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ZELO UGODNE CENE

Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8–21, ned. 8–13, 

T: 059 949 779

AKTUALNO

Župan bo kandidiral za 
predsednika države
Marjan Šarec je potrdil, kar 
se je namigovalo že nekaj 
časa – na jesenskih volitvah 
bo kandidiral za predsednika 
države. »Za zdaj še nič,« od
govarja na vprašanje, kaj 
zdaj to pomeni za občino 
Kamnik.
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OBČINSKE NOVICE

Poplavna varnost bo 
večja
Podjetje Hidrotehnik, ki je 
izbrani koncesionar države 
na vodotokih, te dni izvaja 
prva sanacijska dela po 
poplavah iz leta 2016, in si
cer na Kamniški Bistrici in na 
Bistričici. Sanirali bodo tudi 
hudournik Rožiček.
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Kulinarični večeri za brbončice
Vsak petek v juliju se bo park Evropa ob 17. uri  
spremenil v udobno dnevno sobo z ležalniki, mizicami 
in prijetnim ambientom.
Bodite del kulinaričnega dogajanja v Kamniku – 
vaše brbončice vam bodo hvaležne!
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ŠPORT

Mlada atleta v 
evropskem vrhu
Za člani Atletskega društva 
Kamnik je odličen start v po
letno sezono. Agata Zupin in 
Jure Grkman sta si že prite
kla norme za evropsko mla
dinsko prvenstvo.
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ZANIMIVOSTI

Maturantje znova 
skupaj
Minuli petek so svoje spomi
ne na maturitetne dni obuja
li maturantje takratne Gim
nazije Kamnik generacij 1957 
in 1967. 
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Kamniška Bistrica – Začela se je poletna planinska sezona, 
na večji obisk v gorah pa so pripravljene tudi planinske 
koče. Kamniška koča na Kamniškem sedlu bo svoja vrata 
odprla jutri, 10. junija. Kot nam je povedal predsednik Pla
ninskega društva Kamnik Ivan Resnik, so v koči obnovili 
prostore za oskrbnika in med drugim postavili pokrito lese
no teraso nad čistilno napravo. Še več gradbenih del pa je 
bilo v Cojzovi koči na Kokrskem sedlu (nove sanitarije in 
druga obnovitvena dela v notranjosti), ki pa so se nekoliko 
zavlekla, zato bodo kočo odprli šele prihodnjo soboto, 17. 
junija, in ne jutri, kot je bilo sprva napovedano. Na Kok
rskem sedlu bodo gostili tudi letošnji Dan kamniških planin, 
ki bo v nedeljo, 25. junija. J. P.

Planinski koči odpirata svoja vrata

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Organiza-
cijo evropskega prvenstva v 
gorskih tekih na Veliko pla-
nino so prevzeli člani Kluba 
gorskih tekačev Papež, ki 
bodo ob tesni podpori Zdru-
ženja za gorske teke pri 
Atletski zvezi Slovenije in 
Evropske atletske zveze od 
7. do 9. julija gostili okoli 
250 tekačev in tekačic iz 24 
držav.

Obeta se nam vrhunska 
tekma
Organizacijski odbor že od 
podpisa pogodbe dela s pol-
no paro, intenzivnost 
priprav pa je v teh dneh na 
vrhuncu. »Odločitev, da or-
ganizacijo zaupamo članom 
Kluba gorskih tekačev Pa-
pež, ki so že leta 2010 na 
Veliki planini gostili svetov-
no prvenstvo v gorskih 
tekih, je bila pravilna. Po-

hvale za organizatorje za 
zdaj prihajajo z vseh strani, 
tudi delegata Evropske atlet-
ske zveze, ki sta si ogledala 
posamezna prizorišča in z 
izvajalci dorekla še zadnje 
podrobnosti, sta bila z vide-
nim zelo zadovoljna. Prepri-
čan sem, da nas organizacij-
ski odbor ne bo razočaral in 
vsaj s tehničnega vidika nas 

čaka vrhunska tekma. Želi-
mo si tudi dobrih tekmoval-
nih uspehov,« je na novinar-
ski konferenci povedal 
Tomo Šarf, predsednik 
Združenja za gorske teke 
pri Atletski zvezi Slovenije.
Da je proga zelo privlačna, 
so si enotni tako tekmovalci 
kot organizatorji. Velika pla-
nina je pač ena sama na sve-
tu, rad poudarja Dušan Pa-
pež, ki se skupaj s svojo dru-
žino za tekmovanje razdaja 
skorajda noč in dan. 

Start v Godiču, cilj  
na Gradišču
Tekmovalne ekipe bodo v 
Slovenijo začele prihajati že 
v četrtek, 6. julija, do petka, 
ko bo tudi tehnični sesta-
nek za reprezentance (te 

bodo imele po največ štiri 
tekače v vsaki kategoriji), 
bodo na prizorišču že vsi 
tekmovalci skupaj s svojimi 
spremljevalci. Svečano od-
prtje tekmovanja bo na Sta-
dionu prijateljstva v Meki-
njah v petek, 7. julija, ob 18. 
uri. Tekma bo v soboto, 8. 
julija. Ob 11.15 bodo v Eko 
resortu pod Veliko planino 
v Godiču startali člani, ki 
jih čaka 12-kilometrska pro-
ga s 1295 višinskimi metri 
razlike mimo cerkvice sv. 
Primoža, Pasjih pečin do 
Male planine ter do cilja na 
Gradišču na Veliki planini. 
Glede na različne kategori-
je bosta še dva starta na isti 
progi, in sicer za članice (ob 
10.45) in mladince (ob 10. 
uri) na Prelesnikovi doma-

čiji pod Sv. Primožem ter 
za mladinke na Kisovcu (ob 
10. uri). Podelitev nagrad in 
zaključek tekmovanja bo v 
soboto ob 18. uri na stadio-
nu v Mekinjah, zaključna 
večerja za vse udeležence 
pa dve uri kasneje v Osnov-
ni šoli Stranje. 

Velik dogodek za celotno 
občino
Pri organizaciji tekmovanja 
bo sodelovalo okoli tristo 
prostovoljcev. »To je naša 
skupna tekma,« občane na-
govarjajo v Klubu gorskih 
tekačev Papež, kjer vabijo 
tudi navijače, da se ob progo 
in na cilj podajo v čim več-
jem številu.

Evropsko prvenstvo  
je pred vrati
Občina Kamnik bo med 7. in 9. julijem gostila najboljše gorske tekače Stare celine, saj so člani Kluba 
gorskih tekačev Papež prevzeli organizacijo 16. evropskega prvenstva v gorskih tekih, ki bo na Veliki 
planini. Največji atletski dogodek leta v Sloveniji so prejšnji teden predstavili na Atletski zvezi 
Slovenije, nato pa še na Osnovni šoli Stranje, saj je v organizacijo vpeta celotna lokalna skupnost.

Dušan in Špela Papež že več mesecev dihata za evropsko prvenstvo, takole pa sta na 
startu teka v Eko resortu pod Veliko planino gostila delegata Evropske atletske zveze, ki 
sta bila s progo in pripravami zelo zadovoljna. / Foto: Tomo Šarf
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Organizatorji bodo  
na dan tekmovanja  
(8. julija ob 7.30) 
organizirali tudi t. i. 
Open Race tekmo za 
vse rekreativce, ki bi 
se radi podali po progi 
reprezentantov.

Kamniška Bistrica – S 1. junijem je začel veljati nov vozni red 
nihalke na Veliko planino; ta bo poleti obratovala vsak dan 
od 8.30 do 18. ure (na vsake pol ure), sedežnica pa bo vozila 
od 9. ure dalje in bo prilagojena voznemu redu nihalke. J. P.

