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Vlada na obisku

Zbiranje pomoči
za Ukrajino

Vlada je v sklopu regijskega obiska enajstih občin severnega dela osrednjeslovenske regije
8. februarja obiskala tudi Kamnik. Srečanje so ministri zaključili v Domu kulture Kamnik na javni
tribuni z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.
Jasna Paladin

Jasna Paladin
Kamnik – Dobrodelne organizacije zbirajo hrano z rokom uporabe vsaj pol leta in
zapakirano v originalno embalažo, higienske pripomočke (zobne ščetke, brivniki, zobna krema, rjuhe, brisače, odeje, spalne vreče,
plenice za različne starostne
skupine, ženski vložki in
drugo), komplete prve pomoči z veljavnim rokom
uporabe in gasilsko reševalno ter osebno oprema (cevi,
elektro agregati, črpalke, če-

lade, rokavice in škornji in
podobno).
Zbiranje pomoči poteka v
prostorih Župnijske karitas
Kamnik (Raspov prehod 1), v
okviru Rdečega križa Kamnik pa v prostorih Kulturnega doma Duplica na Jakopičevi ulici 11, in sicer od ponedeljka do petka od 10. do
12. ure in od 15. do 17. ure ter
ob sobotah od 8. do 12. ure.
Za vse dodatne informacije
lahko pokličete na številko
051 374 207 (Katja Vegel –
Občina Kamnik).
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Minister Janez Cigler Kralj, direktorica Maja Gradišek in župan Matej Slapar pred Domom
starejših občanov Kamnik / Foto: Jasna Paladin

Župan Matej Slapar v družbi premierja Janeza Janše

Pravosodni minister Marjan
Dikaučič je obiskal Okrajno
sodišče v Kamniku, minister za javno upravo Boštjan
Koritnik se je v Domu kulture Kamnik udeležil okrogle
mize na temo politične (ne)
participacije mladih, zdravstveni minister Janez
Poklukar pa se je s predstavniki primarnega zdravstva
sestal v Zdravstvenem domu
Kamnik. »Sestanek je bil izredno konstruktiven in koristen in smo bili izredno
zadovoljni,« nam je po srečanju sporočil direktor ZD
Kamnik Sašo Rebolj. Infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec si je v družbi sodelujočih županov ogledal
gradnjo kolesarske povezave
Kamnik–Ljubljana, kulturni
minister dr. Vasko Simoniti
pa je obiskal Medobčinski
muzej Kamnik na gradu
Zaprice. »Minister je izrazil
pohvalo nad urejenostjo
grajskega kompleksa, raznolikostjo, interpretacijo in bogastvom muzejskih zbirk na
gradu Zaprice, mi pa smo
mu predstavili tudi naše

probleme, kot je majhno
število strokovnega kadra,
pomanjkanje depojev za
večje muzejske predmete
ter sredstva za sistematično
obnovo gradu in stranskega
poslopja,« nam je povedala
direktorica muzeja mag.
Zora Torkar.
Kmetijski minister dr. Jože
Podgoršek si je ogledal proizvodnjo družbe Meso Kamnik in obiskal kmetijo
Gregorja Mlakarja na Klemenčevem, minister Zvonko Černač pa je obiskal Terme Snovik in se tam udeležil pogovora o črpanju
sredstev EU.

Dom starejših občanov
bo dobil prizidek

Veliko humanitarne pomoči za Ukrajince so te dni zbrali na
Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, zbirajo
pa jo tudi Župnijska karitas Kamnik, Rdeči križ Kamnik in
druge organizacije. / Foto: Jasna Paladin

Minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj
je obiskal Urad za delo Kamnik, njegova državna sekretarka pa še podjetje Nektar Natura, predvsem pa so
bili ministra veseli v Domu
starejših občanov Kamnik.

Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81 I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si
www.pohistvo-dabor.si

spalnice in mladinske sobe
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Priznanja Civilne
zaščite

Podzemne vode so
onesnažene

Ohranimo naravo

Med prejemniki letošnjih
priznanj Civilne zaščite iz
občine Kamnik so mag. Matjaž Srša, Lea Logar in Prostovoljno gasilsko društvo
Kamnik.

Osrednja tema letošnjega
svetovnega dneva voda, ki
ga praznujemo 22. marca, je
podzemna voda, ki je tudi
glavni vir pitne vode v zajetju
Iverje.

Zid Kreativne četrti Barutana
je v zadnjem času postal priljubljeno kamniško razstavišče na prostem. Od prejšnjega tedna na ogled ponuja 17 fotografij ptičev avtorja
Janeza Glavača.

Jan Emberšič že
v vrhunski formi
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Po zimskem premoru so se
konec februarja začela tudi
tekmovanja v atletiki. Kamniški metalec kladiva je z
uspehi na prvih tekmah napovedal odlično sezono.
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predvsem zato, ker si obetajo sodelovanja države. »Ministrica si je ogledala na
novo urejeni muzejski del
samostana pa tudi neobnovljene prostore zaradi možnosti njihove prenove v
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti. V tem primeru
bi obnovo financiralo ministrstvo za šolstvo,« nam je
povedala direktorica Zavoda za kulturo Kamnik Irena
Gajšek.

Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Ministri so v treh
dneh po občinah opravili
več kot sto obiskov, zelo dejavni so bili tudi v občini
Kamnik.
Predsednik vlade Janez Janša se je na kratko sestal z
županom Matejem Slaparjem. Gospodarski minister
Zdravko Počivalšek si je
ogledal prostore podjetja
Zarja Elektronika, prav tako
tudi obrambni minister Matej Tonin, ki je obiskal tudi
prostore PGD Nevlje, in šolska ministrica dr. Simona
Kustec, ki je obiskala še
Mekinjski samostan. Kot
nam je po obisku povedal
Tonin, je Zarja Elektronika
zagotovo eno od najuspešnejših kamniških podjetij.
»Predvsem me veseli to, da
ogromno stavijo na razvoj.
Delajo opremo in se ukvarjajo s tehniko za javljanje
različnih nevarnosti. Pogovarjali smo se, kako s tehničnim varovanjem okrepiti
požarno varnost in kako
jim država lahko pomaga
pri njihovih prodorih na
tuje trge in kako preko požarnega sklada in drugih
aktivnosti za večjo požarno
varnost spodbujati uporabo
tovrstnih javljalnikov.« Obiska ministrice so bili veseli
v Mekinjskem samostanu,

Akciji zbiranja humanitarne pomoči za prizadete
v vojni so se pridružili tudi Občina Kamnik, Rdeči
križ Kamnik, Župnijska karitas Kamnik, štab
Civilne zaščite Občine Kamnik in druge
organizacije.

15% popust v marcu
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Priznanja Civilne zaščite

Pobočje bodo
zaščitili z mrežami

Med prejemniki letošnjih priznanj Civilne zaščite iz občine Kamnik so mag. Matjaž Srša, Lea Logar in
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik.

Sanacija pobočja Malega gradu bo stala dobrih
48 tisoč evrov, dela bodo izvedena v naslednjih
mesecih.

Sodelovanje z Zavodom
za varstvo kulturne
dediščine
»Ogledali smo si problematiko na pobočju Malega gradu v Kamniku pri kavarni, kjer je prišlo do premikov obstoječega zidu. Za
njegovo sanacijo je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo, ki jo bomo v sodelovanju
z Zavodom za varstvo kul-

Nihalka na Veliko planino ne bo vozila
Kamniška Bistrica – Iz družbe Velika planina sporočajo, da
nihalka zaradi rednega letnega remonta od 21. marca do 10.
aprila ne bo obratovala, posledično tudi ne sedežnica. J. P.

OBČINA KAMNIK
objavlja
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	sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
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	sofinanciranje dejavnosti društev na področju
kmetijstva v občini Kamnik
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Lei Logar in mag. Matjažu Srši je za priznanji čestital tudi župan Matej Slapar.
ja z odpravo škode po naravnih nesrečah, je dobro seznanjen s celotnim ciklom
upravljanja nesreč, še posebej se je v zadnjem desetletju posvetil odpravi škode
zaradi poplav in zemeljskih
plazov. »Ključno je, da pohvale in priznanje dobijo
tisti, ki sodijo na začetek sistema zaščite in reševanja,
kajti od njih je odvisno, ali
nam bo uspelo premagati
nesreče. Uspešni smo le, če
so uspešni tisti, ki z nami
delujejo, kot so gasilci in
druge organizacije. Ena izmed težjih intervencij v zadnjih letih je bil žled leta
2014, ko smo mislili, da nas
kaj hujšega ne more doleteti, a zgodila se je epidemija,
ki je od nas terjala veliko
mero sodelovanja, in dokazali smo, da skupaj zmore-

mo,« je Srša povedal po prejetju priznanja.
Nepogrešljivi del Civilne zaščite Občine Kamnik je zadnja leta tudi Lea Logar, ki je
na občini zadolžena tudi za
področje odnosov z javnostmi. V času delovanja sistema zaščite reševanja in pomoči ob vseh večjih naravnih
in drugih nesrečah organizira obveščanje javnosti s točnimi in hitrimi informacijami, kar prispeva k učinkovitemu delovanju celotnega
sistema zaščite, reševanja in
pomoči v občini Kamnik. Poleg tega skrbi tudi za urejanje področja zaščite in reševanja na spletni strani občine. Ob večjih nesrečah v
zadnjem desetletju je večje
naravne nesreče tudi fotografirala in poskrbela za sprotne
ažurne objave ter posredova-

nje informacij medijem, novinarske konference ter druge pisna gradiva. Še posebej
se je izkazala v zadnjih dveh
letih v času epidemije covida-19, ko je dobršen del leta
svoje delovne naloge in naloge za potrebe štaba Civilne
zaščite izvajala na sedežu
štaba CZ Občine Kamnik.
S plaketo Civilne zaščite je
bilo odlikovano osrednje gasilsko društvo PGD Kamnik,
ki v letošnjem letu praznuje
visok jubilej, in sicer 140-letnico neprekinjenega delovanja. Društvu bo plaketa za
življenjsko delo, posebne
zasluge in izjemne uspehe
pri zaščiti in reševanju ljudi,
živali, premoženja, kulturne
dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih
nesrečah podeljena ob praznovanju visokega jubileja.

Mladi o svoji domovini

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni spletni strani
Občine Kamnik www.kamnik.si od petka, 18. marca 2022,
dalje.

Dodatne informacije: Katarina Ščetinin, telefonu 01/831 82
27 ali po elektronski pošti: katarina.scetinin@kamnik.si.

Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Z občine so sporočili, da so v minulih dneh
izvedli terenski ogled pobočja Malega gradu skupaj z
odgovorno konservatorko,
predstavnico kranjske območne enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
Slovenije, in strokovnjakom za zemeljske plazove
in podore.

Kamnik – V Sloveniji že od
leta 1992 vsak 1. marec
praznujemo dan Civilne
zaščite, ki je namenjen
prostovoljnemu gasilstvu
ter različnim reševalnim
službam, ki nepoklicno ali
poklicno izkazujejo solidarnost, nudijo pomoč ljudem in so se vselej pripravljene odzvati, ko je njihova
pomoč potrebna.
Ob tem dnevu so državno
prireditev s podelitvijo priznanj Civilne zaščite Republike Slovenije pripravili na
Brdu pri Kranju, podelili pa
so 132 bronastih, 82 srebrnih, 29 zlatih znakov, 40
plaket in 1 kipec, ki si ga je
za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
prislužil Rdeči križ Slovenije. Priznanja so prejeli tudi
mag. Matjaž Srša (srebrni
znak Civilne zaščite), Lea
Logar (bronasti znak Civilne
zaščite) in PGD Kamnik
(plaketa Civilne zaščite).
Mag. Matjaž Srša je prevzel
vodenje Občinskega štaba
Civilne zaščite Občine Kamnik pred dobrimi desetimi
leti. Ob vseh večjih naravnih
in drugih nesrečah na območju občine vodi delo Občinskega štaba Civilne zaščite ter koordinira naloge s
pogodbenimi organizacijami in drugimi zunanjimi
strokovnjaki, ki se pri posameznih nesrečah vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Ker se tudi pri svojem
profesionalnem delu ukvar-

turne dediščine Slovenije
pripravili v naslednjih mesecih. Poleg te problematike smo si ogledali tudi skalno območje na Sadnikarjevi
ulici, kjer s pobočja Malega
gradu padajo večje skale.
Na podlagi že izdelane projektne dokumentacije PZI
za sanacijo in pridobljenega kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije bo sledila zaščita z dodatnimi zaščitnimi mrežami v
naslednjih mesecih,« sporočajo z občine.
Spomnimo, da je padajoče
kamenje s pobočja Malega
gradu v preteklih mesecih
že poškodovalo več na javnem parkirišču parkiranih
vozil, zato je sanacija območja nujna.
Izbor izvajalca del je bil že
uspešno zaključen; vrednost
sanacije je ocenjena na
48.794,45 evra.

V prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava literarnih in likovnih del osnovnošolcev na temo Pred
tridesetimi leti. Gre za dela devetega nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij
občin Kamnik in Komenda, na katerem so sodelovali kamniški osnovnošolci.
Jasna Paladin
Kamnik – Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo
Kamnik - Komenda, Zvezo
združenj borcev za vrednote
NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik - Komenda in Društvo general
Maister Kamnik, je pripravilo razstavo likovnih ter literarnih del učencev druge in
tretje triade kamniških
osnovnih šol, ki so sodelovali na devetem nagradnem
razpisu koordinacijskega
odbora veteranskih in domoljubnih organizacij.

Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Jasna Paladin

Osnovnošolci, ki sodelujejo na razstavi, z Matejem Slaparjem in Joškom Berlecem
Komisija v sestavi dr. Marjeta Humar, Ivanka Učakar,
Marjan Novak in Robert
Uranič je v ocenjevanje za
likovno področje prejela osemnajst prispevkov, za
literarno pa enajst. Najboljši

literarni deli sta napisala Iza
Šenica (OŠ Toma Brejca,
mentor Franci Mestek)
in Rok Grudnik (OŠ Toma
Brejca, mentorica Nika Ftičar Kotnik). Najboljša likovna dela pa sta izdelala Ajda

Muhvič (OŠ Marije Vere,
mentorica Irena Zagožen)
in Manca Plahutnik (OŠ Stranje, mentorica Brigita
Ozimek Kumek).
Razstava bo na ogled do sredine aprila.
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Za turizem se
moramo potruditi vsi

Nagovor župana Mateja Slaparja ob prazniku
Občine Kamnik in vabilo na osrednje slovesnosti

Spoštovane Kamničanke,
spoštovani Kamničani,

Tako je prepričan Luka Svetec, ki je s 1. marcem kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel vodenje
Zavoda za turizem in šport Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – Spomnimo, da je
dosedanji direktor Zavoda za
turizem in šport Kamnik
Rok Jarc Svetu Zavoda ponudil svoj odstop, zato je njegovo mesto s 1. marcem nekoliko nepričakovano, predvsem
pa na hitro prevzel Luka Svetec, ki je bil zadnji dve leti in
pol zaposlen v kabinetu župana Mateja Slaparja kot svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja in bil
kot tak tudi v nenehnem stiku s ponudniki v starem
mestnem jedru in podjetniki
v KIKštarterju.
Ne le s podjetništvom (svojo
poklicno pot je do sedaj opravljal tudi v Arboretumu in
zasebnem družinskem podjetju), tudi s turizmom ima
že nekaj izkušenj, ne nazadnje pa je študij ekonomije
oz. podjetništva na eni od
zasebnih fakultet zaključil z
diplomo, ki je nosila naslov
Strategija razvoja turizma v
občini Kamnik. »Že pri pisanju diplomske naloge me je
presenetilo dejstvo, da je za
to, da nekdo obišče neko turistično destinacijo, v največji meri zaslužno priporočilo
– ne le lepe slike in predsta-

stični dogodek tega leta v
Kamniku, jubilejne Dneve
narodnih noš in oblačilne
dediščine. Priljubljeni Kul
petki se poleti znova vračajo,
navijali bomo lahko na Maratonu Alpe ter na kolesarski dirki Po Sloveniji, ki se
bo zaključila na Rakovih
ravneh, zagotovo pa prihaja

Luka Svetec, v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport
Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič
vitve na internetu. In to mi
da vedeti, da smo za turizem
odgovorni praktično vsi, ki
na določeni lokaciji živimo
in delamo. Če želimo, da
bodo turisti hodili k nam, se
moramo za to potruditi vsi
– naloga zavoda pa je, da se
predstavimo tujini in tudi
našim občanom, da bodo vedeli, da je tu lepo živeti pa
tudi delati. Turistični kraji
imajo navadno najboljšo infrastrukturo. Zavedati se
moramo potencialov turizma in prednosti, ki jih ima-

mo lahko prav vsi od te panoge. Ko bomo vsi prijazni
do turistov in ko si jih bomo
želeli v svojih krajih, me niti
malo ne skrbi, ali bodo turisti dejansko tudi prihajali,«
nam je povedal 37-letni
Mekinjčan po rodu, ki je na
novem delovnem mestu že
pošteno zavihal rokave.
V prvih dneh nove službe
sicer še zbira podatke o tekočih projektih in spoznava
potenciale svojih podrejenih, se je pa že začel pripravljati tudi na največji turi-

tudi letos se bomo 29. marca, na praznik Občine Kamnik, spomnili rojstva generala Rudolfa Maistra - Vojanova in njegovega
doprinosa slovenskemu narodu. S številnimi prireditvami se
Kamničanke in Kamničani v marcu in aprilu poklonimo našemu
velikemu rojaku, generalu, pesniku, slikarju in bibliofilu Rudolfu
Maistru. Človeku, ki je dokazal, da pogumna presoja v pravem
trenutku dobiva bitke in ohranja ozemlje. Kamničanu, ki je s
svojo širino, odločnostjo in domovinsko zavestjo pustil neizbrisen pečat ne le v zgodovini našega mesta, temveč tudi v slovenski zgodovini. Letošnje leto smo po dveh letih premora ponovno ponosno organizirali praznovanja in prireditve, ki jih
pripravljajo javni zavodi, krajevne skupnosti, društva in posamezniki, da bi opomnili, kako pomembno je tudi druženje in
praznovanje.

