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11. mednarodni tabor
mladih

Tekmovanje v pripravi
postrvi 2008

V organizaciji Zveze Lions klubov Slovenije, Distrikta 129, Slovenija, je bil v Termah Snovik zadnjih enajst dni v juliju že
11. mednarodni tabor mladih. Tabora, ki je
del mednarodnega projekta izmenjave
mladih v okviru Lions klubov, se je letos
udeležilo 16 mladih iz 11 držav. Med bivanjem v Termah Snovik so spoznavali Slovenijo, njene kulturne in druge znamenitosti, kulinarične značilnosti ter običaje. Na
letošnjem taboru so bili mladi iz Estonije,
Finske, Izraela, Italije, Makedonije, Norveške, Poljske, Slovaške, Švedske, Turčije
in Ukrajine. Obiskali so Veliko Planino,
Slovensko primorje in Kras, Ljubljano,
Ptuj, Velenje, Kamnik in Bled.
Mednarodni tabori združenja Lions klubov so bili v Sloveniji doslej že v Celju,
Zrečah, Fiesi, Bohinju in zadnjih nekaj let
v Snoviku.

V začetku junija je bilo Termah Snovik
tradicionalno šesto tekmovanje v pripravi
postrvi. Svoje kuharske sposobnosti je
prikazalo osem tekmovalcev. Pripravljene
jedi je ocenila komisija in za zmagovalca
tekmovanja razglasila dve jedi. Prvo mesto
sta si tako razdelili jedi ˝postrvine roladice˝
Leona Kutnjaka in ˝postrvi z rukolo˝ Vilme
Šušteršič in Petre Kadunc. Zmagovalec
občinstva šestega tekmovanja v Snoviku je
bil desetletni Mitja Omerzu. Celotni izkupiček dobrodelne licitacije je bil podeljen
društvu Sožitje z Lok pri Kamniku, ki se
ukvarja s pomočjo osebam z motnjami v
duševnem razvoju.

Petra Kadunc in Vilma Šušteršič
TD Tuhinjska dolina vabi na

ROMANJE K MARIJI ZVEZDI
V NOVO ŠTIFTO

Stojnica v Termah
Snovik
Na ploščadi pred Termami Snovik je v
poletnem času vsak četrtek med 11. in
16. uro stojnica Turističnega društva
Tuhinjska dolina, kjer so naprodaj domače dobrote s Tuhinjske doline (domači
kruh, med, piškoti, rezanci, kis, ...) in
kvačkani izdelki. Spretnosti kvačkanja se lahko brezplačno naučijo vsi zainteresirani. Pomaga Dragica Jagodic.

Dragica Jagodic in Manja Žebaljec

v četrtek, 14. avgusta 2008.

Zbirno mesto: Pri Termah Snovik
ob 15. uri.
Pot bomo nadaljevali do sv. Miklavža na
Gori, na Prevalo in se spustili v Novo
Štifto.
Tisti, ki se nam boste pridružili kasneje
in boste prišli iz različnih smeri, nas lahko
počakate na Planini Ravne pri pastirski
bajti ob 18. uri. Skupaj bomo nadaljevali
pot do cerkve, kjer bo ob 19. uri slovesna
sv. maša. Po maši bo procesija s kipom
Marije Zvezde, ki jo prisotni spremljajo z
lučkami.
Povratek: V primeru zadostnega števila
prijav bo organiziran avtobusni prevoz.
Drugače se nazaj lahko odpravite peš (po
isti poti) ali poskrbite za lastni prevoz.
Prijave: Zaradi lažje organizacije vas
prosimo, da vašo udeležbo potrdite do
četrtke, 14. avgusta, do 12. ure, tajnici
društva (Olga Drolc – 041 943 332).
Povabite tudi sosede, prijatelje, znance,… kajti več nas bo, lepše nam bo.
VABLJENI!

Narava se je razjezila
Poškodovani les lahko oddate za
biomaso.

Huda ura, ki so jo poznali že naši predniki
in jo pregovorno zapisali, se je zgodila v
nedeljo, 13. julija, ob 14.30. Privršalo je z
jugozahoda, lomastilo po strehah, drevju,
električnih drogovih in napeljavah in spravilo vidljivost na cestah pod oznako Stop.
Bilo je hudo. Ko se je huda ura končala, je
bila prej urejena prepoznavna slika prizadetega dela kamniške občine razmetana,
upostošena...

Slovenija je v nekaj urah ostala brez celoletnega gozdnega poseka. Številni so
ostali brez poljščin, sadja, brez domačij...
Poleg gozdnega drevja so poškodovane
tudi gozdne ceste in vlake. Tako gozdove
kot gozdne ceste je treba čim prej sanirati.
Zaradi nevarnosti namnožitve podlubnikov
je potrebno najprej sanirati poškodovane
gozdove iglavcev. Lastniki poškodovanih
gozdov naj se čim prej obrnejo na Zavod
za gozdove Slovenije, Krajevna enota
Kamnik (tel.: 01 83 91 946).
Za odkup in odvoz poškodovanega lesa za biomaso v Termah Snovik pa lahko
pokličete tudi Braneta Hribarja GSM
041 837 286, ali Sreča Urankarja GSM
041 999 593.

Starodobna vozila v
Termah Snovik
Društvo starodobnih vozil Kamnik je konec maja organiziralo 4. Mednarodni festival starodobnih vozil DSV KAMNIK. Lastniki vozil so se zbrali v Termah Snovik,
nakar so se podali v Kamnik in Arboretum
Volčji potok.

TUHINJSKI GLAS – Glasilo je izdalo in založilo Turistično društvo Tuhinjska dolina, zanj upravni odbor in predsednik Ivan Hribar.
Odgovorni urednik Andrej Žalar. Tuhinjski glas dobijo vsa gospodinjstva v Tuhinjski dolini, vključno tudi v KS Špitalič in Motnik
brezplačno. Naklada: 2000 izvodov. Oblikovanje: Bold, d.o.o. Naslovnica: Bilo je nekoč v Tuhinjski dolini
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Razvoj skupne identitete v Srcu Slovenije
Blagovna znamka Srce Slovenije je geografsko zaokroženo območje v obliki srca,
ki med seboj povezuje kakovost in edinstvenost območja. Ima izjemen potencial
za trajnostni sonaravni razvoj, ki vključuje
številne že aktivne projekte, iniciative,
dogodke, ki ob povezovanju in vsebinskem
nadgrajevanju pod enovito blagovno
znamko lahko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in posledično večjo dodano
vrednost, tudi v smislu večje družbene dodane vrednosti.
Po nedavni vključitvi in predstavitvi
Naravnega zdravilnega gaja Tunjice pas se
je v okviru lokalne akcijske skupine občin
Dol, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče,
Šmartno pri Litiji Turistično društvo Tuhinjska dolina prijavilo na razpis za povezovanje in promocijo produktov s
podeželja.

