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Ponosni na Maistra in
občinske nagrajence
Že drugi občinski praznik, ki ga Kamnik praznuje 29. marca, zapored nam je zagodla epidemija in
tradicionalnih marčevskih dogodkov znova ni bilo, a Občina Kamnik se je vseeno potrudila, da je bilo
praznovanje ponosno in slovesno. Razmeram primerno so osrednjo proslavo prenašali v živo.

Brezplačni prevozi
s Prostoferjem
Občina Kamnik se je kot 56. slovenska občina
priključila projektu Prostofer, trajnostnemu
prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših.
Vožnje potekajo od 1. aprila dalje.
Jasna Paladin
Kamnik – Projekt Prostofer,
katerega nosilec je zavod
Zlata mreža, je namenjen vsem tistim starejšim,
ki ne vozijo sami, nimajo
sorodnikov in imajo nizke
mesečne prihodke, pa tudi
slabše povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do
zdravniške oskrbe, javnih
ustanov in drugih nujnih
opravkov, po drugi strani pa
tudi večjo mobilnost, social-

Jasna Paladin
Kamnik – Rojaku Rudolfu
Maistru - Vojanovu so se že
dan pred praznikom s položitvijo cvetja k spomeniku
na Trgu talcev ob zastavonošah veteranskih in domoljubnih organizacij občine Kamnik in Častne
enote Slovenske vojske
in Mestni godbi Kamnik, ki
je poskrbela za glasbeno
popestritev, poklonili župan Matej Slapar in oba podžupana Sandi Uršič in
Bogdan Pogačar. Dan kasneje, na sam praznik, pa je
venec k spomeniku položil
tudi minister za obrambo
Matej Tonin.
Osrednja proslava je bila
sestavljena iz posnetkov, ki
so bili narejeni vnaprej, in
dogajanja v Domu kulture
Kamnik, ki pa je bilo zaradi
strogih ukrepov namenjeno
le peščici posameznikov.
Tako smo lahko spoznali
nagrajence likovnega in literarnega natečaja, ki ga je že
osmo leto zapored razpisal
Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in
Komenda, ki ga sestavljajo
Društvo general Maister Kamnik, Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo
Kamnik - Komenda, Zveza
združenj borcev za vrednote
NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik in
Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik - Komenda. Tokratni naslov natečaja je bil Lepo je v naši
domovini biti mlad, predsednik koordinacijskega odbora Marjan Schnabl pa je priznanja nagrajencem podelil
pred rojstno hišo Rudolfa
Maistra. Priznanji za najboljše likovno delo sta preje-

la Iza Videc z OŠ Marije
Vere pod mentorstvom Irene Zagožen in Nikola Ilić z
OŠ Toma Brejca pod mentorstvom Mateje Pučnik Belavič, priznanji za najboljše
literarno delo pa Dunja Ilikić z OŠ Toma Brejca pod
mentorstvom Andreje Žavbi
Kren in Miša Plemeniti z
OŠ Frana Albrehta pod
mentorstvom Nataše Zor.
Pred podelitvijo priznanj
Občine Kamnik, ki je vsako
leto vrhunec praznovanja, je
zbrane nagovoril župan Matej Slapar. »Že drugo leto
zapored se srečujemo na
drugačen način, a vendarle
nič manj s ponosom na to,
da živimo v Kamniku – Maistrovem mestu. 'Pokonci
glavo' je napisal Rudolf Maister v pesmi Mi. Samo za
en dan je prehitel sovražnika, ki je načrtoval državni
udar. Njemu se lahko zahvalimo, da velik del slovenskega narodnostnega in govor-

nega območja Štajerske in
Koroške ni ostal v lasti tujcev. Bil je zaveden Slovenec,
borec, človek širokega srca,
ljubitelj slovenske besede,
pesnik in strasten zbiralec
knjig, ki je spodbujal kulturno in literarno življenje.«
Župan je nato poudaril, da
nas v letošnjem letu čaka
kar nekaj izzivov, med katerimi bo največji in tudi
najdražji izgradnja nove
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Ciljev vsekakor
ni malo, želja vseh 22 krajevnih skupnosti tudi ne.
Orisal je pomembnejše investicije, med katerimi je
poudaril strateške nakupe
zemljišč in povedal, da
bomo nadaljevali varovanje
vodnih virov. V luči epidemije pa je svoj nagovor sklenil z naslednjimi besedami:
»Naj poudarim, da nas je
covid-19 zaznamoval in kruto posegel na področje naših
odnosov, ki temeljijo na ne-

posrednem osebnem stiku,
ki ga tudi sodobna tehnologija ne more nadomestiti.
Človekova bit je ustvarjena
za neposredno interakcijo iz
oči v oči. Tudi kultura je tista, ki nas je povezovala in
nam dala navdih za ustvarjanje. Kultura namreč bogati
narod in naš življenjski
prostor. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika – slovenščine – so se Slovenci izoblikovali in obstali
kot narod. Kulturo ohranjamo v našem mestu s številnimi prireditvami, ki se odvijajo na spletu. Kultura v
Kamniku živi in deluje.
Tudi oni nam torej dajejo
navdih za ustvarjanje in sodelovanje. Ob prazniku Občine Kamnik vam želim, da
bi ostali pogumni, da kljub
drugačnemu načinu življenja ne bi izgubili vere in
upanja.«
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Strahu pred cepljenjem
je vedno manj

Rada pušča pečat
primarnosti in topline

Za uvod osmo mesto

Iz mesta pod kostanje

Dileme, ali se cepiti ali ne,
sploh ne bi smelo biti, saj so
cepiva varna in učinkovita,
zagotavljajo v Zdravstvenem
domu Kamnik, kjer so precepili že približno desetino občanov Kamnika in Komende.

Na Korenovi domačiji na Perovem je na ogled pregledna
razstava uporabne in umetniške keramike ustvarjalke
Teje Hlačer, ki nosi naslov
Kamenina in stopinje.

Šesterica članov kamniškega
Calcit Bike Teama je v nedeljo, 21. marca, začela sezono
v olimpijskem krosu v avstrijskem Langenloisu. Najboljši rezultatski dosežek je
v zimskih razmerah uspel
Roku Nagliču.

Družina Grojzdek se je iz
mestnega vrveža preselila na
kmetijo nad Motnikom, kjer
bodo podeželsko idilo poskusili približati tudi drugim.
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Zlato mrežo kos izzivom, da
bomo naročali starejše po
časovnici za nekaj dni vnaprej in da bo dovolj prostovoljnih šoferjev, da bodo vozili starejše do nujnih
služb,« je ob predstavitvi
projekta 22. marca poudaril
župan Matej Slapar in omenil, da bo z veseljem tudi
sam prostovoljni šofer vsaj
enkrat mesečno oziroma ko
mu bo čas to dopuščal. Ob
tem se je zahvalil vsem prostovoljnim šoferjem, predvsem članom Društva upo-

Če ste starejši in potrebujete brezplačni prevoz,
pokličite na številko 080 10 10, in sicer vsak
delavnik med 8. in 18. uro.

Letošnji nagrajenci Občine Kamnik v družbi župana Mateja Slaparja. Na sliki manjka
Helena Sterle, ki se dogodka ni mogla udeležiti. / Foto: Gorazd Kavčič

no vključenost, medsebojno
povezovanje, medsebojno
pomoč in boljšo kakovost
življenja v tretjem življenjskem obdobju.
Uporabnik, ki bo potreboval
prevoz, lahko pokliče
na brezplačno številko 080
10 10. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov od 1. aprila dalje vsak
delavnik med 8. in 18. uro,
rezervacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred
izvedbo storitve.
V občini Kamnik, ki je zelo
velika in razgibana, hkrati
pa ima okoli trideset tisoč
prebivalcev, so se ga starejši
zelo razveselili, precejšen pa
je interes tudi med prostovoljci. »Ponosni in veseli
smo, da končno začenjamo
projekt Prostofer, za uvajanje je bilo v preteklosti kar
nekaj izzivov, hvaležni smo,
da je k projektu pristopila
tudi Zavarovalnica Triglav,
ki nas je finančno podprla.
Upam, da bomo skupaj z

kojencev Kamnik, ki so se
že odzvali, ter povabil vse, ki
bi se projektu še vedno radi
pridružili.
Prostovoljni šofer je lahko
vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoz potrebujejo. Pa ne le prevoz,
ampak tudi pomoč pri izstopu iz avta, spremstvo do
zdravnika, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev na banki
in podobno. Prostovoljci torej niso le vozniki, ampak so
tudi spremljevalci. »To so
ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za
samoumevno in častno dejanje,« pravijo na občini, kjer
za prostoferje organizirajo
tudi obvezno usposabljanje
in z njimi podpišejo pogodbo o sodelovanju. Vabijo vse,
ki želijo postati prostoferji,
da to sporočijo na občino
(Katja Vegel – 01/831 81 42).
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Foto: Jasna Paladin
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Med prostovoljnimi šoferji, ki bodo za potrebe Prostoferja
vozili električno vozilo, je tudi Anton Pančur iz Oševka.
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Ponosni na Maistra in
občinske nagrajence

V Nevljah novo avtobusno postajališče
Nevlje – Občina je tudi v letošnjem letu pristopila k izgradnji nadstrešnic na avtobusnih postajališčih in v sklopu urejanja varnih šolskih poti pri Podružnični šoli Nevlje so v
minulem tednu postajališče s stekleno-kovinsko nadstrešnico uredili tudi v Nevljah. J. P.

31. stran
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine (Ur.
list RS, št. 22/2009) objavlja

RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje
azbestne kritine v letu 2021
Sklep o razpisu in obrazec vloge sta objavljena na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si v rubriki Javna naročila in
razpisi. Kontaktna oseba za dodatne informacije o razpisu je
Mihela Veternik, tel. št.: 01/831 82 48, e-pošta: mihaela.veternik
@kamnik.si.

Matej Slapar
ŽUPAN

www.kamnik.si

Rok za predložitev vlog je 6. oktober 2021.

Da bi bili drzni v dobrih pobudah in drobnih dejanjih.
Z dvignjeno glavo in pokončno držo hodimo naprej
in iščimo rešitve, kot je to
počel naš general Rudolf
Maister - Vojanov. Iskrene
čestitke ob prazniku Občine
Kamnik in srečno, Kamnik
– Maistrovo mesto.«
Sledila je podelitev priznanj
tistim posameznikom, ki so
s svojimi dejanji pustili pečat na različnih področjih
naše lokalne skupnosti. Župan je letos podelil eno zlato, tri srebrni in eno bronasto priznanje Občine Kamnik, nagrajenci (ki smo jih
podrobneje predstavili v

Ob občinskem prazniku je občane nagovoril župan Matej
Slapar. / Foto: Gorazd Kavčič
prejšnji številki Kamničan-ke) pa so: Joško Berlec (zlato priznanje), Helena Sterle,
Ivanka (Jana) Svetec in Emi-

ljan (Milan) Završnik (srebrno priznanje) ter Zvonko
Cvek (bronasto priznanje).
Posnetek proslave, ki jo je

povezovala Barbara Božič, je
obogatil tudi pester kulturni
program, v katerem so sodelovali Primož Krt, Mešani
pevski zbor Odmev Kamnik,
ki je prepeval na Malem gradu, v Parku Evropa in samostanu Mekinje, Nino Lipičnik in Jaka Zaletelj iz Glasbene šole Kamnik, plesalca
Plesnega kluba Šinšin Grega Golob in Živa Babnik pod
mentorstvom Ane Medvešček, ki sta ples posnela
na območju nekdanje smodnišnice, ter Matic Maček.
Posnetek slovesnosti, ki jo je
pripravila tehnična ekipa
Zavoda za turizem, šport in
kulturo Kamnik ter Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik, si na Youtubu še vedno lahko ogledate.

Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, št. 68/2003, 34/2004, 31/2008, 20/2017 in
42/2021) objavlja

RAZPIS
za dodelitev sredstev občinskega proračuna
za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije
v letu 2021
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
A) 	vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje
na lesno biomaso,
B) vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
C) 	vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb,
D) 	vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
E) 	vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka v stanovanjski stavbi (rekuperacija).

Zlato priznanje Občine Kamnik je iz rok župana letos
takole prejel Joško Berlec. / Foto: Gorazd Kavčič

Brezplačni prevozi
s Prostoferjem
31. stran
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Prosilec, ki bo pridobil nepovratna sredstva po tem razpisu,
lahko kandidira tudi za dodelitev državnih nepovratnih
sredstev, če bo Eko sklad objavil razpis za nepovratne finančne spodbude.

Občina je za potrebe
Prostoferja kupila nov električni avtomobil in zanj namenila 21 tisoč evrov (obetajo si tudi subvencijo Eko
sklada), električno polnilnico v ta namen pa bodo uredili ob občinski stavbi. Z
Zavarovalnico Triglav se jim
je uspelo dogovoriti za
sponzorska sredstva v višini
štiri tisoč evrov, s katerimi
bodo v letošnjem letu krili
stroške klicnega centra. Projekt je v občini sicer stekel s
polletno zamudo, saj so si
električno vozilo v ta namen
želeli kupiti že lansko leto, a
svetniki tega v rebalansu
proračuna niso potrdili,
zato so postavko vključili v
letošnji proračun.
Več o projektu nam je povedal vodja zavoda Zlata
mreža Miha Bogataj, ki je
ponosen, da se jim praktično vsak mesec pridruži
kakšna nova občina. »V
času epidemije projekt ni
zastal, ravno nasprotno, še

toliko bolj se je pokazalo,
kako v takšnih časih potrebujemo sodelovanje in prostovoljstvo. Je pa res, da se
moramo strogo držati
smernic NIJZ, saj gre za
varnost tako voznikov kot
uporabnikov. Prevozov v
teh časih tako ne smemo
združevati in lahko hkrati

peljemo le eno osebo, oba
– tako voznik kot uporabnik – morata nositi zaščitno masko, razkužiti roke,
po prevozu dobro prezračiti
vozilo … Menimo, da so
tudi zdaj, ko javni prevoz
znova vozi, pri teh rizičnih
starostnih skupinah individualni prevozi mnogo var-

Če ste voznik in želite
pomagati kot
prostofer, svojo
namero sporočite Katji
Vegel z Občine
Kamnik na številko 01
831 81 42.
nejši,« je povedal Bogataj
in poudaril, da ima že več
kot polovica vključenih občin za potrebe Prostoferja
električno vozilo, v Sloveniji pa je prostovoljnih voznikov že skoraj sedemsto.

Foto: Jasna Paladin

Sklep o razpisu, pojasnila k razpisu in obrazci vlog so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si v rubriki
Javna naročila in razpisi. Kontaktna oseba za dodatne informacije o razpisu je Mihela Veternik, tel. št.: 01/831 82 48,
e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si.

Rok za predložitev vlog je 29. september 2021.

Tehnična ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
je poskrbela za kakovosten prenos proslave. / Foto: Gorazd Kavčič

Uradni začetek projekta Prostofer je župan Matej Slapar oznanil s prerezom traku.
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Strahu pred cepljenjem
je vedno manj

Velikonočno voščilo župana Mateja Slaparja

Spoštovane Kamničanke,
spoštovani Kamničani,

Dileme, ali se cepiti ali ne, v luči zapletov pri bolezni covid-19 sploh ne bi smelo biti, saj so cepiva
varna in učinkovita, zagotavljajo v Zdravstvenem domu Kamnik, kjer cepijo občane občin Kamnik in
Komenda.
Jasna Paladin

no, težko dihanje, modrice
po telesu, ki niso okrog mesta cepljenja, in hud glavobol,
ki traja več kot tri dni.

Kamnik – Direktorju Zdravstvenega doma Kamnik
Sašu Rebolju smo zastavili
nekaj vprašanj v zvezi s cepljenjem proti covidu-19. Odgovore nam je pripravil skupaj z Judito Trunk, covid-koordinatorko Zdravstvenega
doma Kamnik.

