 
*Zamenjava za predstavo Lunapark kuga v izvedbi Mestnega gledali-
šča Ptuj

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sobota, 21. maja, ob 10. uri, Terme Snovik
Kamniška literarna transverzala: Kneippova bosonoga pot

Prosimo za predhodne prijave na naslov: animacija@terme-snovik.si.

Sreda, 8., in četrtek, 9. junija, od 10. do 18. ure ter v 
petek, 10. junija, od 10. do 14. ure, Mekinjski samostan
Pripovedovalska delavnica Zgodbe na poti z dr. Margarete 
Wenzel

Informacije in prijave sprejemajo do 27. maja oz. do zapolnitve mest. 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na: urskababnik@kam.sik.si in mateja.
keber@kam.sik.si.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Petek, 27. maja, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Odprtje gostujoče razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto 
– Božidar Jakac

Vstopnina: prost vstop

Sreda, 1. junija, ob 19. uri, grad Zaprice
Slavnostni večer v spomin na 90. obletnico rojstva  
dr. Toneta Cevca, etnologa, raziskovalca visokogorja in 
Kamničana

Sreda, 8. junija, ob 19. uri, Galerija Pogled
Odprtje likovne razstave Minevanja Marte Bartolj in Andreje 
Pogačar

Vstopnina: prost vstop

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK

Sreda, 1. junija, ob 18. uri, Samostan Mekinje
Predavanje Na poti z otroki, mladimi in odraslimi

Zanimivosti, prireditve
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ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
Te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Malo pred 92. rojstnim dnevom nas je zapustila  
draga mama

Pavla Kralj
iz Kamnika

V ožjem družinskem krogu smo se od naše mame in 
babice poslovili 6. maja 2022. Z neizmerno hvaležnostjo 
se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Kam
nik, ki so najini mami lajšali leta, ji pomagali in zelo 
lepo skrbeli zanjo. Vedno boš v naših srcih!

Žalujoča sinova Marko in Boris z družinama

ZAHVALA

 Ne vidimo te, ne slišimo te,
a naše misli, draga mama,
nenehno za teboj hite.

V 100. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga mama 

Milka Burja
roj. Merčun, iz Srednje vasi pri Kamniku

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so
sedom in znancem za izrečena sožalja, za podarjene sveče 
in svete maše. Hvala g. župniku Ediju Strouhalu za lepo 
opravljen pogrebni obred in podjetju Pogrebnik ter pev
cem in trobentaču. Iskrena hvala tudi njeni zdravnici dr. 
Plavčevi in sestri Emi ter vsem iz patronažne službe. Hvala 
tudi ge. Petri in njenim sodelavkam. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji 
poti na pokopališče na Selih pri Kamniku.

Vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je ... 
(Tone Pavček) 

V 91. letu starosti je odšla  
v večnost naša draga, ljubljena

 

Marta Potočnik
Miklavževčeva Marta z Zduše 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
Porebra, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala kolektivu 
ETI, kolektivu ZD Kamnik in zobne ambulante. Iskrena 
hvala g. župniku Pavlu Piberniku, pevcem Grm, pogreb
ni službi KPK in cvetličarni Flere. Posebna zahvala dr. 
Marti Jerman in patronažni službi, zavodu Pristan, KC 
in DSO Črnuče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k več
nemu počitku. 

Vsi njeni 
7. maja 2022

ZAHVALA

Bolečino in trpljenje si prestala, 
zdaj boš mirno spala,  
nam pa spomin nate bo ostal.

V 86. letu starosti se je od nas 
poslovila naša draga mama, 
stara mama, sestra, teta

 

Agata Narat
z Velike Lašne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
darove, cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se gospo
du župniku Gašperju Mauku za lepo opravljen pogrebni 
obred ter pevcem in organistu. 

Vsi njeni
 April 2022

ZAHVALA

Ob zvokih gasilske sirene in 
lovskega roga se je v 70. letu  
od nas za vedno poslovil ljubi 
mož, oči in dedi 

Miro Urisk
iz Motnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in ostale daro
ve. Zahvala tudi članom GD Motnik in ostalim gasilcem, 
bivšim sodelavcem KAMBUSa in vsem praporščakom. 
Posebej hvala LD Tuhinj za lepo opravljen lovski pogreb 
in njihovemu predsedniku za poslovilne besede. Hvala 
vsem lovskim tovarišem in rogistom. Hvala gospodu 
župniku, podjetju Ropotar in pevcem. Hvala tudi gospe 
Marinki za čustven govor. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sin Franci in hči Mirjam  
z družinama ter ostalo sorodstvo

Motnik, april 2022

ZAHVALA

V nas ostaja luč spominov  
in ljubezni, 
ki gori v naših srcih
in daje moč našim dušam. 

