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Kamnik – Telovadnica 
Osnovne šole Toma Brejca 
je v četrtek, 11. aprila, pokala 
po šivih, da je dobrodelni 
koncert razprodan, pa so or
ganizatorji sporočili že ne
kaj dni pred dogodkom. 
Vsekakor izjemna novica za 
kamniške gorske reševalce, 
ki so dobili potrditev, da v 
svojih težavah niso sami in 
da bodo – čeprav nesebično 
navadno pomagajo sami – 
tokrat dobili pomoč. A poj
dimo po vrsti.
Kamniški gorski reševalci, 
ki dejavnost reševanja v go
rah kot državno javno služ
bo prostovoljno opravljajo 
na območju občin Kamnik, 
Domžale, Komenda, Men
geš, Moravče, Lukovica in 
Trzin, so se letos znašli v 
nezavidljivi situaciji, ki pa se 
je kazala že dolgo časa. Os
tali so namreč brez strehe 
nad glavo. Da bodo morali 
najti novo lokacijo, je znano 
že nekaj let, vse odkar je Ob
čina Kamnik odprodala svoj 
delež v Veterini Kamnik, 
kjer so gorski reševalci imeli 
svoje prostore. Občina Ka
mnik je kupnino v višini 110 
tisoč evrov shranila v pose
ben proračunski sklad in 
gorskim reševalcem vsesko
zi pomagala pri iskanju na
domestne lokacije, a dolga 
leta neuspešno. 
Lokacijo so po številnih ne
uspešnih variantah napo
sled le našli na severnem 
delu območja nekdanje 
smodnišnice, ki je – kot 
pou darjajo – eno zadnjih še 
primernih območij za nji
hovo dejavnost (potrebujejo 
namreč tudi prostor za 
ustrezno delo s helikopter
jem), a zemljišče morajo 
kupiti sami. K sreči so našli 

posluh lastnika, s katerim 
so kupoprodajno pogodbo 
že podpisali. Na zemljišču, 
kjer stoji dotrajan objekt 
nekdanjega skladišča piro
tehnike, so ob pomoči 
Uprave RS za zaščito in re
ševanje začasno postavili 
štiri zabojnike. Kljub dolgo
letni tradiciji in sistemske
mu sofinanciranju za reše

vanje s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje, Funda
cije FIHO in iz proračun
skih sredstev lokalne skup
nosti tako zbrana sredstva 
ne zadoščajo več za normal
no delovanje. "Če še neka
ko krpamo vzdrževanje nuj
no potrebne opreme, pa je 
nemogoče samo s temi viri 

rešiti prostorski problem. 
Treba je namreč upoštevati 
tudi dejstvo, da se je število 
nesreč v zadnjih desetih le
tih podvojilo, država pa ni 
reagirala niti na tem podro
čju in ohranja normativno 
število reševalcev enako, 
kot je bilo pred samim 'bu
mom' gorskih nesreč. Kam
niški gorski reševalci smo 

opozorili tudi na to proble
matiko, vendar bo, preden 
se obrnejo državniška ko
lesja, preteklo še veliko 
vode, mi pa s tem tvegamo 
kvaliteto svojega dela in na 
koncu koncev ob slabih po
gojih tudi življenja naših 
gorskih reševalcev," nam je 
težave pred koncertom 

predstavil Matjaž Šerkezi iz 
Društva GRS Kamnik.
Da si bodo lahko uredili 
streho nad glavo in poskrbe
li za varno in kakovostno 
delovanje, potrebujejo pri
bližno 320 tisoč evrov. Obči
na Kamnik ima v ta namen 
v skladu že 110 tisočakov, ki 
pa jih lahko začnejo črpati 
šele, ko bodo uredili nakup 
zemljišča. Sredstva lahko 
porabijo izključno za rekon
strukcijo obstoječe stavbe in 
njeno popravilo ter za re
konstrukcijo komunalne in
frastrukture. Za nakup 
zemljišča potrebujejo 50 ti
soč evrov, za usposobitev 
stavbe in helikopterskega 
pristajališča za potrebe 
gorskega reševanja pa še 
160 tisočakov. Društvo GRS 
Kamnik mora tako samo 
priskrbeti 210 tisoč evrov in 
pri tem ne sme posegati v 
namenska sredstva, ki jih 
dobi za tekoče potrebe reše
vanja od države. 

Gorski reševalci 
deležni velike podpore
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik so ob koncu minulega leta ostali brez strehe nad 
glavo, za ureditev novih prostorov pa denarja nimajo. Zato so organizirali dobrodelni koncert, 
pomagate pa jim lahko tudi z donacijo. Da razmere do gorskih reševalcev niso pravične, priznava tudi 
predsednik države Borut Pahor, ki se je udeležil koncerta.

Kamniški gorski reševalci so ob prošnji za pomoč naleteli na res velik odziv. Dobrodelni 
koncert je namreč napolnil telovadnico Osnovne šole Toma Brejca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik – Občina Kamnik, 
Mladinski svet Kamnik in 
zavod Mladinski center Ko
tlovnica Kamnik vabijo mla
de od 15. do 29. leta starosti 
na okroglo mizo z naslo
vom Strategija za mlade v 
občini Kamnik za obdobje 
2019–2023, ki bo v torek, 
23. aprila, ob 17. uri v pro
storih Kotlovnice.

Tema okrogle mize bo polo
žaj mladih v občini, vključ
no z izobraževanjem, zapo
slovanjem, stanovanjsko 
politiko, mobilnostjo, druž
benokulturnimi dejav
nostmi, informiranjem, par
ticipacijo in obveščenostjo 
mladih.
Organizatorje vabijo mlade k 
aktivnemu sodelovanju, na 
kar opozarja tudi slogan Bodi 
aktiven, ne ostani skriven!

Bodi aktiven,  
ne ostani skriven!
Mladi od 15. do 29. leta starosti vabljeni k 
pripravi strategije za mlade v občini Kamnik – 
okrogla miza bo v torek, 23. aprila.

OBČINSKE NOVICE

Veseli posluha države
V Šmarci so v dneh ob ob
činskem prazniku tudi ura
dno zaključili izvedbo proti
poplavnih ukrepov v reki 
Kamniška Bistrica, za katere 
je država namenila več kot 
milijon evrov, in predali v 
uporabo del rekreacijske poti 
ob njej.  

stran 2

AKTUALNO

Proti diskriminaciji 
starejših
Tudi v Zavodu Oreli so se 
pridružili vseslovenski akciji 
Dan za spremembe, ki je bila 
posvečena odpravljanju dis
kriminacije.
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MLADI

Mladi o podnebnih 
razmerah
Skupina dijakov z Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Mai
stra Kamnik se je tudi letos 
udeležila že 14. zasedanja 
Mladinskega parlamenta 
Alpske konvencije.
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ZANIMIVOSTI

Kamniški študentje 
dokazali, da se vse da
V okviru Dobrodelnega mar
ca so v Študentskem klubu 
Kamnik na različnih priredi
tvah zbrali več kot osem ti
soč evrov.

stran 13

Kamniškim gorskim reševalcem še vedno lahko 
pomagate, in sicer s SMS s poslano ključno 
besedo GRS5 na številko 1919 in prispevate 5 
evrov ali nakazilom na namenski račun SI56 
0231 1026 1122 215, odprt pri NLB.
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Kamnik – Občina Kamnik si 
z različnimi aktivnostmi pri
zadeva oživiti in poživiti 
mestno središče in tako 
bodo tudi letos občanom 
razdelili sadike cvetja.

»Naša želja je, da bi spomla
di zacvetele okenske police 
prebivalcev ožjega mestnega 
središča, da bi lastniki loka
lov poskrbeli za ozelenitev. 
Zato bomo, podobno kot 
lani, tudi letos med prebival
ce mestnega jedra razdelili 
bone za prevzem sadik bal
konskih rož. Želimo, da pre
bivalci sadike zasadijo ter 
korita z njimi postavijo na 

vidno mesto svojih stano
vanjskih objektov, s čimer 
bomo poskrbeli za cvetoč 
videz našega mesta. Vsi, ki 
bodo sadike zasadili, lahko 
svoj balkon ali lokal fotogra
firajo ter fotografijo delijo 
na družabnih omrežjih z 
oznako @visitkamnik ali/in 
jo pošljejo na naslov za nate
čaj Polepšajmo našo krajev
no skupnost,« nam je pove
dala Petra Čop z Občine 
Kamnik.
Brezplačne sadike cvetja 
bodo stanovalci strogega 
mestnega jedra lahko prev
zeli na Glavnem trgu v sre
do, 24. aprila, med 16. in 18. 
uro (v primeru dežja pa 25. 
ali 26. aprila v Arboretumu) 
s kupončkom, ki ga bodo 
dobili v nabiralnik, ter z 
osebnim dokumentom. Os
tali prebivalci KS Kamnik 
– center bodo brezplačne 
sadike lahko prevzeli v Ar
boretumu v četrtek, 25. 
aprila, v odpiralnem času 
vrtnega centra Arboretum, 
med 8. in 19. uro z izpol
njenim kuponom.

Občina podarja 
sadike cvetja
Brezplačne sadike okrasnega cvetja bodo 
stanovalci strogega mestnega jedra lahko 
prevzeli na Glavnem trgu v sredo, 24. aprila, 
med 16. in 18. uro.

Šmartno v Tuhinju – Na hribčku v Šmartnem bodo v začet
ku maja pripravili tradicionalno, že osmo srečanje starodob
nih vozil. Ljubitelji in lastniki jeklenih konjičkov starejšega 
datuma se bodo zbrali v četrtek, 2. maja. Zbor udeležencev 
bo ob 11. uri, pol ure za tem bo sledila panoramska vožnja 
z ogledom lepot Tuhinjske doline ter s posameznimi pos
tanki in z malico na trasi Šmartno–Laze–Zgornji Tuhinj–
Šmartno–Buč–Hruševka–Ravne–Potok–Loke Srednja vas–
Vaseno–Sidol–Šmartno. Vozniki starodobnikov se bodo 
nato znova zbrali Na hribčku, kjer jih bodo ob 14. uri poz
dravili organizatorji, župan in župnik, nato pa bodo v spro
ščenem vzdušju druženje nadaljevali do večera. J. P. 

Osmo srečanje starodobnih vozil Na hribčku

Sadike cvetja bodo 
stanovalci strogega 
mestnega jedra lahko 
prevzeli s kupončkom, 
ki ga bodo dobili v 
nabiralnik, in osebnim 
dokumentom.
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OBČINA KAMNIK 

objavlja  JAVNE RAZPISE  za

1.  Sofinanciranje dejavnosti društev na področju  
 kmetijstva v občini Kamnik

2.   Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini 
Kamnik

3.  Pospeševanje razvoja malega gospodarstva  
 za naslednje oblike pomoči:
 –  Pospeševanje zaposlovanja
 –  Sofinanciranje zaščite patentov in licenc

4. Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
 ter podeželja v občini Kamnik v letu 2019  
 za naslednje ukrepe:
 –   pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 

sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo:

  –  posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  –  urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
 –   pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem  

kmetijskih proizvodov,
 –  sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije,
 –  pomoč za zagotavljanje tehnične podpore

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si, in sicer od petka, 19. aprila 
2019, dalje. Dodatne informacije lahko dobite pri Katarini 
Ščetinin na telefonski številki 01/831 81 27 ali po elektronski 
pošti: katarina.scetinin@kamnik.si. 

5.   Dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje  
azbestne kritine v letu 2019

6.  Dodelitev sredstev občinskega proračuna za  
 spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe  
 energije in izrabe obnovljivih virov energije  
 v letu 2019: 
 –   vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno  

ogrevanje na lesno biomaso,
 –  vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
 –   vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno-  

ali dvostanovanjskih stavb,
 –  nakup električnega kolesa s pedali,
 –    vgradnja solarnih sistemov za pridobivanje električne   

energije (fotovoltaika),
 –  energetska prenova obstoječih škatlastih lesenih oken.

Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si oziroma je dosegljiva v spreje-
mno-informacijski pisarni Občine Kamnik. Dodatne informaci-
je lahko dobite pri Mihaeli Veternik na telefonski številki 01/831 
82 48 ali po elektronski pošti mihaela.veternik@kamnik.si.  
Rok za predložitev vloge za razpis pod točko številka 5 je  
2. oktober 2019, rok za razpis pod točko številka 6 pa je  
25. september 2019. Za slednjega velja, da prosilec, ki bo  
pridobil nepovratna sredstva po tem razpisu, lahko kandidira 
tudi za dodelitev državnih nepovratnih sredstev, v kolikor bo 
Eko sklad objavil razpis za nepovratne finančne spodbude. 
        
   Matej Slapar l.r.
   ŽUPAN

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

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

ZAHVALE, OSMRTNICE, NAROČNINE:
malioglasi@g-glas.si, 04/201 42 47
narocnine@g-glas.si, 04/201 42 41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (sedež 
uredništva, tel. 04/201 42 00, faks 04/201 42 13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 14.000 izvodov, brezplačno 
ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v Občini Kamnik in okolici. Tisk: 
Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2019 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 3. maja 2019, prispevke lahko 
pošljete najkasneje do četrtka, 25. aprila 2019.
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TRADICIONALNA PRVOMAJSKA BUDNICA 
MESTNE GODBE KAMNIK

Mestna godba Kamnik in Občina Kamnik ob praznovanju  
1. maja 2019 občanke in občane vabita na tradicionalno 
prvomajsko budnico Mestne godbe Kamnik.

Približna časovnica prihodov godbe na prizorišča tradicionalne 
budnice Mestne godbe Kamnik v sredo, 1. maja 2019: 

 3.20 Kamnik (Glavni trg)
 3.35 KS Duplica (Bakovnik–Frezija)
 4.05 KS Podgorje (Ci&Ca)
 4.30 KS Šmarca (Taberna)
 5.00 KS Volčji Potok (brunarica)
 5.45 KS Tunjice 
 6.40 KS Motnik
 7.05 KS Špitalič
 7.45 KS Zg. Tuhinj
 8.15 KS Pšajnovica
 9.05 Vrhpolje (Pri Repniku)
 10.00 Godič
 10.20 Stahovica (Pri planinskem orlu)
 11.00 Kamniška Bistrica

Mestna godba Kamnik se opravičuje za morebitne predčasne 
prihode oziroma nekajminutne zamude na prizorišča budnic. 
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Šmarca – Sanacija struge 
Kamniške Bistrice in izved-
ba številnih protipoplavnih 
ukrepov od Titanove brvi do 
Qlandie v dolžini 2200 me-
trov je bila uspešno zaklju-
čena že lansko leto. Investi-
cija je zajemala izvedbo pro-
tipoplavnih ukrepov na 
obeh bregovih struge, kjer 
so bili obstoječi proti-
poplavni zidovi že močno 
poškodovani, kar nekoliko 
premalo pa je znano dejstvo, 
da je izbranim izvajalcem 
protipoplavne ukrepe uspe-
lo zaključiti kar devet mese-
cev pred pogodbenim ro-
kom, kar je pri gradbenih 
projektih v Sloveniji veliko 
prej izjema kot pravilo. 
Končna vrednost investicije 
je znašala 1,2 milijona evrov, 
in kar občane najbolj veseli 
– kar 84 odstotkov potrebne-
ga denarja je v poplavno var-
nost namenila država.

Sanacija struge se bo 
nadaljevala
Dela še niso zaključena, kar 
je poudaril tudi direktor Di-
rekcije za vode pri ministr-
stvu za okolje in prostor To-
maž Prohinar, saj bo treba 

sanacijo v smeri proti občini 
Domžale nadaljevati, a je 
optimistično napovedal, da 
pogovori z občino o nadalj-
njih aktivnostih že potekajo.
Hkrati s protipoplavnimi 
ukrepi so svojemu namenu 
uradno predali tudi 560 me-
trov dolg odsek rekreacijske 
poti, ki je del zelene osi ob 

Kamniški Bistrici, namenje-
ne pešcem in kolesarjem, s 
katero občina Kamnik sledi 
končnemu cilju, to pa je 
zgraditev rekreacijske pove-
zave z občino Domžale. To 
naložbo je občina financira-
la sama, in sicer v višini 
dobrih 52 tisoč evrov. V 
Šmarci manjka še en odsek 
in povezava med obema ob-
činama bo sklenjena, a tudi 
tu aktivnosti potekajo. Tre-
nutno se namreč ureja in 
projektno rešuje poplavna 
varnost.
Vseh pridobitev so seveda 
najbolj veseli krajani iz 
Šmarce in poslovni subjekti 
z obeh bregov Kamniške Bi-
strice na tem južnem delu 
občine. »Prebivalci Šmarce 
in vseh drugih naselij južne-
je ob tem obrečnem svetu z 

veseljem pozdravljamo po-
zitiven odnos države, da svo-
jo pozornost namenja tudi 
celoviti ureditvi reke Kam-
niška Bistrica, ki je danes 
sicer prijetnega videza, zna 
pa pokazati precej bolj ne-
prijazen obraz. Obe investi-
ciji, tako protipoplavni ukre-
pi kot rekreacijska pot, po-
membno doprinašata h ka-
kovosti bivanja in varnosti 
naših krajanov. Vodna žila 
Kamniške Bistrice je sestav-
ni del naše življenjske osi, je 
pa tudi del urbanega gospo-
darskega okolja, kjer je s 
svojim sistemom mlinščic 
že v preteklosti privlačila 
življenje. Njen velik potenci-
al je tudi v turističnem smis-
lu,« je ob odprtju povedal 
predsednik Krajevne skup-
nosti Šmarca Matjaž Šporar.

Veseli posluha države
V Šmarci so v dneh ob občinskem prazniku tudi uradno zaključili izvedbo protipoplavnih ukrepov  
v reki Kamniška Bistrica, za katere je država namenila več kot milijon evrov, in predali v uporabo del 
rekreacijske poti ob njej.