»Hvaležen sem za to
priložnost, imam
kakšno pomanjkljivost,
zagotovo pa imam tudi
znanja, izkušnje,
predvsem pa voljo, da
pokažem, kaj lahko na
tem področju
naredimo.«

Na Občini Kamnik smo se glede na razmere in trenutne finančne zmožnosti v lanskem letu potrudili vlagati v razvoj naših
krajev, da bo vam, občankam in občanom, življenje v Kamniku
prijetno. Občina Kamnik je veliko sredstev namenila razvojnim
projektom, med katerimi je vsekakor dolgo pričakovana gradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Leto 2021 je bilo
zaznamovano tudi s številnimi infrastrukturnimi projekti. Naša
lokalna skupnost pa se razvija tudi v letu 2022 in nadaljnja vizija ter strategija sta usmerjeni v to, da zagotovimo še kakovostnejše življenje. Veliko napora bo vloženega v izgradnjo ustrezne cestne in komunalne infrastrukture. Začeli smo vrtati globoko raziskovalno vrtino na lokaciji Iverje, v izvajanju pa sta dva
pomembna projekta na področju trajnostne mobilnosti, in sicer Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana in izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič. Prepričan sem, da bomo tudi letos izvedli takšne projekte, katerih
poslanstvo je razvijati našo občino in nuditi kakovostno življenje vam, našim občankam in občanom.

še vrsta drugih dogodkov, ki
jih bodo letos (so)organiziral na zavodu.
Zavod za turizem in šport
Kamnik bo Luka Svetec vodil do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili oz.
največ eno leto, a glede na
slabe izkušnje z izbiro direktorjev v preteklosti se
zdi, da Svet Zavoda z razpisom ne bo hitel.

Pomladanske čistilne akcije

Ker je mesec marec čas praznovanja, pa vas posebej toplo vabim, da se nam 29. marca pridružite na slovesnostih, ki se bodo
odvijale ob prazniku Občine Kamnik. Na Glavnem trgu bodo ob
16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa
Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo začela proslava s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra, kjer bo slavnostni
govornik minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej
Tonin, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Častna enota
in Orkester Slovenske vojske ter dijaki Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik. Na dan, ko bomo praznovali rojstni
dan generala Rudolfa Maistra, bomo z osrednjo slovesnostjo
posebno pozornost namenili izjemnim Kamničankam in
Kamničanom. Ljudem, ki so svoj življenjski smoter usmerili v
dobro družbe, ki ji pripadajo, in so z delovanjem in vključenostjo v našo lokalno skupnost vtisnili neizbrisno sled. Osrednja
slovesnost s podelitvijo sedmih priznanj Občine Kamnik in nazivov častna občanka in častni občan občine Kamnik pa se bo
začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. V kulturnem programu bodo nastopili Kvatropirci, Prvo slovensko pevsko društvo
LIRA Kamnik in drugi kamniški kulturni ustvarjalci. Ob tej priložnosti Rojstna hiša Rudolfa Maistra na praznik odpira svoja vrata
za brezplačne oglede razstav.

Večina organizatorjev bo ob podpori Občine Kamnik čistilne akcije izvedla v drugi polovici marca in
začetku aprila.

Kamnik – Organizacija čistilnih akcij je bila zaradi
epidemije v zadnjih dveh
letih zelo otežena oziroma
onemogočena.
»To se odraža v okolju;
predvsem v gozdovih je
precej manjših divjih odlagališč, na brežinah rek in
potokov je odložena odpadna embalaža in drugi odpadki. Letos smo tako znova ponudili pomoč krajevnim skupnostim, društvom, šolam, upravnikom
večstanovanjskih stavb in
drugim organizatorjem čistilnih akcij na posameznih območjih,« pravijo na
Občini Kamnik, kjer bodo
zagotovili vreče, rokavice
ter odvoz odpadkov. Opozarjajo pa, da na lokacije,
kjer bodo odloženi odpadki, zbrani v čistilnih akcijah, ni dovoljeno odlagati
gradbenih, vrtnih ali kosovnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu ali pri
opravljanju dejavnosti.

Sobota, 26. marec 2022
Organizator
Krajevna skupnost Duplica
Krajevna skupnost Motnik
Krajevna skupnost Nevlje
Krajevna skupnost Novi trg
Krajevna skupnost Perovo
Krajevna skupnost Podgorje
Krajevna skupnost Sela
Krajevna skupnost Šmartno
Krajevna skupnost in ŠKTD Špitalič
ŠTKD Brezje nad Kamnikom
Turistično društvo Gora
ŠKD Mekinje

Zbirno mesto udeležencev
Pred KS Duplica ob 9. uri
Pred trgovino v Motniku ob 8.30
Pred POŠ Nevlje ob 9.30
Pred trgovino TUŠ na obvoznici ob 9.30
Pri igrišču na Zikovi ob 9. uri
Pred Kulturnim domom Podgorje ob 8. uri
Pred PGD Sela ob 9. uri
Pred Domom krajanov Šmartno ob 9. uri
Pred Kulturnim domom Špitalič ob 8.30
Brezje – pri Prelesnikovi domačiji ob 8. uri
Na Gori ob 9. uri
Pred ŠKD Mekinje ob 8.30

V želji, da se letos končna težko obdobje epidemije, vsem želim
optimizma in upanja. Zavedajmo se, da imamo lepo državo in
lepo občino, ki omogoča kakovostno življenje, tu živimo delavni ljudje, imamo veliko potenciala in prizadevamo si, da bomo
našo lokalno skupnost razvijali še naprej.

Sobota, 2. april 2022
Krajevna skupnost Črna
Krajevna skupnost Godič
Krajevna skupnost Kamnik – center
Krajevna skupnost Kamniška Bistrica
Krajevna skupnost Pšajnovica
Krajevna skupnost Šmarca
Krajevna skupnost Volčji Potok
Turistično društvo Tuhinjska dolina

Spodnja Črna – pri trgovini, Podstudenec – pri Petku,
Krivčevo – pri šoli, Gozd – pri gasilskem domu in Kališe
– pri cerkvi, povsod ob 9. uri
Pred Domom KS Godič ob 9. uri
Maistrova 18 – avtobusna postaja ob 9. uri
Pri ekoloških otokih v Bistričici, v Stahovici, v Zgornjih
Stranjah in v Spodnjih Stranjah, povsod ob 9. uri
Pri igrišču Laseno ob 8. uri
Pred Krajevnim domom Šmarca ob 8.30
Pred Domom KS Volčji Potok ob 9. uri
Pri Termah Snovik ob 8. uri

Vesel bom vašega obiska na slovesnostih, zato vljudno vabljeni
v Kamnik – Maistrovo mesto.
Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.
Srečno, Kamnik – Maistrovo mesto.
Vaš župan Matej Slapar

www.kamnik.si

Jasna Paladin

V času osrednje prireditve bo veljala sprememba prometnega režima
starega mestnega jedra, ki bo objavljena na uradni spletni strani
Občine Kamnik www.kamnik.si, prireditve pa bomo izvedli v skladu s
takrat veljavnimi navodili in priporočili pristojnih institucij.
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Občinske novice, mnenja
Na kolesarski poti bo
pet prepustov
Jasna Paladin

Gorski reševalni službi Kamnik
je treba zagotoviti vodo

Odločno naprej – v gradnjo
prizidka k Domu starejših
občanov Kamnik

Ivanka Učakar, občinska
svetnica NSi Kamnik

Jasna Paladin

V prejšnji Kamničanki smo prebrali, da namerava družba
Velika planina v prihodnjem letu postaviti šestsedežnico.
Sprašujemo se, zakaj ne raje osemsedežnice? Dolge vrste na
trenutni dvosedežnici so jasno popolnoma nesprejemljive. Poleg nje pa predlagamo še izgradnjo dvopasovnice do
zasebnih koč, ki se oddajajo turistom!

Podgorje – Gradnja regionalne kolesarske povezave
Kamnik–Ljubljana poteka
nemoteno, o čemer so se
prejšnji teden na gradbišču
v družbi infrastrukturnega
ministra Jerneja Vrtovca
lahko prepričali tudi župani
sodelujočih občin – Matej
Slapar (Občina Kamnik),

Zanima nas tudi, ali ima občina že rezervirana tudi sredstva
za investicijo v umetno zasneževanje? To je namreč nujno
izvesti čim prej! Velika količina dodatne vode z morebitnimi
dodatki za zasneževanje bo namreč prispevala k temu, da se
bodo komunalne odplake iz greznic, ki pronicajo v zajetje
pitne vode, ustrezno razredčile in kemično obdelale in bo s
tem končno urejena tudi ta manjša nerodnost. Od cenjenih
gostov, ki so drago plačali bivanje na planini, res ne moremo
zahtevati, da se ne bi prhali in kopali po mili volji.

Franci Jerič (Občina Mengeš) in Peter Ložar (Občina
Trzin).
V preteklem tednu je že potekalo asfaltiranje kolesarske poti v delu trase od Podgorja do Korenove ceste in urejanje križanja kolesarske poti s Podgorsko
cesto. Prav tako se nadaljujejo izkopi terena proti
Mengšu.

Le norec pa bi ob tem pomislil, da bi bilo morda bolje obstoječo sedežnico po izteku uporabne dobe odstraniti, zasebnim
kočam pa ob vsakem kubičnem metru vode zaračunati tudi
kupon za odvoz enega kubičnega metra iz greznice in poskrbeti, da se ob odvozu tudi natančno preveri, ali ni morda vmes
kaj od vsega tega že ušlo v naše vodovodno omrežje.

OGLASNO SPOROČILO

Boštjan Resnik, Levica, lokalni odbor Kamnik

Odsek kolesarske povezave od Podgorja do Korenove
ceste je že asfaltiran. / Foto: Občina Kamnik

Odločno naprej –
za sodobno, razvito
in do ljudi prijazno
Slovenijo!

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

Osmega in devetega marca 2022
je tudi občino Kamnik obiskala
Vlada RS. Ministri in predsednik
vlade so obiskali več ustanov in
podjetij, najodmevnejša pa je bila
zaključna javna tribuna s predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Janšo in ministri o razvoju osrednjeslovenske statistične regije (severni del). Srečanju se
je pridružil župan Matej Slapar, ki
se je uvodoma zahvalil vladi, da je
za zaključek srečanja izbrala tudi
s sredstvi ministrstva za infrastrukturo in ministrstva za kulturo prenovljen Dom kulture Kamnik. Simoni Kustec, ministrici za
izobraževanje, znanost in šport,
pa velja zahvala za pomoč pri
gradnji OŠ Frana Albrehta. Pomembni dogodki, srečanja.
Za starejše občane pa zagotovo
največ pomeni kratek, a odločilen obisk. Dom starejših občanov Kamnik sta 8. marca popoldne obiskala minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in
minister za obrambo in podpredsednik vlade Matej Tonin,
pridružil se jima je župan Matej
Slapar.

Zakaj odločilen trenutek? V gradivu za sejo občinskega sveta
decembra 2021 smo brali, da
DSO zaradi večposteljnih sob
ne izpolnjuje normativov glede
bivalnega standarda in da se je
prijavil na razpis za nepovratna
sredstva REACT za izgradnjo prizidka, v katerem bi uredili enoposteljne in dvoposteljne sobe,
dnevno varstvo, začasne namestitve in možnost sive/rdeče
cone za primer okužb. Na seji pa
razočaranje, ko je direktorica
pojasnila, da kandidatura za las
ni bila uspešna. Kdaj se bo pojavila nova možnost? Kmalu. Zaradi osebnega angažmaja obeh
ministrov je prišlo do preobrata:
Vlada je tri milijone evrov za
gradnjo namenila direktno iz
proračuna RS.
Ob sprejemu je direktorica Maja
Gradišek obiskovalce seznanila
z delovanjem doma. Sledil je
podpis sporazuma o skupnem
interesu za izgradnjo prizidka.
Ta bo na južni strani obstoječega doma in bo imel dve nadstropji. Gradnja bo končana leta
2023. Župan Matej Slapar je pri
tem izrazil iskreno veselje in
zahvalo za to, da je ministrstvo
prisluhnilo potrebam in željam
DSO Kamnik. Tako se v praksi
izpolnjuje program Nove Slovenije za področje starejših: vzpostavitev bivalnih kapacitet v
skladu s standardi ter demografskimi potrebami.

Regionalno kolesarsko
povezavo že asfaltirajo

Na programski konferenci Nove Slovenije pred skoraj dvema tednoma smo
predstavili naš vladni program za prihodnja štiri leta, kandidate za poslance
in nov slogan, s katerim se podajamo v
volilno kampanjo – Odločno naprej! Gre
več kot za slogan, je povzetek minulega
dela Nove Slovenije in obenem tudi naša
zaveza za naprej.
Ministrska ekipa Nove Slovenije se v tem
mandatu lahko pohvali s trdim in odločnim delom ter doseženimi rezultati.
Imamo ekipo, ki zna in zmore. Vseh pet
ministrov je s svojimi ekipami premikalo
meje na številnih področjih. Ob številnih
obiskih na terenu smo se lahko prepričali, da so naš trud prepoznali tudi ljudje.
Kljub krizi zaradi covid-19 imamo danes
izjemno gospodarsko rast, rekordno zaposlenost in najnižjo stopnjo brezposelnosti – lahko rečemo, da nam je uspelo,
ti rezultati so delo slovenskih rok. Prepoznali smo nujnost vlaganja v varnost.
Zagotavljamo dostojno starost. Po vsej
Sloveniji gradimo nove povezave. Naredili smo pomembne korake v smeri digitalizacije. Odzvali smo se na stiske ljudi in
jim ponudili roko pomoči, tudi v zadnji
energetski krizi.

Nova Slovenija, Občinski odbor Kamnik, Dvorakova 11 a, Kamnik

Edis Rujović,
vodja svetniške skupine LDP

Gradnja drugega prepusta ob kolesarski povezavi od
Mekinj proti Godiču / Foto: Občina Kamnik

Šestsedežnica
na Veliki planini?!
OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, KAMNIK; SVETNIŠKA SKUPINA LDP

Kamnik je občina z velikim turističnim potencialom, kar nam priznavajo turisti in turistične organizacije. Občina Kamnik turizem poudarja tudi kot vodilno gospodarsko panogo v občini. Naravnih in
kulturnih danosti imamo v izobilju,
le izkoristiti jih je treba znati pravilno. Kamnik je številnim domačim
in tujim turistom izhodišče za izlete v sredogorje in visokogorje. Žal
so sestavni del izletov v gore tudi
nesreče. Gorska reševalna služba
je že ničkolikokrat rešila življenje
planincem, ki so se v gorah ponesrečili ali so obnemogli. Vsi poznamo težave s prostori, ki jih je imela
kamniška GRS v zadnjih letih, pa
tudi njihova prizadevanja za uredi-

tev novih prostorov. Za pomoč pri
urejanju prostorov je bilo zbranih
tudi precej prostovoljnih prispevkov občanov. Ob 100-letnici delovanja GRS Kamnik bodo v juniju
pripravili seminar, septembra pa
bo sledilo uradno odprtje prostorov, ki pa še vedno nimajo priključene vode. Menim, da je to nedopustno in da mora občina v okviru
svojih možnosti GRS priskočiti na
pomoč, da se projekt novih prostorov uspešno zaključi. Občina
preko Zavoda za turizem in šport
aktivno vabi turiste, da obiščejo
kamniške hribe, in zato mora tudi
pomagati poskrbeti za normalno
delovanje kamniške GRS in za
ustrezne prostore za ljudi, ki dan za
dnem nesebično pomagajo ponesrečenim v gorah. Večino dela
so že opravili sami, občina pa naj
priskoči na pomoč pri zunanji ureditvi in oskrbi prostorov z vodo.
Mislim, da si kamniška GRS ob visokem jubileju to tudi zasluži.

