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OBČINSKE NOVICE

Osemdeseta obletnica 
Osvobodilne fronte
V torek, 27. aprila, smo pra
znovali dan upora proti oku
patorju in 80. obletnico usta
novitve Osvobodilne fronte. 
Spomnili smo se tistih, ki so 
dali življenja za udejanjenje 
vrednot upora, tovarištva in 
svobodne domovine.
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AKTUALNO

Inšpekcija odredila 
podrtje ploščadi
Gradbena inšpekcija je odre
dila odstranitev razgledne 
ploščadi na Starem gradu v 
Kamniku. Usoda projekta je 
sedaj odvisna od (pravoča
sne) spremembe občinskega 
prostorskega načrta.
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KULTURA

Pet pred dvanajsto
Vseslovenski akciji kulturni
kov, da opozorijo na svoje 
potrebe in stiske v času epi
demije, so se v četrtek, 29. 
aprila, pet minut pred dva
najsto pridružili tudi v Ka
mniku.
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Miha Štamcar

Kamnik – Odbojkarji Calci
ta Volleyja so minuli petek 
v finalu zaključnega turnir
ja Pokala Slovenije v Ljub
ljani premagali ACH Volley 
in se mu na najboljši mo
žni način oddolžili za ne
srečni poraz v polfinalu 
končnice državnega prven
stva. Zanje je bil to ob treh 
naslovih državnega prvaka 
četrti pokalni naslov. Žal 
pri odbojkaricah v letošnji 
sezoni nismo dobili pokal
nih zmagovalk, zato pa so 
Kamničanke po treh zma
gah s 3 : 2 nad Novo KBM 
Branikom v finalu končnice 
državnega prvenstva ubra
nile lanskoletni naslov. To 
je bil njihov že peti.

V klubu se je v zadnjih 
letih delalo zelo dobro
Ko so v sezoni 2009/10 od
bojkarice Calcita Volleyja 
osvojile svoj prvi naslov dr
žavnih prvakinj, ni bilo rav
no veliko tistih, ki so verjeli, 
da bodo Kamničanke enajst 
let pozneje temu naslovu 
dodale še štiri. Če vsem tem 
petim naslovom dodamo še 
tri prva mesta v srednje
evropski ligi in tri pokalne 
naslove, vse to samo potrju
je, da je bilo vodstvo kluba v 
vseh teh letih na pravi poti 
in da se je v klubu delalo 
zelo dobro. Morda bi bila 
njihova vitrina z lovorikami 
še bolj polna, če bi se v le
tošnji sezoni igrala tudi 
sred njeevropska liga in če 
bi se odigralo domače po
kalno tekmovanje, ki pa je 
bilo zaradi obveznosti slo
venske reprezentance pre
kinjeno pred četrtfinalnimi 
tekmami. 
V letošnji sezoni, ki je bila v 
marsičem posebna, tudi za

radi epidemije covida19 in 
bolezni prvega trenerja Aljo
še Jemca po koncu lige prva
kinj, so Kamničanke do na
slova državnih prvakinj pri
šle ob le enem porazu. In to 
v 28 tekmah. 

Uresničile zastavljeni cilj
»Mislim, da je bil letošnji 
naslov popolnoma zaslužen, 
saj smo skozi celo sezono 
dokazovale, da imamo kako
vostno ekipo, ki si ta naslov 
zasluži, in zato sem toliko 
bolj vesela, da se je to tudi 
zgodilo. Zavedale smo se, da 
bodo finalne tekme končni
ce čisto nekaj drugega, kot 
so bile tekme v rednem delu 
prvenstva, še zlasti je to ve
ljalo za tretjo, do katere je 
prišlo po enajstdnevni pre
kinitvi. S tem smo tudi ures
ničile svoj cilj pred začet
kom sezone,« je po svojem 
drugem članskem naslovu v 
dresu Calcita Volleyja dejala 

Eva Pogačar, ki je bila lani s 
Kamničankami najboljša 
tudi v mladinskem držav
nem prvenstvu. 
»Vsekakor je bila bolezen 
Aljoše Jemca velik udarec za 
ekipo. Vsaka takšna spre
memba poruši ritem, ki so 
ga igralke navajene, poruši 
neke navade, vse je malce 
drugače, zato je bil to dolo
čen šok za ekipo. Toda de
kleta so odlično odreagirala, 
res pa je, da je bilo nekaj 
lažje, ker sem bil ves čas zra
ven in so poznale moj način 
dela. Vesel sem, da smo tudi 
za Aljošo na takšen način 
prvenstvo pripeljali do kon
ca, kajti njegov delež h konč
nemu je bil zelo zelo velik,« 
Gregor Rozman, ki je že 
lani s Kamničankami osvojil 
naslov državnih prvakinj, ob 
velikem zmagoslavju ni po
zabil na Jemca. 
Že drugič zaporedoma pa se 
kamniške odbojkarice na
slova državnih prvakinj niso 

mogle veseliti s svojimi na
vijači. »Edino, kar sem po
grešal, so bile polne tribune, 
saj bi bilo naslov lepo prosla
viti z vsemi podporniki klu
ba. Upam, da bo do tega 
prišlo prihodnjo sezono,« se 
je Rozman spomnil tudi na 
navijače Calcita Volleyja.
V novi sezoni se bodo slo
venske državne prvakinje 
spet skušale uvrstiti v ligo 
prvakinj. Glede ekipe je za 
zdaj znano le to, da bo Eva 
Zatković kariero nadaljevala 
pri slovitem Cannesu, tudi 
nekdanjem evropskem prva
ku, in da bo Andjelka Radi
šković še leto dni nosila 
kamniški dres. 

Državne prvakinje in 
pokalni prvaki
Odbojkarji Calcita Volleyja so v finalu zaključnega turnirja Pokala Slovenije premagali večne rivale 
ACH Volley, odbojkarice pa so v končnici državnega prvenstva ubranile lanskoletni naslov. Ob 
osvojenih lovorikah so najbolj pogrešali navijače.

Kamniške odbojkarice so osvojile že peti naslov državnih prvakinj. / Foto: Klemen Brumec
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Jasna Paladin

Kamnik – Vseslovenskemu 
gibanju Za pitno vodo, kate
rega namen je zbrati štiride
set tisoč overjenih podpisov 
za vložitev referenduma za 
ohranitev pitne vode, se je 
pridružilo tudi več kam
niških prostovoljcev in orga
nizacij, denimo Civilna ini
ciativa za Kamniško Bistri
co, Jamarsko društvo Ka
mnik, društvo Makadam in 
Reciklarnica. Za kaj si priza
devajo, so v sredo, 28. aprila, 
na prvi dan zbiranja podpi
sov, predstavili tudi na novi

narski konferenci, ki so jo 
pripravili kar pred stavbo 
upravne enote.
»Zelo nas skrbi, kako oblast 
posega v naše pravice do pi
tne vode, mi si prizadevamo 
ohraniti vodo kot javno do
brino. Vode so marsikje že 
sedaj onesnažene, z novim 
zakonom pa bodo zaščitene 
še manj, ne glede na to, da 
politika obljublja ustrezne 
varovalke,« so zaskrbljeni 
kamniški prostovoljci, ki jih 
boste pred upravno enoto 
lahko srečali ob ponedelj
kih, sredah in petkih do 24. 
maja.

Kamničanom je 
mar za pitno vodo
Tako ugotavljajo kamniški okoljevarstveniki, ki 
občane te dni pred upravno enoto pozivajo k 
oddaji podpisa za razpis referenduma za 
ohranitev pitne vode.

Kamniški prostovoljci pred upravno enoto / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je na javno naročilo Izgradnja 
nove Osnovne šole Frana Albrehta prejela (zgolj) dve po
nudbi, in sicer ponudbo družbe Kolektor Koling v vrednosti 
14.441.685,18 evra in ponudbo družbe SGP Graditelj v vred
nosti 14.839.323,49 evra. Očitno so bili razpisni pogoji za
htevni, saj je bilo zanimanje gradbenih družb v teku razpisa 
precejšnje, nam je zatrdil župan, ponudbi pa sta oddali le 
dve družbi. Izvajalec še ni izbran, saj je postopek pred
metnega javnega naročila trenutno še v fazi pregleda preje
tih ponudb. Posebej bo občina razpisala še javno naročilo 
za nabavo in montažo potrebne opreme. J. P.

Zanimanja za gradnjo šole ni veliko
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Jasna Paladin

Ljubljana – Skupna višina 
sredstev, namenjenih za pro-
jekt Kolesarska povezava Ka-
mnik–Godič, je dober mili-
jon evrov, od tega bo Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj 
prispeval 733 tisoč evrov. Ob-
čina Kamnik bo v okviru pro-
jekta zgradila oziroma uredi-
la kolesarsko povezavo na 
odseku med Kamnikom in 
Godičem ter s tem Kamnik 
kot pomembno gospodarsko 
in upravno središče povezala 
z zaledjem. Skupna dolžina 
kolesarske povezave v okviru 
tega projekta znaša 3,2 kilo-
metra, od tega je novogradnja 
v dolžini 2.281 metrov.

Kar 3,8 milijona evrov pa je 
namenjenih za projekt Regi-
onalna kolesarska povezava 
Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana, ki ga bo izvajala 
Občina Kamnik v okviru 
Dogovora za razvoj Osre-
dnjeslovenske regije. Evrop-
ski sklad za regionalni ra-
zvoj bo za to kolesarsko po-
vezavo prispeval 2,5 milijo-
na evrov. Investicija obsega 
13,7 kilometra kolesarske 
povezave, od tega bo na 
novo zgrajenih oziroma re-
konstruiranih 6,5 kilometra 
kolesarskih poti.
Kolesarsko povezavo do Go-
diča bodo začeli graditi pri-
hodnje leto, povezavo do 
prestolnice pa že letos.

Državni denar za 
kolesarske povezave
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska 
sredstva za kolesarski povezavi Kamnik–
Mengeš–Trzin–Ljubljana in Kamnik–Godič.

Jasna Paladin

Kamnik – Tudi šestnajsta 
seja občinskega sveta je 16. 
aprila potekala prek vide-
okonference.

Nesoglasja pri 
imenovanjih
Že prva točka dnevnega reda 
je postregla s pestro, nepriča-
kovano in kar uro in pol dol-
go razpravo, četudi so svetni-
ki obravnavali točko, h kateri 
so zgolj podali mnenje. 
Najprej so soglasno potrdili 
sestavo Komisije za preuči-
tev možnosti za ustanovitev 
Regijskega parka Kamniško-
Savinjske Alpe. Sestavljajo jo 
predstavniki vseh političnih 
strank in list v občinskem 
svetu, in sicer: Karmen Ka-
plja, Jože Korošec, dr. Jernej 
Markelj, Duško Papež, Žan 
Potočnik, Franci Spruk in 
Mojca Škraba. 
V nadaljevanju pa niso pod-
prli predloga Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki je predla-
gala, da občinski svet za rav-
nateljico Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra 
(GSŠRM) pozitivno mnenje 
poda Bernardi Trstenjak (ne 
pa tudi drugemu kandidatu, 
ki naj bi prav tako zadostil 
razpisnim pogojem). Odlo-
čitev nima bistvenih posle-
dic, saj bo o tem, kdo bo rav-
natelj, odločal Svet zavoda 
GSŠRM, je bilo pa v razpra-
vi slišati, da bo tekma tesna, 
saj naj bi si mnogi v tem 
srednješolskem centru žele-
li spremembe.
Za predstavnico lokalne 
skupnosti v Svet GSŠRM so 
imenovali Mojco Škraba.

Prostorski akti
V nadaljevanju so sprejeli 
Odloke o Programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za OPPN 
OŠ-01 Oševek (gradnja sta-
novanjskih stavb), za OPPN 
VČ-05 Volčji Potok (stano-
vanjska gradnja ob domu 
KS) in OPPN VK-10 (grad-
nja poslovnega objekta na 
Vrhpoljah) ter predlog Odlo-
ka o občinskem podrobnem 
načrtu KA-104 (širjenje pro-
izvodnje dejavnosti ob sta-
rem Stolu na Korenovi). 
Sprejeli so tudi Sklep o loka-
cijski preveritvi za individu-
alno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev za 
del prostorske enote KA-77, 
ki je v naravi še nepozidano 
zemljišče med Mercatorjem 
in Titanom, na njej pa bodo 
investitorji zgradili trgovino 
Jager. Spremenjeni sklep 
jim omogoča spremembo 
gradbenega dovoljenja in s 
tem umestitev medetaže, 
kar bo v občinski proračun 

prineslo za okoli sto tisoča-
kov več komunalnega pri-
spevka. 

Premišljeno o širitvi 
kamnoloma
Na dnevnem redu je bil tudi 
Predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem na-
črtu Občine Kamnik št. 3  v 
prvi obravnavi, ki se nanaša 
na širitev kamnoloma v Sta-
hovici. Svetniki opozicije so 
občinsko upravo vprašali, 
kaj bodo občani imeli od 
tega, razen manj gozda in 
več prometa na cestah. »To 
bo prevelika rana v okolje in 
potrebnih bo več pogovorov 
in pogajanj, naj družba Cal-
cit v zameno zgradi vsaj 
most v Stranjah. Občina bi 
preprosto morala iztržiti 
več, saj gre za zelo velik po-
seg v prostor,« je v imenu 
svetniške skupine LMŠ, ki je 
glasovala proti, med drugim 
dejal Igor Žavbi.

Zaključni račun
V deveti točki so sprejeli 
Zaključni račun proračuna 
Občine Kamnik za leto 
2020. V obrazložitvi te toč-
ke je  pomočnica vodje od-
delka za področje finančne-
ga poslovanja Marija Kos de-
jala, da je bilo lani realizira-
nih 96,3 odstotka načrtova-
nih prihodkov (25,4 milijo-
na evrov) in 82,6 odstotka 
načrtovanih odhodkov (24,2 
milijona evrov). Najbolj se 
pozna, ker nakup zemljišč v 
nekdanji smodnišnici ni bil 
izveden lani, kot je bilo na-
črtovano, ampak so denar 
prenesli v letošnji proračun. 
Investicijski odhodki so bili 
tako realizirani le v 52 od-
stotkih. Iz lanskega leta v 
letošnje je občina prenesla 
3,8 milijona evrov. Stanje 
zadolženosti občine na zad-
nji dan minulega leta je bilo 
3,5 milijona evrov – odprt je 
še kredit za kohezijske pro-
jekte, lani pa so najeli še po-
sojilo za nakup zemljišč v 
smodnišnici. V proračun-
skih skladih je bilo na dan 

31. decembra nekaj več kot 
3,6 milijona evrov, med dru-
gim 3,1 milijona evrov v 
skladu za šolo, 52 tisočakov 
v rezervnem skladu za sta-
novanjsko področje, 36 tiso-
čakov za ureditev prostorov 
GRS Kamnik, slabih 300 ti-
soč evrov za pokriti bazen in 
47 tisočakov za športne 
objekte. 
V sklad za proračunsko re-
zervo je bilo lani vplačanih 
620 tisoč evrov, ki so bili 
porabljeni za preprečevanje 
in obvladovanje epidemije 
covida-19.

Prednost fasadam na 
Glavnem trgu
Občina Kamnik na podlagi 
pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev la-
stnikom in solastnikom spo-
meniško zaščitenih objektov 
za obnovo fasad, strešne kri-
tine in stavbnega pohištva v 
občini že vrsto let pomaga 
ohranjati urejen videz 
mestnega središča, čeprav 
na občinski upravi ugota-
vljajo, da denar s proračun-
ske postavke ni porabljen 
vsako leto, zato si želijo la-
stnike še bolj spodbuditi k 
obnovam. S spremembami 
pravilnika, ki so ga svetniki 
potrdili, želijo spodbuditi 
predvsem obnovo tistih 
objektov, ki mejijo na javne 
površine, kjer se odvijajo 
tudi razne javne prireditve, 
kar predstavlja predvsem 
Glavni trg. Do sedaj je velja-
lo, da občina obnove lahko 
sofinancira v deležu do 30 
odstotkov, po novem pa je ta 
delež kar 70-odstoten. »Ko-
likšen delež bo občina posa-
mezno leto dejansko sofi-
nancirala, bo seveda stvar 
vsakoletnega razpisa, vseka-
kor pa želimo v letu 2021 
sofinancirati investicije v 
70-odstotnem deležu. Pred-
videva se, da bodo razpisni 
pogoji v 2021 določeni tako, 
da bodo v letošnjem letu za 
sofinanciranje obnove fasad 
prišli v poštev objekti, ki me-
jijo na Glavni trg, saj ti tvori-
jo pomemben in prepozna-

ven javni prostor, nekateri 
objekti predstavljajo tudi 
pomembne in prepoznavne 
arhitekture (npr. Plečnikova 
fasada),« pravijo na občini.

O Veliki planini brez 
razprave
Čeprav smo pri točkah, po-
vezanih z Veliko planino, 
vselej vajeni burnih razprav, 
pa so letni poročili družbe 
Velika planina za leti 2019 
in 2020 tokrat sprejeli pre-
senetljivo hitro. Poročili je 
predstavil v. d. direktorja 
Mark Anžur. »Družba je v 
letu 2019 poslovala z dobič-
kom, v letu 2020 pa zaradi 
posledic epidemije covi-
da-19 poslovno leto zaključi-
la z izgubo.  Leto 2020 je 
zaznamovala epidemija, ki 
je praktično v celoti zausta-
vila mednarodni turizem, s 
tem pa v gospodarstvih 
povzročila velikanske izgu-
be. Družba je v letu 2019 z 
nihalko prepeljala 72.537 po-
tnikov, v letu 2020 pa zaradi 
posledic epidemije le še 
41.951 potnikov. V letu 2019 
je imela družba 1.404.035 
evrov poslovnih prihodkov 
in 1.269.698 evrov poslov-
nih odhodkov, v letu 2020 
pa 1.050.222 evrov poslov-
nih prihodkov in 1.139.654 
poslovnih odhodkov. Celot-
ni dobiček iz poslovanja v 
letu 2019 znaša 134.499 
evrov, v letu 2020 pa znaša 
izguba 89.432 evrov. V letu 
2019 je  Občina Kamnik v 
proračunu zagotovila 88 ti-
soč evrov proračunskih 
sredstev za dokapitalizacijo 
družbe. Sredstva v višini 
36.805,76 evra so bila pora-
bljena za redna in investicij-
sko-vzdrževalna dela na ni-
halki, vlečnici in sedežnici, 
sredstva v višini 51.194,24 
evra pa za sofinanciranje na-
kupa nosilne vrvi za nihal-
ko. V letu 2020 je občina v 
proračunu zagotovila 40 ti-
sočakov za dokapitalizacijo 
družbe, ki so bili porabljeni 
za dela na žičniških napra-
vah,« je poslovanje v zadnjih 
dveh letih povzel direktor.

Šestnajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Zaradi epidemije izguba 
Občinski svetniki so na aprilski seji med drugim sprejeli Zaključni račun občinskega proračuna za 
leto 2020 in več prostorskih aktov ter se seznanili z letnima poročiloma družbe Velika planina za leti 
2019 in 2020, iz katerih je razvidno, da je družba lani poslovala z izgubo.