Zaključek protipoplavnih ukrepov ob Kamniški Bistrici in odprtje dela rekreacijske poti ob njej 
so s prerezom traku naznanili direktor Direkcije za vode pri ministrstvu za okolje in prostor 
Tomaž Prohinar, župan Matej Slapar in predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar. 

Predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar, v 
ozadju Jaka Einfalt in Vasja Gorela Burja iz Glasbene šole 
Kamnik, ki sta poskrbela za kulturni program. / Foto: Jasna Paladin

Odlično sodelovanje z državo na tem projektu je pohvalil 
tudi župan Matej Slapar. / Foto: Jasna Paladin
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Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,

ob dnevu upora proti okupatorju, 27. aprilu, in ob mednaro-
dnem prazniku dela, 1. maju, vam v svojem imenu in v imenu 
sodelavcev občinske uprave iskreno čestitam.

Slovenski narod smo sposobni ljudje, pripravljeni za ustvarja-
nje in delo; ohranili smo se v neprijazni zgodovini, kar nam je 
lahko v ponos in garancija za naprej. S skupnimi močmi bomo 
našli pravo ravnotežje med gospodarsko uspešnostjo in soci-
alno pravičnostjo ter obenem zmogli razumen dialog, ki ne 
terja poražencev, ampak omogoča, da bomo zmagovalci vsi.

Vljudno vas vabim, da se udeležite slovesnosti ob dnevu upo-
ra proti okupatorju, ki bo v petek, 26. aprila 2019, ob 17. uri v 
parku Evropa. V kulturnem programu bodo nastopili Mestna 
godba Kamnik, večgeneracijska skupina kamniških recitator-
jev ter Gašper Selko in Selma Veladžić. 

Prvomajsko jutro bomo začeli ob zvokih tradicionalne 
prvomajske budnice, mednarodni praznik dela pa bomo, sku-
paj s člani DKD Solidarnost, s kulturnim programom počastili 
ob 11. uri v Kamniški Bistrici.

 Župan 
 Matej Slapar

Markovo – Komunalno podjetje obvešča, da bo zaradi grad-
nje kanalizacije v naselju Markovo veljala popolna zapora 
lokalne ceste Markovo–Studenca–Podlom, in sicer predvi-
doma od 16. aprila do 30. septembra 2019. V času popolne 
zapore bo potekal obvoz za osebna vozila v smeri Markovo–
Rožično–Podhruška–Markovo in obratno. Na delu javne 
poti Markovo–Rožično se bo zaradi širine cestišča, ki ne 
dopušča dvosmernega prometa, urejal promet s semafor-
jem. Obvoz za tovorna vozila pa bo potekal v smeri Marko-
vo–Studenca–Podlom. J. P.

Zapora ceste Markovo–Studenca–Podlom
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Jasna Paladin

Podgorje – Dotrajane ceste 
po občini so težava, ki iz leta 
v leto bolj bode v oči. Jezijo 
se krajani, kmetje, kolesarji 
in obiskovalci naše občine. 
Luknje pri luknjah čakajo 
na nov asfalt, a na občinski 
upravi opozarjajo, da je v ob-
čini Kamnik več kot štiristo 
kilometrov cest, zato bo za 
obnovo vseh treba potrpeti 
še vrsto let.

Letno za obnovo cest 
milijon evrov
Na Občini Kamnik so že leta 
2012 opravili temeljito anali-
zo stanja in naredili priorite-
tni načrt obnov občinskih 
cest, ki pa je pokazal, da bi za 
obnovo vseh potrebovali kar 
33 milijonov evrov. Letno v 
občinskem proračunu za ob-
novo cest namenijo okoli mi-
lijon evrov – in tako je tudi 
letos – zato je jasno, da bo 
obnova potekala še dolgo. 
Prioritetni seznam obnove 
cest, ki je bil narejen na pod-
lagi različnih kriterijev, kot 
denimo, kako obremenjena 
je cesta, ali gre za šolsko pot 
in podobno, bodo zdaj dopol-
nili še z željami in prioriteta-
mi vseh dvaindvajsetih kra-
jevnih skupnosti v občini.

Cesta v Podgorju je ena 
bolj obremenjenih
Zato so še toliko bolj veseli 
trenutki, ko občina skupaj z 
izvajalci in krajani namenu 
preda kakšen obnovljeni od-
sek ceste. Cesta Podgorje–
Kamnik je ena bolj obreme-
njenih cest v občini in ena 
od vpadnic v mesto. Občina 
jo je obnovila v zadnjih treh 
letih v treh fazah, obnova ce-
lotne ceste pa je stala prib-
ližno milijon evrov. Zadnji 
odsek so končali že jeseni, a 

so ga odprli pred dvema ted-
noma ob letošnjem občin-
skem prazniku. Podgorci so 
se nove ceste seveda razve-
selili, a hkrati opozorili, da 
je obnove potrebna tudi tista 
skozi vas, ki je prav tako dol-
ga in jo bo po odsekih treba 
začeti reševati – krajevna 
skupnost jo je določila za 
prioriteto.

»Leta 2015 smo začeli ob-
novo ceste Podgorje–Ka-
mnik, prvi fazi je leta 2017 
sledila druga, zdaj pa smo 
odprli še tretjo fazo. Veseli 
smo, da smo s prenovo te 
ceste dobili tudi pločnik, ki 
omogoča večjo varnost 
pešcev. Prenova ceste pa ni 
edini projekt, na katerega 
smo ponosni. Krajani Pod-

gorja si prizadevamo z raz-
ličnimi projekti izboljšati 
bivanje v naši vasi. Pred 
kratkim smo s čistilno akci-
jo očistili vas. Hvala vsem, 
ki ste pomagali. Člani sveta 
KS smo se v zadnjih dneh 
dogovorili za lokacijo nove-
ga ekološkega otoka, ki bo 
na južnem delu Podgorja, 
urejen pa naj bi bil v pri-
hodnjem mesecu. Pred 
kratkim smo organizirali 
tudi delavnico, kako izdelati 
velikonočno butarico. V pri-
hodnosti bomo kupili še 
mizo za namizni tenis, ki 
bo na voljo vsem krajanom. 
Velik izziv v prihodnosti 
nas čaka glede rekonstruk-
cije vaške ceste. Trenutno 
smo z občino v dogovarja-
nju o naslednjih korakih. 
Na tem mestu zbrane z ob-
čine pozivam k čimprejšnji 
rešitvi tega perečega pro-
blema, saj je cesta skozi vas 
res dotrajana, pozivi k ure-
ditvi ceste s strani uporab-
nikov pa vsak dan glasnej-
ši. Želimo si, da bi rekon-
strukcija vaške ceste čim 
prej stekla. Ker lahko samo 
s skupnimi močmi naredi-
mo veliko, krajane pozi-
vam, da se s svojimi predlo-
gi, željami in pobudami 
obrnejo na člane sveta kra-
jevne skupnosti,« je pove-
dal predsednik KS Podgor-
je Boris Mikuš in uporabni-
kom ceste Podgorje–Ka-
mnik zaželel varno vožnjo. 
Da bo res tako, je z blagos-
lovom poskrbel tudi župnik 
Luka Demšar.
Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Matej Slapar, ki je pou-
daril, da je v občini 22 kra-
jevnih skupnosti in da so 
obnove cest marsikje priori-
teta, a je prepričan, da tudi 
obnova vaške ceste v Pod-
gorju ni več daleč.

Nova cesta skozi vas 
je prioriteta
V Podgorju so tudi uradno odprli še tretjo fazo prenovljene ceste Podgorje–Kamnik, a gradbena dela 
na cestah v tem kraju še zdaleč niso končana. Povsem dotrajana je namreč tudi cesta skozi samo 
vas, česar se zavedajo tudi na občini.

Po uradnem odprtju je prenovljeno cesto blagoslovil kamniški župnik Luka Demšar. 

Predsednik KS Podgorje Boris Mikuš / Foto: Jasna Paladin

Krajani so zaradi dežja govorom in kulturnemu programu prisluhnili v podgorskem 
kulturnem domu. / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Pestro dogajanje ob letošnjem občinskem prazni-
ku, ki je trajalo vse od sredine marca, se je zaključilo v sobo-
to, 13. aprila, z že 14. Maistrovim pohodom, ki so ga organi-
zirali člani Društva general Maister Kamnik. Približno štiri-
deset pohodnikov se je podalo po točkah, ki so v Kamniku 
in okolici povezane z generalom, in sicer od spomenika na 
Trgu talcev mimo Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra Kamnik na Špico in Stari grad ter 
nazaj v Kamnik. Zbrane sta ob tej priložnosti nagovorila žu-
pan Matej Slapar in predsednik Društva general Maister Ka-
mnik Joško Berlec. J. P. 

Občinsko praznovanje sklenil 14. Maistrov pohod
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Občinske novice, mnenja

petek, 19. aprila 2019

Pred sto leti so mestne ulice 
vrvele od pešcev in vozov. Po-
tem so jih zavzeli avtomobili, z 
njimi pa je nastal hrup in one-
snaženje zraka. Toda zdaj je 
čas, da ulice spet postanejo 
kraji srečevanja ljudi vseh gene-
racij in da kratke razdalje prepe-
šačimo ali prekolesarimo. Tudi v 
Kamniku.
Več kot 90 odstotkov onesna-
ženja zraka povzročijo izpušni 
plini dnevnih migrantov, a s 
hojo ali kolesarjenjem lahko 
človek zmanjša količino iz-
pustov onesnaževal za vsaj 17 
kg letno. Istočasno je 90 od-
stotkov prebivalstva pretežke-
ga, 20 odstotkov pa ga trpi 
zaradi debelosti, a le 15–30 

minut hoje na dan močno pri-
speva k boljšemu zdravju.
Občina Kamnik se je zato leta 
2016 vključila v projekt EU za 
Podonavsko regijo: CityWalk – 
za energetsko odgovorne pro-
store: vzpostavitev mest za pe-
šačenje. Glavni cilj je izboljšati 
ključne pogoje za pešačenje. V 
proračunu 2019 je za dokon-
čanje projekta CityWalk 6000 
EUR, za izpeljavo zamisli iz pro-
jekta pa več kot 400.000 EUR 
(postavki urejanje kolesarskih 
in pešpoti v Občini Kamnik in 
ukrepi CPS – kolesarska in 
peš infrastruktura).
Doslej sem sodelovala pri so-
oblikovanju načrtov pešačenja, 
kot občinska svetnica pa se 
bom posvetila še ozaveščanju 
o pomembnosti okolju prijazne 
mobilnosti v mestih. Veselim se 
izboljšav kamniških pešpoti in 
nestrpno pričakujem priročnik 
in vodnik za pešačenje v Ka-
mniku ter aplikacijo, ki bo ob-
čane motivirala za hojo.

Ivanka Učakar, občinska 
svetnica 
NSi Kamnik
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CityWalk – mesto po meri koraka 

Popravek na članek z naslo-
vom Proračun 'pod streho', 
objavljen v Kamničanki, 5. 
aprila 2019 
V navedenem članku so netoč-
nosti glede vsebin amandma-
jev stranke DeSUS na prora-
čun leta 2019. Desusovi 
amandmaji na ta proračun so 
namenjeni reševanju najhuj-
ših stisk ranljivih skupin sta-
rejših in socialno ogroženih 
občanov ter njihovih svojcev. 
Na seji občinskega sveta 
svetnica DeSUS ni predlaga-
la, naj se za uresničitev aman-
dmajev DeSUS vzamejo 
sredstva iz postavke za nakup 
knjižničnega gradiva, kot je to 
napačno napisano v članku. 
DeSUS bi si za nabavo knjig 
želel kvečjemu še več prora-
čunskih sredstev. 
Pač pa je DeSUS v aman-
dmajih opozoril na pretirane 
kadrovske, plačne in druge 
apetite v proračunu za leto 
2019, ki gredo v škodo tudi 
ranljivih skupin starejših ob-
čanov. Apetiti občinske uprave 
in občinskih funkcionarjev se v 
proračunu za leto 2019 kažejo 
v načrtovanih novih zaposli-

tvah v občinski upravi – po-
rast zaposlitev za nedoločen 
čas z 48 oseb konec leta 2014 
na 53 oseb konec leta 2018 in 
na 56 oseb konec leta 2019. 
Poleg tega sta v kabinetu žu-
pana letos predvideni še dve 
novi zaposlitvi. Navedeni kad-
rovski in plačni apetiti bodo 
imeli za posledico rast plač 
občinske uprave v letu 2019 za 
25,2 odstotka glede na realiza-
cijo 2018. Nepotrebno zaprav-
ljanje občinske uprave se npr. 
kaže v proračunu 2019 v za 
48,8 odstotka višjih stroških 
za novoletno krašenje kot v 
letu 2018. Pretirano povečanje 
stroškov za prostočasovne ak-
tivnosti športih klubov in dru-
štev za kar 38,5 odstotka v letu 
2019 glede na dejanske stroške 
v letu 2018 pa kaže na še na-
daljnje neupoštevanje potreb 
vseh občanov. In še bi lahko 
naštevali. 
Z amandmaji DeSUS na pro-
račun 2019 bi se brez škode za 
druga področja lahko začelo 
reševati doslej zanemarjena 
področja, ki predstavljajo aku-
tne probleme najbolj ranljivih 
skupin starejših in socialno 
ogroženih občanov ter njiho-
vih svojcev. 

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, predsednica 

DeSUS Kamnik

Prejeli smo

Popravek

Ančka Podbevšek, 
svetnica Liste Marjana 
Šarca (LMŠ)

Sem Ančka Podbevšek iz 
Zgornjega Motnika in se po tej 
poti zahvaljujem za podporo k 
izvolitvi v Občinski svet Obči-
ne Kamnik. 
Živim na skrajnem vzhodnem 
delu naše občine, ki je odda-
ljen od središča mesta 25 km, 
torej je bolj oddaljen, kot pa je 
za večino občanov Ljubljana. 
Vsaka pot na občino, banko, 
zdravstveni dom, sodišče ... je 
za prebivalce vasi in zaselkov 
onkraj prelaza Kozjak doda-
ten strošek, in kar je najmanj, 
imamo občutek pozabljenih 
ljudi oz. 'nebodijihtreba-ner-
gačev'. Ko se peljem po Tu-
hinjski dolini, me pogled levo 
in desno spomni, da živimo 
svoje življenje, kakor si ga 
sami ustvarjamo – pa to je 
lepo naše podeželje. Vprašam 
pa se: Ali imamo kako upanje 
na kako večjo razvojno pobu-
do oz. projekt s strani države 
ali lokalne skupnosti – za bolj-
šo kvaliteto našega bivanja? 
Imam vizijo, ki bi lahko poži-
vila celotno Tuhinjsko dolino 
in vso populacijo. Obstaja 
Evropski projekt kolesarskih 
povezav, ki se dotika naše ob-
čine z imenom DKP G13, Lju-
bljana–Kamnik–Celje. Ta 
projekt ima same pozitivne 
učinke, kot so: prometna var-
nost, podporna infrastruktura 
drugim storitvam, mobilnost 

mladih, šport in rekreacija, 
kolesarski turizem. Ob tem ne 
gre zanemariti trajnostne mo-
bilnosti in zmanjševanja to-
plogrednih plinov, kar je bistvo 
inves t i ranja  evropskih 
sredstev. To je samo eden ko-
ristnih načinov za enakome-
ren razvoj naše občine, katere 
del je tudi naša Motniška in 
Tuhinjska dolina. Poleg teh 
želja imam v mislih tudi še ne 
urejene lokalne ceste, ki kličejo 
po prenovi, tudi mnogo zasel-
kov je še ne asfaltiranih, saj je 
to pogoj za ohranitev življenja 
v naših krajih. Spomnila bi še 
na obvoz skozi Tuhinjsko doli-
no; kadar se zgodi na avtocesti 
kaj hudega, nastane kaos na 
regionalni cesti in tudi po lo-
kalnih cestah; ker varne šolske 
poti pri nas v Motniku in Špi-
taliču še ne obstajajo, manjka-
jo nam še avtobusna izogiba-
lišča. 
Živim v upanju in razumeva-
nju in tudi to želim vam, drage 
Kamničanke in Kamničani.

Mnenje občinske svetnice

Za enakomeren 
razvoj občine

Dušan Papež, svetnik 
Liste Dušana Papeža 
(LDP)

Člani Liste Dušana Papeža, 
katere vodja sem, smo uspešno 
delovali kot svetniška skupina 
že v preteklem mandatu ob-
činskega sveta, konstruktivno 
in povezovalno želimo tudi v 
sedanjem. 
V našem programu za skladen 
razvoj občine Kamnik bo med 
prednostnimi nalogami razvoj 
trajnostnega turizma, predvsem 
Velike planine z dolino Kam-
niške Bistrice. Kot občinski sve-
tnik sem dosegel pripravo pro-
jekta asfaltiranja ceste do Rako-
ve Ravni in odkup zemljišča za 
parkirni prostor. Začeti projekt 
bom nadaljeval kot vodja stro-
kovne skupine občine in si z os-
talimi deležniki tega območja 
prizadeval, da se ta investicija 
izvede čim prej. Treba bo spod-
bujati razvoj zelenega turizma, 
turističnih programov in pro-
duktov. Nujna je strategija in 
celostna ponudba Kamniško-
Savinjskih Alp, turisti si želijo 
kampiranja, glampinga in po-
hodništva. Zagovarjam trajno-
stni razvoj Velike planine in 
doline Kamniške Bistrice na 
način, da se omeji število obisko-
valcev ter ponudijo kvalitetne 
storitve, in prijavo Pastirskega 
naselja na Veliki planini na se-
znam Unescove svetovne kul-
turne dediščine. Pri vseh projek-
tih bomo spodbujali aktivno čr-
panje evropskih sredstev. 
K turizmu sodi trasirana ste-
za za gorske kolesarje in ureje-
na kolesarska steza Kamnik–
Stahovica–Kamniška Bistri-
ca, dogovarjamo se za izdela-
vo kolesarnice v mestu.
Kot športni funkcionar sem 
pripomogel, da je občina na 
javnem razpisu pridobila 
sredstva za izvajanje odbojke 

na mivki, v postopku je prido-
bivanje sredstev za pokritje 
starega bazena oz. pridobitev 
nove lokacije za pokriti bazen. 
V naši krajevni skupnosti de-
luje Javni zavod Mekinjski 
samostan. Vesel sem za oživi-
tev samostana, ki s prenovlje-
nimi prostori dobiva zanima-
nje širše javnosti.
Pereča problematika je celostna 
urbanistična ureditev območja 
KIK-a. Na severnem delu je 
Društvo Gorska reševalna služ-
ba Kamnik že postalo lastnik 
stavbe in zemljišča, kjer imajo 
odslej svoje prostore. Z različni-
mi akcijami bomo člani LDP 
sodelovali, da dostojno uredijo 
svoje prostore za svoje humani-
tarno poslanstvo.
Rešitev problematike cestne in 
komunalne infrastrukture vi-
dim v ustanovitvi sosveta pred-
stavnikov krajevnih skupnosti, 
kjer bi v okviru občine pripra-
vili finančno ovrednoten ra-
zvojni načrt investicij, sprejet 
na občinskem svetu. Tako bi 
bili krajani seznanjeni z načr-
tom izvedbe del.
V mandatu 2018–2022 bodo 
zagotovo prioritete izgradnja 
OŠ Frana Albrehta s telovad-
nico, oživitev starega mestne-
ga jedra s Šutno, problemati-
ka Utokove jame ter podje-
tništvo in obrt kot temelj za 
razvoj občine.

