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OBČINA KAMNIK  
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Občinski praznik je tudi priložnost za manjšo inventuro. Kako 
ste zadovoljni z izpeljanimi projekti in stanjem v občini?
Na občinski upravi se resno spoprijemamo z izzivi, ki jih ni malo. 
Občina Kamnik je namreč deseta največja občina po številu prebi-
valcev, med večjimi po površini, po velikosti je enako velika kot 
Mes tna občina Ljubljana, a z desetkrat manjšim proračunom. Smo 
tudi štirikrat večja občina od sosednjih Domžal, z razgibanim hri-
bovitim terenom, a imamo zaradi manjšega števila prebivalcev za 
okoli pet milijonov evrov manjši proračun. Vse to nam narekuje, da 
še toliko bolj skrbno ravnamo s sredstvi, ki so nam zaupana, in z 
manj denarja naredimo čim več. Na ta način smo se lani lotili deni-
mo urejanja več kot 20 odsekov cest, gradnje kanalizacijskega 
omrežja, vrtine na vodnem zajetju Iverje in drugih projektov. Poleg 
urejanja cest, gradnje in vzdrževanja kanalizacijske in vodovodne 
infrastrukture pa skrbimo tudi za posodabljanje druge javne infra-
strukture in objektov, vse z namenom, da bo življenje in delo v ob-
čini prijetnejše in čim kakovostnejše.

V minulem letu ste začeli tudi svoj drugi županski mandat. Kate-
ri so vaši glavni cilji v prihodnjih štirih letih?
Vesel sem, da so občanke in občani prepoznali moj trud in prispe-
vek k razvoju občine v preteklih štirih letih. To so pokazali tako z vi-
soko podporo meni kot županu kot tudi moji listi in drugim razvoj-
nim silam v občini. Visoka podpora je tako potrditev preteklega 
dela kot tudi spodbuda in odgovornost, da bomo občino po priča-
kovanjih občank in občanov vodili v prihodnjih letih. V prihodnje 
bomo razvijali turizem, omogočali pogoje za razvoj gospodarstva, 
še naprej gradili in posodabljali ceste, vodovod in kanalizacijo ter 
drugo komunalno infrastrukturo, hkrati pa bomo skrbeli tudi za 
kakovost bivanja. Gradili bomo kolesarske in rekreacijske poti, po-
vršine za oddih in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Vroča tema zadnjih tednov je napovedana gradnja šestsedežni-
ce Šimnovec, za katero je družba Velika planina pridobila tudi 
nepovratna sredstva. Zagovorniki pravijo, da je sedežnica nujna 
za razvoj turizma na Veliki planini, slišali pa smo tudi pomisleke, 
da je sedežnica predimenzionirana in da bo pretiran razvoj tu-
rizma okrnil vodne vire in naravno okolje. Kako na to gledate vi?
Predvsem sem ponosen in hvaležen ekipi na Veliki planini, ki aktiv-
no razvija območje. Gre za naravni biser, ki mu ni enakega na celem 
svetu, zato je prav, da ga negujemo in hkrati tudi zaščitimo.
Lani se je ponudila priložnost, da smo lahko kandidirali za namen-
ska sredstva za investicijo v novo žičnico in pridobili dobrih sedem 
milijonov evrov nepovratnih sredstev iz sklada za okrevanje in od-
pornost, za kar je v največji meri zaslužna ekipa nadzornikov druž-
be. Del sredstev bo z dokapitalizacijo prispevala Občina Kamnik, 
preostanek pa iz lastnih sredstev in najemom kredita družba Veli-
ka planina. Mislim, da je to enkratna priložnost, ki jo je treba izko-
ristiti. Zdajšnja dvosedežnica je zastarela in počasna in ji bo leta 
2025 poteklo uporabno dovoljenje, tako da bi bilo v vsakem prime-
ru treba poiskati rešitev.
Odločili smo se za šestsedežnico, ker je to finančno sprejemljivejša 
možnost v primerjavi s štirisedežnico, saj na ta način potrebujemo 
polovico sedežev manj. Gre za sodobno napravo, ki bo do šestkrat hi-
trejša kot sedanja in jo torej nujno potrebujemo, še posebno če se bo 
Velika planina v prihodnje še naprej razvijala v družinsko središče.

Kaj pa vidik trajnosti in skrb za naravo?
Celotno področje je občutljivo in je tudi s tega vidika potrebno 
skrbno gospodarjenje, čemur smo v zadnjem času posvečali veliko 
pozornosti. Ne nazadnje se iz vodnih virov pod planino napaja 
vodno zajetje Iverje, zato je treba biti izjemno previden. Zato smo 
lani prvič začeli čiščenje greznic v turističnem naselju. Odziv je bil 
dober, zato bomo to nadaljevali tudi v letošnjem letu in tudi v pri-
hodnje. Seveda pa je dolgoročna rešitev v izgradnji kanalizacijske-
ga sistema na tem področju.
Uredili smo tudi cesto s Kranjskega Raka in uvedli sistem parkirni-
ne, zaradi česar zdaj prvič vemo, koliko obiskovalcev na planino pri-
de tudi s te strani. Lani je denimo planino skupaj s tistimi, ki se pri-
peljejo z gondolo, obiskalo okrog 150 tisoč obiskovalcev, kar je 
daleč od obiska, ki ga beleži Postojnska jama ali nekatere druge 
najbolj obiskane turistične točke. V prihodnje se bomo trudili za 
enakomernejšo porazdelitev obiskovalcev vse leto, sicer pa imamo 
zdaj prvič možnost, da z obeh strani, tako Kamniške Bistrice kot 
Kranjskega Raka, reguliramo dostop do planine, če bi se kdaj izka-
zalo, da je to potrebno.

Vrniva se k šestsedežnici. Občina je za financiranje projekta 
družbi Velika planina povečala najvišjo mejo najema kredita. 
Nekateri svetniki so imeli pomisleke, da s tem prevzema breme  
na svoja pleča, če družba kredita ne bi mogla odplačevati.

Mislim, da te bojazni ni. Ekipa na Veliki planini, vključno z nadzor-
niki družbe, je odgovorna in bodo naredili vse, da investicijo izpe-
ljejo, kot je treba. Pri tem se moram zahvaliti prejšnji vladi, ki je na-
menila sredstva za investicije v gorske centre, saj bomo na ta način 
lahko financirali več kot polovico sedežnice, ki bi bila sicer v celoti 
na plečih družbe oz. občine.
Sedežnica bo omogočala razvoj Velike planine, ki trenutno dobro 
gospodari, z dobrim poslovanjem pa bo družba lahko odplačala 
tudi kredit.

Pripravljate tudi strategijo turizma do leta 2030. Na čem bo  
poudarek?
Postajamo vse bolj obiskana turistična destinacija, zato se mora-
mo temu prilagoditi. Identificirali smo tri ključne mikroregije, to so 
dolina Kamniške Bistrice s Kamniškimi Alpami in Veliko planino, 
Tuhinjska dolina z Menino planino in staro mestno jedro z okoliš-
kimi kraji in atrakcijami, kot so Tunjice, Mekinje in Arboretum. Te 
lokacije zahtevajo upravljanje, razvoj infrastrukture, ureditev po-
hodniških in kolesarskih poti ter drugih vsebin, ki bodo privlačne 
tako za turiste kot tudi domačine. To je tudi namen strategije, ki je 
v pripravi. Torej tako upoštevanje interesov ponudnikov in gostov 
kot tudi prebivalcev.

Ena najpomembnejših investicij ta hip je gradnja Osnovne šole 
Frana Albrehta. Ali dela sedaj potekajo po načrtih?
Dela potekajo kot predvideno, izjema je bila le krajša prekinitev v 
jesenskem času na strani izvajalcev, ko smo se dogovarjali glede 
metode obračunavanja cen. Aktualne razmere v svetu so prinesle 
podražitve, obligacijski zakonik pa izvajalcem dopušča možnost, 
da izpogajajo dvig cen. Težava je bila le glede tega, da za razliko od 
sosednjih držav pri nas država ni opredelila metode obračunavanja 
podražitev, torej ali upoštevati analitično ali indeksno metodo, 
zato smo se glede nje morali odločiti sami, kar je terjalo nemalo iz-
računov, časa in pozornosti. Zdaj je to urejeno in dela potekajo ne-
moteno naprej.

Pred kratkim ste potrdili tudi rebalans proračuna. Nekateri pro-
jekti se, kot kaže, zamikajo.
Vedeti moramo, da so sredstva omejena in ne moremo naenkrat 
uresničiti vsega, kar smo si zadali. Z rebalansom smo zagotovili 
sredstva za najpomembnejše projekte, dejstvo pa je, da se ne mo-
remo lotiti vsega hkrati. Že v prejšnjem mandatu sem vsaj trikrat 
obiskal vsako izmed krajevnih skupnosti in tudi tokrat bo tako. Vse 
krajevne skupnosti bodo podale svoje predloge in želje in tako kot 
v preteklosti jih bomo tudi tokrat upoštevali v največji možni meri.

V kakšni finančni kondiciji je občina?
Občina je v dobri finančni kondiciji. Uvrščamo se za več kot 10 od-
stotkov pod povprečno zadolženost slovenskih občin, pri čemer pa 
gradimo eno najmodernejših osnovnih šol, na katero bomo lahko 

upravičeno ponosni. V primerjavi z najbolj zadolženo občino v Slo-
veniji naš dolg na prebivalca dosega 16,1 odstotka njenega dolga. 
Tudi pri drugih investicijah z občinskimi sredstvi ravnamo racio-
nalno in skrbno. Je pa dejstvo, da ima Občina tudi precej stroškov. 
Ob januarskem sneženju smo denimo za zimsko službo namenili 
več, kot nas bo stala ureditev trga s skulpturo mamuta pri avtobu-
sni postaji. V prihodnje bomo morali biti tudi na tem področju 
učinkovitejši in pri naslednjem razpisu novih koncesij narediti vse, 
da občini in občanom zagotovimo čim nižje cene.

Kakšne pa bodo v prihodnje možnosti financiranja občinskih 
projektov s pomočjo EU in države, saj je prihodnja finančna per-
spektiva bolj naklonjena t. i. mehkim vsebinam kot pa gradnji 
komunalne infrastrukture?
Žal v EU pravila pišejo tisti, ki imajo vse to že zgrajeno. Direktiva, ki 
jo je pred kratkim potrdila vlada, izpostavlja trajnostno mobilnost 
in zeleni prehod. Ti projekti bodo finančno podprti, mi pa bomo 
morali slediti razpisom in biti pripravljeni z ustreznimi projekti. 
Župani si seveda prizadevamo tudi za sredstva za gradnjo kanali-
zacijskih in vodovodnih sistemov, a jih ne bo več na toliko voljo kot 
v prejšnjih finančnih perspektivah. V Kamniku moramo opremiti 
še nekaj vasi, med njimi Sela, Znojile, Stolnik, Loke proti igrišču, 
Češnjice in Snovik, pomemben projekt bo tudi gradnja čistilne na-
prave in kanalizacije v Motniku, za katero smo sicer del sredstev 
pridobili tudi iz sklada za okrevanje in odpornost. Upam, da se bo 
EU po epidemiji covida-19 in energetski krizi vseeno usmerila tudi 
v t. i. trde vsebine, v nasprotnem primeru pa bo gradnja komunal-
ne infrastrukture v prihodnje občine stala več, časovnice pa bodo 
daljše.
Na srečo smo v preteklosti opremili že precejšen del občine s ko-
munalno infrastrukturo, nazadnje lani tudi v Črni. V prihodnje pa 
bo en pomembnejših ciljev tudi večja energetska samooskrba. Ob-
čina sodeluje v projektu Elena, v okviru katerega nameravamo 
zgraditi sončne elektrarne na strehah petih objektov v občini, za 
kar se nadejamo sofinanciranja. Letos nameravamo umestiti že 
prvo sončno elektrarno na streho Osnovne šole Stranje.