Kako je s kroničnimi bolniki? Se prijavijo pri svojih
osebnih zdravnikih?
Kroničnim
bolnikom
predlagam, da se na cepljenje naročijo tako kot vsi drugi, najbolje s spletnim obrazcem, naj pa osebnega
zdravnika opozorijo, če menijo, da spadajo v katero od
posebnih kategorij, zaradi
katere so še posebno ogroženi, kot npr. tisti, ki jemljejo
biološka zdravila, se zdravijo s kemoterapijo …
Kako je z zaposlenimi v t. i.
kritični infrastrukturi?
Pri kritični infrastrukturi je
prihajalo v zadnjem času do
precej sprememb glede
tega, kam na prioritetno listo so uvrščeni in kaj kritična
infrastruktura pravzaprav
je. Tu se držimo trenutno
veljavne državne strategije
cepljenja, ki jo tedensko,
pred naročanjem občanov
na cepljenje, spremljamo,
saj se nenehno spreminja.
Kako pa je s tistimi, ki so covid-19 že preboleli?
Cepi se sicer lahko vsaj en
mesec po okužbi, ker pa večinoma imunost traja šest
mesecev, se priporoča cepljenje takrat.
Kako poteka naročanje cepiva in zakaj med zdravstvenimi domovi prihaja do
takšnih razlik v precepljenosti?
Cepiva naročamo glede na
število oseb posameznih
skupin, ki so na vrsti glede
na nacionalno strategijo
cepljenja, in to po posameznih kategorijah. Glede na
to, da strategija velja za celotno državo, da celotna Slovenija še nima dovolj cepiva

za vse in da vsa cepilna mesta dobivajo cepiva iz iste zaloge, pomeni, da cepljen
mlad zdrav človek na enem
koncu Slovenije »odžre« cepivo starejšemu, bolj ogroženemu na drugem koncu.
Pri nas menimo, da do takih
odstopanj ne bi smelo priti,
saj ne gre za uspešnost posameznih centrov (vsi imamo zainteresiranih ljudi
mnogo več kot cepiva), ampak anomalijo pri distribuciji cepiva; menim, da take
anomalije niso koristne za
obvladovaje epidemije.
Se v Zdravstvenem domu
Kamnik lahko za cepljenje
naročijo samo občani ali
tudi tisti, ki so od drugod, pa
imajo v Kamniku osebnega
zdravnika? In obratno. Torej
lahko tudi tisti, ki so iz Kamnika, a imajo zdravnika
drugod?
Ker želimo omogočiti cepljenje s čim manj administrativnimi težavami, cepimo
tako vse občane naših občin
Kamnik in Komenda ter vse
tiste, ki imajo v teh občinah
izbranega osebnega zdravnika. Številni občani namreč
na primer nimajo osebnega
zdravnika ali so opredeljeni
še pri otroških zdravnikih in
ne želimo, da bi zaradi tega
prihajalo do težav pri naročanju na cepljenje.
Kaj, če je nekdo bil prijavljen na cepljenje, pa se vabilu ni odzval, nato pa se je
premislil in znova prijavil.
Bo uvrščen na konec seznama ali cepljen skladno s starostno skupino?
Občane naročamo glede na
trenutne skupine, ki jih cepimo v skladu s strategijo,
in če se kasneje prijavi nekdo iz bolj ogrožene skupine,
čeprav si je vmes morda premislil, mu ne bo treba čakati, da se precepi vsa preostala populacija, ampak bo na
vrsti prednostno.

Opažate, da je zaradi negativnih zgodb v medijih dvomov med občani glede cepiva veliko več?
Še vedno opažamo nekaj
strahu okrog cepljenja, vtis
pa imam, da so se strahovi
vendarle nekoliko zmanjšali, ko si ljudje med seboj lahko izmenjajo izkušnje, ki so
jih imeli s cepljenjem.
Kaj odgovarjate dvomljivcem. So cepiva varna in
učinkovita?
Cepiva so izredno strogo regulirana in nadzorovana, o
čemer priča tudi to, da jih je
odobrenih v EU razmeroma
malo, čeprav jih čaka na
odobritev in preverjanja še
veliko. Mislim, da dvomov v
varnost cepiva ni, če gledamo cepljenje v luči zapletov
same bolezni covid-19, dileme cepiti se/ne cepiti se,
sploh ne bi smelo biti. Cepiva so zelo učinkovita, zlasti
če gledamo, v kakšni meri
preprečijo zaplete bolezni
oziroma to, da nas covid-19
pripelje v bolnišnico. Tu je
učinek cepiva res izreden in
cepljenje seveda absolutno
priporočam.
Katere stranske učinke lahko pričakujejo in so normalni?
Stranske učinke pričakujemo predvsem v smislu bolečin na mestu cepljenja, tudi
povišana telesna temperatura je pogost in pričakovan
stranski učinek; ta temperatura je lahko visoka in jo
spremlja splošna oslabelost,
bolečine v mišicah, traja večinoma do 48 ur, težava pa
je obvladljiva z antipiretiki.
Kdaj pa se je po cepljenju
vseeno treba obrniti na
zdravnika?
Težave, pri katerih je treba
poiskati zdravniško pomoč,
so podaljšana vročina, ki traja več kot 48 ur, da izključimo druge razloge za vroči-

Vsem želim, da bi imeli moč, da bi se lahko spopadali z vsakodnevnimi izzivi, da bi tekmovali v medsebojnem spoštovanju
in ljubezni. To nas bo prerodilo, navdalo z mirom, pomladilo in
premaknilo naprej – v dialog.
www.kamnik.si

Direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj

Kaj v zvezi s cepljenjem občani še morajo vedeti?
Srečujemo se s številnimi
izzivi, kako organizirati cepljenje čim večjega števila ljudi s čim manj gneče in čim
bolj tekoče, največji izzivi so
na področju vabljenja ljudi
na cepljenje. V ta namen se
opremljamo z informacijskimi rešitvami; posodobili
smo način prijave na cepljenje in obveščanje občanov s
SMS-sporočili. Pri uvajanju
novih rešitev smo se spopadali tudi z nekaj začetnimi
težavami, kar je v posameznih primerih privedlo do
čakanja, za kar se občanom
opravičujemo. Stalno iščemo tehnične in organizacijske rešitve, da cepljenje poteka čim bolj tekoče. Na
novo smo uvedli vrstomate,
ki preberejo zdravstvene
kartice že pred samim cepilnim mestom, s prihodnjim
tednom se kadrovsko okrepimo s pomočjo, ki bo pomagala usmerjati občane
med čakanjem na cepljenje,
izpolnjevanjem potrebnih
obrazcev, branjem kartic ter
vzdrževanjem varnostne
razdalje.
Trenutno na cepljenje vabimo s SMS-sporočili na številke, ki so jih zainteresirani sporočili ob prijavi na
cepljenje. Prosimo, da se
vabljeni na cepljenje oglasijo točno ob naročeni uri,
saj prihod tudi po več kot
pol ure prej ustvarja nepotrebno gnečo. Pri samem
vabljenju zainteresiranih
občanov na termine cepljenja pa imamo precej težav
z napačno navedenimi telefonskimi številkami, ki so
žal prepogosto zatipkane,
neobstoječe, od drugih ljudi, kar seveda zelo oteži vabljenje. Vnesena telefonska
številka mora vsebovati
zgolj številke v smislu
040123456 brez presledkov
in drugih znakov. Občane
torej pozivamo, naj izredno
skrbno navajajo svojo telefonsko številko. Pomembno je tudi vedeti, da
samega cepiva ni mogoče
izbirati in se vsak cepi s cepivom, ki ga za določene
skupine predvideva nacionalna strategija.

velikonočni prazniki so prežeti s sporočilom upanja, veselja,
svetlobe, zmage življenja. Spominjajo nas, da življenje vedno
najde pot. To dejstvo topi zaskrbljenost in nas navdaja z zaupanjem in optimizmom, kljub izzivom, povezanim s pandemijo.

Vesele in blagoslovljene velikonočne praznike!
Vaš župan Matej Slapar

Javni vrtec bo še naprej
vodila Liana Cerar
Jasna Paladin
Kamnik – Kamniški svetniki so na nedavni šesti dopisni seji Občinskega sveta
Občine Kamnik glasovali o
dveh točkah – podali so pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik in k
imenovanju predstavnika
lokalne skupnosti v Svet
Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Če je bilo pri

drugi točki jasno, da je ta
predstavnik Anton Iskra, pa
so pri prvi točki podali pozitivno mnenje kar »vsem
prijavljenim kandidatkam
za ravnateljico«, ki poimensko v gradivu niso bile navedene.
Dan po zaključku glasovanja je o novi ravnateljici odločil svet zavoda Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki je
nov petletni mandat podelil
dosedanji ravnateljici mag.
Liani Cerar.

Projekt Mreža vodnih poti se nadaljuje
Kamnik – V ponedeljek, 22. marca, je po videokonferenci
potekal sestanek partnerjev projekta Mreža vodnih poti v
Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je bil uspešen na javnem razpisu in se bo izvajal v letih 2021 in 2022. Na Gorenjskem bo
v mrežo vodnih poti vključenih 15 izvirov, ki bodo analizirani. Izdelali bodo zemljevid mreže vodnih poti v slovenščini
in nemščini, izvedli pa tudi vrsto drugih aktivnosti. J. P.

Vabilo k sodelovanju
v Kamniškem zborniku 2022
Uredniški odbor Kamniškega zbornika vas vljudno vabi, da s
prispevkom sodelujete v Kamniškem zborniku 2022.
Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški
odbor, ki ga sestavljajo glavna urednica dr. Marjeta Humar,
župan Matej Slapar, dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar,
Anže Slana, Dušan Sterle, Kristina Jamšek, dr. Jože Urbanija, dr. Brane Vreš, mag. Zora Torkar, mag. Breda Vukmir
Podbrežnik, Vlado Motnikar, dr. Boris Kern, Marko Trobevšek in Lea Logar.
V Kamniškem zborniku objavljamo prispevke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik. Znanstveni in strokovni članki bodo recenzirani.
www.kamnik.si

Katera starostna skupina je
na vrsti sedaj?
S Pfizerjevim cepivom zdaj
cepimo starejše od 70 let, s
cepivom AstraZenece pa
stare med 60 in 65 let.

Foto: Gorazd Kavčič

Koliko odstotkov občanov
Kamnika in Komende je že
dobilo dva odmerka cepiva?
Do sedaj je bilo precepljenih
približno deset odstotkov
občanov.

Kdaj menite, da bi na vrsto
za cepljenje prišli zdravi
40-, 30- in 20-letniki?
Če bo cepivo dobavljeno v
skladu s pričakovanji, čez
približno en mesec.

Prispevek je treba oddati do 1. decembra 2021, prijavite pa
se lahko glavni urednici na telefonsko številko 031 564 705 ali
na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si.
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Občinske novice, mnenja
Brezplačne pravne
informacije za občane
Kamnik – Občina Kamnik v
okviru programa Pomoč
občanom že od leta 2016
občanom zagotavlja tudi
brezplačne pravne informacije.
Program je namenjen materialno, socialno ali kako
drugače ogroženim občanom, omogoča pa pravočasno seznanitev z njihovimi
pravicami, pravnimi in drugimi možnostmi, s čimer
želijo najranljivejšim članom lokalne skupnosti vsaj
delno pomagati, preprečiti
ali omiliti stiske, v katerih

Negotovost in stihija Denarja dovolj, časa
ne gradita zaupanja pa ne na pretek

se znajdejo. Podane informacije sicer ne nadomeščajo pravnega svetovanja in
zastopanja, ki ga izvajajo licencirani odvetniki ali institut brezplačne pravne pomoči, ki ga zagotavlja država, saj so zgolj informativne
narave, namenjene seznanitvi občank in občanov z
njihovimi pravicami, obveznostmi ter pravnimi in
drugimi možnostmi.
Pomoč občanom se po predhodnem naročilu na telefonsko številko 01/831 81 24
(Klavdija Vidmar) izvaja v
prostorih Občine Kamnik
(Glavni trg 24).

www.kamnik.si

OBVESTILO
Občina in Upravna enota Kamnik občanke in občane obveščata, da bosta v času od 1. do 11. aprila delovali po spremenjenem načinu poslovanja z uporabniki storitev. Obvestilo o spremembi poslovanja je objavljeno na uradni
spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si in spletni strani Upravne enote Kamnik https://www.gov.si/drzavniorgani/upravne-enote/kamnik/.

KAMNIŠKI ZAKLADI

Cvetka Slapnik
Občinska svetnica
NSi Kamnik

Edis Rujović,
svetnik LDP

Marko Šarec,
svetnik LMŠ

Ljudje po naravi v večini ne
prenesemo negotovosti. Ne
smemo si delati utvar, da je
politika pri tem izjema. Četudi nisem prav dolgo v politiki,
pa vseeno ugotavljam, da
nam manjka dolgoročnih projektov, predvsem pa vizije. Velja za obe polji politike, tako
državno kot lokalno. V tujini
to imenujejo nacionalni interes in ta se nikakor ne spreminja iz mandata v mandat.
Tako je pri nas še vedno pri
nekaterih odprto vprašanje,
ali so podnebne spremembe
sploh prisotne. Ne morem
mimo vlaganj izključno v avtoceste, ko pa vsi podatki kažejo, da so med največjimi
onesnaževalci okolja izpusti v
cestnem prometu. Vsekakor je
normalno, celo zaželeno, da
prihaja do menjave oblasti, a
želim si, da pri ključnih, zlasti dolgoročnih projektih, ne
izgubimo fokusa. Pričakoval
bi, da so dileme le o načinu
izvedbe, ne glede smotrnosti
ključnih ciljev.
Za lokalno raven velja enako.
Ne moremo izgubljati dragocenega časa pri projektih, ki so
ne samo pri politiki, temveč
tudi pri ljudeh sprejeti konsenzualno. Ne gre samo za mandate, gre za nekaj več, za občine na lokalni in za državo na
nacionalni ravni. Sam razumem, da je ljudem nejasno,
zakaj se mestno jedro (Šutna)
ne oživi, ko pa zadnjih nekaj
let vsi ponavljamo, da je to
nujno potrebno. Prav je, da do
realizacije pride tudi pri dob-

Naravne nesreče nas lahko
presenetijo v vsakem trenutku.
Spomnimo se samo nedavnega potresa na Hrvaškem in
žledoloma pred leti, ki je dodobra zaznamoval tudi
Kamničanke in Kamničane.
Seveda pa sta preventiva in
pravočasno ukrepanje tista, ki
lahko preprečita večjo škodo
ali pa v največji meri ublažita
njene posledice.
V južnem delu reke Kamniške
Bistrice preti velika nevarnost
poplav, na kar sem kot svetnik
večkrat opozarjal in kot gasilec sodeloval v boju s poplavami in sanacijo po njih. Veseli
me, da je Vlada Republike
Slovenije nedavno potrdila
predlog iz leta 2019, s katerim
se namenjajo državna
sredstva za protipoplavne ukrepe na južnem delu Kamniške Bistrice. Natančneje,
izvedli se bodo naslednji ukrepi: izgradnja visokovodnega
nasipa, sanacija korita Kamniške Bistrice, ohranjanje pretočnosti poplavnih površin,
zagotovitev pretočnosti mostne odprtine. Hkrati pa projekt predvideva tudi izgradnjo
manjkajoče kolesarske in
pešpoti na južnem delu kamniške občine oziroma med
Radomljami in Kamnikom.
Na tem mestu moram omeniti in pohvaliti uslužbence občinske uprave za izkazano
voljo in maksimalen angažma pri koordinaciji projekta.
Ker gre za edinstveno priložnost in za sredstva, ki lokalni
skupnosti še kako pridejo

rih manjših projektih, kot je
Prostofer, ki bo marsikomu v
veliko pomoč, toda strateški
projekti morajo teči sočasno.
Naj se dotaknem še trenutne
situacije z epidemijo covida-19, ki je prav tako odraz
pomanjkanja strategije in celostnega pogleda. Ničkolikokrat se je okrivilo ljudi, da ne
spoštujejo ukrepov, da so uporniški, še več, da to počno zato,
da bi nekomu škodovali. Sam
menim, da so v večini ljudje,
kot sem tudi sam, nagnjeni k
upoštevanju ukrepov. Spoštovanje ukrepov je povezano z
razumevanjem njihove
smotrnosti. Ljudje težko razumejo ukrep t. i. policijske ure
in da imajo nakupovalni centri prednost pred šolo, da ne
govorim, da smo v avtopralnici avto kot pravna oseba lahko
oprali, kot fizična oseba pa ne.
Na začetku sem govoril o negotovosti in ravno to je razlog,
da ljudje menijo, da njihov
glas ne šteje, saj ni zasledovanja začrtane strategije. Strategija, transparentnost, iskren
odnos in redno vzdrževanje
vezi z volivci so ključni za zaupanje in skupen uspeh.

prav, sem skupaj s krajevno
skupnostjo prevzel odgovornost za ureditev vseh lastniških razmerij. Zanimivo, da
so bili vsi odzivi lastnikov pozitivni, kar govori o tem, da je
treba občankam in občanom
samo transparentno predstaviti dejstva in načeloma so
radi del novih projektov.
Na voljo je tako 1,2 milijona
evrov državnih sredstev, ki
bodo, kot rečeno, v prvi vrsti
znatno pripomogla k večji
poplavni varnosti tako ljudi
kot njihovega premoženja z
nadaljevanjem izgradnje nasipa v prvi fazi od Bistriške ceste
do tovarne Menina. Po drugi
strani pa projekt s priključitvijo kolesarske proge in pešpoti
skrbi in spodbuja občane k
zasledovanju pred leti sprejete
celostne prometne strategije,
trajnostne mobilnosti namreč.
Pomembno je poudariti, da so
državna sredstva v višini 1,2
milijona evrov na voljo le do
leta 2022, zato od odgovornih
na Občini Kamnik pričakujem, da bodo pravočasno pripravili vse potrebno za izvedbo
in tako izkoristili ponujena
sredstva.