Mnenje občinskega svetnika

Konstruktivno in 
povezovalno

Časopis Kamničan-ka bo 
priprave na volitve poslancev v 
evropski parlament spremljal in 
komentiral po lastni presoji, v 
skladu s programsko zasnovo 
neodvisnega in politično nev-
tralnega časopisa. V presoji ure-
dništva oziroma odgovorne ure-
dnice bo izbor tem, sogovorni-
kov in dogodkov, upoštevano bo 
pravilo informativne po-
membnosti. V času volilne kam-
panje bomo objavljali kratke 
napovedi predvolilnih shodov, 
ki nam jih bodo posredovali or-
ganizatorji volilne kampanje. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, stranke in 
kandidatne liste imajo mož-
nost, da zanje zakupijo pros-

tor v časopisu. Prav tako v tem 
času ne bomo objavljali nena-
ročenih prispevkov in pisem 
bralcev, za katera bomo preso-
dili, da vsebujejo predvolilna 
sporočila oziroma navijajo za 
tega ali onega kandidata.
Organizatorjem volilne kam-
panje bomo v skladu z veljav-
nim cenikom zagotovili enake 
pogoje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil. Vsa 
plačana obvestila, propagan-
dna sporočila ter predstavitve-
ni članki in pogovori bodo po-
sebej označeni in razpoznavni 
kot propagandno volilno spo-
ročilo. Spoštovali bomo vrstni 
red naročil.

Jasna Paladin,  
odgovorna urednica

Evropske volitve
V Sloveniji bodo volitve poslancev v evropski 
parlament potekale v nedeljo, 26. maja 2019.

  
 

POGOVORNI VEČER Z 

DR. MILANOM ZVEROM 
 

Podpredsednik SDS in evropski poslanec bo predstavil svojo novo knjigo 

»30 let zvestobe Sloveniji«. 

 

Petek, 12. april 2019, ob 18. uri, 

v Knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku. 

 

Pogovor z gostom bo vodil Metod Berlec. 

 

Vljudno vabljeni! 

Občinski odbor SDS Kamnik 

 

Za močno Slovenijo znotraj močne EU!
V Knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku je OO SDS Kamnik v petek, 12. apri-
la 2019, organiziral pogovor s podpredsednikom Slovenske demokratske 
stranke, evropskim poslancem, vodjem Slovenske delegacije v Evropskem 
parlamentu ter nosilcem skupne liste SDS – SLS za evropske volitve dr. Mila-
nom Zverom. 
Pogovorni večer se je začel s slovensko in evropsko himno, ki jo je zapela vrhun-
ska slovenska sopranistka Alenka Gotar. Zbrane je pozdravil predsednik OO SDS 
Kamnik Jože Mežan, ki si želi, da bi SDS tako na lokalni kot državni ravni še 
naprej uspešno napredovala tudi v prihodnjih letih, saj Slovenija za svojo stabil-
nost in napredek potrebuje kredibilno in državotvorno stranko, kot je SDS.
Dr. Milan Zver je predstavil svojo knjigo 30 let zvestobe Sloveniji, delo v Evrop-
skem parlamentu in Manifest Slovenske demokratske stranke za evropske 
volitve 2019 – Evropa ZATE. V prihodnosti si bo tako kot zdaj prizadeval za 
Evropo, ki brani evropsko civilizacijo in kulturo, ki spoštuje človekove pravice 
in temeljne svoboščine, enakopravnost obeh spolov in pravico človeka do 
varnosti in dostojanstva. Na volitvah moramo zato po njegovem voliti Evropo, 
ki je svojo civilizacijo pripravljena in sposobna varovati ter braniti. Zavzel se je 
»za močno Slovenijo znotraj močne Evropske unije«.
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Kamnik – V Stičišču NVO osrednje Slovenije, ki nudi brez-
plačno podporno okolje nevladnim organizacijam (dru-
štvom, zasebnim zavodom in podobnim ustanovam) iz 
osrednje Slovenije, opozarjajo, da so pomemben vir fi-
nančnih sredstev za nevladne organizacije tudi spon-
zorstva in donacije podjetnikov. Na tem področju družbe-
ne odgovornosti je aktivnih kar nekaj slovenskih podjetij, 
ki imajo sistematiziran način podeljevanja tovrstnih 
sredstev – nekatera v ta namen objavljajo javne razpise, 
druga sprejemajo prošnje. Če vas zanima, katera podjetja 
vse pomagajo društvom in na kakšen način, se lahko obr-
nete na ekipo Stičišča NVO osrednje Slovenije oz. na 
info@consulta.si ali na 059 927 619. J. P.

Sponzorji in donatorji za nevladne organizacije

Kamnik – Izdana je bila odločitev o oddaji javnega naročila 
za izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko poveza-
vo Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana. Kot najugodnejši po-
nudnik je bil izbran Ljubljanski urbanistični zavod. J. P.

Projekti za kolesarsko povezavo že v pripravi
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Paketi Poslovni začetek vključujejo bančne storitve, ki jih potrebujete za vstop v svet podjetništva. Izkoristite vse  
nove poslovne priložnosti s paketom Osnovni, Mobilni ali Napredni in dodatnimi storitvami po svojem izboru!

Izberite bančni paket Poslovni začetek.

Nov dan,  
nova priložnost.

www.nlb.si/poslovni-zacetek
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Letošnji dan odpr-
tih vrat svetovalne pisarne za 
starejše je potekal v zname-
nju povezovanja prostovolj-
cev in dobrih praks na Kam-
niškem ter vključitvi ljudi, ki 
želijo zase in za druge delati 
dobro. Ker je dogodek pote-
kal v okviru praznovanja ob-
činskega praznika, je obisko-
valce prijazno nagovoril žu-
pan Matej Slapar. Obiskoval-
ci svetovalne pisarne so se 
seznanili z aktivnostmi pro-
stovoljcev Zavoda Oreli in 
aktivnostmi za pomoč starej-
šim. V okviru programa je 
potekalo tudi srečanje pro-
stovoljskih skupin kam-
niških osnovnih šol. Obisko-
valci so se lahko aktivno 
vključili v štiri delavnice.

Kot je povedala direktorica 
zavoda Martina Ozimek, se 
vzgoja za prostovoljstvo zač-
ne že v osnovni šoli. »V pra-
ksi to pomeni, da morajo 
prostovoljci opraviti praktič-

ne naloge pomoči sošolcem, 
invalidom, starejšim ter pri 
tem najprej pomisliti nanje, 
preden zadovoljijo svoje pot-
rebe,« je povedala Ozimko-
va. Prav medgeneracijsko 
prostovoljstvo je namreč 
ključno orodje proti diskri-
minaciji starejših. Zavod 
Oreli se je letošnji vsesloven-
ski prostovoljski akciji Dan 
za spremembe priključil 
tako, da je iskal dobre poti 
proti diskriminaciji starejših. 
V tem duhu je potekal tudi 
dan odprtih vrat kamniške 
svetovalne pisarne za starej-
še na Tomšičevi ulici. Poleg 
izobraževanja starejših za 
zdravo in kvalitetno starost je 
namreč eden od glavnih kon-
ceptov zavoda tudi vključeva-
nje in vzgoja mladih za med-
generacijsko sožitje.

Roman Rener iz Zavoda 
Oreli pa je poudaril, da se 
moramo že pri dopolnjenih 
petdesetih letih spraševati o 
tem, kako si bomo uredili 
odnose z bližnjimi in se 
pripravili na starost. »Če 
imamo to znanje, potem se 
lahko pripravimo na kvalite-
tno življenje tudi v starosti,« 
pravi Rener.
Zavod Oreli deluje od leta 
2010. V okviru svojih aktiv-
nosti pa poleg prostovolj-
skih skupin, svetovalne pi-
sarne in informacijske toč-
ke za starejše izvajajo tudi 
izobraževanja za zdravo sta-
rost, v sklopu katere so iz-
vedli že več kot šestdeset 
različnih modulov. Decem-
bra lani so svoje delo 
predstavili poslancem v Dr-
žavnem zboru, ki so pris-
luhnili njihovemu delu in 
poslanstvu.

Proti diskriminaciji starejših
Tudi v Zavodu Oreli so se pridružili vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki je bila posvečena 
odpravljanju diskriminacije.

Direktorica zavoda Martina 
Ozimek / Foto: Aleš Senožetnik

Svoje izkušnje s prostovoljstvom so predstavili tudi mladi. / Foto: Aleš Senožetnik

Roman Rener 

Jasna Paladin

Kamnik – Družba T-2 je v 
četrtek, 11. aprila, sklenila 
pogodbo za nakup kamni-
škega operaterja KKS Kabel 
Kamnik, ki storitve televizi-
je, interneta, digitalne IP-te-
lefonije in mobilne telefoni-
je ponuja več kot 3500 upo-
rabnikom, in sicer že vse od 
leta 1996. Na podlagi podpi-
sane pogodbe bo KKS Kabel 
Kamnik skupaj z novim la-
stnikom omogočil širitev 
obstoječega omrežja z nad-
gradnjo z optičnimi poveza-
vami, kar bo dosedanjim 
uporabnikom omogočilo 
boljšo uporabniško izkušnjo 

in koriščenje najnovejših ter 
najsodobnejših telekomuni-
kacijskih storitev, obljublja-
jo novi lastniki. In še: »Z 
nadaljnjim razvojem in ši-
ritvijo optičnega omrežja, 
povečanjem nabora storitev 
in prodajne mreže bo druž-
ba T-2 uporabnikom svojih 
storitev tudi v prihodnje za-
gotavljala hitre, varne in za-
nesljive telekomunikacijske 
storitve ter s tem povezano 
čim boljšo uporabniško iz-
kušnjo.
Sklenjeni posel bo sicer pos-
tal veljaven, ko ga v postop-
ku presoje koncentracije do-
voli Agencija za varstvo kon-
kurence.

Družba T-2 kupila  
KKS Kabel Kamnik

Aleš Senožetnik

Duplica – Park biodiverzitete 
se je v zadnjih desetletjih iz 
deponije odpadkov sredi polja 
preoblikoval v pravo zeleno 
zatočišče za okoliške prebival-
ce stanovanjskih naselij v naj-
večji kamniški krajevni skup-
nosti. Zagnani krajani pa so 
nedavno v parku postavili 
tudi naprave za zunanji 
fitnes. Kot nam je povedala 
predsednica Krajevne skup-
nosti Duplica Vesna Janežič, 
je krajevna skupnost v novo 
pridobitev vložila približno 
2500 evrov, krajani pa kakšen 
teden prostovoljnega dela.

»Upamo, da bodo naprave 
dobro služile našim kraja-
nom in s tem razvijale špor-
tni duh,« je povedala predse-
dnica, ki je skupaj s članom 
sveta KS Bogdanom Poga-
čarjem in županom Mate-
jem Slaparjem naprave tudi 
predala svojemu namenu.
Ob uradnem odprtju fitnes 
naprav, ki je v začetku aprila 
potekalo v sklopu dogodkov 
ob praznovanju občinskega 
praznika, so pester program 
pripravili tudi Ljudske pev-
ke Predice s harmonikarjem 
Jožetom Jagodicem ter otro-
ci vrtca Pestrna in učenci 
Osnovne šole Marije Vere.

Zunanji fitnes  
na Duplici
V Parku biodiverzitete so krajani Duplice dobili 
zunanji fitnes, ki so ga zgradili z lastnimi sredstvi.

Predsednica KS Duplica Vesna Janežič / Foto: Aleš Senožetnik

Kulturni program so popestrili tudi učenci OŠ Marije Vere. 
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ZBIRANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

V spomladanskem času ponovno beležimo ponavljajoče se kršitve s področja nepravilnega odlaganja  
odpadkov na posameznih ekoloških otokih (odlaganje kosovnih, gradbenih, nevarnih odpadkov ipd.).  
V podjetju se v sodelovanju z občinsko inšpektorico trudimo identificirati povzročitelje nezakonitega 
odlaganja odpadkov in jih tudi prekršku ustrezno sankcionirati. Bi pa bili zelo veseli, če bi bili občani v 
tovrstnih primerih onesnaževanja bivanjskega okolja bolj občutljivi oziroma bi se odločali za sporočanje 
informacij v zvezi s kršitelji. Na tem mestu zato pozivamo vse odgovorne občane, ki boste kadarkoli priča 
nezakonitemu odlaganju odpadkov, da se obrnete na:
Občina Kamnik – Pristojna inšpektorica – telefon: 01 831 81 21; e-pošta: bogomira.skvarca@kamnik.si
Publikus, d. o. o. – Operativni center Kamnik – telefon: 01 / 723 82 42; e-pošta: oc.kamnik@publikus.si.

Spoštovani občani Občine Kamnik!

Poleg ločenega zbiranja odpadkov v okviru posameznega gospodinj-
stva imate občani na voljo tudi ločeno zbiranje in odlaganje različnih 
vrst odpadkov v za to postavljene zabojnike na tako imenovanih eko-
loških otokih. Na vsakem ekološkem otoku se nahajajo zabojniki za 
ločeno zbiranje:
  PAPIRJA (v zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige, prospek-

ti, katalogi, pisemske ovojnice, pisarniški papir, ovojni papir, papir-
nate vrečke, kartonska embalaža, lepenka itd.), 

  EMBALAŽE (v zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil, plastenke 
čistil in pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, sestavljena em-
balaža – »tetrapak«, plastične vrečke, plastična in kovinska folija, 
plastični kozarčki in lončki ipd.) in 

  STEKLA (v zabojnik sodijo: steklenice živil in pijač, steklena emba-
laža zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil itd.). 

Prav tako je v okviru določenih ekoloških otokov možna oddaja od-
padnih oblačil in tekstila in drobne električne in elektronske 
opreme ter odpadnih baterij (OEEO).

ZBIRANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

Spoštovani občani Občine Kamnik!

Poleg ločenega zbiranja odpadkov v okviru posameznega gospodinjstva, imate občani na voljo tudi ločeno zbiranje in

odlaganje različnih vrst odpadkov v za-to postavljene zabojnike na tako imenovanih »ekoloških otokih«. Na vsakem

ekološkem otoku se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje:

 PAPIRJA (v zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisemske ovojnice, pisarniški papir,

ovojni papir, papirnate vrečke, kartonska embalaža, lepenka, itd …), 

 EMBALAŽE (v zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil,  plastenke čistil in pralnih sredstev,  pločevinke živil in pijač,

sestavljena embalaža – »tetrapak«, plastične vrečke, plastična in kovinska folija, plastični kozarčki in lončki, ipd …)

in 

 STEKLA (v zabojnik sodijo: steklenice živil in pijač, steklena embalaža zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil, itd

…). 

Prav tako je v okviru določenih ekoloških otokov možna oddaja odpadnih oblačil in tekstila in drobne električne in
elektronske opreme ter odpadnih baterij (OEEO).

EKOLOŠKI OTOK (lokacija) OBLAČILA OEEO

01. KAMNIK – Jakopičeva ulica pri igrišču 

02. KAMNIK – Klavčičeva ulica pri trafo postaji 

03. KAMNIK – Pri OŠ Marija Vera 

04. KAMNIK – Frančiškanski trg 

05. KAMNIK – Steletova ulica pri SKG-Upravniku 

06. SREDNJA VAS PRI KAMNIKU – Pri marketu Tuš  

07. ŠMARTNO V TUHINJU – Pri čistilni napravi  

08. MOTNIK – Pri trgovini Motnik 

09. ČRNA PRI KAMNIKU – Podstudenec 

10. STAHOVICA – Na začetku poti na Sv. Primoža  

11. GODIČ – Dom krajevne skupnosti 

12. TUNJICE – Na parkirišču pri cerkvi  

13. KOVINARSKA C. –  Parkirišče pred Mercatorjem (NI EKOLOŠKI OTOK!) 

V spomladanskem času ponovno beležimo ponavljajoče kršitve s področja  nepravilnega odlaganja odpadkov na

posameznih ekoloških otokih (odlaganje kosovnih, gradbenih, nevarnih odpadkov, ipd..).  V podjetju se v sodelovanju

z  občinsko inšpektorico trudimo identificirati  povzročitelje nezakonitega odlaganja odpadkov in jih tudi prekršku

ustrezno sankcionirati. Bi pa bili zelo veseli, če bi bili občani v tovrstnih primerih onesnaževanja bivanjskega okolja

bolj občutljivi oziroma bi se odločali za sporočanje informacij v zvezi s kršitelji. Na tem mestu zato pozivamo vse

odgovorne občane, ki boste kadarkoli priča nezakonitemu odlaganju odpadkov, da se obrnete na:

Občina Kamnik – Pristojna inšpektorica – telefon: 01 831 81 21; e-pošta: bogomira.skvarca@kamnik.si.