Poletni urnik nihalke na Veliko planino

Priloga

POLETJE V KAMNIKU
od 9. do 16. strani
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Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
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nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.

Jasna Paladin

Kamnik – Tomaž Simetin-
ger prihaja s Koroškega in 
že vrsto let živi v Ljubljani, a 
tudi Kamničanom ni ravno 
nov obraz, saj že nekaj let 
aktivno sodeluje pri vodenju 
prireditve Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine. 
Ne po naključju. Ne le da 
ima radijski glas, primeren 
za voditelje, tudi oblačilna 
dediščina mu je blizu. Po di-
plomi na oddelku za etnolo-
gijo in kulturno antropologi-
jo Filozofske fakultete v Lju-
bljani je tudi doktoriral, in 
sicer na temo kulturne zgo-
dovine plesa.
Predvsem pa je Tomaž Si-
metinger zares dober poz-
navalec kulture. Pravi, da je 
z njo tesno povezan že od 
srednje šole naprej. Vrsto let 
je bil umetniški vodja Aka-
demske folklorne skupine 
France Marolt in sekretar 
Zveze kulturnih društev 
Slovenije. Še vedno je v 
upravnem odboru in pred-
sedstvu te zveze, prav tako 
dobro pozna delovanje Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, kjer je bil zapo-
slen, je pa tudi član Delovne 
skupine za trajni dialog z 
nevladnimi organizacijami 
v kulturi. A zadnje tri mese-
ce svoje znanje in energijo 
namenja kamniški kulturi, 
natančneje Domu kulture 
Kamnik, saj je po novem del 
ekipe Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik.
Z njim smo se pogovarjali v 
teh dneh, ko ekipa Kultur-
nega društva Priden možic 
zares že maha v slovo Domu 
kulture Kamnik, zato mu 
dela ne manjka.

Nad Domom kulture Ka-
mnik po novem bdi ekipa 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik. Kako 
konkretno?
»S 1. januarjem smo najprej 
prevzeli upravljanje kultur-
nega doma, kar vključuje 
različne pogodbe, račune, 
investicije …, s 1. julijem pa 
bo pod naše okrilje prešlo 
tudi programsko upravlja-
nje, torej sama vsebina. S 
tem mesecem se namreč iz-
teče program, ki so ga sesta-
vili še člani Kulturnega 
društva Priden možic, nato 
pa delo v celoti prevzema 
naša ekipa, ki jo poleg mene 
sestavljajo še trije sodelavci, 
in sicer Anže Slana, Anja 
Koleša in Primož Jeras. Dva 
izmed njih sta del stare eki-
pe, kar je dokaz, da dobro 
sodelujemo. Goran Zavr-

šnik in Juš Milčinski sta 
nam veliko pomagala in v 
tem prehodnem obdobju 
res delamo z roko v roki. 
Moja želja je bila, da stikov 
ne bi popolnoma prerezali, 
saj je za vse bolje, da zgradi-
mo en most. A hkrati je svež 
veter vedno dobrodošel.«

Se nam obetajo kakšne spre-
membe?
»Ohranjamo vse abonmaje, 
ki so jih naši obiskovalci 
poznali že doslej, torej 
abonmaja Kam'nček in 
Stand up ter Maistrov abon-
ma, dogovarjamo se tudi z 
osnovnimi šolami, da bi se-
stavili abonma, namenjen 
osnovnošolcem. V svoj pro-
gram bomo vključili tudi 
glasbene večere z bolj ko-
mornimi zasedbami, ki se 
bodo odvijali v Klubu Kino 
dom.
Vsekakor želimo ohraniti 
nivo, ki so ga v zadnjem de-
setletju postavili člani KD 
Priden možic. Kulture se 
tako ali tako ne da spremi-
njati čez noč, niti za to ni no-
bene potrebe. Kultura je na-
mreč vedno tek na dolge pro-
ge. Tudi naši predhodniki do 
sedanjega stanja niso prišli 
že v prvem letu. Začenjamo 
tu, kjer smo, radi bi denimo 
ohranili število abonentov, 
seveda pa si želimo razvoja 

in napredka. Kaj nam bo us-
pelo, bo pokazal čas.«

V Domu kulture Kamnik 
ustvarja in deluje vrsta naj-
različnejših najemnikov. 
Ostajate tako pestra drušči-
na?
»Pri nas so res vsi dobrodo-
šli in ta hiša res pod eno 
streho združuje veliko raz-
ličnih društev in je kot neka-
kšen lonček Mojce Pokracu-
lje. Pod našo streho delujejo 
športni plezalci, folklorni 
plesalci, pevska zbora Od-
mev in Lira, baletni plesalci, 
taborniki Roda Bistriških 
gamsov, verniki baptistične 
cerkve, JSKD in še mnogi 
drugi. Na tem področju 
sprememb ne bo, še vedno 
sodelujemo z vsemi.«

Kaj pa v prostorskem in teh-
ničnem smislu? Kakšno 
delo vas čaka na tem podro-
čju?
»Na tem področju nas v 
letoš njem letu čaka kar pre-
cej investicij. Kulturno dru-
štvo Priden možic, ki odhaja 
iz 'hiše', s seboj namreč 
jemlje tudi večino opreme 
in dvorana, ki jo bomo prev-
zeli, bo v tehničnem smislu 
praktično gola. Več deset ti-
soč evrov bomo zato morali 
vložiti v nakup potrebne sve-
tlobne in zvočne opreme. 

Želimo si prenoviti tudi ne-
kaj pisarn in pa Klub Kino 
dom, kamor bi radi privabili 
kakšnega gostinca, da bi 
vsaj pred in po predstavah 
obiskovalci lahko pokra-
mljali tudi ob kakšnem ko-
zarcu oziroma kavi. Pripra-
ve so že v polnem teku, saj 
moramo opremo nabaviti in 
prostore prenoviti do konca 
poletja.«

V kulturni politiki imate ve-
liko izkušenj. Je bila umesti-
tev upravljanja Doma kultu-
re Kamnik pod javni zavod 
ob bok turizmu in športu 
pametna odločitev?
»Konkretno v Kamniku se 
mi zdi to pametna poteza, 
marsikje pa se je kultura ob 
podobnem združevanju zna-
šla le kot nekakšen privesek, 
obešen na šport, turizem, 
mladino ali karkoli drugega. 
Prepričan sem, da v Kamni-
ku ne bo tako, saj je že zdaj 
jasno, da ima kultura znotraj 
zavoda svoj prostor in svoj 
kos denarne pogače.«

V občini nimamo strategije 
na področju kulture ... 
»Na tem področju nas vse 
skupaj čaka veliko dela. 
Vsak bo moral povedati svo-
je – naš zavod, JSKD, seveda 
vsa društva in posamezniki, 
ki delujejo v kulturi. Le tako 
bomo izluščili svoje skupne 
interese in določili cilje. 
Ključni del pri določanju 
strategije pa bodo društva in 
zato sem vesel njihove po-
bude, da bi se znova poveza-
li v zvezo kulturnih organi-
zacij, in dejstva, da tovrstno 
povezovanje podpira občina, 
kar v slovenskem prostoru 
sploh ni samoumevno. Mar-
sikje so tendence namreč 
povsem obratne. Pri ta-
kšnem povezovanju pobuda 
mora priti s strani nevladni-
kov, osnova vsega pa je dob-
ra komunikacija. S svojim 
znanjem in izkušnjami sem 
jim pri tem pripravljen po-
magati, če me bodo povabili 
na pogovor.«

Kako so videti vaši delovni-
ki? Vam sploh uspe ogledati 
si kakšno od predstav na 
kamniškem odru?
»V hiši sem med zgodnejši-
mi, pogosto pa tudi med za-
dnjimi odidem. V dopoldan-
skem času me čaka veliko 
organizacijskega dela, kul-
turna dogajanja pa so najpo-
gosteje rezervirana za veče-
re. Tudi poletje bo zelo pe-
stro, saj nas čaka več investi-
cij, a se novih izzivov zelo 
veselim.«

Kultura je tek na 
dolge proge
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je z letošnjim letom prevzel tudi vodenje Doma kulture 
Kamnik. Kakšne spremembe se obetajo, če sploh, in kakšen program lahko pričakujemo v novi 
sezoni, smo vprašali Tomaža Simetingerja, vodjo oddelka kultura v Zavodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik.