Projekt je pojasnil predsednik TD Tuhinjska dolina Ivan Hribar.
»Namen projekta je, da s tako imenovanim inovativnim pristopom spodbudimo
ponudnike in porabnike, da pridelujejo in
koristjo ekološko pridelano hrano in ostale
produkte s podeželja v Tuhinjski dolini.
Hkrati pa s projektom želimo spodbuditi in
razviti ponudbo na domu in na stojnicah v
prvih ekotermah Snovik.«
Kako pa se nameravate v društvu lotiti
tega projekta?
»Izdelati nameravamo posebne ponudbene letake, na katerih bodo pridelovalci
lahko na panoju v recepciji Term Snovik
ponujali izdelke in vabili kupce tudi na
dom. Projekt akcijske skupine vključuje v
povezavi z občino Kamnik Srce Slovenije
in še posebej ženske in invalide; slednje
tudi v Centru Sožitje iz Lok. Povezali pa se
bomo tudi z društvi in organizacijami v
dolini.
V okviru projekta bomo kupili osem
stojnic za nastope in oddajo društvom.
Pripravili bomo tudi tri delavnice za tako
imenovane ciljne skupine. Obvestili bomo
potrošnike produktov in uvedli vsakotedensko prodajo na stojnicah v Termah
Snovik.«

In kdaj naj bi ta projekt stekel?
»Delavnice bodo septembra, oktobra in
novembra. V naslednji številki Tuhinjskega glasa bomo objavili poseben obrazec z
razlago. V začetku naslednjega leta pa naj
bi projekt zaživel tudi v praksi.«
□ A. Žalar

Motniški sejem
V Motniku bo v nedeljo, 24. avgusta,
tradicionalni 24. razstavno prodajni motniški sejem. Začel se bo z ekotržnico ob
11. uri, kolesarjenjem od Snovika do
Motnika med 13. in 15. uro, ob 17. uri pa
se bo začela veselica s srečelovom in ansamblom Viharnik. Ves dan pd 9. do 20.
ure pa bo za obiskovalce tudi ogled turistične poti.

Iščemo najlepši balkon
Sekcija za lepši izgled Tuhinjske doline pod vodstvom Matevža
Hribarja je v začetku leta pripravila zanimivo predavanje o zasajanju balkonskih korit. Predavanje je očitno spodbudilo kar lepo
število domačinov v dolini, da so se lotili urejanja tudi praktično.
Poiskali smo nekaj ureditev oziroma rešitev na balkonih ali pod
njimi.
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Vabimo vas, da ocenite, kateri je po vašem okusu najlepši.
Označite številko slike in jo napišite na dopisnico ali v pismo ter
pošljite na naslov Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7,
1219 Laze v Tuhinju do 15. septembra s pripisom ZA NAJLEPŠI
BALKON. Izžrebali bomo tri ocenjevalce in jih nagradili.
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Regijska štipendijska shema
Ena od definiranih prioritet območja RPSS je tudi projekt Regijska
štipendijska shema, ki se izvaja na območju celotne Slovenije po
posameznih regijah. Nosilec projekta je RRA LUR.
V občinah središča Slovenije je precej težav vezanih na neskladje med ponudbo in povpraševanjem po kadrih. Soočamo se s
problemi brezposelnosti in bega izobraženega kadra v bližnjo
Ljubljano. Tako kot drugod v Sloveniji, smo se tudi pri nas lotili
načrtovanega odpravljanja neskladij med ponudbo in povpraševanjem po kadrih. S premišljenim sistemom štipendiranja bi radi
mlade usmerili v poklice, ki jih naši kraji potrebujejo. Štipendijska
shema bo delno financiranja iz javnih sredstev (EU in občinska),
delno pa s strani bodočih delodajalcev, kar bo dijakom in študentom omogočilo navezavo odnosa z delodajalcem iz domačega
okolja, ki ga bo po končanem šolanju tudi zaposlil.
S štipendijsko shemo želimo usmeriti mlade v razvojno perspektivne poklice, vzpodbuditi podjetja k odpiranju novih delovnih
mest in vzpodbuditi dvig izobrazbene ravni prebivalstva.
Na območju občine Kamnik so bile pri TERMAH SNOVIKKAMNIK, d.o.o. in v ZARJI KOVIS, d.o.o. evidentirane naslednje
namere štipendiranja kadrov:

ZARJA KOVIS, d.o.o., KAMNIK
V Zarji Kovis, d.o.o. gradimo poslovno kulturo na medsebojnem zaupanju, timskem delu in nenehnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih, kar nam omogoča uspešno poslovanje v
vedno bolj konkurenčnem in nenehno spreminjajočem se prostoru.
Za letošnje šolsko leto smo razpisali naslednje štipendije.
raven
Poklicna/srednja šola

Dodiplomski študij

TERME SNOVIK-KAMNIK, d.o.o.
V Termah Snovik, d.o.o. vseskozi strmimo k razvoju, zato stalno
skrbimo za izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih. Ker
pa še vedno rastemo, potrebujemo tudi nove kadre, zato smo za
letošnje šolsko leto razpisali naslednje štipendije:

Poklicna/srednja šola

Dodiplomski študij

Poklic/smer
izobraževanja

Raven (vrsta)
izobrazbe

Število
štipendij

Kuhar/gastronom
hotelir

IV.

2

Natakar/gastronom
hotelir

IV.

2

Kuharski tehnik

V.

3

Gostinski tehnik/
Gastronomsko
turistični tehnik

V.

3

Turistični tehnik/
Gastronomsko
turistični tehnik

V.

2

Ekonomski tehnik

V.

2

Kozmetični tehnik

V.

2

Organizator ali dipl.
organizator
poslovanja v
gostinstvu in turizmu

VI. ali VII.

2

Diplomirani
fizioterapevt

VI. ali VII.

2

4

Elektrikar energetik

IV.

1

Monter strojnih instalacij

IV.

1

Ekonomski tehnik

V.

1

Oblikovalec kovin

IV.

1

Dipl. inž. strojništva –
visokošolski strokovni
študij

VI. ali VII.

1

Dipl. ali univ. dipl. inž.
elekrotehnike

VI. ali VII.

1

Dipl. ali univ. dipl. inž.
strojništva

VI. ali VII.

1

Visoki upravni delavec/
diplomant upravnih ved
(UN )ali (VS) dipl. ali univ.
dipl. upravni organizator

VI. ali VII.

1

Poslovni sekretar

VI.

1

Že 2. Pohod na Menino planino
V nedeljo, 22. junija, je Turistično društvo Tuhinjska dolina organiziralo že 2. Pohod na Menino planino. Udeležilo se ga je 17
pohodnikov, udeležba pa je bila bolj skromna bržkone, ker je bilo
ves teden slabo vreme. Smo pa imeli potem na dan pohoda čudovit, sončen dan.
Na pot smo se podali ob 7. uri. Skozi Snovik in Hruševko smo
se povzpeli na Goro, od koder smo po krajšem počitku pot nadaljevali proti Kostavski planini do Ovčjih jam. Ta del poti je bil isti
kot lani. Letos se nismo povzpeli na Prevalo, ampak smo pot nadaljevali mimo partizanske bolnice, se povzpeli do lovske koče
Lovskega društva Tuhinj, kjer smo se ob studencu odpočili in
okrepčali. Pot smo nadaljevali
po južnih obronkih Menine
planine in prispeli do kraja,
kjer se je naša pot pridružila
markirani poti, ki vodi na
Menino planino iz Golic.