V mesecu aprilu smo se poslovili 
od naše 

Stanke Verovšek
Radi bi se zahvalili prav vsem, ki ste bili z nami, pa če
prav samo v mislih. Hvala za tolažilne besede in lepe 
spomine na njeno življenje, ki ste jih podelili z nami. 
Iskrena hvala DSO Kamnik in NMP Kamnik, g. župniku 
Gregorju Šturmu, KPK Kamnik, pevcem skupine Grm, 
ge. Irmi in g. Simonu. Hvala za vse darove za sv. maše 
in cerkev, molitve v vežici, denarno pomoč in pozornosti 
kolektiva Eti  Svit. Še enkrat naša iskrena HVALA.

Vsi njeni

SPOROČILO O SMRTI

V 76. letu je za vedno zaspal  
naš dragi mož in oče

Borut Vatovec
s Trate pri Škofji Loki

 

Pogreb pokojnega je bil 4. maja 2022  
v Lipici pri Škofji Loki.

Žalujoči žena in hči

Torek, 7. junija, ob 19. uri, Samostan Mekinje
Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar (Nemčija)

Klasična glasba

JSKD, OBMOČNA IZPOSTAVA KAMNIK

Ponedeljek, 23. maja, ob 19. uri, Župnijska cerkev 
Mekinje
Festival Musica aeterna: Ave Maria – Nagovori uglasbitev 
različnih avtorjev skozi stoletja do sodobnosti

Izvajalci: Petra Vrh Vrezec, sopran; Al Vrezec, bariton; Gregor Klančič, 
orgle
Vstopnina: vstop prost

Torek, 31. maja, ob 17. uri, atrij Samostana Mekinje
Poj z menoj – območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov iz občin Kamnik in Komenda

Sobota, 4. junija, ob 19. uri, atrij Samostana Mekinje
42. območna revija odraslih pevskih zborov iz občin Kamnik 
in Komenda

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 20. maja, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Metal koncert: Dickless Tracy in Morost

Dva death metal benda, oba z novim albumom. Vrata: 19.30, koncert: 
20.00, bar: 19.30–23.30
Vstopnina: 7 evrov

Petek, 27. maja, ob 20.30, MC Kotlovnica
Koncert: Borzak

Vstopnina: 5 evrov

Sobota, 4. junija, od 14. naprej, Velika dvorana DKK
Festival Sodobne video produkcije

Vstop prost!

TERME SNOVIK

Sobota, 28. maja ob 15. uri, Terme Snovik
Bosih nog naokrog v Termah Snovik

DRUŠTVO SV. JAKOBA KAMNIK IN KS CENTER

Petek, 3. junija, ob 19.45, dvorana Frančiškanskega 
samostana
Dr. Jože Faganel: Po doslej prehojeni poti iščimo pravo 
sinodalno usmeritev občestva

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 22. maja, ob 10.30, Arboretum Volčji Potok
Razstava starodobnih vozil DSV Kamnik

Nedelja, 29. maja, ob 9. uri, Arboretum Volčji Potok
Razstava starodobnih vojaških in civilnih vozil

GSŠRM KAMNIK

Ponedeljek, 23. maja, ob 15. uri, Šutna in Glavni trg
Četvorka za Kamnik

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Sobota, 4. junija, ob 10. uri, Maistrova 16
Zaključna tekma slovenske veteranske sabljaške lige

Kamnik – V preddverju občinske stavbe bodo v sredo, 25. 
maja, ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Plečnikova dela 
skozi objektiv fotografa Petra Nagliča, s čimer bodo tudi na 
občini zaznamovali 150. obletnico rojstva Jožeta Plečnika. 
Fotograf Peter Naglič iz Šmarce je v prvi polovici 20. stoletja 
s svojim fotoaparatom beležil številne motive, dogodke in 
gradbena dela in tako je z navdušenjem spremljal tudi Pleč-
nika, ko je ustvarjal na Kamniškem. Za njegovo zapuščino 
vestno skrbi Matjaž Šporar, ki je v ta namen pred leti usta-
novil tudi Društvo Peter Naglič. Razstava bo na ogled pred-
vidoma do začetka julija. J. P.