Bliža se občinski praznik. Kakšno sporočilo prenašate občanom?
V Kamniku občinski praznik praznujemo na rojstni dan generala 
Rudolfa Maistra, ki je Slovencem zagotovil ozemeljsko celovitost 
in pripomogel k temu, da smo gospodar na svojem prostoru. Že 
pred desetletji smo mu v Kamniku postavili spomenik in še danes 
ponosno praznujemo ta dan. V teh dneh se bo v počastitev pra-
znika zvrstilo precej prireditev, na katere vabim občanke in obča-
ne, hkrati pa sem hvaležen vsem organizacijam in društvom, ki 
jih pripravljajo in s tem prispevajo, da praznovanje primerno za-
znamujemo in se spomnimo tudi drugih naših prednikov, ki so 
gradili kamniško in slovensko zgodovino. Ob prazniku občankam 
in občanom voščim in upam, da občutijo delček tega domoljubja 
in pripadnosti.

Z županom Matejem Slaparjem smo se ob občinskem prazniku pogovarjali o načrtih in izzivih, ki se jih bodo lotevali v 
prihodnje, pa tudi o nekaterih večjih projektih, ki potekajo v občini Kamnik.

S sredstvi gospodarimo skrbno

Aleš Senožetnik

Župan Matej Slapar / Foto: Gorazd Kavčič
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IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE FRANA 
ALBREHTA KAMNIK
Izgradnja šole je največji investicijski podvig Občine Kamnik v tem 
desetletju, pa tu ne mislimo le v finančnem smislu. Skoraj 15-letni 
projekt, za katerega so bila izdana tri gradbena dovoljenja in izve-
deno nekaj prilagoditev projektov, počasi dobiva svojo podobo. 
Nova Osnovna šola Frana Albrehta bo sestavljena iz treh lamel, in 
sicer lamel A, B in C. Izvajalec je začel izkop na lameli C, nadaljeval 
na lameli A in nato še na lameli B. Lameli C in A sta zidani, pod la-
melo A, ki je tik ob športni dvorani, je zgrajeno tudi dvonamensko 
zaklonišče, lamela B pa je zgrajena iz jeklene mostne konstrukcije. 
Nova šola z izgradnjo strehe nad jekleno konstrukcijo lamele B že 

dobiva končno podobo, kar pomeni, da bodo v glavnem končana 
konstrukcijska dela gradnje. Na lameli C je gradbeni del praktično 
zaključen, vgrajeno je stavbno pohištvo, poteka montaža strojnih 
in elektroinštalacij. Na lameli A je gradbeni del prav tako zaklju-
čen, stavbno pohištvo se še vgrajuje, prav tako poteka vgradnja 
strojnih in elektroinštalacij. V prihodnjih mesecih bodo sledila 
obrtniška dela, ponujenih in potrjenih je tudi že kar nekaj materi-
alov, ki se bodo vgrajevali. Izvajalcu je bil prvotni pogodbeni rok za 
zaključek gradnje z aneksom podaljšan do 15. junija 2023.

UREDITEV TRGA PRI GLAVNI AVTOBUSNI 
POSTAJI V KAMNIKU – POSTAVITEV 
SKULPTURE MAMUTA
Konec lanskega leta je Občina Kamnik začela urejati park med 
glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem bo imel 
po novem osrednje mesto mamut. Gre za skulpturo v naravni veli-
kosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač in meri 
dobre štiri metre v višino in šest metrov v dolžino. Izdelava bronas-
tega odlitka, ki bo tehtal dve toni in pol, je bila zaupana Livarni 
umetnin Romana Kamška na Gori pri Komendi. Skulptura mamu-
ta temelji na okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in 
velja za eno najbolje ohranjenih mamutovih okostij v našem delu 
Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodo-
slovni muzej Slovenije v Ljubljani, preučil in pripravil kalup v narav-
ni velikosti. Gre torej za izjemno arheološko dediščino, ki jo bo Ob-

čina Kamnik poskušala približati prebivalcem in drugim 
obiskovalcem, tudi turistom, ki prihajajo v Kamnik z avtobusom. Z 
ureditvijo parka ob avtobusni postaji in njegove bližnje okolice se 
bodo povezali različni elementi urbanega okolja. Prostor bo omo-
gočal počitek in izvedbo manjših prireditev, prilagojen bo tudi gi-
balno oviranim in slabovidnim osebam. Ob tej priložnosti je Obči-
na Kamnik v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik 
izdala strip z naslovom Urmal, mamutov prijatelj, katere avtor je 
Jože Urbanija, karikature pa so delo avtorja Miha Hančiča. Del 
sredstev za ureditev parka je Občina Kamnik pridobila na razpisu 
LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Srce Slove-
nije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za popula-
rizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci.

INVESTICIJE V TRAJNOSTNO MOBILNOST Z 
IZGRADNJO DVEH KOLESARSKIH POVEZAV

Regionalna kolesarska povezava Kamnik–
Mengeš–Trzin–Ljubljana
Občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana smo uredile novo regi-
onalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane v skupni dol-
žini 13.735 metrov. Kolesarska povezava deloma poteka po vozišču, 
deloma pa ločeno od ostalih udeležencev prometa. Na novo zgra-
jena je v dolžini 6.506 metrov. Začne se v Občini Kamnik (v Podgor-

ju/na Duplici) in poteka čez Mengeško polje vzporedno z regional-
no cesto do krožnega križišča v Mengšu. Nadaljuje se skozi središče 
Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer zavi-
je proti zahodu ter v nadaljevanju poteka skozi naselje Loka pri 
Mengšu proti Trzinu. V Občini Trzin poteka skozi industrijsko cono. 
Na koncu industrijske cone prečka Štajersko cesto na obstoječem 
semaforiziranem križišču in v nadaljevanju poteka po obstoječi ko-
lesarski stezi. V Mestni občini Ljubljana se zaključi na križišču Du-
najske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kole-
sarska povezava skozi Črnuče. Projekt prebivalcem vseh štirih občin 
omogoča varno, udobno in hitro potovanje s kolesom med kraji v 
občinah. Celotna vrednost projekta je 2,7 milijona evrov, od tega je 
gradnja stala dva milijona evrov. Projekt Kolesarska povezava Ka-
mnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič
Občina Kamnik je v lanskem letu začela in letos zaključila gradnjo 
kolesarske povezave Kamnik–Godič. Uredili smo 3,2 kilometra dol-
go kolesarsko povezavo, ki poteka ob vodotoku Kamniška Bistrica. 
Kolesarska pot se začne v Mekinjah, pri mostu čez Kamniško Bistri-
co, kjer smo uredili varen prehod za pešce in kolesarje in jo na jugu 
navezali na Keršmančev park. Po prečkanju regionalne ceste je ko-
lesarska povezava urejena za nekdanjim objektom Zarja, v nada-
ljevanju pa se naveže na lokalno cesto do podjetja Helios. Pot se 
nadaljuje proti severu, ob ograji objekta Helios, kjer je zaradi preč-
kanja Mlinščice zgrajen prvi od petih mostičkov. Kolesarska pove-
zava vseskozi poteka ob brežini Kamniške Bistrice, na odseku do 
Velikega jeza pa so zgrajeni še štirje mostički. Do gramoznice v Go-
diču se pot oddalji od reke in se dvigne na višjo rečno teraso, na kri-
žišču z lokalno cesto Mekinje–Godič pa zaključi. Pretežni del kole-
sarske povezave je izveden kot novogradnja v širini treh metrov, 
okoli 750 metrov poti pa je speljane po obstoječih prometnih povr-
šinah. Na trasi smo uredili še 12 počivališč, ki so opremljena s klop-

mi in lesenimi igrali, ponekod so postavljena tudi stojala za kolesa. 
Urejena je tudi Kolesarčkova učna pot, ki vse obiskovalce seznanja 
z vsebinami o naravni, kulturni in drugi dediščini s tega območja. 
Kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje zelene osi ob Kam-

niški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta, h kateremu so ob-
čine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopile že leta 1999. 
Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Dom-
žal (z izjemo nekaj manjkajočih odsekov).
Celotna vrednost projekta je 950.000 evrov, od tega je gradnja sta-
la 650.000 evrov. Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofi-
nancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Republika Slovenija.

PRENOVA ŠPORTNEGA PARKA VIRTUS JE 
VELIKA DODANA VREDNOST ZA KAMNIŠKE 
ŠPORTNIKE IN ŠPORT
Občina Kamnik je v lanskem letu posebno pozornost namenila 
urejanju športne infrastrukture, pri čemer je zagotovo ena po-
membnejših investicij prenova Športnega parka Virtus. Celotna 
prenova je razdeljena na več faz, od katerih je prva in verjetno tudi 
najdlje pričakovana ureditev velikega nogometnega igrišča v igri-
šče z umetno travo. Jeseni je bila pripravljena projektna dokumen-
tacija za izvedbo del – PZI, na podlagi katere je bil v februarju izve-
den javni razpis za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. V 
začetku aprila pa so na gradbišču zabrneli gradbeni stroji ter zače-
li dela prenove velikega nogometnega igrišča. Projekt prenove 
športnega parka Virtus – Ureditev velikega nogometnega igrišča z 
umetno travo smo prijavili na razpis Fundacije za šport RS in razpis 
Nogometne zveze Slovenije. S projektom smo bili na obeh razpisih
uspešni, in sicer smo bili v okviru Fundacije za šport opravičeni do
45.210 evrov, s strani Nogometne zveze Slovenije pa je bil projekt
podprt v višini 40.000 evrov. Celotna vrednost investicije je znaša-

la več kot 0,5 milijona evrov. Letos se predvideva izvedba osvetlitve 
velikega nogometnega igrišča z umetno travo, kar bo omogočalo 
izvajanje trenažnega procesa skozi vse leto in tudi v večernih urah. 
V naslednjih letih se bodo uredile oziroma postavile še montažne 
tribune. V okolici parka se v naslednjih fazah predvideva postavitev 
naprav za ulično vadbo.