Občina želi s finančno pomočjo spodbuditi lastnike stavb na Glavnem trgu k obnovi fasad. 

Jasna Paladin

Kamnik – V avli in na sto-
pnišču občinske stavbe je 
od 27. aprila na ogled raz-
stava likovnih in literarnih 
del z naslovom Lepo je v 
naši domovini biti mlad, ki 
je rezultat že osmega 
nagradnega natečaja za 
osnovnošolce, ki ga je raz-
pisal Koordinacijski odbor 
veteranskih in domoljub-
nih organizacij občin Ka-

mnik in Komenda, ki ga 
sestavljajo Društvo general 
Maister Kamnik, Območno 
združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda, Zveza združenj 
borcev za vrednote NOB 
Kamnik, Policijsko vete-
ransko društvo Sever Lju-
bljana – odbor Kamnik in 
Območno združenje slo-
venskih častnikov Kamnik 
- Komenda. Razstava bo na 
ogled do začetka junija.

Mladi ustvarjali na temo 
domoljubja

Najboljši likovni in literarno delo letošnjega natečaja 
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Dušan Božičnik, 
predsednik ZB NOB 
Kamnik

Kamnik – Na ta dan leta 
1941 je bila v Ljubljani usta-
novljena Protiimperialistič-
na fronta, ki se je po nem-
škem napadu na Sovjetsko 
zvezo 22. junija 1941 prei-
menovala v Osvobodilno 
fronto (OF) slovenskega na-
roda. OF je bila sicer usta-
novljena dan prej, 26. aprila 
1941, v hiši književnika Jo-
sipa Vidmarja, kjer so se 
sestali predstavniki nekate-
rih političnih strank in kul-
turnih delavcev. To so bili: 
Boris Kidrič, Boris Ziherl, 
Aleš Bebler (za komunistič-
no partijo), Josip Rus (za 
Sokole), Tone Fajfar (za Kr-
ščanske socialiste), Ferdo 
Kozak, Franc Šturm in Jo-
sip Vidmar (za slovenske 
kulturne delavce). Protiim-
perialistična fronta je nasta-
la deset dni po kapitulaciji 
jugoslovanske vojske in 
dobrih štirinajst dni po oku-
paciji Slovenije. Tega dne, 
26. aprila 1941, je bil na obi-
sku v Mariboru tudi Adolf 
Hitler. Ustanovne skupine 
so sklenile začeti priprave 
na oborožen upor takoj po 
napadu Nemčije na Sovjet-
sko zvezo 22. junija 1941. 
Poleti 1941 so tako nastale 
prve partizanske enote. Po 
vsej Sloveniji se je začel 
oboroženi odpor, ki je sča-
soma prerasel v narodnoo-
svobodilni boj.

Osvobodilna fronta je 
delovala vsenarodno
Večina slovenskega prebi-
valstva je med drugo svetov-
no vojno podpirala upor 
proti okupatorju, zato ji je 
tudi v svojih vrstah uspelo 
poenotiti in združiti različne 
skupine ljudi. Čeprav so bili 
pobudniki ustanovitve 
Osvobodilne fronte in vodil-
na sila komunisti, krščanski 
socialisti, del Sokolov in slo-
venskih kulturnih delavcev, 
se danes molči o tem, da je 
Osvobodilna fronta delovala 
vsenarodno in vključevala 
vse, ki so sprejeli njen pro-
gram oziroma točke. 

Na Kamniškem množičen 
odziv na poziv OF
Območje občine Kamnik je 
bilo vsa leta okupacije po-
membno žarišče narodnoo-
svobodilnega gibanja. Obo-
rožena vstaja proti okupa-
torju se je začela med prvi-
mi na Slovenskem. Boj proti 
okupatorju je bil na Kamni-
škem težak, ker je bilo to 
ozemlje štiri leta sestavni 

del nemškega okupacijske-
ga ozemlja Gorenjske in 
Štajerske in je bilo priključe-
no k nemškemu Reichu. Na 
tem ozemlju je imel okupa-
tor močne vojaške enote. 
Partizanska vojska se je mo-
rala od leta 1941 do leta 1945 
boriti proti neprimerno šte-
vilnejšemu sovražniku. 
Okupator je takoj po priho-
du uvedel svojo oblast. Pre-
povedal je uporabo sloven-
skega jezika po uradih, šo-
lah in cerkvah. Nemški uči-
telji so zamenjali slovenske, 
izgnali so duhovnike. Nem-
ščina je postala uradni jezik 
po uradih in ustanovah. Slo-
venske knjižnice in kultur-
no-prosvetna društva so bila 
prepovedana.
Okupatorjeve načrte je pre-
prečila naša partizanska 
vojska. Delavci, kmetje in 
izobraženci so se tudi na 
Kamniškem množično od-
zvali pozivu OF in se vklju-
čili v skupen boj narodov in 
narodnosti Jugoslavije proti 
okupatorju. 
Dne 26. maja 1941 je parti-
zanski inštruktor Centralne-
ga komiteja  Komunistične 
partije Slovenije (KPS) 
Tomo Brejc v opekarni v 
Volčjem Potoku ustanovil 
Vojno-revolucionarni komi-
te za kamniško partijsko 
okrožje z nalogo, da pripravi 
oboroženo vstajo. Sestavljali 
so ga dr. Marijan Dermastja, 
Tone Šturm in Stane Žerov-
nik. Istega dne je Vojni ko-
mite KPS Kamnik sklical 
sestanek zaupnikov za pri-

pravo vstaje v Tuhinjski do-
lini. Dne 27. junija 1941 je 
bil podoben sestanek tudi v 
Potoku v Črni. Junija 1941 
so se začele priprave za obo-
roženo vstajo: zbiranje orož-
ja in streliva, vojaškega ma-
teriala in hrane. Organiza-
torji vstaje so ustanovili šest 
bojnih skupin: kamniško, 
dupliško, radomeljsko, 
mengeško, domžalsko in 
skupino v Črni. Uporniške 
skupine so ustanovili tudi v 
Tuhinjski dolini. 
Na zgodovinskem sestanku 
pred Orešnikovo opekarno v 
gozdu med Volčjim Poto-
kom in Kratno je 25. julija 
1941 Vojno-revolucionarni 
komite sklenil, da se oboro-
žena vstaja začne 27. julija 
opolnoči. Tako so bile nalo-
ge razdeljene, kruti boji so 
se začeli.

Zgodovine ne smemo 
spremeniti
Naša naloga danes pa je, da 
ohranjamo vrednote naro-
dnoosvobodilnega boja in 
domoljubja, zato smo pod-
prli skupna prizadevanja 
članov Koordinacije veteran-
skih in domoljubnih organi-
zacij v pobudi Zveze borcev 
za prepoved nacifašističnih 
simbolov.
Moderne oblike fašizma in 
nacizma se spretno vračajo v 
naš vsakdan. Italija, Avstrija 
in Nemčija, kjer sta fašizem 
in nacizem imela domo-
vinsko pravico, imajo zako-
ne, ki prepovedujejo nošenje 
uniform, razpihovanje sov-

raštva do tujcev in javno upo-
rabo simbolov nacizma in 
fašizma. Kaj pa pri nas?
Zakaj si naša država zatiska 
oči, namesto da bi z zako-
nom prepovedala javno iz-
postavljanje in nošenje naci-
stičnih in fašističnih simbo-
lov in uniform ter simbolov z 
njimi povezanih kolaborant-
skih vojaških formacij? Leta 
2017 je v Ljubljani visela za-
stava s svastiko in samo zah-
valjujoč zgražanju javnosti je 
skrivnostno izginila. Nekate-
re politične stranke napade 
na dediščino borcev proti fa-
šizmu in nacizmu spretno 
uporabljajo za nabiranje po-
litičnih točk. Pri tem parti-
zansko osvobodilno gibanje, 
ki je nosilo glavno breme 
boja proti okupatorju, brez 
sramu predstavljajo kot zlo-
činsko, simboli okupatorja in 
njihovih sodelavcev pa prido-
bivajo veljavo. Pojavljajo se 
tudi napadi na dediščino ti-
grovcev in veteranov vojne za 
Slovenijo 1991. 
Zaradi strankarskih intere-
sov se organizirajo vzpore-
dne državne proslave, prav 
tako pa tudi vzporedne para-
strankarske veteranske or-
ganizacije. Zasejan je tudi 
dvom o vlogi Teritorialne 
obrambe kot obrambne sile 
slovenskega naroda pred in 
med osamosvojitveno vojno.
Trenutna oblast pa dela prav 
vse, tudi prezira lastno zgo-
dovino in lastne državne 
praznike, da bi ljudi iz naro-
da junakov spremenila v na-
rod bedakov in hlapcev.

Osemdeseta obletnica 
Osvobodilne fronte
V torek, 27. aprila, smo v Sloveniji praznovali državni praznik dan upora proti okupatorju in 
osemdeseto obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Spomnili smo se tistih, ki so dali svoja 
življenja za udejanjenje vrednot upora, tovarištva in svobodne domovine.

Dan upora proti okupatorju v občini Kamnik vsako leto zaznamujemo s proslavo. Razmere 
druženja letos niso dovoljevale, sta pa župan Matej Slapar in predsednik ZB NOB Kamnik 
Dušan Božičnik v družbi podžupanov Bogdana Pogačarja in Sandija Uršiča ter 
praporščakov ob spomeniku v Parku Evropa na predvečer praznika položila cvetje. Za 
kulturni program sta poskrbela Goran Završnik in Gašper Selko. J. P.
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Jasna Paladin

Žale – Občina Kamnik je 
gradbeno pogodbo za dela 
na Žalah podpisala s Komu-
nalnim podjetjem Kamnik, 
v sklopu del pa bodo na delu 
naselja med hišnima števil-
kama 18c in 19a zgradili ka-
nalizacijo ter obnovili cesto 
in dotrajan vodovod.
Naložba bo velik doprinos k 
čistejšemu okolju, saj bodo 
kanalizacijo uredili tako, da 
se bodo odpadne vode odva-
jale v Centralno čistilno na-

pravo Domžale - Kamnik. 
Skupna dolžina gravitacij-
skega voda je približno  105 
metrov, dolžina tlačnega 
voda pa približno  170 me-
trov.
V času trajanja del velja za-
časna sprememba prome-
tnega režima, in sicer popol-
na zapora javne poti Žale 
(od hišne številke 18c do hi-
šne številke 19a) od 19. apri-
la do 31. avgusta vsak delov-
nik med 7. in 15. uro.
Vrednost investicije je prib-
ližno 120 tisoč evrov.

Na Žalah gradijo 
kanalizacijo
V delu naselja Žale bodo obnovili tudi vodovodno 
omrežje in cesto.

Gradnja kanalizacije na Žalah / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Nevlje – Gasilci PGD Nevlje 
so se ob koncu aprila razve-
selili nove gasilske avtocis-
terne ET GVC 16/25, ki je 
zamenjala dosedanjo, že tri-
deset let staro. V društvu 
imajo zdaj dve gasilski vozi-
li, poleg cisterne še vozilo za 
prevoz moštva, ki pa ga 
bodo zamenjali prihodnje 
leto.
Kot nam je povedal povelj-
nik PGD Nevlje Jernej 
Vombergar, so za investici-
jo 180 tisoč evrov dobili iz 
občinskega proračuna, 
približno 90 tisočakov pa 
so zbrali sami – z varčeva-
njem v zadnjih petih letih, 

nabirko med krajani, s po-
močjo botrov in s kupnino 
od prodaje stare cisterne. 
Gasilske veselice ob prevze-
mu vozila niso mogli prip-
raviti, najverjetneje je ne 
bodo niti v nadaljevanju 
leta, sta si pa novo pridobi-
tev ogledala tudi poveljnik 
gasilske zveze Kamnik 
Gašper Baloh in župan Ma-
tej Slapar, gasilci pa so novo 
cisterno tudi primerno 
krstili z vodnim curkom.
Cisterna pa ni edina prido-
bitev neveljskih gasilcev v 
teh dneh, saj so predstavili 
tudi novi znak društva z ma-
mutom, ki ga je ustvaril 
Srečko Žagar iz Kamniške 
Bistrice.

Neveljski gasilci  
z novim vozilom

Nova gasilska cisterna z novim znakom PGD Nevlje 
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Naslov tega članka je eden 
od poglavitnih ciljev mojega 
delovanja v občinski politiki. 
Gre za velik izziv, saj je naša 
občina z mestom Kamnik 
zahteven zalogaj za politiko 
prilagajanja fizičnega prosto
ra potrebam invalidov in sta
rejših oz. vseh gibalno ovira
nih. Občina si je za to zelo  
prizadevala že doslej in bo te 
dejavnosti nadaljevala tudi v 
prihodnje, saj je zastavljenih 
že veliko projektov prilagaja
nja prostora potrebam gibal
no oviranih. Dodatna spod
buda za te napore pa je dej
stvo, da v Kamniku že dese
tletja deluje ZUIM, zdaj CI
RIUS.
Velikost tega izziva se nanaša 
na naravne danosti občine in 
mesta, saj območje celotne 
občine in zlasti starega 
mestnega jedra zaznamujejo 
velike višinske razlike in na
kloni terena, stari del mesta 
pa predstavlja grajeno okolje, 
ki marsikje še ni po meri gi
balno oviranih, kar zadeva 
tlake in mere površin za 
pešce, vhodov javnih stavb, 
premoščanje višinskih razlik s 
stopnišči itn. Tako moramo v 
središču Kamnika šele urediti 
javno stranišče za vse gibalno 

ovirane. Lastninskopravna 
razmerja omejujejo možnosti 
vlaganj Občine Kamnik prav 
na njenem domačem pragu: 
v občinski stavbi predvsem 
zaradi tega ni mogoče zgra
diti dvigala za invalide. Dru
gačen primer je npr. Medob
činski muzej Kamnik na gra
du Zaprice, katerega prilago
ditev gibalno oviranim obi
skovalcem je predvsem vpra
šanje priprave dobrih projek
tov in uspešnega kandidira
nja na razpisih za pridobitev 
sredstev EU. Dostopnost ne
katerih drugih pomembnih 
storitev pa je spet odvisna od 
poslovne politike njihovih 
ponudnikov. Tako npr. ena 
bančna in ena zavarovalniška 
poslovalnica v središču Ka
mnika invalidom še vedno ne 
omogočata povsem samo
stojnega dostopa brez po
moči drugih, saj se vhodna 
vrata ne odpirajo samodejno. 
Končno pa vsa prilagajanja 
prostora pomenijo številne 
občinske projekte oz. investi
cije, za katerih uresničitev je 
poleg politične volje, načrto
vanja in financiranja potre
ben čas.
Iz tega kratkega opisa je torej 
razvidno, da je najbolje, da 
Občina Kamnik za to podro
čje oblikuje trajno, zaokrože
no in sistematično javno poli
tiko, in sicer tako, da se loti 
projekta za pridobitev listine 
»Občina po meri invalidov«, 
ki jo podeljuje Zveza delov
nih invalidov Slovenije.

Anton Iskra,  
občinski svetnik NSi
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Občina Kamnik po meri invalidov
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Dobro leto trajajoča epidemija je sicer 
počasi in pritlehno pustila daljnose
žne posledice, ki se v prvih obrisih že 
začenjajo kazati. Pregovorno kuhanje 
žabe je učinkovalo in veliko prej sa
moumevnih aktivnosti zdaj že (samo
umevno) ne poznamo več. Interesne 
dejavnosti po šolah se že dolgo na iz
vajajo, mladini je bilo celo zaukazano 
šolanje s pomočjo računalnikov, ki se 
je na žalost izredno dobro prijelo. 
Upad interesa mladine je tudi na 
športnem področju, medsebojnem 
druženju pa še marsikje drugje.
Po zadnjem paketu sproščanja ukre
pov, ki zajemajo tudi vrnitev študen
tov na fakultete, se leto ne bo zgodilo 
na vseh »faksih«.  Nekatere fakultete 
so izvedle ankete o željah študentov, 
ki so v večinskem odstotnem deležu 
izrazili zadovoljstvo s študijem na da
ljavo. Verjamem, da so nekateri študij
ski programi popolnoma primerni za 

delo na daljavo, a zagotovo nekateri 
ne morejo dati dovolj znanj in izku
šenj preko internetnega signala, kjer 
manjka živi stik s sogovorniki in bra
nje govorice telesa ... Eden takih, ki 
nujno potrebuje čim več dela v živo,  
je zagotovo pedagoški profil, saj bo v 
prihodnje delal z najmlajšimi. Žal so 
se tudi na Pedagoški fakulteti v večini 
odločili za nadaljevanje študija na da
ljavo, kar me je izredno presenetilo. 
Očitno so kratkoročni cilji pretehtali 
ali pa nihče ne želi razmisliti, kaj to 
pomeni za prihodnje rodove. Bodoči 
pedagogi si želijo študija oz. izobraže
vanja na daljavo??? Tudi sedanja pe
dagoška sfera (vsaj navzven) ni aktiv
na v tolikšni meri, da bi sprožila hitrej
še »okrevanje« in vračanje v prejšnje 
normalne tirnice. No, upajmo, da vse
eno ne bo prehudih posledic in sem le 
jaz po nepotrebnem zaskrbljen.
Menim, da bi morali vsaj v našem lo
kalnem okolju spodbujati in podpirati 
vse proaktivne mlade, ki bodo počasi 
skozi razne aktivnosti zbudili čim več 
mladine iz tega stanja, ki večini ne pri
naša nič dobrega. Finančnih prognoz, 
ki jih ta situacija prinaša v prihodnje, 
se še dotaknil nisem; mogoče pa ob 
naslednji priložnosti.

Mag. Šemso Mujanovič

Podprimo proaktivno mladino

Dušan Papež,  
svetnik LDP

»Župan in svetniki se bojijo 
odločiti za spremembe,« meni 
mlada kamniška okoljska ak-
tivistka Tamara Tomanić, ki 
vidi svojo in našo prihodnost 
tudi v čistih vodnih virih. 
Kot svetnik in predsednik 
Strokovne komisije za ohra-
njanje in razvoj Velike plani-
ne ter Skupščine družbe Veli-
ka planina s člani komisije, 
nadzornega sveta in županom 
iščem operativne rešitve za 
omenjeno problematiko na 
Veliki planini in v dolini 
Kamniške Bistrice. Zagota-
vljamo, da delujemo v korist 
okolja in nas vseh, toda držav-
ni in občinski mlini meljejo 
tako počasi … 
Zavedamo se, da ustanavlja-
nje Regijskega parka Kam-
niško-Savinjske Alpe zahteva 
premišljeno strategijo, ki se 
zavzema za uravnotežen ra-
zvoj turizma (ureditev lastni-
štva, umestitev zemljišč v ob-
činski podrobni prostorski 
načrt, namestitve, dogodki, 
komunalna infrastruktura 
itd.). Dolina Kamniške Bistri-
ce ima ogromen potencial za 
razvoj same Velike planine. 
Ta edinstveni biser moramo 
zaščititi pred množičnim tu-
rizmom. 
Tako komunalna infrastruk-
tura in posledično naša pitna 
voda iz zajetja Iverje ostajata 
naš najpomembnejši trajno-
stni cilj (odlok za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunal-
nih voda, nadzor nad odvo-
zom fekalij tako na Veliki pla-
nini kot ob spodnji postaji 

žičnice v Kamniški Bistrici). 
Po ustavi Republike Slovenije 
ima vsak državljan pravico do 
čiste pitne vode, tudi porabni-
ki vode iz zajetja Iverje. 
Na Rakovih ravneh je družba 
Velika planina pridobila kon-
cesijo za pobiranje parkirnine 
na urejenem parkirišču z eko-
loškimi stranišči. Redarji 
skrbijo za nemoten potek pro-
meta in parkiranja. Minula 
poletna in zimska sezona sta 
pokazali potrebe po večjem 
parkirišču, zato je že urejen 
najem dodatnega dela parki-
rišča nasproti že obstoječega. 
Pridobljena sredstva od par-
kirnin bodo namenjena za 
ureditev preostale infrastruk-
ture: asfaltiranje ceste do Ra-
kovih ravni, označevalne in 
informacijske table, odvoz 
smeti itd.
Glede parkiranja na območju 
Velike planine je treba upošte-
vati veljavna pravila; obstaja 
že kar veliko zakonov in odlo-
kov, ki pa se jih ljudje še ne 
držijo. 
Tudi tako ozaveščanje je nalo-
ga okoljskih aktivistov in vseh 
nas, ki nam je Velika planina 
sveta.