Godič – Po terminskem
planu poteka tudi gradnja
kolesarske poti od Kamnika
do Godiča. Izkopi in nasipavanje terena potekajo
tako s severne strani (z območja Godiča) kot tudi z

južne strani (z območja
Mekinj). V Mekinjah so delavci že začeli polagati robnike, izvedena pa sta bila
tudi že dva od predvidenih
petih prepustov oz. premostitvenih objektov čez Mlinščico in manjše pritoke
Kamniške Bistrice.

Pred Slovenijo so v naslednjih tednih,
mesecih številni izzivi. Če želimo zagotoviti mir v Evropski uniji, se moramo na
ruski napad v Ukrajini odzvati odločno.
Vsak dan, ko Ukrajina zdrži rusko agresijo,
smo bližje mirovnim pogajanjem. Vendar
pa je naša moralna dolžnost, da Ukrajini
pomagamo – humanitarno, z opremo in
tudi z orožjem. Samo odločne ekonomske sankcije lahko zlomijo Putinov vojaški stroj. Žal bodo te sankcije deloma
prizadele tudi EU, ampak mir preprosto
nima cene.
Delo vladne ekipe in ministrov Nove Slovenije v minulih dveh letih, v času ene
največjih zdravstvenih kriz sodobnega
sveta, je dokaz, da znamo najti odgovore

na aktualne izzive. Slišimo stiske ljudi, jim
znamo pomagati in peljati Slovenijo po
poti uspešnih držav.
NSi je v dveh letih sodelovanja v vladni koaliciji pokazala, da je zrela politična stranka, ki ima odgovore na aktualna vprašanja
in izzive. Ne ustrašimo se izzivov in trdega
dela, kar je naša ministrska ekipa dokazala
s številnimi rezultati na področjih, kjer se
zadeve dolga leta niso premaknile. Zato
želimo odločno nadaljevati razvoj Slovenije v sodobno, visoko razvito, zeleno in
do ljudi prijazno državo.
Mag. Matej Tonin
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Aktualno

Podzemne vode so onesnažene
Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda, ki ga praznujemo 22. marca, je podzemna voda, njeno geslo pa Podzemna voda: Skrito naj postane
vidno. Podzemna voda je tudi glavni vir pitne vode v zajetju Iverje.
Rajko Slapnik,
Vido Kregar
Kamnik – Podzemne vode
ne vidimo, njen vpliv pa je
viden povsod. Podzemna
voda – daleč od oči, pod po
vršjem – je skrit zaklad, ki
bogati naša življenja. Pod
zemna voda napaja izvire,
reke, jezera in mokrišča ter
se izteka v oceane. Napaja
se z dežjem in talečim se
snegom, ki pronicata v tla.

Več o raziskavi bo
objavljeno v Kamniškem
zborniku
V Kamniškem zborniku, ki
bo izšel letos, objavljava ob
širen znanstveni prispevek
o monitoringu izvirskih in
izlivnih vod pod velikopla
ninsko planoto in problema
tiki onesnaževanja podzem
nih vo
da v Kamniško-Sa
vinjskih Alpah. V prispevku
podrobno prikaževa, kako
smo se kamniški jamarji v
letih 2020 in 2021 sistema
tično lotili raziskav izvirskih
vod pod velikoplaninsko pla
noto in v dolini Kamniške
Bistrice, z namenom, da
ugotovimo, v kolikšni meri
vplivajo dejavnosti na plani
nah in v dolini Kamniške
Bistrice na kvaliteto podze
mnih in površinskih voda.
Raziskave je finančno pod
prla Občina Kamnik. Obse
gale so merjenje fizikalno
-kemijskih parametrov in
jemanje vodnih vzorcev za
mikrobiološke analize. Na
enajstih lokalitetah smo
trikrat do štirikrat izmerili
fizikalno-kemijske in mi
krobiološke vrednosti vode v
izvirnih in izlivnih delih po
tokov, ki se stekajo v Kam
niško Bistrico, Brložnico in
Lučko Belo. Iz javno dosto
pnih kart, raznih registrov
in ortoposnetkov smo ugo
tovili, da je na planoti 464
objektov s strešnimi površi
nami od 9 do 592 kvadra
tnih metrov; 57.138 kubič
nih metrov padavin ob 2000
mm padavin letno odteče s

streh in vsaj polovica je one
snažena s fekalijami in dru
gimi gospodinjskimi odpla
kami, ki bi morale biti pre
peljane v dolino na čistilno
napravo. Potrdilo se je, da
je Velika planina izločena
iz evropskega in slovenske
ga pravnega reda, vsak dela,
kar hoče, in je pravzaprav
spoštovanje zakonov nehi
gienično. Ugotovili smo, da
cisternski odvoz ni najbolj
rentabilna oblika transporta
in predlagamo cevni tran
sport, ki je najcenejši in
okolju najbolj prijazen.

govorni v občini in državi
začnejo ukrepati. Vodo pije
mo od rojstva do smrti. Pre
več smo je že popili v prepri
čanju, kako zelo dobra je.

Zadnje dvoletne
mikrobiološke meritve
izvirskih vod v porečju
Kamniške Bistrice,
Brložnice in Lučke
Bele so potrdile in
ponovno dokazale
visoko stopnjo
onesnaževanja
podzemnih voda pod
velikoplaninsko
planoto.

O pravi izvirski vodi ne
moremo več govoriti
V Kamničan-ki 4. marca je
KPK objavila Poročilo o ka
kovosti pitne vode v letu
2021. Bakterije E. coli so se
pojavile le enkrat, in sicer v
vodnem sistemu Kamniška
Bistrica–Godič. Vse lepo in
prav, vendar ne smemo

Greznične odplake se
stekajo v dolino
Zadnje dvoletne mikrobiolo
ške meritve izvirskih vod v
porečju Kamniške Bistrice,
Brložnice in Lučke Bele so
potrdile in ponovno dokaza
le visoko stopnjo onesnaže
vanja podzemnih voda pod
velikoplaninsko planoto. Fe
kalije in gospodinjske odpa
dne vode še vedno v veliki
večini primerov poniknejo v
kraško podzemlje in priteče
jo na površje v izvirnih vo
dah v vznožju planote. V po
toke v dolini Kamniške Bi
strice, ki se izlivajo v reko, se
še vedno stekajo greznične

Vodo pijemo od
rojstva do smrti.
Preveč smo je že
popili v prepričanju,
kako zelo dobra je.
odplake iz naselij in posa
meznih objektov vzdolž ce
lotne doline. Tudi čezmerni
cestni promet na Veliki pla
nini in v dolini Kamniške
Bistrice, divja kampiranja z
avtodomi, množična kopa
nja v izvirih pomenijo veliko
grožnjo podzemni in povr
šinski vodi, ki je glavni vir
pitne vode za večino prebi
valstva kamniške občine in
je zato že skrajni čas, da iz
voljeni občinski svetniki, od

Popravek
V Kamničan-ki 4. marca smo objavili vest, da Saubermacher
Slovenija prevzema Publikus, ki pa se je izkazala za netočno. Agencija za varstvo konkurence je naslednji dan po objavi priglasitve koncentracije to namreč umaknila. Za netočno informacijo se opravičujemo.

virski vodi, ki je imela sloves
najboljše vode daleč naokoli.
In takšno vodo bi ob upošte
vanju že obstoječih ukrepov
in višji zavesti še vedno lah
ko pili.
Mikrobiološke analize vod,
ki jih je naredil Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje
in hrano v Ljubljani, poka
žejo občutno razliko v števi
lu bakterij in mikroorganiz
mov v izvirnih delih potokov
primerjalno z adekvatno
vodo, ki se kasneje izliva v
Kamniško Bistrico.

OBČINA KAMNIK

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

SOBOTA, 9. IN 16. APRIL

SOBOTA, 9. APRIL 2022
URA

LOKACIJA
MOTNIK
pri pošti

8.00-8.45

SOBOTA, 16. APRIL 2022
URA
8.00-8.45

LOKACIJA
KRIVČEVO
pri gostilni Jurček

9.00-9.45

ŠPITALIČ
pri PGD Špitalič

9.00-9.45

PODSTUDENEC
pri ekološkem otoku

10.00-10.45

GOLICE
pri Petrolu

10.00-10.45

ČRNA PRI KAMNIKU
pri trgovini Črna

11.00-11.45

ZGORNJI TUHINJ
parkirišče pod cerkvijo

11.00-11.45

STAHOVICA
na parkirišču pred podjetjem Calcit

12.00-12.45

LAZE V TUHINJU
avtobusno postajališče pri gostilni Lovec

12.00-12.45

ZGORNJE STRANJE
pri OŠ Stranje

13.00-13.45

ŠMARTNO V TUHINJU
pri OŠ Šmartno

13.00-13.45

GODIČ
pri domu krajevne skupnosti

14.00-14.45

PŠAJNOVICA
Pestotnik Srečo

14.00-14.45

MEKINJE
pri podjetju Zarja Kovis (ekološki otok)

15.00-15.45

SNOVIK
pri termah Snovik

15.00-15.45

TUNJICE
pri PŠ Tunjice

8.00-8.45

VRANJA PEČ
pri PŠ Vranja peč

8.00-8.45

KAMNIK – ZAPRICE
pri železniški postaji

9.00-10.45

KAMNIK – NOVI TRG
pri GSŠ Rudolfa Maistra

9.00-9.45

PODGORJE
pri domu krajevne skupnosti

11.00-12.45

KAMNIK – FUŽINE
pri Domu kulture Kamnik

10.00-10.45

ŠMARCA
pri PGD Šmarca

13.00-13.45

VRHPOLJE
pri vrtcu Sonček

11.00-11.45

ŠMARCA
pri gostilni Špajza

14.00-14.45

SELA – ROŽIČNO
pri PŠ Sela

12.00-12.45

VOLČJI POTOK
pri domu krajevne skupnosti

15.00-15.45

SREDNJA VAS
pri marketu Tuš

13.00-13.45

KAMNIK – DUPLICA
Jakopičeva ulica 11

14.00-14.45

BAKOVNIK
Tuš market Bakovnik (Ljubljanska c. 14)

15.00-15.45

KAMNIK – PEROVO
nasproti Zikove u. 10, pri trafo postaji

Vabilo k udeležbi v Programu Svit
Ljubljana – Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. Od leta 2011 v Registru raka Republike Slovenije beležijo občuten padec novih primerov tega
raka. Med vsemi novo odkritimi raki se je med letom 2007
in 2018 rak debelega črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur pomembno prispeva
Program Svit. Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu
in danki deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih
s preprostim testom blata išče sledove krvavitve. V lanskem
letu se je na vabilo za pregled v Programu Svit odzvalo
67,62 odstotka Kamničanov, več žensk kot moških. J. P.

spregledati dejstva, da so ve
liko večino vzorcev odvzeli
iz vodovodnih sistemov oz.
pip v stanovanjih, v katere
priteče voda iz zajetij, v kate
rih so vodo že obdelali bodi
si z UV dezinfekcijo ali z
natrijevim hipokloritom.
Voda v odvzetih vzorcih je
bila v veliki večini primerov
res skladna s Pravilnikom o
pitni vodi in primerna za
pitje, ker v njej ni več živih
bakterij, ki bi lahko povzro
čile zastrupitve. Ne moremo
pa več govoriti o pravi iz

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
BARVE IN LAKE
LEPILA IN ČRNILA
BATERIJE
AKUMULATORJE
MOTORNA OLJA
JEDILNA OLJA
FLUORESCENTNE CEVI
ČISTILA

KOZMETIKO
SPREJE
ZDRAVILA
KISLINE IN ALKALIJE
PESTICIDE
TOPILA
FOTOKEMIKALIJE
ONESNAŽENO EMBALAŽO

PRI ODDAJI ODPADKOV BO POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA NIJZ V ZVEZI S
PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19, KI BODO V VELJAVI V ČASU IZVEDBE AKCIJE
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Aktualno

1. stran
Minister in direktorica
Doma starejših občanov Kamnik (DSO) Maja Gradišek
sta namreč podpisala sporazumom o gradnji prizidka.
DSO Kamnik po mnenju
župana Mateja Slaparja sodi
med boljše pri nas, a zaradi
prostorskih omejitev niso
več mogli zagotavljati sodobnih standardov bivanja
starejših, zato se je vodstvo
doma ob podpori občine prijavilo na javni razpis za sofinanciranje tovrstnih projektov. Čeprav so bili sprva
kljub popolni vlogi zavrnjeni, so se nedavno vendarle
razveselili dobre novice.
»Oskrba starejših je področje, ki ga je država v preteklih desetih letih močno zanemarila, zato se je na razpis za denar iz sklada React-EU prijavilo zelo veliko
projektov in predvidenih 91
milijonov evrov ni zadostovalo za vse. Takrat je izpadel
tudi DSO Kamnik, a na vladi nam je uspelo zagotoviti
dodatnih sto milijonov evrov
iz državnega proračuna,
zato bomo zdaj prizidek lahko zgradili tudi v Kamniku,«
je v okviru vladnega obiska v
DSO povedal minister.

Kamniško podjetje Zarja Elektronika so si ločeno ogledali
kar trije ministri: mag. Matej Tonin, Zdravko Počivalšek (na
sliki) in dr. Simona Kustec. / Foto: Gorazd Kavčič
Prizidek bo kot ustanoviteljica zavoda skoraj v celoti
plačala država. Naložba je
ocenjena na tri milijone
evrov, lastni vložek DSO Kamnik pa bo 67 tisoč evrov.
Kot nam je povedala direktorica DSO Kamnik Maja
Gradišek, s prizidkom samih kapacitet sicer ne bodo
povečali, bodo pa stanovalcem zagotovili boljši standard. »Ukinile se bodo triin štiriposteljne sobe, ki jih
bodo v nadstropju prizidka v
celoti nadomestile eno- in
dvoposteljne sobe, v pritličju
pa bomo lahko zagotovili

prostor za dnevno varstvo in
za začasne namestitve, s čimer bomo rešili tudi problem za dementne stanovalce, ki trenutno nimajo dovolj prostora. Gradbeno dovoljenje že imamo, sledijo
javni razpisi za izvajalce,«
nam je še povedala. Prizidek
bo dokončan konec letošnjega oziroma v prihodnjem
letu.

Regija, ki je močan motor
razvoja
Ministri so obisk regije sklenili na javni tribuni z župani, gospodarstveniki, direk-

torji javnih zavodov in drugimi nosilci razvoja, ki so
napolnili Dom kulture Kamnik. Obisk je bil po besedah Janeza Janše zelo produktiven. »Obravnavali smo
razvojne potenciale teh občin, dobili smo številne predloge in prav je, da jih tudi
soočimo,« je pred začetkom
javne tribune dejal Janez
Janša in dodal, da gre za regijo z največ prebivalci v Sloveniji, ki ustvarijo trideset
odstotkov vsega BDP-ja in
imajo največjo neto plačo v
državi, zato »ni vseeno, kaj
se tukaj dogaja.«

Foto: Jasna Paladin

Vlada na obisku
Podpis sporazuma o gradnji prizidka Doma starejših
občanov Kamnik; naložba bo vredna tri milijone evrov.