Kamnik – Po dveh letih premora se edinstveni dobrodelni 
dogodek z naslovom Distinguished Gentleman's Ride ali 
Gosposka vožnja z razlogom znova vrača v Kamnik. Letos 
organizatorji (Društvo Brkonja) praznujejo že 10. obletnico 
organizacije dobrodelne vožnje v Sloveniji. Gre za dogodek, 
ki na isti nad poteka na globalni ravni v mnogih svetovnih 
(vele)mestih. Gosposka vožnja z razlogom je poziv k prepo-
znavanju duševne stiske moških, njihove tesnobnosti, de-
presije in k preprečevanju moške samomorilnosti ter spod-
bujanju zavesti o rednem samopregledu za preprečevanje 
visokega števila moških z rakom na prostati. Vozniki (in tudi 
voznice) motociklov se bodo na dobrodelno vožnjo podali v 
soboto, 21. maja, iz ljubljanskega Tivolija, zaključili pa jo 
bodo na Glavnem trgu v Kamniku predvidoma ob 15.30. Na 
dogodku pričakujejo več kot dvesto motoristov. J. P.

Plečnikova dela skozi objektiv Petra Nagliča Motoristi in Gosposka vožnja z razlogom

Prireditve, zahvale
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POGREBNE  IN POKOPALIŠKE STORITVE

KAMNIK - KOMENDA

24 urna dežurna služba
041 634 948

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

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

Stojimo vam ob strani skozi korake slovesa.

Žale ♦ Mekinje ♦ Nevlje ♦ Podgorje

ZAHVALA

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

V 91. letu starosti se je mirno in spokojno  
od nas poslovil

France Griljc
iz Godiča, dolgoletni pohodnik na svetega Primoža

Ob smrti našega dragega ata se zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga imeli radi, ga cenili in spoštovali, ga obiskovali in 
razveseljevali ter mu tako lepšali dneve in bogatili nje
govo življenje. Hvala osebju DSO Kamnik za skrb, nego 
in vse prijazne besede v času njegove bolezni. Hvala g. 
župniku Gregorju Šturmu ter gasilcem PGD Kamniška 
Bistrica za organizacijo pogreba, častno slovo in sprem
stvo na njegovi zadnji poti. 

Sinova Marko z Matejo in Franci s Frančiško,  
vnuki Katja s Sašem, Živa, Štefan, Lucija s Primožem in 

Martin ter pravnukinji Pia in Nika ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je praznina,
ki hudo, hudo boli. 

V 67. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Milan Marinko
iz Zgornjih Palovč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za iskrene besede sožalja in podar
jene sveče. Posebna zahvala g. župniku ter hvala tudi 
pevcem za izbrane lepe pesmi. Hvala tudi sosedu Mihu 
za poslovilni govor. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospre
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča partnerka Štefka in vsi njegovi

ZAHVALA

Pojdem, ko pride moj maj.
Pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane od
včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev.

V 70. letu starosti smo se poslovili od našega dragega 
moža, atija in dedka

Viljema Podgorška

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose
dom in znancem za izrečene besede sožalja, za vse bese
de tolažbe, za stiske rok, za darovane sveče, cvetje in sve
te maše. Zahvaljujemo se gospodu župniku, gasilcem, 
kvartetu Grm in Tomažu Plahutniku za lepo opravljen 
obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Čudno, kako prazen
je svet, kadar umre
en sam človek.
(Dante)

V mesecu maju se je poslovil

Roman Jakša
iz Mekinj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter darove. Hvala župniku g. Pavletu Pi
berniku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem kvar
teta Grm in patronažni službi ZD Kamnik za oskrbo v 
zadnjih dneh njegovega življenja. Počivaj v miru.

Vsi njegovi
Maj 2022

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavi se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin 
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni ...

V 76. letu nas je prekmalu zapustila draga žena, mami, 
babica in prababica

Jožefa Šuštar
iz Podgorja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem ter vsem, ki so jo poznali, za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Hvala kvartetu Grm za ganlji
vo zapete pesmi ter pogrebni službi KPK za lepo oprav
ljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti, naj nam ostane v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko prebujalo se je velikonočno jutro,
tiho si odšel, 
pustil si le sledi svojih pridnih rok. 
Zdaj naš dom ovit je v sivino, obup,
žalost in neizprosno bolečino.