Pomembne investicije v občini 
Kamnik

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik / Foto: Občina Kamnik

Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji Kamnik in 
postavitev skulpture mamuta / Foto: Občina Kamnik

Prenova športnega parka Virtus / Foto: Občina Kamnik

Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana / Foto: Občina Kamnik

Kolesarska povezava Kamnik–Godič / Foto: Občina Kamnik
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Častni občan:
MATEVŽ KIRN

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Matevžu Kirnu naziv 
častni občan občine Kamnik za desetletja sponzorstva kamni-
škemu športu, velikodušno pomoč skupnosti ter za povezova-
nje in vodenje kamniškega gospodarstva v smeri vsakokratne-
ga razvoja.
Gospodarstvenik, dolgoletni direktor Calcita in velik lokalpatriot. 
To je 75-letni Matevž Kirn, eden najuspešnejših kamniških gospo-
darstvenikov.
Zdi se, da je podjetniško okolje njegov naravni življenjski prostor, 
povezovanje in sodelovanje pa njegovi izjemni vrlini, saj je bil Ma-

tevž Kirn prvi, ki je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja zbral 
in povezal vodilne kamniške vodstvene delavce v Managerski klub 
Kamnik. Želel je povezati močna in zdrava kamniška podjetja s 
skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo v občini in re-
giji. Desetletje pozneje je bil eden od ustanovnih članov Podjetni-
škega kluba Kamnik. »Druženje, izmenjava izkušenj, izobraževa-
nje, srečanja z občinskimi in državnimi organi – kar samo postavlja 
vedno nove izzive in ustvarja sveže ideje. Čas, ki ga boste porabili za 
to, nikoli ne bo vržen proč,« je dejal ob njegovi ustanovitvi. Vse do 
danes Matevž Kirn ostaja pomemben član Podjetniškega kluba Ka-
mnik, ki njegovo delovanje izboljšuje z bogatimi praktičnimi izku-
šnjami in svežimi poslovnimi idejami.
Prvi mož Calcita ni le ljubitelj poslovnih priložnosti, temveč močan 
podpornik športa. Z ogromnim sponzorskim vložkom v kamniška 
športna društva in s posebnim posluhom za razvoj mladih športnih 
talentov je vzpostavil sistem športne vzgoje in spodbujanja talen-
tov v občini. Matevž Kirn je hrbtenica kamniškega športa, ki je pre-
nekateri kamniški klub postavil na slovenski in evropski športni ze-
mljevid. Več kot tisoč lokalnih športnic in športnikov vseh starosti 
ima vnetega mecena, ki jim omogoča vrhunsko strokovno in orga-
nizacijsko podporo. Slednje ni zgolj pozitivno z vidika razvoja 
vrhunskih športnic in športnikov, temveč tudi z vidika večjega špor-
tnega udejstvovanja mladih, ki bi bili sicer izpostavljeni pogosto 
negativnim vplivom moderne družbe.
Matevža Kirna odlikuje čut za družbeno odgovornost, kar se kaže v 
podpori različnim razvojnim in drugim družbenim dejavnostim v 
občini Kamnik. V krajevnih skupnostih Kamniška Bistrica in Godič 
je v preteklosti pomembno prispeval k razvoju prometne infra-
strukture in varnih šolskih poti. Že desetletja lajša finančna breme-
na staršev učenk in učencev Osnovne šole Stranje pri kritju izven-
šolskih dejavnosti; marsikateri med njimi bi svojemu otroku le 
stežka privoščil zimovanje ali šolo v naravi brez pomoči Matevža 
Kirna, ki roke pomoči ne odreka niti okoliškim gasilskim društvom.
To je le nekaj izstopajočih vlog Matevža Kirna, ki pa je tudi spoštljiv, 
odkritosrčen človek, velik zagovornik dialoga in skupnega iskanja 
rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje kamniškega go-
spodarstva in športa. Močno verjame v trdo delo in nenehno vlaga-
nje v razvoj. Vselej pripravljen nuditi pomoč je vzornik vsem, ki že-
lijo prispevati k razvoju Kamnika. Prav je, da se mu za vso 
velikodušnost poklonimo s podelitvijo naziva častni občan občine 
Kamnik.

Zlato priznanje:
IVAN RESNIK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanu Resniku zlato 
priznanje Občine Kamnik za uspešno izpeljane obnove kam-
niških planinskih koč ter promocijo planinstva v občini in Slo-
veniji.

Ivan Resnik je bil dolgih štirinajst let predsednik Planinskega 
društva Kamnik, ki sodi med najbolj prepoznavna društva v občini 
Kamnik in širše v Sloveniji že od njegove ustanovitve leta 1893.
V času njegovega predsedovanja je bilo izvedenih več pomembnih 

projektov. Prenova Kamniške koče na Kamniškem sedlu leta 2012 
je bil prvi večji podvig, ki je predstavljal velik finančni zalogaj in od-
govornost pri vodenju. Prenova je bila izpeljana s pomočjo Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Notranjost koče je bila funkcio-
nalno posodobljena in tehnološko dodelana. S prenovljeno 
kuhinjo, ki izpolnjuje predpisane standarde, prenovljeno notranjo 
opremo, nadgradnjo solarnega sistema in novimi apartmaji je pos-
tala koča moderna. Ivan Resnik se je kot prostovoljec, tudi z oseb-
nimi tveganji, izkazal za odličnega koordinatorja in je po načelu 
dobrega gospodarjenja izpeljal skoraj nemogoč projekt.
V letu 2018 je bila izvedena podobna notranja prenova Cojzove 
koče na Kokrskem sedlu. Prenovljen je bil novejši del stavbe z mo-
derno kuhinjo, sanitarijami in notranjo opremo ter tehnološki del 
stavbe. Takratni predsednik društva je z ekipo prostovoljcev in pod-

jetnikov tudi sam neposredno sodeloval. V preteklem letu pa je so-
deloval pri obnovi jedilnice v lesenem delu koče, ki je zaradi epide-
mije morala počakati.
Poleg vseh drugih akcij se je Ivan Resnik vedno zavzemal za širšo 
promocijo planinstva v občini in Sloveniji, s čimer je dosegel in oh-
ranjal številno članstvo društva, spodbujal je k delu, ohranjal sode-
lovanje z društvom iz pobratenega mesta Trofaiach, z Občino Ka-
mnik in bil vseskozi dejaven tudi na Planinski zvezi Slovenije. V 
Gospodarski komisiji Planinske zveze Slovenije je še vedno po-
memben član.
Po prenehanju predsedniške funkcije Ivan Resnik opravlja naloge 
podpredsednika društva in načelnika Odseka za gospodarstvo in 
koče ter je eden izmed najbolj dejavnih članov društva. Tako je v 
letu 2021 skupaj z ekipo prostovoljcev prevzel vodenje verjetno 
najtežjega projekta v zgodovini društva – obnovo zunanjosti in 
energetsko prenovo obeh društvenih koč. Obnovo je sofinanciralo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis je bil zah-
teven celo za strokovnjake s tega področja, za dodatno tveganje pa 
je poskrbel še kratek rok. Tako je bilo treba obe obnovi izvesti v eni 
sezoni, kar v visokogorju pomeni štiri poletne mesece. Projekt se je 
zdel neizvedljiv, za nameček pa dolgo ni bilo jasno, ali bosta sofi-
nancirani obe koči. Ivan Resnik se je ponovno izkazal za odličnega 
koordinatorja in človeka pravih odločitev, ki je z izbrano ekipo in 
pomočjo prostovoljcev ter podjetnikov uspešno izvedel vsa zadana 
dela.
Delo Ivana Resnika se v gospodarstvu Planinskega društva Kamnik 
močno odraža in presega okvire društvenega delovanja. Z njegovo 
pomočjo Planinsko društvo Kamnik in z njim občina Kamnik lahko 
zreta v prihodnost planinskega turizma in postavljata kamniške 
koče ob bok vsem kočam v alpskem svetu.
Poleg napisanega pa Ivana Resnika zaznamuje še srčnost, ki jo ce-
nijo njegovi prijatelji, sodelavci in sopotniki. Ivan Resnik nikoli ne 
pozabi svojega planinskega in alpinističnega izvora ter še vedno 
zahaja v gore in sledi svojemu srcu. Ob vseh obveznostih planin-
stvo deli tudi z družino in način življenja predaja svojim vnukom.

Zlato priznanje:
SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE - KAMNIK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Kulturnemu društvu 
Simfonični orkester Domžale - Kamnik zlato priznanje Občine 
Kamnik za vrhunski 50-letni ustvarjalni nivo delovanja z ra-
znovrstnimi, tematsko zaokroženimi, vedno izvirnimi in kako-
vostno izvedenimi projekti kot tudi tradicionalnimi klasičnimi 
glasbenimi koncerti.

Simfonični orkester Domžale - Kamnik že pol stoletja bogati kul-
turno krajino občine Kamnik. Je najstarejši tovrstni ljubiteljski se-
stav na Slovenskem, uradno ustanovljen 28. februarja 1972, ki zdru-
žuje glasbenike ne le s področja obeh občin, temveč tudi širše; 
sestavljajo ga profesionalni in amaterski glasbeniki najrazličnejših 
starosti in usmeritev, vse od učencev glasbenih šol do zdravnikov, 
učiteljev, strojnikov, upokojencev različnih strok ... Že od samih za-
četkov društvo iz ljubezni do glasbe spodbuja in krepi medgenera-

cijsko sodelovanje, skrbi za nepretrgano vključevanje mladih glas-
benic in glasbenikov ter poleg žanrsko lahkotnejših projektov z 
raznovrstnimi, pogosto tematsko zaokroženimi, a vedno izvirnimi 
in kakovostno izvedenimi projekti skrbno neguje tradicijo klasič-
nih glasbenih koncertov, katerih krona so vsakoletni novoletni kon-
certi, ki so bili pred pol stoletja v takšni obliki prvi na Slovenskem.
Na svoje sporede poleg standardnega simfoničnega repertoarja 
pogosto vključuje dela slovenskih avtorjev, kot so ustanovitelj in 
dolgoletni prvi dirigent orkestra prof. Tomaž Habe, Marjan Kozina, 
Matija Bravničar, Blaž Arnič ... Mnoga Habetova dela je orkester iz-
vedel prvič, v zadnjih petih letih med drugim tudi dve vsebinsko s 
Kamnikom povezani skladbi. To sta Veronikina usoda – balada za 
violončelo in klavir (2017) in orkestrska fantazija Grem v planine, 
krstno izvedena na 50. Novoletnem koncertu. Sestav kljub prete-