Mnenje občinskega svetnika

Ne bojimo se odločiti 
za spremembe

Kamnik – Občina Kamnik se je z Mladinskim svetom Kamnik, 
Mladinskim centrom Kotlovnica in drugimi deležniki, ki delu-
jejo na področju mladih, dogovorila o skupni pripravi strate-
gije za mlade, ki bo za obdobje prihodnjih štirih let vsebinsko 
začrtala delovanje občine na področju mladine. Kot pravijo na 
občini, je namen strategije vzpostaviti dolgoročno sistemsko 
podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske 
dejavnosti v občini Kamnik  ter s tem zagotoviti pogoje za 
uspešno integracijo mladih in njihovo aktivno družbeno par-
ticipacijo v lokalnem okolju. Predstavniki omenjenih organi-
zacij so se do sedaj v ta namen sestali na treh virtualnih sre-
čanjih, gradivo oziroma predlog strategije pa si na seji občin-
skega sveta svetnikom želijo predstaviti že junija. J. P.

V pripravi je strategija za mlade
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Na pobudo svetniške skupine 
LMŠ smo se v občinskem svetu 
začeli pogovarjati o zaščiti ob
močja KamniškoSavinjskih Alp 
in ustanovitvi regijskega parka. 
V pobudi smo opozorili tudi na, 
po našem mnenju, preobsežne 
poseke lesa v dolini Kamniške 
Bis trice. Na zadnji seji je  župan 
predlagal spremembe občin
skega prostorskega načrta na 
območju Calcitovega kamno
loma. Po županovem predlogu 
bi izgubili 30 hektarjev gozda, 
ki bi ga spremenili v kamno
lom.
V LMŠ se zavedamo pomena 
podjetja Calcit za našo občino, 
a povečanje kamnoloma za no
vih 30 hekratjev bi pomenilo 

veliko izgubo za naravo. Števil
ne prostoživeče živali bi izgubi
le svoj dom. Ne moremo se v 
celoti strinjati s predlogom, v 
katerem predlagatelji niso našli 
slabih plati širitve kamnoloma, 
ki naj bi se širil predvsem po 
severni strani Grohata. Ne sme
mo pozabiti, da imamo ravno 
pod Grohatom pomemben vir 
pitne vode, ki jo pije večina 
Kamničank in Kamničanov.  Pri 
tem moramo pomisliti tudi na 
prebivalce, ki stanujejo v nepo
sredni bližini kamnoloma. 
Predlog sprememb OPN bi mo
ral večjo pozornost nameniti 
tudi krajanom Stranj, Stahovice 
in Županjih Njiv.
Ker se nam novih 30 ha kamno
loma zdi preveč, v LMŠ predla
gamo, da se za pridobivanje 
rude nameni le tretjina predla
ganega območja, ostalo pa naj 
ostane naravi in njenim prebi
valcem.

Igor Žavbi, vodja svetniške 
skupine LMŠ

Posegi v dolino Kamniške Bistrice

Ančka Podbevšek, 
svetnica LMŠ

Živimo v razmerah, ki jih nis-
mo vajeni, pa smo zato kar 
malce zbegani in nezaupljivi 
do ukrepov za odpravo epide-
mije. 
Pa vendar je takšna epidemija 
samo ena nesreča v našem dol-
gem življenju. Lahko bi ji tudi 
rekli »leto suhih krav«, tako 
kot včasih, ko je nad deželo 
prišla suša, povodenj, pozeba 
ali kaj drugega. Te situacije se 
v zgodovini človeštva vseskozi 
pojavljajo in ponavljajo, samo 
sodobni človek se iz teh nesreč 
bore malo nauči.
Med take »nesreče« lahko uvr-
stimo brezbrižen odnos do 
okolja v vseh variantah. Ker 
imamo vsega dovolj in preveč, 
s stvarmi ravnamo popolno-
ma neodgovorno in egoistično. 
Voda! Toliko je imamo, pa jo 
zastrupljamo na vsakem kora-
ku. Zbiranje odpadkov na 
ekoloških otokih je tudi ogleda-
lo prenekaterih »nekulturni-
kov«, ki jim je mar le to, da so 
pospravili svoj dom in pripe-
ljali na ekološki otok tudi stva-
ri, ki tja ne spadajo.

Naša občina je tako raznoli-
ka in bogata v svoji prvinski 
lepoti, da nam jo zavidajo 
mnogi. Toda zakaj nam ta 
park življenja nič ne pomeni? 
Zakaj se moramo vedno zno-
va pogovarjati in prepričevati 
drug drugega, da nekaj ni v 
redu? Ali nismo sposobni v 
tem našem »raju« spoštovati 
pravil, ki jih od nas pričakuje 
narava? 
To je tisto leto »suhih krav«, 
ki nas čaka v bližnji prihodno-
sti. Do sedaj so ga poznali 
samo kmetje, lahko pa priza-
dene vsakogar. Narava daje, 
narava vzame.
Pred nami je bitka za zdravo 
hrano in zdravo vodo.

Mnenje občinske svetnice

Leta suhih krav

Jasna Paladin

Kamnik – Župani omenje-
nih občin so v zvezi z osnut-
kom pokrajinske zakonoda-
je, ki jo je v razpravo na ob-
čine predložil Državni svet 
RS, sprejeli več stališč.
Predlagajo, da se Osrednjes-
lovenska pokrajina oziroma 
Obljubljanska pokrajina, ki 
je načrtovana kot obroč oko-
li prestolnice, razdeli na dva 
dela – severni in južni del. 
Poudarjajo, da je območje 
zaradi zgodovinskih, geo-
grafskih in krajinskih, 
upravnih, prometnih in dru-
gih regijskih razvojnih ra-
zlogov preveč raznoliko. Za-
radi različnih potreb in nači-
na življenja na tem območju 
bi bila Osrednjeslovenska 
regija, zasnovana kot obroč, 
nefunkcionalna. Zapisali so 

tudi, da izračuni kažejo, da 
je severni del regije dovolj 
velik, da bi lahko ustrezno 
in bistveno učinkoviteje op-
ravljal svoje naloge. Na tem 
območju namreč živi več kot 
150 tisoč prebivalcev, težava 
bi bila lahko le to, da kljub 
dvema večjima središčema 
(Kamnik in Domžale) nobe-
na od teh občin ni mestna 
občina. 
Dokument so podpisali nas-
lednji župani: Toni Dragar 
(Domžale), Matej Slapar 
(Kamnik), Stanislav Pogla-
jen (Komenda); mag. Olga 
Vrankar (Lukovica), Franc 
Jerič (Mengeš), dr. Milan 
Balažic (Moravče), Aco 
Franc Šuštar (Vodice), Peter 
Ložar (Trzin) in Željko Savič 
(Dol pri Ljubljani). Javna 
razprava v zvezi s pokrajina-
mi je odprta do septembra.

Župani želijo svojo 
pokrajino
Župani in županja občin Domžale, Kamnik, 
Komenda, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče, 
Dol pri Ljubljani in Vodice si želijo 
Osrednjeslovensko pokrajino razdeliti dva dela.
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Darja Slana, 
predsednica PGD 
Tunjice

Tunjice – Konec marca je v 
prostore Prostovoljnega ga-
silskega društva Tunjice pri-
spela nova osebna zaščitna 
oprema, kar so omogočila 
namenska sredstva Zavaro-
valnice Triglav. Društvo je 
namreč v sklopu novoletne 
preventivne akcije Za boljši 
jutri prejelo preventivna 
sredstva v višini 3.600 
evrov, ki jih omenjena usta-
nova namenja posameznim 
lokalnim skupnostim. Tok-
rat je tunjiškim gasilcem po-
magala pri nakupu nove ga-
silske opreme, in sicer ob-
lek, čevljev, čelad ter rokavic 
za štiri operativne gasilce.
V primeru intervencije bodo 
ustrezno zaščiteni in varova-
ni pred potencialnimi nevar-

nimi vplivi. Z ustrezno zašči-
tno opremo se bodo operativ-
ni gasilci lažje, strokovneje 
in predvsem varneje spopri-
jemali z zahtevnejšimi poža-
ri in drugimi intervencijami 

na področju krajevne skup-
nosti Tunjice ter tudi zunaj 
kraja, pri čemer upajo, da bo 
teh čim manj in da bodo 
opremo uporabljali le za na-
mene usposabljanj.

Posebna zahvala gre tudi Iva-
nu Sušniku, vodji predstav-
ništva Zavarovalnice Triglav 
v Kamniku, ki je v veliki meri 
zaslužen, da je društvo pri-
dobilo omenjena sredstva.

Prejeli novo zaščitno opremo
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice so bogatejši za nova osebna zaščitna sredstva.

Nova zaščitna oprema za tunjiške gasilce / Foto: PGD Tunjice

Helena Čepič Kočevar

Kamnik – Obstajajo otroci, 
ki zaradi različnih vzrokov 
ne morejo živeti v svoji ma-
tični družini, in rejništvo je 
ena možnih rešitev zanje. 
Bistvo vsakega rejništva je 
vzpostavitev odnosa, ki bo 
otroku dopolnilo odnos z 
njegovimi starši tam, kjer 
so oni pustili praznine in 
rane, ki jih niso znali ali 
zmogli zapolniti in ublažiti. 
Namen rejništva je, da se 
otrokom pri osebah, ki niso 
njihovi starši, omogoči 
zdrava rast, izobraževanje, 
skladen osebnostni razvoj 
in usposobitev za samostoj-
no življenje in delo. Rejniš-
ke družine so tiste, ki otro-
kom vračajo otroštvo, ljube-
zen in zaupanje, za kar so 
bili prikrajšani. Rejniške 
družine imajo svoj dom od-
prt tudi za starše otrok, saj 
omogočajo in spodbujajo 
stike staršev z otroki ter po-
gosto, brez obsojanja tudi 
staršem nudijo podporo, 
nasvete in pomoč, da bi 
zmogli spremembe za iz-
boljšanje družinskih raz-
mer in vrnitev otroka v ma-
tično družino, kar je ne na-
zadnje cilj rejništva.

Epidemija je stiske v 
družinah še povečala
V današnjih razmerah, ko 
nas je zaznamovala epide-
mija covida-19, so se zaradi 
ukrepov za zamejitev epide-
mije številne družine znašle 
v hudih stiskah zaradi eko-
nomskih sprememb, izgub 
zaposlitev in materialne 
ogroženosti družine, social-
ne izolacije družine in še 
posebej otrok in mladostni-
kov, ki so mnoge pahnile v 
hude psihične stiske ter ču-
stvene in vedenjske težave. 
V družinah, kjer so bile že 
prej prisotne težke socialne 
in materialne razmere, pa 
so se stiske še poglobile in 
povečale. Nekateri svoje sti-
ske blažijo tudi z alkoholom 
ali drogo in med štirimi ste-
nami se vpričo otrok lahko 
odvijajo hude drame, prepiri 
med starši, vpitje na otroke, 
nemalokrat pa tudi nasilje 
med starši in celo nasilje 
nad otroki. V takšnih razme-
rah so najbolj prizadeti otro-
ci in mladostniki, ki so od-
visni od staršev in se ne mo-
rejo sami braniti in zaščititi. 
Pogosto so zanemarjeni, 
njihove potrebe so prezrte 
in velikokrat so tudi žrtve 
nasilja v družini. Živijo v 
strahu in takšne razmere v 
družini jim puščajo globoke 
rane ter posledice v njiho-
vem zdravju in psihofizič-
nem razvoju, vedenjske in 
čustvene težave ter težave 
na šolskem področju.
Na centrih za socialno delo 
se v zadnjem letu srečujemo 
s porastom ljudi v stiskah. 

Družinam, ki se znajdejo 
pogosto v večplastnih sti-
skah, center skuša pomagati 
s svetovalnimi oblikami po-
moči za družino in otroke, z 
vključevanjem prostovolj-
cev, z materialnimi pomoč-
mi in z napotitvijo na speci-
alizirane oblike pomoči, kot 
so programi zdravljenja za-
svojenosti, programi za 
preprečevanja nasilja v dru-
žini, zdravstvene oblike po-
moči. Center z družinami 
zastavi načrt pomoči s ci-
ljem, da bi družine zmogle 
optimalno funkcionirati in 
otrokom omogočati pogoje 
za zdrav razvoj.  
Šele v skrajnih primerih, ko 
kljub vsem pomočem dru-
žini starši povsem odpove-
do in otroka hudo zanemar-
jajo, ogrožajo ali je celo 
ogroženo otrokovo zdravje 
in življenje, je center v skla-
du z zakonskimi pooblastili 
dolžan sodišču predlagati 
zaščito otrok na način, da 
se ta umakne v varno oko-
lje. Ena od takšnih možnos-
ti je tudi rejniška družina, 
kjer otrok najde mir, var-
nost in ljubezen, lahko zno-
va zaživi in razvija vse svoje 
potenciale. Otrok ima v 
času bivanja v rejniški dru-
žini stike s starši, ki so 
spremljani in načrtovani 
tako, da potekajo v največjo 
korist otroka. Čas rejništva 
je namenjen tudi pomoči 
staršem, njihovemu opol-
nomočenju in spremem-
bam, da bodo znova zmogli 
vzpostaviti razmere, odnose 
in pogoje za vrnitev otroka 
v svoj dom.

Rejnikov primanjkuje
Centri za socialno delo po 
vsej Sloveniji se v zadnjih 
letih srečujemo s pomanjka-
njem rejniških družin in te-
žavami pri nameščanju ot-
rok v rejniško družino, saj 
so primerne rejniške druži-
ne lahko šele na drugem 
koncu Slovenije. 
Tudi na CSD Osrednja Slo-
venija, Enota Kamnik, se 
srečujemo s pomanjkanjem 
primernih rejniških družin, 
zato vabimo vse zainteresi-
rane kandidate za izvajanje 
rejniške dejavnosti, da pok-
ličejo strokovno delavko za 
področje rejništva Heleno 
Čepič Kočevar na tel. št. 
01/830-32-91 ali tajništvo 
centra 01/830-32-80 ali pi-
šejo na elektronska naslova 
helena.cepic-kocevar@gov.
si  ali gpcsd.kamni@gov.si. 
Z veseljem vam bomo po-
dali osnovne informacije o 
pogojih in postopkih za iz-
vajanje rejniške dejavnosti 
in vas povabili, da podate 
vlogo za pridobitev dovolje-
nja za izvajanje rejniške de-
javnosti. 
Skupaj lahko otrokom povr-
nemo možnost za lepše 
otroštvo.

Bi postali rejnik
Center za socialno delo Osrednja Slovenija 
vzhod, Enota Kamnik, vabi nove rejniške družine 
za pomoč otrokom v stiskah. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Investitor družba 
Avto Dom In iz Velenja 
mora do 20. decembra letos 
na lastne stroške odstraniti 
razgledno ploščad na Sta-
rem gradu. Tako je namreč 
v inšpekcijski odločbi odlo-
čila gradbena inšpekcija, ki 
je po opravljenem nadzoru 
ugotovila, da gre za nelega-
len objekt. Kot so zapisali, je 
namreč zgrajena brez grad-
benega dovoljenja.
Podjetje Avto Dom In oz. 
njegov lastnik Stanislav 
Knez je sicer pred gradnjo 
vso potrebno dokumentaci-
jo za izdajo gradbenega do-
voljenja predložil na kam-
niško upravno enoto, kjer pa 
so izdajo dovoljenja zavrgli, 
saj da za objekt, kakršen je 
bil predstavljen v predloženi 
dokumentaciji, gradbeno 
dovoljenje po takrat veljavni 
zakonodaji ni bilo potrebno. 
A kot je nato ugotovila in-
špekcija, je za objekt, kakr-
šen je bil nato dejansko 
zgrajen, treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje tako po 
prejšnji kot po zdaj veljavni 
zakonodaji.
Investitor se je med inšpek-
cijskim postopkom trudil do-
kazati, da se je gradnja plo-
ščadi začela še pred 30. juni-
jem 2018, ko je veljala še 
prejšnja gradbena zakonoda-
ja, in ker gradbena inšpekci-
ja zgolj na podlagi ortofoto 
posnetkov ni ugotovila dru-

gače, je nadzor vodila v skla-
du s prejšnjo zakonodajo. 
Vprašanje je torej bilo, ali 
gre v primeru ploščadi za 
enostaven objekt, za katere-
ga gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, ali za nezahtevne-
ga, ki gradbeno dovoljenje 
mora imeti. V vlogi za izdajo 
gradbenega dovoljenja na 
Upravni enoti Kamnik je in-
vestitor višino objekta opre-
delil na 3,45 metra, kar po-
meni, da bi objekt lahko ve-
ljal za enostavnega. Po in-
špekcijskem ogledu in meri-
tvah pa je bilo ugotovljeno, 
da je objekt na zahodnem 
delu od temelja do vrha og-
raje visok 4,11 metra in tako 
za 61 centimetrov presega 

dovoljeno najvišjo višino ter 
se zato uvršča med objekte, 
za katere pa je treba pridobi-
ti gradbeno dovoljenje. 
Kot je pojasnil investitor, je 
do odstopanja prišlo, ker na 
osnovi geodetskega posnet-
ka zaradi zaraščenosti vse 
kaskadne izbokline in vdol-
bine niso bile natančno 
opredeljene, ampak zgolj 
povprečje med njimi. Ob 
sami gradnji pa se je izkaza-
lo, da dejansko stanje na 
delu zahodnega temelja ne-
koliko odstopajo od predvi-
devanj, zaradi česar je tudi 
prišlo do omenjenih 61 cen-
timetrov razlike v višini.
Investitor je sicer že med 
samo gradnjo podal pobudo 

za spremembo občinskega 
prostorskega načrta, saj na-
merava ploščad uporabljati 
za komercialne namene, za 
to pa potrebuje gradbeno in 
nato še uporabno dovolje-
nje, ki ga lahko pridobi šele, 
ko bodo spremembe občin-
skega prostorskega načrta 
tudi sprejete. Kdaj se bo to 
zgodilo, še ni jasno, kot pa 
je razvidno iz inšpekcijske 
odločbe, je investitor priča-
koval, da bo novi prostorski 
načrt sprejet že v prvi polo-
vici leta 2019, torej še pre-
den je bila ploščad dokonča-
na. Inšpektorat je v odločbi 
navedel še, da v primeru le-
galizacije objekta postopka 
ne bo nadaljeval.
Razgledna ploščad, ki naj bi 
ponujala enega najatraktiv-
nejših pogledov na staro 
mestno jedro in okoliške 
vrhove, naj bi postala prilju-
bljena kamniška turistična 
atrakcija, a je njena usoda 
zdaj precej negotova. Kot 
nam je sicer povedal inve-
stitor Stanislav Knez, ki je 
tudi lastnik precejšnjega 
števila zemljišč na pobočjih 
Starega gradu, nikakor ne 
razmišlja o tem, da bi plo-
ščad moral podreti, če bi do 
odstranitve vendarle prišlo, 
pa bi moral za to nekdo od-
govarjati. 
Knez je imel v Kamniku 
tudi še več drugih načrtov za 
razvoj turizma, a jih je vsaj 
za zdaj nekoliko potisnil ob 
stran.