Publikus d.o.o. – Operativni center Kamnik – telefon: 01 / 723 82 42; e-pošta: oc.kamnik@publicus.si.

Zdaj so že pomemben ko-
rak bližje uresničitvi teh že-
lja, k temu pa so v največji 
meri pripomogli Kamniča-
ni sami, predvsem ljubitelji 
planin, ki jih tu res ne 
manjka.
Dobrodelnega koncerta se je 
udeležil tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor, ki nam je 
ob tem povedal: »S kam-
niškimi gorskimi reševalci 
smo se že pogovarjali o tem, 

da žal v zakonodajno-prav-
nem smislu nimajo podob-
nega položaja kot gasilci. 
Tukaj zeva neka pravna 
praznina, ki jo bo – upam, 
zato sem tudi jaz tukaj, na 
neki način – prav ta problem 
kamniških gorskih reševal-
cev poskušal odpraviti. Mis-
lim, da se bo zakonodajalec 
zavedal, da je tukaj prazni-
na, ki ni pravična, ni pošte-
na do gorskih reševalcev, in 
da se bo našla pravna podla-
ga, da bo država lahko s fi-

nančnimi sredstvi pomagala 
v takšnih primerih, kot je v 
Kamniku, ter da se bodo 
našli ustrezni prostori, ki bi 
lahko omogočali trajnostno 
in humano poslanstvo gor-
skih reševalcev. Mislim, da 
se na tem – kot sem slišal iz 
pristojnih služb – že nekaj 
dela, in glede tega, upajmo, 
smo lahko optimistični.«
Polno dvorano (zbralo se je 
okoli 450 obiskovalcev) je 
nato nagovoril predsednik 
Društva Gorske reševalne 
službe Kamnik Srečko Pod-
bevšek, ki je spomnil na za-
četke gorske reševalne služ-
be in poudaril: »V gorah je 
dandanes tako, kot je bilo 
pred sto in več leti. Gore so 
lepe, a včasih so tudi zelo 
ostre. Če se zgodi nesreča, 
pomagamo tisti, ki smo v 
tem okolju doma in se od-
zovemo kot ena sama sku-
pina. Vizijo ustreznih pro-
storov danes uresničujemo 
tako, da smo se sami odloči-
li, da si postavimo svojo 
streho nad glavo. Danes lah-
ko z veseljem rečemo, da 
ima gorska reševalna služ-
ba, skoraj po sto letih, svojo 
streho nad glavo. Res je, da 
jo je treba še nekoliko 

popraviti, a to bomo sami 
storili z veseljem. Ob tem 
bomo imeli več časa za dru-
ženje, postali bomo še eno-
tnejša ekipa, dobili bomo 
mlade sodelavce, ki bodo 
nadaljevali to tradicijo še 
daleč v prihodnost. To je vi-
zija, ki jo želimo uresničiti. 
Veseli smo, da smo naleteli 
na takšen odziv. A ne zaradi 
tega, ker nam pomeni lažjo 
prvo fazo dokončanja objek-
ta, ampak predvsem zato, 
ker vidimo, da imamo pod-
poro ljudi. Da nas razume-
te. Da se nam ne bo težko 
lotiti kakršnegakoli izziva 
tudi v prihodnje. Včasih je 
težko poiskati prave izraze, 
zato smo današnji večer že-
leli zaokrožiti na ta način, 
da pokličemo na pomoč pe-
sem in glasbo. Hvala za 
vaše zaupanje in srečno, ka-
dar se srečamo v gorah.«
Hvaležnost je gorskim reše-
valcem izrekel tudi župan 
Matej Slapar, nato pa so 
zbrani prisluhnili glasbi. Na 
odru so se zvrstili PSDP Lira 
Kamnik,  Klapa Mali 
grad, ansambel Špica, Kvat-
ropirci, ansambel Viharnik, 
Tomaž Plahutnik in legen-
darni Andrej Šifrer.

In izkupiček? »Res nas zelo 
veseli, da je koncert tako 
lepo uspel in da smo v zvezi 
z našo težavo zaznali tako 
dobro vzdušje. Zdaj bo vse 
šlo precej lažje. Z vstopnica-
mi smo že zbrali okoli 10 ti-
soč evrov. Donacije od SMS-
-ov bodo še sledile. Glede 
koriščenja proračunskega 
sklada, v katerem je 110 ti-
soč evrov, smo z odločbo fi-

nančne uprave o davčni 
osnovi dobili še zadnji po-
treben dokument, tako da 
bomo imeli v tednu ali dveh 
urejeno vse potrebno za čr-
panje namenskih sredstev. 
Resnično smo hvaležni 
vsem za izkazano podporo 
in bomo zagotovo vsa 
sredstva porabili namen-
sko,« nam je po koncertu še 
povedal Srečo Podbevšek.

Gorski reševalci deležni velike podpore
31. stran

Gorske reševalce je podprl tudi predsednik države Borut 
Pahor; na fotografiji v družbi Sreča Podbevška in župana 
Mateja Slaparja. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorski reševalci so navajeni pomagati, tokrat pa so za 
pomoč prosili sami – in jo tudi dobili. Na fotografiji 
predsednik Društva GRS Kamnik Srečo Podbevšek, 
podpredsednik in predsednik Gorske reševalne zveze 
Slovenije Marko Matajurc in Janez Rozman ter Matjaž 
Šerkezi. / Foto: Gorazd Kavčič
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041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

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

V aprilu 20% popust na zapornice.

Bojana Klemenc

Kamnik – Mešani pevski 
zbor Odmev Kamnik je v so-
delovanju s Komornim zbo-
rom Limbar iz Moravč prvi 
aprilski konec tedna pripra-
vil izredno zanimiv glasbeni 
dogodek. V Slovenijo je v 

goste na povabilo kamniške-
ga zbora prišel beloruski or-
kester Zarenitsa, ki je s svo-
jo neverjetno koncertno 
energijo v petek, 5. aprila, 
navdušil kamniško občin-
stvo, dan kasneje pa še pos-
lušalce v Moravčah.
Na koncertu v Domu kultu-
re Kamnik se je najprej s 
svojim izborom pesmi pod 
vodstvom zborovodkinje 
Anice Smrtnik predstavil 
MePZ Odmev, nato so na-
stopili gostje Orkester Zare-
nitsa iz Minska pod vod-
stvom dirigentke Elvire Ta-
hirove, nadaljevali so s 
skupnim programom in 
mednarodni glasbeni večer 
zaključili združeno s pesmi-
jo ter glasbo skupaj s poslu-
šalci z znano Veselo v Ka-
mnik. Odmevovci zatrjujejo, 
da je za vsakega pevca ali 
solista v zboru velika želja 
vsaj enkrat zapeti ob sprem-
ljavi odličnega orkestra, saj 
se ob tem pevcu porajajo po-
sebni občutki. Tokrat se jim 
je ta želja zares uresničila.
Zgodba se je začela odvijati 
pred dvema letoma, ko so 
odmevovci sodelovali na 

glasbenem tekmovanju v 
Riva del Garda v Italiji. Nji-
hovo pozornost je vzbudil 
orkester z zanimivim zvo-
kom in zanimivo kombina-
cijo inštrumentov, od tam-
buric, godal, klavirja, har-
monike, kitare in bobnov. 
Povezovalka petkovega veče-

ra Teja Maležič je poslušal-
cem razložila, da so beloru-
ski akademski glasbeniki 
člane kamniškega zbora 
navdušili z dobrim progra-
mom in odlično izvedbo, 
kasneje pa se je izkazalo, da 
je zanimanje obojestransko, 
zato so si izmenjali kontak-
te. V okviru zborovske zaob-
ljube, da enkrat letno zbor 
izpelje mednarodni projekt, 
so Kamničani beloruski or-
kester preprosto povabili na 
gostovanje v naše mesto. 
»Gostovanje orkestra Zare-
nitsa smo si v MePZ Odmev 
zadali kot izziv. Navkljub za-
četnim težavam pri dogovar-
janju o izpeljavi projekta se 
je na koncu vse izšlo po na-
črtih. Beloruski gostje so 
prispeli že v ponedeljek. V 
sodelovanju s TIC Kamnik 
smo za enaindvajsetčlanski 
orkester pripravili vodeni 
ogled mesta. Raziskovali so 
tudi sami. Bili so na Veliki 
planini, na Starem gradu in 
prav vsi so nad Kamnikom 
navdušeni. Pevci smo jih pe-
ljali še v Postojnsko jamo, 
Ljubljano, Bled in Bohinj. 
Pripravili smo tudi spoznav-

ne večere, na katerih smo 
jim predstavili slovensko 
hrano, pijačo in naše nava-
de,« pripoveduje tenorist 
Anže Burja. Tako beloruski 
glasbeni gostje kot člani 
kamniškega zbora so nad 
gostovanjem in odzivom ob-
činstva navdušeni. Po kam-

niškem koncertu je člane 
orkestra razveselil tudi žu-
pan Matej Slapar, ki jim je v 
spomin na Kamnik podelil 
kamniške majolike.

Glasba kot univerzalni 
jezik premaga vse 
prepreke
Glasbeniki so imeli pred 
petkovim koncertom dve 
skupni vaji, razlaga Anže 
Burja in dodaja: »Pred pri-
hodom naših gostov smo 
vložili veliko truda in ener-
gije že na vajah, saj je ob 
glasbeni spremljavi petje 
treba nekoliko prilagoditi in 
uskladiti.« Največjo težavo 
je za Kamničane predsta-
vljala jezikovna komunikaci-
ja, a s kombinacijo angle-
ških, slovenskih, beloruskih 
besed in veliko kriljenja z 
rokami jim je vseeno uspelo 
pripraviti krasen glasbeni 
dogodek. »Še najmanj težav 
je bilo na vajah, saj sta glas-
ba in notni zapis univerza-
len jezik,« zaključuje Anže, 
ki se tako kot ostali pevci že 
neznansko veseli gostovanja 
v Minsku, predvidoma okto-
bra letos.

Iz Belorusije  
v Kamnik
Kamniške ljubitelje glasbe je na koncertu v Domu kulture Kamnik na noge 
spravil beloruski orkester Zarenitsa.

Skupni nastop pevcev MePZ Odmev in beloruskega orkestra Zarenitsa / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik je lani go-
stil prireditev Igra rož, ki so 
jo organizirali Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik, Arboretum Volčji Po-
tok ter Sekcija cvetličarjev in 
vrtnarjev pri Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije. 
Organizatorji so takrat k so-
delovanju povabili tudi sli-
karje, ki so na ulici slikali po 
navdihu. 
Vabilu se je odzvalo šestnajst 
umetnikov, in sicer Štefan 
Jež, Dušan Štrajhar, Lojze 
Adamlje, Robert Uranič, 
Irena Novak, Danica Šraj, 
Darko Crnkovič, Tomaž 
Skulj, Jožica Čučnik, Lojze 
Burja, Vojko Turšič, Lojze 
Kalinšek, Marko Novak, Du-
šan Sterle, Tomaž Schlegl in 
Stane Balantič, kaj vse so 
ustvarili, pa je še do 13. maja 
na ogled v Galeriji Doma 
kulture Kamnik. »Cvetje v 
okviru omenjene prireditve 
je več tednov poživljalo por-
tale, okna in balkone mesta 
in ta podoba je kar sama kli-
cala po likovnih zapisih. Ne-

kateri umetniki so se tega 
lotili zelo veristično, pri dru-
gih je zaigrala domišljija, 
nikogar pa lepota rože ni 
pustila hladnega. Rože so v 
človeškem življenju priso-
tne že vso zgodovino. Do 17. 
stoletja so imele posamezne 
cvetlice obstranski pomen 
znotraj določene teme, vča-
sih so slikarji z njimi razkri-
li pomen in vsebino nekega 
dela, a tisto samostojno pot 
so cvetlice začele dobivati 
šele kasneje. Upodabljanje 
cvetja se pojavlja vse do da-

nes. Nekoliko se je ta tip ža-
nra umaknil v 18. stoletju, 
ko je francoska akademija 
uvedla t. i. hierarhično le-
stvico določenih likovnih 
vsebin, kjer je tihožitje, 
vključno s cvetličnim, do-
seglo nezavidljivo zadnje 
mesto in tako so se od njega 
začeli odvračati tudi umetni-
ki, a zgolj do časa impresio-
nizma, ko je vsebinsko glav-
no vlogo prevzela narava,« 
je med drugim povedala ku-
stosinja Galerije Miha Ma-
leš Saša Bučan.

Po navdihu Igre rož
V preddverju Doma kulture Kamnik je na ogled likovna razstava kamniških 
slikarjev, ki je nastala po navdihu lanskoletne prireditve Igra rož.

Kustosinja razstave Saša Bučan / Foto: Jasna Paladin

www.svilanit.si
Nakup in hitra dostava 24/7Kovinarska cesta 4

Trgovina Svilanit Outlet Kamnik

VELIKA AKCIJA

vsa  POSTELJNINA
1+1 GRATIS
Samo 4 DNI: od 17. do 20. aprila 2019

Ob nakupu dveh setov posteljnine vam najugodnejšega ali enake vrednosti podarimo. Kombinirate lahko različne posteljnine, barve, vzorce in dimenzije.
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Zanimivosti

petek, 19. aprila 2019

Jasna Paladin

Kamnik – Tradicionalno 
pevsko srečanje Solidarcev, 
ki je tudi tokrat napolnilo 
dvorano nad kavarno Vero-
nika, je bilo letos nekoliko 
posebno. Ne le da je bilo že 
dvajseto po vrsti in da letos 
mineva sto let od ustano-
vitve moškega zbora DKD 
Solidarnost, druženje je bilo 
priložnost tudi za spomin 
na Janeza Maleša, ki je bil 
dolga leta gonilna sila 
društva in pred dvajsetimi 
leti tudi pobudnik srečanj 
Solidarcev. Od njega smo se 
poslovili 31. marca leta 2014.

»Slovenec biti – ni drugega 
kakor slovensko misliti, slo-
vensko peti in govoriti, pa s 
srcem čutiti slovenski svet. 
To so besede Toneta Kun-
tnerja. Morda nekoliko ne-
navaden uvod v spomin na 
nekoga, ki ga že pet let ni 
več med nami, a temu ne bi 

oporekal. Poznal sem ga, 
zato cenim njegove globoke 
slovenske korenine in nje-
gove neusahljive želje in ve-
selje do življenja v domačem 
Kamniku, do lepe slovenske 
pesmi, predvsem pa do 
uspešnega delovanja DKD 
Solidarnost, katerega gonil-
na sila je bil dolga leta. Naj 
bo današnji spomin na Jane-
za Maleša posvečen vsemu 
dobremu, kar nam je dal, 
naj se ga spominjamo kot 
očeta solidarnosti, kot člove-
ka, ki je v svoje življenje 
močno vtkal in živel za dru-
štvo Solidarnost, in to pripa-
dnost je kazal na vsakem 
koraku do konca svojega živ-
ljenja,« je zbrane v uvodu 
nagovoril predsednik DKD 
Solidarnost Martin Gorenc 
in poudaril, da je tudi prva 
pesem, ki sta jo družno za-
pela moški in ženski zbor 

DKD Solidarnost Pevec, 
posvečena Malešu, saj je bil 
slednji dolga leta nepogreš-
ljivi pevec moškega zbora.
Na koncertu so se predstavile 
pevke ženskega pevskega 
zbora, ki jih vodi Marko Ti-
ran, in pevci moškega pev-
skega zbora pod vodstvom 
Uroša Gorenca. Prav slednji 
so zaslužni, da DKD Solidar-
nost letos praznuje že stole-
tnico (ženski zbor je bil na 
pobudo Drage Spruk ustano-
vljen pred 44 leti). Društvo 
so namreč ustanovili delavci 
Titana leta 1919, ki so se 
najprej organizirali kot moš-
ki pevski zbor.  »Za začetek 
delovanja DKD Solidarnost 
štejemo ustanovitev moške-
ga pevskega zbora v jeseni 
1919. To je obletnica, ki je 
mogoča zaradi korenin, ki so 
društvo in ta zbor oblikovale. 
Zgodovino delajo ljudje, v 

zgodovini ni sreče. Stoletni-
ca je čas, ki je vsrkal vase 
energijo mnogih. Nič se ne 
zgodi brez ljudi. Našega 
društva zagotovo ne bi bilo 
več brez poguma naših pred-
nikov, katerih del je bil tudi 
Janez Maleš, ki se je še kako 
zavedal, da kultura ne sme 
biti privilegij posameznih 
družbenih slojev, ampak eno 
najpomembnejših poroštev 
preživetja majhnega naroda, 
kot je naš,« je še povedal Go-
renc in ob koncu poudaril, 
da se srečanja Solidarcev ne 
bodo končala – naslednje bo 
na vrsti že oktobra.
Pevski večer je z glasbo po-
pestrila tudi mlada ekipa iz-
kušenih glasbenikov in pro-
fesorjev glasbe iz Glasbene-
ga centra Prima. Nastopili 
so mentorji Uroš Gorenc, 
Anže Palka, Nina Ravnik in 
Ana Berus.

Zbrani že dvajsetič
Pevci Delavsko kulturnega društva Solidarnost so minulo soboto pripravili že 20. tradicionalno 
srečanje Solidarcev, ki je bilo letos posvečeno peti obletnici smrti Janeza Maleša. Sicer pa društvo 
letos praznuje že častitljivih sto let delovanja.