Tomaž Simetinger, vodja Doma kulture Kamnik 

»Več deset tisoč evrov bomo zato morali vložiti v 
nakup potrebne svetlobne in zvočne opreme. 
Želimo si prenoviti tudi nekaj pisarn in pa Klub 
Kino dom, kamor bi radi privabili gostinca, da bi 
vsaj pred in po predstavah obiskovalci lahko 
pokramljali tudi ob kozarcu oziroma kavi.«

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v ponedeljek, 5. junija, z 
izbranim izvajalcem podpi-
sala pogodbo za izvedbo del 
in skupaj z upravljavci elek-
tričnih, telekomunikacij-
skih, vodovodnih in kanali-
zacijskih vodov izvedla ope-
rativni sestanek, tako da je 
vse nared za začetek gradbe-
nih del, ki bodo čez poletje 
ohromili promet v samem 
središču mesta Kamnik.
Od ponedeljka, 12. junija, do 
četrtka, 31. avgusta, bo na 
cesti Glavni trg–Medvedova 
na odseku od sodišča do po-
šte veljala popolna zapora za 
promet, saj si na občini sku-
paj z izvajalcem želijo, da bi 

bila dela čim prej končana. 
»Izvajalec mora zaradi veli-
ke globine izkopa in sipkega 
materiala dela izvajati z va-
rovanjem gradbene jame, 
kar posledično privede do 
večjih količin izkopov. Pri 
vzpostavljanju nočnega reži-
ma prevoznosti ceste izvaja-
lec izgubi dnevno 40 odstot-
kov delovnega časa (zasip in 
ponoven odkop naslednji 
dan). Zaradi zgoraj navede-
nih razlogov in v želji po 
čim hitrejši izgradnji velja 
24-urna popolna zapora 
omenjenega odseka,« pravi-
jo na občini, kjer se obča-
nom v središču mesta zah-
valjujejo za razumevanje.
Obvoz bo zagotovljen po 
Maistrovi in Tomšičevi ulici.

Gradnja v centru 
se začenja
Zaradi gradbenih del bo na cesti Glavni trg–
Medvedova od 12. junija do 31. avgusta veljala 
popolna zapora za promet. 

Kamnik – Razvojni center Srca Slovenije že tretje leto za-
pored pripravlja Vikende odprtih vrat – dogodke, s kateri-
mi bodo popestrili dogajanje v šestih občinah, tudi v Ka-
mniku, kjer se bo pestro dogajanje preko celega poletja 
tudi začelo, in sicer ta konec tedna, od 9. do 11. junija. 
Svoja vrata bodo odprli različni turistični ponudniki, ki 
bodo te dni za obiskovalce pripravili posebno ponudbo in 
ugodnosti. Organizatorji tudi letos pričakujejo več tisoč 
obiskovalcev z vseh koncev Slovenije J. P.

Vikend odprtih vrat tudi v občini Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik, Klemenčevo – De-
lavci Hidrotehnika na Kam-
niški Bistrici, nekaj sto me-
trov severno od krožišča na 
Fužinah, opravljajo regula-
cijo struge, sanirali bodo 
tudi v poplavah poškodovan 
prag, ki bo po novem iz 
kamna v betonu, in utrdili 
brežino, tako da bo struga 
znova stabilna, s tem pa bo 

bistveno manjša tudi erozija 
pod cesto. Vrednost sanaci-
je, ki bo zaključena julija, 
znaša sto tisoč evrov, bodo 
pa v letošnjem letu sanirali 
dva poškodovana praga v 
strugi. V mislih so imeli 
tudi vodne živali, saj bodo 
ohranili globoki tolmun pod 
pregrado in uredili nov pre-
hod za ribe.
Stroji te dni brnijo tudi po 
hudourniku Bistričica v Kle-

menčevem, kjer koncesio-
nar prav tako izvaja program 
za odpravo posledic poplav 
iz leta 2016. Obnove je po-
treben 130 metrov dolg od-
sek pod visoko staro pregra-
do, kjer bodo brežine utrdili 
s kamnom v betonu, uredili 
pa bodo tudi več pragov v 
obliki drč. Ta odsek so viso-
ke vode v preteklosti že moč-
no poškodovale, dela, ki so 
ocenjena na 140 tisoč evrov, 

pa bodo bistveno izboljšala 
poplavno varnost na tem od-
seku. Sanacija naj bi bila 
končana še ta mesec.
Direkcija RS za vode pa se je 
lotila tudi sanacije hudourni-
ka Rožiček v Selah pri Ka-
mniku, ki bo prav tako kon-
čana že junija. Delavci Hi-
drotehnika bodo strugo očis-
tili, odstranili sipine, utrdili 
brežine in podporne zidove 
ter namestili pragove.

Poplavna varnost bo večja
Podjetje Hidrotehnik, ki je izbrani koncesionar države na vodotokih, te dni po naročilu Direkcije RS za 
vode izvaja prva sanacijska dela po poplavah iz leta 2016, in sicer na Kamniški Bistrici in na Bistričici. 
Sanirali bodo tudi hudournik Rožiček.

Sanacija v lanskoletnih poplavah poškodovanega pragu v 
strugi Kamniške Bistrice / Foto: Jasna Paladin

Hudournik Bistričica so visoke vode že večkrat močno 
poškodovale, utrjena struga bo poplavno varnost izboljšala. 
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Kot je 
razvidno iz policijskih poro-
čil, je do požara v Gostilni 
pod žičnico konec januarja 
letos prišlo zaradi nepravil-
nosti pri montaži dimnika, 
zato so policisti že podali ka-
zensko ovadbo zoper enega 
od obrtnikov, ki je pred dne-
va letoma, ko so gostilno ob-
navljali, montiral kamin. 
Zavarovalnina v višini 140 
tisoč evrov je bila družbi si-
cer že izplačana.
Takoj po požaru, ki je objekt 
skoraj v celoti uničil, prav 
tako sistem za prodajo vo-
zovnic, so v družbi nabavili 
nov zabojnik, v katerem so si 
uredili začasne pisarne za 
upravo družbe, ter uredili 
zabojnik za prodajo vozov-
nic, tako da dostop na plani-
no ni bil moten. Družba je 
pred dnevi, 19. maja, prejela 
gradbeno dovoljenje za ruši-
tev, ki so jo delavci izbranega 
izvajalca v teh dneh že opra-
vili. »Objekt je bil zgrajen 
leta 1963 in skupaj z lastni-

kom, torej občino, in nad-
zorniki družbe smo se odlo-
čili, da pogorišča ne obnav-
ljamo, pač pa stavbo tudi za-
radi varnosti v celoti poruši-
mo in na istem mestu zgra-
dimo nov objekt, ki bo opra-
vičeval ime družbe, lastnika 
in samega kraja, ki stavi na 
turizem. V objektu bomo lo-
čili infrastrukturni del od 

gostinskega, arhitekturno 
rešitev pa bomo izbrali v pri-
hodnjih tednih. Ko bo zna-
na, bomo lahko določili tudi 
stroške in se tako odločili, 
kdaj bomo investicijo lahko 
začeli, ter vložili vso potreb-
no dokumentacijo za grad-
beno dovoljenje. Hiteli ne 
bomo, saj bomo gradili 
objekt za prihodnjih sedem-

deset let,« nam je povedal 
direktor družbe Velika plani-
na Leon Keder in opisal, da 
bodo v novem objektu poleg 
gostilne tudi prostori za 
upravo družbe – pisarne, sej-
na soba, arhiv …, skratka vse, 
kar družba, ki je lani že pre-
segla milijon evrov neto pro-
meta, preprosto potrebuje. 
Da izpad dohodka zaradi ne-
obratovanja gostilne ne bi 
bil prevelik, so ob spodnji 
postaji nihalke uredili letni 
vrt s kuhinjo.