Inšpekcija odredila 
podrtje ploščadi
Gradbena inšpekcija je odredila odstranitev razgledne ploščadi na Starem gradu v Kamniku. Usoda 
projekta je sedaj odvisna od (pravočasne) spremembe občinskega prostorskega načrta.

Razgledna ploščad na Starem gradu / Foto: Aleš Senožetnik
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Zdaj, v času pandemije, razi-
skujem svoje notranje vesolje in 
še bolj poslušam ljudi, saj je 
prav v vsakem mogoče odkriti 
bogastvo, če ga le poiščemo. V 
zgodbi iz pandemije so tudi 
pozitivne strani koronavirusa: 
zatekanje k pristnim stikom, 
razumevanje pomena družine 
in skupnosti, uživanje v da-
nem trenutku, hvaležnost za 
osnovno preživetje in dragocen 
opomin, da naše duševno 
zdravje ni samoumevno. 
Nedavno tega je bila pri meni 
prijateljica, ki je korono prebo-
lela, in njene besede, ko sva se 
zagledali po dolgem času, so 
bile: »Kako rada bi te objela.« 
Je zelo pozitivna in srečna, saj 
nikoli ne vidi slabega v sogo-
vorniku ali sami situaciji. Kot 
otrok je bila navajena vsega 
dela na kmetiji, ni bilo časa 
za ljubkovanja in lenarjenje 
in prav vse v življenju si je mo-
rala prislužiti s trdim delom. 
O svojih starših, ki jim zdaj, 
ko je mati hudo dementna, po-
maga, govori z velikim spošto-
vanjem in ljubeznijo. Ob nje-
ni blagodejni energiji se za-
vem, da bi se tudi v slabem 
morali naučiti prepoznavati 
dobro. Pandemija je prišla ne-
nadoma in nas strmoglavila v 
obup, grozo in krizo. Ugotovi-
li smo, da v življenju ni nič 
gotovo, zatrdno. Začne se pri 
medsebojnem spoštovanju, so-
delovanju, solidarnosti, kako 
pomembno je znati prisluhni-
ti drug drugemu in si pomaga-
ti, skratka zelo pomembno je 
biti človeku človek. 
Pred dnevi sem bila na ceplje-
nju v kamniškem zdravstve-
nem domu. Zdravnica, ki me 
je nameravala cepiti, me je vi-
dela prvič v življenju. Ko sem 
izrazila dvom o cepivu Astra-
Zeneca, glede na svoje zdra-
vstveno stanje, je stopila v 
bran vsemu slovenskemu ce-
pilnemu sistemu in mi s povi-
šanim glasom dopovedovala, 
da sama prevzemam odgovor-
nost, če ne bom cepljena. Seve-
da sem se cepila, a počutila 
sem se kot v tistih starih ru-
skih filmih, kjer KGB odloča o 
usodah malih ljudi. Je bilo to 

res potrebno? Še več nezaupa-
nja, nejevolje? Čez dva dni je 
bil dan za cepljenje s Pfizerje-
vim cepivom.
Ni mi vseeno, da so množice 
ljudi, ki sploh niso ozaveščene 
in seznanjene z dano situacijo, 
usmerjene v sovražnosti, ki jo 
izražajo z množičnimi prote-
sti. Je pa res, da je v naši druž-
bi kar nekaj oportunistov, laž-
nivcev in kriminalcev, ki pod 
krinko skrbi za narodov blagor 
polnijo svoje žepe ter pehajo dr-
žavo v vse večje socialno in go-
spodarsko krizo. V lanskem 
letu sem imela hude težave z 
vratno hrbtenico, pomagala 
niso nobena zdravila več in 
potrebna je bila operacija. Več 
kot leto dni bi morala čakati 
nanjo v našem glavnem mestu, 
kljub hudim bolečinam, na sre-
čo se je s pomočjo znanstev po-
kazala možnost operacije v 
manjšem kraju. Kje ste bili, 
gospodje doktorji ortopedi? Sli-
šim, da si ortopedi »pišejo pri-
sotnost« na delovnem mestu, 
čeprav delajo, »služijo« drugje. 
No, to pa ni več človeško. Hudo 
je, da je družba prežeta z ma-
terializmom, pa ne v celoti, 
samo smetana te družbe ali 
nekateri posamezniki.
Zdravje je na prvem mestu, to 
smo vedno verjeli, in trenutna 
preizkušnja to potrjuje. Na 
žalost ni vsem enako dano; 
svet je velik, vse več je razlik in 
dobro bi bilo, da bi ga znali v 
reševanju vseh – prav zavoljo 
pravih vrednot in pravic – 
znova povezati. Za zdravje, 
novo gospodarsko rast, boljše 
družbeno razumevanje. Hva-
ležni smo lahko, da imamo 
tehnologijo, različna komuni-
kacijska orodja, a na prvo 
mesto je treba postaviti člove-
ka, človeško prisotnost in ener-
gijo. Zelo pomembno je imeti 
ob sebi ljudi, ki te imajo radi, 
ki te sprejemajo, ki želijo in 
znajo s teboj deliti čas. Čas in 
odnosi so postali drugače dra-
goceni; odpadlo je veliko navi-
dezno pomembnega, globina 
odnosov je dobila nov odsev. 
Na dan je privrelo veliko stisk, 
in marsikje smo bili prepozni, 
žal. A tega potovanja še ni ko-
nec. Kaj nas še čaka?
Spustimo z verige najboljše v 
sebi.         

Maja Drolec,  
Moste pri Komendi

Prejeli smo

Pandemija

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Farane žu-
pnije sv. Benedikta Stranje 
je pred dnevi presenetila 
vest, da je njihovo faro – pa 
tudi duhovniški poklic – za-
pustil njihov župnik Anton 
Prijatelj.
Zdaj že nekdanji župnik se 
je v svojih zadnjih oznanilih 
na spletni strani župnije od 
svojih faranov poslovil na 
dolg in neposreden način. V 
svojem pismu je med dru-
gim zapisal: »Ko sem prišel 
na župnijo, se še dobro 

spomnim, kako mi je nekdo 
rekel: 'Če pa ne boste delali 
tako, kot bomo rekli, boste 
pa morali oditi.' No, na to 
sem se samo nasmejal in si 
mislil svoje. Nihče me ne 
podi, odhajam sam. Vsega 
je enkrat dovolj oz. preveč. 
Za vse, kar sem storil, mi ni 
žal in vse bi še enkrat pono-
vil, samo s to razliko, da bi 
se nekaterih 'losal' mnogo 
prej, kot sem se jih.«
Kot so sporočili iz župnije, 
bodo farane v naslednjih 
dneh oskrbovali duhovniki 
od drugod.

Župnija Stranje ostala 
brez župnika

Ob novici, da se od nas poslav-
ljate, ki nas je nemalo presene-
tila, vam želim opisati nekaj 
občutkov in misli, ki nam 
vsem trenutno rojijo po glavi.
V te kraje sem prišla iz drugega 
kraja, kjer sem poznala takšne 
ljudi, ki ste jih opisali vi.
Peščica ljudi, ki redno hodijo k 
sveti maši, iščejo napake, kjer 
jih ni, se vtikajo v stvari, ki se 
jih ne tičejo, v sebi pa nosijo 
gnev. Ob takšnih ljudeh se po-
čutim žalostno, saj vem, da svo-
je probleme črpajo iz osebnega 
življenja in od svojih domačih. 
To so ljudje, ki niso vredni vere 
oziroma je niti ne razumejo. 
Takšnih ljudi ni treba kazno-
vati, saj so skozi življenje ne-
malokrat kaznovani.

Vem, da je po toči zvoniti pre-
pozno, in prav je, da za vsa 
svoja dejanja odgovarjamo, saj 
smo tudi mi premalokrat sto-
pili na vašo stran in motečim 
ljudem povedali, da so moteči.
V dobrem upanju, da ste spre-
jeli pravo odločitev, bi se vam 
najprej zahvalila za odlično 
opravljanje dela, ki ste ga vlo-
žili v naš kraj ter naše ljudi – 
tega ne bomo pozabili!
Upam, da vaš odhod ne bo slo-
vo, le začetek nove poti, dobre, 
ki vam jo iz srca privoščimo!
Vedno ste in boste dobrodošli v 
Stolniku, vsaka hiša vam bo z 
veseljem odprla vrata, pa tudi 
če samo za kavo!
V upanju, da se še srečamo, 
vam želimo vse dobro na novi 
poti; zdravja, sreče in pred-
vsem dobrih odnosov, ki ste 
jih bili pri nas premalokrat 
deležni.

Marlena Krivec,  
Stolnik

Spoštovani 
gospod župnik 
Anton Prijatelj!

Jasna Paladin

Snovik – Za budnico so tudi 
letos poskrbeli člani Turi-
stičnega društva Tuhinjska 
dolina oziroma njihovi god-
beniki, ki so ob 6.30 s svoji-
mi koračnicami najprej raz-
veselili krajane pri gasil-
skem domu na Selih, nato 
pa ob 8. uri nastop nadalje-
vali na ploščadi pri Termah 
Snovik. Kot so sporočili iz 
društva, so budnici Godbe 
Tuhinjska dolina poleg do-
mačinov prisluhnili tudi 
prvi gostje term, zbrane pa 
sta ob tej priložnosti pozdra-
vila župan Matej Slapar in 
predsednik društva Ivan 
Hribar.
Za obiskovalce term je za 
zadaj na voljo omejeno šte-
vilo sob, le 30 sob oz. apart-
majev. Kopanje v notra-
njem termalnem bazenu je 
za zdaj mogoče le za apart-

majske goste, za zunanje 
obiskovalce pa še ne. Je pa 
za vse obiskovalce odprta 
zunanja terasa restavracije 

Potočka. Odpiranje nastani-
tvenih obratov, sicer z ome-
jitvami, ponovno omogoča 
koriščenje turističnih bo-

nov, v termah pa s prostor-
nimi ločenimi enotami vi-
dijo veliko prednost varne-
ga dopustovanja.

Terme znova odprte
Po dolgem obdobju zaprtja so Terme Snovik svoje kapacitete začele postopno odpirati 30. aprila, 
vnovično odprtje pa je bilo še bolj praznično tudi zaradi prvomajske budnice in golaža.

Prvomajska budnica članov Godbe Tuhinjska dolina / Foto: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Jasna Paladin

Kamnik – Na Lovski zvezi 
Slovenije opozarjajo, da v 
spomladanskem času, ko 
ima veliko živali mladiče, 
odsvetujejo sprehajanje s 
psi po gozdu,  sploh izven 
gozdnih poti. »Pse moramo 
imeti vedno pod nadzorom, 
saj lahko spuščeni psi pre-
ganjajo divjad in jo poško-
dujejo.  Med sprehodom po 
gozdu se držimo označenih 
poti. Na svojo prisotnost 
opozorimo z nekoliko gla-

snejšo hojo in govorjenjem; 
da se nam živali lahko 
umaknejo. Vse obiskovalce 
narave želimo opozoriti, da 
so prostoživeče živali v ob-
dobju, ko polegajo mladiče, 
še posebej občutljive. V 
času, ko iščejo hrano, mladi-
če pustijo same. Mladičem 
se ne približujemo in jih ne 
hranimo. Divje svinje, ki po-
legajo med marcem in ma-
jem, se skrivajo v gostem 
kritju, hranijo se ponoči, 
zato so možnosti, da nanje 
naletimo podnevi, zelo 

majhne. Srne praviloma po-
legajo mladiče v drugi polo-
vici maja in v začetku junija, 
večinoma na travnikih. Ko 
iščejo hrano, mladiče odlo-
žijo v visoko travo oziroma 
kritje in jih poiščejo le ob 
dojenju. Čeprav morda mla-
dič deluje izgubljeno in ne-
bogljeno, je njegova mama 
nekje v bližini,« pravijo lovci 
in opozarjajo, naj se mladi-
čev, če nanje naletimo, ne 
dotikamo, saj jih sicer 
mame ne bodo več sprejele 
za svoje.

Previdno pri košnji!

Nevarnost, ki v tem obdobju 
preti številnim prostožive-
čim živalim, je tudi košnja. 
Pred samo košnjo je zato 
priporočljivo s šolanim 
psom preiskati travnike, v 
zadnjih letih jih vse več upo-
rabljajo droni s termo kame-
ro. Lovci priporočajo, da 
košnjo začnemo na sredini 
travnika in nadaljujemo 
proti robu ter tako prepreči-
mo divjadi, da bi se na-
gonsko pritajila na mestu.

Divje živali polegajo mladiče
Lovci opozarjajo na previdnost v naravi. Prostoživeče živali namreč v tem obdobju polegajo mladiče, 
zato so še posebej občutljive.

Neda Galijaš

Kamnik – Društvo Šola 
zdravja  že dvanajsto leto 
združuje rekreativne navdu-
šence po vsej Sloveniji, ki se 
zavedajo, da lahko sami naj-
več pripomorejo k ohranja-
nju dobrega zdravja in bolj-
šega počutja. Naš cilj je pri-
peljati jutranjo telovadbo v 
vsak kraj, vas in naselje.
V občini Kamnik smo aprila 
ustanovili skupini Šole 
zdravja Motnik in Snovik. 
Tako v kamniški občini de-
luje že osem skupin, ki telo-
vadijo po metodi 1000 gi-
bov. Poleg omenjenih dveh 
delujejo še skupine Duplica, 
Eko Godič, Keršmančev 
park, OŠ Marije Vere, Pe-
rovčki in Podgorje. 

V Motniku so začeli telova-
diti 8. marca, dobivajo se na 
šolskem igrišču vsak delov-
ni dan ob 8. uri. Najnovejša 
skupina Snovik je začela ju-
tranjo telovadbo 20. aprila 
ob 8. uri pri Termah Snovik. 
Telovadijo vsak delovni dan 
ne glede na vreme, saj imajo 
zraven šotor, pod katerim 
telovadijo v primeru dežja. 
Upamo, da se jim pridruži-
te. Le z redno telesno dejav-
nostjo preventivno in pozi-
tivno vplivamo na svoje 
zdravje. Začeti dan z giba-
njem pomeni, da svoj vsak-
dan obogatimo z dobro vo-
ljo. Vsem, ki ste zainteresi-
rani za jutranjo telovadbo v 
bližini svojega doma, pa še 
nimate te možnosti, svetuje-
mo, da se nam oglasite.

Telovadijo že v osmih 
skupinah
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Kamnik – Spontano akcijo 
Pet pred dvanajsto, ki je 
pravzaprav muziciranje z 
balkonov historičnih zgradb 
po mestnih jedrih, so prvi 
izvedli v Mariboru, pobudi 
Narodnega doma Maribor, 
da se jim pridružijo, pa so se 
29. aprila odzvali še drugod 
po Sloveniji, po zaslugi eki-
pe Doma kulture Kamnik 
ter Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik – tudi v 
Kamniku. S tem so javnosti 
in odločevalcem poslali jas-
no sporočilo, da je napočil 
skrajni čas za odpiranje pri-
zorišč ter dvoran in reševa-
nje kulturnega sektorja – ali 
»Pet pred dvanajsto je!«. Kot 
poudarjajo kulturniki, ne 
zanikajo virusa, ne margina-
lizirajo nevarnosti bolezni, 
zdravstvene krize, skrbi za 
varovanje zdravja in solidar-
nosti za zaščito najšibkejših. 
Prav tako ne nasprotujejo 
strokovno utemeljenim 
ukrepom. Želijo le vedeti, 
na kakšen način lahko orga-
nizirajo kulturne prireditve, 
čeprav le za petdeset, deset 
ali pet ljudi, vendar v živo. 
Na odprtih prizoriščih in v 
dvoranah.
Dogodek, ki ni imel javnega 
značaja in je v celoti potekal 
v skladu z vsemi ukrepi in 
ni ogrožal zdravja nikogar, 
saj tudi ni bil napovedan, se 
je v Kamniku odvil na Glav-
nem trgu, kjer je stal diri-
gent Mestne godbe Kamnik 
Martin Dukarič, okoli njega 
– na oknih povečini zaseb-
nih stanovanj in Galerije 
Miha Maleš, ki obkrožajo 
trg – pa so bili godbeniki, ki 

so z ubranim igranjem pri-
čarali kulturno vzdušje – po 
dolgem času v živo, ki ga za-
radi številnih omejitvenih 
ukrepov tako zelo pogreša-
mo. »Doslej smo nastopali 
že na res različnih lokacijah 
in v različnih situacijah, ta-
kole – na oknih okoli sebe – 
pa godbenikov res še nisem 
vodil. Kar dobro nam je šlo, 
glede na to, da že nekaj časa 
ne vadimo in ne nastopamo 
skupaj; tudi za ta dogodek 
se je vsak glasbenik priprav-
ljal sam zase, nam je pove-
dal dirigent Mestne godbe 
Kamnik Martin Dukarič in 
dodal, da si že vsi skupaj 
zelo želijo normalnih vaj in 
koncertov. »Na ljudeh se 
hitro pozna, če jim je odvze-
to druženje ob glasbi – na 
vajah ali koncertih. Želimo 

si, da bi se stvari čim prej 
vrnile v normalne tirnice.«

Nismo proti ničemur, 
ampak smo za rešitve
Kaj pa o pobudi in sporočilu 
menijo v Zavodu za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik? »Vztrajamo, da so 
prireditve zelo različnega 
značaja in vseh kulturnih in 
zabavnih dogodkov ne mo-
remo dati v isti koš, saj poli-
tika odpiranja ne more biti 
enaka za vse koncerte, do-
godke, prireditve – nekatere 
so manjše, nekatere večje, 
nekatere zunanje, nekatere 
notranje. Že celo zadnje leto 
se nam dogaja, da večina 
ljudi, tudi na vladi, ne doja-
me, da niso vsi kulturni do-
godki koncerti Cece in Mod-
rijanov, ki privabijo dvajset 

tisoč ljudi, ampak je del kul-
ture tudi cela vrsta dogod-
kov, ki je namenjena le pe-
ščici ljudi, in vse takšne pri-
reditve bi lahko že zdavnaj 
potekale. Tudi takšne 
majhne prireditve dajejo 
kruh številnim ustvarjal-
cem, tehničnemu sektorju 
in drugim, ki jim ne bi bilo 
treba prositi za državno po-
moč, ampak bi lahko denar 
že nekaj časa služili sami. 
Ne gre za protest proti drža-
vi, ampak prošnjo, da kul-
turniki na ravni vlade dobi-
mo sogovornika, s katerim 
bomo lahko iskali skupne 
rešitve. Poletje in zunanje 
prireditve so pred vrati, mi 
pa ne vemo, kako bomo lah-
ko delali,« nam je povedal 
Goran Završnik iz Doma 
kulture Kamnik.