Zaklad narave: Zipline, letno
Spet 14 dni kavča?
sankališče ali pastirska dediščina?
valci odločili, da konec epidemije

NOVA SLOVENIJA (NSi), OBČINSKI ODBOR KAMNIK, DVORAKOVA 11A, LJUBLJANA
OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, KAMNIK, SVETNIŠKA SKUPINA LISTE MARJANA ŠARCA

Pravijo, da smo turizem ljudje
in res je tako.
Slovenija je en sam turistični
biser. Prav tako pa tudi naša občina Kamnik. Vendar se mi ob
tem razmišljanju poraja nekaj
pomislekov.
Zdi se mi, da ne znamo dovolj
ceniti naravnih danosti, ne znamo ceniti svoje lastne zgodovine, na splošno jo premalo poznamo. In zato ta potencial preslabo obrnemo v turizem.
Kamniški biser je zagotovo Velika planina. Zdi se, da se je prepoznavnost planine v zadnji
letih izboljšala. Na Kamniškem
pa imamo še veliko drugih lepot, znamenitosti in zagotovo
bogato zgodovino. Vzpodbudno se mi zdi, da se bo občina
lotila sanacije stražnega stolpa
na Malem gradu in je v letošnji
proračun uvrstila sredstva tudi
za to. Stražni stolp se bo uredil
v varovan razgledni in razstavni
objekt za pregledno predstavitev razvoja malograjskega
kompleksa in mesta. Zagotovo
pa bo v prihodnjih letih potrebno urediti celostno podobo
Malega gradu in tako »urediti
dom« naši Kamniški Veroniki.
Tako kot je po mojem mnenju
Veronika premalo prepoznana,
je zagoto premalo prepoznan

tudi general Rudolf Maister. Zdi
se mi, da ga vsi preveč povezujejo z Mariborom. Poleg lepo
urejene rojstne hiše Rudolfa
Maistra, bi bilo dobro več narediti za prepoznavnost, da se je
general rodil prav pri nas v Kamniku. Na kar moramo biti
Kamničani in Kamničanke zagotovo ponosni.
Vesela sem, da bo tudi mamut
končno našel svoj prostor v sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice.
Če se sprehodimo nekoliko ven
iz mesta Kamnik, so med najbolj poznanimi turističnimi točakami zagotovo dolina Kamniške Bistrice, zdravilni gaj
Tunjice in Arboretum Volčji potok.
Omenila sem le nekaj turističnih biserov, to pa seveda ne
pomeni, da drugi niso pomembni, nasprotno. Vse kar
imamo, spoštujmo in negujmo
za prebivalce, turiste in za naše
zanamce.
Turizem, kot ena pomembnejših gospodarskih panog, pa je
trenutno zaradi razmer povezanih z epidemijo, v zelo težkem
položaju. Vsi si seveda želimo,
da se nam življenje čim prej povrne v normalnost ter da tudi
turizem spet zadiha in zaživi s
polnimi pljuči. Upam in želim si,
da bodo k boljši turistični ponudbi pripomogla tudi
sredstva v višini 35.000 €, ki jih
Občina Kamnik letos namenja
za razvoj turističnih idej.

Mnenje občinskega svetnika

V preteklih dneh smo bili priča
novim »načrtom« za Veliko planino, ki so širšo javnost dodobra
razburkali. Vsekakor se ob takih
»načrtih« odpira mnogo dilem,
vprašanj in razmišljanj. Dejstvo
pa, da je Velika planina v zadnjih
letih dobesedno že »oblegana« s
turisti, ki nam seveda prinesejo
tudi kakšen evrček ali dva. Za seboj pa pustijo marsikaj. Moje
osebno stališče je, da tovrstne
naprave (zipline, letno sankališče) aboslutno ne sodijo na pašno planino, ker bi samo kazile in
kalile red in mir pastirjev, predvsem živine. Pozdravljam razmi-

šljanja, predloge, ki so dobri za
Veliko planino, ki spodbujajo
ohranjanje te edinstvenosti katere širom Evrope ni. V prihodnosti
bo energijo, voljo in ideje potrebno usmeriti v pastirje! Kdo bo
pasel živino, ko se generacije
zamenjajo? Kakšna bo planina
brez pastirejev? Kdo bo otrokom,
vnukom, nečakom, pripovedoval
pristne, avtentične zgodbe in jih
navduševal, vzgajal in v njih zbudil voljo do pastirstva? Veliko planino je potrebno ohraniti »vsaj«
takšno kot je sedaj, če nam že
bolje ne gre. Na občinskem svetu se je na našo pobudo obravnavala ideja o vzpostavitvi Regijskega parka KSA. Tukaj bo potreben dialog z vseh strani predvsem pa moramo najprej slišati
lastnike. Smo na prelomi točki,
ko se bo odločalo, kaj in kako in
predvsem o prihodnosti nadaljnih
generacij.
Žan Potočnik
Svetniška skupina LMŠ

OBČINA KAMNIK, GLVNI TRG 24, KAMNIK, SVETNIŠKA SKUPINA LSU

Jasna Paladin

Mnenje občinskega svetnika

Predvidevam, da leto dni nazaj, ni
bilo nikogar, ki bi pomislil, da je lanski marec začetek nekega dolgega
obdobja. Obdobja, ki naj bi trajalo
14 dni in naj bi ga preživeli na kavču
ob spremljanju vladnih tiskovnih
konferenc. Da, to so bili časi, ko
smo še verjeli, da je tistih 14 dni res
ključnih. Časi, ko smo tisti, ki nismo
sedeli na kavču, doma lahko postorili marsikaj za kar si drugače nismo
vzeli časa. Časi, ko smo lahko na
novo spoznali kaj v življenju je res
nujno in res potrebno.
Eno leto nazaj smo opozarjali na pomen osebne higiene in na medsebojno distanco. Na malenkosti, ki
še vedno ostajajo bistvo. Da se
bistvo pri nekaterih skriva drugje,
sem prvič pomislil, ko so se odloče-

proslavijo s preletom vojaških letal.
Žal so v enem letu odločevalci s svojimi dejanji in ravnanji poskrbeli, da
je tistih, ki še razumejo in verjamejo
v smiselnost stalno spreminjajočih
se ukrepov, vedno manj. In da je
tistih, ki se dnevno požvižgajo na
osnovne ukrepe, kot so maske, razkuževanje in distanca, vedno več.
Tako kot vsako stanje enkrat mine,
bo minilo tudi to obdobje in do takrat
si ne smemo dovoliti, da kot družba
padamo v stanje, ko bi vsakdo
skrbel samo zase in za svoje koristi.
Predvsem pa si ne smemo dovoliti,
da ne bi znali več razmišljati z lastno
glavo in si ne upali povedati, kar mislimo. Zato še vedno velja, da največ
za svoje zdravje lahko naredimo
sami. Poleg osnovnih ukrepov, ki
bodo verjetno, kar za nekaj časa
naš vsakdanjik tudi tako, da nas ni
strah in si ne ustvarjamo skrbi na
zalogo. Še vedno velja, da bodimo
eden do drugega, solidarni, sočutni
in strpni ter eden drugemu dovolimo
drugačna mnenja.
Ostanite zdravi!
Sandi Uršič
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Aktualno
Parkirnino je znova treba plačati

Gasilski dom
potrebuje prizidek

Občina je z aprilom znova uvedla plačilo parkirnin na javnih površinah, ki so v upravljanju občine.
Jasna Paladin

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Gozd si
že več let prizadevamo, da bi povečali obstoječi
gasilski dom, saj je ta glede na vse naše potrebe
postal premajhen.
Simon Golob,
predsednik PGD Gozd
Gozd – Prvotni gasilski dom
so naši člani po dolgih letih
truda zgradili leta 1968 na
nekaj let prej zgrajenem rezervoarju za požarno vodo
in ga nato povečali v letu
1998, ko je dobil današnjo
podobo. Obstoječi gasilski
dom smo sprva nameravali
povečati v takšnem obsegu,
da bi v pritličju pridobili
prostor za postavitev v letu
2018 kupljenega vozila GVC
16/25. Čeprav je bil dimenzijsko narejen povsem po
meri in z upoštevanjem
vseh naših želja in potreb
ter je tako eno najmanjših
tovrstnih vozil pri nas, ga v
obstoječo garažo, ki je ostala
še iz leta 1968, parkiramo
praktično na milimetre. Ker
je prostora malo, so oteženi
tudi izvoz na intervencije,
rokovanje z opremo v vozilo
in ob njem, prehodi skozi
garažo ter vračanje vozila v
garažo, ko so na preizkušnji
predvsem sposobnosti in izkušnje šoferjev.
Ker pa z gradnjo nismo želeli rešiti le problema, ki ga
predstavlja obstoječa garaža,
ampak želimo s tem narediti tudi nekaj za napredek v
naših krajih in za krajane, ki
nas pri našem delu podpirajo, smo se odločili, da bo prizidek večji. Poleg prepotrebne garaže v pritličju bo zajemal tudi večji funkcionalni
prostor v prvem nadstropju.
Tam nameravamo urediti

Kamnik – Občina se je tudi v
drugem valu epidemije, vse
od 16. novembra, odločila,
da parkirnin v mestu ne bo
zaračunavala in ta ukrep so

veliko večnamensko dvorano, ki bo združevala prostor
v prvem nadstropju obstoječega gasilskega doma in
prostor prizidka in bo lahko
namenjena različnim dogodkom, prireditvam,
sestankom in drugim aktivnostim v naši krajevni skupnosti, kjer tovrstnega prostora za zdaj žal še nimamo.
Verjamemo, da bosta zaradi
novega prostora lažji tudi
organizacija in izvedba tovrstnih dogodkov v prihodnje.
Prostor v novi dvorani se bo
lahko uspešno povezoval
tudi z novim večnamenskim športnim igriščem, ki
bo pod okriljem Občine Kamnik zgrajeno na parceli ob
gasilskem domu.
Kar se tiče gradnje prizidka,
smo z vsakim dnem bližje
svojemu cilju. Po nakupu
potrebne parcele, pridobitvi
lesa za ostrešje, usklajevanju glede načrtov ter pridobitvi vseh potrebnih soglasij
in dokumentacije, smo v začetku meseca februarja pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Tako smo sedaj v zaključni fazi pridobivanja vse
potrebne dokumentacije in
pričakujemo, da bomo v
kratkem začeli graditi. Pri
gradnji in izpeljavi projekta
pa nam lahko pomagate
tudi vi, in sicer s SMS-sporočilom PGDGOZD5 na
1919, s čimer prispevate 5
evrov za izgradnjo prizidka,
ali z donacijo na naš transakcijski račun. Hvala in na
pomoč!

delovanje nekaterih javnih
služb oteženo.
Od 1. aprila dalje je parkirnino na vseh tako označenih
parkiriščih znova treba plačati. Na občini pozivajo občane, naj novi režim upošte-

vajo, saj bo nadzor nad parkiranjem z aprilom okrepila
tudi redarska služba, prav
tako pa se z aprilom znova
uvaja merjenje hitrosti voznikov na celotnem območju
občine.

OBČINA KAMNIK
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

SOBOTA, 10. IN 17. APRIL
SOBOTA, 10. APRIL 2021

Spominska slovesnost na Rakitovcu
Rakitovec – V soboto, 20. marca, ob 11. uri smo se člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik pri spominskem obeležju na Rakitovcu poklonili 33 padlim borcem partizanskih
enot Šlandrove in Tomšičeve brigade in žrtvam požiga vasi
Mali in Veliki Rakitovec. Ob prisotnosti praporščakov in predstavnikov veteranskih organizacij Kamnika in Komende sta
udeležence pozdravila in nagovorila predsednik Krajevne organizacije ZB NOB Rakitovec - Pšajnovica Igor Kanižar in podžupan Občine Kamnik Bogdan Pogačar, ki se je s kratkim
nagovorom spomnil teh dogodkov. Slavnostni govornik je bil
Marjan Šarec, ki je ob pozdravu pohvalil organizatorje skromne slovesnosti in bil kritičen do današnjih dogodkov vladajoče strukture ter poudaril, da moramo delovati složno in brez
družbenih razprtij. Proslava je potekala v skladu s pravili NIJZ.

SOBOTA, 17. APRIL 2021

URA

LOKACIJA

URA

LOKACIJA

8.00-8.45

MOTNIK
pri pošti

8.00-8.45

KRIVČEVO
pri gostilni Jurček

9.00-9.45

ŠPITALIČ
pri PGD Špitalič

9.00-9.45

PODSTUDENEC
pri ekološkem otoku

10.00-10.45

GOLICE
pri Petrolu

10.00-10.45

ČRNA PRI KAMNIKU
pri trgovini Črna

11.00-11.45

ZGORNJI TUHINJ
parkirišče pod cerkvijo

11.00-11.45

STAHOVICA
na parkirišču pred podjetjem Calcit

12.00-12.45

LAZE V TUHINJU
avtobusno postajališče pri gostilni Lovec

12.00-12.45

ZGORNJE STRANJE
pri OŠ Stranje

13.00-13.45

ŠMARTNO V TUHINJU
pri OŠ Šmartno

13.00-13.45

GODIČ
pri domu krajevne skupnosti

14.00-14.45

PŠAJNOVICA
Pestotnik Srečo

14.00-14.45

MEKINJE
pri podjetju Zarja Kovis (ekološki otok)

15.00-15.45

SNOVIK
pri termah Snovik

15.00-15.45

TUNJICE
pri PŠ Tunjice

8.00-8.45

VRANJA PEČ
pri PŠ Vranja peč

8.00-8.45

KAMNIK – ZAPRICE
pri železniški postaji

9.00-10.45

KAMNIK – NOVI TRG
pri GSŠ Rudolfa Maistra

9.00-9.45

PODGORJE
pri domu krajevne skupnosti

11.00-12.45

KAMNIK – FUŽINE
pri Domu kulture Kamnik

10.00-10.45

ŠMARCA
pri PGD Šmarca

13.00-13.45

VRHPOLJE
pri vrtcu Sonček

11.00-11.45

ŠMARCA
pri gostilni Špajza

14.00-14.45

SELA – ROŽIČNO
pri PŠ Sela

12.00-12.45

VOLČJI POTOK
pri domu krajevne skupnosti

15.00-15.45

SREDNJA VAS
pri marketu Tuš

13.00-13.45

KAMNIK – DUPLICA
Jakopičeva ulica 11

14.00-14.45

BAKOVNIK
Tuš market Bakovnik (Ljubljanska c. 14)

15.00-15.45

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

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:

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

Častna straža praporščakov ob spominskem obeležju

se odločili podaljšati vse do
konca marca. Čeprav epidemija uradno še traja, na občini ugotavljajo, da so vsa
parkirna mesta, ki so v njihovem upravljanju, povečini zasedena, zato je postalo

Barve in lake
Lepila in črnila
Baterije
Akumulatorje
Motorna olja
Jedilna olja
Fluorescentne cevi
Čistila

Kozmetiko
Spreje
Zdravila
Kisline in alkalije
Pesticide
Topila
Fotokemikalije
Onesnaženo embalažo

PRI ODDAJI ODPADKOV UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO
PRIPOROČLJIVA JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH SREDSTEV (MASKA, ROKAVICE)
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Po Podgori, Grabnu in Šutni
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je ob občinskem prazniku pripravila že četrto Kamniško literarno transverzalo, ki je bila tokrat posvečena Krajevni
skupnosti Kamnik – center in nekdanjim predmestjem.
Jasna Paladin
Kamnik – Knjižnica je Kamniške literarne transverzale
začela pripravljati ob 70-letnici svojega delovanja. Gre
za pohode ali sprehode po
zanimivih koncih kamniške
občine z bogato zgodovino,
izročilom ali dediščino in
seveda tudi z različnimi
ustvarjalci, ki so za seboj
pustili globoke in pisne sledi, in ker so bile transverzale med občani zelo dobro
sprejete, projekt nadaljujejo
tudi po jubilejnem letu. Po
Tunjicah, Zgornjem Tuhinju in Špitaliču je tokrat na
vrsto prišel Kamnik, pravzaprav tri predmestja, in sicer
Podgora, Graben in Šutna.
Značilnost Kamniških literarnih transverzal je, da po
njej vodijo domačini, ki domače okolje poznajo kot lasten žep, njihovo znanje pa je
zapisano tudi v vodnikih, ki
jih ob teh priložnostih izda
knjižnica. »Povezujemo se
tudi
s
krajevnimi

mnik, ki danes nosi naslov
Maistrova ulica 32, nekdaj
pa je na hišni številki pisalo
Podgora 13. Pod skalo, ki je
neposredno pod Starim gradom, zdaj živi tretji rod družine Resnik, vrsto zanimivosti o tem delu Kamnika pa
sta povedala Miha Resnik in
njegova sestra Nuša Lisjak.
»Včasih je bilo tu precej več
hiš, danes pa je le še naša.
Ta domačija je skozi zgodovino nosila več imen: Pri
jagru, Pri Joštu, Narodna
gostilna pri skali, Pod goro
in Pod skalco,« je povedal
Miha. Pod skalo stoji tudi
hrast, ki naj bi bil star že štiristo let, zraven pa je bil nekdaj privez za konje, saj je
bila ta gostilna nekdaj
furmanska. Ob nedeljah so
v gostilni prirejali plese, na
katere so se gostje od blizu
in daleč pripeljali s kolesi.
Virtualni sprehod se je nadaljeval do sotočja Nevljice in
Kamniške Bistrice, skozi Šlakarjev prehod, ki poteka ob
nekdanjem mestnem obzid-

Spomine na življenje Pod skalo sta obujala Miha Resnik in
Nuša Lisjak. / Foto: posnetek zaslona
skupnostmi in spodbujamo
zapisovanje spominov,«
pravi direktorica kamniške
knjižnice Breda Podbrežnik
Vukmir, zadovoljna, da jim
je transverzalo uspelo pripraviti kljub vsem omejitvam

– uporabili so tehnologijo,
posneli prispevek in se skupaj z gledalci preselili v virtualni svet.
Tokratno popotovanje se je
začelo Pod skalo, na najbolj
severnem delu mesta Ka-

Imel sem trden namen, da se po končanem šolanju vrnem v svoj domači kraj. A
so se stvari obrnile drugače. Po sili razmer
sem si moral takoj poiskati službo. Prilika
se mi je ponudila pri Gozdnem gosp-

Člani Društva general Maister Kamnik in zaposleni ter dijaki Gimnazije in
srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so občinski praznik počastili s kratko
prireditvijo pred šolo.
Jasna Paladin

OGLASNO SPOROČILO / Jože Debevec, ing.org.dela, Erazmova 8, Postojna

Dovolite mi, da se Vam predstavim. Sem
Jože Debevc, rojen 13. 4. 1939 v kraju
Vrhpolje pri Kamniku. Svoja najstniška leta
sem zelo aktivno preživljal v tem mestu.
Bil sem član Plavalnega društva, Godbe
na pihala in Dramskega društva. Veliko ur
in to zgodnjih jutranjih, pa sem se, kot ministrant, na klečal pred oltarjema frančiškanske in župnijske cerkve v mestu. Tu
sem se tudi prvič zaljubil in to na daljavo,
saj še danes nisem povsem prepričan, da
je moja izvoljenka vedela za to mojo ljubezen. Po končani osemletni šoli sem se
vpisal v pet letno Srednjo gozdarsko šolo
v Ljubljani. Po končanem tretjem letniku,
pa se je šola preselila v Postojno, z njo pa
sem seveda moral oditi tudi jaz.

pokopani tudi številni znani
Kamničani, od tu pa po Šlakarjevi poti mimo Parka
Evropa na Šutno, kjer prav
vsaka hiša pripoveduje svojo
zgodbo. O svoji rodbini,
predvsem stricu Viktorju,
priznanem agronomu in
tudi častnem občanu, ki mu
je na eni od hiš posvečena
tudi spominska plošča, je
spregovoril Janez Repanšek.
Spominske plošče nas
opomnijo še na Ivana
Vavpotiča, slikarje Koželj,
Rudolfa Maistra, Josipa Nikolaja Sadnikarja …
»Naše okolje skriva še veliko
zakladov in znanja. Mogoče
veste, kdo je bil avtor prvega
latinsko-slovenskega rastlinskega slovarja in kdo avtor
črtic o rokovnjačih, ki so bili
dejavni na Kamniškem?
Veste, kje je Bergantova
gora? To so namigi za naslednjo transverzalo,« pravijo v
Knjižnici Franceta Balantiča
Kamnik, kjer vabijo k ogledu virtualnega sprehoda in
branju tiskane različice.