Obnovili tudi gostišče na 
Zelenem robu
Maja so za teden dni zaprli 
tudi gostišče na Zelenem 
robu in ga obnovili. Zame-
njali so tla in okna, obnovili 
sanitarije, namestili nov zu-
nanji točilni pult, nabavili 
nove klopi, uredili skladišče 
in hladilnico, objekt bodo 
tudi na novo prebarvali.
Na poletno sezono, ki se je 
začela s 1. junijem, gledajo 
optimistično. Želijo si le ve-
liko lepega vremena in s 
tem čim več obiskovalcev.

Objekt bodo zgradili 
na novo
Gostilno pod žičnico, ki je konec januarja skoraj v celoti pogorela, so minuli teden končno porušili,  
na njenem mestu pa bo zrasel nov objekt, v katerem bo poleg gostilne tudi uprava družbe Velika 
planina. Kdaj se bo začela gradnja in koliko bo stala, še ni znano.

V požaru močno poškodovani objekt so delavci že porušili, 
na njegovem mestu bodo postavili novega. / Foto: Jasna Paladin

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

26. obletnico razglasitve samostojne Republike Slovenije 
bomo obeležili tudi v občini Kamnik, in sicer s proslavo ob 
dnevu državnosti, ki bo v soboto, 24. junija 2017, ob 20. uri 
na dvorišču Mekinjskega samostana v Kamniku.

V primeru slabega vremena se bo prireditev odvijala v 
Domu kulture Kamnik. 

Vljudno vabljeni!

Jasna Paladin

Kamnik – Iz središča mesta 
so se najmlajši letos preseli-
li v Keršmančev park, kjer 
so imeli za svoje aktivnosti 
še več prostora, in to kar dva 
dni, v petek in soboto. V 
dveh dneh se je festivala 
udeležilo približno 2500 ot-
rok in njihovih staršev.
»Veseli nas, da se Veronikin 
festival razvija in širi. Iz 
sprva majhnega dogodka 
počasi nastaja festival, ki je 
eden večjih dogodkov za ot-
roke v širši okolici,« je ob 
odprtju festivala dejal kam-
niški podžupan Matej Sla-
par. Najmlajšim je bilo letos 
naklonjeno tudi vreme, zato 
dogajanja res ni manjkalo. 
Na odru so se predstavili 
učenci kamniških osnovnih 
šol in dijaki Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik ter različni 

športni klubi, otroci so si 
lahko ogledali tudi nekaj 
gledaliških predstav in 
plesnih nastopov ter vragoli-
je čarovnika. Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik 
je pripravila bukvarnico in 
knjižno menjalnico za otro-
ke.
»Keršmančev park se je iz-
kazal za odlično lokacijo, 
prijazno otrokom in star-
šem. V sodelovanju s šolami 
in športnimi klubi smo pri-
redili pravi živžav pod kroš-
njami dreves, v katerem so 
otroci brezskrbno uživali in 
bili deležni tako kulturnega 
kot športnega programa, ka-
terega ustvarjalci so bili tudi 
sami,« je ob zaključku doga-
janja povedala Doroteja Na-
rat iz Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in 
dodala, da bo lokacija takšna 
tudi prihodnje leto, festival 
pa še naprej dvodneven.

Otroci napolnili 
Keršmančev park
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in 
Vrtec Antona Medveda Kamnik sta konec maja 
organizirala zdaj že tradicionalni Veronikin 
festival, ki je prvič potekal dva dni in na novi 
lokaciji v Keršmančevem parku.

Veronikin festival je v dveh dneh privabil približno 2500 
otrok in njihovih staršev. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Češnjice v Tuhinju – Člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Kamnik (KO Zgornji Tuhinj) in Občina Kamnik vabijo 
na spominsko slovesnost k spomeniku v Češnjice, ki bo v 
nedeljo, 11. junija, ob 10. uri. Poklonili se bodo borcem, med 
njimi vodji ameriške vojne misije kapetanu Charlesu Fischer-
ju, partizanskemu zdravniku dr. Petru Držaju, dvema ameri-
škima oficirjema Juliusu Rosenbergu in Ernstu Knothu ter 
dvema britanskima oficirjema majorju Mathewsu in poročni-
ku Edwardu Parsu, ki so padli za svobodo v teh krajih v letih 
1944 in 1945. Navzoče bo pozdravil župan Marjan Šarec, slav-
nostni govornik pa bo podžupan Igor Žavbi. Organizatorji 
pripravljajo tudi krajši kulturni program. J. P.

Spominska slovesnost v Češnjicah
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petek, 9. junija 2017

Naše podalpsko mesto Kamnik 
je prevečkrat razdeljeno na dva 
tabora. Mi smo za, vi ste proti, mi 
to podpiramo, vi pa ne. In obra
tno. Ves čas v krogu.
Tako je Kamnik že dlje časa raz
deljen tudi na tiste, ki so naklonje
ni zgodbi investitorja in podjetnika 
Matjaža Zormana, ki je pričaral 
nov turistični produkt in všečno 
unikatno  zgodbo z naslovom 
Eko resort pod Veliko planino, 
drugi pa bi vse takoj zrušili, ker je 
Zorman »prehiteval po levi«, ker 
je nepotrpežljiv in (pre)drzen, ker 
hodi po robu. 
Javnost je ponovno razdeljena, 
prav tako mediji. Na nepravilnosti 
v Eko resortu opozarjajo en za 
drugim tudi državni inšpektorji, ki  
so Matjažu Zormanu (oz. družbi 
Palmieri) poslali že sedmo in
špekcijsko odločbo, ki pa se dru
ga za drugo tudi odpravljajo. Zato 
vlada med ljudmi zmeda, saj mar
sikdo ne pozna ozadja in špekuli
ranje z informacijami in ugibanji 
že presega vse meje. Mediji za
devo vsak s svoje strani tolmači
jo, pojasnjujejo, napihujejo. Ljud
je pa se hudujejo nad sistemom, 
nepravno državo, korupcijo. Raz
plamtevajo se strasti, dejstvi pa 
sta dve in sta sila preprosti.