Pet pred dvanajsto
Vseslovenski akciji kulturnikov, da opozorijo na svoje potrebe in stiske v času epidemije, so se v 
četrtek, 29. aprila, pet minut pred dvanajsto pridružili tudi v Kamniku.

Glasba kamniških godbenikov je tokrat spontano zadonela z oken stavb, ki obkrožajo 
Glavni trg v Kamniku. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Ikona baleta in 
zato tudi cilj vsake mlade 
baletne plesalke je, da lahko 
pleše na konicah svojih pr-
stov ali na špicah, kot rečejo 
baletniki. Čeprav je na odru 
ples baletk videti izredno 
lahkoten, do tega vodi zelo 
dolga pot, predvsem pa veli-
ko vaj za krepitev mišic in 
usklajenega elegantnega gi-
banja celotnega telesa. 
»Veliko baletk že od malega 
težko čaka dan, ko bodo lah-
ko stopile na 'špice', a ba-
letni učitelji se zavedamo, 
da s tem zares ne gre hiteti, 
saj mora za ples po konicah 
prstov biti sistematično 
usvojen določen nivo ba-

letne tehnike. Telo mora biti 
pripravljeno in postavljeno, 
če ni moči v stopalih in gle-
žnjih, lahko naredimo veli-
ko škode in še razvijajoče se 
stopalne kosti tudi deformi-
ramo. Kdaj se mlade baletne 
plesalke lahko postavijo na 
'špice', je odvisno od njiho-
ve starosti, pa tudi od tega, 
koliko let že plešejo balet. V 
stroki velja, da naj deklice 
ne bi bile mlajše od deset 
let, saj so prej kosti še pre-
mehke, v praksi pa je to pri 
enajstih, dvanajstih letih, se-
veda lahko tudi kasneje, saj 
je za to treba imeti tudi že 
zadosti baletne tehnike,« 
nam je povedala baletna uči-
teljica Ana Trojnar, ustano-
viteljica Baletne šole Ana, ki 
se te dni veseli s svojimi va-
rovankami Lidijo Prevc, 
Nežo Zalo Kodrič, Alino Se-
liškar, Niko Ošap, Karolino 
Graj, Zalo Zver in Tiso 
Gašparič. 
Razmere vajam v živo v zad-
njem letu res niso bile nak-
lonjene, saj so večji del leta 
vadile po Zoomu. »Moje 

plesalke so v goreči želji, da 
jim uspe zaplesati na 'špi-
cah', že vse od decembra, 
vsaka v svoji domači sobi, 
intenzivno delale prav dolo-
čene vaje za krepitev stopal-
nih mišic in zato je njihovo 
veselje v teh dneh še toliko 
večje,« je na svoje varovanke 
ponosna Ana Trojnar. Ko 
baletka enkrat zmore plesati 
na konicah svojih prstov, 
doda tudi svojo obutev – 
mehkim baletnim copat-
kom se na pouku plesa prid-
ružijo trdi, ki jim baletniki 
prav tako rečejo špice.
Ana Trojnar v svoji baletni 
šoli poučuje baletke v sed-
mih skupinah – od predšol-
skih pa do zrelih let, saj je 
gibanje nekaj, kar ni omeje-
no s starostjo. »Nekatere 
moje plesalke imajo že dol-
go kilometrino, kar je zame 
kot učiteljico odlično, saj 
imam širok nabor plesalk za 
predstave, ki jih ustvarjamo 
in jih bomo gledalcem prip-
ravili, ko bodo odprte mož-
nosti obiskovanja kulturnih 
prireditev.«

Ponosno stopile na »špice«
Številni ukrepi, ki so glasbenikom in plesalcem močno omejili vaje, so vplivali tudi na baletnike. A 
kjer je volja, je vse mogoče, bi lahko rekli za nekaj mladih plesalk iz Baletne šole Ana, ki so od 
decembra intenzivno vadile, da so pred dnevi lahko ponosno zaplesale na konicah svojih prstov.

Baletke iz Baletne šole Ana / Foto: Ana Trojnar

Jasna Paladin

Kamnik – Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik bo sku-
paj z drugimi organizatorji 
deseti Križnikov pravljični 
festival letos pripravila 3. in 
4. septembra v Motniku, v 
sklopu festivala pa so tudi 
tokrat razpisali likovni nate-
čaj, namenjen osnovnošol-
cem, ki lahko sodelujejo v 
okviru šole ali kot posa-
mezniki. Z likovnim nateča-
jem želijo v knjižnici krepiti 
zavest o kulturni in naravni 
dediščini, kamor spadajo 
tudi pravljice ter naše okolje 
in rastlinstvo.

Čudežni svet rastlin
Likovni natečaj se je začel 
15. marca, trajal pa bo še do 
28. maja. Letošnja tema je 
Čudežni svet rastlin, da pa 
bi mladi lažje pognali svojo 
brezmejno domišljijo, so v 
knjižnici izpostavili tri pra-
vljice, ki so izhodišče za raz-
mišljanje in ustvarjanje 
mladih na temo rastlin ter 
pomena narave za človeka, 
in sicer Povedka o Zlatoro-
gu, Pšenica najlepši cvet in 
Kako je sin koze odvadil jes-
ti zelje. Likovni izdelki naj 
bodo na predlogi formata A3 

(velikost risalnega lista), teh-
niko pa lahko otroci in nji-
hovi mentorji izberejo po-
ljubno. Z osebnimi podatki 
opremljene izdelke pošljite 
do ponedeljka, 28. maja, na 
naslov: Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Ljubljan-
ska cesta 1, 1241 Kamnik, s 
pripisom: za likovni natečaj 
Jenkret je biv.
Dodatne informacije o nate-
čaju dobite na e-naslovu: 
milena.glusic@kam.sik.si 
ali na tel. 01 320 55 80.
Vse izdelke bo pregledala in 
ovrednotila natečajna komi-
sija, ki jo sestavljajo Alojz 
Berlec, akademski slikar in 
likovni pedagog, Miha Han-
čič, ilustrator in pedagog, ter 
Jože Kozjek, industrijski 
oblikovalec in inženir goz-
darstva. Izbrali bodo po tri 
najboljše prispevke in pri-
spevke za razstavo po posa-
meznih triletjih.
Rezultati natečaja bodo ob-
javljeni na spletni strani 
Knjižnice Franceta Balanti-
ča Kamnik, avtorji nagraje-
nih del in njihovi mentorji 
pa bodo nagrade prejeli v 
soboto, 4. septembra, na pri-
povedovalskem dogodku za 
otroke v okviru Križnikove-
ga pravljičnega festivala.

Likovni natečaj na 
temo pravljic
Letošnji, že deseti Križnikov pravljični festival bo 
v začetku septembra, a s tem povezani likovni 
natečaj z naslovom Jenkret je biv, namenjen 
osnovnošolcem, že teče.

Duplica – V prostorih nakupovalnega centra Supernova, ki 
se vse bolj uveljavljajo tudi kot občasna razstavišča, si je te 
dni mogoče ogledati tri razstave, in sicer fotografije prizorov 
iz narave Lojzeta Burje, keramične izdelke studia Šik iz Kra-
nja, ki so na ogled v vitrinah, ter risbe metuljev v kombinira-
ni tehniki, ki so jih narisali učenci OŠ Marije Vere. J. P.

V kamniški Supernovi so na ogled tri razstave
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Pred zatonom zadnjega leta je pesem zvonov sv. Jurija v 
Nevljah na zadnjo pot pospremila dolgoletno profesorico 
slovenskega jezika na kamniški gimnaziji, prosvetnemu in 
kulturnemu poslanstvu zgledno predano rojakinjo Martino 
(Tino) Romšak (1934–2020). 
V izrednih razmerah pandemije je bilo slovo od nje zastrto 
pred navzočnostjo širšega javnega spremstva, odmaknjene-
ga v brezstične razdalje. Žal tako dosledne, da se iz njih v 
nekaj mesecih niso prebili vsaj skromni, a razločni izrazi, 
besede spomina, spoštovanja in zahvale, ki jih javnost po-
kojni Kamničanki brez dvoma dolguje.
V izrazju številnih generacij njej zaupanega dijaštva in 
sodelavcev, kolegov ter prijateljev iz stanovskih, službenih, 
kulturnih in drugih družbenih krogov zagotovo ne manjka 
zaznamovanosti s sledmi njene dolgoletne navzočnosti, 
predanosti poklicnemu delu, širjenju omike in dostojnih 
medčloveških odnosov. Spominov nanjo je nešteto, prav 
tako vezi, ki kljub slovesu ostajajo. V koliko prizorih se, 
denimo, s profesorico Tino srečujemo njeni nekdanji dijaki, 
posebej tisti, ki nam je bila tudi vzorna »razredna mati« … 
Kako je razplamtevala ljubezen do pisane in govorjene be-
sede, gledališke in recitatorske izraznosti, »dirigentka« ne-
pozabnih dijaških recitalov … Vlogo zgledne interpretke, 
navdihujoče mentorice, scenaristke in režiserke je prepričlji-
vo povezovala s strokovnim znanjem in izkušnjami, ki so 
jo oblikovale od zgodnjih let naprej. Z zaupljivostjo je di-
jaštvu odkrivala pomenljive drobce iz svojega otroštva v po-
luradniški družini Škorjančevih, o osnovnem in srednjem 
šolanju na sveže ustanovljeni kamniški gimnaziji, študiju 
v Ljubljani … In vključevanju v kulturno življenje domače-
ga Kamnika, sooblikovanju utripa v vrstah gimnazijskega 
zbora, knjižnice in dramske skupine Solidarnost ... Vez z 
društveno kulturo je ohranjala tudi v profesorskih letih: pol-
na tri desetletja avtorica veznih besedil in povezovalka kon-
certov Prvega slovenskega pevskega društva Lira, tako v 
Kamniku kot drugje po Sloveniji, v koroškem in tržaškem 
zamejstvu ter po Evropi …
Poklicno izpostavljeni vlogi ne le predpisanega posredova-
nja, temveč tudi zglednega (iz)pričevanja slovenskega jezi-
ka kot dragocenega izrazila posameznikove in skupnostne, 
narodne prepoznave, je Tina Romšak znala dodajati števil-
ne vrline v dobrohotnem razumevanju in usmerjajočih na-
potkih, nikakor ne odvečnih pri potovanju generacij mladih 
v odraslost. 
Dejavna je ostala tudi po izteku službenih let. Mojstrstvo v 
ročnih spretnostih je dosegla v Klekljarskem društvu Čebeli-
ca, tudi kot opažena razstavljavka tovrstne dediščine. 
Požrtvovalno se je lotevala zvečine neplačanega lektorskega 
dela in uredništva vrste kamniških društvenih publikacij, 
desetletje je bila tudi članica uredniškega odbora Kamni-
škega zbornika. Ob tem se je več kot 35 let v domači župni-
ji v Nevljah zavzeto posvečala karitativnemu delu, skrbi za 
ostarele in bolne ter drugim zadolžitvam pri povezovanju 
duhovnega občestva.
Tina Romšak je bila za svoj pomenljivi življenjski prispe-
vek, seštevek mnogih področij, dvakrat predlagana za dobi-
tnico občinskega priznanja. A ostalo je le pri predlogih; vsaj 
kdo od pristojnih je zdaj lahko sklonjene glave. Nemalošte-
vilni prejemniki deleža sadov omike, poklicnega truda in 
značajskih vrlin pokojne profesorice pa spomine nanjo ne-
gujemo z dolgom iskrene hvaležnosti.
In spoštljivim poklonom, ki ga je Tina Romšak zagotovo 
vredna. 

Tone Ftičar

V spomin

Tina  
Romšak

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Večji 
snežni plazovi so se v kam-
niških gorah letos sprožili v 
dolini Korošice (kjer so na 
dveh mestih zasuli gozdno 
cesto), na planini Koren 
(kjer je plaz za več metrov 
premaknil tamkajšnji stan), 
v Koncu (kjer je sneg povzro-
čil škodo v gozdu), v Kurji 
dolini, po Kotliškem grabnu 
z Brane in še marsikje, po-
leg snežnih plazov pa je veli-
ko zanimanja stroke in pla-
nincev povzročil tudi velik 
skalni podor izpod Rzenika.
Plazovi v teh koncih sicer 
niso prav nič posebnega, 
pravzaprav jih strokovnjaki 
že dobro poznajo, in se v zi-
mah, bogatih s snežno ode-
jo, povečini vselej sprožijo 
do dna dolin, a tako obsežni 
in siloviti, kot so bili letos, 
so bili nazadnje spomladi 
leta 2006 in njihovi ostanki 
na dnu dolin bodo vidni še 
vse do začetka poletja. Snež-
ne plazove so v dolini Kam-
niške Bistrice v minulih te-
dnih podrobneje preučevali 
strokovnjaki iz Geografske-
ga inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU, ki so se lanske-
ga septembra lotili razisko-
valnega projekta Upravlja-
nje lavinske nevarnosti s 
pomočjo klasifikacije relie-
fa. Projekt bo trajal vse do 
konca avgusta leta 2023, nji-
hovi cilji pa so izdelati in na 
lokalni ravni preizkusiti kla-
sifikacijo reliefa za model 
pojavljanja plazov, izdelati 
lavinski atlas in oblikovati 
smernice za obvladovanje 
nevarnosti snežnih plazov v 
slovenskih Alpah.
Vodja projekta je Kamničan, 
znanstveni svetnik dr. Blaž 
Komac, delo na terenu pa 
nam je predstavil član ekipe 
strokovnjakov mag. Miha 
Pavšek iz Trzina. Kot nam je 
povedal, so snežni plazovi 
geomorfni dejavnik, ki po-
membno sooblikuje gorsko 
površje vse od grebenov pa 
do dolinskega dna. »V obmo-
čjih odlaganja smo namreč v 
plazovini priča številnim pri-
mesem (drevje, vejevje, ka-
menje, skale, grušč, pesek, 
prst, korenine …), s taljenjem 
plazovine nastajajo pred na-

šimi očmi nove reliefne obli-
ke (nasipi, vršaji …). Zanimi-
ve so tudi oblike plazovine v 
drobnem, ki kažejo, da se je 
na eni plaznici sprožilo več 
oziroma serija snežnih pla-
zov. Naše terenske meritve 
so večplastne, lahko bi rekli 
večrazsežnostne (v 2D- in 
3D-tehniki). Najprej je tu fo-
todokumentacija, z obho-
dom in snemanjem GPS-sle-
di na čelih posameznih pla-
zov, to je jezikov, do koder je 
prišla plazovina. Natančneje 
jih vrišemo v podrobnejše 
zemljevide, ki bodo osnova 

za izdelavo lavinskega kata-
stra (občina Kamnik ga še 
nima!). Poleg tega jih sne-
mamo tudi iz zraka z brezpi-
lotnim letalnikom ali dro-
nom. Če hočemo tudi te po-
snetke natančno umestiti v 
prostor, moramo pred sne-
manjem namestiti nekaj tarč 
in določiti njihove koordina-
te. Poleg tega jemljemo tudi 
snežne vzorce (jemanje na 
istih lokacijah smo ponovili v 
razmiku treh tednov), v kate-
rih bomo preučevali sestavo 

oz. zgradbo plazovine. Do 
sedaj smo vzeli mero plazo-
vom v Koncu in v dolini Ko-
rošice ter napravili dve seriji 
zračnih snemanj in jemanja 
vzorcev.  Geografi jemljemo 
snežnim plazovom mero že 
dolgo časa, v tem projektu pa 
so se nam pridružili še kole-
gi gozdarji in geologi. Prvi 
lahko s pomočjo dreves, na-
tančneje izvrtkov v deblo in 
vpogledom v letnice, ugota-
vljajo/prepoznavajo plazov-
no (in s tem tudi podnebno) 
zgodovino posameznega ob-
močja, drugi pa njihovo vlo-

go pri oblikah površja, pri 
nastanku in izoblikovanju 
katerih so sodelovali tudi 
snežni plazovi,« nam je po-
vedal Pavšek in dodal, da so 
se na terenu povezali tudi z 
Meščansko korporacijo Ka-
mnik, na zadnjem te-
renskem delu pa se jim je 
pridružil še revirni gozdar.
Pavšek pravi, da so dnevi do 
konca pomladi kot nalašč za 
ogled ostankov snežnih pla-
zov v omenjenih dolinah. 
Praviloma so ti višje zgoraj, 

včasih le nad gozdno mejo, 
letos pa jih lahko občuduje-
mo od blizu, tako rekoč pred 
domačim pragom – na-
tančneje: le slabo uro hoda 
od doma v Kamniški Bistri-
ci. 
»Letošnji snežni plazovi so 
se tudi slišali, ne samo vide-
li, in kadar se zgodi to, po-
meni, da smo imeli opravka 
z velikimi 'zvermi'; sam jim 
pravim beli zmaji – dolgo 
časa počivajo, ko se prebudi-
jo (zbudi jih lahko tudi člo-
vek!), pa bruhajo in so ne-
varni …; včasih zamahnejo 
še z repom. Ko jih enkrat 
vidimo od blizu, se ne more-
mo načuditi slikovitosti in 
moči narave ter sposobnosti 
ohranjanja dinamičnega 
ravnovesja, ki jo kaže slika 
taleče se plazovine; marsik-
je, še posebej v izteku Kotli-
škega grabna, je ta prekrita 
do te mere, da je neprepo-
znavna, in šele tam ugotovi-
mo, da je pod površjem še 
vedno več metrov snega! A 
pozor – gibanje po plazovini 
zahteva precej spretnosti in 
pazljivosti, prav vam bodo 
prišle pohodne palice in de-
rezice. Poleg vrzeli v snegu 
so nevarni ostanki podrtega 
lesa, polomljene veje, ostro 
kamenje, grušč idr., ker po-
teka v teh dneh močno talje-
nje, boste lahko tudi mokri. 
Čeprav se zdi stoječa plazo-
vina mrtva, je še kako živa; 
seveda pa se ne premika več 
v smislu, da bi vas lahko 
ogrožala,« sklene Miha 
Pavšek.

Preučujejo »bele zmaje«
Letošnja zima je s količino snega pokazala svoje zobe in dolina Kamniške Bistrice z okolico je bila 
pravi geomorfološki eldorado in raj za preučevanje snežnih plazov. Geografi, geologi in gozdarji so 
bili aprila veliko na terenu, saj bodo tudi kamniški hribi del lavinskega atlasa, ki je v pripravi.

Ekipa strokovnjakov pri preučevanju snežnega plazu na območju doline Kamniške Bistrice. 