Zasluženi počitek in
okrepčilo pri Domu
na Menini planini

Dirka in sejem
Konjeniški klub Komenda bo letos organiziral
še eno konjeniško prireditev in sejem. Letošnja tretja
dirka na hipodromu v
Komendi bo v nedeljo,
14. septembra, z
začetkom ob 14.30.
Drugi vikend v oktobru,
od 10. do 12. oktobra,
bo v Komendi na
hipodromu Jesenski
kmetijski sejem.

Število štipendij

Na Vivodniku

Povzpeli smo se na najvišji vrh Menine planine, 1508 m visoki
Vivodnik, od koder smo imeli le še kratek spust do Doma na Menini planini. Tam smo si privoščili daljši počitek, nato pa pohod
končali pod kozolcem, kjer nas je pričakal gospodar Jože s svojo
ekipo, ki nam je pripravila okusno malico. Po malici smo se odpravili na krajši poučni sprehod po Bibi planini pod vodstvom dr.
Božidarja Drovenika. Nazadnje pa smo pohod sklenili s prijetnim
druženjem, saj smo bili kljub rahli utrujenosti dobro razpoloženi.
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Bilo je nekoč v Tuhinjski dolini
Od 22. do 24. avgusta letos bo v Snoviku že tretja etnološka prireditev.

srečelov. Nastopili
bodo pevci in člani
Konjerejskega
društva. Žejen in
lačen pa tudi ne bo
nihče, ki bo predzadnji vikend avgusta prišel v Snovik v Tuhinjsko
dolino.«
To je letošnji
okvir dogajanj in
obujanja spominov
na dogajanja v dolini v času naših
dedkov in babic.
»Skratka, želimo
in potrudili se bomo, da bodo dnevi
čimbolj zanimivi,
privlačni, poučni
in veseli,« napoveduje
Manja
Žebaljec.

Priprave z neumorno predsednico etnološke sekcije Turističnega društva Tuhinjska
dolina Manjo Žebaljec trajajo že nekaj
časa.
Po predlanski avgustovski prireditvi Od
zrna do kruha in lanski Tuhinjski ohceti, ki
je v zaigrani zgodbi prikazala nekdanje
ženitne običaje v dolini, so po odločitvi za
prikaz dogajanj v dolini pod naslovom Bilo
je nekoč, že izoblikovane zamisli.
»Letošnja prireditev bo trajala tri dni,«
nam je pred dnevi zaupala Manja. »Začeli
bomo v petek, 22. avgusta, ob 20. uri v
sodelovanju s Kulturnim društvom Srednja
vas, ki mu predseduje Albin Pirš. V Bizjakovih dolinah pri Termah Snovik se bo
dogajala komedija Dva para se ženita.
Vstopnine ne bo, prostovoljni prispevki pa
bodo za družino ponesrečenega v neurju v
vasi Gozd pri Kamniku.
V soboto, 23. avgusta, od 10. ure bodo
na terasi Term Snovik delavnice za člane

društva, domačine iz doline in obiskovalce.
Videli bomo kako so včasih pletli iz ličkanja in izdelovali copate ter predpražnike,
peharje, kvačkali, rezbarili, točili med...
Izdelke, ki bodo tudi naprodaj, bodo predstavili na stojnicah na terasi. Pozno popoldne pa bodo nastopili tudi harmonikarji iz
doline.
Osrednja in hkrati sklepna prireditev letošnjih dnevov od sobote do nedelje
predzadnji vikend v avgustu pod naslovom

Torej od 22. do 24. avgusta lepo povabljeni v Snovik na tridnevni prikaz in
praznovanje spominov na včerajšnjo
preteklost v Tuhinjski dolini.
□ A. Žalar

Bilo je nekoč v Tuhinjski dolini bo v nedeljo, 24. avgusta, ob 15. uri. Na prireditvenem prostoru nasproti Term v Snoviku se
bo zvrstilo prek deset voz , na njih pa bodo
prikazali, kaj in kako se je v Tuhinjski dolini dogajalo nekoč. To bo prireditev s še
bolj obširnim prikazom izpred dveh let, ko
so se na takratnem sprevodu zvrstile predstavitve Od zrna do kruha. Tokrat pa bo ob
prikazu ob zabavnem druženju tudi bogat
5
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Zares pravi športno kolesarski praznik
Najhitrejša na velikem, 28-kilometrskem vzponu Terme Snovik – Velika planina Matej Lovše in Lucija Ankon, na malem,
10-kilometrskem vzponu Terme Snovik - Črnivec pa Nežka Poljanšek in Simon Strnad. Najboljši Tuhinjski udeleženec
velikega vzpona pa je bil 44-letni Marko Kotnik z Vrhpolja.

Dan državnosti v Tuhinjski dolini v občini
Kamnik je bil tudi športno kolesarski praznik. Sekcija za pohodništvo in kolesarjenje Turističnega društva Tuhinjska dolina
je pod vodstvom Dušana Božičnika že tretjič organizirala gorsko kolesarski vzpon.
Nastopilo je skupaj prek sto kolesarjev.
Vroč poletni dan pa sta z obiskom popestrila tudi štirikratni zmagovalec Dirke čez

navdušil Jure Robič, ki je podelil priznanja tudi absolutnim zmagovalcem na posameznih trasah. Z avtogrami in spominskimi
fotografijami pa je še posebno navdušil
mlade in tudi starejše ljubitelje
kolesarstva.
Sicer pa ta praznični dan v Termah Snovik nikomur ni bilo dolgčas. Na stojnicah

Najboljši tuhinjski udeleženec velikega
vzpona 44-letni Marko Kotnik z Vrhpolja
skupaj z Luko Kodrom.

Zmagovalca velikega vzpona Matej Lovše
in Lucija Ankon z Juretom Robičem

Ameriko (RAAM) Jure Robič ter član
slovenske reprezentance v gorskem kolesarstvu Luka Kodra.
Gorski kolesarji so se pomerili na 28-kilometrskem vzponu s Term Snovik do Zelenega roba na Veliki planini (1500 metrov
višinske razlike) ter na krajšem 10-kilometrskem vzponu od Term Snovik do Črnivca
(880 metrov višinske razlike). V okolici
Term Snovik je potekala tudi tekma za
otroke. Nova zmagovalca vzpona iz po