Prvo dejstvo 
DA – upam si trditi, da je idilična 
turistična vasica, ki je zrasla pod 
Veliko planino in nosi podobo 
planšarskih bajt iz Velike planine, 
všeč prav vsakemu med nami – 
tistim, ki bi takoj rušili, in tistim, ki 
nikoli ne bi zrušili lepote, ki jo je 
ustvaril Matjaž Zorman. Če bi si 
upali biti iskreni, bi tudi največji 
zagovorniki rušitve priznali, da je 
vasica prelepa, da je v Kamnik (in 
posledično tudi na Veliko planino 
– čeprav nekateri tega ne bodo 
priznali nikoli in nikdar) pritegnila 
veliko domačih in tudi tujih turi
stov in da takšen projekt prav go
tovo nudi veliko možnosti za po
vezovanje in razcvet tako lokalne 

skupnosti kot širše kamniške re
gije – celo Slovenije, saj je Ka
mnik in Slovenijo prav Matjaž Zor
man s svojimi unikatnimi marke
tinškimi prijemi (ki mu jih zavida 
marsikatera marketinška agenci
ja) postavil na zemljevid sveta kot 
prelepo zeleno in unikatno turi
stično destinacijo. Video o sanj
ski službi pastirja je obšel ves svet 
– izvirna ideja je bila večerna no
vica na številnih nacionalnih in 
komercialnih poročilih v marsika
teri državi, slovenska veleposlani
štva po vsem svetu (tudi  v Ameri
ki in Avstraliji) so s ponosom delila 
zgodbo na socialnih omrežjih …  
Kdor spremlja zgodbo Eko resor
ta pod Veliko planino, dobro ve, o 
čem govorim. 

Drugo dejstvo 
DA – ali določen gospodarski su
bjekt lahko posluje, preverja pri
stojna državna inšpekcija. Pika. 
Brez ugibanj. Ne glede na to, kaj 
mi rečemo, mislimo, naredimo, 
odločimo, pametujemo, zagovar
jamo, čutimo – o tem odloča iz
ključno država, in ne župani ne 
občinski svetniki. Prav tako je 
dejstvo, da Občina Kamnik, 
zanjo župan, podpira razvoj 
turističnih dejavnosti, vendar 
tako kot vse zasebne investici-
je morajo tudi turistične dejav-
nosti za svoj obstoj imeti za-
konsko osnovo. Župan ni pri-
stojen za odločanje, ali se do-
ločena gradnja ruši ali ne.
V  skladu z določili 11. člena Za
kona o prostorskem načrtovanju 
je država pristojna za:
1. določanje ciljev prostorskega 
razvoja države,
2. določanje izhodišč, usmeritev 
in pravil za načrtovanje prostor
skih ureditev na vseh ravneh,
3. načrtovanje prostorskih uredi
tev državnega pomena,
4. sodelovanje v postopkih 
priprave občinskih in medobčin
skih prostorskih aktov in
5. izvajanje nadzora nad zakoni
tostjo prostorskega načrtovanja 
na ravni občin.
Prav tako o poslovanju v kozolcu, 
ki ima naknadno pridobljeno GD 
(gradbeno dovoljenje), vendar ne 
ustreza dimenzijam objekta, od
loča in je pristojna državna in
špekcijska služba. 

Občina Kamnik je prejela s strani  
družbe Palmieri, d. o. o, Trzin, 
pobudo za spremembo namen
ske rabe zemljišč – gre torej za 

pobudo za začetek postopka 
spremembe OPN. Postopek 
Sprememb in dopolnitev OPN 
Kamnik št. 1, ki se trenutno vodi, 
ne vsebuje sprememb namen
ske rabe zemljišč ter ne obravna
va pobude družbe Palmieri, d. o. 
o., niti drugih pobud za spre
membo namenske  rabe zem
ljišč. Če bo na svoji seji občinski 
svet  odobril spremembe prostor
skega akta in dopolnitev OPN 
Kamnik št. 1,  bo Občina Kamnik 
začela s postopki sprememb in 
dopolnitev OPN Kamnik št. 2. (in 
s tem spremembo namenske 
rabe zemljišč). Postopek izdelave 
in vodenja postopka natančno 
določa Zakon o prostorskem na
črtovanju. V skladu z veljavno za
konodajo morajo v postopkih iz
delave prostorskih aktov sodelo
vati vsi pristojni nosilci urejanja 
prostora in  podati svoja soglasja.

Na pravem mestu ob pravem 
času na pravi način
ČE … Če bi se Matjaž Zorman 
igral s svojimi idejami na nekem 
drugem igrišču (beri – v drugi 
državi) v nekem drugem času na 
drugačen način, bi nam bilo v Ka
mniku dolgčas in ne bi imeli o 
čem razpravljati. Tako pa bomo 
vsi skupaj lahko le opazovali, 
kako (ne)naklonjena je država do 
odličnih projektov, ki jih v življenje 
postavijo nepotrpežljivi in (pre)
drzni investitorji, ki se ne postavi
jo v vrsto in čakajo sedem let na 
vsa možna dovoljenja (kot sta bila 
prisiljena tako Igor Akrapovič ter 
Joc Pečečnik, ki je v svoji investi
ciji želel postaviti hotelskoigralni
ški kompleks, popoldanski vrtič
karji v centru glavnega mesta pa 
so gladko ustavili projekt za več 
sto delovnih mest …, kot marsi
kdo, ki čaka na milost in nemilost, 
da so njihove investicije uslišane 
in prepoznane kot dobrobit za 
skupnost). Potem pa se pojavi 
Magna Steyr in vse je čisto dru
gače. Pravila so drugačna. In kot 
je komentirala Jelena Aščić, ure
dnica Tednika, Magna Steyr ne 
prinaša novih delovnih razmerij 
temveč nova suženjska razmerja. 
In nekdo si bo vseeno pripel za
sluge, da je omogočil nova delov
na mesta, zamolčal pa bo možne 
nevarnosti  okoljskih škod (Nemci 
že vedo, zakaj podobnih industrij 
ne želijo v svoji državi), nezdrave 
delovne pogoje za delavce, ki 
bodo bojda plačani zelo malo 
(upam, da le špekuliram in bodo 

imeli krasne plače, ne bednih 
mezd), in zemljiške kapitulacije 
kmetov, ki so za svoja prvovrstna 
kmetijska zemljišča dobili »ne
spodobno povabilo« in jih (neka
teri nemudoma) prodali. In Bog 
ne daj, da se ponovi Vrhnika na 
tem delu Slovenije, ker bo okolj
ska katastrofa prevelika. Kemis je 
tako pogorel z vsemi soglasji in 
»zakonito« naredil katastrofo, za 
katero ni in ne bo nihče kriv.

Zato – rušiti ali ne rušiti? 
Najprej naj rušijo vse, kar bi mo
rali rušiti do sedaj, potem pa se 
naj oglasijo v Eko resortu pod 
Veliko planino (ali pa naj po zgle
du ZDA tudi Slovenija za nestrpne 
investitorje uvede konkretne »od
pustke« po pravilu »lahko stoji, 
tukaj imaš papirje – a plačaj svoji 
lokalni skupnosti  in jim uredi npr. 
cesto« – saj kazen mora biti 
vzgojna). Sicer pa naj rušijo lepo 
po vrsti. Seznam je dolg in zani
miv. Res pa je tudi, da mora biti 
vsaka šola (beri – kazen) vzgojna 
in v poduk vsem, ki bi tudi v pri
hodnje grešili, in si mora država 
občasno izbrati »primer dobre 
prakse« in državljane vzgajati na 
konkretnem primeru. Da ne bo 
greha in da dokažemo, da smo 
pravna država. Da je naš sistem 
vreden zaupanja. Slučajno pa 
vem, da sta dva ugledna nemška 
raziskovalca že pred nekaj leti na
redila študijo (ne)zaupanja Evro
pejcev v svoje države, pravne 
sisteme, medije, politike, novinar
je, šefe, cerkev (verske instituci
je) ter v same sebe. Da – uganili 
ste. Slovenci smo (bili *dopuš
čam možnost, da se je situacija 
spremenila) na prvem mestu ne
zaupanja v vse našteto. Pred
vsem pa ne zaupamo niti sami 
sebi. Profesorja sta dvakrat pre
računavala vse kriterije, ker od 
drugih evropskih držav tako moč
no izstopamo v stopnji nezaupa-
nja. Pa sta prišla do istih rezulta
tov. NE ZAUPAMO NIKOMUR IN 
NIČEMUR – ŠE SAMI SEBI NE.  
Zato ena idilična vasica ne bo ne 
dvignila ne zrušila zaupanja držav
ljanov v sistem. 