Ostanki snežnega plazu v dolini Korošice / Foto: Jasna Paladin

»Letošnji snežni plazovi so se tudi slišali, ne 
samo videli, in kadar se zgodi to, pomeni, da 
smo imeli opravka z velikimi 'zvermi'; sam jim 
pravim beli zmaji – dolgo časa počivajo, ko se 
prebudijo (zbudi jih lahko tudi človek!), pa 
bruhajo in so nevarni …; včasih zamahnejo še z 
repom. Ko jih enkrat vidimo od blizu, se ne 
moremo načuditi slikovitosti in moči narave.«
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Glasbena šola Kamnik
Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko leto 2021/2022 
za naslednje inštrumente: violina, violončelo, trobenta, rog, pozavna, evfonij, 

tuba, klavir, orgle, kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa,  
tolkala, diatonična harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet.

K vpisu vabimo otroke od 7. leta starosti dalje. Za vpis bo treba opraviti  
sprejemni preizkus, ki ga bomo predvidoma izvedli 21. in 22. maja 2021.  

O datumu preizkusa boste obveščeni po pošti in e-pošti.

K vpisu v program petje vabimo učence od 15. leta starosti dalje oz. tiste. 
pri katerih je mutacija glasu že zaključena.

 Vpis v programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in 
plesna pripravnica bo potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker ti 
programi nimajo sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena 
vzgoja vpisujemo otroke, stare 5 let, v programa glasbena pripravnica in ples-
na pripravnica pa otroke, stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu 2021/2022  

vpisujejo v prvi razred osnovne šole.

 Vpis in prijava na sprejemni preizkus bosta mogoča od 4. do 19. maja 2021 
na spletni strani šole http://www.gskamnik.si/, zavihek vpis ali na spletni 
povezavi https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/47. 
Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu gs.kamnik@guest.arnes.si  

in po tel. št. 01 830 34 30.

Programi in inštrumenti naše šole bodo podrobneje predstavljeni  
na dnevu odprtih vrat 12. maja 2021 ob 17. uri na platformi Zoom.  

Spletna povezava bo objavljena na naši spletni strani.

Veselimo se vašega vpisa!

Petra Funtek in  
Berta Šavli 

Kamnik – V toplih pomlad
nih dneh smo otroci in stro
kovni delavci Vrtca Zarja 
zavihali rokave in organizi
rali čistilno akcijo. S tem 
smo želeli naznaniti prihod 
pomladi in naravi ponuditi, 
da se »prebudi v svež dan«. 
Kot vsa leta doslej smo tudi 
letos očistili vrtčevska igri
šča, senzorni vrt in okolico 
vrtca. Otroci so z veseljem 
poprijeli za metle, grablje, 
lopate, preizkusili so se tudi 
v vožnji samokolnice.
Ko smo počistili pred do
mačim pragom, pa smo se z 
otroki iz oddelka Žarek 
odpravili še malo dlje. Odšli 

smo po potki za Petrolom 
na Perovem, kamor tudi si
cer radi zahajamo na spre
hod. Večkrat nas je že zmo
til pogled na smeti, ki ležijo 
v grmovju in po travi. Stro
kovni delavki sva izkoristili 
interes otrok pri skrbi za 
okolico, zato sva jim predla
gali, da počistimo tudi del 
poti, kjer opažamo smeti. 
Ker smo se z otroki veliko 
pogovarjali, zakaj in kako 
ločujemo odpadke, so bili 
nad idejo navdušeni. Gr
movje je bilo polno rokavic 
za enkratno uporabo, pla
stičnih vrečk, pločevink, 
steklenic, robčkov, papir
čkov …
Otrokom sva nadeli zaščitne 
rokavice in akcija se je zače

la. Kot mravljice so prinašali 
raznorazne smeti v vreče, ki 
so se hitro polnile. Napolnili 
smo dve veliki vreči, ki smo 
jih odvrgli v črni smetnjak, 
kamor mečemo mešane od
padke.
Z zadovoljstvom smo se 
nato vračali proti vrtcu, saj 
smo ob poti lahko opazovali 
očiščeno naravo in s kanč
kom domišljije smo lahko 
videli, kako se nam rastline 
smehljajo in mahajo v poz
drav.
Očistili smo potko in poskr
beli za lepo in čisto okolje ob 
poti, po kateri radi zahaja
mo v naravo, ki nam ponuja 
obilico raznolikih možnosti 
za sproščeno igro na sve
žem zraku.

Čistilna akcija najmlajših
Kako lepo je po dolgi in mrzli zimi slišati petje ptic, šumenje reke, 
šelestenje listja ... In kako lepo je gledati otroke, ki z vnemo in iskrico v 
očeh skrbijo za čistočo prebujajoče se narave.

Otroci iz oddelka Žarek Vrtca Zarja so smeti pobirali tudi v okolici vrtca, kamor sicer radi 
zahajajo na sprehod.

Alenka Brun

Duplica – Mlada Kamničana 
sta lahko ponosna, da jima 
je med vsemi prijavljenimi 
pari, ki so želeli pokazati 
svoje kuharsko znanje v 
simpatičnem kuharskem 
šovu Mali šef Slovenije, ki 
ga lahko spremljamo na 
Pop TV, uspelo priti najprej 
med osmerico najboljših. V 
kuharski igri sta se potem 
prebila vse do osme oddaje, 
kjer sta za vstopnico v zadnji 
krog vihtela kuhalnico s 
preddvorskima osnovnošol
cema Janezom Zibelnikom 
in Žanom Kernom. Žal so 
odločale malenkosti in kljub 
kreativnemu pristopu sta 
bila njuna nasprotnika za 
mišjo dlako boljša, če se 
tako izrazimo. 
Za Kamničana je bila torej 
usodna lazanja. Ampak še 
vedno: to ni bila kar nava
dna lazanja, saj sta morala 
vanjo vključiti rdečo peso. 
Devetošolec in petošolka sta 

se odločila, da ne bosta osta
la v coni udobja in sta na
mesto klasičnega mletega 
mesa tokrat uporabila jun
čje, poleg pese pa sta v pri
pravo vključila še gorgonzo
lo. In da je bil v oddaji pri
tisk še večji, sta se že takoj 
na začetku srečala, po mne
nju Krajnčeve, z enim naj
težjih kuharskih izzivov za
nju: poširanjem jajc.

Živita v istem bloku
Aljaž Juntes in Katarina 
Krajnc sta postala prijatelja 
na zanimiv način: starši so 
si izposojali hrano za psa in 
sta se začela družiti. Ni bilo 
dolgo, ko sta ugotovila, da 
oba rada kuhata. Je pa bil 
Aljaž tisti, ki se je odločil, da 
bo sodeloval v Malem šefu 
Slovenije, povabil zraven 
Katarino in ta je povabilo z 
veseljem sprejela. Sta 
Kamničana, celo iz istega 
bloka. Seveda, če bi jima us
pelo priti v zadnjo oddajo, 
pa da bi si prikuhala še zma

go, potem bi dobila denarno 
nagrado, ki bi jo v njuni 
osnovni šoli porabili za nad
gradnjo učilnice na pros
tem, za adaptacijo gospo
dinjske učilnice in za nakup 
kinetičnih miz in stolov. Ka
teri par bo tisti, ki si bo zma
go prikuhal sedaj, še ne 
vemo, a to bo znano že ko
nec tedna.

Panakota in palačinke
Verjetno je bil star kakšnih 
šest let, ko je prvič prijel za 
kuhalnico, razmišlja Aljaž 
Juntes. Če se prav spomni, 
so bila jajca na oko tista prva 
jed, ki se je je lotil ... Do da
nes sta ga kuha in peka tako 
prevzeli, da to počne tudi v 
prostem času. Rad ima 
pekoče jedi, od sladkih naj
raje pripravlja panakoto. Ga 
pa priprava sladic navdušuje 
celo toliko, da se je odločil, 
da se bo izučil za slaščičarja, 
potem pa bo ta poklic nagra
dil morda še s kuharskim 
znanjem. Medtem ko Kata

rina Krajnc včasih speče 
kakšno torto, ji najbolj 
ustrezajo palačinke – seveda 
take z Nutello, razen če je v 
igri babičina marmelada. 
Njen kuharski soborec se 
nasmehne, da tudi kombi
nacija obojega ni slaba … 
Drugače pa Katarina raje 
pripravlja slane jedi, najraje 
piščanca, se pa kuhe ravno 
tako loti tudi v prostem 

času, če ji ga le kaj ostane, 
saj že četrto leto pridno tre
nira ples, jazz balet, show 
dance v domačem Plesnem 
klubu Šinšin, kjer je v tek
movalni skupini.

Trema je izginila takoj
Mali šef Slovenije je kuhar
ska navdušenca iz Kamnika 
prevzel. Takoj bi se še enkrat 
prijavila, pa tudi veliko stva

ri sta se v oddaji naučila. 
Kako kuhati pod pritiskom, 
kako pripraviti nekaj okus
nega z malo sestavinami, 
spoznala sta nove tehnike 
kuhanja, naštevata. S tremo 
sta se mogoče srečala v prvi 
oddaji, saj nihče ni pričako
val toliko kamer, a že pri 
snemanju druge oddaje je ta 
izginila. Ko ju povprašamo 
po najljubšem žirantu, izve
mo, da je bil Aljažev Jorg 
Zupan, Katarini pa je všeč 
Mojca Trnovec. Seveda oba 
budno spremljata tudi odda
jo MasterChef Slovenija in 
sta bila še posebej ponosna, 
da sta imela priložnost 
spoznati Bineta Volčiča, saj 
je bil gostujoči žirant v nju
ni zadnji oddaji.
Kaj pa svetujeta otrokom, ki 
razmišljajo, da bi se prijavili 
v oddajo Mali šef Slovenije, 
nas je še zanimalo. Aljaž iz
streli, da naj nič ne razmiš
ljajo, naj se kar prijavijo, 
Katarina pa ga dopolni, da 
jim zagotovo ne bo žal.

Takoj bi ponovila izkušnjo
Z letošnjim marcem se je na male zaslone vrnila nova, tretja sezona oddaje Mali šef Slovenije. Med na koncu izbranimi osmimi pari, ki so se pomerili v 
vihtenju kuhalnic in kuharskem znanju, sta bila tudi Katarina Krajnc in Aljaž Juntes iz Osnovne šole Marije Vere Kamnik.

Aljaž Juntes in Katarina Krajnc
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Dokazali, da so imeli 
vrhunsko ekipo
Po osvojenem tretjem mes-
tu v državnem prvenstvu in 
tistem nesrečnem izpadu v 
polfinalu končnice državne-
ga prvenstva so bili varovan-
ci Gregorja Jerončiča kar 
nekaj časa na trnih, ali bo 
Odbojkarska zveza Sloveni-
je izpeljala vsaj pokalno tek-
movanje v moški konkuren-
ci. Ko se je prižgala zelena 
luč, je bila njihova vnema na 
treningih še toliko večja, saj 
je bila to zanje zadnja prilož-
nost dokazati, da imajo 
vrhunsko ekipo. Na zaključ-
nem turnirju, ki se je končal 
s finalno tekmo proti ACH 
Volleyju, branilcu pokalne-
ga naslova, začele pa proti 
Merkurju Maribor, aktual-
nemu državnemu prvaku, 
so to potrdili na najboljši 
možni način. V polfinalu so 
bili Kamničani boljši še od 
kranjskega moštva Hiša na 
kolesih Triglav, vse tri tek-
me pa so dobili s 3 : 0.
»Že ko smo igrali v polfina-
lu končnice državnega pr-
venstva, sem bil prepričan, 

da bomo premagali ACH 
Volley, vendar se nam ni 
izšlo. Tudi pred finalnim 
pokalnim obračunom sem 
verjel v našo zmago, tokrat 
upravičeno. Zakaj? Prepros-
to zato, ker sem vsak dan 
videl na treningih, česa so 
fantje sposobni, in če to 
prenesejo na tekmo, se ni-

mamo česa bati. Na zaključ-
nem turnirju pokala smo 
na vseh tekmah pokazali 
tekočo, trdo in urejeno igro. 
Morda v finalu v prvih dveh 
nizih niti ne toliko, toda v 
tretjem smo po zaostanku 
10 : 14 strnili svoje vrste, 
spet sta začela delovati blok 
in obramba, kar nam je pri-
neslo zmago. Pokalna lovo-
rika je več kot dobrodošla, 
sezono lahko zdaj ocenim z 
napol polnim kozarcem, če 
se lahko tako izrazim. Lovo-
rika je potrditev našega le-
tošnjega dela in je kazalnik 
vsega tega, kar smo delali 
čez leto,« je po osvojenem 
pokalnem naslovu dejal tre-
ner kamniških odbojkarjev 
Gregor Jerončič.
»ACH Volleyju v finalu nis-
mo dovolili, da bi nam nare-
dil to, kar nam je v polfinalu 
državnega prvenstva, ko 
smo dobili prvo tekmo in v 
drugi vodili že z 2 : 0, nato 

pa so nas Ljubljančani 'od-
nesli' z igrišča. Če potegnem 
črto pod celotno sezono, pa 
lahko rečem, da smo igrali 
dobro v vseh tekmovanjih, a 
nam je tako v srednjeevrop-
ski kot na državnem prven-
stvu nekaj zmanjkalo, danes 
pa smo pokazali, da tudi mi 
lahko osvojimo lovoriko,« 
pa je ob svoji tretji lovoriki v 
dresu Calcita Volleyja dejal 
Sašo Štalekar. Sicer pa tudi 
za prvo moško ekipo velja, 
da bo o njeni sestavi v novi 
sezoni več znanega v pri-
hodnjih dneh.
Slovenska klubska sezona 
na najvišji ravni se je tako 
končala, še vedno pa poteka-
jo tekmovanja v drugi moški 
ligi, v kateri je druga kam-
niška ekipa še brez poraza, 
ter v obeh prvih mladinskih 
ligah. Obe mladinski ekipi 
Calcita Volleyja sta se za-
nesljivo uvrstili na zaključni 
turnir osmerice.

Državne prvakinje in 
pokalni prvaki

Kamniški odbojkarji s pokalom za že četrti pokalni naslov / Foto: Klemen Brumec

Veselja ob uspehu ni manjkalo. / Foto: Klemen Brumec

1. stran

Povoženje divjadi
V večernih urah je voznik izven naselja Pšajnovica z osebnim 
vozilom povozil srno, ki je nato stekla v bližnji gozd. Voznik 
je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, tako 
da mu je bilo izdano obvestilo o odstopu. 

Intervencija    
Ker se je kršitelj nedostojno vedel do svoje mame, so mora-
li posredovati policisti. Sledita zbiranje obvestil in plačilni 
nalog po zakonu o javnem redu in miru. 

Tatvina v trgovini
V trgovini Tuš v Kamniku je neznani storilec izvedel tatvino 
krem za nego telesa večje vrednosti. Sledijo pregled video 
posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Vlom v tovorni vozili  
Neznani storilec je ponoči v Tunjicah vlomil v tovorni vozili 
tako, da je poškodoval ključavnico vrat. Iz vozila je odtujil 
več kosov ročnega orodja. Sledita zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno sodišče. 

Tatvina kolesa v Volčjem Potoku
Neznani storilec je med 5.40 in 6.30 izpred stanovanjske 
hiše odtujil gorsko kolo znamke Btwin, Rockrider 520, rume-
ne barve. Nastala je materialna škoda za okoli 330 evrov. 
Sledi kazenska ovadba na tožilstvo. 

Tatvina kolesa na Kettejevi
Neznani storilec je med 12.45 in 15. uro izpred hiše na Kette-
jevi odtujil žensko gorsko kolo znamke Scott zelene barve z 
rožnatim napisom. Materialna škoda znaša okoli 250 evrov. 
Sledi kazenska ovadba na tožilstvo. 

Tatvina denarja iz stanovanjske hiše v Kamniku
Neznani storilec je med 17.30 in 19. uro iz stanovanjske hiše 
v Kamniku odtujil večjo vsoto denarja. Sledita zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na tožilstvo. 

Poskus vloma v stanovanjsko hišo na Žalah
Patrulja je bila napotena na Žale, kjer je neznani storilec 
okoli 2.20 poskušal vlomiti v spodnje prostore stanovanjske 
hiše. Neznani storilec je od dejanja odstopil. Sledita zbira-
nje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Še ena tatvina kolesa    
Neznani storilec je na območju Kamnika odtujil moško kolo 
znamke Genesis črne barve s tankimi črtami rdeče in zelene 
barve ter z belim napisom. Policisti še zbirajo obvestila.

Ker na območju Kamnika beležimo več priložnostnih tatvin, 
policisti občane pozivajo, da poskrbijo za svoje premoženje, 
saj lahko s samozaščitnimi ukrepi veliko storijo, da do 
takšnih dejanj ne pride: zaklepajo svoje hiše, delavnice in 
vrednih predmetov ne puščajo na vidnih mestih. V primeru, 
da opazijo sumljive osebe in vozila v bližini stanovanjskih 
objektov, pa naj to sporočijo policiji.

Policijska kronika

Jasna Paladin

Kamnik – Planinska založba 
Slovenije je skupaj z Geo-
detskim inštitutom Sloveni-
je, Geodetsko družbo, Zavo-
dom za turizem, šport in 
kulturo Kamnik ter lokalni-
mi planinskimi društvi izda-
la planinski zemljevid Ka-
mnik in okolica – 1 : 25.000. 
Zemljevid zajema južne 
obronke Kamniško-Savinj-
skih Alp nad Komendo, Ka-
mnikom in Tuhinjsko doli-
no, vključno s planotama 
Veliko planino in Menino 
planino ter južnim delom 
Dleskovške planote. 

Predstavljeno območje je 
dobro prepredeno s številni-
mi planinskimi, turistični-
mi, kolesarskimi in drugimi 
potmi. Poleg njih na planin-
skem zemljevidu  najdemo 
še številne druge koristne 
informacije, kot so urejena 
parkirišča, postajališča jav-
nih prevoznih sredstev, gos-
tišča, turistične kmetije, 
marsikatere naravne in kul-
turne znamenitosti obmo-
čja, številne športne objekte 
(plezališča, vzletišča jadral-
nih padalcev ipd.) in še kaj.
Zemljevid je mogoče kupiti 
tudi v prostorih TIC-a na 
Glavnem trgu.