žno ljubiteljski sredini dosega visoko umetniško poustvarjalno ra-
ven, pa naj bo na področju filmske, rokovske, sakralne ali klasične 
glasbe. Med najodmevnejšimi projekti Simfoničnega orkestra 
Domžale - Kamnik zadnjih let poleg novoletnih koncertov velja 
omeniti koncertno-založniški projekt Glasba v srcu, srce v glasbi – 
Tomaž Habe, ki je bil posvečen ustanovitelju orkestra ob 70-letni-
ci, koncert Vonj po severu, rock koncert – Simfoniki Domžale - Ka-
mnik & Moonlight Sky, koncert sakralne glasbe Josepha Haydna in 
Mauricea Durufléja z ameriškim zborom Smith College Alumnae 
in projekt Nedokončana popolnost, ki je bil namenjen solističnim 
nastopom izstopajočih mladih glasbenic in glasbenikov kamniške 
in domžalske občine. Tudi sicer podpiranje in promoviranje nadar-
jenih mladih še vedno ostaja eno od primarnih načel društva.
Muzikolog in kritik dr. Franc Križnar je v kritiki, ki je izšla maja 2017 
v glasilu Slamnik Občine Domžale po koncertu Glasba v srcu, srce v 
glasbi, laskavo zapisal naslednje: »Po nekaj desetletjih aktivnega 
spremljanja tega korpusa lahko ugotovim, da je bil ta nenehno v 
vzponu, sicer ne preveč radikalnem dvigu, pa vendarle bi za 
zdajšnjo generacijo Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik z di-
rigentom Slavenom Kulenovićem lahko z vsemi argumenti ugoto-
vil, da so slednji v skupni spregi v zenitu svojega razvoja.«
Orkester je v lanskem letu praznovanje 50-letnice obeležil s slav-
nostno akademijo (15. 6. 2022, Dom kulture Kamnik), na katerem so 
bila izvedena dela izključno slovenskih komponistov. Dober mesec 
pred tem se je orkester soočil s tehtnim klasičnim repertoarjem veli-
kanov simfonične glasbe – Beethovna, Schuberta in Wagnerja (23. 4. 
2022, Dom kulture Kamnik, in 24. 4. 2022, Kulturni dom Franca Ber-
nika Domžale). Jeseni se je poklonil velikanom slovenske popevke 
(17. 9. 2022, Športna hala Domžale). Leto je zaključil z izvedbo novo-
letnih koncertov (22. in 23. 12. 2022, Dom kulture Kamnik, in 27. 12. 
2022, Športna hala Domžale) s tehtnim programom, ki je daleč pre-
segel nivo amaterizma in navdušil domače občinstvo.

Srebrno priznanje:

MARIJA MOŠNIK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Mariji Mošnik srebrno 
priznanje Občine Kamnik za dolgoletno delo na področju kul-
ture, turizma, dobrodelnosti in odkrivanja lokalne zgodovine.

Marija Mošnik je bila dva mandata članica Občinskega sveta Obči-
ne Kamnik. V tem času si je zelo prizadevala za obnovo kulturnih 
domov, izboljšanje pogojev bivanja invalidov in starejših v kam-
niški občini, bila je tudi pobudnica vgradnje dvigala za invalide v 
Domu kulture Kamnik.
Organizirala je mnogo dobrodelnih akcij ali sodelovala pri njih. Se-
dem let je bila z odločbo Centra za socialno delo Kamnik skrbnica 
za posebne primere. Vedno in povsod je poudarjala pomembno 
delo kamniške Gorske reševalne službe in ljudi spodbujala k po-
moči pri zbiranju sredstev za nove prostore.
Kot lokalna turistična vodnica z licenco je vedno z veseljem vodila 
turiste po Kamniku in okolici, tudi argentinske maturante in Slo-
vence iz Berlina, za katere je organizirala izlete in srečanja.

Nagrajenci Občine Kamnik

Matevž Kirn / Foto: Gorazd Kavčič Ivan Resnik / Foto: Gorazd Kavčič Mihael Kozjek, predsednik Simfoničnega orkestra Domžale 
- Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Blizu ji je kultura. V preteklosti je v Knjižnici Franceta Balantiča Ka-
mnik vodila kar nekaj pogovorov z različnimi avtorji knjižnih del, 
kot so Tomo Križnar, Franc Drolc, Viki Grošelj, Vladimir Habjan, 
Mojca Luštrek. Pomagala je pri organizaciji kulturnih prireditev, pi-
sala scenarije za koncerte in prireditve ter jih tudi vodila. O njih in 
o ljudeh iz kamniške občine je napisala nešteto člankov, delala in-
tervjuje za Kamniškega občana, Kamniške novice, Gorenjski glas, 
Družino, Novi tednik, Špitavske novice, Radio Slovenija, Radio Og-
njišče. Za Kamniški zbornik je napisala članke o glasbeniku p. An-
geliku Hribarju, alpinistu Tomažu Humarju, Alojziji Drolc, materi 
desetih cesarjevih vojakov, o rezbarju Ivanu Klemenu in sorodnici 
pesnika Prešerna Ivanki Smolnikar.
Vedno je rada pisala. Blizu ji je delo z ljudmi. Pisala je govore za 
borčevske proslave in za nagovore škofom ob birmi. Nanjo so se in 
se še vedno obračajo za pomoč ljudje, ki se znajdejo v stiski. Pred-
vsem starejšim piše različne vloge, pritožbe, prijave na razpise, iz-
polnjuje različne obrazce za urade, zavarovalnice, vsakdanje stvari. 
Nikoli ne odreče, ko ljudje potrebujejo govor ob jubileju ali ob slo-
vesu od najdražjih. Ne glede na to, kdo je človek, ki je umrl, naj bo 
pomembnež ali revna kmečka mati, vedno je pripravljena vse dru-

go pustiti, napisati besede slovesa in jih ob grobu tudi prebrati. Čez 
200 se jih je že nabralo.
Marija Mošnik je že dolgo aktivna članica Medobčinskega društva 
invalidov Kamnik, od upokojitve dalje tudi Društva upokojencev 
Motnik - Špitalič, kjer sodeluje v projektu Starejši za starejše, v kul-
turni sekciji in mesečno pripravlja kulturno-turistično-pohodniške 
izlete z javnim prevozom po slovenskih krajih, kjer skupaj odkriva-
jo, kje vse so delovali ali živeli znani Kamničani.
V zadnjih letih jo je pritegnilo rodoslovje in domoznanstvo. Veliko 
časa preživi v arhivih, kjer odkriva stare zapise o življenju in delu 
ljudi s kamniškega območja in pozabljeno zgodovino domačih kra-
jev, predvsem Špitaliča in Motnika. Ljubiteljsko je raziskala tržaške 
in ljubljanske najdenčke v župnijah Špitalič in Zgornji Tuhinj, pog-
lobila se je v hišna imena domačij v Špitaliču, odkrila marsikatero 
zgodbo in osvetlila zgodovino posameznih hiš. Pred kratkim je za 
Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik napisala vodnik Špitavska li-
terarna transverzala in dogodek tudi vodila. Včasih jo kdo vpraša, 
kaj ima od tega, ko kar naprej za nekoga nekaj piše, raziskuje. Pra-
vi, da iz lastnih izkušenj ve, kako je, če si na tleh, pa ti nekdo ponu-
di pomoč v stiski. Zato z veseljem pomaga. Občinsko priznanje naj 
bo zahvala za njeno nesebično razdajanje v korist mnogih kam-
niških občank in občanov.

Srebrno priznanje:
SREČKO PODBEVŠEK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Srečku Podbevšku 
srebrno priznanje Občine Kamnik za dolgoletno udejstvova-
nje na področju alpinizma in gorskega reševanja, nadpov-
prečno angažiranost pri vodenju Društva Gorska reševalna 
služba Kamnik in odločilen prispevek pri pridobivanju 
društvenih prostorov.

Kamničan Srečko Podbevšek, rojen leta 1952, je bil kot osnovnošo-
lec več let član kamniških tabornikov, Rodu bistriških gamsov. Z nji-
mi je že obiskoval gore in taboril tudi v resnejših razmerah. Kasne-
je se je priključil Planinskemu društvu Kamnik, bil ves čas aktiven 
planinec in postal uspešen načelnik Mladinskega odseka ter tajnik 
Planinskega društva Kamnik. V alpinistično šolo Alpinističnega od-
seka pri Planinskem društvu Kamnik se je vključil že leta 1969. Al-
pinist je postal leta 1971. V kamniško Postajo gorske reševalne služ-
be je vstopil leta 1973, kar pomeni, da letos obeležuje 50 let 
gorskega reševanja. Izpit za gorskega reševalca je opravil leta 1975.
Med vidnejše alpinistične vzpone Srečka Podbevška lahko štejemo 
zimsko ponovitev Centralne smeri v zahodni steni Planjave, 
prvenstveno smer Steber počitkov v vzhodni steni Brane, uspešno 
je plezal tudi v Tatrah leta 1972 na izmenjavi s poljskimi plezalci. Iz-
redno se je izkazal kot pobudnik in koordinator reševanja s franco-
skimi gorskimi reševalci, ko se je leta 1977 v neurju na območju 
Mont Blanca izgubilo in ponesrečilo sedem kamniških alpinistov.
Podbevšek je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja več let kot 
načelnik Mladinskega odseka Planinskega društva Kamnik soorga-
niziral Pohode po poteh II. grupe odredov. Več let je bil tudi tajnik 

in član upravnega odbora Planinskega društva Kamnik. Na Postaji 
gorske reševalne službe je bil blagajnik.
S strokovnim znanjem in izkušnjami je bil generalni sekretar Pla-
ninske zveze Slovenije, sicer pa je službeno deloval na vodstvenih 
položajih kot komercialni direktor in direktor prodaje (Titan, Utok, 
Induplati) pa tudi kot samostojni podjetnik.
Srečko Podbevšek je prevzel vodenje Društva Gorska reševalna 
služba Kamnik leta 2017, v kriznih časih, ko je ostalo brez svojih 
prostorov in se je moralo konec leta 2018 izseliti, na vidiku pa ni 
bilo nobene rešitve. Takrat je bilo treba stopiti skupaj in se v polni 
meri angažirati. V obdobju, ko je bilo v delovanju društva čutiti ve-
liko napetosti, je bil Srečko Podbevšek tisti, ki je vlekel niti skupaj 
in je uspel povezati ter ponovno utrditi društvo. Z nadpovprečno 
pozitivno in uspešno angažiranostjo ter povezovanjem je društvo 
pripeljal do tega, da je izbralo in dobilo primerno lokacijo za lastne 
prostore, nato pa je nadvse vztrajno in premišljeno vodil zahtevno 
obnovo in ureditev zgradbe, pri čemer je neutrudno sodelovala ve-
lika večina gorskih reševalcev. Prav zaradi Podbevškovega izredne-
ga truda je bilo društvo deležno veliko razumevanja in pomoči Ob-
čine Kamnik in drugih podpornikov.

Društvo Gorska reševalna služba Kamnik je zato sedaj imetnik no-
vih, sodobnih in nujno potrebnih večnamenskih društvenih pro-
storov. Samostojno pridobljeni prostori so v slovenskem gorniškem 
okolju in tudi širše še vedno zelo odmevni. To je namreč šele drugi 
primer, poleg Društva Gorska reševalna služba Radovljica, da so 
gorski reševalci tudi lastniki prostorov.
Srečko Podbevšek je z vsemi uspehi, mirnim nastopom in besedo 
dosegel izredno velik ugled tudi v slovenskem merilu. Njegovo 
tehtno strokovno mnenje veliko pomeni vodstvu Gorske reševalne 
zveze Slovenije ter prispeva k ugledu članic, članov in celotnega 
društva, prav tako pa to pomeni izredno priznanje našemu Kamni-
ku, zato si nedvomno zasluži srebrno priznanje Občine Kamnik.