Nina Irt
Vodja svetniške skupine 
Lista Marjana Šarca 
Članica LMŠ – Naprej Kamnik!

Rušiti ali ne rušiti – to je sedaj vprašanje

Kultura – vsaka ped svobode, 
ki si jo pribori ljudstvo, je ko-
rak naprej v kulturi, je rekel 
Ivan Cankar. Trdil je tudi, da 
ne more biti umetnik, kdor ni 
odkritosrčen do zadnjega.
Bliža se nam Cankarjevo leto, 
zato prebiram njegove misli, v 
katerih zasledim besede, ki go-
vorijo o nekakšnem kulturnem 
boju umetnika. Trdil je, da 
umetnik, ki se prilagodi, ni več 
umetnik. Človek, ki zapre oči, 
je slepec. Spomnim se na mla-

de kulturnike, ki so prišli in 
sklenili, da to mesto in z njimi 
ljudi prebudijo iz sanj, jih po-
peljejo v svet, kakršnega si želi-
jo in za katerega mogoče do 
sedaj niso niti vedeli, da obsta-
ja. Mladi fantje in dekleta so 
bili umetniki, imeli so načrtov 
za stoletno življenje. Ta vesela 
samozavest jih je napravila 
neobčutljive za vse nezgode, ki 
so se jim postavljale na poti. 
Kljub vsemu so postavili teme-
lje naši kulturi, našemu mes-
tu, ki je bilo malo preveč za-
spano.
A so ga prebudili. Prebudili so 
ga z mladim in veselim obra-
zom pridnih možicev, ki so 
bili pripravljeni živeti za in s 
kulturo. Niso se menili, kako 
bodo sami lahko bili boj z 

družbo in ljudmi v njej. A kot 
je že Cankar v svojih delih ve-
likokrat upodobil položaj 
umetnika v malomeščanskem 
okolju, hkrati pa izpovedal 
svoje misli o poslanstvu 
umetnosti in umetnika ter po-
kazal njegovo razmerje do na-
roda in družbe, tako so tudi 
mladi kulturniki bili svoj boj z 
današnjo elitno družbo. Niso 
si pustili vzeti tistega visokega 
in častnega mesta, ki so si ga 
priborili v vseh teh letih. Ostal 
bo v srcih ljudi, ki bodo še nap-
rej čakali na njihov ponovni 
vzpon in nove ideje. Saj prave 
ideje se v glavah kulturnika 
rodijo, oživijo in v pravem tre-
nutku planejo na površje. 
Kulturnik z dušo in srcem ne 
sestankuje, ne sestavlja pro-

gramov in ne išče področja, za 
katera še ne ve, koga bi sploh 
zanimala. On ve in zna. S 
tem se je rodil. Kultura ni 
orodje, kultura je duša, ki jo 
imaš ali pa ne. Ostati bi mo-
rala torej človeku, v katerem se 
porajajo nove in nove ideje. Ta 
jih zna spustiti na plano. Ne 
želi pa pisati in razmišljati o 
kakovostni strategiji kulture, o 
področjih, ki bi bili predmet 
zanimanja, pri tem pa seveda 
ne bi hiteli. 
Ali se ne bliža poletje in z 
njim veliko kulturnega doga-
janja v mestu, ki ga vsi priča-
kujejo in so ga v teh letih tudi 
dobili? Torej bo treba pohiteti.
Zaključimo ponovno s Can-
karjem in njegovim Za naro-
dov blagor, v katerem poudar-

jajo, da jim je pri vsem njiho-
vem početju le za to, da koris-
tijo narodu, v resnici pa ni-
majo v mislih drugega, kot le, 
kako bi se sami okoristili. Pa 
spet ne morem mimo dana-
šnje novodobne kulturne bur-
ke (farse), in to vse v imenu 
za narodov blagor.

Karla Avguštin,  
Sela pri Kamniku

Kaj je že to 
kultura?

Prejeli smo

Kamnik – Na povabilo kamniških Socialnih demokratov je 
prejšnji ponedeljek v klubu Marjanca potekalo neformalno 
srečanje s poslancem Državnega zbora Janom Škoberne-
tom, ki je tudi namestnik vodje poslanske skupine SD, pred-
sednik odbora za pravosodje in nekdanji predsednik Mlade-
ga foruma SD. Pogovor je tekel predvsem o aktualnih tema-
tikah. Dotaknili so se stanovanjskega problema mladih. 
Socialni demokrati namreč stanovanjsko politiko ocenjujejo 
kot zgrešeno in da ne daje dovolj možnosti za uspešno re-
ševanje stanovanjskega vprašanja. Odprli so tudi teme mi-
nimalne plače, javnega šolstva, zdravstva in problema 
usklajevanja pokojnin. A. Se.

Pogovor s poslancem Škobernetom

Poslanec Jan Škoberne in tajnik Občinske organizacije SD 
Kamnik Cene Lap 

V mesecu maju smo bili kraja-
ni hribovske vasice pod Kam-
niškim vrhom res prijetno pre-
senečeni nad novo varovalno 
ograjo na nevarnih delih ceste, 

Zahvala

ki vodi v težko dostopne kraje 
naše občine. Iskreno se zahva-
ljujemo vsem zaposlenim na 
občini, ki so omogočili postavi-
tev in s tem pripomogli k boljši 
varnosti pri vožnji na res ne-
varnih odsekih.
Varovalna ograja veliko pri-
pomore za bolj varno vožnjo, 
predvsem v zimskem času, ko 
je vožnja po strmih in včasih 
zasneženih klancih v zgo-
dnjih jutranjih urah res ne-
varna. Veseli smo in hvalež-
ni za vsako pridobitev, ki 
nam izboljša življenje na 
najbolj odročnih krajih naše 
občine.

Aleš Zobavnik, Zakal 
in drugi vsakodnevni 

uporabniki te ceste

V Gruziji je od 26. do 29. maja 
potekalo spomladansko zase
danje Parlamentarne skupšči
ne Zveze NATO, na kateri je 
Slovenijo zastopal tudi vodja 
poslanske skupine NSi mag. 
Matej Tonin. Predstavil je po
ročilo o nevarnostih in izzivih, 
ki nam jih prinašajo v omrežja 
povezane pametne naprave.
Internet stvari (angl. Internet of 
Things) je tehnološki izraz, ki 
označuje v internetno omrežje 
povezane pametne naprave. 
Leta 2016, ko se je število 
svetovnega prebivalstva gibalo 
okoli 7,4 milijarde, je število 

povezanih naprav doseglo 
približno 16,28 milijarde. Oce
njujejo, da bo leta 2020 po 
vsem svetu povezanih nekje 
60 milijard naprav. V poročilu 
je Tonin predstavil izzive, ki jih 
prinaša internet stvari. Pouda
rek poročila je na izzivih za kri
tično infrastrukturo, poročilo 
pa se zaključi z ugotovitvijo: 
»Veliko povezanih pametnih 
naprav predstavlja potencialno 
orožje za hudodelske združ
be, zato moramo vzpostaviti 
minimalne varnostne standar
de za uporabo pametnih 
naprav.«
Zadnji kibernetski napad, ki je 
oplazil tudi Slovenijo in za dva 
dni zaustavil delovanje podje
tja Revoz, je razkril, kako ran
ljivi postajamo v času vsepri
sotnega interneta. Dolžnost 
države je, da okrepi vlaganja v 
kibernetsko varnost.
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Jasna Paladin