Praznik z Maistrovo
poezijo

Spoštovani Občani Kamnika.
odarstvu Postojna v katerem sem se
zaposlil in tam ostal vse do svoje upokojitve. Da bi si zapolnil svoj upokojenski
življenjski čas sem se lotil ljubiteljskega
pisateljevanja. Do sedaj sem objavil pet
knjižnih del in sicer knjigo z naslovom
Dogodki v deželi Sisomanije ali
anatomija nekega samoupravljanja,
knjigo z naslovom Moč Državnega zbora, knjigo z naslovom Bi radi napisali
knjigo, knjigo z naslovom Ljubezen je
prišla z zamudo in knjigo V objemu
križa in rdeče zvezde. Knjige sem izdal v
samozaložbi in se nahajajo v vseh Slovenskih knjižnicah. Glede na to, da se na policah knjižnic nahaja na tisoče knjig, nisem
povsem prepričan, da so bile moje knjige
pogosto izposojane. Da bi nekoliko spodbudil izposojo mojih knjig sem se odločil,
da bom deset od tistih, ki si bodo izposodili, ali celo kupili katero od mojih knjig,
nagradil za njihov trud s petdesetimi evri,
seveda z žrebom. Bralci, ki se boste
udeležili tega mojega projekta, mi najkasneje do 30.9.2021 pošljite potrdilo o
izposoji knjige, ali pa račun o nakupu knjige in to na naslov: Debevc Jože, Erazmova 8, 6230 Postojna. Za vse ostale informacije sem na razpolago GSM 031 643
897. Glede na to, da v Kamniku živi veliko
mojih sorodnikov s priimkom »Debevec«, moram povedati, da se je pri mojem
priimku tisti zadnji » e » izgubil nekje na
relaciji med kamniškim in postojnskim
matičnim uradom. Če bo COVID 19 do
mene usmiljen in me bo pustil pri miru,
se bom tam nekje v polovici oktobra v
Kamniku pojavil na predstavitvi v živo, na
kateri bomo tudi izžrebali nagrajence.

ju, in do medvedove ulice oz.
Grabna. Tu živi tudi Slavko
Ložar, ki je v pogovoru z
Ivanko Učakar obujal spomine na svojega očeta, ki je
imel v tem delu čevljarsko
delavnico, spomnil pa je tudi
na tovarno vezalk.
Med vojno so imeli Nemci
na Grabnu tudi svoje garaže.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli graditi
bloke, ki jim še danes rečemo barutanski bloki, saj so v
njih večinoma živeli delavci,
zaposleni v smodnišnici.
Graben je bil včasih poznan
po številnih gostilnah, ena
od njih je nosila ime Pri ta
solzni mamici.
V eni od hiš je bil rojen pesnik Anton Medved, po katerem ulica tudi nosi ime; nanj
spominjata spominska plošča in doprsni kip. Ime Graben je danes ohranjeno le še
pri nazivu končne železniške
postaje Kamnik Graben.
Od Medvedove ulice nas pot
mimo Maistrovega spomenika popelje na žale, kjer so

Kamnik – Člani Društva general Maister Kamnik s
kamniško srednjo šolo, ki
nosi generalovo ime, dobro
sodelujejo že dlje časa, nedavno pa so se dogovorili, da
bodo ob vseh pomembnih
Maistrovih praznikih pred
šolo oziroma Maistrovim
spomenikom na njenem
pročelju položili cvetje.
Prvič so to s krajšim kulturnim programom udejanjili v
ponedeljek, 29. marca, na
generalov rojstni dan, ko
Kamnik tudi praznuje občinski praznik. Po kratkem
orisu Maistrovih dejanj, ki
jih je peščici zbranih
predstavil profesor Žan
Grm, je sledila recitacija
dveh Maistrovih pesmi, ki ju
je pod mentorstvom profesorice Vesne Fabjan interpretirala dijakinja Nastja
Bizjak. Maister namreč ni
bil le vojak in general, ampak tudi pesnik, ki je ustvarjal že v rani mladosti.
»Velika zahvala gre ravnateljici šole Bernardi Trstenjak, ki je tako velikodušno
sprejela našo pobudo za današnjo prireditev in tudi
vse prihodnje. Prav je namreč, da se na Maistra

Nikita Vučko, ki je ob spremljavi Matica Smolnikarja zapela
šolsko himno, ter Vesna Fabjan in Nastja Bizjak, ki sta
poskrbeli za recitacije Maistrovih pesmi. / Foto: Jasna Paladin
spomnimo večkrat. Mislim,
da si general še sam ni
predstavljal, za kako veliko
dejanje je odgovoren in zaslužen, saj Slovenija brez
njega ne bi bila tako velika,
kot je danes. In v letu, ko
naša država praznuje tridesetletnico, se lahko vprašamo tudi, ali bi sploh bili
samostojni, če ne bi naša
država obsegala tudi Štajerske in Prekmurja. Zaradi
vsega tega njegovo veličino

moramo spoštovati in tudi
počastiti in resnično sem
vesel, da šola to prenaša
tudi na mlajše, na naše bodoče intelektualce,« je povedal predsednik Društva
general Maister Kamnik
Jože Berlec in si zaželel, da
bi bilo v prihodnje na tovrstnih dogodkih lahko prisotnih več dijakov. Zaradi epidemije in vseh ukrepov so
bili letos namreč zbrani le
nastopajoči.
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Rada pušča pečat
primarnosti in topline
Na Korenovi domačiji na Perovem je na ogled pregledna razstava uporabne in umetniške keramike
ustvarjalke Teje Hlačer, ki nosi naslov Kamenina in stopinje.
Jasna Paladin
Perovo – Korenova domačija na Perovem je te dni spremenjena v pravo razstavišče
na prostem, naravno kuliso
pa si je za pregledno razstavo svojega dosedanjega
ustvarjanja izbrala Teja Hlačer. Gre namreč za nekdanjo kmetijo njene babice, ki
jo je skupaj z mamo Tatjano
in drugimi člani družine
preuredila v dom in lončarsko-keramični center.
Teja v Kamniku sicer nikdar
ni živela, saj je bila do sedaj
večinoma razpeta med Trzinom in Ljubljano, zdaj pa se
seli na Kras, a s Kamnikom
je vseskozi tesno povezana.
Magistra etnologije in kulturne antropologije je svoje
magistrsko delo posvetila
prav domačiji svoje babice,
saj je leta 2008 napisala raziskavo o prenovi Korenove
domačije z vidika kulturne
dediščine in njene nove vsebine. Kamničanom se je še
nekoliko bolj vtisnila v spomin s svojim diplomskim
delom (in knjigo) Ko se planina preobleče o bajtarstvu
na Veliki planini. A še bolj
kot etnologija Tejo Hlačer
že vse življenje prežema zanimanje za keramiko.
»V svet gline in keramike
me je mami vpeljala že kot
majhno deklico in ustvarjanje z glino sem od nekdaj
imela za sprostitev, za zabavo in tudi izražanje. Deset
let se s tem področjem
ukvarjam intenzivno, od leta
2014 pa tudi profesionalno,
kar pomeni, da od tega živim,« nam pojasni Teja in
doda, da je njen naziv sicer
oblikovalka v keramiki, da
pa si sama še najraje reče
raziskovalka, saj gre za področje, ki ponuja skorajda
brezmejne možnosti. Znanje je srkala na najrazličnejših delavnicah doma in v
tujini; tri leta je tudi živela in
se izobraževala v Italiji. So-

Teja Hlačer je raziskovalka in ustvarjalka v glini. / Foto: Jasna Paladin
delovala je na številnih mednarodnih delavnicah in tudi
Kamničani so do sedaj njena
dela že lahko občudovali v
domačem mestu (v Hiši keramike, v galeriji Šole idej, v
Budnarjevi domačiji, na gradu Zaprice …), a letos je prišel čas za pregledno razstavo, da predstavi vse, kar se je
do sedaj naučila.
»Razstavi sem dala naslov
Kamenina in stopinje. Kamenina zato, ker najraje
ustvarjam visokotemperaturno glino, torej kamenino,
in ker nas ta beseda že sama
po sebi spominja tudi na Kamnik, stopinje pa zato, ker
se v teh izdelkih zrcalijo
zadnja leta mojega raziskovanja, dopolnjevanja, ustvarjanja in izražanja. Razstavi
bi lahko rekli tudi nekakšno
življenjsko delo – do sedaj,
seveda,« se nasmeje 46-letnica, ki se je z veseljem lotila razstavljanja v naravnem
okolju. Pravi, da imajo razstave v galerijah sicer tudi
svojo prednost, saj imajo
obiskovalci manj vtisov iz

Tradicionalne tehnike kombinira s sodobnimi in tako
ustvarja lastni izraz. / Foto: Jasna Paladin

okolja in zato večjo koncentracijo na keramiki, a sodelovanje z naravnim prostorom je svojevrstni izziv. Izdelke je postavila v železnosteklene vitrine, ki jih je izdelal njen partner Radovan
Gregorčič, nekaj izdelkov pa
je postavljenih tudi v sam
prostor.
Ustvarja uporabno in umetniško keramiko. »Sebe še
vedno vidim kot raziskovalko. Črpam iz tradicionalnega lončarstva, iz tradicionalnih tehnik, oblik in poslikav
in žganja keramike, hkrati
pa vse to kombiniram s sodobnimi tehnikami in
ustvarjam svoj lastni izraz.
Navdih najdem v tradiciji in
v naravi in temu bi lahko
rekla rdeča nit mojih del.
Prav posebno zanimanje
posvečam žganju gline na
drva. Včasih so vsi lončarji
delali tako, a večinoma pri
nizkih temperaturah, nekje
do tisoč stopinj Celzija in
tako, da se pepel, ki jo ob
kurjenju krožil po peči, na
izdelke ni prijel. Vzhodnja-

ške kulture pa so poznale
visokotemperaturno glino –
porcelane in kamenino, žgano pri 1250 stopinjah – in
tam so v uporabi tradicionalne peči na drva, kjer se je
pepel prijel na izdelke in s
tem ustvaril določene efekte, prav tako pa tudi glazuro.
S temi tehnikami sem se
srečala tudi sama in zelo
rada žgem glino na drva, saj
te tehnike pustijo pečat primarnosti in topline, kar mi
je blizu,« pravi Teja, ki je
tudi ustanovna članica
Društva Hiša keramike, zakaj pa ne majolka.
Zaradi njenega znanja in veščin je tudi pitje kave v njeni
družbi prav posebno doživetje. »Zelo rada izdelujem
skodelice za kavo in zdi se
mi, da že sama izbira skodelice uporabnika nekako
umiri, zaustavi. Pitje kave ni
več avtomatično opravilo,
ampak nekakšna meditacija.
Ročno izdelane stvari namreč imajo dodano vrednost. To občutim sama in to
rada delim z drugimi.«

Med izdelki, ki bodo na Korenovi domačiji ostali tudi po
razstavi, je tudi tale orel. / Foto: Jasna Paladin

Med viharjem in
jasnino
V Galeriji Miha Maleš je na ogled gostujoča
razstava del Lojzeta Perka, ki so jo pripravili v
Dolenjskem muzeju Novo mesto.
Jasna Paladin
Kamnik – Pregledno razstavo z naslovom Lojze Perko:
Med viharjem in jasnino so
novomeški muzealci postavili lansko leto ob štirideseti
obletnici umetnikove smrti,
zdaj pa v nekoliko prilagojeni obliki in z deli večinoma
iz zasebnih zbirk gostuje v
Galeriji Miha Maleš.
Kot nam je povedala kustosinja Galerije Miha Maleš
Saša Bučan, je Lojze Perko
po drugi svetovni vojni v Kamniku živel, a tu ne prav
veliko ustvarjal. Kamniški
muzej tako hrani le tri njegova dela (vsa so na razstavi
tudi na ogled), med njimi
tudi dve, ki sta povezani s
tovarno Utok, ki ju je ustvaril po naročilu. Seveda pa v
Kamniku in okolici živijo
njegovi potomci, ki so si
razstavo – čeprav uradnega
odprtja niso mogli pripraviti
– ogledali med prvimi.
Avtorica razstave je sicer Katarina Dajčman, kustosinja

sejme in ljudske običaje.
Med drugim je Perko leta
1942 ilustriral tudi Levstikovega Martina Krpana.
Kot še pojasni kustosinja,
predstavljeno gradivo Perkovega zgodnjega likovnega
izražanja zajema v prvi vrsti
figuralne kompozicije in
portrete. Temu sledi postakademsko obdobje, v katerem se slikar razkriva predvsem v intimnih portretih
otrok ter zaključuje z umetnikovim slikarstvom v zreli
dobi, ko najde esencialno
motivno izhodišče v krajini.
»Umetnik skladno s časom
nikoli ni prevzel sodobnejših oblik likovnega angažiranja ali pa vsaj sledil sodobnikom na tej poti. Neodvisno od menjajočih se tokov
sočasne umetnosti ga je namreč vodila predvsem lastna
likovna dojemljivost, s katero je razvil samosvojo likovno govorico, danes prepoznavno po sunkoviti, na
trenutke skoraj hlastni 'perkovski gesti', s katero pre-

Razstava del Lojzeta Perka bo v Galeriji Miha Maleš na
ogled do 13. avgusta 2021. / Foto: Jasna Paladin
Galerije Dolenjskega muzeja, ki je iz bogate umetnikove zapuščine izbrala približno petdeset del. Lojze Perko
(1909–1980) velja za odličnega krajinarja in slikarja
figuralnih kompozicij. »Pregledna in spominska razstava ob štirideseti obletnici
umetnikove smrti povezuje
njegovo delo na področju
risbe, slikarstva in ilustracije, njen namen pa je javnosti pokazati čim bolj raznoliko in vsestransko podobo
umetnikovega dela,« pravi
Katarina Dajčman. Poleg
olja na platnu in nekaterih
akvarelov na razstavi lahko
vidimo tudi nekaj risb. Najbolj znani so njegovi portreti otrok, med motivi pa je
imel najraje podobe slovenske pokrajine, večinoma dolenjske in notranjske, tudi
kmečka opravila, delo na
polju, praznovanja, vaške

rašča ustaljene stilske determinante,« pravi Katarina
Dajčman.
In zakaj takšen naslov razstave? »Lojze Perko se ni zadovoljil le z verističnim posnemanjem narave, temveč
jo je obogatil s svojimi osebnimi občutji, pri čemer jo
ponekod spremlja zven
otožnosti in odrekanja. Tako
lahko v delih, zaznamovanih z nezadoščenim ustvarjalnim nemirom, vselej zanesljivo prepoznamo človeka, razpetega med viharjem
in jasnino,« pojasni avtorica
razstave.
Razstavo spremlja obsežen
katalog na 96 straneh z
osemdesetimi reprodukcijami in besedilom avtorice
razstave. V Galeriji Miha
Maleš bodo pripravili tudi
nekaj javnih vodenj po razstavi; datume bodo objavili
pravočasno.
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Zanimivosti
Policijska kronika
Medvrstniško nasilje
V eni izmed osnovnih šol v Kamniku je prišlo do medvrstniškega nasilja z udeleženimi štirimi učenci, ki so se med seboj prepirali in fizično obračunali. Sledi zbiranje obvestil,
razgovori z učenci v prisotnosti staršev in ustrezen ukrep.