Težave energetsko
intenzivnih podjetij
Kot je razvidno iz statističnih podatkov, ki so jih predstavniki vlade uvodoma
predstavili, občine te regije
praktično v vseh kazalnikih
segajo nad slovensko povprečje. A kot je bilo razbrati
iz razprave na javni tribuni,
imajo predvsem gospodarstveniki tudi velike težave –
govora je bilo namreč predvsem o naraščajočih cenah
energentov, ki so za energetsko intenzivna podjetja nevzdržne, prav tako je bilo poudarjeno naraščanje cen surovin.
Direktor Livarne Titan Drago Brence je vlado opozoril,
da je cena plina v primerjavi
z lani poskočila za kar 15krat, zato proizvodnja trpi
izjemne podražitve (livarna
v Kamniku je zaradi skoka
cen morala svojo proizvodnjo zaustaviti). Zanimalo
ga je, kdaj se bodo cene
umirile in zakaj je cena elektrike še vedno odvisna od
cene plina. Tudi Miha Kirn,
direktor in solastnik podjetja Calcit, je opozoril na
skok cene energentov in

Ministrica dr. Simona Kustec si je v družbi župana in
direktorice Zavoda za kulturo Kamnik ogledala prostore
Mekinjskega samostana. / Foto: Občina Kamnik

Prizidek bo kot ustanoviteljica DSO Kamnik
skoraj v celoti plačala država. Naložba je
ocenjena na tri milijone evrov, lastni vložek
DSO Kamnik pa bo 67 tisoč evrov. Dokončan bo
konec letošnjega oziroma v prihodnjem letu.
vprašal, ali bi skupina HSE
zaradi izrednih razmer lahko prekinila izvoz elektrike v
tujino, da bi je ostalo dovolj
za domače potrebe. Vodstvo
Farm Ihan in Mesa Kamnik
je opozorilo, da so v nebo
poskočile tudi cene žit, od
katerih so odvisni živinorejci. Ker so številne države zaustavile izvoz svojih žit,
predlagajo, da bi to storila
tudi Slovenija. Podjetnik

Gregor Hubat pa je vladi
očital, da so se servisi javne
uprave med epidemijo občutno poslabšali in da je
zato danes zaposliti delavca
iz tujine prava znanstvena
fantastika. V razpravi smo
lahko slišali tudi vprašanja v
zvezi z urejanjem prostora,
črpanjem evropskih sredstev
in občinskimi prostorskimi
načrti, na katere nekatere
občine čakajo predolgo.

Zbiranje pomoči za Ukrajino
1. stran

Servis Volkswagen
Samo najboljše za vas
in vaš Volkswagen
Ponujamo vam celovite storitve, s katerimi boste varni in brez skrbi na
cesti. Odločite se za pooblaščen servis Volkswagen in izkoristite
prednosti, ki jih prinašajo kakovostni originalni deli in ugodni servisni
paketi ter se zanesite na znanje naših servisnih strokovnjakov.

Pooblaščen servis za znamko Volkswagen:

Avto Lovše d.o.o.

Jarška cesta 11, 1230 Domžale
E-pošta: poprodaja@aclovse.si
Tel.: +386 1 777 70 00
www.vwlovse.si

Prispevek lahko tudi nakažete na: Slovenska karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214
0001 5556 761, sklic: SI00
870, namen: Pomoč Ukrajini, ali pa na Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0310 0111
1122 296, sklic: SI00 9688,
koda namena: Char. Uporabniki mobilnih storitev
A1, Telekom, Telemach in
T-2 lahko prispevate s poslanim SMS-om na 1919 z besedo BEGUNCEM (prispevate 1 evro) ali BEGUNCEM5 (prispevate 5 evrov).
Prispevek 5 evrov je mogoče
posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919.
Posebno akcijo zbiranja pomoči so te dni organizirali
tudi na Gimnaziji in srednji
šoli Rudolfa Maistra Kamnik, kjer so pred dnevi pomagali avtobusu beguncev

Avtobus ukrajinskih beguncev, ki se je ustavil pred Gimnazijo
in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. / Foto: GSŠRM
iz Ukrajine, predvsem
ženskam in otrokom, ki so
se v Kamniku ustavili na
poti v Italijo. Pomagali so
jim s toplo malico, malico
za na pot in materialno pomočjo, ki so jo zbrali dijaki
in zaposleni na šoli. Precej

pomoči so zbrali tudi ob pomoči občanov in podjetij in
jih namenili Ukrajincem
neposredno, saj se je isti avtobus na šoli ustavil tudi na
poti iz Italije, ko se je vračal
po nove begunce na mejo z
Ukrajino.
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Kultura
Jubilej Kulturnega
društva Tuhinj
Sedemdesetletnico društva bodo člani praznovali
z bogatim programom in izdajo zbornika, začeli
pa so s koncertom ob dnevu žena.
Jasna Paladin
Laze v Tuhinju – Redni občni zbor Kulturnega društva
Tuhinj v dvorani na Lazah je
pred dnevi minil v znamenju visokega jubileja, ki ga
društvo praznuje v letošnjem letu. Ustanovljeno je
bilo namreč leta 1952.

Večkrat v goste povabijo
tudi druga amaterska in
tudi profesionalna gledališča. Pa tudi druge nastopajoče – in tako je bilo tudi v
torek, 8. marca, ko so v dvorani na Lazah pripravili
koncert dalmatinskih in
slovenskih napevov ob dnevu žena z nastopom Klape

Občni zbor Kulturnega društva Tuhinj / Foto: KD Tuhinj
»Članov nas je v društvu
približno sto – od mladine
do upokojencev, kakšnih
dvajset pa je takšnih, ki so
res aktivni in vlečejo voz
naprej. S takimi somišljeniki res ni težko biti predsednik društva in res smo zelo
dobra ekipa. Za letošnje jubilejno leto smo zato pripravili bogat program. To se za
jubilej spodobi, ne nazadnje
pa si tega po dveh letih epidemije tudi vsi zelo želimo,«
nam je povedal predsednik
Brane Vrankar, ki društvo
vodi že pet let, član pa je še
mnogo dlje. Na občnem
zboru so predstavili različna
poročila in sprejeli program
dela za leto 2022, za vse dosedanje delo pa se jim je
zahvalil tudi župan Matej
Slapar.
Društvo je od nekdaj znano
po svoji dramski sekciji in
predstavah, ki jih igrajo v
domači dvorani in z njimi
gostujejo po vsej Sloveniji.

Sidro in domačega Ansambla Štos.

Pester program vse
do jeseni
Program ob jubileju združuje najrazličnejše prireditve, ki se bodo zvrstile vse do
konca septembra. Že to nedeljo, 20. marca, pripravljajo Večer poezije in vina, 26.
marca prireditev ob materinskem dnevu, tradicionalni pohod in piknik bosta 18.
junija, še posebno pestro pa
bo poleti in jeseni, ko bodo
na tridnevni prireditvi izdali
in predstavili zbornik ob
70-letnici društva, pripravili
premiero komedije Dohodnina v izvedbi mladinske
sekcije KD Tuhinj, popoldne za najmlajše s pravljicami na skednju in koncert
Andreja Šifrerja s skupino.
Prireditve bodo potekale v
dvorani na Lazah in na igrišču pred podružnično šolo v
Zgornjem Tuhinju.

V kraljestvu barv
V sredo so v Galeriji Miha Maleš odprli razstavo likovnih del Ferda Mayerja z naslovom Jezik barve.
Igor Kavčič
Kamnik – Barve v mnogoterih podobah likovnih del
Ferda Mayerja so v Galeriji
Miha Maleš Medobčinskega muzeja Kamnik sicer na
ogled že od izteka lanskega
leta, a je zaradi epidemioloških razlogov njeno odprtje
počakalo do minule srede.
Že dlje časa načrtovana razstava je posvečena slikarju
Ferdu Mayerju (1927–
1994), Mariborčanu po
rodu, ki pa je velik del življenja živel in deloval v Kamniku, kjer je od leta 1954
do 1978 poučeval likovni
pouk na Osnovni šoli Frana
Albrehta.
Leta 1946 je bil med prvimi
študenti, ki so svoj študij začenjali na novoustanovljeni
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svoje znanje so mu predajali številni
takrat uveljavljeni slikarji in
profesorji: France Mihelič
(risba), Božidar Jakac (grafika) in Gojmir Anton Kos
(slikarstvo), če omenimo le
nekatere. Po zaključenem
študiju (1950) je svoje znanje poglobil še na slikarski
specialki pri Gojmirju Antonu Kosu. Od leta 1978 naprej se je kot svobodni umetnik povsem posvetil svoji
umetniški poti. Študijsko je
potoval v Pariz, ki je nanj
naredil močan vtis, kar se je
odrazilo tudi v njegovem likovnem delu, ki je postopoma začelo prehajati in iskati

izzive v abstraktni smeri.
Druga štipendija Moša Pijade ga je popeljala na Švedsko, sledila so še potovanja
po Nemčiji, Avstriji, Slovaški, Češki in Italiji.
Že bežen sprehod po galeriji
nam da vedeti, kako široko
je bilo polje umetniškega
delovanja in kako raznolika
je bila Mayerjeva ustvarjalna

»Barva mi pomeni več
kot kompozicija.
Barva mora povedati,
kar vidim, čutim in
hočem.«
(Ferdo Mayer)
govorica, ki se giblje med figuro in abstraktno pripovedjo. Obeh smo deležni na
tokratni razstavi. Na ogled je
več kot trideset del različnih
formatov, prevladujejo olja
na platnu, nekaj je akvarelov, študijskih risb in tudi
monotipij.
Najprej spoznamo dela iz
Mayerjevega zgodnjega obdobja. »V prvi sobi so na
ogled predvsem platna iz
petdesetih let, ko se je več
posvečal figuraliki, portretom in vsakdanjim motivom, v drugi sobi pa sledijo
dela iz pariškega in kasnejšega obdobja tudi z nekaj
akvareli in monotipijami.
Dodala sem še njegove realistične risbe iz časa študija
na ljubljanski akademiji,

Kustosinja razstave Saša Bučan ob delu Deklica z lubenico
(Smiljanka), 1954, olje na platnu / Foto: Igor Kavčič
kjer se izkaže kot odličen risar. Tretji najobsežnejši galerijski prostor je posvečen
njegovim abstraktnim delom večjega formata,« nas
po razstavi popelje avtorica
postavitve umetnostna zgodovinarka Saša Bučan in ob
tem poudarja: »Na razstavi
sem, kot je glede na velikost
galerije le mogoče, želela
prikazati Mayerjev umetniški razvoj, od realizma do
abstraktnega, pri tem pa poudariti pomen barve kot
take. Prav barva mu je kot
slikarju pomenila zelo veliko. 'Barva in jaz sva eno. Jaz
sem slikar', je sam nekoč
dejal.« Bučanova je dela za
razstavo izbrala predvsem iz
zbirk Mayerjevih dedičev,
zato je nekaj del tudi prvič

javno predstavljenih. Kot
ugotavlja, je Ferdo Mayer
žal nekoliko spregledan, a
zelo pomemben slovenski
slikar druge polovice 20.
stoletja. »Zaradi svoje skromnosti in zagledanosti
predvsem v umetnost samo,
je ostal umetnik na robu, v
ospredje je postavljal svoje
notranje zaznavanje in ga
izražal predvsem v barvi,«
še dodaja kustosinja razstave, ki bo v Galeriji Miha Maleš na ogled še do konca
maja. Ob razstavi je muzej
izdal še ličen katalog, v katerem je poleg reprodukcij
Mayerjevih del in besedila o
njegovem življenju in delu
objavljenih tudi več fotografij iz umetnikovega zasebnega življenja.

Foto: arhiv ansambla

Obdržite svoje sanje.
In stik s cesto.
Nova SportContact™ 7.
Zmogljivosti, zasnovane v Nemčiji.
continental.si

Ob dnevu žena so nastopili tudi člani Ansambla Štos

Koncert ob zaključku Dobrodelnega marca
Kamnik – Člani Študentskega kluba Kamnik ob zaključku
tradicionalnega Dobrodelnega marca vabijo na akustični
koncert Hama in Rudija Bučarja, ki bo v četrtek, 31. marca,
ob 19. uri v Domu kulture Kamnik. Obiskovalce bosta zabavala obalni kantavtor Rudi Bučar in osrednjeslovenski multitalent Matevž Šalehar - Hamo. Vsa zbrana sredstva bodo
podarjena kamniški družini v stiski, zato si organizatorji
želijo čim večji obisk. J. P.

LETNE PNEVMATIKE PO AKCIJSKIH CENAH.
Avto Cerar Kamnik
www.avtocerar.si
01/839 50 40

■ mehanična popravila za vsa vozila
■ kleparska in ličarska popravila
■ cenitev vozil (zavarovalnica Triglav in Sava)
■ vulkanizerstvo
■ avtovleka osebnih vozil
■ izposoja vozil
■ pranje in čiščenje vozil
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Zanimivosti
V spomin

Božidar
Gjurin
(1947–2022)
Na pragu meteorološke pomladi smo se v torek, 1. marca,
na kamniških Žalah poslovili od prijatelja, smučarskega
učitelja in športnega navdušenca Božidarja Gjurina - Dareta. Kamniške planine so bile ta dan odete v sicer skromno
snežno odejo, a so skupaj z modrino jasnega neba pospremile Dareta k večnemu počitku in se tako na simbolen način poslovile od smučin, ki jih je Dare vrsto let vrezoval na
zasneženih strminah.
Dare je bil aktiven član Področnega zbora učiteljev, vaditeljev in trenerjev smučanja kamniškega področja in je pri
tem društvu v sezoni 1978/1979 opravil izpit za vaditelja
smučanja, po novem imenovanju učitelj alpskega smučanja U2 in kasneje še izpit za smučarskega sodnika za alpske discipline in teke z napredovanjem do republiškega ranga. Takoj se je vključil v delo našega društva, vodil številne
smučarske tečaje za predšolsko in šolsko mladino, sodeloval
pri vodenju šol v naravi za učence petih razredov osnovnih
šol, vodil športne dneve s poučevanjem smučanja in sodeloval kot organizator, sodnik in tekmovalec na smučarskih
tekmovanjih. Dare je imel izjemen občutek pri poučevanju
otrok, pri katerih je znal s svojim strokovnim pristopom in
priljubljenostjo motivirati učence in jih v zelo kratkem času
naučiti osnov varnega smučanja. Vrsto let je pomagal pri
organizaciji v tehničnih službah na planiških skakalnicah
ob večjih prireditvah, za kar je prejel posebno priznanje in
zahvalo Planiškega komiteja. Nekaj let je bil tudi član Komisije za tekmovalni šport pri Smučarski zvezi Slovenije,
in sicer za biatlon in teke.
Na drugem Zboru članstva Društva učiteljev, trenerjev in
sodnikov smučanja Kamnik je bil v letu 1999 izvoljen za
predsednika našega društva in soustanovitelj sekcije Ljubiteljev smučanja po starem Kamniške grče. Funkcijo predsednika je uspešno in predano opravljal vse do leta 2017, ko ga
je zamenjal sedanji predsednik Aleš Prosen. Za delo v smučarskem športu je prejel številna priznanja, med katerimi
izstopa srebrno priznanje za požrtvovalno delo nad trideset
let, ki mu ga je podelila Športna zveza občine Kamnik.
Dare, hvala ti za vse, počivaj v miru.
Marjan Schnabl

Ohranimo naravo
Zid Kreativne četrti Barutana je v zadnjem času postal priljubljeno kamniško razstavišče na prostem.
Od prejšnjega tedna na ogled ponuja 17 fotografij ptičev avtorja Janeza Glavača.
Aleš Senožetnik

Popis starih hišnih imen se je začel v Tunjicah

Kamnik – Janez Glavač, član
Foto kluba Kamnik, je upokojen veterinar in nekdanji
lovski inšpektor, predvsem
pa ljubitelj narave, kar se
kaže tudi v njegovem
pestrem fotografskem arhivu. S fotografiranjem narave
se resneje ukvarja zadnjih
deset let, pričujoči nabor, ki
je v obliki fotografij velikega
formata na ogled za Domom kulture Kamnik, pa
nosi preprost naslov Ptiči.
Ptice so tudi sicer eden njegovih bolj priljubljenih fotografskih motivov, čeprav
tehnično ne najlažji. Za dober posnetek poleg kvalitetnega fotoaparata in teleobjektiva potrebuješ še obilo
potrpljenja. »Pomembno je,
da o pticah veš čim več in
tako znaš predvideti, kje in
kdaj je mogoče katero fotografirati. Nato pa moraš čim
mirneje čakati na pravo priložnost,« pojasnjuje Janez
Glavač, ki sicer pravi, da
sam maskirnih oblačil ne
uporablja. Ljubši mu je
maskirni šotor, ki ponuja
nekoliko več udobja, saj se v
njem lahko nekoliko premikaš in tudi kaj popiješ ali
poješ, medtem ko moraš
med čakanjem na prostem
čim bolj mirovati.
Kljub temu pa uspeh ni zagotovljen: »Skoraj vselej se
ti približa kakšna ptica ali
druga žival, kar pa še ni dovolj za dobro fotografijo.