Srebrno priznanje:
KULTURNO DRUŠTVO TUHINJ

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Kulturnemu društvu 
Tuhinj srebrno priznanje Občine Kamnik za več kot 70-letno 
uspešno in prizadevno delo na področju ljubiteljske kulture, 
ohranjanja etnološke dediščine in širjenja kulture med ljud-
mi. S svojimi gledališkimi nastopi doma, po Sloveniji in v tuji-
ni je pripomoglo tudi k prepoznavnosti občine Kamnik.

Ljubiteljska kultura se je v Tuhinju že od nekdaj prenašala iz roda v 
rod, še posebno gledališka dejavnost. Že pred drugo svetovno voj-
no je v okviru gasilskega društva deloval prosvetni odsek – dramski 
krožek. Po vojni je leta 1947 začelo delovati Prosvetno društvo Tu-
hinj, ki je bilo v register društev vpisano leta 1952. Kasneje se je pre-
imenovalo v Kulturno prosvetno društvo Tuhinj, decembra 2022 pa 
je minilo 22 let, odkar deluje pod imenom Kulturno društvo Tuhinj.
V sedmih desetletjih se je zvrstilo mnogo prireditev, delovale so 
različne sekcije, kot zvezda stalnica pa je vedno sijala dramska sku-
pina, ki je na oder postavila veliko gledaliških del in z njimi navdu-
ševala doma, pa tudi na gostovanjih po Sloveniji, v Srbiji, Avstriji, 
dvakrat pri Slovencih v Berlinu, največji zalogaj pa je bilo gostova-
nje v Argentini leta 2010.
V preteklosti so na oder v sezoni postavili celo po dve gledališki 
predstavi – starejša in mlajša generacija, vsaka po eno. Dvorana na 
Lazah v Tuhinju je vedno pokala po šivih. Kljub pomanjkanju opre-
me in neprijaznim pogojem nikoli niso obupali, saj so se vedno 
našli srčni posamezniki, ki so želeli, da se kulturna dejavnost v kra-
ju razvija in širi. Veliko truda in prostovoljnega dela so vložili v zad-
njo prenovo dvorane, za kar gre zahvala tedanjemu vodstvu, člani-
cam in članom upravnega odbora društva ter Občini Kamnik. 
Popolnoma prenovljeno dvorano z novimi garderobami in sanita-
rijami so slovesno predali namenu ob občinskem prazniku leta 
2010.
V dvorani Kulturnega doma na Lazah v Tuhinju so gostovale števil-
ne domače in tuje gledališke skupine, vrstili so se koncerti, organi-
zirani so bili filmski večeri, potopisna predavanja, športne in druge 
dejavnosti. Članice in člani so radi sodelovali na različnih etnolo-
ških prireditvah. Delo starejših je dalo zagon mladinski gledališki 
skupini in mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki so v društvo pri-

nesli nov veter in nove dejavnosti, kot so lutkarstvo, ples, večer po-
ezije na spletu, pustno rajanje za najmlajše.
Društvo je vedno dobro sodelovalo s Krajevno skupnostjo Tuhinj in 
Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju – Podružnično šolo Zgornji Tu-
hinj. S skupnimi močmi so obogatili različne dogodke. V jubilej-
nem letu 2022 se je zvrstilo več prireditev, praznovanje 70-letnice 
pa zaključilo z bogatim štiridnevnim kulturnim programom v sep-
tembru. Ob tej priložnosti je bila izpolnjena dolgoletna želja članic 
in članov društva, da so izdali jubilejni zbornik z naslovom Spo-
minska knjiga Kulturnega društva Tuhinj s podnaslovom Kulturni 
utrinki v sliki in besedi ob 70-letnici društva: zbornik KD Tuhinj 
1952–2022. Vse delo, razen tiskanja, so opravili z lastnimi močmi, 
tudi oblikovanje in prelom. Zbornik je izšel v 500 izvodih in ima 
248 strani.
Brane Vrankar, predsednik Kulturnega društva Tuhinj, je v zborni-
ku zapisal: »Človek še vedno hrepeni po lepem in Tuhinj je še ved-
no zibelka naklonjenosti, ki vztrajno spodbuja, radovedno sprem-
lja in navdušeno pozdravlja amatersko umetniško ustvarjanje vseh 
vrst in oblik. Predvsem seveda gledališko, vendar je bila tudi pesem 
vedno prisotna in obenem je bil vedno prostor tudi za kaj novega.«

Kulturno društvo Tuhinj je stopilo v 71. leto uradnega delovanja. Pri 
tem ne gre zanemariti besed urednice zbornika Ive Bajde, da so po-
membno vlogo odigrali prvi akterji, iz česar se je rodila ustvarjal-
nost kasnejših generacij. Občinsko priznanje Kulturnemu društvu 
Tuhinj je zahvala za dolgoletno uspešno delo in hkrati spodbuda 
mladim, da to delo nadaljujejo in nadgrajujejo.

Bronasto priznanje:
MARJANA CVIRN

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Marjani Cvirn bronas-
to priznanje Občine Kamnik za prispevek pri širjenju reje in 
prepoznavnosti drobnice tako v kamniški občini kot tudi izven 
njenih meja.

Marjana Cvirn s stalnim bivališčem v Kamniku se je rodila leta 1959 
materi Ani in očetu Pavlu. Leta 1966 je začela obiskovati Osnovno 
šolo Toma Brejca v Kamniku, ki jo je zaključila leta 1974. Isto leto se 
je vpisala na Gimnazijo Rudolfa Maistra v Kamniku, ki jo je zaklju-
čila leta 1978. Nato se je vpisala na Biotehniško fakulteto – Oddelek 
za živinorejo (danes Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko). Diplomirala je jeseni leta 1983 z najvišjo možno oceno in za di-
plomsko nalogo prejela študentsko Prešernovo nagrado. Pridobila 
je naziv diplomirana inženirka kmetijstva živinorejske smeri. Leta 
1984 se je 1. marca zaposlila na Biotehniški fakulteti, kjer je kot 
mlada raziskovalka in asistentka za predmet Splošna prehrana ži-
vali delala do 31. maja 1995. Od 1. junija do konca novembra 1995 je 
honorarno delala v Časopisno-založniški družbi Kmečki glas, kjer 
je skrbela za promocijo njihovih edicij. Od 1. decembra 1995 dalje 
je zaposlena pri Kmetijski založbi iz Slovenj Gradca kot urednica 
strokovne revije Drobnica.
Ljubezen do kmetijstva in še posebej do drobnice jo je pripeljala 
do sodelovanja z ovčerejci in kozjerejci, ki so se v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja začeli povezovati v društva. Tudi na Kamniškem 
je bilo vedno več zanimanja za rejo drobnice in Marjana Cvirn je 
rejce spodbujala, da ustanovijo društvo. Ko so se leta 2001 rejci 
združili v Društvu rejcev drobnice Kamnik, se je udeležila ustanov-
ne seje in prevzela delo tajnice društva, ki ga še vedno opravlja. V 
okviru društva je z organiziranjem izobraževanj in strokovnih pre-
davanj spodbujala rejo ovc in koz, hkrati pa organizirala prireditve 
za promocijo proizvodov iz reje drobnice tako med članicami in 
člani društva kot tudi med možnimi kupci teh izdelkov. Kamniško 
društvo je na Menini planini na njeno pobudo dvakrat pripravilo 
državno tekmovanje v striženju ovc. Za članice in člane društva je 
organizirala delavnice o pravilnem ravnanju z mesom drobnice in 
kulinarična srečanja, na katerih so spoznavali različne jedi iz ja-
gnjetine in kozličevine. Bila je pobudnica predstavitve drobnice s 
prikazom striženja ovc in razstavo drobnice na dnevu odprtih vrat 
v eni kamniških osnovnih šol. Sodelovala je pri promocijskem pro-
jektu kulinarične prepoznavnosti Okusi Kamnika, v katerega je 
vključila ocvrtega jagenjčka oziroma kozlička.
Članice in člane društva je spodbudila, da so z združenimi močmi 
ob dvajsetletnici delovanja društva pripravili odmevno prireditev 

Marija Mošnik / Foto: Gorazd Kavčič Srečko Podbevšek / Foto: Gorazd Kavčič Brane Vrankar, predsednik KD Tuhinj / Foto: Gorazd Kavčič
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Praznik drobnice, s katero so sokrajankam in sokrajanom ter obi-
skovalkam in obiskovalcem iz vse Slovenije predstavili drobnico in 
proizvode iz reje drobnice. Za uspešno izvedbo te prireditve je bila 
njena vloga ključna.
S svojim delom je prispevala k večji prepoznavnosti drobnice tako 
v kamniški občini kot tudi izven njenih meja. Tudi zaradi velikega 

števila ovc in koz, ki se pasejo na hribovitih kmetijah, je naša pokra-
jina obdelana in s tem privlačna za obiskovalce.
Marjana Cvirn prispeva k razvoju reje drobnice tudi izven občin-
skih meja, saj je dolgoletna tajnica Zveze društev rejcev drobni-
ce Slovenije. Z urejanjem revije Drobnica pomaga do znanja tis-
tim, ki želijo začeti rejo ali pa potrebujejo več znanja na tem 
področju. Trdno verjame v drobnico in premika meje v glavah 
ljudi, ki se vedno bolj osvobajajo predsodkov do proizvodov iz 
ovčereje in kozjereje.

Bronasto priznanje:
MARIJA JUTERŠEK

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Mariji Juteršek bro-
nasto priznanje Občine Kamnik za dolgoletno neutrudno de-
lovanje na humanitarnem področju.

Marija Juteršek svoje poslanstvo in smisel življenja vidi v pomoči lju-
dem v stiski, kar tudi sovpada s temeljem delovanja humanitarne or-
ganizacije Karitas, ki se ji je pridružila že pred več kot tridesetimi leti. 
Kot prostovoljka se je sprva vključila v Župnijsko karitas Kamnik, ker 
pa so bili prostorski pogoji delovanja neustrezni in sam domet po-
moči potrebnim omejen, je s skupino sodelavk in sodelavcev leta 
2009 dejavno pripomogla k ustanovitvi Župnijske karitas Šmarca - 
Duplica, prevzela vodenje in s tem tudi odgovornost. Z drugimi pro-
stovoljkami in prostovoljci je v tej lokalni skupnosti Karitasa dobro 
spoznala okoliščine na terenu humanitarne dejavnosti in vedno sle-
dila bistvenemu cilju pomoči, ki je naravnana tudi na ohranjanje 
spoštovanja in človekovega dostojanstva. Dobrohotno sodeluje in 
nudi vsakovrstno pomoč šibkim na poti lastne osamosvojitve in 
prevzemanja odgovornosti za svoje življenje. Pri delu se srečuje s tež-
kimi socialnimi primeri, največja spodbuda za vztrajanje pa ji je, ko 
sreča osebo, ki se reši iz stiske in ne potrebuje več pomoči. Na tem po-
dročju delovanja je vzpostavila tudi sodelovanje s socialnimi in pat-
ronažnimi službami. Starejšim in gibalno oviranim je omogočila 
dostavo materialnih dobrin v obliki paketov hrane na dom, mlajšim 
družinam pa pogosto tudi plačilo šolskih potrebščin. S sodelavkami 
in sodelavci se udeležuje seminarjev, ki jih pripravlja Škofijska kari-
tas Ljubljana, kjer je govora o zasvojenosti, depresiji, težko rešljivih 
primerih in drugih težavah, ki se pojavljajo kot posledica vedno hi-
trejšega tempa življenja. Pri posamezniku upošteva njegovo kulturo 
in vrednote, pri delu z njimi pa se opira na pozitivne strani njihovega 
življenja. Z veseljem se je pridružila pobudi, da se združijo moči Žu-
pnijske karitas Šmarca - Duplica in Župnijskega pastoralnega sveta 
ter se organizira letno srečanje z bogoslužjem za starejše, bolne, in-
valide in njihove spremljevalce.