Prijava goljufije
Občan je prodal mobilni telefon, za katerega je goljuf z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto spravil
oškodovanca. In sicer tako, da je plačilo izvedel preko mobilne aplikacije za spletno bančništvo, tako da je plačilo telefona že opravil, čeprav je bilo v resnici na čakanju. Ko je
goljuf telefon prejel, pa je plačilo preklical in tako oškodoval
občana. Sprejet je zapisnik o sprejemu kazenske ovadbe,
sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Tatvina parfumov
Zaposlena v trgovini Müller nas je obvestila o tatvini parfumov večje vrednosti. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Zaloten pri drzni tatvini
V Kamniku je za zdaj še neznanega storilca drzne tatvine
lastnik stanovanjske hiše prepodil. Kaj bi tatiču iz garažnih
prostorov prav prišlo, ni znano. Sledi zbiranje obvestil, zoper storilca pa sledi in kazenska ovadba.

Vlom v vozilo
Neznanec je v Volčjem Potoku z neznanim predmetom razbil steklo na zadnjih desnih vratih vozila in iz notranjosti
odtujil torbico, v kateri je imela oškodovanka denarnico z
dokumenti in večjo vsoto denarja. Sledita zbiranje obvestil
in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

Prehitro skozi naselje
Policista sta opravljala kontrolo prometa v naselju Mali Hrib
in imela v postopku voznico začetnico, ki je v naselju vozila
s hitrostjo 109 kilometrov na uro oziroma dvakratnikom dovoljene hitrosti. Zaradi hujšega prekrška so ji policisti vozniško dovoljenje začasno odvzeli, pristojnemu sodišču pa
bodo predlagali odvzem vozniškega dovoljenja.

Povoženje divjadi
V nočnih urah je voznik v naselju Potok pri Komendi z osebnim vozilom povozil srno, ki je na kraju poginila. Voznik je
izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, tako
da mu je bilo na kraju izdano obvestilo o odstopu.

»Žurerka« sredi noči
Občanka Kamnika z Ljubljanske ceste je sredi noči hodila
po bloku in zvonila po domofonu sosedom ter sporočala
svoje domneve o tej družini, ki jih očitno podnevi ni mogla
predstaviti. Sledi zbiranje obvestil v zvezi s prekrškom in
nato plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Najden denar na bankomatu
Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prinesla deset evrov, ki jih je našla na bankomatu Nove Ljubljanske
banke na Perovem. Občan/-ka, ki je pozabil/-a denar, pa se
lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

Divji mopedist v Šmarci
Policista sta pri kontroli prometa zaznala voznika mopeda,
ki je vozil pod vplivom alkohola in vijugal po vozišču brez
zaščitne čelade, ni reagiral na ustavljanje z modrimi lučmi
in še naprej bežal in nadaljeval nevarno vožnjo po naselju.
Kršitelju je med samim bežanjem uspelo moped skriti in
oditi peš proti domu, vendar sta ga policista izsledila in mu
izdala plačilni nalog.

Zaseg prepovedane snovi
Policista sta v Kamniku kršitelju zasegla neznano snov rastlinskega izvora zelenorjave barve, za katero se sumi, da
gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja,
uveden hitri postopek.

Prometna nesreča
Na Kovinarski cesti se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala
vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo
izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

Kamniške diagonale
Takšen je naslov novega projekta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, s katerim želijo vsa tri
področja svojega delovanja skupaj z gosti približati občanom. Vsak drugi četrtek bodo pripravili
pogovorno oddajo v živo.
Jasna Paladin
Kamnik – V časih epidemije
se včasih zdi, da javni zavodi
in druga javna uprava ne delajo s takšnim tempom kot
sicer, saj so njihova vrata odprta v omejenem obsegu, a
še zdaleč ni tako, opozarjajo
zaposleni na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, kjer želijo širši javnosti na zanimiv, sodoben in
virtualen način predstaviti
tako svoje projekte in delo
znotraj zavoda kot tudi delovanje vseh akterjev, ki gradijo kamniško kulturo, turizem in šport, brez katerih si
težko zamislimo utrip in razvoj Kamnika. Oddaje si bo
mogoče ogledati na kanalu
Doma kulture Kamnik na
Facebooku in Youtubu ter
FB-profilu Živim Kamnik.
Prva je bila na sporedu 25.
marca.

Naslednje Kamniške
diagonale Zavoda za
turizem, šport in
kulturo Kamnik bodo
na sporedu v četrtek,
8. aprila, ob 20. uri v
živo na kanalu Doma
kulture Kamnik na
Youtubu.
»Vsak gost bo v oddajo s seboj prinesel svojo energijo,
lokalne posebnosti, tudi
kakšen lokalni trač in zabavne zgodbe o turistih pa tudi
o sokrajanih. Sodelavci vseh
treh ekip bodo moderatorji
oddaj in bodo svoje goste
vzeli pod drobnogled pozitivizma, saj želijo dvigovati
motivacijo, pozitivni delovni
naboj, buditi vizije na vseh
treh pomembnih področjih
življenja in delovanja
Kamničanov in Kamničank
ter v teh časih, ko smo vsi na
preizkušnji, vnašati pozitivnega duha v dnevne sobe
gledalcev oddaje,« sporočajo
iz zavoda.

Športna infrastruktura v
Kamniku si zasluži več
vlaganj
Na odru Doma kulture Kamnik, kjer oddajo snemajo,
so se z gosti pogovarjali v. d.
direktorja zavoda Franci
Kramar (področje športa),
Samo Surina (področje turizma) in Goran Završnik
(področje kulture).
Kramar je gostil novega
predsednika Športne zveze
Kamnik in tudi sicer aktivnega športnika, ki se je najbolj kalil v Košarkarskem
klubu Kamnik Roberta Prosena, ki je poslušalcem
predstavil pomen športne
zveze (ta deluje že od leta

Prvi gost Kamniških diagonal na temo kulture je bil Marko Kumer, pogovor z njim je vodil
Goran Završnik. / Foto: posnetek zaslona
1980), ki je vezni člen med
klubi in občino, njihovo vizijo, s katero želijo kamniški
šport dvigniti na še višji
nivo, in prioritete, med katerimi je priprava strategije
razvoja športa v občini, ki
zajema tudi pokriti bazen in
obnovo oz. gradnjo nove
športne dvorane. Športa zveza Kamnik je ena od največjih v Sloveniji, saj združuje
kar štirideset športnih klubov in društev. Med paradnimi konji kamniškega
športa je Prosen posebej
omenil odbojkarje, vaterpoliste in kegljače, po tradiciji
izstopajo nogometaši in košarkarji pa tudi triatlonci,
vaterpolisti, lokostrelci in
številni drugi. Tako Kramar
kot Prosen sta se strinjala,
da ima Kamnik vrsto odličnih športnikov, še posebno v
luči pogojev, ki v naši občini
niso najboljši. Športna infrastruktura si namreč zasluži več vlaganj. »Žal pa
opažamo, da je epidemija
pustila velike posledice pri
mladih športnikih; mnogi
so namreč nehali trenirati.
Ko so bili treningi mlajših
selekcij spet dovoljeni, se
namreč kar tretjina mladih
športnikov na treninge ni
vrnila,« ugotavlja Prosen.

Vsi si želimo zeleno,
urejeno in čisto Veliko
planino
Samo Surina se je pogovarjal
z dvema gostoma. Najprej je
svoja videnja v turizmu s
poslušalci delil v. d. direktorja družbe Velika planina
Mark Anžur, ki je predstavil
tudi nekaj konkretnih kratkoročnih ciljev. Vozovnice za
nihalno žičnico bo že kmalu
mogoče naročiti na spletu,
poleti si želijo uvesti tržnico
s prodajo izdelkov, ki so povezani z Veliko planino, raz-

mišljajo pa tudi o vzpostavitvi servisa pranja za koče na
Veliki planini. »Dolgoročna
strategija pa je malo bolj zapletena, situacija je precej
kompleksna, deležnikov je
veliko, doseči je treba družbeni in politični konsenz, a
mislim, da se strinjamo, da
si želimo zeleno, urejeno in
čisto planino. Kako pa bomo
to dosegli, je stvar tehtnega
premisleka. Predstavil je
tudi investicije v infrastrukturi, ki bodo nujne, prednosti in slabosti t. i. razpršenega
hotela in blagovno znamko
Velika planina, ki je zelo
močna in bi Kamniku po
njegovem mnenju lahko prinesla bistveno več, kot mu
prinese zdaj. Zavzema se za
povezovanje vseh ponudnikov in izvirne ideje, saj ima
turizem na Kamniškem še
velik potencial.

se je močno spremenila, saj
je bilo med njimi mnogo
več domačih gostov.

Kamnik je mesto
industrije – in
industrijske dediščine
V kulturnem delu Kamniških diagonal pa se je Goran Završnik pogovarjal z
Markom Kumrom, in sicer o
področju, v katerega sta oba
tesno vpeta – o industrijski
dediščini. »Kamnik je eno
najpomembnejših industrijskih mest tudi na območju
nekdanje Jugoslavije, zato
mirno rečemo, da gre za
mesto industrije. Od leta
2014 nam je nekaj stvari uspelo ohraniti, veliko stvari pa
se nam je izmuznilo, predvsem zaradi zaspanosti in
neodločnosti odločevalcev.
Na industrijsko dediščino se

Kamniške diagonale bodo poslej vaš vir
informacij o novostih na področjih kamniške
kulture, turizma in športa, projektih, doživetjih,
avtentičnih zgodbah o ljudeh, pravijo v Zavodu
za turizem, šport in kulturo Kamnik.
O Veliki planini in turizmu
na njej je iz prve roke spregovorila tudi Julia Slapnik,
ki s partnerjem na planini
vodi Alpine resorts (oddajata tri koče) in Sladki kot. Poudarila je, da z družbo Velika planina dobro sodelujejo,
da pa si vsi lastniki koč na
planini želijo ureditev infrastrukture – tudi vodovoda in
kanalizacije, kar bi pripomoglo k razvoju turizma in
ohranjanju narave. Obiskovalcev planine je bilo namreč tudi lansko leto, ko je
pandemija turizmu zadala
velik udarec, na Veliki planini prav toliko, kot leta
poprej, le njihova struktura

ne navezuje le turizem, ampak tudi velik del kulture,
sploh v Kamniku je tako,« je
med drugim dejal Marko
Kumer in si skupaj z Završnikom zaželel, da bi industrijska dediščina primeren
prostor v obliki odprtega depoja našla tudi v prostorih
Kreativne četrti Barutana.
Tam bi lahko hranili in obiskovalcem pokazali nekatere
večje predmete iz kamniških
tovarn, ki ne obstajajo več,
medtem ko bi lahko še delujoče tovarne, kot sta denimo
Eta in Titan, uredile svoje
muzejske prostore, kot je v
navadi pri vseh večjih tovarnah v tujini.
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Mladi

Eva Guerrero Robles prihaja iz Barcelone in je prva od treh predvidenih prostovoljcev, ki jih bo letos
gostil Mladinski center Kotlovnica. Za osemnajstletnico to ni prvi projekt prostovoljstva na tujem, je
pa prvi, ko bo od doma kar pol leta.
Alenka Brun
Kamnik – Iztok Zver, trenutni koordinator mladinskih
programov pri Mladinskem
centru (MC), razloži, da je
Guerrerova prišla v Kamnik
kot prostovoljka v okviru
projekta Erasmus+, programa Evropska solidarnostna
enota. »V nadaljevanju pričakujemo še eno prostovoljko ali prostovoljca v okviru
tega programa, ki omogoča
mladim, da odpotujejo iz
svoje države v drugo državo
Evropske unije v vlogi prostovoljcev. Lahko le za nekaj
tednov, lahko tudi eno leto.
Gre za možnost in priložnost, ki jo imajo vsi mladi
znotraj Evropske unije med
18. in 30. letom.«

Projekti so različni
Stalnica je, da prostovoljci
pomagajo pri aktivnostih
mladinskega centra. Jih pa,
kot se izrazi Zver, »posojajo« še drugim nevladnim
organizacijam v Kamniku in
tudi širše. »Institucijam, kot
sta to srednja in osnovna
šola, na primer.« Ker pa v
okviru MC Kotlovnica koordinirajo tudi kamniški del
projekta Večgeneracijski
center Ljubljana, so razmišljali, da bi prostovoljce vključili še v ta projekt. »Imamo
tudi novega partnerja pod
okriljem tega projekta, Društvo Sožitje. Znotraj društva
potekajo različne interaktivne aktivnosti socialnega
učenja in Guerrerova se jim
bo lahko pridružila. Na eni
strani bo video dokumenti-

Iztok Zver
rala njihovo dejavnost, kaj
počnejo, na drugi pa bo zanjo – in še za koga v nadaljevanju – to priložnost, da
dobi vtis o raznolikih dimenzijah družbenega življenja in tudi o tem, kako funkcionirajo različne skupine
ljudi,« pojasni Zver.

Skul(tur)iraj se!
V Kotlovnici je bila zabeležena prva mednarodna prostovoljska aktivnost že pred
več kot desetletjem, izvemo.
»Vsako leto prihajajo prostovoljci. Največkrat gostimo tri, včasih tudi štiri,«
nadaljuje Zver. Poleg še ene
osebe, ki bo del istega projekta kot mlada Španka, pričakujejo še enega prostovoljca, ki bo del projekta, ki
pa ga koordinira njihov portugalski partner iz Lizbone.
Projekt, pri katerem sodeluje Guerrerova, se imenuje
Skul(tur)iraj se!, drugi projekt, ki ga načrtujejo, pa
nosi naslov Eu.motion.

»Skul(tur)iraj se! poleg tega,
da omogoča, da mednarodni
prostovoljec podpira in vnaša mednarodno dimenzijo v
našo lokalno skupnost, razvija tudi ideje, ki se dotikajo
različnih družbeno-kulturnih polemik, problematik, s
katerimi se kot družbe soočamo,« Zver na kratko oriše
smernice projekta. »Zastavljen je v nekem najširšem
možnem razponu tematik.
Tako bosta imela prostovoljca proste roke in našo podporo pri razvijanju idej akcij, ki ozaveščajo o tematikah, ki so pereče – naj bodo
okoljevarstvene ali s področja ženskih pravic, kar Guerrerovo zelo zanima. Namenoma smo ga zastavili tako
široko, da se prostovoljci
lahko sami odločijo, v katero
smer želijo razvijati ideje
oziroma akcije, ki izboljšajo
socialno atmosfero. Osnovna ciljna publika je lokalna
skupnost, ker pa se zadnje
čase stvari veliko odvijajo na
spletu, je tu morda Guerrerova celo v prednosti, saj
ima kar nekaj kompetenc na
področju video produkcije.«

Španka ostaja v Kamniku
pol leta
Osemnajstletnico, ki živi v
Barceloni, je Kamnik navdušil. Pravi, da je že zbujanje s
pogledom na gore skozi
okno nekaj, kar jo vsakič
znova fascinira.
V Kamnik je Eva Guerrero
Robles prišla konec marca.
Sledil je protokol, ki ga zahteva prisotnost covida-19. Ostala bo pol leta. Odločila se je

Eva Guerrero Robles
namreč, da si pred vpisom
na fakulteto vzame še leto
dni zase oziroma prostovoljstvo. Zanima jo študij
filmske produkcije in je Kotlovnico izbrala zlasti zato,
ker je ta močna v mentorstvu
ravno na tem področju. Upa,
da se bo lahko naučila veliko
o kulturi, življenju, izboljšala
tudi znanje angleščine.
»Gre za edinstveno, posebno izkušnjo,« meni Eva Guerrera Robles.
Zver še pojasni, da je covid-19 omejil možnosti socializacije in druženja, a se
nadeja, da se čim prej vrnejo
pretekle razmere, da bo
imela Guerrerova boljšo
možnost integracije v našo
lokalno skupnost in se bo
element, ki je res pomemben, to je vnos mednarodne
dimenzije v lokalno skupnost, na koncu lahko čim
bolje izrazil. »Upamo, da
nam bo uspelo dobiti vse tri
prostovoljce in da bomo načrtovano uspeli izpeljati,«
optimistično sklene.

Skupaj rastejo že deset let
Zasebni vrtec Zarja v letošnjem letu praznuje desetletnico delovanja, jubilej pa so zaznamovali z
odprtjem razstave Rastemo skupaj, ki je na ogled v galeriji Doma kulture Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – V Vrtcu Zarja so v
galeriji Doma kulture Kamnik vsako leto pripravili
razstavo z izbranimi deli likovnega natečaja Raziskujemo senzoriko, v jubilejnem
letu pa so razstavili dela, ki
so jih ustvarili otroci njihovega vrtca.
Zasebni vrtec Zarja ima
koncesijo Občine Kamnik in
je kot tak aktivno vključen v
lokalno skupnost. »Strokovni delavci z naklonjenostjo
odpirajo vrata povezovanju z
drugimi institucijami, negujejo medgeneracijsko sodelovanje in vzpostavljajo vezi
med vrtcem in družino. S
svojo srčnostjo so duša na-

šega vrtca. Ponosna sem, da
rastemo skupaj,« je delo
svojih zaposlenih poudarila
direktorica Darja Verbič, pri
tem pa ni pozabila svoje
predhodnice Jelke Golob.