Tunjice – Kot smo že poročali, se je tudi v občini Kamnik
začel popis starih hišnih imen, ki jih v sodelovanju z občinami po Gorenjskem že nekaj let izvaja Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske. V prvem koraku bodo na Kamniškem
raziskana hišna imena na območju krajevnih skupnosti
Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju, Motnik in Tunjice –
in prav tu se je vodja projekta Klemen Klinar najprej sestal
z domačini, ki dobro poznajo zgodovino kraja, tamkajšnje
domačije, stara imena in njihov izvor. Pogovarjal se je z
Ivanom Nograškom, Valentinom Zabavnikom, Vidom
Vrhovnikom in Mileno Erbežnik Klanšek, urednico krajevnega glasila Tun'ški glas. V Tunjicah so naredili nabor že
več kot devetdeset starih hišnih imen. Predvidoma v aprilu
bodo pripravili srečanje z domačini in na njem s projektom
seznanili lastnike. Vsem lastnikom, ki bodo za to dali pisno
soglasje, bodo na objekte brezplačno namestili glineno tablico s starim hišnim imenom. O srečanju kot tudi o možnosti pridobitve table bodo lastniki obveščeni po pošti. Več
informacij o projektu dobite na telefonu: 04/581 34 16 ali
e-pošti: klemen.klinar@ragor.si. J. P.

Fotografija skobca je ena izmed sedemnajstih, ki jih
najdemo na razstavi. / Foto: Janez Glavač

Janez Glavač / Foto: Aleš Senožetnik
Precej je odvisno tudi od
svetlobe, od tega, kako se žival postavi, in drugih okoliščin. Potrebuješ pa tudi nekaj sreče,« pravi sogovornik,
ki sicer dodaja, da je nekatere ptice vendarle lažje fotografirati kot druge. Najlažje
je ujeti v objektiv tiste, ki
obiskujejo krmilnice, povsem drugače pa je denimo z
ruševcem ali divjim petelinom, in to ne le zaradi njune plašnosti, ampak predvsem zaradi dejstva, da sta
pri nas na pragu izumrtja in
je vsako vznemirjanje tako
ogroženih živali neetično.
Človek s svojimi aktiv-

nostmi, kot so neprilagojeno gospodarjenje z gozdom,
različne oblike turizma, rekreacije in nabiralništva, posega v življenjsko okolje divjega petelina in ruševca,
zato jima zmanjkuje mirnih
območij, ki so potrebna za
njun obstoj in razvoj.
»Kamničani so še po drugi
svetovni vojni lahko slišali
peti divjega petelina na pobočjih starega gradu. Ko
sem bil še otrok, smo ga slišali v gozdovih nad Sovinjo
Pečjo in še kje. Še pred slabimi desetimi leti ga je bilo
mogoče opaziti na Menini
planini, kjer pa ga danes ni
več. Tako ruševec kot divji
petelin sta za zdaj še na Veliki planini, ki pa se vse bolj
spreminja v zabaviščni park,
zato se je bati, da bosta tudi
tam kmalu postala le še spomin. Vsako leto je zasnežena planina prepredena s sledovi motornih sani. V
takšnih pogojih prostoživeče živali pa tudi ljudje nimajo miru, ki bi ga potrebovali,« je obiskovalcem na odprtju razstave pripovedoval Janez Glavač, ki pravi, da bi se
glede varovanja narave lahko zgledovali po severnih
sosedih, kjer denimo vožnjo
z motornimi sanmi precej
strožje kaznujejo kot pri
nas, pri upravljanju gozdov

in narave nasploh pa imajo
v mislih tudi zaščito ogroženih vrst.
Človek je bil nekdaj z naravo
precej bolj povezan, kot je
danes. Glavač je tako poudaril zanimiv primer Barutane, kjer je bilo kljub industrijskemu območju dovolj
zelenih površin, na katerih
so svoj prostor našle tudi
številne prostoživeče vrste,
zaposleni pa so denimo ptice krmili v krmilnicah. Danes je zaradi posegov ljudi
ogrožena marsikatera živalska vrsta. A upanje, da se
bomo v prihodnje vendarle
bolje zavedali pomena naravnega okolja, še obstaja.
Kot je povedal avtor, se v
končni izbor in vrstni red
fotografij, ki sta delo članov
Foto kluba Kamnik, ni vpletal. »Opazil pa sem, da je
prva fotografija, ki jo obiskovalec razstave vidi, fotografija dveh čebelarjev, ki si izkazujeta ljubezen, zadnja pa
fotografija sove, ki pooseblja
modrost in znanje,« je dejal
in svoj nagovor zaključil z
besedami: »Prepričan sem,
da bomo nekoč našli modrost in bomo za naravo poskrbeli bolje, kot skrbimo
zdaj. Moramo varovati življenje, ki je tako dolgo obstajalo z nami in lahko obstaja
tudi v prihodnje.«

Uredili digitalni rozarij
Jasna Paladin
Volčji Potok – V Arboretumu Volčji Potok, kjer se ponašajo z enim največjih rozarijev daleč naokoli, so
ljubitelje vrtnic razveselili z
digitalnim rozarijem, ki je
na voljo na njihovi spletni
strani.
V njem so zdaj dostopni vsi
podatki o vrtnicah v Arboretumu Volčji Potok, od ime-

na do fotografije za vsako od
1178 sort. Na interaktivnem
digitalnem načrtu je mogoče poiskati lokacijo vsake vrtnice s pomočjo pametnega
telefona ali osebnega računalnika. Poleg tega so na voljo opisi rožnih vrtov, skupin vrtnic, slovenskih vrtnic,
odpornih sort, dodane so
zgodbe o vrtnicah in tudi
praktični nasveti, avdiovodiči, kratki filmi in tudi obse-

žna fotodokumentacija, ki
združuje kar 12 tisoč posnetkov vrtnic.
Projekt, ki je začel nastajati
že leta 2002, sta ob pomoči
dveh sodelavk izvedla Matjaž Mastnak in Mateja Račevski. Digitalni rozarij dokumentira dejavnost javnega zavoda in je hkrati vir informacij za širšo vrtnarsko
stroko in ljubitelje vrtnic v
Sloveniji.
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Mladi

Hrana ni za tjavendan

Likovni natečaj
Jenkret je biv …

V enoti Rožle Vrtca Antona Medveda Kamnik skupaj z otroki obujamo spomine na stare čase.
Raziskujemo, kaj vse bi od življenja nekoč vendarle lahko uporabili tudi v današnjem času in našem
vsakdanjem življenju ter se tako pristneje povezali s tradicijo in naravnim življenjem.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik razpisuje
likovni natečaj na temo Križnikovih pravljic.

Helena Virant
Kamnik – Sprašujemo se,
kaj se danes dogaja z nami,
da zavržemo toliko hrane.
Podatek iz leta 2017 za Slovenijo je zelo skrb vzbujajoč, saj naj bi vsak Slovenec
letno zavrgel kar 64 kilogramov hrane, od tega štirideset odstotkov še užitne.
V našem vrtcu se zavedamo,
kako pomembno je, da otrokom privzgojimo spoštljiv
odnos do žive in nežive narave, posebno še do hrane,
ki je naša dragocena dobrina. Ob tem se sprašujemo,
ali je res dobrina, glede na
to, kakšen odnos imamo do
nje. Otroke smo vzgojiteljice
popeljale skozi zgodovino,
kakšen odnos so imeli naše
babice in dedki do hrane. V
telovadnici smo postavile
razstavo z naslovom Bilo je
nekoč na deželi – Hrana ni
za tjavendan. Zbirale smo
stare predmete in z njimi
otrokom približale življenje
naših prednikov v črni kuhinji. Otroke smo seznanile,
kakšno vrednost imajo ti
predmeti, da jih je nekdo
uporabljal in spoštoval več
kot sto let, da si jih še zdaj
lahko ogledamo in da imajo
še danes tako funkcijo kot
nekoč. S tem smo otrokom
prikazale spoštovanje do
kulturne dediščine; če nečesa ne potrebujemo več, ne
vržemo kar v smeti.
Pred ogledom razstave smo
otrokom posredovale jasna

Otrokom smo želeli približati življenje naših prednikov in
spoštljiv odnos do hrane. / Foto: Simona Ftičar Nose
navodila, da gledamo z očmi
in ničesar ne prijemamo, da
se stvari ne poškodujejo, ker
so to zelo dragoceni predmeti naših prednikov. Otroci so z velikim navdušenjem
spoznavali našo kulturno
dediščino. Strokovne delavke smo otrokom prikazale,
kako se vrtijo mlinčki za
mletje orehov in mesa, kako
se ribata zelje in repa, kako
je bila na mizi le ena skleda
in okoli številne žlice, da so
bile punčke narejene iz ličkanja, zakaj so potrebovali
peharje, lopar, strgalo za
žerjavico, omelo za peč,
kako so z burklami potiskali
v peč posodo in jo jemali iz
nje, kako so prekajevali
meso, klobase, da so jim podaljšali rok uporabe, ker ni
bilo elektrike, še manj pa

zamrzovalnih skrinj in hladilnikov. Spoznali so črno
kuhinjo in vse pripomočke
za osebno higieno: lavor, lesen škafec za kopanje in
strgalo za ročno pranje perila. Ogledali so si lončeo in
glineno posodo, model za
potico ter posebne posode
in modelčke za peko peciva
ob posebnih priložnostih,
kot sta bila poroka ali krst.
Med zbirko predmetov imamo ročno napisane stare recepte prababice, ki je kuhala
na porokah, in stare kuharice ter petrolejko za osvetljevanje prostorov.
Otrokom smo na razstavi
postavile še slikarski atelje,
kjer so kot nekoč ustvarjali v
različnih likovnih tehnikah
(risali s peresi in ogljem, slikali na slikarskih stojalih ter

kiparili z glino). Projekt
Hrana ni za tjavendan, ki ga
vodi Ekošola, nas usmerja,
da otroke navajamo, da vzamejo toliko hrane, kot jo dejansko pojedo, da hrana ni
in ne sme biti odpadek, da iz
ostankov hrane pripravimo
novo jed. Tudi če je samo
razbita buča, ki smo jo razbili pri ruski ljudski pravljici v
lutkovni predstavi Razbita
buča. Po predstavi bi lahko
pristala v zaboju za biološke
odpadke oz. na kompostu. A
smo v vrtcu iz nje pripravili
odlično juho. Ker je bila
buča velika in je še ostala,
smo iz nje naredili še bučkine piškote, semena posušili,
jih nekaj pojedli, preostala
pa pustili za spomladansko
setev. Tako smo razbito
bučo iz lutkovne predstave
porabili do zadnjega koščka.
Projekt Bilo je nekoč na deželi – Hrana ni za tjavendan
smo intenzivno izvajali cel
februar in ga še naprej. Otroci se v vrtcu srečujejo s
hrano od zajtrka do popoldanske malice in imajo priložnost spoznati, kako v vrtcu spoštujemo hrano. Največjo vlogo pri odnosu do
hrane imajo starši. Njihovo
spoštovanje hrane in rokovanje z njo ter zgled v vrtcu
bodo obrodili najboljše navade. Otroke navajamo, da
bodo spoštovali in cenili
hrano ter ohranjali kulturno
dediščino. Dedki in babice
iz »časov črne kuhinje« so
nam lahko dober zgled.

Priprave mladih kolesarjev
V času zimskih počitnic je kamniški gorskokolesarski klub Calcit Bike Team na Debelem rtiču
organiziral tradicionalne priprave, ki jih v zadnjih dveh letih zaradi epidemije covida-19 ni bilo.
Kristijan Erjavec
Kamnik – Veselje je bilo
tako še večje, saj so tekmovalci, trenerji in vodstvo kluba uživali, dobro trenirali in
se vmes tudi zabavali.
Mlajši in starejši calcitovci
so na Debelem rtiču z okolico preživeli pet izvrstnih
dni. Minili so v znamenju
dobrega vremena in družbe,
tekmovalke in tekmovalci so
v spremstvu trenerjev pridno nabirali kilometre in
vadili tehniko, ob večerih pa
so se zabavali z različnimi
igrami in imeli delavnice.
Nekateri najpogumnejši so
celo zaplavali v morju.
Športni direktor Calcit Bike
Teama Rok Korošec je o
pripravah povedal: »Najprej
bi rad poudaril, da sem zelo
vesel, saj smo po dveh letih
končno spet lahko šli na
klubske priprave. Vreme

Mladi kolesarji so na pripravah pridno trenirali in se vmes tudi zabavali. / Foto: Calcit Bike Team
nam je dobro služilo. Na
pripravah smo poleg treningov tehnike in vzdržljivosti izvedli tudi tradicionalno testiranje, da smo videli, kako so pripravljeni

naši tekmovalci v zimskem
času. Tako da lahko rečem,
da smo s pripravami opravili super, saj smo domov
prišli brez poškodb ter
zdravi, kar je za ta čas zelo

pomembno. Zdaj, ko se
temperature dvigujejo,
bomo tudi pri nas naredili
kakšen trening na kolesu,
saj se prve dirke približujejo.«

Jasna Paladin
Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo Motnik in
drugi sodelujoči bodo v Motniku 10. in 11. junija organizirali že 11. Križnikov pravljični festival, že sredi marca pa se je začel spremljajoči
likovni natečaj z naslovom
Jenkret je biv … podobe
Križnikovih pravljic, ki je
namenjen učencem osnovnih šol iz vse Slovenije pa
tudi tujine.

Letos na temo preobrazb
Otroci lahko sodelujejo v
okviru šole ali kot posamezniki. »Tema letošnjega
festivala so preobrazbe v
pravljicah na poti. Pravljice
ves čas potujejo od enega do
drugega pripovedovalca,
prestopajo meje, tudi meje
srca, tako da nam pripovedujejo o čarobnih preobrazbah in nenavadnih spre-

membah,« pravijo v kamniški knjižnici, kjer so za
izhodiščni pravljici za
ustvarjanje izbrali pravljici
O zakleti kači in deklici ter
japonsko pravljico Zajček na
mesecu.
Likovni izdelki naj bodo na
predlogi formata A3, uporabite pa lahko različne tehnike. Likovna dela pošljite ali
prinesite do petka, 27. maja,
v kamniško knjižnico. Vse
izdelke bo pregledala in
ovrednotila strokovna komisija, ki jo sestavljajo akademski slikar in likovni pedagog Alojz Berlec, ilustrator in pedagog Miha Hančič
ter ilustratorka Polona Pačnik. Komisija bo izbrala po
tri najboljše prispevke iz posameznega triletja ter nekaj
dodatnih prispevkov, ki
bodo prav tako vključeni v
razstavo.
Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu milena.glusic@kam.sik.si ali
na številki 01 320 55 80.

Zaključna konferenca
projekta StimulArt
Kamničani so na natečaju ob zaključku projekta
osvojili prvo nagrado.
Jasna Paladin
Kamnik – V madžarskem
mestu Jaszbereny so nedavno gostili zaključno konferenco partnerjev projekta
StimulArt, ki je povezal pet
mest; poleg že omenjenega
tudi Kamnik, Vittorio Veneto, Amberg in Naumburg.
Udeležili so se je tudi trije
predstavniki kamniških
združenj, in sicer Anej Ivanuša iz Zavoda za turizem
in šport Kamnik, Gašper
Selko iz Zavoda Mladinski
center Kotlovnica in Urban
Kavka iz Skupine Štajn.
Na srečanju so vsi udeleženci predstavili rezultate projekta in dobre prakse s področja kulturnih in kreativnih
industrij ter tako osvetlili
možnosti za trajnostni razvoj kulturnih in ustvarjalnih virov ter skupnosti v malih in srednje velikih mestih.
Znotraj projekta je potekal
tudi natečaj StimulArt
Award z naslovom Natečaj
za inovativno storitveno izkušnjo pod sloganom Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne
potrošniške izkušnje, kjer so
lahko lokalni umetniki in
podjetja predstavili svoje
delo in inovativen pristop v
času covida-19 in pojasnili, v
čem se je njihovo delo
nadgradilo in razlikovalo od

prej. Kamniški projekt z
naslovom Vzpostavitev infrastrukture za digitalno izvedbo dogodkov, delavnic in
srečanj je predstavil Gašper
Selko. »V prezentaciji je orisal delovanje in aktivnosti
našega mladinskega centra v
preteklih dveh letih in razvoj
digitalne infrastrukture, ki
je ohranila in obogatila lokalno kulturno okolje. Kmalu se je pokazalo, da presega
zgolj možnosti uporabe v
naši organizaciji pri izpeljavi programov, zato je začela
vzbujati zanimanje drugih
organizacij in posameznikov v lokalnem, nacionalnem in celo mednarodnem
okolju. Z digitalno infrastrukturo in znanjem smo
sodelovali s posamezniki,
javnimi zavodi, šolami, občino in mednarodnimi organizacijami pri izpeljavi njihovih programov in s tem tudi
njihovimi uporabniki. Naš
angažma in razvoj digitalne
infrastrukture je prepričal
ostale deležnike, s tem pa
smo si prislužili prvo mesto
v okviru natečaja StimulArt
Award. Velika zahvala pa gre
tudi Domu kulture Kamnik in Kulturnemu društvu Priden možic za pomoč
pri nagrajenem projektu,«
so veselo novico sporočili iz
Mladinskega centra Kotlovnica.
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Šport
Jan Emberšič že
v vrhunski formi

Še naprej v boju za vrh

Po zimskem premoru so se konec februarja
začela tudi tekmovanja v atletiki.