Marija Juteršek je družbeno aktivnost v preteklosti udejanjila tudi s 
sodelovanjem v Svetu Krajevne skupnosti Šmarca, katerega članica 
je bila dve mandatni obdobji. Prav tako je v domači župniji dolga 
leta dejavna članica Župnijskega pastoralnega sveta, kjer skupaj z 
drugimi članicami in člani skrbi za povezanost, spoštovanje, prija-
teljstvo med farankami in farani, njene pozitivne vrednote, vedrina 
in delavnost pa bogatijo lokalno skupnost, ki ji pripada. Je zagovor-
nica spoštljivega dialoga; pravičnost z zdravo mero razuma, vztraj-
nost, natančnost, odločnost in timska naravnanost pa so lastnosti, ki 

jo najbolj opredeljujejo. Sokrajanke in sokrajane ozavešča, da bi pre-
poznavali stisko ljudi, ki jih usoda pahne na rob preživetja.
Marija Juteršek tako v domačem okolju kot tudi v celotni občini s 
srcem, odprtim za skupnost, širi poslanstvo vere v sočloveka, ki mu 
življenje ni prizaneslo in se je znašel v težavah in preizkušnjah, ki jim 
ljudje marsikdaj nismo kos. Vse to jo dela veliko, daje vzor in zgled o 
nesebični pomoči najranljivejšim članicam in članom naše družbe, 
zato si zasluži bronasto priznanje Občine Kamnik.

Marjana Cvirn / Foto: Gorazd Kavčič

Marija Juteršek / Foto: Gorazd Kavčič

Program prireditev ob občinskem prazniku
Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku naše 
lokalne skupnosti, na številnih mestih spominjamo dediščine 
kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra - 
Vojanova. Ob praznovanju tako Občina Kamnik pripravlja 
pester program prireditev skupaj s krajevnimi skupnostmi, 
javnimi zavodi, kulturnimi društvi in številnimi drugimi 
posamezniki. Z raznovrstnimi dogodki in prireditvami pa se 
spominjamo Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki nam jo 
je zapustil kamniški rojak. Spominjamo se njegovega izjemnega 
prispevka k ohranitvi slovenskega ozemlja in severne meje.

Še posebej slovesno bo ob prazniku naše občine, ki ga bomo 
zaznamovali v sredo, 29. marca 2023, ko bodo na Glavnem trgu 
ob 16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa 
Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo začela proslava s 
položitvijo cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, osrednja 
slovesnost s podelitvijo priznanj Občine Kamnik (naziv častni 
občan, dve zlati, tri srebrna in dve bronasti priznanji Občine 
Kamnik) pa se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Ta 
dan bo svoja vrata odprla tudi Rojstna hiša Rudolfa Maistra na 
Šutni, kjer si boste lahko brezplačno ogledali stalno razstavo, ki 
je posvečena Rudolfu Maistru in njegovim borcem.

Vesel bom vašega obiska na številnih slovesnostih in prireditvah, 
zato vljudno vabljeni v Kamnik – Maistrovo mesto.

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop. Več o praznovanju 
občinskega praznika najdete na uradni spletni strani Ob-
čine Kamnik www.kamnik.si.

14. 3. ob 16. uri
ODPRTJE RAZSTAVE LITERARNIH IN LIKOVNIH 
DEL NA TEMO ČASTNI OBČAN KAMNIKA - Dela 
učenk in učencev osnovnih šol desetega 
nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih 
organizacij občin Kamnik in Komenda
KAMNIK, PREDDVERJE OBČINE KAMNIK
Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki 
združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik 
- Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Poli-
cijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Obmo-
čno združenje slovenskih častnikov Kamnik - Komenda in Društvo 
general Maister Kamnik, skupaj z Društvom Dogodek Kamnik 

pripravlja razstavo likovnih ter literarnih del učenk in učencev dru-
ge in tretje triade kamniških osnovnih šol, ki so sodelovali na deve-
tem nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in 
domoljubnih organizacij. Predstavili se bodo učenke in učenci 
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, 
Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Stranje in Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju. Do sredine meseca aprila bodo tako v prostorih 
občinske stavbe na ogled likovna in literarna dela ter pogledi in 
razmišljanja mladih na temo Častni občan Kamnika.

14. 3. ob 17. uri
REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL 
MAISTER KAMNIK
KAMNIK, OBČINA KAMNIK
Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik, ki 
bo potekala v drugem nadstropju občinsko-upravne stavbe, bodo 
člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in spreje-
li program dela za leto 2023.

15. 3. od 9. uri
RAZSTAVA ARHITEKTURA IN KULTURA - 
Razstava otroških likovnih del Vrtca Antona 
Medveda Kamnik
KAMNIK, VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK,  
ENOTA ROŽLE
V enoti Rožle Vrtca Antona Medveda Kamnik (Novi trg 26 b) bo na 
ogled razstava likovnih del otrok Vrtca Antona Medveda Kamnik z 
naslovom Arhitektura in kultura. Navdih za ustvarjanje so otroci in 
pedagoški delavci našli ob spoznavanju del in življenja Jožeta Pleč-
nika, z odprtjem razstave pa bodo zaznamovali 150. obletnico 
rojstva našega priznanega arhitekta.

15. 3. ob 16. uri
REZ KAMNIŠKE POTOMKE NAJSTAREJŠE VINSKE 
TRTE
KAMNIK, PARK EVROPA
Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v vi-
nogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno op-
ravilo. Rez potomke mariborske Stare trte, najstarejše žlahtne vin-
ske trte na svetu, sorte modra kavčina ali žametovka bo opravil 
kamniški viničar Miro Sanabor, ki bo razdelil tudi nove cepljenke.

15. 3. ob 18. uri
RAZSTAVA KAMNIK, MOJE MESTO - Razstava 
otroških likovnih del Zasebnega vrtca Zarja
KAMNIK, OSREDNJA PROSTORA ZASEBNEGA VRTCA 
ZARJA
V osrednjih dveh prostorih Zasebnega vrtca Zarja  bo potekalo od-
prtje razstave likovnih del otrok Zasebnega vrtca Zarja z naslovom 

Kamnik, moje mesto. Navdih za ustvarjanje so otroci in pedagoški 
delavci našli na sprehodih in v igri ter ob raziskovanju našega 
mestnega jedra. V središču programa odprtja obeh razstav bo na-
stop otrok, vsebinska nit pa bo prepletala ljudsko izročilo in mesto 
Kamnik, kot ga doživljajo otroci.

16. 3. ob 14. uri
ODPRTJE NOVIH PROSTOROV FIZIOTERAPIJE V 
ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA 
KAMNIK

KAMNIK, ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK
Občina Kamnik in Zdravstveni dom (ZD) dr. Julija Polca Kamnik sta 
uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje, kamor smo 
oddali vlogo za prijavo na »Javni razpis za sofinanciranje investicij 
na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za 
leti 2022 in 2023«, v sklopu katerega se je v sodelovanju z ZD Ka-
mnik izvajal projekt Urejanje prostorov nad garažami Zdravstve-
nega doma Kamnik. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija 
in nadzidava dela obstoječega Zdravstvenega doma dr. Julija Polca 
Kamnik. Dvignili so ostrešje trakta nad garažami urgentnih vozil in 
tako povečali prostore fizioterapije ter izdelali prostore za dve novi 
družinski ambulanti.

17. 3. od 8. do 13. ure
OTROŠKI PARLAMENT
KAMNIK, DOM KULTURE KAMNIK IN OBČINA KAMNIK
Osnovna šola Stranje je letošnje leto organizatorica Otroškega par-
lamenta na občinski ravni. Otroški parlamenti so program vzgoje 
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otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujajo 
k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražuje-
jo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratične-
ga dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo 
se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na 
nacionalnem otroškem parlamentu. Vodja letošnjega Otroškega 
parlamenta na občinski ravni, ob podpori Javnega zavoda za kultu-
ro Kamnik in Mladinskega centra Kotlovnica, je svetovalna delavka 
Osnovne šole Stranje Sanja Klemenc. Letošnja posebna gostja bo 
znana kamniška glasbenica Manca Berlec. Otroci bodo srečanje za-
čeli v Mladinskem centru Kotlovnica, ob 12. uri pa bodo v sejni dvo-
rani Občine Kamnik debatirali in glasovali o temah, ki bodo na spo-
redu čez dan.

18. 3. ob 17. uri
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM 
DNEVU
ČRNA PRI KAMNIKU, PODRUŽNIČNA ŠOLA GOZD
Krajevna skupnost Črna skupaj s Podružnično šolo Gozd pripravlja 
kulturno prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

20. 3. ob 16. uri
ODPRTJE DVEH ASFALTIRANIH ODSEKOV 
JAVNIH POTI V VOLČJEM POTOKU
KAMNIK, NASPROTI PARKIRIŠČA ARBORETUMA VOLČJI 
POTOK
Na dveh območjih Krajevne skupnosti Volčji Potok se je v lanskem 
letu izvedlo asfaltiranje javnih poti, in sicer v dolžinah 200 in 110 
metrov. Sočasno se je v letu 2022 izvedla izgradnja in postavitev 
javne razsvetljave.

21. 3. ob 18. uri
»V MLADIH BREZAH TIHA POMLAD …« - 
Prireditev učenk in učencev Osnovne šole 
Šmartno v Tuhinju
ŠMARTNO V TUHINJU, TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE 
ŠMARTNO V TUHINJU
Prireditev bo posvečena praznovanju pomladi, svetovnemu dnevu 
poezije in občinskemu prazniku, saj se v okviru občinskega prazni-
ka spominjamo rojaka Rudolfa Maistra, ki je bil tudi pesnik. Ob tej 
priložnosti bo izšlo tudi tematsko glasilo z naslovom Tu sem doma 
…, v katerem bodo objavljeni prispevki o domu in domovini.