Zdravko Volkar na cilju tekaškega vzpona
na Veliki planini

nadmorski višini najvišje ležečih slovenskih term do Velike planine sta od 25. junija, letošnjega dneva državnosti, Matej
Lovše (UNI FBI) in Lucija Ankon (Ganesha team). Zmagovalca malega vzpona pa
sta Nežka Poljanšek in Simon Strnad
(KK Brda – Dobrovo).
Prva skupina gorskih kolesarjev je s
Snovika proti Veliki planini krenila ob 10.
6

uri, uro za njimi pa so štartali udeleženci in
udeleženke malega vzpona. Na velikem
vzponu je bil najboljši Matej Lovše, ki je
na Veliko planino prikolesaril v eni uri in
triindvajset minut. Na drugo mesto se je
uvrstil Dejan Vračič z Ganeshe, na tretje
mesto pa član domačega KD Calcit iz Kamnika Jernej Muzga. Med dekleti je bila

Zmagovalca malega vzpona sta bila Simon
Strnad in Nežka Poljanšek

s časom 1:37:44 najhitrejša Lucija Ankon
(Ganesha team) pred klubsko kolegico
Špelo Škrajnar in v francoskem Chamonixu živečo Nizozemko Myrthe Hadewij
van Overbruggen (Mulatjera). Kot rečeno
pa sta nova letošnja ˝kralja˝ malega vzpona
Nežka Poljanšek in Simon Strnad (KK
Brda – Dobrovo).
Na krožni progi pa so se ob pol dvanajstih v okolici Term Snovik pomerili tudi
najmlajši. Mlajši dečki in deklice so prevozili en 2,3 kilometra dolg krog, starejši
dečki in deklice pa dva kroga (4,6 km).
Nastop mladih je bil za jutrišnje kolesarjenje zares obetaven.
Po vrnitvi v dolino je prireditelj podelil
medalje najboljšim. Najmlajšim je odličja
delil njihov vzornik Luka Kodra, kolesarjem in kolesarkam v preostalih kategorijah
pa so priznanja podelili predstavniki organizatorjev, sponzorjev, župan in podžupan
občine Kamnik.
Posebej je kolesarje in ljubitelje športa

Kolo iz vrbovih vej, ki ga je naredil vrtnar
Matevž Hribar. Na sliki (od leve proti desni):
vrtnar Matevž Hribar, predsednik TD Tuhinjska dolina Ivan Hribar in vodja projekta
domišljijsko kolo Tina Bajde.

so članice društva ponudile nekaj dobrot iz
Tuhinjske doline, še posebno pozornost pa
je na prireditvenem prostoru vzbujalo kolo,
ki ga je iz vrbovih vej naredil vrtnar Matevž Hribar. S posebno zanimivo razstavo
pa so se predstavili učenci osnovnih šol, ki
so se pod vodstvom mentorjev in učiteljev
tehničnega in likovnega pouka odzvali na
razpis Ustvari svoje domišljijsko kolo.
Na razstavi je bilo 31 zanimivih del, naj-

Na startu obeh vzponov in dirke je bil prek
100 kolesarjev.

boljše pa so nagradili.
Na trasi velikega vzpona pa je bilo zanimivo že dan pred tekmo. Gorski tekač
Zdravko Volkar (ŠD Šmartno) je namreč
tekel po trasi velikega vzpona in njegov
čas (2:40.35,66) bo poslej izziv za boljše
slovenske gorske tekače. –
□ A. Žalar

Tuhijnski glas

Na stojnicah so članice društva ponudile
dobrote iz Tuhinjske doline.

Najmlajšim najboljšim je čestital tudi palček
Snoviček.

Po zahvali Juretu Robiču (prvi z leve) in
Zdravku Volkarju (prvi z desne) za obisk
prireditve in nastop na njej pa še skupinski
posnetek predsednika TD Tuhinjska dolina
Ivana Hribarja (v sredini) z njima.

Posebno priznanje Zdravku Volkarju (ŠD
Šmartno) sta izročila predsednik sekcije za
pohodništvo in kolesarstvo Dušan Božičnik
(na sliki) in predsednik TD Tuhinjska dolina
Ivan Hribar.

Poleg predstavnikov organizatorjev, sponzorjev sta priznanja podelila tudi kamniški
župan Tone Smolnikar (na sliki) in podžupan Brane Golubovič.

Za prijetno razpoloženje pred razglasitvijo
najboljših so poskrbele pevke in
muzikantje

Uspešno je »celodnevni kolesarski maraton« na prireditvenem prostoru na terasi
Term »prevozil« tudi povezovalec programa in dogajanj član TD Tuhinjska dolina
Rajko Jeglič doma iz Češnjic. Na sliki v
pogovoru s podžupanom Branetom
Golubovičem.

Mladi ustvarjalci koles
Prireditev 3. MTB maraton Terme Snovik
– Velika Planina je popestrilo tudi dogajanje povezano z natečajem Ustvari svoje
domišljijsko kolo. Na razstavi domišljijskih koles, ki je bila v avli Term Snovik, je
bilo 31 izdelkov. Vse so ustvarili učenci
OŠ Šmartno v Tuhinju. Strokovna komisija, v sestavi Lučka Drganc, Miran Jereb in
Tina Bajde je pred prireditvijo pregledala
izdelke in ocenila, da je največ domišljije

pri delu uporabil Črt Pestotnik. Najbolj
dovršeno kolo so si zamislili in izdelali
Žan Zakošek Legan, Matic Pirš in Anže
Baloh, z izvirnostjo pa je komisijo prepričala Nina Kancilja.
Nagrajenci so na podelitvi prejeli nagrade glavnih sponzorjev ter se v spremstvu
palčka Snovička slikali ob njihovih izdelkih. Vse udeležence natečaja pa bo, ob jesenskem vstopu, v šolske prostore, čakalo
sladko presenečenje.
Odziv na razpisan natečaj je bil
za otvoritveno leto vzpodbuden.
Za naslednje leto pričakujemo, da
se nam pridruži še več otroške
domišljije, vse odrasle pa želimo
vzpodbuditi, da svojo domišljijo
zvabijo na plano, jo izrazijo in
pokažejo njihove izdelke na razstavi. Lep zgled jim je kolo, ki ga
je na sami prireditvi iz vrbovih vej
izdelal Matevž Hribar.

Sponzorji
III. kolesarskega vzpona
Terme Snovik – Velika planina
Posebna zahvala velja sponzorjem, ki so
podprli letošnji III. kolesarski vzpon Terme
Snovik – Velika planina 24. in 25. junija
2008.
TERME SNOVIK- KAMNIK, d.o.o.; -VELIKA PLANINA – ZAKLAD NARAVE;
-AGECIJA ZARAZVOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA V OBČINI KAMNIK; -OBČINA
KAMNIK; -ZARJA KOVIS, d.o.o.; -ZARJA
ELEKTRONIKA; -CALCIT; -GOSTIŠČE 902
ČRNIVEC; -TUŠ - CASH & CARRY; -DROGA – KOLINSKA; -ALFA M – suhomontažni
gradbeni inženiring; -REMIH & Co, d.o.o.
LAZE; -PLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO VOLJKAR JOŽE, S.P.; -PEUGEOT
RODEX ROVA; -XASTOR SECURITY; -VODOTERM RADOMLJE; -HONDA AMBROŽ
RADOMLJE; -KSI KRANJ; -KK KOMENDA;
-KOLESARSKI KLUB HRAST DOB; -MINISTRSTVO ZA OBRAMO SLOVENIJE
MORS; -KAMNIŠKE NOVICE; -ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEV; -OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE; -TURISTIČNA
ZVEZA SLOVENIJE
Posebna zahvala:
PGD ŠMARTNO, SREDNJA VAS, TUHINJ
IN GOZD; ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO; ZDRAVSTVENA SLUŽBA
ter vsem posameznikom – članom in nečlanom Turističnega društva, ki so kakorkoli
pripomogli k uspešni organizaciji prireditve.
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Rezultati kolesarske prireditve
ABSOLUTNA RAZVRSTITEV
Mesto: Št. št.: Ime in priimek:
1
2
3