Začetkov izpred desetih let
se je spomnil tudi solastnik
vrtca Janez Končan, dobro
delo še naprej je vrtcu zaželel župan Matej Slapar, kako
sodelujejo, pa sta predstavi-

Likovna dela najmlajših na razstavi Rastemo skupaj

la direktorica kamniške
knjižnice Breda Podbrežnik
Vukmir in ravnateljica
GSŠRM Bernarda Trstenjak.
Delček vrtca so ob desetletnici tako postavili v galerijo
Doma kulture Kamnik – z
likovnimi deli pa tudi s posnetki pesmic najmlajših.
Minula leta je bila galerija
premajhna za vse, ki so si
razstavo želeli ogledati, letos
pa uradnega odprtja ni bilo
oziroma so ga posneli in vse
skupaj predvajali v živo. Posnetek si na Youtubu še vedno lahko ogledate, prav tako
pa razstavo do 22. aprila oziroma takrat, ko bodo razmere to znova dovoljevale, lahko tudi obiščete.

Otroci iz skupine Mehurčki Vrtca Antona
Medveda Kamnik, ki obiskujejo enoto Tinkara, so
se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt
Mlekastično, ki poteka pod okriljem Eko šole.
Špela Novak
Kamnik – Odločili smo se,
da raziščemo pot mleka od
kmetije do kozarca.
V vrtcu smo si s pomočjo
tehnologije ogledali predstavitev slovenskih pridelovalcev in predelovalcev mleka,
ki se dnevno trudijo, da nas
oskrbijo s svežim in hranljivim mlekom in mlečnimi
izdelki. Vprašali smo se, od
kod prihaja slovensko mleko, kako so organizirane slovenske kmetije, koliko mleka proizvedejo, katere mlečne izdelke poznamo, kdo in
kako jih proizvede in kdo pri
tem sodeluje.
Obiskali in ogledali smo si
nam najbližjo kmetijo, ki se
imenuje Pr' Škric. Gospod
Marjan nas je prisrčno spre-

šajo trajnost in ohranijo kakovost. Gre za postopek toplotne obdelave pri temperaturi do 76 stopinj Celzija,
ki traja do 45 sekund. S tem
mleku zmanjšajo vsebnost
škodljivih oziroma patogenih mikroorganizmov, ki bi
lahko povzročili kvarjenje
mleka. Zadnji korak v mlečnem obratu je pakiranje v
ustrezno embalažo. Posebni
stroj Ljubljanskih mlekarn v
embalažo na uro lahko zapakira kar osem tisoč litrov
Alpskega mleka. Vzorce zapakiranega mleka pošljejo v
laboratorij, da se znova
prepričajo o kakovosti in
varnosti mleka. V laboratoriju vzorec mleka tudi pokusijo. Vsak dan preverjajo
ustreznost in kakovost embalaže in drugih dodatkov,

Foto: Špela Novak

Edinstvena izkušnja

Pot belega zlata

Hlev in krave smo si ogledali na kmetiji Pr' Škric.
jel in nam predstavil hlev in
krave, ki bivajo v njem. Imeli smo to priložnost, da smo
lahko videli telička, ki se je
skotil ob štirih zjutraj. Star
je bil komaj pet ur. Otroci so
lahko videli krave molznice
pasme simentalka (bela in
rjava), bike in nekaj telet.
Med ogledom so se krave
prehranjevale s suho travo,
ki ji pravimo seno. Gospod
Marjan nam je povedal, da
včasih molzejo na roke, včasih pa na molzni stroj. Kmetija ni velika, zato tudi mleka ni prav dosti. Mleko oddajo bližnjim sosedom.

Po dveh dneh že na
trgovskih policah
Mleko, ki priteče iz kravjega
vimena, je ogreto na temperaturo kravjega telesa. Zato
mora mleko čim hitreje priti
v ohlajevalno posodo, saj
tako ohrani svojo svežino in
kakovost. Mleko se shranjuje v posebnih hladilnicah
vse do prihoda velikega tovornjaka s cisterno. Tovornjak v cisterno prečrpa mleko in ga odpelje v proizvodni obrat – mlekarno. Ena
cisterna lahko shrani do
dvajset tisoč litrov mleka. V
mlekarni mleko tudi pasterizirajo in mu s tem podalj-

ki so v neposrednem stiku z
živilom. S tem zagotovijo
zdravstveno neoporečnosti
izdelkov. Od mleka, pomolzenega iz kravjih vimen, do
mleka, ki ga kupimo na policah trgovin, mineta povprečno dva dneva. To pomeni, da so nam v trgovini vedno na voljo le sveže slovensko mleko in mlečni izdelki.
Vsakič ko zaužijemo mleko
in mlečne izdelke, zaužijemo veliko pomembnih vitaminov, mineralov in beljakovin – in s tem pripomoremo k ohranjanju lastnega
zdravja. Priporočljivo je, da
otroci dnevno zaužijejo dve
do tri porcije mleka ali mlečnih izdelkov.
Ker pa na kmetiji domujejo
tudi druge domače živali,
smo si ogledali tudi te. Za
konec smo na travnik iz kokošnjaka izpustili kokoši,
jih nahranili in tudi pobožali. Ob koncu nas je gospod
Marjan presenetil s sladkimi dobrotami. Tudi mi smo
se mu zahvalili, mu podarili
risbice in se dogovorili, da
se v mesecu maju ponovno
snidemo. Z novim znanjem
in novimi izkušnjami smo
spet bogatejši.
In ne pozabite, 1. junij je
svetovni dan mleka. Pa na
zdravje.
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152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
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.

12
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Priročnik Vsak
dan znova na
sistematičen način
prikaže vse, kar
ste si želeli in bi
morali vedeti o
demenci, življenju
z demenco in o
preventivi. Knjigo,
polno napotkov
in dejstev,
spremljajo tudi
kratke in iskrene
izpovedi oseb z
demenco, svojcev
in oskrbovalcev,
ki bodo še kako
znane in hkrati v
pomoč vsem, ki
se z boleznijo na
kakršen koli način
soočajo tudi
sami.

274 strani, 235 x 165 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

25
EUR

+ po

št ni n a

Za uvod osmo mesto
Šesterica članov kamniškega Calcit Bike Teama je v nedeljo, 21. marca, začela sezono v olimpijskem
krosu v avstrijskem Langenloisu na mednarodni dirki UCI C.1. Najboljši dosežek je v zimskih
razmerah uspel najboljšemu Slovencu zadnjih let Roku Nagliču, ki je bil osmi v kategoriji moški elite.
Kristijan Erjavec
Kamnik – Na moški elite dirki je sicer zmagal nekdanji
svetovni prvak med mlajšimi člani Čeh Ondrej Cink.
»Prva dirka v sezoni je vedno zanimiva, saj ne veš, kaj
pričakovati. Od starta sem
šel lepo zraven v prvi skupini, dokler me na prvem spustu ni zbil eden od sotekmovalcev. S krivim krmilom
sem hitro šel do tehnične
cone, kjer mi je Korošec krmilo naravnal – in šel sem
veselo nazaj na delo. Po nekaj krogih sem imel najhitrejših pet pred nosom, dokler zaradi lastne napake nisem spet končal v grmovju.
Nimaš kaj, če je na progi
sneg, blato; a razmere so
bile za vse enake. Na koncu
sem si izboril končno osmo
mesto, s katerim sem zadovoljen, saj je konkurenca v
Langenloisu vsako leto zelo
močna,« je razplet dirke pojasnil Naglič.

Prvič dirkala z najboljšimi
Prvo dirko v članski kategoriji sta odpeljala Matic Kranjec Žagar, ki je končal na
34. mestu, in Peter Vovk, ki
je končal kot 43.
»Startal sem s startno številko 64, blizu zadnje vrste.
Vedel sem, da je štartni
vzpon eden najpomembnejših delov dirke, zato sem po

Foto: Martin Bihounek

Pred nami je praktični
priročnik o vzgoji sadnih
vrst od sajenja do rodnosti
ter vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih vrst,
ki jih poznamo v Sloveniji.
Dodanih pa je tudi kar
nekaj novejših sadnih vrst
(brusnice, goji jagode,
šmarna hrušica, šipek,
granatno jabolko, dren,
murva, asimina, rožič ...) ,
ki so prijetna popestritev
vrtov ljubiteljskih
sadjarjev.

Progo sta kolesarjem popestrila blato in sneg. Na fotografiji najboljši Slovenec Rok Naglič.
34. mestu. Z dirko sem zadovoljen, saj sem v zelo težkih razmerah dirko končal v
krogu zmagovalca, kar je bil
moj cilj,« je bil komentar
Kranjec Žagarja.
»Pa je prva tekma v najhujši
konkurenci za mano. Bila je
dolga. Sicer dolgočasno progo sta popestrila blato in
sneg. Take razmere mi
ustrezajo, zato s progo nisem imel večjih težav. Na
tleh sem se znašel dvakrat
zaradi sotekmovalcev, dvakrat pa sem zdrsnil iz ovinka

Prvo dirko v članski kategoriji sta odpeljala
Matic Kranjec Žagar, ki je končal na 34. mestu,
in Peter Vovk, ki je končal kot 43.

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

www.gorenjskiglas.si

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

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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startu takoj skušal pridobiti
čim več mest. Med dirko
sem se vozil okoli tridesetega mesta v kategoriji elite.
Zadnja dva kroga sem imel
nekaj težav z nabiranjem
blata in z verigo in tudi 'pobirati' me je začelo, zato
sem izgubil nekaj mest.
Zelo blatno prvo dirko v kategoriji elite/U23 sem zaključil v krogu zmagovalca na

po lastni krivdi. Na srečo zaradi nobenega padca nisem
izgubil veliko časa in sem se
lahko hitro pobral ter nadaljeval. Dobro sem razporedil
moči po krogih. Startal sem
iz zadnje vrste, kar je pomenilo, da je šlo lahko samo
navzgor. S končnim 43.
mestom in zaključkom v
krogu zmagovalca sem zadovoljen. Se že veselim pri-

hajajočih dirk,« pa je povedal Vovk.

Razmere so bile res
zahtevne
Maruša Knap je bila edina
Slovenka na startu, na koncu
je prikolesarila do 18. mesta.
Zmage se je veselila domačinka Mona Mitterwallner.
»Zahtevne razmere, na progi
vse – sneg, blato in led.
Zame prva dirka v takih razmerah. Počutje je bilo dobro,
vesela sem, saj mi je uspelo
prikolesariti na 18. mesto v
močni konkurenci. S prvo
dirko sezone sem zelo zadovoljna in komaj čakam dirke,
ki prihajajo,« se je dobrega
začetka veselila Maruša
Knap.
V kategoriji do 19. let sta nastopila dva calcitovca. Nal
Auer si je priboril 23. mesto,
David Jagodič pa 30. »To je
bila moja prva dirka zunaj
Slovenije v kategoriji U19.
Razmere so bile danes težke,
smo pa imeli srečo, da smo
startali še dovolj zgodaj zjutraj, da še ni bilo toliko blata.
Startal sem malo z rezervo in
potem lepo napredoval vse

do tretjega kroga, kjer me je
začel boleti hrbet. Nato mi je
tempo malo padel, ampak
sem na koncu zaključil na
23. mestu. Glede na to, da je
to moja prva taka dirka, sem
kar zadovoljen, ampak vem,
da sem sposoben pokazati
več,« se nadaljevanja sezone
veseli Auer.
»Proga je bila pri nas še v
dobrem stanju, blato je bilo
pomrznjeno, oprijem je bil
dober. V prvi polovici dirke
mi je šlo še dobro, vozil sem
se okoli dvajsetega mesta v
skupini. V drugi polovici me
je hudo začel boleti križ, izgubil sem stik s skupino,
hudo mi je padel tempo, nisem več srečal nobenega
tekmovalca. Končal sem na
tridesetem mestu. Z nastopom nisem preveč zadovoljen, predvsem z drugo polovico dirke,« pa je pojasnil
Jagodič.
Ekipo Calcit Bike Team je
prvič vodil novi športni direktor Rok Korošec. »Veseli
smo, da je bil Rok z nami,
vzdušje je bilo 'top', ve, kaj
se gre, in lepo je poskrbel za
nas,« je poudaril in se zahvalil Rok Naglič.

Medalje tudi
kamniškim plezalcem

Gorski tek k Sv.
Primožu je prestavljen

Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije in Športno plezalno društvo Korenjak sta
pod strogimi zaščitnimi pogoji v nedeljo, 28. marca, na
balvanski steni v Športnem
parku na Logu pri Brezovici
organizirala prvo tekmo državnega prvenstva v balvanskem plezanju, ki pa je bila

namenjena samo športnim
plezalcem starejših kategorij, torej članicam in članom
ter mladinkam in mladincem.
Tekme so se udeležili tudi
člani Plezalnega kluba Kamnik in se razveselili dveh
medalj. V kategoriji mladincev je drugo mesto osvojil
Aljaž Resnik, v kategoriji
mladink pa prav tako drugo
mesto Katra Mali.

Stahovica – Gorski tekači so
že z nestrpnostjo pričakovali
začetek nove sezone in organizatorji, člani Kluba gorskih tekačev Papež z Ivanom Urhom na čelu, so že
optimistično napovedali, da
se bodo organizacije teka, ki
bi moral biti 10. aprila – pod
sicer zelo strogimi pogoji –
lotili in bi štel tudi za držav-

no prvenstvo mladincev ter
klasifikacije za državno prvenstvo članov, a so njihove
dobre namere splavale po
vodi.
»Obveščamo, da 25. Gorski
tek k Sv. Primožu odpade
zaradi popolnega zaprtja države. Nadomestni termin
bomo sporočili, ko bodo razmere dovoljevale izvedbo
tekmovanja,« so organizatorji sporočili v ponedeljek.
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Pred naslovom
državnih prvakinj
Po dveh odigranih tekmah v finalu končnice državnega prvenstva v Sportklub prvi odbojkarski ligi so
odbojkarice Calcita Volleyja pred ubranitvijo lanskoletnega naslova, ki bi bil hkrati že njihov peti.
Miha Štamcar
Kamnik – Kamničanke so
proti ekipi Nova KBM Branik obe tekmi dobile šele v
petem nizu, toda v finalu
nekaj veljajo le zmage, te pa
so za zdaj na strani varovank Gregorja Rozmana.
Veliko priložnost za uvrstitev v finale moškega državnega prvenstva pa so izpustili kamniški odbojkarji, ki
so na prvi polfinalni tekmi
končnice ACH Volley premagali s 3 : 0, v drugi v Dvorani Tivoli vodili z 2 : 0 v
nizih, na koncu pa so se v
tretji, odločilni tekmi veselili
Ljubljančani.
»Preprosto si ne znam razložiti, zakaj se nam je že
drugič zgodilo, da smo po
dobrem začetku v nadaljevanju tekme popolnoma
popustili in potem morali
vse skupaj reševati v tie-breaku,« se je po ponedeljkovi

odločala ena žoga,« pred tretjo finalno tekmo opozarja
Rozman.
Žal v času, ko je moral članek v tisk, zaradi najnovejših vladnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 še
ni bilo jasno, kdaj bo tretja
finalna tekma končnice državnega prvenstva med Calcitom Volleyjem in ekipo
Nova KBM Branik. Po
prvotnem programu bi se
morala igrati včeraj.
»Pripravljamo se, kot da tekma bo, saj nam drugega niti
ne preostane. Za zdaj lahko
vsaj normalno treniramo,
ampak to ni isto, kajti po
tako dolgem premoru bomo
morali spet začeti znova. Seveda so v istem položaju
tudi Mariborčanke. Želim
si, da bi se prvenstvo normalno nadaljevalo, predvsem pa, da bi do naslova
prišli na igrišču in resnično
upam, da nam bo to omogo-

či domači zmagi in vodstvu
z 2 : 0 v ljubljanski Dvorani
Tivoli. Serijski državni prvaki odbojkarji ACH Volleyja
so bili praktično že na tleh,
vendar so jim vrnitev »med
žive« v prvi vrsti omogočili
Kamničani.
»V polfinalni seriji smo odigrali niz premalo. Mislim,
da to velja predvsem drugo
polfinalno tekmo, ko smo
dva niza odigrali na vrhunski ravni, od tretjega naprej
pa smo popolnoma popustili. Pa ne toliko pri začetnem
udarcu kot v bloku in obrambi. Nismo imeli več pozitivnega bloka za obrambo,
še več, naš blok je nasprotniku služil, da je prihajal do
točk.« Nekaj podobnega se
je zgodilo tudi v odločilni
tretji tekmi, ko so Kamničani spet dobro vstopili v uvodni niz, ki je bil na koncu
tudi njihov edini. Pustimo
ob strani tudi nekatere sod-

tretje mesto, kjer so v prvi
tekmi v Kanalu domači Salonit premagali s 3 : 0.
»Sezone še ni konec. Naredili bomo vse, da še drugič
premagamo Kanalce, nato
pa bomo vse svoje sile
usmerili v Pokal Slovenije,
kjer nas v četrtfinalu čaka
Merkur Maribor. Šele po
koncu sezone bo tudi čas za
analize,« se dejstva, da ima
Calcit Volley še možnosti,
da osvoji vsaj Pokal Slovenije, zaveda Jerončič.