Izšel je novi zemljevid 
Kamnik in okolica

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

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

S p o m l a d a n s k a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

Kamnik – Vsesplošno veli-
konočno zaprtje države je 
zagodlo tudi organizatorjem 
plavalne tekme Pokal Tri-
glav Kranj 2021. Drugi del 
tekme so morali prestavili 
za en teden, tako da je pote-
kal 17. aprila na bazenu v 
Kranju. Tudi te tekme se je 
zaradi strogih ukrepov lah-
ko udeležilo zgolj 350 prvop-
rijavljenih kadetinj in kade-
tov.
Prav gotovo takšne preki-
nitve tudi na tekmovalce ne 
vplivajo najbolje. Vendar to 
plavalcem Plavalnega kluba 
Kamnik Calcit ni preprečilo, 
da bi posegali po odličnih 
mestih. Ponovno je blestel 
Gašper Stele s tretjim mes-
tom, tokrat v disciplini 400 
m prosto. Uspeh v tej disci-
plini je dopolnil Nik Peter-
lin s 13. mestom. Kamniške 
kadetinje so blestele na 200 
m hrbtno s četrtim mestom 
Eve Bende, šestim Ize Videc 
in 13. mestom Žive Prašni-
kar. Tevž Štupar je v moški 
konkurenci na 200 m 
hrbtno priplaval peto mesto.
V močni konkurenci so do-
segli veliko uvrstitev do 
odličnega 16. mesta. V disci-
plini 100 m delfin je Maja 
Vezenkova dosegla peto 

mesto, Taja Vejnovič osmo. 
Pri fantih je bil Gašper Stele 
osmi, Nik Peterlin pa 13. Na 
100 m prsno so bile ponov-
no tri Kamničanke do 12. 
mesta: šesta Iza Videc, osma 
Taja Vejnovič in 12. Žana Pe-
terlin. Eva Bende je bila sed-
ma na 50 m hrbtno, Gašper 
Stele 15. na 100 m prosto in 

Maja Vezenkova 16. na 50 m 
delfin. Na 400 m prosto pa 
sta zasedli Maja Vezenkova 
deveto in Taja Vejnovič dese-
to mesto.
Plavalci plavalnega kluba 
Kamnik Calcit z nestrpnostjo 
pričakujejo prihajajoče tek-
me. Obenem upajo, da se 
bodo razmere toliko izbolj-

šale, da bodo lahko nastopa-
le vse starostne skupine. In 
ne nazadnje, da bodo lahko 
na tekmah tudi gledalci, kaj-
ti neizbežno se približuje 
junij, ko bo na sporedu do-
mača tekma Veronika 2021 
na bazenu Pod skalco in bi 
jih lahko takrat glasno pod-
pirali s tribun.

Gašper Stele znova  
na stopničkah
Plavalcem kamniškega Calcita velikonočno popolno zaprtje ni preprečilo dobrih rezultatov.

Kadeti Plavalnega kluba Kamnik Calcit / Foto: Plavalni klub Kamnik Calcit

Mira Papež

Kamnik – Člani in članice so 
se pomerili na 11-kilometr-
ski progi s 750 metri višin-
ske razlike. Zaradi ukrepov 
za preprečevanje širjenja 
covida-19 je bila članska ka-
tegorija namenjena tudi ve-
teranom. 
Timotej Bečan je kmalu po 
startu prevzel vodstvo in ga 
obdržal do cilja s časom 
50:21, na petem mestu mu 

je sledil klubski kolega 
Gašper Bregar. Odlično 
osmo mesto si je pritekel 
prvo leto v članski konku-
renci domačin Nejc Uršič 
pred tekaško legendo Marja-
nom Zupančičem. Sledili 
so: 11. Urban Žitnik, 14. Da-
vid Vogrin, 17. Domen Vog-
rin. 26. Vidak Petrić, 32. 
Primož Karlin. 
Med člane so se odlično 
uvrstili tudi veterani: doma-
čin Bojan Galin na 19. mes-

to, Anton Knaus na 37. in 
Rajko Sršen na 39. 
Med članicami zaradi po-
škodbe ni nastopila lanska 
prvakinja Mojca Koligar. Ta 
po lestvici mednarodne zve-
ze za gorske teke velja za 
drugo najboljšo gorsko te-
kačico na svetovni lestvici. 
Odlično se je prvič med čla-
nicami odrezala Kamni-
čanka Nuša Mali na drugem 
mestu. Tina Klinar je bila 
četrta, Jasmina Jelovšek de-

seta in veteranka Urška Tro-
bec 18. 
V mladinski kategoriji so 
morali tekači preteči sedem 
kilometrov s 375 metri višin-
ske razlike. Peto mesto je 
zasedel Jakob Rožič, deveto 
Aleš Prelovšek in enajsto 
Nik Romšak, mladinka Vik-
torija Dolinšek pa šesto. 
Tekma je veljala tudi kot 
pregledna tekma za evrop-
sko prvenstvo, ki bo julija na 
Portugalskem. 

Timotej Bečan državni prvak
Timotej Bečan, tekač KGT Papež, je osvojil naslov državnega prvaka v disciplini gor-dol. Prva tekma v 
gorskih tekih je v organizaciji ATD Savinjčan potekala v Grižah pri Žalcu, na pobočju Bukovice.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Gorska kolesarja 
kamniškega Calcit Bike Tea-
ma Rok Naglič in Maruša 
Knap sta končala z dirka-
njem na mednarodnih pre-
izkušnjah v Turčiji. Na dirki 
olimpijskega krosa v soboto 
in nedeljo je Rok obakrat os-
vojil četrto mesto, Maruša 
pa je bila obakrat sedma.

Sekunde niso bile v 
njegovo korist
Na sobotni dirki druge kate-
gorije UCI C2 je v moški 
elitni konkurenci zmagal 
Ukrajinec Oleksander Ko-
njajev pred Italijanom Ale-
ssiom Agostinellijem in Ru-
som Ivanom Filatovim, 
Naglič je za tretjim mestom 
zaostal 24 sekund.
Na drugi dirki prve kategori-
je UCI C1 je bil najhitrejši 
Agostinelli, drugi je bil Ko-
njajev, tretji pa Francoz Axel 
Roudil Cortinat. Slovenski 
državni prvak je tretje mesto 
zgrešil za 27 sekund.
Naglič je tako na štirih dir-
kah v Turčiji osvojil šesto 
in trikrat četrto mesto. Do-
mov se vrača z dobrimi ob-
čutki: »Z dirkami sem za-
dovoljen. Žal sekunde niso 
bile meni v korist, da bi 
dirke zaključil na stopnič-
kah, vendar moč je bila pra-
va. Dobil sem zopet ritem 
za dirke in sedemdeset no-
vih UCI-točk, ki bodo prišle 
prav na prihajajočih svetov-
nih pokalih čez teden in 
dva. Komaj čakam dirke, 
pripravljenost je dobra.«

Maruša je bila na prvi dirki 
šesta, nato pa trikrat sedma. 
Na sobotni in nedeljski dirki 
je sicer slavila Ukrajina Iri-
na Popova. V soboto sta ji 
družbo na zmagovalnem 
odru delali Rusinja Aleksan-
dra Ushakova ter Kazahstan-
ka Alina Sarkulova, v nede-
ljo pa Rusinja Vera Medve-
deva in Ushakova.

Mladi Calcitovi upi 
odlični na Peci
Mladi gorski kolesarji Calcit 
Bike Teama so dirkali v Av-
striji na pokalu mladih v 
olimpijskem krosu, MTB 
Nachwuchscup 2021 Petzen 
XCO. Barve kamniškega mo-
štva so branili trije tekmoval-
ci. Na sobotnem eliminator-
ju je bila v kategoriji U13 
sedma Tajda Šoštarko, v U15 
Luka Maksimović 15. in v 
U17 Hana Kranjec Žagar še-
sta. V nedeljo so se preizku-
sili še v krosu. Tajda je bila v 
svoji kategoriji šesta, Gašper 
Štajnar je bil med dečki do 15 
let peti in Luka 25., Hana pa 
je osvojila četrto mesto. 
»V soboto je bil na sporedu 
eliminator. V polfinalu sem 
startala zelo dobro, ampak 
se mi je med sprintom od-
pel pedal in tako sem izgu-
bila boj za mesto v finalu. 
Končala sem na šestem 
mestu. V nedeljo me je ča-
kal kros, dirka je bila dežev-
na in zelo blatna. Nekateri 
deli so bili neprevozni, ven-
dar sem se borila po svojih 
najboljših močeh in si pri-
borila četrto mesto,« je po 
dirkah sporočila Hana.

Dirkali na dveh 
koncih Evrope
Prejšnji konec tedna sta Rok Naglič in Maruša 
Knap končala z dirkanjem na mednarodnih 
dirkah v Turčiji, mladi upi Calcit Bike Teama pa 
so se uspešno predstavili v Avstriji.

Miro Kregar

Kamnik – Po zmagi leta 
2018 je Matic Romšak (Tri-
atlonski klub Trisport Ka-
mnik) tudi letos nastopil na 
srednjem triatlonu Challen-
ge Family na Gran Cana-

rii  in bil po težavah s po-
škodbo v svoji kategoriji (od 
55 do 59 let) odličen tretji. 
To je lepa popotnica za na-
stop na evropskem prven-
stvu v srednjem triatlonu v 
okviru t. i. Age group repre-
zentance, ki bo konec junija 

v Avstriji. »Tekma je bila 
fantastična, v odličnem vre-
menu. Na tehnični kolesar-
ski progi je sicer motil ve-
ter, na teku pa vročina, a 
pogoji so bili enaki za vse. 
Osvojil sem tretje mesto v 
kategoriji, drugo je odnesla 

nepravilna izbira kolesa, saj 
sem na polovički prvič in 
zadnjič tekmoval s cestnim 
kolesom, ki kronometrskim 
raketam res ni konku-
renčno,« je bil po tekmova-
nju zadovoljen Matic Rom-
šak.

Romšak tretji na Kanarskih otokih

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

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

                        + poštnina

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

EUR
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Gremo na
Vel’ko!

za otroke od 6. do 14. leta 50 €

Gremo na
Vel’ko!

1., 2. in 3. nagrada: 2 povratni vozovnici

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 

polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 

17. maja 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 

gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

VELIKA PLANINA D.O.O., KAMNIŠKA BISTRICA 2, STAHOVICA
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_21_kam_09
NALOGA

9 7 8 1
2 6 7

7 5
7 1 9

9 1 3 5
4 1 3

6 8
7 6 1

1 3 2

sudoku_TEZJI_21_kam_09

REŠITEV

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

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

Kamniški sudoku

Nase vode po sprejetju novega zakona o vodah (najbrz) piše in riše Ivan Mitrevski

neverjetno osupljivo 
presihajoče jezero 

popolnoma neokrnjeno 
mokrišče 

dih jemajoče 
alpsko jezero

zares prekrasno jezero naše prelepo morje naravnost prečudovita reka

Martina Ozimek

Kamnik – To je akcija, ki je 
nastala z namenom spodbu-
diti vse ljudi k aktivnemu 
odzivu na potrebe skupnosti 
in ustvarjanju priložnosti, 
da se vsak lahko preizkusi v 
vlogi prostovoljca. Letos je 
še posebej zahtevno leto za-
radi mnogih občutkov osa-
mljenosti, ki so nastali zara-
di obveznih osamitev ob po-
javu koronavirusa v našem 
okolju. Zato smo se odločili, 
da se povežemo tako mladi 
kot stari.
Projekt smo tudi tokrat 
podprli na Zavodu Oreli, 
aktivnostim pa sta se  pri-
družila tudi Osnovna šola 
Stranje in Zasebni vrtec 
Zarja. Na Zavodu Oreli 
smo pripravili tri ločene ak-
tivnosti. Starejše smo pova-
bili, da pokličejo vodji naše 
pogovorne skupine Klaudi-
jo in Neli in z njima pokle-
petajo in tako preženejo 
osamljenost. Njuni telefon-
ski liniji sta žal ostali nemi. 
Pripravili smo literarni raz-
pis  na temo osamljenosti, 
na katerega se je odzvala 
anonimna avtorica in z 
nami delila zapis o pomoči 
osebi po možganski kapi. V 

zapisu je razpravljala tudi o 
tem, kako pomoč drugemu 
pomaga tudi nam. 
K tretji aktivnosti smo še po-
sebno lepo povabili starejše, 
ki so se nedavno udeležili 
tečaja o uporabi Zoo-
ma.  Prostovoljci in starejši 
so na enournem srečanju na 
Zoomu poklepetali o tem, 
kako preženejo osamljenost, 
pogovarjali pa so se tudi o 
tem, kaj bi počeli, če bi izve-
deli, da jim je ostalo zgolj 
deset dni življenja. Poleg 
tega, da so na dogodku sku-
paj premagali osamljenost 
in delili najprijetnejše spo-
mine, so tudi povadili upo-
rabo Zooma, pri čemer so se 
strinjali, da aktivna raba 
takšnih in drugačnih sple-
tnih orodij povečuje njihovo 
povezanost z družino in pri-
jatelji in jih ohrani v stiku.
Osnovna šola Stranje je Dan 
za spremembe zaznamovala 
z medgeneracijskim sreča-
njem na Zoomu, kjer so 
udeleženci govorili, kako so 
se spopadali z osamljenostjo 
v času karantene.  Zasebni 
vrtec Zarja pa je oblikoval 
akcijo Podam ti dlan, nisi 
sam, s katero so marsikate-
remu mimoidočemu narisa-
li nasmeh na obraz.

Premagali smo 
osamljenost
V soboto, 10. aprila, smo se prostovoljci 
priključili vseslovenski akciji Dan za 
spremembe, ki jo vodi Slovenska filantropija.

Alenka Brun

Domžale – Belin je ime me-
tulja, ki v simboličnem po-
menu prinaša spremembe 
in preobrazbo, se začne opis 
skupine, ki smo ji lahko 
prisluhnili tisti večer – sicer 
doma, pred spletnimi ekra-
ni, iz varnega udobja doma-
čega kavča. 
Vodilo skupine Belin je glas-
ba, ki iskri in poboža srce 
prav do globin; prebujanje 
kolektivno uspavanega duha 
današnjega časa skozi glas-
bo. Skupina izvaja različne 
pesmi sveta: romske, he-
brejske, sevdalinke, prireje-
ne v slovenščino, in svoje 
avtorske pesmi. Poezijo 
ustvarja v skupini v največji 
meri pevka Neža Drobnič 
Bogataj, ki pa je tudi glavna 
»krivka« za nastanek skupi-
ne: »Že dolgo časa sem žele-
la prepevati pesmi, ki se do-
taknejo duše. Večino pesmi, 
ki so me navdahnile, sem 
izbrala in jih priredila v slo-
venščino. Poklicala sem Ma-
tica Smolnikarja, vrhunske-
ga kitarista ter aranžerja, s 
katerim sva skupaj začela 
ustvarjati priredbe, kasneje 
tudi samostojne avtorske 
pesmi. Po prvem koncertu, 
ki sva ga imela v Kavarni Ro-
tovž, sva kmalu ugotovila, 
da bi še bolj plemenito zaz-

venelo, če bi se nama prid-
ružili tudi drugi glasbeni-
ki.«

Glasbeno iz Domžal 
Repertoar tokratnega kon-
certa je vseboval romske pe-
smi, predvsem pesmi ru-
skih romov, sevdalinke, he-
brejske pesmi in avtorske 
pesmi. Večina pesmi je bila 
izvedena v slovenščini, ne-
kaj pa so jih ohranili v origi-
nalnem jeziku, nadaljuje 
Drobnič Bogatajeva. In rav-
no preplet glasbe različnih 
kultur s priredbami v slo-
venskem jeziku daje skupi-
ni Belin poseben glasbeni 

pečat, saj se tako poslušalcu 
še bolj približa ter ta v pe-
smih zlahka razbere svojo 
zgodbo. Hitro mu postane 
jasno, da ko se prepustimo 
globini glasbe in plesa, smo 
vsi enaki, čuteči in krhki ter 
vsi hrepenimo po iskreni 
ljubezni in povezovanju 
med seboj, menijo člani za-
sedbe Belin.
Tudi zasedba Belin se je sre-
čala s trenutno koronasitua-
cijo, a Neža Drobnič Bogataj 
gleda na vse skupaj s svetle 
plati. »Trenutne razmere 
imajo tudi pozitivne vplive. 
Mi smo iz njih želeli izlušči-
ti dobro in začeli še bolj pol-

no ustvarjati svojo avtorsko 
glasbo. Čeprav v lanskem 
letu nismo veliko nastopali, 
sva z Maticem ustvarjala 
naprej in tako nastaja zelo 
lep repertoar, ki ga bomo 
lahko s širšo publiko delili 
takoj, ko bo to mogoče. V 
Domžalah smo predstavili 
le del tega, kar nastaja. Zelo 
smo uživali, ker se že dolgo 
nismo srečali in igrali sku-
paj.« 
Pove še, da se s fanti inten-
zivno posvečajo tudi temu, 
da ustvarijo svojo prvo zgoš-
čenko, saj imajo ogromno 
lepih pesmi, ki bi jih radi 
posneli in delili s poslušalci.

Preplet glasbe in kultur
Sredi aprila je Kulturni dom Franca Bernika v Domžalah gostil spletni koncert v živo skupine Belin, 
katere člani večinoma prihajajo iz Kamnika, saj poleg pevke Neže Drobnič Bogataj v njej sodelujeta še 
domačina Anže Žurbi na bobnih in Matic Smolnikar na kitari; iz Ljubljane pa sta v zasedbi Vanja 
Dizdarević na kontrabasu ter Klemen Bračko na violini.

Zasedba Belin je tokrat svojo glasbo v domove poslušalcev pripeljala s pomočjo spleta. 
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Prireditve, zahvale

petek, 7. maja 2021

ZAHVALA

Tiho si odšla, 
a v naših srcih
boš vedno živela.

Marija 
Slanovec

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na nje-
ni zadnji poti, darovali mašo, sveče in cvetje. Zahvaljuje-
mo se gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
Grm za zapete pesmi in Baševima za igranje na koru. Vsa 
zahvala pogrebnemu zavodu Pogrebnik iz Cerkelj.
Hvala!

Vsi njeni

ZAHVALA

Tako tiho, skromno si živela.
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

Svojo življenjsko pot je v 88. letu 
starosti sklenila naša draga mama, 
babica, prababica in sestra

Marija Grašič
iz Šmarce

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi iz-
rekli sožalje, nam stali ob strani in jo boste ohranili v 
svojih srcih.

Vsi njeni
April 2021

ZAHVALA

Po isti poti, 
koder odhajaš, 
nevidno prihajaš nazaj med svoje, 
ki jih ne nehaš ljubiti 
in ki živijo od tvoje ljubezni. 
(T. Kuntner) 

Svojo življenjsko pot je v 82. letu starosti na veliki četr-
tek, 1. aprila 2021, sklenil naš ljubljeni mož, oče in dedek 

Ladislav Holcar
 univ. dipl. ing., 

upokojeni direktor Geodetske uprave v Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sošolcem, prijateljem in znancem, sodelavcem Geodet-
ske uprave, Glasbeni šoli Kamnik, Zavodu RS za šolstvo, 
OŠ Maksa Pečarja Črnuče, Komornemu pevskemu zbo-
ru Šutna Kamnik ter družini Florenini iz Avstralije za 
izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za svete maše. 
Posebna zahvala dr. Majdi Ambrož Mihelčič in sestri 
Sonji Slapnik za zdravniško oskrbo, župniku g. Luki 
Demšarju, ki mu je podelil poslednje sveto maziljenje 
in ga pospremil na zadnji poti, kvartetu Grm za prelepo 
petje, pogrebnikom iz Pogrebne službe KPK za sočutje 
in spoštljivost ter vsem zaposlenim v DSO Kamnik, ki so 
mu izkazovali neizmerno skrb, pozornost in naklonje-
nost do zadnjega dne. Iz srca hvala vsem za vse izraze 
sočustvovanja, sožalja in molitve. 
Dragoceni so spomini na čas, ki smo ga z ljubljenim mo-
žem, očetom in dedkom preživeli skupaj. Hvaležni smo 
za pot, ki smo jo prehodili z njim. Naj počiva v miru!