Združena moški in ženski pevski zbor DKD Solidarnost vodi Uroš Gorenc. / Foto: Jasna Paladin

Predsednik DKD 
Solidarnost je Martin 
Gorenc. / Foto: Jasna Paladin

Tatvina v trgovini Müller
Zaposlena v trgovini Müller je prijavila tatvino kozmetičnih 
artiklov v skupni vrednosti 450,73 evra. Po zaključku prei-
skave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Najdeno eksplozivno telo   
Občan iz Porebra je obvestil operativno komunikacijski cen-
ter, da je med čiščenjem parcele našel mino. Na kraju je bilo 
ugotovljeno, da je občan naletel na mino HE shell 2 in Mortar 
po vsej verjetnosti iz druge svetovne vojne. Minometno mino 
sta prevzela delavca NUS, ki sta jo na kraju najdbe uničila.

Tatvina iz odklenjenega vozila
Na parkirišču Qlandie je neznani storilec izkoristil nepazlji-
vost lastnice in iz odklenjenega osebnega vozila odtujil 
žensko torbico z vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlom v podjetje na Duplici
Na Duplici je prišlo do vloma v podjetje. Ugotovljeno je bilo, 
da je neznani storilec odtujil štiri bakrene cevi. Policisti zbi-
rajo obvestila, zoper storilca bodo podali kazensko ovadbo.

Tatvine v trgovskem centru 
V trgovskem centru Qlandia sta dve neznani storilki izvedli 
tatvino štirih izdelkov v skupni vrednosti 815 evrov. Policisti 
zbirajo obvestila, podali bodo kazensko ovadbo.

Tatvina v župnišču 
Policisti smo bili obveščeni o tatvini v župnišču, pri čemer 
je bilo na ugotovljeno, da sta dve osebi prišli do župnika 
prosit za denar. Župnik je vedel, da bosta denar porabili za 
prepovedano drogo, zaradi česar je odklonil denarno po-
moč in je osebi pospremil do izhoda, ob vrnitvi pa je opazil, 
da sta mu storilca v času nepazljivosti odtujila fotoaparat. 
Policisti bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo. 

Pridržan pijan moški
Na bencinskem servisu v Kamniku je prišlo do pretepa. 
Ugotovljeno je bilo, da je pijan moški legel v tuje vozilo, 
nato pa se z njegovim lastnikom sprl. Ker se ob prihodu 
policistov ni pomiril, mu je bila odvzeta prostost in odreje-
no pridržanje do streznitve. Prav tako mu je bil izdan plačil-
ni nalog za kršitev po Zakonu o javnem redu in miru.

Vlom v vozilo v Volčjem Potoku
V Volčjem Potoku je prišlo do vloma v vozilo. Ugotovljeno 
je bilo, da je neznani storilec pristopil do parkiranega vozila, 
z razbijanjem stekla prišel v notranjost slednjega in odtujil 
več predmetov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Tatvine telefonskih aparatov
Policisti so obravnavali tatvino dveh telefonskih aparatov, ki 
jih je storilec odtujil otrokom na območju Županjih Njiv. 
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Policijska kronika

Bralcem želimo vesele  
velikonočne praznike!

najboljše
ZA VELIKO NOČ
 prihaja iz Mesarije Selak v Vodicah

Velikonočne mesnine po receptu naših  
   babic in sveže meso slovenskega porekla.

 Obiščite Mesarijo Selak,  
v Vodicah, Kopitarjev trg 4.

Tel.: 041 637 488

"M
ES

A
RI

JA
 S

EL
A

K"
 M

A
RK

O
 S

EL
A

K 
S.

P.,
 K

O
PI

TA
RJ

EV
 T

RG
 4

, V
O

D
IC

E

ZARJA ELEKTRONIKA zaradi povečanega obsega dela vabi v stabilen in urejen kolek-
tiv nove sodelavce m/ž za naslednja PROSTA DELOVNA MESTA:
1.  Odgovorni projektant požarno varnostnih sistemov  

s strokovnim izpitom in žigom IZS. 
2. Projektant požarno varnostnih sistemov–začetnik.
3. Monter požarno varnostnih sistemov – varnostni tehnik.

KAJ PRIČAKUJEMO:
Pod točko 1. in 2.:
 Vsaj VI. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri.
 Poznavanje dela z AutoCAD programsko opremo.
 Znanje angleškega in hrvaškega jezika je prednost.

Pod točko 3.:
  V. stopnja izobrazbe elektrotehnike, računalništva,  

mehatronike ali strojništva.
   Pasivno znanje angleškega jezika.
   Izkušnje pri podobnih delih so prednost.

Pod  točko 1. ,2.  in 3.:
 Samostojnost in samoiniciativnost
 Vozniški izpit B kategorije
 Komunikativnost
 Odgovornost in urejenost
 Sposobnost za delo na višini
 Potrdilo o nekaznovanosti (Varnostni tehnik)

KAJ NUDIMO:
Delo v prijetnem in razvojno naravnanem okolju.
Pod 1 in 2: 
 Drseč delovni čas,
 Redno in stimulativno plačilo, 
  možnost dodatnega izobraževanja, obiski strokovnih  

sejmov v tujini.
 Zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim (za 1. in 2. ) 

Pod 1 in 2: 
 oziroma 3 mesečnim poskusnim delovnim rokom.

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo,  
da pošljejo prošnjo skupaj z življenjepisom in dokazili 
na elektronko pošto spela.dekleva@zarja.com

ZARJA ELEKTRONIKA zaradi povečanega obsega 

dela vabi v stabilen in urejen kolektiv nove 

sodelavce za

o1. Odgovorni projektant požarno varnostnih sist ovem

     s strokovnim izpitom in žigom IZS.
5

2. Projektant požarno varnostnih sistemov.
5

3. Monter - Varnostni tehnik varnostnih sistemov
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                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Bojana Klemenc

Kamnik – Mladi igralski upi 
so na kamniškem velikem 
odru nastopili v desetih 
predstavah, ki jih je za 
Kekčevo srečanje letos iz-
brala območna selektorica 
Simona Zorc Ramovš.
Zaigrali so Gledališka skupi-
na Kulturnega društva DO 
RE MI z Bleda s predstavo 
Levji kralj, Igralska skupina 
Podružnične šole Podljubelj 
z igro O miški, ki si je trebu-
šček raztrgala, Otroška gle-
dališka skupina Mačke in 
mačkoni OŠ Franceta Pre-
šerna Kranj in Podružnične 
šole Kokrica z Mačkom 
Murijem, Otroška gledali-
ška skupina Farnega KD Ko-
roška Bela z Mojco Pokracu-
ljo, Kulturno društvo IS pri 
Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice s predstavo Zadeva 
Kozel, Gledališka šola KPD 
Josip Lavtižar Kranjska Gora 
z avtorsko predstavo Rolina 
006, Otroška gledališka 

skupina KD Loški oder Ško-
fja Loka z Mojco Pokraculjo, 
Dramski krožek OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja Bled, Podru-
žnična šola Ribno z igro 
Mala rdeča koklja, Otroška 
gledališka skupina KUD Ka-
mot Zasip s predstavo Srote 
in Gledališka skupina Ori-
on, OŠ Cvetka Golarja Ško-
fja Loka s Šmeksi ljubezen 
in živeli so srečno do konca 
svojih dni.
Srečanje otroških gledali-
ških skupin Slovenije je na-
menjeno vsem otroškim 
gledališkim skupinam, kjer 
igralci niso starejši od 16 let. 
Ocenjujejo se celovitost in 
izvirnost predstave, angaži-
ranosti otrok ter kvaliteta 
mentorskega dela z igralci. 
Vse predstave si je ogledala 
državna strokovna spremlje-
valka Ana Ruter, ki bo po 
ogledu vseh regijskih sre-
čanj po Sloveniji opravila 
izbor za državno srečanje, ki 
bo potekalo 4. in 5. junija v 
Novem mestu.

Kekčevo srečanje 
na velikem odru
V Domu kulture Kamnik je v ponedeljek in torek, 
8. in 9. aprila, potekalo 25. regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin Gorenjske.

Na Kekčevem srečanju se je predstavilo deset otroških 
gledaliških skupin. / Foto: Bojana Klemenc

Maja Toni

Kamnik – Vsako leto se mla-
di iz srednjih šol alpske re-
gije, ki zajema sedem držav 
(Slovenijo, Avstrijo, Nemči-
jo, Italijo, Švico, Lihtenštajn 
in Francijo), zberejo pri dru-
gem gostitelju. Letos se je 
YPAC (Youth Parliament of 
Alpine Convention) odvijal v 
južnotirolskem Meranu. Tja 
smo Kamničani Dora Bela-
vič, Maja Toni, Taja Majdič, 
Antonija Kompan, Manca 
Turšič, Andraž Šumah in 
Marko Kotnik z mentorica-
ma prof. Renato Capuder 
Mermal in prof. Rafaelo Ko-
žlakar prispeli v popoldan-
skih urah 25. marca.
Krovna tema parlamenta 
2018/19 »Kako se spoprijeti 
s podnebnimi sprememba-
mi« ne bi mogla biti bolj ak-
tualna, saj zadeva široko po-
dročje od naravnih do druž-
benih problemov. Njihove 
rešitve so glede na alpsko 
regijo vsak na svojem podro-
čju delegati iskali razdeljeni 
v štiri komiteje. V petih za-
sedanjih, ki so potekala na 
Šolskem centru FOS Marie 
Curie, smo razglabljali o 
ekologiji, zdravju, človeko-
vih pravicah in politični par-
ticipaciji mladih. Vsak ko-
mite je pripravil štiri postu-

late, ki so bili predstavljeni v 
četrtek na zasedanju Gene-
ralne skupščine v Mestni 
hiši Merano. Z debato smo 
udeleženci parlamenta 
izglasovali tokrat izjemoma 
devet najboljših predlogov, 
saj so trije dosegli enako šte-
vilo glasov. Z izvoljenimi 
postulati se vsaka šola lahko 
obrne na pristojne lokalne 
in državne organe. 
Z zasedanji komitejev smo 
začeli v torek, 26. marca. Že 
prvo popoldne smo popestri-
li z ogledom mesta, ki mu je 
pred večerjo sledilo uradno 
odprtje YPAC-a. V nizu 

pozdravov in spodbudnih 
besed predsednice letošnje-
ga parlamenta Johanne Erla-
cher, župana Merana Paul 
Röscha, regijskega ministra 
za izobraževanje Phillipa 
Achamerja in mestne kan-
clerke Madeleine Rohrer nas 
je najbolj navdušil govor 
Markusa Reitererja, general-
nega sekretarja Alpske kon-
vencije, ki je, odkar je prejel 
omenjeni naziv, mlade pod-
piral na vsakem YPAC-u. Za-
pomnili si ga bomo po po-
zorni gesti, ko ni pozabil 
vseh sodelujočih nagovoriti v 
njihovem maternem jeziku. 

Sredino popoldne smo izko-
ristili za izmenjavo mnenj s 
politiki in strokovnjaki v 
sklopu World Cafeja. Naše 
druženje se je končalo v pe-
tek, 29. marca, ko smo med 
potekom zaključne ceremo-
nije prisluhnili tudi dr. Ge-
orgu Kaserju, članu IPCC, 
ki je leta 2007 skupaj z Al 
Gorom prejel Nobelovo nag-
rado za mir. Članica te orga-
nizacije je tudi Slovenka 
Lučka Kajfež Bogataj. Na-
daljnjemu pogovoru s stro-
kovnjaki o sprejetih postula-
tih je sledila podelitev di-
plom, vrnitev domov pa v 
večernih urah. 
Teden aktivnega dela, raz-
mišljanja, debat in iskanja 
skupnih rešitev, ki nam je 
vsem prinesel veliko novih 
izkušenj in spoznanj, je mi-
nil prehitro. Povzamemo ga 
lahko z besedami dijakinje 
Taje Majdič: »YPAC je spre-
menil moje mišljenje o so-
delovanju mladih v politiki, 
saj vsako leto dokažemo, da 
imamo tudi mi inovativne 
rešitve in da si želimo 
konkretnih sprememb, s ka-
terimi bi pomagali tako lju-
dem kot naravi.« 
Polni vtisov se že veselimo 
naslednjega srečanja, ki bo 
marca 2020 v bavarskem 
Rosenheimu.

Mladi o podnebnih razmerah
Skupina dijakov z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik se je tudi letos udeležila že  
14. zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije.

Kamniški dijaki s svojima mentoricama na letošnjem 
zasedanju Mladinskega parlamenta Alpske konvencije

Bojana Klemenc

Kamnik – Osemdeset mla-
dih balerin in baletnikov je v 
petek in soboto, 12. in 13. 
aprila, v okviru letnega 
nastopa s štirimi predstava-
mi razprodalo veliko dvora-
no Doma kulture Kamnik. 
Letos so mladi plesalci 
ustvarili balet Čebulček (Ci-
pollino) na glasbeno podla-
go ruskega skladatelja Kare-
na Hačaturjana, pod koreo-
grafijo se je podpisala bale-
tna učiteljica Ana Trojnar.
Italijanski pisatelj Gianni 
Rodari je leta 1957 napisal 
otroško pripoved o mladem 
čebulčku z naslovom Povest 
o Cipollinu. V baletni 
predstavi Čebulček, ki jo je 
za plesno-baletni oddelek 
Glasbene šole Kamnik pri-
redila Ana Trojnar, pred 
nami zaživi zgodba o čarob-
nem mestu, v katerem vlada 
nepravična oblast, ki števil-
nemu zelenjavnemu in sad-
nemu ljudstvu podira do-
move ter računa davek na 
sonce, zrak in dež. Zgodba 
je zelo razgibana in pripove-
duje o požrešni oblasti, ki 

želi imeti ljudstvo, v tej ba-
letni pravljici vaščane Mali-
ne in Borovnice, popolno 
pod nadzorom. Vladajoči 
eliti, ki jo predstavljajo ved-
no jezni in nezadovoljni sa-
mooklicani kralj Limona, 
ohole Višnje in namrgodeni 
gospod Paradižnik, se juna-
ško upre mali Čebulček. 
Vsebina in glasba sta torej 
vzeti iz otroške zgodbe, zato 
so tudi kostumi izredno pi-
sani in prisrčni, glasba pa 
poskočna in vesela, ki hitro 
sede v uho.

Baletna pravljica privlači 
mlade plesalce
Za letošnjo baletno predsta-
vo so se kamniške baletke in 
baletniki pripravljali zadnja 
dva meseca. »Priprave so 
bile zelo naporne, a hkrati 
vsem v užitek. Ker je zgod-
bica v mnogih prizorih iro-
nično smešna, je bilo med 
pripravami ogromno sme-
ha! Za vsako vlogo imam 
dve, ponekod celo tri zased-
be. Dostikrat se učenke uči-
jo po več vlog in otroci se 
tako med seboj spontano 
povežejo v zaodrju in na 

odru. Otroci se s kilometri-
no, ki so jo pridobili z nasto-
panjem v pravljicah minulih 
dveh let – Sanje revnega 
dečka in Glej Larsa z Marsa! 
– sami od sebe vedno bolj 
aktivno in zavzeto vživijo v 
like v zgodbici, jo tako po-
notranjijo ter bolj doživeto 
nastopajo. Nekateri so iz 
pravega testa in na polno 
oživijo šele pred občin-
stvom,« razlaga Ana Troj-
nar. »Baletna pravljica je v 
mojih očeh najboljša rešitev 
za letni nastop, saj plesne 
točke povezuje rdeča nit v 

pravljično celoto. Mladi ple-
salci zares lažje plešejo, če 
vedo, kaj predstavljajo, in se 
bolje zlijejo s svojo vlogo, 
hkrati pa so priprave in 
predstave za vse bolj zani-
mive in poučne kot posa-
mično predstavljanje ba-
letnega oddelka. Veseli me, 
da iz leta v leto postajamo 
boljši,« še ugotavlja Ana 
Trojnar, ki je zagotovo naj-
bolj zaslužna, da tolikšno 
število baletnih učencev na 
kamniškem odru že vrsto let 
pleše z največjim veseljem 
in žarom v očeh.

Baletna pravljica
Učenke in učenci plesa in baleta Glasbene šole Kamnik so minuli konec tedna s štirimi baletnimi 
predstavami Čebulček znova navdušili.

Letos so mladi plesalci ustvarili balet Čebulček.
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Aleš Senožetnik

Duplica – Po enoletnem 
premoru, ko člani Karate 
kluba Virtus Duplica niso 
tekmovali, so novo sezono 
začeli uspešno.
Dne 23. februarja so se čla-
ni in veterani udeležili dr-
žavnega prvenstva v Črno-
mlju. Klub so zastopali: 
Franci Šimenc, Drago Jeg-
lič in Sanel Duraković, ki 
so tekmovali v veteranskih 
kategorijah-kate, ter Žan 
Ticijan Dolar v članski ka-
tegoriji (84 kg, borbe). Na 
koncu se je najbolje odre-
zal Žan, saj je v svoji kate-
goriji zasedel tretje mesto, 
ostali tekmovalci pa so se 
uvrstili od petega do osme-
ga mesta. 
Naslednji dan se je na med-
narodno tekmovanje v Vele-
nje odpravil Franci Šimenc. 
Na koncu tekmovanja si je 
priboril tretje mesto v kate-
goriji veteranov-kate.
Marca pa so se Matija Sede-
ljšak, Jaka Plankar, Domen 
Železnik, Nejc Kališnik in 
Klara Antonin udeležili prve 
pokalne tekme za pokal Slo-

venije za starostne skupine 
do 18 let, kjer je tekmovalo 
438 tekmovalcev iz 51 slo-
venskih klubov. Glede na to, 
da je bil za nekatere to prvi 
nastop na tekmovanju, so 
prikazali dobre boje, najbo-
lje pa se je izkazala Klara, ki 
je v kategoriji mladink (do 
53 kg, borbe) osvojila tretje 
mesto. Za tretje mesto se je 

boril tudi Matija, a je bil pri 
vodstvu s 3:0 zaradi nekon-
troliranih udarcev diskvalifi-
ciran in je tako ostal brez 
medalje. Zadnji, ki je pose-
gel po medalji, pa je bil Dra-
go Jeglič, ki se je udeležil 
mednarodnega karate tur-
nirja v Žalcu koncem marca 
in je v kategoriji veterani-ka-
te osvojil tretje mesto.