4
42
1

4
5

62
20

ANKON LUCIJA
ŠKRAJNAR ŠPELA
VAN OVERBRUGGEN
MYRTHE
SREJŠ ANDREJA
KUMAR NADI

veliki vzpon 25. jun. 2008
Klub ali kraj:
Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
GANESHA TEAM
SLO
1975 1:37:44
GANESHA TEAM
SLO
1978 1:46:31
MULATJERA
NL
1978 2:30:43
SLO
SLO

1980
1968

2:43:30
2:51:07

59
60
61
62
62
62
62
62

26
32
57
22
31
69
67
38

PETEK MATJAŽ
KOŽELJ ANTON
KOVIČ PRIMOŽ
BULIČ PARICIO
STRAŽAR IGOR
SVEČKO ROBERT
KOLENC PETER
ROMIH FRANC

TURBINSKI

SLO
SLO
ŠD ENERGIJA DOMŽALE SLO
SLO
ŠD ZLATO POLJE
SLO
SLO
SLO
SLO

1975 3:09:51
1949 3:12:50
1973 1:58:27D
1971
O
1964
O
1975
O
1975
O
1949
O

d - diskvalifikacija
o - odstop
ABSOLUTNA RAZVRSTITEV
Mesto: Št. št.: Ime in priimek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

60
5
47
41
8
13
40
51
70
46
27
9
54
48
45
19
50
12
53
30
16
52
61
34
36
39
28
15
55
21
35

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

44
33
56
58
24
63
37
11
17
7
59
72
25
10
64
66
65
2
3
23
29
71
43
18
6
14
68

8

veliki vzpon 25. jun. 2008
Klub ali kraj:
Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
LOVŠE MATEJ
UNI FBI
SLO
1983 1:23:00
VRAČIČ DEJAN
GANESHA TEAM
SLO
1981 1:26:22
MUZGA JERNEJ
KK CALCIT
SLO
1:28:50
DOGŠA IZTOK
GANESHA TEAM
SLO
1979 1:29:12
ČERNILOGAR NEJC
KK ZAVRŠNICA
SLO
1988 1:31:39
ŠVIGELJ UROŠ
BICIKEL.COM
SLO
1981 1:32:25
ŽEL TOMAŽ
GANESHA TEAM
SLO
1969 1:33:15
VRHOVNIK MOHOR
KD CALCIT
SLO
1987 1:33:34
HOČEVAR TILEN
SLO
1976 1:34:01
MIKLIČ GREGOR
KK CALCIT
SLO
1975 1:36:01
ŽNIDARIČ FRANCI
TRŽIŠKE STRELE
SLO
1967 1:36:30
NICOLETTI KLEMEN ŠD ENERGY
SLO
1991 1:37:53
ZUPANČIČ ANDREJ
KK CALCIT
SLO
1992 1:40:36
JAKŠIČ MIHA
KK CALCIT
SLO
1:42:20
BLEJC NEJC
KK CALCIT
SLO
1992 1:42:58
ROGELJ JOŽE
LJUBLJANA
SLO
1951 1:43:35
NOVAK RAJKO
KK CALCIT
SLO
1969 1:44:54
PETAČ PRIMOŽ
SLO
1988 1:45:10
SCHUMET EDVARD
CALCIT MAL
SLO
1975 1:45:34
SLO
1966 1:46:18
POGORELČNIK SIMON MTB KOROŠKA
PANČUR PRIMOŽ
SK IHAN
SLO
1993 1:47:15
KUKOVČ JURE
CALCIT
SLO
1975 1:49:40
GERKMAN MATEJ
KK CALCIT
SLO
1:49:44
DEJAK JANEZ
ŠD TRIBOR
SLO
1982 1:51:28
KOTNIK MARKO
VRHPOLJE
SLO
1964 1:52:32
URŠIČ MATJAŽ
KD MENGEŠ
SLO
1977 1:56:47
PEČAR MATIC
SLO
1991 1:57:28
PETEK TOMO
ŠD ŠMARTNO
SLO
1970 1:58:52
PAULIČ ROMUALD
SLO
1963 2:00:24
KOŽELJ PETER
KD CALCIT
SLO
1960 2:00:57
SKUŠEK ALEŠ
ŠD ENERGIJA
SLO
2:01:15
DOMŽALE
PAPIČ MILIVOJ
SLO
1956 2:03:31
FIDERŠEK JANEZ
VRANSKO
SLO
1965 2:03:43
ŠKARJA MARKO
KD HITRI POLŽI
SLO
1973 2:05:04
PETRIČ UROŠ
GRS KRANJ
SLO
1975 2:09:08
PAVLOVIČ KRUNOSLAV D.M.O.O.
SLO
1983 2:11:03
ŠKRUBA PRIMOŽ
SLO
1980 2:11:04
AMBROŽIČ EDVIN
SLO
1977 2:11:17
KRAMBERGER MIHA
SLO
1983 2:12:09
PIRC ANTON
SLO
1980 2:16:33
PIRC ANDREJ
TURBO M
SLO
1955 2:16:40
KEJŽAR MATEJ
KRANJ
SLO
1969 2:19:54
DROLC BOŠTJAN
SLO
1976 2:20:34
DOLINAR TOMAŽ
D.M.O.O.
SLO
1983 2:20:38
KNEZ ŽIGA
KK BIKE EK
SLO
1990 2:21:22
ROŽIČ MATEJ
TOPOLŠČICA
SLO
1975 2:23:13
SOBOČAN JERNEJ
ORBEA TEAM
SLO
1985 2:25:54
KOBE TADEJ
LJUBLJANA
SLO
1976 2:27:50
ČOPI OTON
MULATJERA
SLO
1978 2:30:44
REBOLJ SAŠO
SLO
1971 2:32:12
DROLE SAMO
SLO
1979 2:32:21
OCVIRK JURE
SLO
1960 2:34:23
PERUŠEK MIRO ML.
SLO
1969 2:34:42
DROLEC ALEŠ
SLO
1973 2:36:48
ZORENČ BRANE
SLO
1946 2:39:46
SLAK LEON
SLO
1964 2:40:46
ZUPANČIČ JOŽE
NOVO MESTO
SLO
1970 2:43:01
ŠKRUBA BORUT
SLO
1977 2:44:02