V 86. letu nas je zapustil naš predragi 

Frenk Sušnik
iz Mekinj

Iz srca se zahvaljujemo osebju Zavoda usmiljenk Doma sv. 
Katarine iz Mengša za oskrbo v zadnjem mesecu, prijate
lju Valentinu Zabavniku za govor ob slovesu, g. župniku 
Pavlu Piberniku za lepo opravljen obred in pevcem kvar
teta GRM za ganljivo zapete pesmi. Iskrena hvala vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za darovano cvetje, 
sveče, sv. maše in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se tudi uslužbencem KPK Kamnik. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

Marija Kos
 iz Kamnika 

 
V 80. letu nas je zapustila naša draga mami, prababica, 
babica, sestra in tašča. Ob izgubi se vsem iskreno zahva
ljujemo. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sose
dom za izrečena sožalja in tudi za vse podarjeno cvetje, 
sveče ter sv. maše. Posebna zahvala tudi urgentni službi 
iz Kamnika, še posebej Emini Hajdinjak za vso skrb in 
sočutje ob njenih zadnjih dnevih, župniku za lepo oprav
ljen obred ter vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. 

 
Vsi njeni

Zahvale,  
osmrtnice

Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

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

www.gorenjskiglas.si  

Ča so pis ob či ne Kamnik, 8. januarja 2021, leto 6, šte 
vil 
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»Kamnik ško postajo,« je dejal župan in se zahvalil ministrstvu ter Slovenskim železnicam za milijonsko naložbo v kam-niško progo.Več sto milijonov pa je dr-žava vložila tudi v nakup novih vlakov, ki bodo vozili tudi na relaciji Kamnik–

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

Prenovljena končna postaja in nov vlak
Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladinv Kamniku vozijo po voznem redu. Občina je namreč 
železnice večkrat podala iz Kamnika v Ljubljano vozil 
v večernih urah. Slovenske 

pobudi prisluhnile in tako z nove ure prihodov in bodo po novem vozili tudi 
delavnikih pa uvajajo dodatne linije sicer ob 21.15 in 22.15 ter ob 22.18 in ob 23.07 

45. stran

Aleksander Sokler

Kamnik – Dvajseti decem-ber 2020 bo z zlatimi črka-mi zapisan v zgodovino kamniškega kluba. Prekalje-na ekipa kluba Calcit Wa-terpolo je z zmago v članski konkurenci uresničila dol-goletne sanje po osvojitvi članskega naslova.Kamniški igralci so tekmo začeli silovito. Po začetnih  1 : 1 so naredili delni rezultat 4 : 0 in tako že po prvi četr-tini vodili s 5 : 1. V nadaljeva-nju so tekmo nadzirali in mladim kranjskim vaterpo-listom niso dopustili, da bi se razigrali in tekmo obrnili v svojo korist.Na finalni tekmi je kot ved-no odlično delo opravljal 
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Zgodovinski vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba prvič v zgodovini postali Slovenije, saj so v velikem premagali večne tekmece rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni 

MLADI

Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov
vli Občine Kamnik je na ed razstava z naslovom  Kamnik, prostor obra-avtorja Urha Wiegeleta, 25-letnega magistra inženirja arhitekture.

stran 9

Aleš Senožetnik

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

ment in kartico zdravstvenega zavarovanja. O bodo udeleženci obveščeni v dveh odvzema brisa. Kotjajo v Zdravstvenemdr. Julija Polca Kamnik, gativen izvid testa pda trenutno v brisu virus zaznaven, kar naj nobčutka lažne varnoslahko do okužbe pridže kmalu po testiranprimeru pozitivnega ipa sta potrebna takojšnja m

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 

testiranje na okužbo z novim koronavirusom. 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.
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ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

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

     

                                      Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.

Oglašujte  

v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

Zahvale
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Mekinje – Blagovna znamka 
Doroteja, ki združuje 22 raz-
ličnih izdelkov, se je začela 
oblikovati z zasaditvijo samo-
stanskega zeliščnega vrta lan-
sko leto, v katerem uspeva 
okoli dvesto različnih zelišč, 
saj združuje staro zeliščarsko 
in rokodelsko znanje.
»Skupina izdelkov nosi ime 
po mekinjski opatinji Doro-
teji Sidoniji Gallenberg, ki je 
živela v drugi polovici 17. in v 
začetku 18. stoletja in v sa-
mostanu pustila res močan 
pečat. Vsem izdelkom znam-
ke Doroteja je skupna dolgo-
letna tradicija, zeliščarsko, 
slovensko poreklo, inovativ-
nost izdelkov in privlačna po-
doba. Izdelke smo razdelili 
na več skupin: živilski, koz-
metični in rokodelski izdelki 
ter darilni program, ponuja-
mo pa že različne sokove, 
čaje, likerje, mila, mazila, 
olja in mnogo drugega. 
Osnova vsega so zelišča na 
našem samostanskem vrtu, 