Odigrana sta bila 15. in 16. krog državnih lig v kegljanju. Dva kroga pred koncem si je prva moška
ekipa Kegljaškega kluba Calcit Kamnik že zagotovila najmanj tretje mesto, prva ženska ekipa pa bo,
kot kaže, odločilno tekmo za naslov odigrala v zadnjem krogu.

Tanja B. Emberšič
Kamnik – Na pustno soboto
so se na Ptuju poleg maškar
zbrali tudi metalci kladiva v
članski in mlajši mladinski
kategoriji. Jan Emberšič je
tekmoval kot član in kladivo,
ki je težko 7,26 kilograma,
vrgel 62,86 metra ter osvojil
prvo mesto. Poleg nizkih
temperatur je hladen veter
še bolj dokazoval, da se zima
še ni poslovila. Čeprav je dosegel osebni rekord, z rezultatom ni bil zadovoljen.
Zato se je 6. marca udeležil
še hrvaškega prvenstva v
Splitu. Ugodne vremenske
razmere in prizadevanja organizatorjev so Janu prinesli
dobre rezultate. Najprej je
tekmoval med člani, kjer je z

meti čez 64 metrov kazal,
da je v vrhunski formi. Njegov najdaljši met je bil 65,34
metra, kar je manj kot en
meter do rekorda Primoža
Kozmusa iz leta 1998. Nato
pa so mu organizatorji omogočili, da je kot starejši mladinec metal še 6-kilogramsko kladivo. Če je konec leta
2021 postavil državni rekord
72,40 metra, so bili v Splitu
vsi meti čez 73 metrov. Zadnji met je pristal pri 75,34
metra, kar je nov državni rekord za starejše mladince.
Na trenutni svetovni lestvici
zaseda drugo mesto med
starejšimi mladinci in se že
pripravlja na svetovno prvenstvo za starejše mladince
v Kolumbiji, kjer želi poseči
v sam vrh.

Podpora kamniškim
nogometašem
Z nakupom članske izkaznice lahko postanete
podporni član Nogometnega kluba Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – Nogometni klub
Kamnik je klub z res dolgo
tradicijo, da pa bi bile razmere za delo predvsem z
mladimi še boljše, je
Kamničan Slobodan Vuk –
»otrok« kamniškega kluba,
danes pa profesionalni nogometaš prvoligaša iz Domžal, na družbenih omrežjih
sprožil pobudo za nakup
podporne članske izkaznice
v vrednosti dvajset evrov, s
katerim Nogometni klub
Kamnik lahko podpre vsakdo. »Odziv je kar velik, kar
dokazuje, da je Kamničanom mar za nogomet in
njihov klub. Približno sto
podpornih članov smo že
dobili, z zbranim denarjem
pa bomo kupili nove žoge
in druge potrebne rekvizite
za treninge mlajših selekcij
in s tem preprečili, da bi
nam mladina uhajala v dru-

ge klube,« nam je povedal
Slobodan Vuk.

Maistrov dobrodelni
turnir v malem nogometu
Nogometaši bodo aktivni
tudi ob občinskem prazniku, saj skupaj z Ambrož Teamom in Občino Kamnik
pripravljajo Maistrov dobrodelni turnir v malem nogometu, in sicer v Športni dvorani Kamnik v petek, 8. aprila, od 18. ure dalje, in v soboto, 9. aprila, od 8. ure dalje. Prve štiri ekipe bodo
prejele nagrade, prav tako
najboljši vratar, strelec in
igralec. V soboto, 9. aprila,
ob 18. uri bo tudi dobrodelna tekma med izbrano vrsto
Kamnika in zvezdami Slovenije. Zbrani denar bodo namenili za nakup dvigala, ki
ga potrebuje Kamničanka,
ki se bori s težko boleznijo.
Prijave in informacije na
051 726 935.

Štefan Flerin
Kamnik – Prva moška ekipa
je najprej igrala doma proti
najslabši ekipi lige KK Konjice. Videli smo odlično
predstavo obeh ekip, na koncu pa so po pričakovanju s 6
: 2 zmagali domači, ki so dosegli tudi odličen ekipni rezultat 3598 podrtih kegljev.
Za Calcit so nastopili: Matej
Turk (589), Marko Oman
(631), Štefan Flerin (597), Peter Jantol (610), Igor Zamljen (561) in Gašper Burkeljca (610). V 16. krogu so
fantje gostovali v Litiji. Tekma je odločala o mestih od
drugega do četrtega, saj je
Triglav že prvak. Po zelo izenačeni tekmi je zmagal Calcit s 5 : 3 in si tako zagotovil
najmanj tretje mesto. Točke
so osvojili: Gašper Burkeljca
(600), Štefan Flerin (545) in
Damjan Hafnar (600). Preostali: Matej Turk (549) Marko Oman (581), in Peter Jantol (538).
Prva ženska ekipa je imela
kar tri tekme. Najprej je
doma s Celjem odigrala tekmo 15. kroga. Čeprav je

zmagala s 6 : 2, so se morale
pošteno potruditi. Najboljše
so bile Irena Koprivc (568),
Lea Drnovšek (538) ter Tadeja Kokalj in Tea Repnik (obe
534). V naslednjem tednu so
imela dekleta težko delo, saj
so v dveh dneh odigrala dve
težki tekmi v gosteh. Že v
petek so odšla na preloženo
tekmo 14. kroga z Remoplastom. Domačinke so
presegle same sebe, dosegle
najboljši rezultat sezone na
domačem kegljišču in presenetljivo zmagale. Kamničanke niso igrale slabo, a žal
je ob zelo dobri Tei Repnik
(572), Tadeji Kokalj (555) in
Ireni Koprivc (552) manjkal
prispevek ostalih. Že manj
kot 16 ur po končani tekmi v
Radljah so se v Slovenski Bistrici že pomerile z Impolom, neposrednim tekmecem za naslov. Od prvih štirih igralk, ki so nastopile za
Calcit, je le Tia Schatz kljub
lepemu rezultatu (558) izgubila proti reprezentantki
Plavčakovi. Noemi Živković
(543), Lea Drnovšek (556) in
Tea Repnik (558) pa so zmagale. Izkušeni Tadeja Kokalj

(549) in Irena Koprivc (543)
sta v napeti končnici sicer
obe izgubili, a zadržali prednost v kegljih, tako, da je
bilo 5 : 3 za Calcit. Dekletom
gre vsa pohvala. Po nepričakovanem in bolečem porazu
so se zbrala in s pomembno
zmago ostala v boju za naslov.

Druga ženska ekipa brez
možnosti za tretje mesto
Druga ženska ekipa je
najprej doma igrala z Gorico
in zmagala s 7 : 1. Najboljše
pri Calcitu so bile Lidija
Pirman (557), Marija Ravnikar (544) in Štefka Flerin
(520). V 16. krogu pa jim na
gostovanju pri neposrednih
tekmicah za tretje mesto ni
uspelo in so tesno izgubile s
5 : 3. Najboljše so bile Tatjana Hace (558), Marija Ravnikar (537) in Štefka Flerin
(513). S tem porazom nimajo več možnosti za tretje
mesto.
Druga moška ekipa je
najprej gostovala pri Taborski jami. Naši so prikazali
odlično igro in gladko zma-

Stahovica – Že 26. Tek k sv.
Primožu, ki pod taktirko Ivana Urha in KGT Papež tradicionalno poteka v počastitev
občinskega praznika, bo 26.
marca s startom ob 10. uri.
Tek je uvrščen v Tekaški pokal občine Kamnik, pa tudi v
Pokal Slovenije in Prvenstvo
Slovenije v gorskih tekih za

otroške kategorije. Najmlajši
bodo tekli za Pokal Calcita.
Prijave bodo potekale na portalu Prijavim.se. Startnina
znaša 15 evrov, otroci so brez
startnine. Proga bo tradicionalna – od doma krajanov na
Vegradu do cerkvice. Razglasitev rezultatov bo ob 12. uri v
ciljnem prostoru. Tekače čakajo lepe nagrade, najboljše
pa medalje in pokali.

Tretja moška ekipa ostaja
na vrhu
Tretja moška ekipa je po
nesrečnem porazu doma zabeležila dve novi zmagi.
Najprej so v gosteh premagali Triglav 3 s 6 : 2, nato pa
še doma ekipo Železniki 2 z
enakim izidom. Obakrat je
bil odličen Rudolf Vidic (595
in 560 podrtih kegljev), Mirjan Mlinarič je proti Železnikom dosegel 571 kegljev,
Brane Potočnik pa proti Triglavu 555. Fantje so prvi na
tabeli, in kot kaže, bo tako
tudi ostalo.

Hokejski turnir v Snoviku
V soboto, 5. marca, je na pokritem drsališču pri termah potekal hokejski turnir za pokal Term Snovik,
ki sta ga organizirala Turistično društvo Tuhinjska dolina in Športno društvo Podgorje.
Jasna Paladin
Snovik – Na turnirju, s katerim so v Snoviku zaključili
letošnjo drsalno sezono, je
sodelovalo dvanajst ekip z
navijači iz vse Slovenije.
Ob začetku hokejskega turnirja sta navzoče pozdravila
predsednik Turističnega
društva Tuhinjska dolina
Ivan Hribar in predsednik
Športnega društva Podgorje
Gašper Žurbi. Slednji je
predstavil pravila igre, in sicer je posamična tekma tra-

jala deset minut, igrali pa so
po sistemu tri na tri. Ekipe
so se najprej pomerile po
skupinah, sledili so repasaži, uvrstitve v četrtfinale,
polfinale, na koncu pa še finalna tekma, v kateri so si
zmago v napeti igri priigrali
fantje iz Cerknice, ki so svojo skupino poimenovali
Ščuke. Drugo mesto je zasedla ekipa Team kebab iz
Ljubljane in Domžal, tretja
pa je bila vrhpoljsko-podgorska naveza pod imenom
KamTiGaDam; sestavljali so

jo Miha Novak, Matej Novak, Primož Kotnik in Urban Žurbi.
»Pred turnirjem nismo vedeli, kako močne ekipe bodo
prišle, a smo se glede na število prijavljenih ekip zavedali, da bo kar pestro. Vedeli
smo, da smo sestavili kar
močno ekipo, ki bi se lahko
kosala za najvišja mesta, a
smo se nasprotnikov vseeno
lotili brez kakršnegakoli
podcenjevanja. S tretjim
mestom smo zadovoljni, saj
so bile ekipe v končnici pov-

Bliža se gorski
Tek k sv. Primožu
Mira Papež

gali s 7 : 1. Najboljši Franci
Grubar je podrl 585 kegljev,
Rok Jantol 583, Miha Uršič
571, Matic Babnik 566, Andraž Babnik 561 in Jakob
Jančar 549. Žal pa so fantje
nato z neposrednim tekmecem za vrh, ekipo Železniki,
doma izgubili z 2 : 6. Le
Franci Grubar je odigral
dobro (562), vsi drugi pa
krepko pod svojimi zmožnostmi. Fantje imajo tako
le še teoretične možnosti za
prvo mesto in napredovanje.

Najboljše ekipe letošnjega hokejskega turnirja za pokal Term Snovik / Foto: Terme Snovik

sem enakovredne in prav
vsaka od njih bi lahko osvojila turnir. Rad bi se zahvalil
za povabilo na turnir in pohvalil organizacijo turnirja,
bilo je super! Se vidimo naslednje leto,« je organizatorjem po turnirju povedal
Miha Novak.
Od kamniških ekip so se
dobro odrezali tudi Thinski
pobje, ki so osvojili peto
mesto, ekipi Razbijači in
Brunarca iz Vrhpolj pa sta
bili deveta oziroma dvanajsta.
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Pred končnico prvenstva

Calcit znova med
najboljšimi ekipami

V obeh prvih odbojkarskih ligah so do konca letošnje sezone na sporedu le še tekme končnice
državnega prvenstva. Aktualne državne prvakinje, odbojkarice Calcita Volleyja, so vanjo vstopile s
prvega mesta po rednem delu prvenstva, kamniški odbojkarji pa se bodo v boj za naslov državnega
prvaka podali s tretjega mesta.

Odbor za gorsko kolesarstvo Kolesarske zveze
Slovenije je v nedeljo, 6. marca, podelil pokale
najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem zadnje
sezone.

Miha Štamcar

trener odbojkarjev Calcita
Volleyja.

Kristijan Erjavec

Mladinski ekipi že na
zaključnem turnirju

Kamnik – Na podelitvi v ljubljanskem Koloseju je priznanje za najboljšo ekipo
pokala SloXcup znova dobil
kamniški Calcit Bike Team.
V klubskem točkovanju, v
katerem je KD Calcit Kamnik najboljši vse od leta
2009, je drugo mesto zasedel MBK Črni Vrh in tretjega ŠD Energija.

V četrtfinalu s Črnučani
Do tekme z ACH Volleyjem
so bili kamniški odbojkarji
še v igri, da bi na drugem
mestu prvenstvene lestvice
prehiteli Merkur Maribor.
Toda Ljubljančani so bili v
letošnji sezoni še tretjič
pretrd oreh za četo Matije
Pleška, ki je pred tem v letu
2022 zabeležila 14 zaporednih zmag. Med drugim je

prvič premagala tudi Mariborčane. Če bi proti Ljubljančanom v prvem nizu
izkoristili tri zaključne
žoge za vodstvo z 1 : 0, bi
morda na kolena spravili še
vodilno ekipo rednega dela
prvenstva. Toda v športu
»če« ne velja prav veliko.
Realnost je, da bodo
Kamničani v končnico vstopili s tretjega mesta, njihov
nasprotnik v četrtfinalu pa
bodo Črnuče.
»Tekma proti ACH Volleyju nam je dala določene
odgovore pred začetkom
končnice. V prvem in tretjem nizu smo bili obakrat
blizu zmage, vendar smo
skozi vso tekmo naredili
preveč napak v napadu – in
to je tisto, na kar bomo morali biti v prihodnje bolj pozorni. Morali bomo popraviti še določene elemente v
svoji igri. Najbolj pomembno je, da smo v zadnjem času imeli malo težav
s poškodbami (trenutno
ima s tem težave le Martin
Kosmina) in samo želimo
si lahko, da bi bilo tako tudi
med samo končnico. V tem
trenutku smo osredotočeni
le na tekmo s Črnučani, o
čem drugem sploh ne razmišljamo,« je pred nadaljevanjem sezone dejal Pleško,

V Calcitu Volleyju so za zdaj
lahko zadovoljni tudi z igrami svojih dveh mladinskih
ekip, kjer se prav tako spogledujejo z visokimi uvrstitvami.
Predvsem to velja za kamniške mladinke, za katere
igrajo tudi štiri igralke prve
ekipe, ob Naji Boisa, Miji Šiftar in Neji Čižman, ki so kot
rečeno tudi na širšem seznamu slovenske ženske reprezentance, je tu še Živa Javornik. Redni del tekmovanja so
varovanke Tjaše Gadža končale na drugem mestu v 1.
ligi – zahod, toda na zaključnem turnirju bo končno prvo
mesto vsekakor dosegljivo.
Svoj prvi cilj, uvrstitev na
zaključni turnir prvenstva,
so v prvi ligi dosegli tudi
mladinci. Trenutno so na
četrtem mestu, do konca rednega dela prvenstva morajo odigrati še dve tekmi, a
tudi zanje velja, da se bo o
vsem odločalo na zaključnem turnirju. Štiri kroge
pred koncem prve kadetske
lige so si mesto na zaključnem turnirju zagotovili tudi
kadeti Calcita Volleyja.