ABSOLUTNA RAZVRSTITEV
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
1

171

POLJANŠEK NEŽKA

ABSOLUTNA RAZVRSTITEV
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

151
158
160
152
169
154
155
156
157
165
161
166
164
153
162
159
163
170
168
167

STRNAD SIMON
KOROŠEC ROK
KUKOLJ TINE
ZUPANIČ PATRIK
KOTNIK JANKO
TEBUŠAK SAŠO
PIRŠ MATJAŽ
VRANKAR ŽIGA
VRANKAR MATEJ
REPNIK LOJZE
ZUPANČIČ PETER
POLJANŠEK BRANE
ŽIBERT MIRAN
VRANKAR LUKA
KOTNIK DAVID
KUKOLJ ROK
MALI MARTIN
STOPAR MAKS
ŠTRBENK JURIJ
VIDMAR BOGDAN

mali vzpon 25. jun. 2008
Klub ali kraj:
Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
SLO
1972 1:08:58

mali vzpon 25. jun. 2008
Klub ali kraj:
Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
KD BRDA - DOBROVO SLO
1967 0:31:00
KK CALCIT
SLO
0:32:29
KK BIKE EX
SLO
1986 0:33:50
SLO
1977 0:39:26
SLO
1977 0:39:51
KK CALCIT
SLO
1994 0:40:05
KK CALCIT
SLO
0:41:06
SLO
0:41:18
KK CALCIT
SLO
0:41:39
SLO
1967 0:42:47
KK CALCIT
SLO
0:44:42
POTONKE
SLO
1963 0:47:00
SLO
1968 0:48:51
SLO
1993 0:50:11
CALCIT
SLO
1977 0:50:56
MTB KOROŠKA
SLO
1980 0:52:58
SLO
1976 0:55:08
SLO
1943 0:59:07
SLO
1987 1:08:22
SLO
1987 1:08:23

Skupina A otroško tekmovanje 25. jun. 2008
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
Klub ali kraj:
1
2

302
300

TREBUŠAK VITA
KOTNIK ANJA

KK CALCIT
CALCIT

Skupina A otroško tekmovanje 25. jun. 2008
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
Klub ali kraj:
1
2
3
4

305
301
304
306

ZUPAN CIRIL
KOTNIK NEJC
NOVAK BLAŽ
POLJANŠEK DOMEN

SOVA SCOT TEAM
CALCIT
KK CALCIT
KAMNIK

Skupina B otroško tekmovanje 25. jun. 2008
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
Klub ali kraj:
1
2
3

332
330
333

PERŠE TINA
NOVAK ZALA
SITAR TAMARA

KK ZAVRŠNICA
KK CALCIT
CALCIT

Skupina B otroško tekmovanje 25. jun. 2008
Mesto: Št. št. : Ime in priimek:
Klub ali kraj:
1
2

334
331

ZORMAN JAKA
PAULIČ DAVID

RD STRMOL

Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
SLO
1998 0:07:58
SLO
2000 0:13:40

Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
SLO
1998 0:07:03
SLO
1999 0:08:10
SLO
2001 0:10:00
SLO
1998 0:11:04

Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
SLO
1994 0:11:26
SLO
1996 0:18:42
SLO
1997 0:18:52

Država: L. roj. : Sk. čas:
Opombe:
SLO
1996 0:15:12
SLO
1997 0:16:47
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Sto let PGD Šmartno

Šmarski gasilci so že drugič srečali Abrahama
Osrednji gost na svečanosti ob 100-letnici društva je bil minister za obrambo Karl Erjavec.

S predajo raporta poveljnika PGD Šmartno
Ivana Hribarja članu izvršilnega odbora
Gasilske zveze Slovenije Jožetu Berlecu
mlajšemu se je v nedeljo, 6. julija, v Šmartnem začela svečana gasilska parada in
praznovanje 100-letnice uspešnega delovanja šmarskih gasilcev v Tuhinjski dolini.
Sestavljali so jo narodne noše, Mestna
godba Kamnik, prapori, gasilci iz društev
GZ Kamnik in vozila iz GZ Kamnik in
društev Šmartno po Sloveniji. Ob obuditvi
spomina na ustanovitev današnjega PGD
Šmartno 8. decembra 1908 so se svečanosti
udeležili poleg predstavnikov občinske
Gasilske zveze Kamnik, gasilskih društev
na območju GZ Kamnik in gasilskih društev z imenom Šmartno po Sloveniji tudi
minister za obrambo Karl Erjavec in podžupan občine Kamnik Rudi Pfajfar.
Ob čestitkah za častitljiv jubilej gasilcem
Šmartna so tako člani izvršilnega odbora
Jože Berlec mlajši, častni poveljnik GZ
Kamnik Jože Berlec starejši, podžupan
Rudi Pfajfar in minister Karl Erjavec
poudarili tudi izredno pomembnost prostovoljnih gasilcev v današnji družbi. Naj bo
v kraju, v občini, v Sloveniji ali v Evropi,
naj bo požar, povodenj, nesreča, vihar, zemeljski plaz vedno so gasilci prvi, ki so
usposobljeni in priskočijo na pomoč. Takšno vlogo in poslanstvo si lahko želimo
tudi v prihodnje, v prispodobi ob jubileju

posebno odlikovanje ob 100-letnici pa je
dobilo tudi PGD Šmartno.
Praznovanje pa so sklenili z bogatim
srečelovom in z veselico, na kateri so igrali
Gamsi.
□ A. Žalar

Priznanja in odlikovanja

gasilcev v Šmartnem tudi prihodnjih sto
let, je med vsemi govorniki še posebej poudaril tudi minister Erjavec. Rekel je, da so
v Sloveniji v zadnjih letih sredstva za društva, ki jih je 1300, povečali za 30 odstotkov, v prihodnje pa bo ta znesek treba še
bolj povečati.
Predsednik PGD Šmartno Franc Resnik
se je v slovesnem govoru »sprehodil«
skozi sto let dela društva (podrobnosti bodo
v kroniki društva, ki bo izšla ob koncu leta). Spomnil je, da je bilo ustanovljeno 8.
decembra 1908. leta na pobudo učitelja
Malenška in 47 članov ustanovnega občnega zbora. Poudaril je, da ima danes društvo 200 članov, da posebno skrb namenja
izobraževanju in usposabljanju, uspešno je
na tekmovanjih in ob podpori krajanov
deluje na vseh področju v kraju.
Po pozdravih gostov s priložnostnimi
darili so podelili priznanja članom društva,

Poklic natakar

Poklic natakar-barman je lep, pravi 52-letni
Herman Pančur iz Zgornjega Tuhinja, ki
ga je opravljal doslej na Bledu v Strunjanu,
na Brdu, Brionih, letališču, Šmarjetni gori,
zadnji dve leti pa je v Termah v Snoviku.
»V tem poklicu se nenehno učiš, tako kot

Ob 100-letnici je gasilce v Šmartnem nagovoril tudi minister za obrambo Karl
Erjavec