Žalujoči: žena Marija, hčerki Ema in Ada z družinama 
ter sestre in brat z družinami

ZAHVALA

Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila – 
za tabo ostala je velika praznina, 
ki z našim spoštovanjem in mislijo 
do tebe – se bo polnila. 
Ostaja tolažba, 
da ob bolečem slovesu od drage mami
vse lepo in dobro, ki ju je v obilju 
darovala, 
živita v nas naprej.

Po težki bolezni se je v 79. letu starosti od nas poslovila 
draga mami, babi, sestra in teta

Pavla Zajec
iz Okroga pri Motniku 13

Iskrena zahvala sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste 
nam s toplo besedo in tolažbo ob boleči izgubi stali ob 
strani ter darovali za svete maše, cvetje in sveče. Hvala 
gospodu župniku in pogrebni službi za lepo opravljen 
obred ter pevcem za odpete pesmi. Zahvalo izrekamo 
zdravstvenemu osebju ZD Kamnik in vsem, ki ste ji na 
življenjski poti pomagali, jo imeli radi in jo boste ohra-
njali v lepem spominu. 
Draga mami, neizmerno bomo pogrešali tvoje zlato srce, 
počivaj v miru. 

Žalujoči hčerki Anica in Mojca z družinama
Špitalič, marec 2021

Črna – Krajevna skupnost Črna pri Kamniku vabi krajane na 
čistilno akcijo, ki bo v soboto, 8. maja, potekala od 9. do 13. 
ure. Zbor udeležencev bo na več lokacijah, in sicer pri trgo-
vini v Črni, pri Petku v Podstudencu, pri šoli v Krivčevem, pri 
cerkvi v vasi Kališe in pri gasilskem domu na Gozdu. Udele-
ženci bodo morali upoštevati vsa aktualna priporočila NIJZ 
glede preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Za vreče 
in zaščitne rokavice bo poskrbljeno. J. P.

Čistilna akcija KS Črna pri Kamniku

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 20. maja, ob 20. uri, v živo na kanalu Doma 
kulture Kamnik in Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik na Youtubu
Kamniške diagonale

Pogovorni večer z gosti na temo turizma, športa in kulture v občini 
Kamnik. Vstop na spletni dogodek je brezplačen.

KIKŠTARTER

Torek, 11. maja, ob 9. uri, Zadruga KIKštarter
Akademija marketinga: Facebook

Na dogodku boste spoznali, kako nadgraditi svoje znanje oglaševanja 
na Facebooku. Delavnico bo vodil Iztok Derstvenšek. Obvezne 
predprijave.

Četrtek, 13. maja, ob 18. uri, Zadruga KIKštarter
Akademija marketinga: Instagram

Na 3. dogodku sklopa delavnic Akademija marketinga se nam bodo 
pridružile tri podjetnice, katerih glavni kanal za ustvarjanje posla je 
Instagram – Nina Štefe, Tjaša Smuk in Nastja Kramer Pesek.

Obvezne predprijave (število udeležencev je omejeno).

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Od sobote, 8. maja, do konca meseca, Arboretum 

Volčji Potok
Cvetoči sleči in okrasni luki

V Arboretumu Volčji Potok bodo kmalu zacveteli rododendroni ali po 
domače sleči, tem pa se bodo pridružili pierisi, kalmije, levkotoje in 
skimije. To so zimzeleni grmi, ki uspevajo v kislih tleh. V parku jih bo 
zacvetelo kar pet tisoč. 

Vstopnina: redni cenik Arboretuma Volčji Potok.

Prireditve v maju

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
maju? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki 
vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš ele-
ktronski predal. Prijave preko obrazca Osta-
nimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/Vpis-
Dogodka.

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu  
Kamničan-ka v petek, 16 aprila 2021, z geslom UDOBNO 
VRTNARIMO, so: 1. nagrado: darilno kartico želja v vred-
nosti 15 EUR prejme Boris Plevel iz Kamnika, 2. in 3. nagra-
do: knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja prejmeta Marija Go-
miršek in Sonja Kurat iz Kamnika. Nagrajencem čestitamo.

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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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

15112 strani

EUR



ZAHVALA

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tožba odveč ...
Le mir in pokoj ti želimo.

V 79. letu starosti nas je zapustil 
dragi mož, oče, tast in svak

Ivan Troha
V hudi stiski nismo ostali sami. Mnogo src se je zganilo 
in pokazalo solidarnost, sočutje in sožalje. Zato se iskre
no zahvaljujemo vsem sosedom iz Mengeške ulice, ki ste 
nam v tem težkem trenutku priskočili na pomoč in nam 
stali ob strani, ter vsem sorodnikom, znancem in prijate
ljem za izrečena sožalja, darovano cvetje in za maše ter da 
ste našega dragega Ivana pospremili k večnemu počitku. 
Hvala župniku g. Luku Demšarju in br. kapucinu Primo
žu Kovaču za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala zdrav
stvenemu osebju ZD Kamnik, vsem pevcem, trobentaču, 
praporščakom ter ge. Marjeti in ge. Cveti za sočutne po
slovilne besede.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Srce nam žalost je ranila, 
ker te več med nami ni. 
Čeprav te zemlja je pokrila, 
duh tvoj z nami še živi.

V 85. letu je za večno zaspala

Marija Resnik
z Žubejevega

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podarjene daro
ve, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste jo spremljali 
na njeni življenjski in zadnji poti.

Vsi njeni

Zahvale

15petek, 7. maja 2021

ZAHVALA

Naj bo spokojen, sladek spanec tvoj,
prinese blaženega naj miru,
v srcih nosili bomo te s seboj,
spominjali se bomo dni, ko bil si tu.

Dne 9. marca se je v 87. letu starosti od nas poslovil 
dragi mož, oče, brat, stric in svak

Slavko Poravne
iz Šmarce

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno ustno in pisno soža
lje, darovano cvetje, sveče, svete maše, darove za cerkev 
in Karitas. Iskrena hvala osebni zdravnici dr. Marti Jer
man, patronažni sestri ge. Romani, Petri za vso pomoč 
in urgentni službi ZD Kamnik za hitro pomoč. Hvala 
zdravstvenemu osebju Bolnišnice Sežana za zdravlje
nje in lepo oskrbo. Hvala g. župniku Gašperju Mauku 
za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Hvala 
pevcem kvarteta Krt za ganljivo petje in trobentaču za 
zaigrano Tišino. Hvala cvetličarni Khaya in Pogrebni 
službi Vrbančič.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala, 
in večno lep spomin na te.

Po hudi bolezni se je v 88. letu starosti poslovil naš 
dragi mož, oče, ata, praded, brat in stric

Jožef Vrankar
iz Kamnika, 1. 3. 1934–15. 4. 2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sedanjim in nekdanjim sodelavcem za ustna 
in pisna sožalja, darove za svete maše, cvetje in sveče.
Zahvala zdravniku dr. Bogdanu Logarju in medicinski 
sestri Tatjani za nepogrešljivo pomoč pri njegovi bolez
ni, patronažnim sestram ZD Kamnik, zdravstvenemu 
osebju urološkega oddelka UKC in onkološkega inštituta 
v Ljubljani za večletno zdravljenje. Hvala Pogrebni služ
bi KP Kamnik za organizacijo pogreba in pevcem kvar
teta Grm za ubrano petje. Župniku, gospodu Luki Dem
šarju, iskrena hvala za duhovno oskrbo in lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala Urški Petač in Mirku Poličarju za 
lepe poslovilne besede.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našega očeta pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
15. aprila 2021

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre ...
le daleč, daleč je ...

V 70. letu starosti se je po težki 
bolezni poslovil dragi mož, ati, 
dedi, brat in stric

Janez Koncilija
s Podhruške

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče in daro
ve za svete maše. Zahvala dobrim sosedom za pomoč pri 
pogrebu, gospodu župniku za tolažilne besede in lepo 
opravljen obred ter vsem, ki ste nam v času bolezni sta
li ob strani, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: žena Marinka, sin Janko z Leo, hčerka Sonja  
z družino, sestra Marinka in brat Nejc z družinama  

ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

... saj tam nad vrhom  
je le še nebo ...
(J. Menart)

Prezgodaj je odšel

Ivan Tomašić
iz Kamnika

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažbo, izrečeno sožalje in ponujeno pomoč. Hvala 
vsem iz Ribnika, sosedom iz Zikove, sodelavcem iz pod
jetja Litostroj Power, kolektivu OŠ Vodmat za sočutje in 
pomoč. Hvala duhovniku g. Luki Demšarju za opravljen 
obred slovesa ter načelniku AO Kamnik za poslovilne 
besede. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na poslednjo 
pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

Njegove Cvetka, Ana in Iva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vozi tudi ob sobotah.

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

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

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

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

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

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

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

(Kamnik–Ljubljana).

45. stran

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

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

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

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

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

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

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

stran 5

KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

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

stran 7

MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

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

stran 9

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

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

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

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.

42. stran

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

410. stran

ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

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

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

     
                                      

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.
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Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

V 83. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi  
mož, oče in dedek

Anton Bizjak
Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri
jateljem in znancem za izražena pisna in ustna sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju ZD 
Kamnik, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem 
kvarteta Grm, trobentaču za zaigrano pesem ter pogreb
ni službi Komunalnega podjetja Kamnik za organizacijo 
pogreba.

Žalujoči vsi njegovi



16 petek, 7. maja 2021

V novi preobleki
Trgovina Framat je med obrtniki in pod
jetniki, predvsem pa elektroinštalaterji 
in tudi končnimi kupci v Kamniku in širši 
okolici dobro poznana. Po tridesetih le
tih delovanja se po vstopu novega las
tnika v podjetje zgodba Framata nada
ljuje pod imenom Elektrocenter. Skupaj 
s še štirimi trgovinami Elektrocentra so 
tako največji maloprodajni ponudnik 
elektromateriala v Sloveniji.
Kot poudarjajo v podjetju, so s tem še 
razširili svojo ponudbo, v kateri kupci 
najdejo ves elektroinštalacijski material 
od osnovne grobe inštalacije do zaključ
ne izvedbe stikal in svetil ter še celo 

vrsto drugih artiklov. Vedno več pou
darka dajejo t. i. pametnim inštalacijam, 
s katerimi električne naprave lahko up
ravljamo kar preko pametnega telefo
na. Elektrocenter skupaj s podjetjem 
Interlux Trade zastopa priznane blagov
ne znamke Osram, Ledvance, Philips, 
Vimar, Horoz Electric ter vrsto drugih. 
Glavna novost ob vstopu novega lastni
ka je celovita prenova prodajalne, ki se 
še vedno nahaja na znani lokaciji na 
Ljubljanski cesti 21i. Trgovina je postala 
svetlejša in bolj pregledna ter kupcem 
prijaznejša. Stranke si odslej v večji meri 
lahko same izberejo želene artikle, še 

vedno pa jim je na voljo izkušena in 
strokovno usposobljena ekipa proda
jalcev. Jedro zaposlenih, ki v podjetju 
delujejo zadnjih 30 let, namreč ostaja 
še naprej in z nasveti pomaga tako iz
kušenim podjetnikom in obrtnikom kot 
tudi vsem drugim strankam. Moto pod
jetja ostaja, da je njihovo največje zado
voljstvo zadovoljen kupec.
Željam kupcev pa bodo v prihodnje 
poskušali ustreči še v večji meri. Če se 
bo pokazala možnost, si namreč želijo 
še razširiti svoj prodajni prostor in tako 
Kamniku in okolici ponuditi še večjo 
izbiro.

Elektrocenter, d. o. o.
PE Kamnik
Ljubljanska cesta 21i
1241 Kamnik

kamnik@elektrocenter.si

M: 031 646 151
T: 01 83 12 546

Jasna Paladin

Volčji Potok – Arboretum v 
Volčjem Potoku sodi med 
najpomembnejšo vrtno ar-
hitekturno dediščino v Slo-
veniji, a je daleč naokoli ver-
jetno najbolj znan po svojih 
tulipanih. V zavidljive nasa-
de jih sadijo že trideset let, 
in čeprav množične vsakole-
tne spomladanske razstave 
cvetja letos znova ni, se tuli-
pani na epidemijo ne ozira-
jo in cvetijo v polnem zama-
hu. Tako je že trideset let od 

sredine aprila do začetka 
maja, a letos bodo cveteli še 
nekoliko dlje.
»Minula leta se nam je do-
gajalo, da je kar nekaj sort 
tulipanov do 1. maja že od-
cvetelo, letos pa je povsem 
drugače. Vsaj tretjina cvetov 
je na polno zacvetela kasne-
je kot po navadi, tako da 
bodo nasadi cvetoči še vse 
do 10. maja,« je vsaj eno 
dobro stvar letošnjega hla-

dnega vremena opisala Me-
lita Miš Strgar iz Arboretu-
ma Volčji Potok in dodala, 
da so celotno zasaditev letos 
prilagodili koronačasom. 
»Nasade smo raztegnili sko-
rajda čez celoten park prav 
zato, da bi se obiskovalci 
čim bolj razporedili in tako 
lahko ohranjali primerno 
razdaljo. Levo od vhoda je 
na ogled nasad 250 sort, 
opremljen z imeni, pred 

pristavo smo tulipane zasa-
dili po barvnih odtenkih in 
jih pomešali z mačehami, 
po nekaj letih pa je večji na-
sad tudi v Zgornjem angle-
škem parku, kjer bodo zara-
di bližine gozda in s tem 
povezane sence tudi najdlje 
cveteli. Seveda pa nas tulipa-
ni spremljajo tudi ob drevo-
redu, na travnikih in drugih 
lokacijah po vsem parku,« 
nam je še povedala.
V Arboretumu se zavedajo, 
da so tulipani prva zares 
barvita stvar pomladi, zato 

tudi tako privlačijo veliko 
obiskovalcev. Zasadili so jih 
350 različnih sort ali več kot 
dva milijona čebulic, ustre-
zne prostore v parku pa so 
zanje poiskali že poleti, ko 
so preigravali različne kom-
binacije glede na čas in dol-
žino cvetenja, barvo, risali 
zasaditvene načrte in se ig-
rali z oblikovanjem gredic. 
Naročili so jih jeseni iz Ni-
zozemske. »Čebulica tulipa-

na v sebi skriva vse podatke 
– kdaj bo zacvetela, kakšne 
oblike in barve bo cvet, kako 
visoko bo zrasla ... Pa ven-
dar nas vsako leto preseneti-
jo. Nekateri zrastejo višje in 
hitreje kot drugi, nekateri z 
nekoliko drugačnim odten-
kom ...« pravijo v Arboretu-
mu, kjer prav zato obisko-
valce spodbujajo, naj se sez-
nanijo z različnimi sortami 
in si izberejo sebi primerne.

Tulipani vabijo  
že trideset let
Te dni mineva trideset let, odkar so v 
Arboretumu pripravili prvo razstavo cvetja s kar 
dvema milijonoma tulipanov.

Z napisi opremljen nasad 250 različnih sort tulipanov.

Po barvnih odtenkih so tulipani zasajeni ob pristavi.

Tulipani pa se v hladnem vremenu počutijo 
odlično in bodo cveteli še vsaj ta konec tedna.

Jasna Paladin

Tunjice – Na pobudo Bioteh-
niške fakultete v Ljubljani in 
Zveze sadjarskih društev 
Slovenije so ta dan z različ-
nimi aktivnostmi obeležili 
po vsej Sloveniji, v Kamniku 
s posebnim dogodkom sicer 
ne, smo pa ob tej priložnosti 
v njihovem učnem sadov-
njaku obiskali člane Sadjar-
sko-vrtnarskega društva 
Tunjice, ki so v Sloveniji 
med najbolj aktivnimi pri 
ohranjanju starih sadnih 
sort.
Razvoj travniških sadovnja-
kov sega v 17. stoletje, ko so 
kmetje predvsem manj 
uporabna zemljišča in bolj 
strme lege v bližini domačij 
zasadili z različnimi vrsta-
mi sadnega drevja, sadje pa 
potem uporabljali za samo-
oskrbo ter za predelavo pre-
sežkov v jabolčnik, kis, žga-
nje ali suho sadje. Tako je 
bilo tudi na Kamniškem. 
»Travniški sadovnjaki so 
poleti varovali domačije 
pred vročim soncem in po-
zimi pred mrzlimi vetrovi, 
strma zemljišča pa pred 
erozijo. Za širjenje tovr-
stnih sadovnjakov so imeli 
veliko zaslug kmetje, ki so 

znali cepiti in so na divjake 
v naravi cepili različne sorte 
iz okolice ter vedno naredili 
tudi načrt zasaditve, da so 
jih sadna drevesa oskrbova-
la skorajda skozi celo leto. 
Včasih je bilo vse to prilago-
jeno preživetju. Debla in 
velike krošnje teh dreves 
predstavljajo življenjski 
prostor in hrano številnim 
pticam, netopirjem, hroš-
čem, divjim čebelam in 
drugim žuželkam, ponekod 

so stara sadna drevesa celo 
ključna za ohranitev ogro-
ženih vrst ptic,« nam je po-
vedal Valentin Zabavnik, 
predsednik  Sadjarsko-vr-
tnarskega  društva  Tunjice 
in podpredsednik  Zveze 
sadjarskih društev Sloveni-
je. 
Svoj pomen so travniški sa-
dovnjaki začeli izgubljati z 
razvojem intenzivnega kme-
tijstva in plantažnih sadov-
njakov ter s prihodom no-

vih, predvsem ameriških 
sadnih sort. V zadnjih treh 
desetletjih se je po podatkih 
državnega statističnega ura-
da število ekstenzivnih sad-
nih dreves, ki rastejo v trav-
niških sadovnjakih, zmanj-
šalo za več kot polovico, pri 
jablani kot najštevilnejši 
vrsti je upadlo z enega mili-
jona na približno 391 tisoč 
dreves.
 »A prišli smo do točke, ko 
znova ugotavljamo, da so 
travniški sadovnjaki zelo po-
membni, da jih moramo oh-
raniti in spodbujati njihovo 
zasajanje – ne le zaradi 
zdravja, samooskrbe, dobre-
ga počutja, biotske pestrosti 
in ogroženih vrst, ampak 
tudi zaradi same krajinske 
podobe in ne nazadnje zara-
di turizma. Zdaj kmetje 
znova iščejo načine, kako 
oživiti ali pa na novo urediti 
svoje travniške sadovnjake 
in tudi v občini Kamnik 
imamo nekaj lepih tovrstnih 
primerov,« še pravi Zabav-
nik, ki ponosno ugotavlja, 
da k širjenju znanja veliko 
pripomorejo tudi praktični 
prikazi obrezovanja drevja 
in drugih opravil v sadovnja-
ku, ki jih v društvu priprav-
ljajo že vrsto let.

Ohranimo travniške 
sadovnjake
V petek, 30. aprila, je po Evropi prvič potekal dan travniških sadovnjakov, katerega namen je bil 
opozoriti na pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, 
ki ga imajo travniški sadovnjaki.

Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice pri pripravi 
sadik starih sadnih sort v svojem sadovnjaku na Prevali v 
Tunjicah / Foto: Jasna Paladin