Uspešno v novo sezono
Karateisti Karate kluba Virtus so uspešno odprli tekmovalno sezono.

Štefan Flerin

Kamnik – Z 19. in 20. kro-
gom se je končala letošnja 
občinska liga v kegljanju. 
Prvak je že šestič zapored 
ekipa Ambrož Team, ki si je 
priborila že drugi prehodni 
pokal v trajno last. ŠD Poli-
cist je presenetljivo osvojil 
drugo mesto, saj v vseh pre-
teklih letih ni bil nikoli bolj-
ši kot peti. Tretja je ŠD Sote-
ska, ki je poleg ambrožev 
edina ekipa, ki je osvojila 
prehodni pokal v trajno last.
Čeprav je tokrat sodelovalo 
šest ekip, pa se je spet dvig-
nila kakovost. Najboljših šti-
rideset igralcev lige je doseg-
lo povprečje 549 podrtih 
kegljev (lansko sezono 543), 
povprečje vseh ekip pa 3198 
podrtih kegljev na tekmo. 
To je zelo dobro, saj kam-
niško kegljišče sodi med 
najtežja v Sloveniji.
V 19. krogu je bila odigrana 
le tekma Calcit : ŠD Policist, 
v kateri so s 6 : 2 zmagal ŠD 
Policist. Janže Lužan (615), 
Damjan Hafnar (604) in 
Igor Zamljen s 551 podrtimi 
keglji so bili najboljši pri 
zmagovalcih, pri DU Ka-
mnik pa Matej Turk (572), 
Peter Hafner (551) in Samo 
Podjed (534). Ostali dve tek-
mi pa zaradi obveznosti 
igralcev v državnih tekmova-
njih nista bili odigrani. 
Zadnji krog ni več odločal o 
ničemer. Kljub temu smo 

videli nekaj izvrstnih rezul-
tatov posameznikov in odli-
čen ekipni rezultat ŠD Poli-
cist – 3422 podrtih kegljev. 
DU Kamnik je premagal 
Mladince s 6 : 2. Rudolf Vi-
dic (555), Brane Potočnik 
(545) in Pavel Serša (540) so 
bili najboljši, pri Mladincih 
pa brata Babnik – Matic 
(561) in Andraž (546). V 
derbiju kroga je ŠD Policist 
premagal ŠD Soteska s 7 : 1 
in potrdil drugo mesto. Pri 
ŠD Policist so odlično igrali 
Damjan Hafnar, Janže Lu-
žan (oba 616), ter Primož 
Pintarič (596), pri ŠD Sote-
ska pa: Peter Jantol (606), 
Gašper Burkeljca (583) in 
Klara Koprivec (561). V zad-

nji tekmi sezone je Ambrož 
Team premagal Calcit s 7 : 1. 
Pri Ambrožih je osebni re-
kord (552) postavil Peter Ru-
čigaj, sicer pa so bili najbolj-
ši: Nik Predovnik (615), Bo-
ris Benedik (567) in Slavko 
Zorman (559). Pri Calcitu so 
bili v ospredju Aleš Prosen 
(552), Branko Progar (530) 
in Peter Hafner (522).
Še vabilo: V četrtek, 25. apri-
la, ob 18. uri bo na kegljišču 
zaključek sezone. Vse ekipe 
se bodo pomerile še v borbe-
nih igrah. Po tekmi bo pode-
litev pokalov najboljšim v 
ligi in predaja torte zmago-
valcu borbenih iger, ki jo bo 
razdelil med sodelujoče. Za-
nimivo bo. Vljudno vabljeni!

Končana občinska liga v kegljanju

Ambrož Team; stojijo z leve: Uroš Stoklas, Primož Flerin, 
Slavko Zorman, Mirjan Mlinarič, Nik Predovnik, Boštjan 
Pohlin, čepijo z leve: Zvone Izgoršek, Boris Benedik, Štefka 
Flerin, Peter Ručigaj, Štefan Flerin.

Miro Kregar

Kamnik – Delovni dan na 
pripravah je precej naporen, 
saj se jutranje plavanje za 
nekatere začne tudi ob 6. 
uri. Ura in pol plavanja zjut-
raj je zgolj uvod v nadaljeva-
nje po zajtrku. Po navadi 
tudi dopoldanski trening 
teka traja okoli ure in pol, 
saj ga je nekaj namenjenega 
zgolj teku, ki ga nanese oko-
li 10–15 km, del pa raznim 
ogrevalnim in potem teka-
škim vajam. Stadion pri ho-
telu in peš poti ob morju so 
kot nalašč za te stvari.

Počitek po kosilu je po nava-
di (pre)kratek, saj je treba – 
če hočemo ujeti še kake tri 
ure kolesarjenja in da nas 
ne ulovi noč – najkasneje ob 
15. uri na kolo. Od osemde-
set do sto kilometrov je bila 
skoraj vsakodnevna doza ko-
lesa. Sledile so vaje za moč 
in raztegovanje v fitnesu do 
večerje, po večerji pa preda-
vanja o prehrani, poškod-
bah, tehnikah vadb moči, 
teka, kolesarjenja …, tako da 
je bil dan še prekratek. 
Predvsem pa je pomembna 
sprememba okolja, da se 
končno razbije monotona 

vadba v nočnem času doma, 
otroci se družijo po vadbe-
nih skupinah, rekreativci pa 
modrujejo in izmenjujejo 
izkušnje ter mnenja. 
Najbolj zavzeti mladinci pa so 
odšli še malo dlje od hrvaške 
obale, saj so od dva do štiri te-
dne preživeli kar na Kanar-
skih otokih, kjer so večno po-
letje in visoke temperature. 
Za vse pa so marčevske 
priprave edinstven vstop v 
novo sezono, saj se ob vrnitvi 
domov že lahko podamo s ko-
lesi na ceste, prestavi se ura in 
tudi prve tekme so že na vidi-
ku.

Triatlonci na pripravah
Skoraj osemdeset članov Triatlonskega kluba Trisport Kamnik, od tega 
okoli trideset otrok, se je udeležilo pet- do devetdnevnih triatlonskih priprav 
na hrvaški obali, natančneje v Medulinu.

Kamniški triatlonci na spomladanskih pripravah

Žan Ticijan Dolar je osvojil tretje mesto v borbah med člani 
do 84 kg. / Foto: Vladimir Stanić
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Željko Đurić

Duplica – Najboljši, ki so 
prejeli pokale in kolajne, so: 
1. Nace Kremžar, 2. Teodor 
Leković, 3. Rok Uršič in 4. 
Julija Hubad (do 11 let), 1. 
Tim Berk Skok, 2. Jaka Ru-
tar, 3. Ažbe Pohlin in 4. Jaša 
Jan (do 13 let), 1. Matej Moč-
nik, 2. Andraž Škrlj, 3. Nal 
Česen in 4. Jaka Rutar (do 15 
let) ter 1. Dženana Hamido-
vić, 2. Lana Grabnar, 3. Pia 
Poljanšek, 4. Aisha Kvater-
nik Djalij (do 15 let).
V nedeljo, 7. aprila, so v OŠ 
Marije Vere igrali v starejših 
kategorijah: mlajši člani, 
starejši člani ter veterani in 
rekreativci, posamezno in v 
dvojicah.
Doseženi vrstni red je: mlaj-
ši člani: 1. Dejan Fridrih 
(Gomilsko), 2. Matevž 
Žgank (Celje), 3. Aleksander 
Ivanovski (Ravne na Koro-
škem), 4. Marko Brajkovič 
(Metlika), starejši člani: 1. 
Drago Torkar (Vrhnika), 2. 
Edvard Horvat (Kamnik), 3. 
Bojan Maselj (Domžale), 4. 
Boris Govednik (Črnomelj), 
veterani in rekreativci: 1. 
Franc Lesjak (Novo mesto), 
2. Maks Burger (Trojane), 3. 

Gaber Kontelj (Ljubljana), 4. 
Milan Hočevar (Šmartno).
Od kamniških igralcev so od-
lično nastopili: Gregor Sve-
tec, Dušan Volkar, Damjan 
Đurić, Božo Rojc, Edvard 
Horvat, Ivo Zelič, Tadej Ze-
lič, Tomaž Zelič, Tone Kralj, 
Milan Hočevar, Bojan Jeglič, 
Davor Gregorc, Matjaž Mi-
kuš in Matej Habjanič. Naj-
večji uspeh, 2. mesto v kate-
goriji starejših članov, je do-
segel Edvard Horvat. Izkuše-
ni Edvard, uradno četrti na 
jakostni lestvici Republike 
Slovenije, je z osvojenim po-
kalom na Odprtem prven-
stvu Kamnika sanjsko sklenil 
t e k m o v a l n o  s e z o n o 
2018/2019. Zlati kolajni za 
zmagi v tolažilnih skupinah 
sta prejela Tone Kralj in Ma-
tjaž Mikuš. To štejemo za iz-
jemen dosežek zaradi igral-
sko izredno visoke kvalitete 
udeležencev. Poleg najbolj-
ših slovenskih igralcev so na-
stopili tudi gostje iz sosednje 
Avstrije.
Odprto prvenstvo Kamnika, 
tokrat odigrano v štirih mla-
dinskih in v treh odraslih 
kategorijah, so brezhibno 
izvedli člani Namiznoteni-
škega kluba Kamnik.

Odprto prvenstvo v 
namiznem tenisu
Tradicionalno, že osmo, Odprto prvenstvo občine 
Kamnik je zaradi velikega števila prijavljenih 
igralk in igralcev potekalo v štirih igralnih dneh 
od 5. do 8. aprila 2019.

Najboljši namiznoteniški igralci do 15 let na 8. Odprtem 
prvenstvu Kamnika

Leon Pirman

Kamnik – Po končanem li-
gaškem kegljaškem tekmo-
vanju, v katerem sta se obe 
prvi ekipi Kegljaškega kluba 
Calcit Kamnik uvrstili v je-
senska mednarodna tekmo-
vanja, so na vrsti državna 
prvenstva med posamezniki 
v vseh starostnih kategori-
jah. 
Na članskem državnem pr-
venstvu med posamezniki 
sta se v finale najboljših 16 

igralcev uvrstila tudi Jure 
Starman in Peter Jantol. 
V kegljanju imamo katego-
rije, kot so državno prven-
stvo med posameznimi, v 
sprintu, tandem dvojice, 
tandem mix dvojice in v 
mlajših kategorijah tudi eki-
pno tekmovanje. Čedalje 
bolj se uveljavljajo tandem 
mix dvojice, v katerem na-
stopata moški in ženska.
Naši igralke in igralci so 
tudi letos osvojili naslove dr-
žavnih prvakov v različnih 

disciplinah. V disciplini 
sprint sta postala v mladin-
ski kategoriji državna prva-
ka Klara Koprivc in Matic 
Babnik. Uspeh med mladin-
kami je dopolnila še Tea Re-
pnik s tretjim mestom in 
bronasto medaljo. Mladinci 
so tekmovali na kegljišču v 
Novi Gorici, uspeh sta do-
polnila Uroš Poljanšek s 7. 
mestom in Miha Uršič z 10. 
mestom. Dekleta so tekmo-
vala v Tržiču, kjer je Tamara 
Pevec osvojila 7. mesto.

Klara Koprivc in Matic 
Babnik državna prvaka
Ligaško tekmovanje je zaključeno, kegljači se merijo na državnih 
tekmovanjih za posameznike.

Miha Štamcar

Kamnik – Kamniški odboj-
karji so imeli do finala konč-
nice težko pot, kajti Mari-
bor, hit letošnje odbojkarske 
sezone, je bil po rednem 
delu prvenstva celo mesto 
pred njimi, takoj za ACH 
Volleyjem. Vendar so že na 
prvi polfinalni tekmi pred 
svojimi navijači varovanci 
Aleša Hribarja unovčili svo-
je izkušnje in gostom niso 
oddali niti niza, kar jim je 
nekoliko olajšalo delo pred 
povratno tekmo v maribor-
ski dvorani Tabor. Pred več 
kot dva tisoč gledalci so 
Kamničani »lovili« dva niza 
za vstop v finale, kar jim je v 
dramatičnem tretjem nizu, 
ki se je končal z izidom 31 : 
29, tudi uspelo.
»Vsako leto se je težje uvr-
stiti v finale končnice. V ligi 
ni več lahkega nasprotnika 
in je treba v vsako tekmo 
vstopiti na polno. Tako smo 
se tudi mi opekli s Črnuča-
mi, ki se zdaj borijo za ob-
stanek v ligi, toda več kot je 
močnih ekip, bolj so zani-
mive tekme. Res je, da tudi 
letos ACH Volley prednjači, 
toda tudi mi še nismo rekli 
zadnje besede,« je po dru-
gem porazu z ACH Vol-
leyjem v finalu končnice, ki 
so jo Ljubljančani pred pol-
no kamniško športno dvora-
no izgubili z 0 : 3, dejal Do-
men Kotnik, sprejemalec 
Calcita Volleyja.
V kamniškem taboru so 
pred včerajšnjo tretjo, mor-
da tudi že zadnjo tekmo fi-
nala končnice za Ljubljanča-

ni zaostajali z 0 : 2 v zma-
gah. Pred svojimi navijači so 
korak s serijskimi državni-
mi prvaki držali le v prvem 
nizu, zato pa je bil toliko 
bolj izenačen prvi finalni 
obračun v dvorani Tivoli. V 
njem so Kamničani v četr-
tem nizu zaostajali že za 
osem točk (4 : 12), a so se na 
koncu izvlekli ter prišli do 
petega niza, v katerem so 
imeli zmago praktično že v 
žepu, vendar sodnika nista 
videla očitne napake enega 
od odbojkarjev ACH Vol-
leyja, ki so nato slavili z 18 : 
16 in povedli z 1 : 0 v zma-
gah.   
Brez finala končnice so po 
desetih sezonah ostale od-
bojkarice prve kamniške 
ekipe, ki so se z Novo KBM 
Branikom tokrat pomerile 
že v polfinalu. Mariborčan-
ke so v napeti prvi tekmi v 
Kamniku slavile s 3:2, peti 

niz se je končal z izidom 
21:19, na povratni v njihovi 
dvorani Lukna pa aktualne 
slovenske pokalne zmago-
valke niso imele svojega 
dne. Mariborčanke se tako 
borijo za nov naslov držav-
nih prvakinj, Kamničankam 
pa je ostal boj za tretje mes-
to. Na prvi tekmi v Kamniku 
so bile proti Šempetrankam 
že v izgubljenem položaju, 
saj so zaostajale z 0 : 2 v ni-
zih in 20 : 23, toda s petimi 
zaporednimi točkami so se 
le vrnile v igro, nato pa za-
gospodarile na igrišču in za-
služeno prišle do zmage. 
Druga tekma je bila na spo-
redu v sredo.
Ali bo imel Calcit Volley tudi 
v prihodnji sezoni dve ženski 
ekipi v 1A. DOL za ženske, 
bomo izvedeli v soboto. Dru-
ga kamniška ekipa je bila v 
zeleni skupini dolgo druga, 
to pa je uvrstitev, ki še prina-

ša igranje med najboljšimi 
slovenskimi klubi tudi v pri-
hodnji sezoni, ko bo 1A. 
DOL štela le osem klubov. 
Toda kamniške princeske so 
z 2 : 3 izgubile v gosteh proti 
ATK Grosuplju in doma pro-
ti Ankaran Hrvatinom. Vse 
še ni izgubljeno, vendar je 
njihova usoda zdaj v rokah 
Ankarančank, ki bodo v zad-
njem krogu gostile prav 
Grosupeljčanke. Če bodo 
slavile Ankarančanke, ki so 
si prvo mesto v zeleni skupi-
ni že zagotovile, Kamni-
čanke v sobotnem zadnjem 
krogu potrebujejo zmago v 
Zrečah. Se jim bo nasmeh-
nila sreča?

Štirje calcitovci v 
reprezentanci
Po koncu klubske sezone bo 
na vrsti reprezentančna od-
bojka. Predvsem slovensko 
moško reprezentanco čaka 
izredno naporno poletje, 
vrhunec pa bo evropsko pr-
venstvo, ki ga bo ob Franciji, 
Belgiji in Nizozemski gosti-
la tudi Slovenija. Med 18 
izbranci novega selektorja 
slovenske moške reprezen-
tance Italijana Alberta Giuli-
anija je tudi kamniški blo-
ker Sašo Štalekar. Na evrop-
skem prvenstvu bodo letos 
igrale tudi odbojkarice, ki 
jih vodi še en Italijan, Ale-
ssandro Chiappini, med 
kandidatkami za nastop na 
Poljskem konec avgusta pa 
sta Eva Pogačar in Leja Jane-
žič iz prve kamniške ekipe 
ter Eva Zatković iz druge 
kamniške ekipe.

V Tivoliju so bili  
na pragu zmage
Še peto leto zaporedoma se odbojkarji Calcita Volleyja v finalu končnice za naslov državnega prvaka 
borijo proti ACH Volleyju. Po dveh tekmah so bili Ljubljančani le še korak oddaljeni od svojega 
petnajstega zaporednega naslova, v kamniškem taboru pa so predvsem žalovali zaradi prve tekme v 
dvorani Tivoli, v kateri so imeli dve zaključni žogi za zmago. Prva ženska ekipa po desetih letih spet 
igra za končno tretje mesto.

V kamniškem taboru so žalovali zaradi prve tekme v 
dvorani Tivoli, v kateri so imeli dve zaključni žogi za 
zmago. / Foto: Klemen Brumec
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Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti

6 4  L I S TAV C E V  I N  I G L AV C E V
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Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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Jerneja Naveršnik

Kamnik – V Dnevnem cen
tru za mlade gibalno ovira
ne, katere ustanovitelj je 
Društvo staršev otrok s po
sebnimi potrebami, smo ko
nec marca odšli na izlet v 
Koper in Kobilarno Lipica.
Uporabniki Dnevnega cen
tra so bili veseli, saj so po 

dolgem času lahko videli 
morje in se nadihali svežega 
morskega zraka. Kasneje 
smo se odpeljali proti Kobi
larni Lipica, kjer nas je pri
jazna vodička vodila skozi 
Kobilarno. Izvedeli smo ve
liko novega o Kobilarni Lipi
ca in njeni zgodovini. 
Kljub burji, ki je pihala, smo 
se imeli odlično.