rdeča nit izdelkov pa bodo 
tudi vrtnice, ki so jih redovni-
ce tod gojile od nekdaj. Naš 
cilj je, da ponudimo nekoliko 
drugačne izdelke, ne povsem 
vsakdanjih, da so brez vseh 
dodatkov, narejeni po starih 
recepturah in tako živijo 
zgodbo več kot 700-letne 
zgodovine samostana in tu-

kajšnjega zeliščarstva,« nam 
je povedala direktorica Zavo-
da za kulturo Kamnik Irena 
Gajšek in dodala, da je izdel-
ke za zdaj mogoče kupiti pri 
njih v samostanu v dopol-
danskem času in v času pri-
reditev, v kratkem bodo v po-
nudbi tudi v spletni trgovini, 
v prihodnje pa najverjetneje 

še pri drugih turističnih po-
nudnikih v okolici, s katerimi 
se želijo še bolj povezovati. 
Že sedaj pa veliko izdelkov, 
denimo čaje, sokove in ze-
liščne namaze, ponujajo v sa-
mostanki zajtrkovalnici, ki je 
namenjena gostom, ki pre-
nočijo v eni od 58 postelj v sa-
mostanu.
Izdelke ustvarjajo z lokalni-
mi ponudniki, sodelujejo s 
Sabino Grošelj iz Dola pri 
Ljubljani, Darjo Škulja iz 
Kamnika in Lidijo Grenko iz 
Mekinj.
»Kamnik je bil nekdaj znan 
po Veroniki, sedaj pa imamo 
še Dorotejo, zato smo osno-
vali tudi kulturno-turistično 
pot Od Veronike do Dorote-
je, ki je eno od treh vodenj 
za obiskovalce Kamnika na 
področju kulturnega turiz-
ma,« nam je še povedala. 
Preostali dve sta še Pot smo-
dnika in tovarištva, ki jo vodi 
Goran Završnik, in ogled Sa-
mostana Mekinje, po kate-
rem obiskovalce popelje Ka-
tarina Mihelič.

Irena Gajšek v Samostanu Mekinje z izdelki, ki sodijo pod 
okrilje blagovne znamke Doroteja / Foto: Jasna Paladin

Mekinje – Samostan Mekin-
nje je v petek, 6. maja, gostil 
kulturni in dobrodelni dogo-
dek, pri katerem so moči 
združili Lions klub Domža-
le, društvo Terra Anima, 
Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik in Javni zavod za 
kulturo Kamnik.
Po hodnikih samostana so 
razstavili 19 likovnih izdel-
kov osnovnošolcev z med-
narodnega likovnega nate-

čaja Plakat miru, ki je letos 
potekal pod sloganom Vsi 
smo povezani, in jih ponu-
dili na dražbi, hkrati pa so 
pripravili še pripovedoval-
ski večer mednarodnih pri-
povedovalcev za mir (prišli 
so iz Izraela, Nemčije in 
Anglije), ki jih v Radomljah 
in Kamniku letos gosti Slo-
venija. Zbrani denar z draž-
be so namenili devetošolki s 
težavnimi družinskimi oko-
liščinami za šolanje na obli-
kovni šoli.

Dogodka so se udeležili tudi predsednica Lions kluba 
Kamnik Barbara Novak, predsednik Lions kluba Domžale 
Boštjan Pavlič in direktorica Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir. / Foto: Jasna Paladin

S čopičem in zgodbami 
povezani za mir

Jasna Paladin V Zavodu za kulturo Kamnik, katerega del je tudi Samostan Mekinje, so osnovali blagovno znamko 
Doroteja, ki nosi ime po stari opatinji iz 17. stoletja.

Jasna Paladin

Od Veronike do Doroteje

Investicije odpirajo nova delovna mesta
Družba Filc je k rasti in razvoju usmerjeno škofjeloško podjetje, katerega začetki segajo v Mengeš, kjer še danes deluje ena od enot podjetja.  
V letošnjem letu odpirajo novo proizvodno linijo, kar bo v Škofji Loki ustvarilo 25 novih delovnih mest, sodelavce pa iščejo tudi v Mengšu.