Gasilski veterani
imajo svoj prapor

Grabnarjev iz Zgornjega Tuhinja

Herman Pančur

Priznanja GZ Kamnik – I. stopnje:
Milan Mali, II. stopnje: Igor Žavbi, III.
stopnje: Ivan Hribar. Državna odlikovanja – I. stopnje: Ivan Klemen, II.
stopnje: Alojz Cevec, III. stopnje; Gasilska plamenica – II. stopnje: Franc
Hribar, Anton Klemen, Franc Grošelj;
III. stopnje: Janez Drolec, Milan Hočevar, Brane Modrijan, Franc Resnik, Stane
Žavbi, Primož Mali, Miran Žibert, Matjaž
Petek in Jože Gradišek. Odlikovanje za
posebne zasluge ob 100-letnici: PGD
Šmartno

je v gostinstvu potrebno nenehno stremeti h kvaliteti. Cena
je vedno na drugem
mestu. Sicer pa je to
tudi družaben poklic,
saj si nenehno v stiku
z ljudmi, z gosti.«
Herman je trdno
prepričan, da so Terme Snovik velika priložnost za celo dolino.
Potrebno pa je seveda
spoznanje, da je to
priložnost za vse; za
ljudi, za delo, za občino... »Za začetek je to najprej prijazna beseda, potem pa prepričanje, da je gost gost,
ne pa objekt v objektu. In ko to spoznaš in
veš, je poklic natakar lep.«

Gasilski veterani kamniške gasilske
zveze so 14. junija na srečanju veteranov
in veselici v Motniku dobili svoj prapor.
Na svečanosti, kjer je sodelovalo 120 gasilcev z 22 prapori pa je prapor gasilskih
veteranov slovesno razvil kamniški župan
Tone Smolnikar in ga izročil predsedniku
gasilskih veteranov Jožetu Semprimožniku.
□ A. Ž.

□ A. Žalar
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Zlata dekleta iz OŠ Šmartno
Osnovna šola Šmartno se v svojem enaj- »Važno je sodelovati in zmagati!« je njihov movalcev na državnem tekmovanju. Restletnem obstoju lahko pohvali z izjemnimi slogan, ki jim zagotovo vliva še dodatno zultati na letošnjem tekmovanju, ki je bilo
uspehi svojih učencev na državnih tekmo- samozavest!
po vseh kriterijih med najzahtevnejšimi,
vanjih, saj osvajajo najvišja priznanja. V
Kdo je uspešna mentorica Veronika kažejo na pravilnost te odločitve in so le še
šolskem letu 2007/08 je sedem učenk Sedušak? Je učiteljica zgodovine, drža- potrdili kakovostno in predano delo gospe
osvojilo zlata priznanja, kar pet od njih - vljanske vzgoje in etike, v osemletnem Veronike Sedušak, ki ji iskreno čestitamo
Nataša Cevec, Katarina Hribar, Sara Lu- programu pa tudi spoznavanja družbe. Na in želimo še naprej veliko ustvarjalne
kan, Nina Klun in Maruša Žibert iz OŠ Šmartno je zaposlena od njene ustano- energije pri delu z mladimi v OŠ Šmartno
zgodovine.
vitve leta 1996. Poleg obveznega dela je v Tuhinju.« Letošnjih pet zlatih priznanj je
Kako, da so se navdušile ravno za zgo- vedno želela učencem dati nekaj več, jim največ, kar se na državnem tekmovanju
dovino, sem jih vprašala. Enoglasno so vliti ljubezen do učenja, do zgodovine, jim sploh da doseči!
odgovorile, da zato, ker je njihova mento- posredovati veliko znanja. To ji odlično
Ob petih »zgodovinarkah« pa ne smemo
rica Veronika Sedušak dobra učiteljica, uspeva, saj se s svojo odprtostjo, s svojim pozabiti še dveh učenk z zlatima priznaker je to dober in zanimiv predmet. Leto- strokovnim delom in ljubečim odnosom njema. To sta Larisa Vrtačnik in Katjuša
šnje državno tekmovanje je bilo v Mengšu zna približati otrokom, zato jo cenijo tako Lanišek.
na temo V olimpijskem letu – Stari Grki. učenci, kot tudi starši in učitelji. Sama
Larisa Vrtačnik je bila zlata na tekmoPredelati je bilo potrebno okrog sedem pravi, da je zelo vesela, da tudi tisti učenci, vanju v logiki, tekmovala je tudi v mateknjig; vse predmatiki.
Sama
pisane že za
pravi, da logika
šolsko tekmozahteva veliko
vanje, za državvaj, da je uspeh
no pa še nekaj
plod trdega dela.
zraven.
Njena mentorica
Veronika SeTina Balantič je
dušak, ki vseh
povedala, da so
enajst let prina državnem tekpravlja učence
movanju iz logike
najprej na šolnaloge zelo težke,
sko potem na
da je sistem rešedržavno tekmovanja nalog zelo
vanje, pravi, da
zapleten. Pohvaje bilo letošnje
lila je »zlato«
najbolj zahtevLaro, da je tako
no. »Bila so
dobro razvozlala
dvoumna vpravse štiri naloge z
šanja, bilo je
različnimi
popotrebno ogrostopki, še posebej,
mno znanja. Isker niso nič vezakali so tako rene na šolsko
koč dlako v jajsnov.
cu, ocvirke…«
Katjuša LaniZa znanje tašek pa je osvojila
kih podrobnosti
zlato priznanje na
se ni dobro učiti Vseh pet udeleženk državnega tekmovanja v zgodovini se je domov vrnilo z zlatimi priznanji. Na sliki državnem tekmoiz
izpiskov. z mentorico Veroniko Sedušak (desno).
vanju v Veseli
Učiteljica Verošoli, kar ji je vzenika učence usmerja, na kaj naj bodo po- ki se niso uvrstili naprej, spoznajo, da lo veliko prostega časa in je bilo potrebno
zorni v literaturi, na slikah, kajti velikokrat imajo veliko znanja!
pošteno delati. Mentorica Tanja Drovenik
Dolgoletni vodja zgodovinskega tekmo- Čalič pravi, da je tekmovanje iz Vesele
se vprašanja nanašajo tudi nanje. Poudarek
je na delu z viri, da jih kasneje znajo upo- vanja Vojko Kunaver iz Zavoda za šolstvo šole podlaga za vsa ostala tekmovanja, saj
rabljati. Tudi vodstvo šole zgodovinski je o učiteljici Veroniki Sedušak zapisal: »V obsega veliko geografije, pa tudi drugih
krožek zelo podpira in pomaga, da prav vsi Sloveniji je malo učiteljev zgodovine, ki bi predmetov, tudi tu je poudarek na podrobse lahko pohvalili s takšnim rezultatom. Po nostih. Učencem vedno reče, naj se potrupridejo do svoje literature.
Po kriterijih državne komisije se iz mojih podatkih je verjetno najuspešnejša dijo, da jim bo ostalo znanje, širina. Vsa
osnovne šole z do 400 učenci državnega mentorica v vseh letih tekmovanja iz zna- literatura je v Pilu. Katjuša se je pridružila
tekmovanja lahko udeležita le dva, ki sta nja zgodovine in si zasluži prav posebno kasneje, a s svojo pridnostjo uspela!
Ravnateljica Jožica Hribar je učenkam
na šolskem tekmovanju dosegla največ priznanje. To je še toliko večje, ker gre za
točk. Po zaslugi uspešnosti mentorice Ve- manjšo šolo in je rezultat v slovenskem z zlatimi priznanji in njihovim mentoricam
ronike Sedušak in njenih tekmovalcev v merilu toliko bolj izstopajoč. Prav zaradi ob zaključku šolskega leta pripravila posepreteklih desetih tekmovanjih, kar je njen OŠ Šmartno in mentorice Veronike Sedu- ben sprejem, jim čestitala in vsem zaželela
osebni in kolektivni uspeh, se je letošnjega šak je namreč državna komisija pred nekaj vse dobro tudi v prihodnje.
lahko udeležilo pet tekmovalk in prav vseh leti spremenila člen pravilnika, ki je manj□ Tekst in foto Marinka Mošnik
pet se je domov vrnilo z zlatimi priznanji. šim šolam omejeval povečano število tek10