Kamnik – »Sprejel sem od-
ločitev, da kandidiram za 
predsednika republike na 
letošnjih volitvah. K temu 
ste me nagovorili ljudje, ki 
spremljate moje delo in me 
podpirate. Vaše dosedanje 
zaupanje je zame velika 
čast, a tudi odgovornost. 
Kandidiram zato, ker sem 
prepričan, da je čas za za-
menjavo generacij na naj-
višjih položajih. Pred 26 leti 
so imeli priložnost ustvariti 
lepo zgodbo povsem na 
novo. Ni jim uspelo, zato je 
čas, da jih nadomesti pri 
skrbi za našo državo gene-
racija, ki ima energijo in 
znanje. Ne želim samo pod-
legati apatiji in kritizerstvu, 
temveč želim aktivno sode-

lovati pri spremembah, ki 
so nujne na vseh področ-
jih,« je svojo odločitev, o ka-
teri se je namigovalo že ne-
kaj časa, na zadnji majski 
dan Marjan Šarec sporočil 
kar na svojem FB-profilu. 
Kot je še dodal, bo vodilo 
njegove kampanje Človek, 
skupnost, država, s čimer 
želi poudariti pomembnost 
vsakega od teh elementov 
ter njihovo nujno vzročno-
-posledičnost.
Šarec, ki bo konec leta do-
polnil štirideset let, nam je 
nato potrdil, da njegova od-
ločitev ni od včeraj, o me-
njavi generacij na najvišjih 
funkcijah pa: »Oni so svoje 
pokazali, zdaj smo na vrsti 
mi.« Kandidiral bo ob pod-
pori Liste Marjana Šarca, 
kaj pa njegova odločitev po-

meni za občane Kamnika in 
njegovo župansko funkcijo? 
»Za zdaj še nič, če bo kaj, bo 
po volitvah.« Prepričan je, 
da bi bil dober predsednik 

zato, ker živi na trdnih tleh 
in pozna težave povprečne-
ga Slovenca, in zato, ker se 
zaveda, da je treba začeti 
stvari početi drugače.

Župan bo kandidiral  
za predsednika države
Kamniški župan Marjan Šarec je potrdil, kar se je namigovalo že nekaj časa – na jesenskih volitvah 
bo kandidiral za predsednika države. »Za zdaj še nič,« odgovarja na vprašanje, kaj zdaj to pomeni za 
občino Kamnik.

Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič

Da bi tako veliko športno 
tekmovanje čim bolj pribli-
žali tudi lokalni skupnosti 
in se na neki način že zahva-
lili vsem tistim, ki so v orga-
nizacijo močno vpeti, so v 
četrtek, 1. junija, pripravili 
tudi slovesno prireditev v 
pričakovanju prvenstva, ki 
se je odvila v telovadnici 
Osnovne šole Stranje. Ude-
ležili so se je tudi predstav-
niki slovenske in evropske 
atletike.

Navijači, pridite v čim 
večjem številu!
»Šestnajsto evropsko prven-
stvo v gorskih tekih na Veli-
ko planino, ki bo od 6. do 9. 
julija v Kamniku in tudi tu-
kaj v Stranjah, bo prestižna 
atletska prireditev na najviš-
jem nivoju. Dogodek bo 
odlična priložnost   promoci-

je in mreženja  za gospodar-
stvo in turizem Kamnika in 
sosednjih občin. Zavedati se 
moramo, da se bo večdnevne 
prireditve udeležilo več tisoč 
ljudi z vsega sveta, ki se bodo 
vračali kot turisti ali gospo-
darstveniki. Poleg tekem za 
reprezentante bo za ostale 
tekače na dan prireditve tudi 
odprta tekma – tekma, ki je 
tudi vredna spoštovanja. Rad 
bi povabil vse tekače, saj je 
teči na progi evropskega pr-
venstva, ki jo organizira do-
mači klub, posebna čast in 
ponos, s tem pa boste doka-
zali tudi, da spoštujete velik 
trud organizatorjev. Velikok-
rat sem že ponovil, da se 
sploh ne zavedamo, kako ve-
liko delo bomo opravili, o 
tem bo nekoč še pisala zgo-
dovina. Vabim vas, da se v 
čim večjem številu udeležite 
tudi spremljevalnih dogod-
kov, tako svečanega odprtja 

prvenstva kot razglasitve re-
zultatov na stadionu v Meki-
njah, dobrodošli pa ste tudi 
kot navijači. Organizacijski 
odbor dela s polno paro. 
Trdno verjamem, da bomo s 
številnimi prostovoljci in so-
mišljeniki, ki sodelujete z 
vso svojo zagnanostjo, odgo-
vornostjo, strokovnostjo in 
predanostjo, spet pripravili 
prireditev, ki bo odmevala v 
svetu,« je zbrane nagovoril 
vodja prireditve in predse-
dnik Kluba gorskih tekačev 
Papež Dušan Papež in se ob 
tem posebej zahvalil svoji 
družini in preostalim čla-
nom »srčne ekipe«, kot pravi 
svojim sodelavcem, saj je z 
njimi lahko organizirati tako 
veliko prireditev, ki bo pre-
rasla v gorskotekaški praznik 
cele doline. 
»Ker sem velik občudovalec 
in ljubitelj Velike planine, 
obljubljam, da bomo kljub 

množičnosti tekačev, navija-
čev in obiskovalcev ohranili 
njeno neokrnjenost in prvin-
skost,« je sklenil Papež in 
predstavil svoje sodelavce.

Likovni in literarni natečaj
Na šoli so ob tem pripravili 
bogat kulturni program na 
temo ekošole, razglasili in 
nagradili pa so tudi najbolj-
še literarne in likovne izdel-
ke osnovnošolcev iz občin 
Kamnik in Komenda, ki so 
se odzvali na natečaj z nas-
lovom Velika planina in gor-
ski tek.
Da je na tekmovanje, ki se 
nezadržno bliža, ponosna 
cela občina, je potrdil tudi 
podžupan Matej Slapar, for-
malno druženje v šolski telo-
vadnici pa se je sklenilo s hi-
mno 16. evropskega prven-
stva v gorskih tekih na Veliko 
planino, ki so jo zaigrali člani 
Robert Smolnikar tria.

Evropsko prvenstvo je pred vrati

Dušan Papež, vodja tekmovanja, se je na prireditvi v Osnovni šoli Stranje zahvalil svoji najožji ekipi in številnim 
prostovoljcem, brez katerih tako velike prireditve ne bi bilo. / Foto: Jasna Paladin
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Najboljši taxi v Kamniku

Jasna Paladin

Kamnik – Posvet so v sodelo-
vanju s Policijsko postajo Ka-
mnik organizirali na občin-
skem Oddelku za družbene 
dejavnosti, kot gostje so se ga 
udeležili varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdor-
fer  in kriminalista iz Policij-
ske uprave Ljubljana Primož 
Podbelšek  ter Robert Teka-
vec, staršev in pedagoških de-
lavcev pa je bilo v dvorani 
manj, ko bi si organizatorji 
glede na aktualnost proble-
matike želeli.
Strokovnjaki so opozorili, da 
so pasti interneta, socialnih 
omrežij in spletnega komuni-
ciranja velike. Na spletu za 
vselej ostane vse, kar objavi-
mo, in številni so pri objavah 
zelo lahkomiselni – tudi star-
ši. Prav tako mladi pogosto 
preveč zaupajo ljudem, ki se 

»na drugi strani žice« pred-
stavljajo za nekoga povsem 
drugega, zaupanje izrabijo in 
mlade, ki naivno radi objav-
ljajo kočljive fotografije ali 
osebne podatke, nato izsilju-
jejo. Najbolj izpostavljena je 
populacija med 10. in 15. le-
tom (pa tudi moški srednjih 
let), zato je zelo pomembno, 
da mladim starši te nevarnos-
ti predstavijo, tudi sami sledi-
jo tehnološkim novostim in 
svojim otrokom upravičeno 
postavijo tudi omejitve.
Predstavnika Policijske uprave 
Ljubljana sta opozorila na kar 
nekaj aplikacij, ki prežijo na 
mladostnike, tako v obliki so-
cialnih omrežij kot tudi sple-
tnih iger. Predstavila sta tudi v 
svetu razširjeno in za mlade 
zelo nevarno spletno igro The 
Blue Whale Challenge in opo-
zorila na nevarnosti, ki lahko 
pri tem prežijo.