Filc je svetovno prepoznaven pro
izvajalec naprednih materialov, ki 
se uporabljajo predvsem v grad
beni in avtomobilski industriji. 
Njihov paradni konj je lastna 
bla   govna znamka DR!PSTOP, ki 
predstavlja inovativen način re
ševanja težav s kondenzacijo na 
neizoliranih kovinskih strehah. 
Del portfelja izdelkov pa so tudi 
dekorni in akustični izdelki, ki 
jih najdete skoraj v vseh večjih 
avtomobilskih blagovnih znamkah, 
kot so BMW, Citroen, Renault, Dacia, 
Ford, Hyundai, MercedesBenz, 
Mitsubishi, Nissan, Toyota. 
Zgodovina podjetja sega v leto 
1937 v Mengšu, kjer imajo še danes 
proizvodni obrat s 73 zaposlenimi, 
na lokaciji pa delujejo tri tehnološko 
dovršene linije, nekaj podpornih 

služb in maloprodaja. Tako kot na 
drugih lokacijah, so tudi v Mengšu 
v svoje vrste pripravljeni sprejeti 
nove delavce. 
Preporod družbe se je začel v 
devetdesetih letih, ko so začeli 
večje investicije v širitev in po so
dobitev proizvodnje. Manjša eno
ta danes deluje tudi v Lendavi, 
sicer pa sta glavnina proizvodnje 
in sedež družbe v poslovni coni na 
Trati v Škofji Loki. Družba skupaj 
zaposluje 375 ljudi. Od leta 2020 so 
del nemške skupine Freudenberg, s 
katero se ujemajo tudi v vrednotah, 
ki jih gojijo. Članstvo v skupini s 
pridom izkoriščajo za prenos znanja 
in večjo vključenost v globalne trge. 
Lani je družba dosegla nov mejnik, 
ko je vrednost prodaje presegla  
sto milijonov evrov.

Kot izvozno naravnano podjetje so 
zavezani k razvoju in rasti. Trenutno 
v Škofji Loki nameščajo novo linijo. 
Gre za investicijo v vrednosti več 
kot deset milijonov evrov, ki jo 

financirajo iz lastnih sredstev, od
prtja pa se nadejajo julija letos.
Prav nova proizvodna linija odpira 
tudi 25 novih delovnih mest. 
Prav zato so v podjetju stalno v 
iskanju novih zaposlenih. Za delo 
v proizvodnji iščejo predvsem po
sameznike, ki imajo vsaj poklicno 
izobrazbo strojne, elektro, meha
tronične ali druge tehnične smeri. 
»Predvsem si želimo zaposlovati 
sodelavce, ki imajo tehnično žili
co in se želijo razvijati. Precej 
nam reč vlagamo v razvoj in rast, 
zato želimo, da naši zaposleni na
predujejo,« pravi Nina Kraševec, 
vodja kadrovske službe v podjetju.
Tako kot številna druga proizvodna 
podjetja pa se tudi Filc v zadnjem 
času srečuje z izzivom pomanjkanja 
delovne sile. Dobre kadre v svoje 
delovno okolje, ki ga zaznamuje 
precej mlad kolektiv (povprečna 

starost pod 40 let), privabljajo na 
različne načine. 
Že v času šolanja ponujajo mož
nost štipendiranja, opravljanje 
ob    veznih delovnih praks ter štu
dentsko delo. Sicer pa delavcem 
ponujajo stimulativno plačilo, vsa
ko leto izplačajo maksimalni regres 
in letno nagrado za poslovno 
us pešnost. Zaposleni imajo pre
cejšnje možnosti tudi za razna 
izobraževanja in napredovanja. 
»Delavec v proizvodnji lahko na
preduje vsaj do obratovodje, kar 
pomeni, da je zadolžen za obrato
vanje celotne linije ter vo denje eki
pe sodelavcev. Kandi date za takšna 
delovna mesta namreč vedno išče
mo znotraj kolektiva,« pravi Nina 
Kraševec. 
Marsikoga prepriča tudi štiri  iz
mens ki delovnik, ki poleg red nega 
dopusta omogoča, da je delavec 
prost vsak četrti teden in tudi vsak 
drugi konec tedna. 
Veliko pozornosti namenjajo tudi 
dobrim medsebojnim odnosom. 
»Ekipa, ki dela skupaj, mora dobro 
sodelovati Zato je pomembno, da se 
zaposleni vklopi v kolektiv, pokaže 
voljo in delovno vnemo,« zaključuje 
vodja kadrovske službe v Filcu.
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