Obiskali morje in 
spoznali Kobilarno

Uporabniki Dnevnega centra za mlade gibalno ovirane so 
bili še posebno veseli izleta na morje. / Foto: Jerneja Naveršnik

Bojan Pollak

Kamniška Bistrica – Letos za
radi neugodnih razmer ni 
bilo tradicionalnega januar
skega pohoda na Grintovec v 
spomin na preminule kam
niške alpiniste, zato pa je bil 
»Kamniški memorial za 
smučko in cepin« že štiri
najsti po vrsti. Ta je name
njen spominu vseh članov in 
članic Planinskega društva 
Kamnik, ki so izgubili svoja 
življenja v gorah. Zadnjo ne
deljo v marcu, torej 31. mar
ca, je bilo čudovito vreme. 
Kamniško sedlo je obiskalo 
kar veliko ljudi, samega me
moriala se jih je udeležilo 
skoraj šestdeset. Vsak udele
ženec, ki se je memoriala 
udeležil, je dobil v koči na 
Kamniškem sedlu vroč čaj, 
enolončnico in spominsko 
kolajno. V teh štirinajstih le
tih je bilo različnih udeležen
cev nekaj čez 350, število ude
ležencev vseh pohodov pa 
nekaj čez devetsto. Od njih 
sta se vseh štirinajstih mem
orialov udeležila samo dva.

Spominski pohod za smučko in cepin

»Martinčkanje« pred kočo na Kamniškem sedlu / Foto: Bojan Pollak

Kamnik – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo 24. 
maja organiziral že 2. Bodifitov tek na Stari grad, ki je bil lani 
ob premierni izvedbi med tekači zelo dobro sprejet. Osnov-
nošolci se bodo na progo pognali ob 12. uri, odrasli pa ob 18. 
uri. Start tekmovanja bo nad Zdravstvenim domom Kamnik. 
Prijave so že odprte, in sicer preko sistema prijavim.se. Šte-
vilo tekačev je omejeno, zato organizatorji priporočajo pravo-
časno prijavo. »Tek za odrasle bo tudi letos dolg 3800 me-
trov in bo potekal po tako imenovanih vlakah. Ker ne gre za 
zahtevno traso, je tek primeren tudi za rekreativne tekače, ki 
jim gorski tek ni blizu. Trasa teka za osnovnošolce bo dolga 
1000 metrov. Lani jo je Žan Trebušak (letnik 2003) premagal 
v času šestih minut in ene sekunde. Zmagovalec teka za od-
rasle Dušan Globočnik pa je do vrha potreboval 18 minut in 
52 sekund,« pravi Samo Trtnik z Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in dodaja, da je cena prijave do 19. maja 10 
evrov, kasneje pa 15 evrov. Posebna ugodnost velja za tiste, 
ki bodo tekli tudi na Veronikinem teku. Oba teka sta za otro-
ke brezplačna. Razglasitev tekmovalcev in podelitev priznanj 
bosta na vrhu pri gostišču Grajska terasa. J. P.

Koliko časa potrebujete, da pritečete na Stari 
Grad?

Ana Šubic

Kamnik – Štirinajstega 
evropskega študentskega 
barmanskega tekmovanja 
G&T Cup Bled se je udeleži
lo 25 tekmovalcev in tekmo
valk iz osmih držav, med 
njimi pa se je najbolj izkazal 
Kamničan Luka Strajn, štu
dent Višje strokovne šole 
Biotehniškega izobraževal
nega centra Ljubljana. Tema 
letošnjega tekmovanja je 
bila Koktajl in umetnost. 
Tekmovalci so skušali poka
zati čim več izvirnosti in 
kreativnosti, saj so morali 
koktajle povezati z umetni
nami svetovno znanih sli
karjev. Žiranti so ocenjevali 
strokovno delo, okus, videz 
in aromo pa tudi nastop in 
avtentičnost zgodbe, ki so jo 
tekmovalci predstavili v 
angleščini. "Na takem tek
movanju moraš poleg smis
la za mešanje pijač imeti 
tudi domišljijo," je dejal 
zmagovalec Luka Strajn.
Na tekmovanje se je pri
pravljal dobra dva meseca. 
Navdih za koktajl je poiskal 
v sliki Splav meduze, ki jo 
je ustvaril francoski slikar 
Théodore Géricault. "Kok
tajl sem poimenoval Argus, 
po ladji, ki je rešila deset 
preživelih na splavu. Slika 
ima precej grozljivo vsebi
no in kaže prizor na morju, 
zato sem za osnovni sesta
vini izbral viski in rum. 
Piko na i je zagotovo dodal 
sirup iz flambiranih poma
ranč, ki sem ga pripravil 
sam," je prepričan 23letni 
barman. Ob koktajlu, 

postreženem na podstavku 
v obliki splava, je ponudil 
tudi ostrigo, v primeru aler
gičnosti nanjo pa kot alter
nativo sol. Za navlažitev 
prstov je dodal naravno 
spužvo, zataknjeno v lupi
no morskega ježka.
Luka je sicer doslej nastopil 
na štirih barmanskih tekmo
vanjih in prav na vseh je bil 
nagrajen. Na lanskem G&T 
Cupu Bled je ob četrtem 
mestu osvojil še nagrado za 
najboljšo zgodbo. Lani je bil 
najboljši na Gostinskoturi
stičnem zboru v Sloveniji in 
drugi na mednarodnem tek
movanju Evropskega zdru

ženja hotelskih in turističnih 
šol. Študent drugega letnika 
gostinstva in turizma se na 
tekmovanja pripravlja pod 
mentorstvom profesorja Bo
štjana Humskega. "Obisku
jem tudi njegov predmet 
barmanstvo, sicer pa sem si 
že prej veliko prebral o tem," 
pravi simpatični Kamničan, 
ki ga pri barmanstvu najbolj 
privlači raznolikost. "Vsak 
barman ima svoj stil, svoje 
mišljenje, iz ene ideje pa se 
jih nazadnje razvije deset." 
Tudi njegova diplomska na
loga se bo nanašala na bar
manstvo; zna se zgoditi, da 
se bo posvetil staranju kok

tajlov, ki je še zelo neraziska
no področje.
Luka je že odločen, da bo 
njegova poklicna pot poveza
na z mešanjem pijač, čeprav 
je še nekaj let nazaj kazalo, 
da bo delal v zdravstvu. Po 
srednji zdravstveni šoli se je 
vpisal na radiologijo na zdra
vstveni fakulteti, a je ugoto
vil, da bi bilo to delo zanj 
preveč statično. Tako si je 
našel študentsko delo v loka
lu, kar ga je privedlo do odlo
čitve za študij gostinstva in 
turizma. V prostem času se 
posveča športu; s prijatelji 
redno obiskuje park za vad
bo na prostem na Perovem.

Z Argusom do zmage
Kamničan Luka Strajn se uspešno udeležuje tekmovanj mladih barmanov. V začetku aprila je bil 
najboljši na evropskem študentskem barmanskem tekmovanju G&T Cup Bled. 

Luka Strajn na nedavnem tekmovanju G&T Cup Bled / Foto: Boris Pretnar
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotočku 
Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško bastijo, 
enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. 
Videli bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki 
slovi po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato od-
pravili v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno je-
dro krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 

Doris Jeretina

Kamnik, Komenda – Dobro-
delni marec – mesec, ki na 
Študentskem klubu Kamnik 
vsako leto poteka v zname-
nju dobrodelnosti. En me-
sec, sedem projektov in de-
vetnajst aktivistov. Skozi ce-
loten mesec smo se vsi akti-
visti kluba po svojih najbolj-
ših močeh trudili, da bi tako 
kot vsako leto do sedaj naš 
največji projekt uspešno pri-
peljali do konca – in to nam 
je uspelo. Izredno smo po-
nosni na celoten dobrodelen 
mesec marec, saj smo letos 
podrli vse rekorde. Za soci-
alno ogrožene prejemnike 
smo na vseh dogodkih skup-
no zbrali neverjetnih 
8007,16 evra!
Dobrodelni marec smo od-
prli z dvema zdaj že tradici-
onalnima turnirjema, to sta 
bila turnir v odbojki in tur-
nir v nogometu. Vzdušje na 
obeh turnirjih je bilo feno-
menalno, igre so potekale v 
znamenju 'fair playa', pou-
dariti pa je treba, da je bil 
odziv na obeh dogodkih zelo 
pozitiven, saj se je na oba 
turnirja prijavilo veliko ekip 
iz različnih krajev Slovenije. 
Bili smo priča izjemnim za-
detkom, podajam, obrab-
nim akcijam in vratarskim 
posredovanjem. Turnirja v 
odbojki sta se udeležila tudi 
voditelj ter športni navduše-
nec Uroš Bitenc in odbojkar 
Rok Satler. 
Teden kasneje, 15. marca, 
smo izpeljali dobrodelni 48-

urni pohod na Sv. Primoža, 
kjer smo si aktivisti vsake šti-
ri ure simbolično izmenjava-
li zastavo kluba. V soboto so 
nam družbo delali taborniki 
Roda bistriških gamsov, ki 
so mimoidočim ponujali pa-
lačinke, ob 18. uri pa smo v 
okrepčevalnici na vrhu pris-
luhnili Florjanu Lajmišu, ki 
nam je ob fotografijah pripo-
vedoval o svoji poti do alpi-
nizma, dan kasneje pa smo 
se zabavali ob zvokih ansam-
bla Galop in tako zaključili 
še en čudovit projekt. 
Seveda tudi letos nismo po-
zabili na tržnico slaščic, ki je 
potekala 23. marca na tržni-
ci v Kamniku ter letos na 
novo še v Komendi. Mimoi-
doči so se na sončno soboto 
posladkali s slaščicami, ki so 
jih napekle naše pridne štu-

dentke, za popestritev 
vzdušja pa je na tržnici skr-
bela skupina Before Time. 
Pred samim začetkom naše-
ga dobrodelnega marca smo 
študentje razmišljali, s kate-
ro novostjo bi letos še lahko 
popestrili naš projekt. Tuh-
tali smo in tuhtali in tako je 
nastal še dobrodelni turnir v 
košarki. Z njim smo dobili 
čudovit trojček turnirjev. Za 
ta turnir nismo imeli poseb-
nih pričakovanj, saj smo ga 
izvedli prvič – želeli smo le, 
da bi se ekipe družile in za-
bavale. Seveda smo tako kot 
na prejšnjih dveh turnirjih 
tudi na ta turnir povabili po-
sebnega gosta. To je bil nih-
če drug kot slovenski košar-
kar Marko Milič.
Dobrodelni marec smo tra-
dicionalno zaključili s kon-

certom Vlada Kreslina in 
skupine dijakinj Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Ma-
istra pod mentorstvom Ma-
tica Smolnikarja. Energija 
na koncertu je bila fantastič-
na, saj smo vsi neizmerno 
uživali ob prepevanju pe-
smi. 
Ne smemo pozabiti na naše 
sponzorje, ki so nam poma-
gali z donacijami in promo-
cijskimi darili, in vsem se 
iskreno zahvaljujemo. Še 
enkrat hvala vsem, ki ste se 
udeležili naših dogodkov in 
s tem pomagali tistim, ki 
potrebujejo pomoč, obenem 
pa podprli naš tradicionalni 
projekt. Hvala, ker verjame-
te v nas in naše delo.
Skupaj lahko ustvarimo 
boljši jutri in tako kot pravi 
Vlado Kreslin: Vse se da!

Kamniški študentje 
dokazali, da se vse da
V okviru Dobrodelnega marca smo v Študentskem klubu Kamnik na različnih prireditvah zbrali več 
kot osem tisoč evrov.

Aktivisti Študentskega kluba Kamnik

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_19_kam_8
NALOGA

8 7 6 2 3
1 8

3 8 1 2
5 3 9 4

4 5 6 3
2 9 7 3
7 5

8 1 6 2

sudoku_TEZJI_19_kam_8

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_kam_8
NALOGA

87623
18

3812
5394

4563
2973
75

8162

sudoku_TEZJI_19_kam_8

REŠITEV

876912534
152463798
493875162
527389416
638741259
914526873
249657381
761238945
385194627

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_19_kam_8
NALOGA

1 5 6
9 4 2 7 8

3 8 1 9
6 3 4 2

9 6 8 4
8 9 3 1
9 8 5 7

7 2 1 6 5
7 3

sudoku_LAZJI_19_kam_8

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_19_kam_8
NALOGA

156
94278

3819
6342

9684
8931
9857

72165
73

sudoku_LAZJI_19_kam_8

REŠITEV

158976234
694523781
327481569
763145892
219638475
845297316
936854127
472319658
581762943

Kamniški sudoku

Bojana Klemenc

Nevlje – Miro in Majda No-
vak z Vrhpolj sta pred novo 
motoristično sezono orga-
nizirala sedaj že tradicional-
ni blagoslov motorjev in 
motoristov v želji, da bi pre-
vozili veliko srečnih kilo-
metrov ter se po zanimivih 
dogodivščinah vedno znova 
varno vračali med svoje do-
mače. Namen vsakoletnega 
srečanja in blagoslova je 
tudi v ozaveščanju voznikov 
pred začetkom motoristič-
ne sezone o večji varnosti 
na cestah. Letos je zaradi 
slabega in hladnega vreme-
na, ki še ni primerno za var-
no in udobno vožnjo, prišlo 
manj voznikov kot običaj-
no, a se jih je vseeno nabra-

lo več kot trideset. Medtem 
ko so si lastniki motorjev 
izmenjavali izkušnje, so 
obiskovalci pasli oči na dvo-
kolesnih lepotcih različnih 
proizvajalcev in moči. Mo-
toriste in njihove jeklene 
konjičke je pred cerkvijo sv. 
Jurija blagoslovil neveljski 
župnik Janez Miklič. Ob 
blagoslovu je dejal, da je 
prav, da se blagoslavljajo 
prevozna sredstva, kot so 
motorji, saj se z blagoslo-
vom zanje zahvaljujemo ter 
obenem Boga prosimo, da 
nas varuje na poti. Nato je 
motoristom zaželel srečno 
vožnjo, blagoslovil vsako 
motorno kolo posebej in vo-
znikom stisnil roko.
Druženje sta popestrila pev-
ka Nina in kitarist Gregor.

Blagoslov za 
srečno vožnjo
Pred cerkvijo v Nevljah je v soboto, 13. aprila, 
potekal peti blagoslov motorjev.

Motoriste in njihove jeklene konjičke je blagoslovil 
neveljski župnik Janez Miklič. / Foto: Bojana Klemenc
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
aprilu? 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.  

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

DOM KULTURE KAMNIK 

Torek, 23. aprila, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SLG Celje: Moški brlog

Abonma Kam'na'smeh, komedija

Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Četrtek, 25. aprila, ob 17. in 18.30, Velika dvorana DKK
Gledališče iz desnega žepka: Palček Nos – PREMIERA

Abonma Kam'nček, lutkovno-igrana predstava

Cena vstopnice: 5 evrov

Petek, 26. aprila, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Nedokončana popolnost

Letni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik z mladimi 
solisti

Cena vstopnice: 12 evrov/10 evrov; v predprodaji: 10 evrov/8 evrov

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Ponedeljek, 22. aprila, ob 18. uri, samostan Mekinje
Koncert Branke Božič

Sreda, 24. aprila, od 17. do 20. ure, samostan Mekinje
Kulinarična delavnica Potice in potičke (ponovitev)

Obvezne prijave po e-pošti info@samostanmekinje.si do zapolnitve 
mest, prispevek za udeležbo 5 evrov. 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 23. aprila, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjige Franceta Malešiča Gora ni nora – zbirka 
planinskih izrekov in misli

Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem bo vodil Vladimir Habjan.  
 

Torek, 30. aprila, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Tehnike sproščanja

V okviru evropskega projekta Krepimo zdravje bodo strokovnjaki 
Zdravstvenega doma Kamnik pripravili predavanje in delavnico o stre-
su, kako le-to vpliva na naše zdravje in načine njegovega obvladova-
nja. Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami 
in s tem izboljšali svoje počutje.  

Prireditve v aprilu in maju
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 25. aprila, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice
Arheološka izkopavanja na Glavnem trgu v Kamniku v letu 
2018

Arheolog Gregor Gruden bo predstavil arheološka izkopavanja in 
najdbe z Glavnega trga v Kamniku, ki so bila izvedena v letu 2018.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Četrtek, 25. aprila, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Razstava: Lara Uranič

Odprtje razstave likovnih del Lare Uranič. Vstop prost.

 

Četrtek, 25. aprila, ob 17. uri, Makadam – Dnevna soba, 

Alprem
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna. 

Sobota, 27. aprila, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Benjamin Zajc: Ti prekleti

Premiera tretjega dela dramskega triptiha Poslednji let čebel. Obve-
zna rezervacija brezplačnih vstopnic na benjamin.zajc@gmail.com.

Nedelja, 28. aprila, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Benjamin Zajc: Ti prekleti

Prva ponovitev tretjega dela dramskega triptiha Poslednji let čebel. 
Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na benjamin.zajc@gmail.com.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Od sobote, 27. aprila, do četrtka, 2. maja, park 

Arboretuma
Spomladanska razstava cvetja, vrtne opreme, vrtnarski 
sejem in sejem domače obrti

Vsako leto z nestrpnostjo pričakujemo vrtnarski sejem. Spomladan-
ska razstava cvetja in domiselni aranžmaji florističnih mojstrov na-
mreč porodijo ideje, ki nas vabijo k urejanju doma in vrta. Tudi letos 
boste lahko opazili nove kombinacije rastlin in dobili navdih za pre-
novo okolice doma. 