Princi in princese šprinta
Po dolgem tekmovalnem premoru so od konca februarja plavalci Plavalnega kluba Kamnik znova
aktivni tudi na tekmah.
Matjaž Spruk
Kamnik – Na pustno soboto
so kamniški plavalci v Zagrebu osvojili deset odličij;
26. februarja je v pokritem
50-metrskem bazenu Utrina potekal plavalni miting
ZPK 2022. Nastopili so plavalci iz 24 klubov, med njimi treh slovenskih. V konkurenci 279 plavalcev so
Plavalni klub Clacit Kamnik
zastopali štirje plavalci pod
vodstvom trenerja Mihe Potočnika. Lena Novak, Iza Videc, Ivana Lukan in Nik Peterlin so se v hrvaški prestolnici odlično odrezali in v
mesto pod kamniške vršace
prinesli deset medalj.
V kategoriji kadetinj in kadetov so dosegli naslednje rezultate: Lena Novak je osvojila 1. mesto na 1500 m prosto,
200 m prosto ter v isti disciplini tudi 2. mesto absolutno
ter 3. mesto na 50 m prosto.
Iza Videc je osvojila 2. mesto
50 m hrbtno ter 3. mesto na
100 m in 200 m hrbtno. Iva-

na Lukan je osvojila 3. mesto
200 m prsno. Nik Peterlin je
osvojil 2. mesto 800 m prosto v absolutni in kadetski
konkurenci ter 2. mesto na
50 m in 100 m prosto.
V soboto, 5. marca, je v
25-metrskem bazenu v Ti-

voliju v Ljubljani potekala
plavalna tekma Princ in
Princesa šprinta 2022. Plavalci na tekmi plavajo samo
25-metrske discipline, hkrati pa so razdeljeni v štiri starostne skupine. Kot zanimivost je na tekmi tudi disci-

Anna Losieva je v svoji skupini dosegla štiri prva mesta.

plina 25 metrov plavanja
pod vodo, imenovana
apnea.
Za plavalni klub Calcit Kamnik je pod vodstvom trenerja Emila Tahirovića nastopilo 16 tekmovalcev.
Anna Losieva je v svoji skupini priplavala štiri prva
mesta, in sicer na: 25 m
prosto, 25 m hrbtno, 25 m
prsno in 25 m delfin. Taja
Klemen je osvojila vse tri
barve žlahtnih kovin: 1. mesto na 25 m hrbtno, 2. mesto
na 25 m prosto in 3. mesto
na 25 m delfin. Nina Vrhovnik je priplavala 2. mesto na
25 m prosto in na 25 m delfin ter 3. mesto na 25 m
prsno. Laura Podgoršek je
bila tretja v disciplini 25 m
apnea, Neža Hren tretja na
25 m prsno in Ana Avbelj
druga na 25 m prsno. Na
koncu tekme je potekal tudi
finale na 100 m mešano,
kjer sta blesteli Calcitovi plavalki Nina Vrhovnik s 3.
mestom in Taja Klemen s 7.
mestom.

mesto osvojila Hana Kranjec Žagar, v isti starostni
kategoriji med fanti je bil
tretji Ambrož Vovk. V članski kategoriji je Calcit Bike
Team osvojil obe najprestižnejši prvi mesti v elitni kategoriji. V ženski je bila najboljša Maruša Knap, v moški pa Rok Naglič. Med mlajšimi člani je bil tretji Blaž
Žle. Med najmlajšimi veterani 1 je bil najboljši Boštjan

Med dekleti do 17 let je prvo mesto osvojila Hana Kranjec
Žagar. / Foto: Prijavim.se
V mlajših kategorijah so
barve Calcita na podelitvi zastopali trije tekmovalci. Med
deklicami do 11 let je bila
tretja Anamarija Kosec, med
deklicami do 13 let je skupno zmago slavila Tajda Šoštarko, med dečki do 15 let
pa Gašper Štajnar. Tretji v
skupnem seštevku kategorije do 15 let je bil Nik Golob.
V mladinskih kategorijah je
med dekleti do 17 let prvo

Hribovšek, med veterani 3
Valter Tomšič, med veterani
4 pa je tretje mesto osvojil
Bojan Kemperl.
V nedeljo, 27. marca, se v
Vrtojbi začenja letošnja sezona slovenskega pokala.
Eden od vrhuncev za kamniški klub bo 22. maja, ko je
na sporedu 24. Kamniški
kros, ki bo tudi letos štel za
točke za mednarodno lestvico UCI C.1.

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.
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Kamnik – Varovanke Gregorja Rozmana so imele 14
dni časa, da se pripravijo na
začetek končnice državnega
prvenstva. Redni del državnega prvenstva so končale
na najboljši možni način, na
prvem mestu, od možnih 63
točk so jih osvojile 59. Izgubile so le v četrtem krogu, ko
jih je doma presenetil SIP
Šempeter, eno točko jim je v
18. krogu v svoji dvorani
odvzel le še GEN-I Volley. O
njihovi premoči govori tudi
podatek, da so imele pred
drugouvrščeno Novo KBM
Branikom kar 11 točk prednosti, tretjeuvrščene Šempetranke pa so imele kar 28
točk manj. Toda vse to pred
začetkom končnice prav nič
ne pomeni. Do ubranitve
naslova državnih prvakinj,
že tretjič zaporedoma, bodo
morale zmagati še sedemkrat.
»S kondicijskim trenerjem
Gregom Sobočanom sva se
odločila, da bodo imele
igralke po bolečem porazu v
finalu zaključnega turnirja
srednjeevropske lige na Dunaju nekaj prostih dni. Mislim, da je bila to prava odločitev, saj so se igralke na
treninge vrnile z novo ener-

gijo. Zavedamo se, da dozdajšnji rezultati v državnem
prvenstvu prav nič ne štejejo
in da bo šlo v končnici za popolnoma novo zgodbo.
Popravnih izpitov ne bo več,
vsaka tekma bo odločilna,«
pred začetkom končnice
opozarja Gregor Rozman,
trener kamniških odbojkaric.
Dobre igre odbojkaric Calcita Volleyja je opazil tudi
Marco Bonitta, sloviti italijanski strokovnjak, ki bo v
prihodnje vodil slovensko
žensko reprezentanco. Na
prvi sestanek, na katerem je
kandidatke za reprezentanco seznanil s programom
dela in cilji, je vabilo dobilo
šest Kamničank, Eva Pavlović Mori, Naja Boisa, Mija
Šiftar, Neja Čižman, Leja
Janežič in Fatoumatta Sillah.
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Zanimivosti

V knjižnici se predstavlja Lipa
V avli Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik je še do konca marca na ogled razstava ustvarjalnih
krožkov Društva Lipa Domžale.
Jasna Paladin
Kamnik – Društvo Lipa
Domžale – univerza za tretje življenjsko obdobje združuje tudi veliko Kamniča-

nov, ki si v jeseni življenja
želijo učiti, ustvarjati in
sploh početi vse tisto, za kar
pred upokojitvijo niso imeli
časa ali priložnosti. Del tega,
kar počnejo, v marcu pred-

Unicefove punčke / Foto: Jasna Paladin

stavljajo na razstavi v avli
kamniške knjižnice. Razstavili so izdelke svojih študijskih skupin Mozaik, Keramika, Klekljanje in Slikarstvo, prav posebno mesto pa

na razstavi zasedajo Unicefove punčke, ki jih izdelujejo v društvu in jih za dvajset
evrov lahko posvojite in tako
prispevate v Unicefov program za cepljenje otrok.

Izdelki študijske skupine Mozaik / Foto: Jasna Paladin

Delo Toneta Žnidaršiča na znamki
Jasna Paladin
Ljubljana – Glasbena matica
Ljubljana v letošnjem letu
praznuje 150-letnico, ta visoki jubilej pa so na Pošti Slovenije zaznamovali z izdajo
priložnostne znamke, ki pa
je tesno povezana s kamniškim umetnikom Tonetom Žnidaršičem (1923–
2007).
Znamka, ki je izšla 11. marca, namreč upodablja pročelje stavbe Glasbene matice
Ljubljana na Vegovi ulici v
Ljubljani, pri kateri je kot

slikar leta 1952, ko je bila
stavba deležna prenove, sodeloval tudi Tone Žnidaršič.
Njegovo delo so prav prepoznavni medaljoni, ki krasijo stavbo in so upodobljeni
tudi na znamki, zato je soglasje k izdaji podala tudi
umetnikova hči Mojca Žnidaršič.
Tone Žnidaršič je za svoje
kakovostno likovno ustvarjanje ter izjemen pedagoški
prispevek k sodobni slovenski likovni umetnosti leta
2007 prejel tudi zlato priznanje Občine Kamnik.

Prejeli smo

Med gorami
Ko grem med gore (kjer se Nevljica spoji s Španico), srečujem skupine ljudi. Pogovarjajo
se med seboj, poleg so tudi otroci. Zelo pohvalno bi bilo, če
bi otrokom razložili, katere
velike rastline rastejo: bukev,
smreka, hrast, jelša in jelka
(ki je je zelo malo).
Če se postavimo na cesti (kjer
stojimo) v smeri vodotoka, je
na naši levi strani levi breg, a
na desni je desni breg. Ljudje
pa odmetavajo vejevje, vso nesnago, ki se pojavi v hiši, češ
– zaščitili bomo brežino, a je v
resnici ne. Ubogi gasilci, ki
morajo ob neurju reševati
most, da ne bi šla voda čezenj.
Zaman je polagati vso nesnago na desni breg. Sem spadajo
samo velike skale.
Zadnjič sem poslušala oddajo,
kako načrtno gospodarimo z
gozdovi – pa ni res. Če grem
'med gore', vidim, da je na levem bregu posušenega drevja,
enako je na desnem bregu. Les
leži povsod, če ga boš pa vzel
za kamin podkurit, te imajo
lastniki gozdov za tatu.

No, še lepši del: takoj za tablo
je Mrkač (betonirana brežina), globoka jama brez skal –
tomf (kopališče za Vrhpolje in
Sotesko). Takoj za jezom je
Kobilica (nasproti navoženega kamenja), nato sledi Hudournikov becirk (kjer gre
Vrhpoljčan ob hudi uri nabirat mivko), sledi jasa in nato
Zlato vrje (skala, kjer je nekoč
nekdo padel v globino). No, pa
ni še konec – sledi Špinov travnik in nato brv. Dalje je jasa
in Skala, ko prideš na Vir.
Tujerodne (invazivne) rastline
imajo namen spodriniti naše
lepe rastline in to so: zlata rozga, japonski dresnik (kjer je
Hudournikov becirk), žlezava
nedotika (visoka rastlina z rožnatimi cvetovi), ambrozija in
orjaški dežen. So rastline, ki ne
pozebejo: smreka, tisa, jelenov
jezik, praprot (ne stelja), biček
– zimska preslica, trnje – robida, vse vrste mahov ter trave in
slatinka.
Sedaj so pokukali že zvončki.
Srce me boli, ko jih nekateri
nesejo cele šope domov. Saj je
rastlina najlepša, kjer cveti!
Toliko o moji dolini, saj so
ljudje že pozabili na stara
imena.
Marija Turkalj, Vrhpolje

Policijska kronika
Tatvina defibrilatorja na Veliki planini
Neznanci so iz reševalne sobe na zgornji postaji nihalke na
Veliki planini odtujili defibrilator znamke Telefunke tip
AEDFR1. Sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Kamniku
Policisti so na območju Kamnika obravnavali poskus vloma
v stanovanjsko hišo. Neznani storilec je v času zimskih počitnic skozi balkonska vrata poskušal vlomiti in tako priti v
notranjost, vendar je od dejanja odstopil. Sledi kazenska
ovadba na pristojno tožilstvo.
Znamka ob 150-letnici Glasbene matice Ljubljana

Vlom v kavarno na območju Kamnika
Operativno-komunikacijski center je bil obveščen o sproženem alarmu v kavarni na območju Kamnika. Na kraju je
patrulja z zbiranjem obvestil ugotovila, da je neznani storilec vlomil skozi vhodna vrata in tako prišel v notranjost. Iz
notranjosti je odtujil blagajno z menjalnim denarjem. Sledi
kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.
© s. staub

RENAULT CAPTUR
E-TECH HIBRID

Zaradi opitosti omagal
Policista sta pri kontroli območja Kamnika opazila ležečega moškega, za katerega se je izkazalo, da je zaradi opitosti padel in se poškodoval po glavi. Ker so se mimoidoči zgražali nad njegovim dejanjem, mu je bil skladno z
Zakonom o javnem redu in miru izdan plačilni nalog, zanj
pa so v nadaljevanju poskrbeli reševalci Zdravstvenega
doma Kamnik.

Zaprosile za mednarodno zaščito
že za

179 €

/mesec*
5 let podaljšanega jamstva
*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km.
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

renault.si

Na policijski postaji se je zglasila državljanka Republike Slovenije skupaj s tremi državljankami Ukrajine. V razgovoru je
bilo ugotovljeno, da so se z vlakom zaradi vojnih razmer
odpravile iz Ukrajine v Slovenijo, kjer so poiskale pomoč pri
znancih, ki jim bodo tudi nudili zatočišče. Vse tri osebe so
v postopku zaprosile za mednarodno zaščito, policija pa bo
obravnavala postopek skladno z veljavno zakonodajo.

Poskus samomora
Policisti so bili poslani na kraj, kjer je moški poskušal storiti
samomor, vendar so ga sorodniki še pravočasno našli in
obvestili policijo ter Zdravstveni dom Kamnik. Zdravstveni
delavci so oskrbeli osebo in jo odpeljali v nadaljnjo oskrbo,
policisti pa bodo o dogodku napisali poročilo na Oddelek
državnega tožilstva.

13

petek, 18. marca 2022

Zanimivosti

Tudi sladki grižljaj

Kamniški sudoku
sudoku_LAZJI_22_kam_06
NALOGA

LAŽJI
SUDOKU

V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, se vsako pomlad razcvetijo kronice.
Pravimo jim tudi veliki pomladanski zvončki. Vsakič znova ta simpatična mala cvetica navduši. V
parku so ji letos v svoji kavarni posvetili tudi sladki grižljaj.
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Pomladanski veliki zvonček
poznamo tudi pod imenom
kronica ali norica.
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nudbo sladic v arboretumski
kavarnici. Privoščite si lahko
»cakepops«, kolaček ali tortico kronica. Po slednjih je kar
precej povpraševanja, okusa
pa sta sadni, kjer vaniljev biskvit lepo dopolnijo okusi
maline, pasijonke in mousse
temne čokolade, ter čokoladni – čokoladno tortico sestavlja čokoladni biskvit z dodanim čokoladnim ganšem in
ravno tako moussom temne
čokolade.
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Monoporcijska tortica kronica

pričakujejo na elektronskem
naslovu info@arboretum.si.
Najboljši trije posnetki lanskega natečaja pa so razstavljeni na panojih pri pristavi. Izbrala jih je strokovna
komisija foto, kino in video
kluba Mavrica iz Radomelj.
Prvič so natečaj razpisali
lani, prispelo pa je kar 52 fotografij desetih fotografov.
Po prvih treh mestih so tokrat posegla dekleta. Od tretjega do prvega mesta si sledijo fotografije Bince Lomšek, Klare Ravnikar in Nine
Lozej, ki je s svojo fotografijo osvojila prvo mesto.
V Hujski loki si lahko ogledate tudi razlagalno tablo z
osnovnimi informacijami o
mokrišču in njegovem živem
svetu, zavarovanih vrstah in
pravilih, kako se na njem vesti. Izveste pa tudi, zakaj kronice in zvončki v naravi skoraj nikoli ne rastejo skupaj.
Praznik kronic so v parku
nadgradili še s posebno po-
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Volčji Potok – Kronice tu s
svojimi cvetovi pobelijo pet
hektarjev močvirnega gozda,
bregove potokov in robove
vlažnih travnikov. Gre za
enega večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji.
Letošnji Praznik kronic v
Arboretumu Volčji Potok so
sicer začeli že s pustno soboto, obiskovalci parka pa si

jih lahko ogledajo še do 20.
marca 2022.
V tem času je odprt tudi natečaj za najboljšo fotografijo
in kratek, do 45 sekund dolg
filmček na temo Kronice v
Arboretumu. Učenci osnovnih šol pa se lahko predstavijo s kratko pravljico o kronici. Zmagovalec bo za svoj
razred prislužil prost vstop
za končni izlet ali ekskurzijo. Izdelke v Arboretumu
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80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
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.

10,
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. in 2. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti
15 EUR, 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 1.
aprila 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Prireditve, zahvale
Četrtek, 24. marca, ob 18. uri
Večer retro igranja: SNES Classic – Super Mario Kart

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK

Prireditve v marcu in aprilu
Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem in šport Kamnik. Če želite,
da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem mesečniku
Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/VpisDogodka.
Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v
marcu? ter tudi v elektronskem mesečniku,
ki vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš
elektronski predal. Prijave preko obrazca
Ostanimo v kontaktu na dnu spletne strani
www.visitkamnik.com.

Četrtek, 24. marca, ob 18. uri, Mekinjski samostan
Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov: Pomladni koncert

Vstopnina: 5 evrov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Ponedeljek, 21. marca, ob 18. uri, Zoom platforma
Iskanje svoje poti, delavnica z Marjano Žnidaršič

Program: koncert kamniške Lire, recital poezije in odprtje likovne razstave Rišemo pesmi Franceta Balantiča
Organizator: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Vstopnina: prost vstop

Območna revija plesnih skupin. Vstop prost! Obvezen prevzem
brezplačnih vstopnic.