Korona jim ni
vzela volje in moči
V soboto, 27. marca, je v pokritem 50-metrskem
bazenu v Kranju po dolgem premoru potekal
Pokal Triglav 2021. Na najdaljši, 1500-metrski
preizkušnji prosto je Gašper Stele osvojil odlično
tretje mesto in s tem letvico za sotekmovalce
pomaknil visoko.
Matjaž Spruk
Kamnik – Pod budnim očesom trenerja Plavalnega kluba Kamnik Calcit Mihe Potočnika je barve kluba uspešno zastopalo osem plavalk in
plavalcev: Iza Videc, Živa Prašnikar, Taja Vejnovič, Žana
Peterlin, Maja Vezenkova ter

je na dvesto metrov prosto
zasedel šesto mesto.
Iza Videc je na sto metrov
hrbtno priplavala sedmo mesto, na dvesto metrov prsno in
na petdeset metrov hrbtno pa
šesto. Na dvesto metrov prosto je bila na osmem mestu
Taja Vejnovič in na devetem
pa Maja Vezenkova. Žana Pe-

Navdušujejo Ribičevi
varovanci
V drugi moški ligi z igro
navdušujejo varovanci trenerja Gašperja Ribiča. Drugo kamniško ekipo z izjemo
Tea Podobnika sestavljajo
mladinci in kadeti, ki v prvih
treh krogih državnega prvenstva še niso izgubili niza.
Brez Podobnika uspešno

Kamniški plavalci so v Kranju tekmovali pod vodstvom
trenerja Mihe Potočnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Plavalni klub Kamnik se je v ekipnem
točkovanju na tekmi uvrstil na osmo mesto med
sedemnajstimi prijavljenimi klubi, kar je lep
uspeh za plavalce, ki v domači občini nimajo
pokritega bazena.

Kamniške odbojkarice so na dobri poti, da osvojijo že peti naslov državnih prvakinj. / Foto: Klemen Brumec
zmagi Kamničank v Mariboru spraševal njihov trener Gregor Rozman. Upravičeno, kajti že na prvi tekmi v Kamniku so v uvodnem nizu Mariborčankam
prepustile le 12 točk, nato
pa so se reševale v petem
nizu, še bolj očitno pa je
bilo to v Mariboru, ko so v
prvih dveh nizih nadigrale
domačinke, spet pa se je na
koncu o vsem odločalo v t. i.
tie-breaku.
»Dvakrat nas je boginja Fortuna res malce pobožala,
vseeno pa to ni bila samo
sreča, kajti obe končnici tie-breaka, tako v Kamniku kot
v Mariboru, smo odigrali
zelo zrelo, zelo mirno, preudarno in tudi odločitve so
bile prave, česar so sposobne samo dobre ekipe. Vendar bomo morali v tretji tekmi narediti vse, da tekmo že
prej pripeljemo v mirnejše
vode, kajti ne smemo si še
enkrat dovoliti, da bi o vsem

čeno,« je bil v negotovosti
tudi kamniški trener.

V polfinalni seriji so
odigrali niz premalo
V kamniškem odbojkarskem klubu bodo verjetno
še dolgo iskali vzroke, zakaj
je moška ekipa v polfinalu
končnice državnega prvenstva tako popustila po bleste-

niške odločitve, ki so prav
tako burile duhove v njihovih vrstah, zato bi bilo resnično dobrodošlo, da bi vsaj
v končnici državnega prvenstva tudi pri nas uvedli t. i.
video challenge. A na koncu
so si bili vendarle kamniški
odbojkarji sami krivi, da namesto v finalu končnice državnega prvenstva igrajo za

igrajo tudi v prvi mladinski
ligi, kjer so ob Brezovici po
štirih krogih edina ekipa, ki
ima maksimalno število
točk. Z dvema zmagama so
prvo ligo začele tudi mladinke Calcita Volleyja, ki branijo naslov državnih prvakinj.
A tudi za te ekipe velja, da so
trenutno v negotovosti glede
nadaljevanja sezone.

fantje Gašper Stele, Nik Peterlin in Aleks Temnikar.
Tekmovanje je namreč potekalo ob upoštevanju strogih
ukrepov zaradi epidemije. Sodelovali so lahko samo kadetinje in kadeti iz prve tekmovalne skupine, skupno število
tekmovalcev na tekmi pa je
bilo omejeno na 350.

Najboljša Gašper Stele
in Nik Peterlin
Kamniški plavalci so nanizali kar precej uvrstitev do
desetega mesta. Steletov uspeh na 1500 metrov prosto
je dopolnil Nik Peterlin s
petim mestom. Gašper Stele

terlin je na sto metrov prsno
osvojila šesto mesto.

Uspešni tudi v ekipnem
točkovanju
Plavalci za vsako odplavano
disciplino glede na uvrstitev
dobijo določeno število točk.
In po tem ekipnem točkovanju se je Plavalni klub Kamnik Calcit na tekmovanju
uvrstil na osmo mesto med
17 prijavljenimi klubi. S tem
se je klub uvrstil v zgornjo polovico med vsemi klubi, kar je
prav gotovo dobra popotnica
za naprej, za tekmovalce pa
dober kazalnik, da so na pravi
poti, in odlična motivacija za
naslednji skok v vodo.

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

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

Veselja ob zmagah letos ni manjkalo. / Foto: Klemen Brumec

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si
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Iz mesta pod kostanje
Družina Grojzdek se je iz mestnega vrveža preselila na kmetijo nad Motnikom, kjer bodo podeželsko
idilo poskusili približati tudi drugim.
Aleš Senožetnik
Zgornji Motnik – Želja po
življenju na lastni kmetiji
je v Mojci in Marjanu Grojzdeku tlela več let. Pred nekaj meseci pa sta jo uresničila. Prodala sta hišo v
Domžalah in se preselila
na kmetijo Pod kostanji
nad Motnikom, ki se razprostira na okoli sedemsto
metrih nadmorske višine s
čudovitim pogledom na
Motniško dolino in bližnje
vrhove, zato ni čudno, da se

kmetijo,« pravi Marjan
Grojzdek, ki je sicer po izobrazbi oblikovalec kovin, večino časa pa je delal v mizarstvu. Mojca je sprva delala
kot vzgojiteljica, zadnja leta
pa vodi športno-atletsko
društvo, organizira predavanja in delavnice in varstvo
za otroke.

Kmetijo so takoj vzeli za
svojo
Kot pravita, sta več let iskala
primerno kmetijo, k čemur

smo vedeli, da je to tisto, kar
iščemo,« pravi Mojca.
Selitev v podeželsko okolje
zagotovo ni lahka odločitev,
a sta zakonca Grojzdek
prepričana, da je bila prava.
»V nekaj mesecih, odkar
smo tukaj, je kmetija postala naš dom. Nekajkrat na
teden grem v Domžale, a si
hitro zaželim vrnitve nazaj
Pod kostanje. Res je, da
imaš v mestu vse takoj pri
roki, a tukaj imamo naravo
in živali, ki ti dajejo dodatno
energijo in poskrbijo, da se

Mojca in Marjan Grojzdek / Foto: Aleš Senožetnik
je mestna družina takoj zaljubila v idilično kmečko
okolje.
»Ko sem bil še otrok, smo
imeli doma na Viru pujse,
zajce in kokoši. Delali smo
na polju in si hrano pridelovali sami. In vse od takrat je
bila v meni prisotna želja,
da bi imel nekoč lastno

sta ju spodbujala tudi hči
Maja in sin Enej. Ker je nista našla, sta želje po kmetovanju že skoraj povsem opustila in se odločila urediti
družinsko hišo v Domžalah.
Dokler ni hči Maja na spletu
opazila, da se prodaja kmetija nad Motnikom. »Takoj ko
smo si jo prišli pogledat,

dobro počutiš,« pravi Mojca.
Da je res tako, smo se ob
obisku prepričali tudi sami.
Ob prihodu na kmetijo nas
je prijazno pozdravila psička
Pika, Mojca pa je ravno zaključila delo v hlevu, kjer
imajo trenutno konja, šetlandskega ponija, kokoši in
zajce. V kratkem namerava-

jo kupiti še kravo, ki si jo
želi sin Enej, verjetno pa se
ji bo kasneje pridružila še
kakšna koza in ovca.

Z ekološkim
kmetovanjem želijo
postati samooskrbni
Čeprav s kmetovanjem še
nimata veliko izkušenj, pa
Marjanu in Mojci navdušenja nad kmečkim življenjem, idej in načrtov ne
manjka. Jeseni, ko so se dokončno preselili na kmetijo,
je v velikem sadovnjaku že
dozorelo sadje, tako da so
imeli polne roke dela z žganjekuho in pripravo likerjev.
Sicer pa je na kmetiji delo
ves dan, saj je vedno treba
kaj postoriti pa tudi živali
zahtevajo svoje.
Oba se zavzemata za ekološki način kmetovanja, s čimer želijo v čim večji meri
postati samooskrbni. Sicer
pa se spogledujejo tudi s
kmečkim turizmom in različnimi aktivnostmi, s katerimi bi se lahko bolje vpeli v
lokalno okolje in privabili
goste, predvsem družine in
pohodnike.
»Za zdaj računamo na dnevni turizem. Gostje lahko
vzamejo sok in narezek ter
gredo uživat na travnik, kjer
najdejo svoj mir in se sprostijo od vrveža v mestu,«
pravi Marjan, Mojca, ki ima
precej izkušenj z organizacijo različnih delavnic in drugih aktivnosti, pa ga dopolni: »Ponudili bomo tudi jahanje ali sprehod s konji,
česar ne doživiš prav pogosto. Ustvarjamo poučni gozdni vrt, ki bo zanimiv za otroke in družine, glede na to,
da je v Motniku precej pestro kulturno dogajanje, pa
upamo, da se bomo v okviru
kakšnega projekta lahko bolje povezali tudi z lokalnim
okoljem. Začenjamo izvajati
varstvo za otroke, Marjan, ki
je ročno zelo spreten in vešč
oblikovanja lesa, pa bo lahko
kakšno delavnico izvedel
tudi za odrasle.« Med dolgoročnejšimi načrti zakoncev
Grojzdek je tudi ureditev
apartmajev in morda manjšega prostora za glamping,
če bo zakonska ureditev to
dopuščala.

Domačini jim namenijo le
spodbudne besede

Čeprav so Grojzdekovi domačijo poimenovali Pod kostanji, pa jim sovaščani še vedno
pravijo Andrejčkovi, po domačem imenu prejšnjih lastnikov. / Foto: Aleš Senožetnik

Načrtov in idej je torej dovolj, Marjan in Mojca pa
pravita, da bosta sproti videla, čemu bosta namenila
več pozornosti. Glede na to,
da sta v Motniku šele nekaj
mesecev, se spoznavata
tudi z okolico in domačini,
ki so ju menda prijazno
sprejeli. »Sem presenečena, da so naju tako hitro
vzeli za svoja,« pravi Mojca
in tudi Marjan dodaja, da so

Dela na kmetiji je vedno dovolj. / Foto: Aleš Senožetnik

Pes in mačka ne smeta manjkati na nobeni kmetiji.

Med aktivnosti bodo vključili tudi jahanje in sprehode s
konji. / Foto: Aleš Senožetnik

S sedemsto metrov nadmorske višine se odpira lep razgled
na motniško dolino. / Foto: Aleš Senožetnik
jima vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.
»Domačini nas imajo še
vedno za Andrejčkove. Tako
se je namreč po domače reklo na kmetiji, čeprav seveda
mi s tem imenom nimamo
nič,« pravi Mojca, Marjan pa
dodaja: »Ime je del zgodovine te kmetije in prav je, da
se ga spominjamo, čeprav
zdaj začenjamo novo zgodbo in smo kmetijo poimenovali Pod kostanji.« V bližini
namreč raste veliko kostanjev, lastnika pa jih nekaj
nameravata zasaditi tudi na
opuščenem travniku na po-

sestvu in kasneje tudi del
kulinarične ponudbe navezati nanje.
Tudi ko povesta, da sta se iz
mesta preselila na podeželsko kmetijo, so domačini
precej spodbudni. »Pravijo,
da sva korajžna, a hitro najdejo spodbudne besede, češ
saj bo šlo,« pove Mojca, ki
dodaja, da so imeli več pomislekov prijatelji in znanci
v mestu. A najbolj pomembno je, da sta tako lastnika kot njuna odraščajoča
otroka tu našla svoj mir in
izpolnila svojo dolgoletno
željo po kmetiji.
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Sladko in glasbeno
Neža Grkman bo čez slaba dva tedna stara trideset let. Svetlolasa Kamničanka je ljubezen do sladic
odkrila že v otroških letih. Prva torta, ki jo je naredila, je bila sadna lahka torta, lansko zimo je
obnorela Slovenijo z okusno vročo čokolado v lončku, sama pa ima najraje tiramisu.
Alenka Brun
Kamnik – S tortami se je
Neža Grkman srečala že v
otroštvu. Prva, ki jo je naredila, se spominja, je bila sadna lahka torta. In za koga
jo je naredila, jo povprašamo. Zase, odgovori z nasmehom.
Kasneje so jo pritegnile
francoske sladice. Precej izkušenj ima s pripravo makronov. Pripravlja jih že dobrih pet let. Smeje prizna, da
so na začetku bile polomije,
saj je makron res delikatna
sladica, a se ni vdala. Ugotovimo, da je ravno limonin,
pri katerem se predvsem pri
okusu kreme hitro kaj zalomi, Grkmanovi dobro uspel.
Lansko zimo je njena vroča
čokolada različnih okusov v
ličnem lončku postala pravi
spletni hit. V lončku pa nadobudna »cukerpekarica«
pripravlja tudi tiramisu, ki
je trenutno njena najljubša
sladica. Njen asortiman
sladkih reči ni neskončen,
pravi, v tistem, kar ustvarja,
pa želi biti kar najboljša.

Brez sladkih okusov ne
gre
V preteklosti je razmišljala
najprej o študiju dentalne
medicine, a se je potem našla v fizioterapiji, kar sedaj
poleg ustvarjanja sladkih

Neža Grkman
okusov tudi zelo rada počne.
V slaščičarstvu se je veliko
izobraževala, med drugim je
opravila tudi tečaj pri znanem Naserju Gashiju. Zadnje čase pa jo zanimata še
področji veganskih in brezglutenskih tort. Prvi okusni grižljaji tudi tu že nastajajo.

Omamno dobro
Do lanskega marca je
Grkmanova pekla in ustvarjala bolj za domače in prijatelje. Potem se je odločila za
resnejši pristop in nastala je
Omama, blagovna znamka,

pod katero ustvarja slaščice
za vse priložnosti. Kot kaže,
je 29-letnica na dobri poti,
da bo konjiček kmalu prerasel v resen posel. Od želenega ateljeja je ne loči več veliko.
Kaj pa meni o konkurenci,
nas zanima, saj ima Kamnik
kar nekaj slaščičarskih kreativcev. Grkmanove to ne
moti, kvečjemu pozdravlja
konkurenco. Zdi se ji celo,
da je dobrih res čedalje več.

Glasbeni Maffinz
Neža Grkman ne goji samo
ljubezni do priprave sladic,

Sabina Šegula in Peter Ribič sta tradicionalno
sodelovanje pri krašenju Vatikana ob veliki noči
zaradi epidemije letos morala odpovedati.

Sabina Šegula in Peter Ribič / Foto: Ninoslav Pavkov

Jasna Paladin
Kamnik – Sabina Šegula iz
Radovljice in Peter Ribič iz
Kamnika že od leta 2011 sodelujeta pri krašenju bazilike sv. Petra v Vatikanu ob
veliki noči.
Tudi letos sta vabilo kot edina tuja cvetličarja ob tem
največjem krščanskem prazniku prejela, a so morali
sodelovanje zaradi epidemije in strogih ukrepov na
obeh straneh meje odpovedati. Kljub vsemu sta v ponedeljek, 29. marca, v
Grosupljem pripravila
predstavitev poteka krašenja

ustvarila Aljoša Rebrača in Ivan Mitrevski

Joj, ta Jupiter
v tranzitu!

in uporabljenega materiala,
ki bi ga letos uporabila za
dekoracijo. Okrasitev Vatikana bo zaradi epidemije
letos skromnejša, prav tako
papež ne bo maševal za
glavnim oltarjem, ampak na
katedri za njim. »Po desetih
letih bova za veliko noč letos
doma, česar se sicer veseliva, a priznam, da nama po
drugi strani obisk Vatikana
v tem predprazničnem obdobju kar manjka. Vsekakor
se oba veseliva, da bomo sodelovanje nadaljevali tudi v
prihodnje, morda že ob letošnjem božiču,« nam je povedal Peter Ribič.