Sreda, 1. maja, park Arboretuma
Začetek razstave Mesec slečev

Sleči so priljubljene spomladanske grmovnice, ki v maju zacvetijo v 
vsej svoji polnosti. Med sprehodom po parku jih boste našli v obeh 
angleških parkih, saj jim ustreza senčna lega in kisla tla. Nekateri 
grmi so stari več kot petdeset let, a vsako leto navdušujejo s svojo 
podobo. Prepričajte se na lastne oči! 

 

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Sobota, 27. aprila, ob 10. uri, start ob Mekinjskem 

igrišču
31. Mekinjski kros in 13. memorial Mira Petka

LOKOSTRELSKI KLUB KAMNIK

Nedelja, 28. aprila, od 9. do 15. ure, Stadion 

Prijateljstva v Mekinjah
Mednarodno lokostrelsko tekmovanje za Veronikin pokal

Mednarodna tekma za Veronikin pokal je ena največjih mednarodnih 
lokostrelskih tekem v tem delu Evrope. Udeležili se je bodo tekmoval-
ci iz več kot dvajsetih držav. Vabljeni. 

GRAJSKA TERASA – STARI GRAD NAD KAMNIKOM

Torek, 30. aprila, od 19. do 23. ure
2. rojstni dan Grajske terase s skupino Joker

Organiziran brezplačni prevoz na relaciji GSŠRM–Stari grad 

Info: 040 870 255

TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ

Sreda, 1. maja, ob 10. uri, Gora sv. Miklavž
Prvomajsko druženje s sveto mašo

Pridružite se nam na prvomajskem golažu in sveti maši ob 15. uri. 

IZLET /  SREDA, 24. APRILA 2019

Na kopanje  
v Terme Rogaška Slatina
Vabimo vas na kopalni izlet v Terme Rogaška Slatina. Najprej se bomo 
sprehodili skozi lepe vrtove  in spoznali zgodovino zdravilišča. Nato si bomo 
privoščili kopanje v bazenu. Po kopanju nam bo prijalo okusno kosilo  
v bližnji restavraciji. Po njem bo še predstavitev negovalne kolekcije Afrodita.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.40, z AP Creina Kranj ob 7.05,
z AP Mercator Primskovo ob 7.15, z AP Škofja Loka ob 7.35.
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, obisk hiše lepote Afrodita in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

CENA: 30 € 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Bojana Klemenc

Podgorje – V soboto, 13. 
aprila, so člani KS Podgorje 
prvič pripravili poučno de-
lavnico izdelovanja cvetno-
nedeljskih butaric. V dvora-
no krajevnega doma so po-
vabili priznanega strokov-
njaka Petra Ribiča, ki je 
predstavil umetnost izdela-
ve cvetnonedeljskega okras-
ja (na sliki). Izdelovali so 
butare, ki so v naših krajih 
tradicionalne. »Leskove 
šibe, bršljan z jagodami, olj-
ko, brin in drugo zelenje 
smo povezali v snope, jih 
okrasili s pomarančami ter 
nanje privezali trakove. Gre 
za preproste butarice, nare-
jene iz naravnih materialov. 
Velikost butaric je poljubna, 

odvisna od materiala ter iz-
kušenosti izdelovalca. Sama 
dolžina je že od nekdaj tudi 
neke vrste tekmovalna disci-
plina, saj otroci tekmujejo, 
kdo bo izdelal višjo butaro, s 
katero se potem lahko posta-
vijo na samem blagoslovu,« 
med svojim delom razlaga 
Peter. Mimogrede še pove, 
da cvetnonedeljska tradicija 
budi spomin na sprejem 
Kristusa, ki so ga ob vhodu v 
Jeruzalem pozdravili s pal-
movimi vejami. Pri nas na-
mesto tega uporabljamo 
zimzeleno zelenje, ki pred-
stavlja rodovitnost, večno 
življenje in upanje. »Pred-
vsem je pomembno, da je 
velikonočno okrasje pisano, 
saj le-to predstavlja novo živ-
ljenje,« zaključi Peter Ribič.

Tudi v Podgorju 
izdelovali butarce

Fo
to

: B
o

ja
n

a 
K

le
m

en
c



Zahvale

15petek, 19. aprila 2019

ZAHVALA

Zapel je zvon,
tebi v slovo ...
Poln bolečin
ostaja spomin.
Ostaja praznina,
molk in tišina.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi

Anton Šimenc
(1959–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate
ljem, znancem, sodelavcem in vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih priskočili na pomoč in sočustvovali z nami. 
Hvala za vso podporo, izrečena sožalja, podarjeno cvet
je, sveče ter denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste darovali 
za svete maše in ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem za sočutno petje ter 
trobentaču. Posebna zahvala gre tudi gasilcem.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena 
hvala!

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 86. letu starosti se je poslovil naš dragi  
ati, dedi, brat in stric 

Jože Vavpetič 
iz Podgorja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovi
li in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izre
čene besede tolažbe, za darovano cvetje, sveče in drugo 
pomoč. Hvala tudi dr. Jermanovi in ostalemu osebju ZD 
Kamnik in UKC Ljubljana ter vsem, ki ste ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi
Marec 2019 ZAHVALA

“Ni smrt tisto, kar nas loči,  
in življenje ni, kar druži nas.  
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.  
Vekovečna dragih je bližina.  
Smrt je le združitve návečer.  
Zemlja skupno je pribežališče  
in poslednji cilj vseh nas je mir.”  
(M. Kačič)

V skorajšnjem 72. letu se je od nas poslovila  
žena, mami in mama

Olga Kadunc
iz Zg. Tuhinja 1a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim so
sedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno 
sožalje, darovane sveče, cvetje ter za podporo ob slovesu 
od drage žene, mami in mame Olge Kadunc. Posebna 
zahvala osebju splošne ambulante Dragotina Ahlina, 
osebju reševalne postaje Zdravstvenega doma Kamnik, 
podjetju Pulmodata, celotni zdravniški ekipi Bolnišni
ce Golnik. Hvala pogrebni službi KPK, kvartetu Grm, 
trobentaču in številnim, ki ste nevidno pomagali in pri
sostvovali na poti slovesa. Prisrčna hvala g. župniku Ni
kolaju Štolcarju za lepo opravljen obred in ge. Ivi Bajde 
za besede ob slovesu. 

Žalujoči vsi njeni
April 2019

Počivaj mirno, sladko spavaj,
v grobu ni gorja in ni skrbi,
a srce naše bolj boli,
ker te več ni!

V 59. letu starosti se je od nas 
poslovila 

Veronika Lednik
z Brezij nad Kamnikom

Vsi njeni

JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

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

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpela sem, 
in večni mir mi zaželite.

Utrujena od bolezni je zaspala naša draga

Zvonka Kovačič
5. 3. 1940–2. 4. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in cvetje. Posebna zahvala negovalkam Zavoda Pristan, 
dr. Jermanovi in sestri Mateji ter vsem, ki ste jo obisko
vali in pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

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

         

V 84. letu nas je zapustil naš dragi oče, tast,  
dedek in pradedek

Jozo Alandžak
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo go
spodu zdravniku Igorju Muževiču in skrbnemu osebju 
Doma starejših občanov Kamnik za vso pomoč, skrb in 
nego. Zahvaljujemo se tudi župnikoma g. Luki Demšar
ju in g. Stipetu Alandžaku za lepo opravljen pogrebni 
obred ter pevcem. Hvala vsem, ki ste našega dragega 
očeta v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sinovi Ivan, Pavle in Vinko z družinami
April 2019

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

Nekaj tednov po 75. rojstnem dnevu nas je  
nepričakovano zapustila draga žena in mama

Teodora Potrato
roj. Fatur

Hvala vsem za izrečeno sožalje, spodbudne besede, po
nujeno pomoč ter darovan denar za Rdeče noske. Hvala 
MePZ Cantemus in kvartetu Grm za občuteno zapete pe
smi, sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste jo mno
žično pospremili na njeni zadnji poti in cvetličarstvu Lap 
za čudovito cvetje. Njena dobrota je naredila svet boljši.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi

Marjan 
Perčič
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, so
sedom in vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi 
zadnji poti. Hvala Marinki Močnik za ganljive besede 
slovesa. Hvala za vsak stisk roke, topel objem, darovano 
cvetje, sveče in sv. maše.  

Žalujoči vsi njegovi
April 2019

Jasna Paladin

Volčji Potok – Čez nekaj dni 
bo minilo sto let, kar se je v 
Volčjem Potoku rodil Ferry 
Souvan. Ime je dobil po sta
rem očetu Ferdinandu, ki je 
leta 1882 kupil volčjepo
toško posestvo. Bil je zelo 
zanimiva osebnost sloven
skega glasbenega dogajanja 
50. in 60. let minulega sto
letja, zato v Medobčinskem 
muzeju Kamnik že priprav
ljajo razstavo o njem. Pod 
njo se bo podpisal Marko 
Kumer, na ogled pa bo od 
15. junija do konca sep
tembra letos.
Prav tako sto let pa letos mi
neva od rojstva enega najvi
dnejših slovenskih filmskih 
ustvarjalcev Franceta Štigli
ca, ki je tudi povezan z Ar
boretumom. France Štiglic 
se je podpisal pod petnajst 
igranih celovečernih filmov 
(tudi prvi slovenski celove
černi zvočno igrani film Na 
svoji zemlji), pet odmevnih 
televizijskih nadaljevank in 
vrsto dokumentarnih pri
spevkov. S tremi celovečer
nimi filmi se je predstavil v 

Cannesu, kjer je bil leta 
1956 s filmom Dolina miru 
nominiran za zlato palmo. 
Prav film Dolina miru, ki so 
ga začeli snemati leta 1956, 
je bil deloma posnet v Arbo
retumu. O tem, da je bil Ar
boretum Volčji Potok prizo
rišče snemanja prizorov fil
ma, se še danes ohranja 
ustno izročilo okoliških pre
bivalcev. Od aprila dalje si je 
snemalni lokaciji v Arbore
tumu možno ogledati med 
obiskom parka, do 14. julija 
pa je na teh lokacijah na 
ogled tudi razstava z naslo
vom Dolina miru in Arbore
tum Volčji Potok ob 100. 
obletnici rojstva Franceta 
Štiglica z zanimivimi infor
macijami o režiserju, filmu 
in snemanju v Arboretumu.
Del poklona režiserju Štigli
cu ob 100. obletnici njego
vega rojstva pa bo tudi pro
jekcija restavriranega filma 
Dolina miru s filmskim po
govorom v Arboretumu 
Volčji Potok. Film bo pod 
krošnjami dreves predvajan 
v okviru Filmskih večerov v 
Arboretumu, ki bodo med 
29. in 31. avgustom 2019.

Arboretum v 
znamenju stoletnic
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Bojana Klemenc

Snovik – Turistično društvo 
Tuhinjska dolina in Terme 
Snovik so v nedeljo, 7. apri-
la, v mobilnem prireditve-
nem šotoru ob Termah Sno-
vik organizirali tradicional-
no etnološko prireditev, ki 
združuje pridelovalce, roko-
delce in obrtnike od blizu in 
daleč. 
Letošnji sejem je bil ponov-
no praznično živahen, s šte-
vilnimi obiskovalci in kul-
turno obogatenim progra-
mom. Na stojnicah ni manj-
kalo domačega kruha, potic, 
peciva, klobas in šunke, 
medu, pijače, domačih liker-
jev in drugih dobrot, kot 
tudi ličnih izdelkov izpod 

spretnih rokodelk in roko-
delcev. Triinštirideset različ-
nih razstavljavcev in ponu-
dnikov je pričaralo pravo 
velikonočno vzdušje, za ot-
roke pa so bile na voljo 
ustvarjalne delavnice s 
praznično tematiko.  
Zbrane goste so pozdravili 
predsednik Turističnega 
društva Tuhinjska dolina 
Ivan Hribar, župan Matej 
Slapar in direktorica Term 
Snovik Petra Zlotoper. Ce-
lodnevno dogajanje so pope-
strili godbeniki Godbe Tu-
hinjska dolina, harmonikar-
ji Glasbene šole Kamnik in 

otroci iz Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju, ki so 
pripravili zanimiv kulturni 
program. 
Največ pozornosti je tudi le-
tos zagotovo poželo zabavno 
tekmovanje v hitrostnem ri-
banju hrena. Tekmovalci so 
imeli na voljo hren, ribežne, 
lupilce, nožke, v izogib sol-
zam pa še potapljaške ma-
ske in veliko robcev. S hre-
nom se je tokrat najhitreje 
in najspretneje soočil Maks 
Poljanšek. Hitrih prstov sta 
bila tudi Miha Hribar in 
Rafko Breznik, ki sta zased-
la drugo in tretje mesto.

Velikonočno sejmarjenje
Velikonočni sejem so v Snoviku pripravili že štirinajstič. Letos je znova največ pozornosti poželo 
zabavno tekmovanje v hitrostnem ribanju hrena, na katerem je slavil Maks Poljanšek.

Velikonočni sejem v Snoviku je znova privabil veliko število razstavljavcev in obiskovalcev. 

Za najmlajše so bile na voljo ustvarjalne delavnice s 
praznično tematiko. / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Zgornje Palovče – V hiši, 
osrednjem prostoru domači-
je, so si prisotni lahko ogleda-
li postopek izdelovanja buta-
ric, ki sta ga prikazali doma-
činki Bernarda Kvas in Fani 
Sovinjšek, hkrati pa so se v 
izdelovanju preizkusili tudi 
sami obiskovalci. Bernarda 
Kvas, pravijo ji tudi Gmajnar-
jeva, butarice in t. i. cvetnone-
deljske žegne ali snope izde-
luje več kot petinštirideset 
let. Je prava mojstrica pove-
zovanja zelenja, ki ga je v 
dneh pred srečanjem nabrala 
v palovških gozdovih. »De-
lam v glavnem snope, velike 
in manjše. To je butara, izde-
lana iz bršljana in drugega 
zelenja, na vrhu pa je lahko 
brinje. Za obod butare potre-
bujem sedem leskovih vej in 
okrog njih polagam liste, ki 
jih močno povijam z vrvico. 
Na enakomernih višinah do-
dam še bršljanove liste s črni-
mi jagodami. To ponavljam 
in vedno zaključim s povi-
tjem. Včasih tako butaro ok-
rasim še z jabolkom ali po-

marančo. Danes brinja ni-
mam, uporabljamo bršljan, 
cipreso in barvne oblance. 
Letos so zelo moderne buta-
rice z bršljanom, a zaradi po-
znega datuma cvetne nedelje 
niso najlepše, saj se v tem 
obdobju že zelo težko dobijo 
bršljanove jagode,« pripove-
duje Bernarda.

V spodnjem razstavnem 
prostoru domačije pa so na 
ogled postavljene butarice iz 
različnih krajev širom Slove-
nije, med drugim šmarska 
in palovška butarica, lju-
bljanska butarica, butarici s 
Krasa in iz Poljanske doline, 
iz Davče in Železnikov. Na 
razstavi se predstavljajo raz-

lična slovenska društva, ki s 
povezovanjem zelenja ohra-
njajo slovenski ljudski obi-
čaj pred cvetno nedeljo. Obi-
skovalci so si lahko ogledali 
več različnih cvetnone-
deljskih butaric z zanimivi-
mi imeni, denimo kravji že-
gen, pušelj, presmec, snop, 
kaštron in pušlc.

V Budnarci izdelovali butarice
V Budnarjevi domačiji v Zgornjih Palovčah je v nedeljo, 7. aprila, v organizaciji Turističnega društva 
Kamn'k potekal 7. Festival cvetnonedeljskih butaric.

Domačinki Bernarda Kvas in Fani Sovinjšek sta v Budnarci prikazali izdelavo palovških 
butarc. / Foto: Bojana Klemenc
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Obnavljate svoj dom ali si ustvarjate novega?          
Ste sam svoj mojster ali je to vaš poklic? 

V naši trgovini            v Kamniku vam  
po ugodnih cenah nudimo bogato izbiro barv, 
lakov, lepil, čistil, fasadnih materialov, orodij, 
pripomočkov za barvanje ...
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Color  trgovina    
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Obnavljate svoj dom ali si ustvarjate novega ?          
Ste sam svoj moster ali je to vaš poklic ? 

V naši trgovini Color  v Kamniku vam po ugodnih 

cenah nudimo bogato izbiro barv, lakov, lepil, 

čistil, fasadnih materjalov, orodij, pripomočkov za 

barvanje, ........ 

 Vsak mesec nove akcijske prodaje 
 Za gotovinski nakup nad 50 Eur - 10% . 
 Premazi za les že od 5.90 Eur dalje 
 Barve za kovino že od 6.90 Eur Dalje 
 Ugodne cene barv in lakov za mizarje, 

pleskarje, kovinarje, tesarje, ličarje,...  
 Strokovno svetovanje 
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KUPON ZA
15% POPUST NA VSAK NAKUP

Popust velja od 19. 4. do 30. 4. 2019 
ob predložitvi tega kupona! Različni popusti  

se med seboj ne seštevajo!
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Vsak mesec nove akcijske prodaje

Premazi za les že od 5,90 EUR dalje

Barve za kovino že od 6,90 EUR dalje

Strokovno svetovanje, dostava po dogovoru
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Jasna Paladin

Duplica – Trgovski center 
Qlandia v teh predpraznič-
nih dneh vabi na ogled zani-
mive razstave velikonočnih 
pisanic in butaric z vsega 
sveta.
Organizatorji obljubljajo, da 
je razstava prava paša za oči, 

saj razstavljeni velikonočni 
okraski, med njimi je največ 
pisanic in velikonočnega ze-
lenja, prihajajo iz različnih 
držav sveta.
Razstava velikonočnih pisa-
nic in butaric, ki so jo odprli 
že 11. aprila, bo na ogled še 
do torka, 23. aprila, v delov-
nem času trgovskega centra.

Velikonočna razstava 
pisanic in butaric

Razstava bo v trgovskem centru na ogled še do 
torka, 23. aprila.
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