Petek, 1. aprila, ob 10. uri
Koncert probahodniK: Echoes in Before Time
Vstopnina: 5 evrov
ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Torek, 29. marca ob 18. uri, Zoom platforma
Enajsta šola o antiki: Kako Afrodita postane Venera, ddr.
Verena Perko

Sobota, 19. marca, ob 8. uri, Tržnica Kamnik
Tržnica slaščic
Vsi zbrani prispevki bodo šli v dobrodelne namene.

Zoom povezava bo objavljena na spletni strani knjižnice

Vokalno-gibalna predstava. Vstopnina: 10 evrov

Sobota, 26. marca, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Javni sklad RS za kulture dejavnosti OI Kamnik: Finesa plesa

Četrtek, 31. marca, ob 18. uri
Popoldne družabnih iger: Štrbunk

Torek, 22. marca, ob 18. uri, Mekinjski samostan
Prireditev ob 100. obletnici rojstva Franceta Balantiča

Petek, 18. marca, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Ljudske pevke predice, koncert ob 20-letnici delovanja
Sobota, 19. marca, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Ritual: Iz glasine

Sobota, 26. marca, ob 19. uri
Eksperimentalni haiku večer

Potrebne predhodne prijave: prireditve@kamnik.sik.si

DOM KULTURE KAMNIK

Vstop prost!

Petek, 25. marca, ob 20. uri
Koncert probahodniK: Killa Brin in DaGemini

Vstopnina: 15 evrov/20 evrov

PLESNI KLUB ŠINŠIN

Torek, 29. marca, ob 18. uri, dvorana knjižnice
Predavanje razvojni cikli družine, Melisa Spruk: razvoj
otroških možganov

Sobota, 26. marca, ob 9. uri
Šinšinova Šponijada
Dogodek je namenjen vsem starostnim skupinam. Zaželene prijave
na info@sinsin.si.

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN

Ponedeljek, 28. marca, ob 18.30, Klub Kino dom
Glasbena šola Kamnik: A me slišiš? – Kitara nas zabava,
skladatelj na obisku.
Koncert učencev Glasbene šole Kamnik. Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Torek, 29. marca ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Slovesnost ob prazniku s podelitvijo priznanj Občine Kamnik
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Četrtek, 31. marca, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Študentski klub Kamnik: Akustični koncert – Hamo in Rudi
Bučar

Petek, 18. marca, ob 19. uri
Predavanje Bogomila Brvarja: Znameniti Kamničan Franc
Pirc (1785–1880)

Komedija. Vstopnina: 16 evrov

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 23. marca, ob 18. uri, grad Zaprice
Muzejski večer: predavanje dr. Igorja Sapača – Zgodovina
dvorca Zaprice in njegov stavbni razvoj

GALERIJA POGLED

Sobota, 19. marca, ob 10. uri
Mednarodni dan gozdov v Termah Snovik

Četrtek, 31. marca, ob 19. uri
Odprtje likovne razstave Katarine Spacal – Tkane slike

Prireditev na prostem, vstopnina: brezplačno

Prost vstop

Nedelja, 20. marca, ob 11. uri
Palček Snoviček se uči ščetkati zobke
Prireditev za otroke, vstopnina: brezplačno

ZAHVALA

Torek, 22. marca, ob 16. uri
Svetovni dan voda v Termah Snovik
Programu o zdravilni termalni vodi, skrbi za okolje in skrbi za varovanje voda ter trajnostnem turizmu. Prijavite se lahko na animacija@terme-snovi.si ali 051 313 966.
Pohod je brezplačen.

Torek, 29. marca, ob 10. uri
Dan odprtih vrat

Sreda, 30. marca, ob 18. uri
Javno vodstvo po novi gostujoči razstavi Kärnten/Koroška
(ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu

Na prireditvi bodo sodelovali Folklorna skupina Kamnik, pevski zbor
Šutna iz Kamnika, skupina na starih trobilih iz Stranj in PSPD Lira

TERME SNOVIK

ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA

Vstopnina: prost vstop

Nedelja, 27. marca, ob 16. uri, Glavni trg v Kamniku
Praznovanje pomladi

Vstop prost. Obvezno potrdilo PCT.

Zaključek Dobrodelnega marca. Vstopnina: 25 evrov/30 evrov

Petek, 1. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Uroš Kuzman in Aleš Novak: Mali otroci, veliki problemi

PSPD LIRA

KIKŠTARTER KAMNIK

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)
V 75. letu nas je zapustil naš dragi

Sreda, 23. marca, ob 18. uri
Delavnica Grajenje blagovnih znamk

Božidar Gjurin

Vstopnina: brezplačno, obvezne predhodne najave

iz Kamnika

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

petek, 18. marca, ob 20. uri
Stand up: Open mic

Vstopnina: prost vstop

Povezovalka večera – Ajda Peternel; nastopajo – Gregor Skok, Bine
Plaznik, Jan Cunja, Jan David Kljenak, Rok Škrlep in Jan Kreuzer.
Vstop prost!

Foto: Gorazd Kavčič

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

Žena Lidija, sinova Anže in Matej z družinama

ZAHVALA

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!

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

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.

V 88. letu starosti se je od nas
poslovila naša draga mama,
babica in prababica

Antonija Poljanšek
iz Markovega

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in ostale darove. Hvala dr. Hajdinjakovi in dr.
Trunkovi za zdravstveno oskrbo. Posebej se zahvaljujemo sestri Tatjani in negovalki Petri za vso pomoč in
podporo. Hvala pevcem kvarteta Grm in gospodu Luki
Demšarju za lepo opravljen obred.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala gospodu
žup
niku Ediju Strouhalu za lepo opravljen pogrebni
obred, pevcem, trobentaču, sosedi Mojci Zavasnik za
vsakdanjo pomoč ter sosedi Nežki Zalaznik Poljanšek za
ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
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Zahvale
Časopis

ZAHVALA
Vekovečna dragih je bližina,
smrt je le združitve navečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(M. Kačič)
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V 67. letu se je od nas poslovil

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

č

brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva

stran 5

ZAHVALA
Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče,
k vodam počitka me vodi ...

zd Kavči

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjene darove, sveče in cvetje. Hvala reševalni ekipi Kamnik za
hitro pomoč. Zahvala Stanetu Žavbiju za poslovilni govor, pevcem kvarteta GRM, trobentaču, uslužbencem
KPK ter župniku Janezu Gerčarju za lep obred.
Hvala vsem, ki ga boste hranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi

Žale ♦ Mekinje ♦ Nevlje ♦ Podgorje

Časopis Kamničan-ka

Cveto Lanišek
iz Šmarce

KAMNIK - KOMENDA

Foto: Gora

v občini Kamnik.

Testiranje
v Kamnikutudi

Stojimo vam ob strani skozi korake slovesa.

Pokličite 041/962 143,
Mateja Žvižaj

stran 7

stran 9

24 urna dežurna služba

stran 16

041 634 948

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Kamničan-ka dne 18. februarja 2022 z geslom DOBRA
HIŠA KAMNIK, so: 1. nagrado, darilni bon v vrednosti 15
eur prejme Tadej Sedlar iz Kamnika, 2. nagrado, darilni
bon v vrednosti 10 eur prejme Barbara Pezdirc iz Radomelj in 3. nagrado, darilni bon v vrednosti 5 eur prejme
Breda Martinčič iz Mengša. Nagrajencem čestitamo.

ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.
V 86. letu starosti se je od nas
poslovil naš ljubi mož, ati in ata

V 80. letu starosti je zaspal naš dragi

Ludvik Kancilija
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, darovano cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Hvala
župnikoma gospodu Janezu Gerčarju in gospodu Luki
Demšarju za lepo in sočutno opravljeno bogoslužje.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Janez Golob

ZAHVALA

iz Šmarce

Ne poznamo svetlobe,
ki te spremlja sedaj,
ne poznamo besede,
ki bi te vrnila nazaj.

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja in za podarjene darove vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem. Hvala g. župniku Janezu Gerčarju za lep in
sočuten obred. Zahvaljujemo se tudi Prvemu slovenskemu pevskemu društvu Lira in pevcem kvarteta Grm
za lepo odpete pesmi. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

V 73. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi
mož, sin, ati, ata, brat, tast in stric

Žalujoči: žena Cvetka in sin Jani z družino

Jože Slatnar

Žalujoči vsi njegovi
Volčji Potok, 5. marec 2022

iz Šmarce

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem in vsem, ki so mu
takoj nudili pomoč, enoti NMP Kamnik, UKC Ljubljana,
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečene besede sožalja, sveče, svete maše in druge darove ter vsem,
ki ste molili za njegovo zdravje. Hvala g. župniku Janezu
Gerčarju, govornikoma, pevcem in praporščakom za lepo
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ste se
od njega poslovili in ga boste ohranili v lepem spominu.

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila draga
mami, mama in prababica

Marija Lajmiš
rojena Zamljen iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala župniku Luku Demšarju za
lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi negovalnemu
osebju Socialno varstvenega zavoda Taber, posebno medicinski sestri gospe Atifi Mehić za spoštljiv odnos in
vso skrb.
Hčerki Ema in Jana z družino

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Na pragu 91. leta starosti se je od
nas poslovila naša draga mama,
babica, tašča, sestra, teta

Žalujoči vsi njegovi

Marija Homar
roj. Cevec s Podhruške

ZAHVALA

Iskrena zahvala vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom
in znancem za izrečena sožalja, darovane sv. maše, sveče in cvetje. Iskrena zahvala tudi duhovnikoma Ediju
Strouhalu in Danijelu Kaštrunu za dolgoletno duhovno
oskrbo mame ob prvih petkih ter patronažni službi ZD
Kamnik in dr. Marti Jerman za zdravniško oskrbo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

Žalujoči vsi njeni
Februar 2022

V 89. letu nas je zapustila naša draga mami,
babica, prababica in tašča

Marija Osolnik

Zahvale,
osmrtnice
Za objavo osmrtnice
ali zahvale v Kamničan-ki

pokličite
04 201 42 47

ali pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se negovalnemu osebju Doma počitka Mengeš za oskrbo in prostovoljcem Zavoda Oreli in ge. Martini Plahuta za pomoč
na domu. Hvala KPK Kamnik, pevcem kvarteta Grm,
trobentaču in gospodu župniku Janezu Miklavčiču za
obred slovesa.
Žalujoči vsi njeni
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Srednjeveška večerja

Maistri za mir

Gostilnica Pri podkvi v starem mestnem jedru, tik pod Malim gradom, je na gregorjevo gostila pravo
srednjeveško večerjo, ki so jo »zakuhale« Darja Pirš, Polona Janežič in Kristina Jakopič.

Dijaki in profesorji Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik so minuli četrtek na
šolskem igrišču pripravili shod v podporo vsem,
ki trpijo zaradi vojn.

Alenka Brun

Jasna Paladin

Kamnik – Pečena postrv z
blanširano in zabeljeno zelenjavo, grahova juha s popečeno čebulo, kuhana krača s
pehtranovimi štruklji, omaka iz jabolk in hrušk, piščančje kračke za glavno jed; ter
za sladico fige, kuhane v rebuli in servirane na cvrtnjaku – tako se je glasil meni
tokratne srednjeveške večerje. »Zakrivile« so jo Darja
Pirš, ki jo poznamo iz Vratarnice, Polona Janežič
(Obujeni okusi), ki se ukvarja z zgodovinsko prehrano in
aprila odhaja na Dansko,
kjer bo kuhala v srednjeveški
restavraciji, in pa obraz iz
preteklega televizijskega
šova MasterChef Slovenija
Kristina Jakopič. Sicer je
doma iz Žirovnice, cvetličarka, ki pa ji je uspelo združiti
ljubezen do cvetja in hrane.
Srečate jo lahko tudi v Vratarnici, kjer pomaga. Čisto
za konec pa so na mizo prispele še sirne plošče s kutinovim sirom oziroma želejem,
kar je še dodatno razveselje-

Kamnik – Mirovni shod, na
katerem so sodelovali dijaki
vseh letnikov in njihovi profesorji – skupaj skoraj tisoč
oseb – so poimenovali Maistri za mir.
Nadeli so si bele pentlje, narisali in napisali nekaj transparentov in s svojimi telesi
na igrišču oblikovali napis
MIR. Pripravili so tudi kulturni program z nagovori in
glasbo, ki ga je povezoval
predsednik dijaške skupnosti Matic Hrabar, ob ogra-

ji igrišča pa so pripravili teren, kamor bodo posadili
sončnice.
»Dijake smo pozvali, naj se
oblečejo v belo; namenoma
smo se želeli izogniti ukrajinskim barvam, saj pozivamo k miru povsod in sočustvujemo z žrtvami vojn
povsod,« nam je pojasnila
ena od pobudnic shoda Andreja Sabati Šuster, ravnatelj šole dr. Branislav Rauter
pa nam je povedal, da je
eden od namenov shoda
tudi ta, da se dijaki zavejo,
da vojna ni daleč stran.

Darja Pirš, Polona Janežič in Kristina Jakopič / Foto: Alenka Brun

Preprosto, a okusno
Pobuda za večerjo je prišla s
strani Pirševe in Janežičeve.
Dorekli sta meni, medtem ko

Kuhana krača s pehtranovimi štruklji, omako iz jabolk in
hrušk ter piščančje kračke / Foto: Alenka Brun

sta se v času dogodka po kuhinji gostilnice sukali Janežičeva in Kristina Jakopič. Dekleta so tako obljubo, da bodo
gostom poskušala pričarati
čim bolj avtentično kulinarično doživetje, izpolnila. Navdih zanj je bil poleg skrivnostnosti kamniškega srednjega veka popotni dnevnik
oglejskega kanclerja Paola
Santonina, ki je skozi kamniške kraje ob škofu potoval
konec 15. stoletja in je bil nad
kulinaričnimi dobrotami in
geografskimi lepotami Slovenije zelo navdušen. V vasi
blizu Kamnika se sicer ni
preveč dobro najedel, pogostili so ga s sirom in jajci, morda pa bi ga v samem mestu
bolj razvajali. Vsekakor se
tokratne srednjeveške večerje
zagotovo ne bi branil. Janežičeva še pove, da je bil sploh
navdušen nad postrvjo, zato
so jo tudi uvrstile na meni.
Ostali okusi so bili dokaj

močni, kar tistemu času priteče, zraven pa so gostje lahko pili vino ali pivo. Jedi so
sicer rahlo prilagodile, a v
veliki večini so se kar držale
receptov. Veliko so uporabljale začimbe, ki so jih poznali
tudi že v tistem času, so pa
bili poleg pijače dobrodošlice
oziroma eliksirja za dolgo
življenje – v njem najdemo
žajbelj, ingver, vino, med
(tudi vinska rutica naj bi bila,
pa so jo tokrat izpustile) – izjemno dobro sprejeti tudi
piškoti dobrodošlice v obliki
podkvic iz pšenične moke ter
sladki iz pirine polnozrnate.
Slednji, namigne Janežičeva,
so narejeni po receptu znamenite nune Hildegarde. Za
res pravo živahnost pa so ob
hrani in jedači poskrbeli še
člani Kulturnega društva
igralske skupine viteza
Gašperja Lambergarja, ki prihajajo z Bleda in njegove
okolice.

Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik
so pripravili tudi nekaj transparentov. / Foto: Jasna Paladin
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valo brbončice prisotnih.
Srednjeveška večerja je bila
razprodana in nikogar ni
motilo, da sta jih na mizi pričakali leseni žlici, po krači je
pa večina posegla kar z roko.

Mladi so takole opozorili, da si na svetu želijo mir.

Razglašena velika
požarna ogroženost
Jasna Paladin
Kamnik – Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega
okolja, ki od 14. marca velja
na območju celotne države,
in sicer na območjih naravnega okolja brez snežne
odeje.
Z dnem razglasitve velike
požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem
okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih
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Po nagelj na Limbarsko goro

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP
ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Moravče – Člani Društva krajanov Limbarska Gora vabijo
tudi občane Kamnika na tradicionalni, že 33. Pohod po nagelj na Limbarsko goro. Ob 9. uri bo maša v cerkvi sv. Valentina, od 11. ure dalje pa kulturni program. Vse pohodnice
bodo tudi tokrat prejele nagelj. J. P.
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ali drugih predmetov ali
snovi, ki lahko povzročijo
požar, kuriti in požigati na
območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove,
izven pozidanih površin
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti,
ki lahko povzročijo požar ter
izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne
ogroženosti izvajala poostren nadzor.
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