Tuhijnski glas

Krajevna skupnost Nevlje

Skupaj se moramo lotevati problemov
V krajevni skupnosti Nevlje drugo leto v sedanjem mandatu predseduje 11-članskemu svetu Anita Kotnik. Prvič je v vlogi
predsedujoče v krajevni samoupravi, za katero pa je značilno, kot pravi, da so vsi izvoljeni neprofesionalci. Kaj to pomeni, so
pri delu v vodstvu KS hitro spoznali. Ljudje v krajevni skupnosti ugotavljajo vrsto težav in različnih potrebnih rešitev, žal pa
jih izvoljeni v vodstvo KS, ki so vključno s predsednico nepoklicni, praktično zelo težko rešujejo.

Anita Kotnik, predsednica KS

»Po tem, ko smo nekaj denarja namenili
solidarno za asfaltiranje v Oševku in za
cesto na Vrhpolju ter na odseku Strmine –
Hrib, smo v vodstvu ugotovili, da sta naša
naloga in pravi cilj pravzaprav sodelovanje
s krajani in skupno dogovarjanje za urejanje potreb in problemov. To sem si tudi
osebno zadala za nalogo in cilj. Takšnih
skupnih ugotovitev za reševanje pa v naši
krajevni skupnosti ni ravno malo. Med
najbolj pomembnimi so prometna varnost
ob glavni cesti, pločnik proti šoli, premajhen vrtec, dograditev šolskih učilnic v
največji podružnični šoli, ureditev pešpoti
od Vrhpolja do gostilne Pod skalo, povezovalna pot Mekinje – Nevlje, parkirišča pri
šoli, mirujoči promet pri trgovini.«
Po tem, ko so si v tem mandatu v krajevni skupnosti »priborili« semafor, so se sedaj
s skupnimi močmi znebili tudi težkih tovornjakov. Obsežna je tudi akcija za pridobivanje soglasij oziroma služnosti za kanalizacijo in za plinovod v strnjenih naseljih.

»Kot predsednica v krajevni skupnosti,
kjer smo sami neprofesionalci ob spoznavanju dela gasilcev ni več časa in prostora
za malodušje. Gasilci so najlepši primer in
potrditev, da pri prostovoljstvu ni prostora
za različne barve oziroma pobarvanosti. Iz
njihovega zornega kota je življenje v KS
pravzaprav lepo razrešljivo; pa naj gre za
cilje pri domu, šoli, vrtcu, športu, bankomatu, parkirišču. Ob tem razmišljanja o
krožnem prometu med Vrhpoljem in Duplico niso prav nič nenavadna ali pa regulacija Nevljice, zaradi katere je danes
ogrožen Dom upokojencev. Pa pot za pešce in kolesarje od gostilne Podskalo po
obstoječem kolovozu do pričetka naselja
Vrhpolje. Vse to in tudi hodnik za pešce v
Soteski in od gasilnega doma do šole, brv
čez, povečanje vrtca in šole, ... smo zapisali
v prostorski plan občine Kamnik in s tem
predvsem naše krajevne skupnosti.«
Med nalogami in prihodnjimi projekti v
planu KS Nevlje pa so še dokončanje kanalizacije na celotnem območju, plinovodnega omrežja in javne razsvetljave v strnjenih naseljih, pozemljitev električnih
vodov, povečanje prostorov za odlaganje
sortiranih odpadkov, urejanje javnega potniškega prometa s postajališči in omogočanje hitrejših povezav zaradi dnevne migracije po občini in izven nje.

ska, Vrhpolje, Oševek in Hrib, izvoljeni
člani vodstva v tem mandatu. Predsednica
je Anita Kotnik, člani pa Milan Uršič - Nevlje, Franc Kočnik –Poreber, Matej Strajhar – Tučna, Uroš Rauter – Soteska, Ciril
Romšak – Vrhpolje, Otilija Brumen – Oševek, Iris Golob – Nevlje, Andrej Brecelj –
Vrhpolje in Ema Lunder Hrib.

PGD Nevlje
Prostovoljno gasilsko društvo ima 214
članov. Na letošnjem občnem zboru so izvolili 15-članski upravni odbor. Za predsednika so izvolili Stanislava Novaka, za
poveljnika pa Jerneja Vombergarja. V
letošnji program pa so zapisali izobraževanje, usposabljanje na vajah, udeležba na
tekmovanjih, nabava manjkajoče opreme
(1 zaščitno obleko, 5 parov škornjev, 6
parov čevljev, 18 podkap in 6 zaščitnih
pasov s sekirico), ureditev arhivske sobe in
okolice gasilskega doma in aktivnosti v
mesecu požarne varnosti.
□ Andrej Žalar

Svet krajevne skupnosti
In kdo so v KS Nevlje, ki jo sestavljajo
naselja Nevlje, Preber, Briše, Tučna, Sote-

Za varno pot: pločnik od gasilskega doma
do šole

AZUR TRADE d.o.o. Kamnik
tel:01 8392 800
KAMINI IN PEČI MARMORJI, GRANITI IN PEŠČENJAKI
Podjetje AZUR TRADE iz Kamnika, vodilni
proizvajalec v Sloveniji, vam po ugodnih cenah
nudi širok izbor KAMINOV in KAMINSKIH
PEČI vodilnih evropskih proizvajalcev.
- Svetovanje, projektiranje, montaža.
- Raznovrstna ponudba kamnoseških storitev:
OKENSKE POLICE, STOPNICE, KUHINJSKI
PULTI in drugi
IZDELKI IZ MARMORJA in GRANITA
Priporoča se vam AZUR TRADE iz Kamnika.
Pokličete lahko na tel.št.: 01 83 92 800

W W W. A Z U R T R A D E . S I

Več o ponudbi na spletni strani:
www.azurtrade.si
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Poslovna enota

KRANJ
Lesnina Kranj vam nudi velik izbor:
Kuhinj in bele tehnike
Modernih jedilnih garnitur

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko veþ ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplaþnega prevoza
x
brezplaþne montaže
x
raþunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