Kamniški sudoku
sudoku_LAZJI_kam_21_07
NALOGA

Kdo nam je kriv?
Oh, ta retrogradni Merkur!

rada tudi poje. Pred šestimi
leti se je odločila in začela
obiskovati ure solo petja. Izbrala je domačo šolo, poučuje jo Simon Skalar. In da
je stvar še bolj zanimiva, so
pred dobrim letom dni – tik
preden so v Sloveniji razglasili epidemijo – s še dvema
fantoma iz Celja ustanovili
skupino, v kateri poje. Zasedba si je nadela ime Maffinz. Članom skupine so
blizu glasbene zvrsti, kot so
pop, pop-rock, indie, najbolj pa so se našli v kombinaciji pop in indie zvokov.
Imajo tudi že nekaj lastnih
pesmi, ponosno pove
Grkmanova.
Ravno se je veselila, da bodo
po dolgem času lahko ponovno skupaj vadili, a ker se
situacija okoli covida-19 zaostruje, bodo vaje, kot kaže,
še nekaj časa počakale, žalostno pove. »Bolj se snemamo na daljavo in si pomagamo s spletom.« Za nastope v
živo, sploh ker so mlada zasedba, pa so vaje v živo nujne, pojasni. Ne skriva, da
komaj čaka, da bo to mogoče. »Že lanskega oktobra naj
bi imeli prvi nastop, a je vse
odpadlo,« nemočno skomigne z rameni.
Upa, da bo nekoč prišel tudi
dan, ko bomo lahko kakšno
njihovo pesem slišali tudi
na radiu.

V Vatikan letos
ne moreta
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Prireditve, zahvale
Prireditve v aprilu
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/VpisDogodka.
Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik 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.

Četrtek, 22. aprila, ob 20. uri, v živo na kanalu Doma
kulture Kamnik na Youtubu
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik: Kamniške
diagonale
Pogovorni večer z gosti na temo turizma, športa in kulture v občini
Kamnik. Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Petek, 23. aprila, ob 9. uri, v živo na kanalu KUOD
Bayani na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik
na Youtubu
KUOD Bayani in Glam Squad: orientalski ples z Natašo
Tečaj orientalskega plesa. Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Rez kamniške potomke najstarejše vinske trte
Kamnik – Sredi marca so potomko najstarejše vinske trte
na svetu, ki od leta 2006 raste tudi v Parku Evropa, obrezali tudi Kamničani. »Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v vinogradih in je za vinogradnika
strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo, saj pomembno
vpliva na rodnost. Če je trta preobremenjena, se z leti izčrpa; če pa je premalo, pa se izpostavi močna rast, ki onemogoči razvoj in dozorevanje grozdja,« je pomen tega opravila pojasnil kamniški viničar Miro Sanabor, ki je rez v družbi
župana Mateja Slaparja in v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Francija Kramarja tudi opravil. J. P.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Od 10. aprila do 2. maja, Arboretum Volčji Potok
Cvetoče pomladno cvetje in tulipani

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 8. aprila, ob 20. uri, v živo na kanalu Doma
kulture Kamnik na Youtubu
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik: Kamniške
diagonale
Pogovorni večer z gosti na temo turizma, športa in kulture v Občini
Kamnik
Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Vsak torek od 10. do 12. ure ter vsak četrtek od 16. do
18. ure (od 12. do 22. aprila), Galerija Doma kulture
Kamnik
Rastemo skupaj: likovna razstava ob 10-letnici Vrtca Zarja
Vstop prost!
Razstavo si hkrati lahko ogleda ena oseba ali ena družina.

Torek, 15. aprila, ob 18.30, v živo na live.domkulture.
org
Kulturni zavod Godot: Zgodba o prijateljstvu
Glasbeno-gledališka pravljica
Abonma Kam'nček, za izven
Cena vstopnice: 5 evrov
Več na: https://www.domkulture.org/slo/program

Petek, 16. aprila, ob 9. uri, v živo na kanalu KUOD
Bayani na Facebooku in kanalu Doma kulture Kamnik
na Youtubu
KUOD Bayani in Glam Squad: tribal fusion z Nerliso

Več kot dva milijona tulipanov bo zopet zacvetelo. Že poleti smo zanje iskali ustrezne prostore v parku, da bi dolgo in lepo cveteli, risali
zasaditvene načrte, se igrali z oblikami gredic in kombinacijami barv.
Obiščite jih in izberite tistega, ki pripada prav vam.

ZAHVALA
Srce je omagalo, dih je zastal,
a nanjo spomin bo večno ostal.

KIKŠTARTER

Sreda, 7. aprila, ob 18. uri, video konferenca
Delavnica za (bodoče) podjetnike: Pisanje prodajnih besedil,
ki pritegnejo kupce z Živo Kovačević
V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije bomo v okviru projekta SPOT svetovanje gostili Živo Kovačević, specialistko za pisanje
marketinških besedil.
Obvezna predhodna prijava na: https://forms.gle/FmZJvqZrjUVCP2er8
Povezavo do dogodka vam bomo poslali 1 uro pred začetkom. Projekt
je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija.

Sreda, 14. aprila, ob 9. uri, Zadruga KIKštarter
Akademija marketinga: LinkedIN za prehrambna podjetja z
Mitjem Špendetom
Akademija marketinga je največji dogodek v slovenskem prostoru za
podjetja iz prehrambne industrije. Preučili bomo najpomembnejše
platforme za dosego potencialnih kupcev, kot so LinkedIn, Facebook
ter Instagram. Mitja Špende je strokovnjak ustvarjanje prodaje na
platformi LinkedIn.
Obvezne predprijave na: https://forms.gle/9syTKjbudWYhbk1h9. Število udeležencev je omejeno. Udeležba na vseh štirih dogodkih: 450
evrov, udeležba na prvem dogodku: 130 evrov.

V 83. letu starosti nas je zapustila
mama, babica in prababica

Ema Lanišek
iz Godiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom
in prijateljem za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Hvala
gospodu župniku Pavlu Piberniku za obred in pogrebni
službi Pogrebnik.
Žalujoča sinova Matjaž in Jernej z družinama

ZAHVALA

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Vstop na spletni dogodek je brezplačen!

Torek, 20. aprila, ob 19.30, v živo na live.domkulture.
org
Študenteater: !
Spletna predstava Maistrovega abonmaja v živo z odra Doma kulture
Kamnik, avtorska predstava
Maistrov abonma, za izven. Cena vstopnice: 10 evrov
Več na: https://www.domkulture.org/slo/program

www.gorenjskiglas.si

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.:
04 201
42 kupite
41 ali na:
Knjigo
lahko
na narocnine@g-glas.si.
Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Narcise bodo samevale
Alenka Brun
Volčji Potok – V Arboretumu so kot mala sonca zasijali cvetovi narcis. Osvetlili
so puste travnate površine
in jih spremenili v slikovito
kuliso. Ritem narave je svojevrsten, zato je trajanje cvetenja narcis vedno presenečenje. V parku premorejo
kar več kot petdeset sort in
vrst narcis. So pa v Arboretumu Volčji Potok nedavno
pripravili tudi že novo cvetlično razstavo pod platneno
streho na pristavi. Barvitemu pomladnemu cvetju so

dodali tudi praznične velikonočne pirhe. Na ogled naj
bi bila do 18. aprila, a kot
kaže, bo večino časa bolj
sama sebi namen. Zaradi
novega zaostrovanja ukrepov v zvezi z novim koronavirusom tudi Arboretum v
nadaljnjih dneh ostaja zaprt. Si pa zato lahko kasneje, ko se bodo ukrepi začeli
sproščati, ogledate tudi
razstavo vedno priljubljenih, cvetočih orhidej. V steklenjaku so jo odprli 22.
marca, dopolnili pa tokrat
še s cvetočimi ananasovkami ali bromelijami.

Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenil
naš ljubi ati, ata, pradedek, brat in stric

Bogdan Zupanc
iz Šmarce

Iskrena hvala vsem, ki ste izrekli sožalje in se ga
spominjate. Za vedno bo ostal v naših srcih!
Vsi njegovi
Marec 2021

ZAHVALA
Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnila si z roko,
češ zmagala bom –
močnejša sem,
vendar ni bilo tako …

V 46. letu se je prezgodaj od nas poslovila

Elizabeta Slapnik Beti
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja
ter darovane sveče, svete maše in cvetje. Iskrena hvala
kolektivu Doma upokojencev Domžale, ki ste naši Beti
stali ob strani vse do konca njene poti. Zahvaljujemo se
gospodu župniku Nikolaju Štolcerju za opravljen pogrebni obred, gospe Marinki Mošnik za lepe besede slovesa
in pevkam skupine Mjav za sočutno zapete pesmi.
Vsi njeni
Špitalič, Vransko, Lukovica, 2021
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Zahvale
Časopis

ZAHVALA
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V dopolnjenem 93. letu starosti
se je od nas poslovila

Angela Porovne

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva
zd Kavči

Foto: Gora

v občini Kamnik.
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ZAHVALA

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.

V 84. letu življenja se je poslovila od nas draga mama

Antonija Hauptman
roj. Zavasnik, iz Mekinj
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Sezono bo
treba
razširiti na
celo leto

č

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sve
če in darove za svete maše. Hvala zdravstvenemu oseb
ju ZD Kamnik in Petri za pomoč pri njeni bolezni, g.
župniku Luki Demšarju in pevcem kvarteta Grm za lepo
opravljeno pogrebno slovesnost.
Žalujoči vsi njeni

mnik, 8.

Prenovlje
postaja inna končna
nov vlak

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

p. d. Sveščeva mama iz Podgorja

občine Ka

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

V 97. letu starosti nas je zapustila naša draga
mama, stara mama in prababica

Francka Rode
iz Zagorice nad Kamnikom

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijate
ljem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in sve
te maše. Zahvala gospodu župniku Pavlu Piberniku za
lepo opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala kolektivu
Kemostika. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Žalujoči vsi njeni
Marec 2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sve
če in darovane svete maše. Hvala pevcem kvarteta Krt,
trobentaču Marjanu Sitarju in gospodu župniku Anto
nu Prijatelju za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.
Vsi njeni
Marec 2021

ZAHVALA
Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine!

Po dopolnjenem 65. letu starosti se je poslovil

Srečo Štupar

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

iz Godiča

Franc Burja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose
dom, nekdanjim sodelavcem za izrečeno sožalje, daro
vano cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Hvala g.
župniku Pavlu Piberniku, g. Jožetu Romšaku, pevcem
in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga bos
te ohranili v lepem spominu.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, sose
dom, prijateljem in znancem za ustna in pisna sožalja,
darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, ki ste
mu na življenjski pot pomagali, ga imeli radi in ga boste
ohranili v lepem spominu.

Žena Anica ter sinova Andrej in Boštjan z družinama

Žalujoči vsi njegovi

1953–2021

ZAHVALA
V življenju nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last.
Vse nam je dano
samo za določen čas,
tudi ljudje, ki jih imamo radi.

			
V 81. letu starosti se je 13. marca od nas poslovila
naša draga mama, mama Ani, prababica, sestra,
teta in prijateljica

Anica Blejc

roj. Vrankar, iz Šmarce, 1940–2021
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane
sveče, cvetje in sv. maše. Hvala osebni zdravnici dr. Jani
Plavc iz ZD Kamnik kot tudi zdravnikom UKC ter oseb
ju DSO Kamnik, ki ste ji pomagali v zadnjih težkih tre
nutkih. Zahvala g. župniku Gerčarju in vsem drugim za
lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala tudi vsem, ki
ste jo imeli radi in se je boste spominjali.
Vsi njeni
Marec 2021

ZAHVALA
Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod!
(S. Gregorčič)

V 77. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oče,
dedek, tast, brat in svak

Jože Koželj
iz Šmarce pri Kamniku

Zahvale,
osmrtnice

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

www.gorenjskiglas.si

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

Ob boleči izgubi se srčno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem, znancem in sosedom, ki so z nami
delili žalost in bolečino, izrekli sožalje, darovali cvetje,
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu žup
niku Janezu Gerčarju za lepo opravljen obred, pogrebni
službi Pogrebnik, gospodu Mateju Primožiču za besede
slovesa, kvartetu Grm za sočutno zapete pesmi, citrarju
Tomažu Plahutniku ter naši teti Rezki za vso pomoč in
podporo ob soočanju izgube našega dedija. Vsem iskre
no hvala, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, ste
ga imeli radi in ga ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
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Velikonočni sejem v Snoviku
Lani je tradicionalni Velikonočni sejem v Snoviku zaradi razglasitve epidemije odpadel. Letos je bil, a rahlo drugačen, prilagojen razmeram zaradi
prisotnosti novega koronavirusa. Sejem je organiziralo Turistično društvo (TD) Tuhinjska dolina.
Alenka Brun
Snovik – Tako ste svojo velikonočno košarico lahko ponovno napolnili z lokalnimi
in tradicionalnimi velikonočnimi dobrotami v šotoru
pri Termah Snovik. Zraven
dobrot ste lahko kupili tudi
različne izdelke ustvarjalcev
in obrtnikov. Ti so opazili,
da je bilo na sejmu poleg
manjšega števila ponudni-

kov tudi obiskovalcev precej
manj kot v letih pred lanskim, ki je bilo posebno.
Tisti pa, ki so se na sejmu
oglasili, so največ posegali
po siru, jogurtu, domačem
pivu ter mesnih ter suhomesnatih izdelkih. Na sejmu ni
manjkal niti ponudnik suhe
robe, za spremljavo k velikonočnim dobrotam je bil na
voljo celo teran. Za manj in
bolj lačne ter sladkosnede

Malce drugačni velikonočni dekorativni zajci in piščeta
različnih velikosti

Izdelki ene domačih rokodelskih mojstric

pa so v Termah Snovik za s
seboj pripravili Kneippove
krofe in tradicionalno tuhinjsko postrv iz njihove kuhinje. Določili so le uro
prevzema.
Ivan Hribar, predsednik TD
Tuhinjska dolina, ki je ravno lani praznovalo 15. rojstni dan, nam je pojasnil, da
so letos pripravili prav posebno spletno stran, kjer so
vsi, ki so želeli obiskati njihov Velikonočni sejem, lahko oddali prednaročilo. Tako
so sodelujoči ponudniki
izbrano pripravili vnaprej in
zadrževanja na sejmu ni
bilo. »Odločitev je bila kar
na mestu,« pravi Hribar.
Stalni obiskovalci velikonočnega sejma so prišli s košaro
ali vrečko, nakupili, kar so
se namenili, ali prevzeli, kar
so naročili, in odšli. » V tem
času je to še posebej dobrodošlo, da smo čim manj izpostavljeni in da v celoti
upoštevamo vse ukrepe,« je
še poudaril Hribar in dodal,
da je vesel, da imajo tako velik prireditveni prostor oziroma šotor, pod katerim lahko tovrstni sejem izpeljejo.
Je pa res, je še povedal, da je
bilo letos stojnic s ponudniki skoraj polovico manj kot v
preteklih letih.
TD Tuhinjska dolina v svojem okolišu vsako leto organizira še veliko drugih dogodkov in pripravi različne
akcije. Letos jih sicer načrtujejo, je pa seveda vse odvisno od ukrepov oziroma trenutnih razmer, nam je za
konec še zaupal predsednik
TD Tuhinjska dolina Ivan
Hribar.

Pestra ponudba pod
šotorom v Snoviku
Pod platneno streho šotora
pa smo srečali tako kar nekaj že znanih članov društva
kot tudi kakšnega »padalca«. Tako so se na primer
oglasili Karolina Gaber z
Ljubečne z velikonočnimi
dekorativnimi izdelki, Domžalčanka Andreja Korbar s
svojimi torbicami iz tehničnega filca in z mesnimi dobrotami predstavnik Mesnin
Soud iz Radomelj. Kamničanka Angelca Jagodic se je
tokrat predstavila z izdelki,
izvezenimi v t. i. tehniki rišelje. Urška Dovč je na stojnici razstavila zanimive lesene podstavke za tradicionalne pirhe ali čokoladna
jajca. Nika Droljc s Pirševega v Tuhinjski dolini je imela stojnico z naravno kozmetiko, Kristjan Kropivšek se je
oglasil s Kmetije Pr' Gabršk
iz Češnjice. Ni manjkal Matevž Hribar z Laz, ki vsako
leto poskrbi za deset tisoč
sončnic, ki jih konec maja
razdelijo v Tuhinjski dolini,
a tokrat so mu delale družbo
velikonočne mesne dobrote.
Z ene od stojnic so nas
pozdravljali lični paketi domačega piva in nasmejana
Simona Koncilia iz Domače
pivovarne pod Menino. Prisotna je bila tudi Frančiška
Bodlaj s kmetije Pr' Homarju (Gradišče v Tuhinju). Manja Žebaljec s Potoka je precej povedala o t. i. gobancah
ali velikonočnih butaricah.
Izvedeli smo, da je letos
glavna sestavina butaric, to
je bršljan, zelo lep, tudi poln
jagod; povpraševanje po

njih je bilo seveda razmeram primerno. Dragica Jagodic iz Srednje vasi pri Kamniku pa nam je razkazala
svojo in rokodelsko stojnico
sekcije TD Tuhinjska doli-

na. Potešila je tudi našo radovednost in nam razložila
še, kako nastanejo posebna,
že kar umetniška jajca iz stiropora, s pomočjo papirnatih prtičkov in sladkorja.

Ivan Hribar, predsednik Turističnega društva Tuhinjska
dolina

Nika Droljc je na sejmu gostovala z naravno kozmetiko, pri
stojnici pa se je ustavila tudi Angelca Jagodic.
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