22. 3. ob 18. uri
TADEJ KOREN: POT MIRU OD ALP DO JADRANA. 
PO SLEDEH SOŠKE FRONTE – Maistrov večer
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Pot miru od Alp do Jadrana povezuje območja in ljudi ter bogato 
kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte. Spo-
minja na vse, ki so trpeli v času prve svetovne vojne, in opominja, 
zakaj se vojne ne smejo več dogajati. Vljudno vabljeni na Maistrov 
večer, posvečen prelomni točki slovenske zgodovine.

22. 3. ob 18.30
NASTOPI SOLISTOV GLASBENE ŠOLE KAMNIK
KAMNIK, VREMŠAKOVA DVORANA  
GLASBENE ŠOLE KAMNIK
Učenci Glasbene šole Kamnik bodo z glasbo obeležili praznik Obči-
ne Kamnik in rojstni dan pesnika Rudolfa Maistra. Glasbeno šolo
Kamnik letos zaznamuje 70. obletnica delovanja in tudi na ta način
bodo praznovali okrogli jubilej.

22. 3. ob 19. uri
IZZIVI DOLGOŽIVE DRUŽBE - Predavanje in 
okrogla miza Zavoda Oreli
KAMNIK, KIKŠTARTER
Zavod Oreli ob prazniku Občine Kamnik pripravlja predavanje na 
temo Izzivi dolgožive družbe. Zavod Oreli bo skupaj z udeleženci 
iskal odgovore na vprašanja, kaj lahko sami storimo za kvalitetno 
starost, kakšne so aktivnosti v naši lokalni skupnosti za kvalitetno 
starost naših občanov in kakšna je podpora dolgoživi družbi na rav-
ni države.

23. 3. ob 17. uri
POMLAD V KAMNIKU - Prireditev učenk in 
učencev Osnovne šole Marije Vere
KAMNIK, TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE MARIJE VERE
Ob prihodu pomladi in praznovanju občinskega praznika se bodo 
učenci Osnovne šole Marije Vere predstavili s pesmijo in plesom.

24. 3. ob 17. uri
ODPRTJE RAZSTAVE OD MAISTRA DO 
OSAMOSVOJITVE
KAMNIK, VOJAŠKI MUZEJ POD AVTOBUSNO  
POSTAJO KAMNIK
Kulturno-zgodovinsko društvo Triglav je v sodelovanju z Območ-
nim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda 
v vojaškem muzeju pod Avtobusno postajo Kamnik v okviru pra-
znovanja praznika Občine Kamnik pripravilo razstavo z naslovom 
Od Maistra do osamosvojitve. Razstava prikazuje uniforme in 
osebno oborožitev tega obdobja. Razstava bo odprta do 3. aprila 
2023, vsak dan od 16. do 19. ure, za organizirane skupine pa se je 
treba prijaviti na telefon 041/510-369.

25. 3. ob 8.30
ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO V 
STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
PALOVČE, LOVSKI DOM
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda v sodelovanju z Veteranskim strelskim društvom Kamnik v 
spomin na delovanje Manevrske strukture narodne zaščite in v čast 
občini Kamnik ob njenem prazniku prireja 19. odprto tekmovanje 
v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal. Najboljšim 
strelcem bodo podeljeni pokali in medalje, prvouvrščeni ekipi pa 
prehodni pokal Občine Kamnik.

25. 3. ob 10. uri
27. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
STAHOVICA, DOM KRAJANOV NA VEGRADU–SV. PRIMOŽ
Klub gorskih tekačev Papež organizira že 27. tradicionalni gorski 
tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje Tekaškega pokala 
Občine Kamnik za leto 2023 in je tudi tekma za Pokal Slovenije v 
gorskih tekih oziroma državno prvenstvo za gorske teke mladih. 
Razglasitev rezultatov bo ob 12. uri pri cerkvici sv. Primoža. Poteka-
la bo razglasitev in podelitev nagrad najboljšim v Tekaškem poka-
lu občine Kamnik.

25. 3. ob 10.30
ODPRTJE TRGA IN ODKRITJE SKULPTURE 
MAMUTA V NARAVNI VELIKOSTI
KAMNIK, GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA KAMNIK

Konec lanskega leta je Občina Kamnik začela urejati park med glav-
no avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem bo imel po 
novem osrednje mesto mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, 
kalup je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač, in meri dobre 
štiri metre v višino in šest metrov v dolžino. Izdelava bronastega 
odlitka, ki bo tehtal dve toni in pol, je bila zaupana Livarni umetnin 
Romana Kamška z Gore pri Komendi. Skulptura mamuta temelji na 
okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in velja za eno naj-
bolje ohranjenih mamutovih okostij v Evropi. Kamniški umetnik 
Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, pre-
učil in pripravil kalup v naravni velikosti. Gre torej za izjemno arhe-
ološko dediščino, ki jo bo Občina Kamnik poskušala približati prebi-
valcem in drugim obiskovalcem, tudi turistom, ki prihajajo v 
Kamnik z avtobusom. Z ureditvijo parka ob avtobusni postaji in nje-
gove bližnje okolice se bodo povezali različni elementi urbanega 
okolja. Prostor bo omogočal počitek in izvedbo manjših prireditev, 
prilagojen bo tudi gibalno oviranim in slabovidnim osebam. Del 
sredstev za ureditev parka je Občina Kamnik pridobila preko razpi-
sa LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Srce 
Slovenije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za po-
pularizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci. Ob tej prilož-
nosti je Občina Kamnik v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balanti-
ča Kamnik izdala strip z naslovom Urmal, mamutov prijatelj, katere 
avtor je Jože Urbanija, karikature pa so delo avtorja Miha Hančiča.

26. 3. ob 11. uri
ODPRTJE NOVIH PRIDOBITEV NA MARKOVEM
KAMNIK, MARKOVO (PRI MOSTU)
V letu 2020 smo sanirali plaz Markovo pod občinsko cesto Marko-
vo–Studenca, ki je obsegala izgradnjo podporne konstrukcije, t. i. 
kamnito zložbo v dolžini 18 metrov in kamnito drenažno rebro v 
dolžini 28 metrov. Od meseca avgusta do novembra 2020 pa je po-
tekala sanacija mostu v kraju Markovo. Sanacija mostu je zajema-
la porušitev starega in gradnjo novega mostu. Poleg gradnje mostu 
je bila sočasno izvedena ureditev struge vodotoka ter ureditev ces-
te. V mesecu avgustu 2021 so se zaključila gradbena dela Izgradnja 
pločnika Markovo–Vir pri Nevljah v dolžini 350 metrov. Upravljavec 
za državne ceste je preplastil regionalno cesto v dolžini novozgra-
jenega pločnika, saj je bila le-ta v slabem stanju. Uredila pa se je 
tudi lokalna cesta Markovo–Studenca–Podlom, odsek Studenca. 
Gre za ureditev 650 metrov makadamske lokalne ceste s precejšnjo 
strmino v naselju Studenca. Na Markovem se je v sklopu sekundar-
ne kanalizacije v Tuhinjski dolini v letih 2019 in 2020 dogradila ka-
nalizacija v dolžini skoraj 1700 metrov, hkrati se je vgrajevala tudi 

meteorna kanalizacija in uredila javna razsvetljava. V letih 2020 in 
2021 je potekala izgradnja kanalizacije Markovo–Poreber v dolžini 
skoraj 500 metrov. V letu 2022 je potekala izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, v okviru katerega se je zgradila kanalizacija v dolžini 71 
metrov, meteorna kanalizacija v dolžini skoraj 40 metrov ter vodo-
vod v dolžini 95 metrov. Investicija je vključevala tudi izgradnjo 
opornih zidov. Na območju Markovega se je ob kapelici in cesti 
Markovo–Studenca namestil defibrilator, ki ga je gasilcem PGD 
Sela pri Kamniku podaril krajan Matjaž Rajter. Občina Kamnik je 
pri postavitvi pristopila k namestitvi in financirala namestitev de-
fibrilatorja na javno razsvetljavo. 

27. 3. ob 10. uri
ODPRTJE KOLESARSKE POVEZAVE  
KAMNIK–GODIČ
KAMNIK, PRI VELIKEM JEZU

Občina Kamnik je v lanskem letu začela in letos zaključila gradnjo 
kolesarske povezave Kamnik–Godič. Uredili smo 3,2 kilometra dol-
go kolesarsko povezavo, ki poteka ob vodotoku Kamniške Bistrice. 
Pretežni del kolesarske povezave je izveden kot novogradnja v širi-
ni treh metrov, okoli 750 metrov poti pa je speljane po obstoječih 
prometnih površinah. Na trasi smo uredili še 12 počivališč, ki so 
opremljena s klopmi in z lesenimi igrali, ponekod so postavljena 
tudi stojala za kolesa. Urejena je  Kolesarčkova učna pot, ki vse obi-
skovalce seznanja z vsebinami o naravni, kulturni in drugi dedišči-
ni s tega območja. Kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje ze-
lene osi ob Kamniški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta, h 
kateremu so občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopi-
le že leta 1999. Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od 
Godiča do Domžal (z izjemo nekaj manjkajočih odsekov). Projekt 
Kolesarska povezava Kamnik–Godič je sofinancirala Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

27. 3. ob 17. uri
POJ Z MENOJ! – Območna revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in 
Komenda – prvi del
KAMNIK, OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA
V okvir prireditev ob prazniku Občine Kamnik tudi letos umeščamo 
predstavitvi najvidneje zastopanega deleža kulturnega snovanja 
mladih v tem prostoru, ki ju prinašata dve pregledni prireditvi v or-
ganizaciji kamniške območne izpostave Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Po tradiciji in časovnem zapored-
ju gre najprej za območno revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov, kjer se bo na dveh zaporednih koncertih predstavilo pred-
vidoma nad dvajset pevskih zasedb z več kot 800 nastopajočimi, ki 
prihajajo iz osnovnih šol in njihovih podružnic s kamniškega in ko-
mendskega območja. Nastopi sodelujočih na obeh preglednih re-
vijalnih prireditvah bodo ob spremljanju javnosti podvrženi tudi 
strokovni presoji, ki bo najkakovostnejše dosežke izbrala za zasto-
panje Kamnika na regijski in državni ravni, kamor se že vrsto let 
uvrščajo tudi kamniški zbori.

28. 3. ob 17. uri
POJ Z MENOJ! – Območna revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in 
Komenda –drugi del
KAMNIK, OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA
Drugi del območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov

28. 3. ob 17. uri
PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD 
SOLIDARNOST KAMNIK
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Vabljeni na tradicionalno Maistrovo podoknico v organizaciji čla-
nov DKD Solidarnost Kamnik, kjer bodo člani zapeli tudi pesmi, 
posvečene generalu Rudolfu Maistru.
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29. 3. od 10. do 18. ure
DAN ODPRTIH VRAT ROJSTNE HIŠE RUDOLFA 
MAISTRA
ŠUTNA, ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA

Ob rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra in ob prazniku Obči-
ne Kamnik vas vabimo na brezplačne oglede stalne in nove obča-
sne razstave Sledi prve svetovne vojne – dr. France Koblar in Andrej 
Perko. Ob dnevu odprtih vrat vas Medobčinski muzej Kamnik ob 16. 
uri vljudno vabi na javno vodstvo po novi razstavi z naslovom Sledi 
prve svetovne vojne – France Koblar in Andrej Perko, ki ga bo vodi-
la soavtorica razstave Alenka Juvan. Razstava predstavlja portreta 
dveh ustvarjalcev: literata in fotografa. Na ogled so postavljene čr-
no-bele fotografije, ki jih je Andrej Perko posnel na popotovanju, 
ko sta skupaj z ženo Andrejo Koblar prehodila dobršen del »vojne« 
poti njenega deda, poznejšega uglednega slovenskega intelektual-
ca dr. Franceta Koblarja.

29. 3. ob 11. uri
KRATKA SPOMINSKA SLOVESNOST - Slovesnost 
Društva General Maister Kamnik ter Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik
KAMNIK, PRED GIMNAZIJO IN SREDNJO ŠOLO RUDOLFA 
MAISTRA KAMNIK
Društvo General Maister Kamnik skupaj z Gimnazijo in srednjo 
šolo Rudolfa Maister Kamnik pripravlja kratko spominsko slove-
snost pri doprsnem kipu generala Maistra. V kulturnem programu 
bodo sodelovale dijakinje in dijaki kamniške srednje šole.

29. 3. ob 16.30
PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE 
KAMNIK
KAMNIK, GLAVNI TRG
Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik bodo 
naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.

29. 3. ob 17. uri
PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K 
SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA S 
SODELOVANJEM ČASTNE ENOTE IN ORKESTRA 
SLOVENSKE VOJSKE
KAMNIK, TRG TALCEV

Vabljeni na položitev cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, sloven-
skega pesnika, generala in borca za severno mejo, ter njegovim 
borcem s Kamniškega.Slavnostni govornik bo minister za obram-
bo Republike Slovenije Marjan Šarec.

29. 3. ob 18. uri
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE 
KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE 
KAMNIK
DOM KULTURE KAMNIK
Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bo podeljen na-
ziv častni občan, dve zlati, tri srebrna in dve bronasti priznanji Ob-
čine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Matej Slapar.

30. 3. ob 19. uri
SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, 
DIJAKE TER USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN 
SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
KAMNIK, CERKEV FRANČIŠKANSKEGA SAMOSTANA
Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja goni-
lo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in 
programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je 
kamniška srednja šola danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov 
v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesoric, pro-
fesorjev, nekdanjih dijakinj in dijakov ter sodelavk in sodelavcev je 
že odšlo. S spominsko mašo v cerkvi Frančiškanskega samostana se 
bomo spomnili prav njih. Somaševanje bo vodil ljubljanski nad-
škof in metropolit msgr. Stanislav Zore OFM.

31. 3. ob 17. uri
ODPRTJE ODSEKA ASFALTIRANE JAVNE POTI V 
NASELJU VELIKA LAŠNA
VELIKA LAŠNA, CESTA V NASELJU VELIKA LAŠNA–VELINK
V lanskem letu je bilo izvedeno asfaltiranje javne poti na območju 
Krajevne skupnosti Vranja Peč, in sicer v naselju Velika Lašna. As-
faltiranje se je izvedlo v dolžini 610 metrov, poleg tega pa se je na 
tem območju uredilo tudi odvajanje meteornih odpadnih voda.

31. 3. ob 18. uri
ODPRTJE RAZSTAVE JUR SAMEC
KAMNIK, GALERIJA POGLED
Medobčinski muzej Kamnik vljudno vabi v Galerijo Pogled in na 
odprtje razstave z naslovom Jur Samec. Samčeva umetnost in 
teme, ki se jih dotika, niso zgolj brezglavo družbeno kritične niti ne 
samo modne senzacije; so trenutni občutki in vtisi, ki jih zapiše v 
večnost. Kolažiranje mu služi za doseganje najrazličnejših tekstur 
in reliefa, vse te segmente pa slikarsko poveže med seboj. Avtorica 
razstave je Saša Bučan.

1. 4. ob 9. uri
PO MAMUTOVIH STOPINJAH OD KAMNIKA DO 
NEVELJ - Literarna transverzala
KAMNIK, GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA KAMNIK (PRI 
MAMUTOVI SKULPTURI)
Tokratna literarna transverzala, v organizaciji Knjižnice Franceta
Balantiča Kamnik,  nas bo vodila po poti od nove mamutove skulp-
ture v naravni velikosti v Kamniku in do neveljskega mostu, kjer je 
bilo odkrito mamutovo okostje. Prav posebni sogovorniki nam 
bodo povedali zgodbe o nastanku nove skulpture, dnevu, ko je bilo 
odkrito okostje, in o skrivnostih, za katere ve le malo ljudi. Spozna-
li bomo novo knjigo – strip Urmal, mamutov prijatelj, ki sta ga 
ustvarila Jože Urbanija in Miha Hančič.

1. 4. ob 10. uri
ODPRTJE DVEH ASFALTIRANIH ODSEKOV 
JAVNIH POTI IN NOVE KANALIZACIJE V NASELJU 
ŽALE
KAMNIK, ŽALE 12
Na območju naselja Žale odpiramo dva odseka. Pri prvem je bila 
izvedena celovita prenova cestišča v dolžini dobrih 200 metrov, iz-
vedena je bila ločena kanalizacija za odpadne vode, in sicer 100 
metrov gravitacijskega odseka, 200 metrov tlačnega cevovoda ter 
črpališče za odpadne vode. Ločeno se je na tem območju vgradila 
še kanalizacija za meteorne vode, NN elektro priključek ter zašči-
tne cevi za javno razsvetljavo (ločena je meteorna in sanitarna ka-
nalizacija, vodovod, elektrovodi, predpriprava za javno razsvetlja-
vo). Uredila pa se je še ena javna pot, in sicer v razdalji 120 metrov, 
kjer se je izvedla asfaltna preplastitev in vgradila nova elektro in-
frastruktura.

1. 4. ob 18. uri
FINESA PLESA - Območna revija plesnih skupin
KAMNIK, DOM KULTURE KAMNIK
Prva letošnja aprilska sobota bo ponudila seznanitev s še eno od 
popularnih kulturnih dejavnosti mladih na Kamniškem, to je ple-
som. Na reviji bodo nastopile skupine, ki gojijo različne zvrsti ple-
sa, od baleta do hip-hopa, od klasike in stilskih žanrov do sodobnih 
oblik izraznosti z gibom.

3. 4. ob 16. uri
ODPRTJE ASFALTIRANE JAVNE POTI 
KLEMENČEVO–»SVATNA«
KAMNIK, KLEMENČEVO
Občina Kamnik je na območju Klemenčevega asfaltirala javno pot 
v dolžini 760 metrov, sočasno pa se je uredilo odvajanje meteornih 
odpadnih voda. K izvedbi investicije sta pripomogla podjetje Cal-
cit, d. o. o., in Janko Čevka.

5. 4. ob 12. uri
ODPRTJE ZGRAJENE KANALIZACIJE IN 
OBNOVLJENE CESTE STAHOVICA–ČRNA PRI 
KAMNIKU
KAMNIK, ČRNA PRI KAMNIKU
Projekt izgradnje kanalizacije se je začel v lanskem letu, zaključil pa 
letošnje leto. Občina Kamnik je zgradila kanalizacijo na območju 
Občine Kamnik v aglomeraciji ID 4621 Potok v Črni, in sicer s ciljem 
večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na Centralno čistilno 
napravo Domžale–Kamnik. V okviru tega projekta je bila zgrajena 
ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda 
na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode opredeljeno kot območje, ki mora biti 
opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi. Zgra-
jena fekalna kanalizacija, v skupni dolžini približno, 1.650 metrov  
bo tako omogočila odvajanje in čiščenje odpadnih voda 140 popu-
lacijskim enotam (PE) znotraj omenjene aglomeracije. Izgradnja 
kanalizacije je sovpadala z investicijskim vzdrževanjem dela držav-
ne ceste R1 1084 Stahovica–Črna, kjer je Direkcija Republike Slove-
nije za infrastrukturo krila stroške ustroja ter asfaltiranja dela dr-
žavne ceste. Hkrati se je obnovilo del javnega vodovoda ter javna 
razsvetljava, prav tako pa se je uredil par avtobusnih postaj.

5. 4. ob 16. uri
ODPRTJE KOLESARSKE POVEZAVE KAMNIK–
MENGEŠ–TRZIN–LJUBLJANA
KAMNIK, KORENOVA CESTA
Občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana so uredile novo regio-
nalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane v skupni dol-
žini 13.735 metrov. Kolesarska povezava deloma poteka po vozišču, 
deloma pa ločeno od ostalih udeležencev prometa. Na novo zgra-
jena je v dolžini 6.506 metrov. Začne se v občini Kamnik (v Podgor-
ju/na Duplici) in poteka čez Mengeško polje vzporedno z regional-
no cesto do krožnega križišča v Mengšu. Nadaljuje se skozi središče 
Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer zavi-
je proti zahodu ter v nadaljevanju poteka skozi naselje Loka pri 
Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin poteka skozi industrijsko cono. 
Na koncu industrijske cone prečka Štajersko cesto na obstoječem 
semaforiziranem križišču in v nadaljevanju poteka po obstoječi ko-
lesarski stezi. V Mestni občini Ljubljana se zaključi na križišču Du-
najske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kole-
sarska povezava skozi Črnuče. Projekt prebivalcem vseh štirih občin 
omogoča varno, udobno in hitro potovanje s kolesom med kraji. 
Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sta 
sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in Republika Slovenija.

5. 4. ob 19. uri
BORUT KRIŽ: NEGOVSKA ČELADA V NOVEM 
MESTU - Muzejski večer
KAMNIK, GRAD ZAPRICE
Vljudno vabljeni na predavanje o nenavadni poti negovske čelade 
iz Kandije v Novem mestu in o izjemno bogatih najdbah iz železne 
dobe na Dolenjskem. Predavanje bo potekalo ob razstavi Skriv-
nostne poti negovskih čelad.

7. 4. od 17. ure in 8. 4. do 22. ure
2. MAISTROV MEDNARODNI DOBRODELNI 
NOGOMETNI TURNIR
KAMNIK, ŠPORTNA DVORANA KAMNIK
Vljudno vabljeni na ogled nogometnih tekem Maistrovega malono-
gometnega turnirja, ki se bo odvijal v Športni dvorani Kamnik, in si-
cer v organizaciji Ambrož Teama. Tekmovalci, med njimi tudi profe-
sionalni športniki, se bodo pomerili v tako imenovanem futsalu. V 
okviru turnirja bo organizirana revijalna dobrodelna tekma.

8. 4. ob 8. uri
TRADICIONALNI 18. MAISTROV POHOD
KAMNIK, TRG TALCEV
Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organi-
zira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik poveza-
ne z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala 
Rudolfa Maistra na Trgu talcev, pohod pa poteka mimo Maistro-
ve rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planin-
ski vodniki Planinskega društva Kamnik in člani Društva general 
Maister Kamnik.