Pasti interneta
V sredo, 31. maja, se je v Domu kulture Kamnik 
odvijal posvet na temo nevarnosti na internetu, 
ki lahko doletijo otroke in mladostnike pa tudi 
odrasle, česar se premalo zavedamo.

Po lanskoletnem posvetu na temo drog so na občini v 
sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik in drugimi 
strokovnjaki konec maja pripravili še drugi posvet za starše 
in pedagoške delavce, tokrat na temo nevarnosti na 
internetu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Priso-
tnost medveda na Kamni-
škem sicer ni nič nenavad-
nega, škode v dolini do sedaj 
še ni povzročal. V ponede-
ljek, 29. maja, je ponoči 
»obiskal« plemenilno posta-
jo Josipa Verbiča za  vzre-
jo  matic kranjske sivke in 
povzročil za okoli 1500 evrov 
škode.

Namestiti bo treba 
učinkovito zaščito
»Od 32 panjev je uničil tri s 
čebelami vred in s tem 
povzročil za vsaj 1500 evrov 
škode. Veliko čebel je tudi 
pomendranih pred čebelnja-
kom. V vseh devetdesetih 
letih plemenilne postaje se 
je tokrat zgodilo prvič, da je 
škodo naredil medved, ker 
pa se bo najverjetneje vrnil, 
saj je okusil slast medu, 
smo za prvo silo namestili 
zvočni alarm na senzor, za 
bolj učinkovito zaščito pa 
bomo morali namestiti 

močnega električnega pas-
tirja,« nam je povedal pred-
sednik Čebelarskega društva 
Kamnik Štefan Virjent in 
dodal, da je škoda na čebel-
njaku, ki ga ima letos v naje-
mu Milan Starovasnik, še 
toliko večja, saj je že zima 
pobrala vse čebele in so bile 
čebelje družine ravno nove.

Medveda opazili tudi 
planinci
Medveda so sredi belega 
dne opazili tudi planinci na 
poti na Presedljaj, a na Za-
vodu za gozdove Slovenije 
zagotavljajo, da razloga za 
preplah ni. »Porasta števila 
medvedov na tem območju 
ne beležimo, previdnost pa 
v gozdu ne bo odveč. Poho-
dniki naj se držijo uhojenih 
poti,« nam je med drugim 
povedal vodja območne 
enote Zavoda za gozdove 
Slovenije mag. Viktor 
Miklavčič in dodal, da se na 
širšem območju tod okoli 
po navadi zadržujejo do 
štirje kosmatinci.

Medved uničil  
del čebelnjaka
V Kamniški Bistrici so prejšnji teden opazili 
medveda, ki je povzročil tudi nekaj škode na 
plemenilni postaji kamniških čebelarjev na 
Kopiščih.

Predsednik Čebelarskega društva Kamnik Štefan Virjent ob 
čebelnjaku na Kopiščih, kamor se medved utegne še vrniti. 
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Duplica – Košarkarska sezo-
na se počasi zaključuje, ven-
dar ne za prizadevne člane 
Košarkarskega kluba Ka-
mnik, saj bodo v soboto, 17. 
junija, ponovno organizirali 
tradicionalni košarkarski 
maraton na Duplici. Letos 
bomo igrali natančno 788 
minut in s tem počastili 788. 
obletnico mesta Kamnika.
Tako bo igrišče za Vilo na 
Duplici oživelo že ob 8. uri, 
ko bodo nastopile prve eki-
pe. Letos se bodo med seboj 
pomerili igralci članske, 
mladinske in veteranske 
ekipe Calcit Basketball, na-
sproti pa jim bodo stali 

igralci ekip Sport Caffe, 
Duplica in Kamnik. Prav 
tako pa bodo svoje košarkar-
sko znanje prikazale tudi 
mlajše selekcije našega klu-
ba, ki bodo nastopale od 12. 
do 16. ure. Videli bomo se-
lekcije U11, U13 in U15, ki se 
bodo pomerile med seboj. 
Zanimivi boji pod koši bodo 
potekali skozi ves dan. Prav 
tako smo košarkarji Košar-
karskega kluba Kamnik pos-
krbeli, da gledalci ne bodo 
ne lačni in ne žejni. Pripra-
vili smo tudi srečelov z bo-
gatimi nagradami.   
Vsi ljubitelji košarke ste vlju-
dno vabljeni, da se nam v 
soboto pridružite ob zanimi-
vem košarkarskem dnevu.

Košarkarski maraton  
na Duplici

Janez Balantič

Vrhpolje – Leta 1987 se je 
namreč prva tekma ravno 
tako odigrala na vrhpolj-
skem igrišču, kjer je zmaga-
la ekipa Vrhpolj. Nato so 
sledile še tri tekme in se 
končale z zadnjo v nizu leta 
1990. Takrat je novinar v 
Kamniškem občanu napisal 
(se vidimo naslednje leto na 
peti tekmi, kjer bo zmagova-
lec prejel pokal v trajno last). 
Do tega zaradi vojne žal ni 
prišlo, nam je pa prireditev 
znova uspelo obuditi in na-
daljevati šele leta 2000. Od 
takrat pa do letošnjega leta 
je bila izvedena vsako leto in 
jo prav zato lahko imenuje-
mo tradicionalna.
Na letošnjo prvo junijsko so-
boto smo se v precej vročem 
vremenu med seboj znova 
pomerili igralci obeh ekip. Že 

v prvi uri tekme so v vodstvo 
prešli gostujoči igralci iz 
Stranj, ki so nato prednost iz 
ure v uro le še povečevali. Ob 
11. uri je bil na vrsti prvi iz-
med mnogih dogodkov v 
okviru prireditve, saj nas je 
obiskal nekdanji vrhunski ko-
šarkar, legendarni Peter Vil-
fan. Svetovni prvak z ekipo 
Jugoslavije leta 1978 v Manili 
in eden najboljših igralcev tis-
te generacije je gledalcem po-
dal nekaj vtisov iz svoje boga-
te športne poti in govoril o 
svoji povezavi s Kamnikom. 
Na koncu obiska seveda ni 
šlo brez obveznih avtogra-
mov njegove avtobiografske 
knjige.
Ob 14. uri nam je ponagajalo 
vreme, saj je začelo močno 
deževati. Po kratki prekinitvi 
smo nadaljevali z igranjem in 
kmalu se je zjasnilo. Popol-
dne je v kratkih odmorih tek-

me sledilo obilo nastopov, s 
katerimi je začela Godba St-
ranje in nadaljevala plesna 
skupina Šinšin. Ob petih po-
poldne je bila na vrsti vete-
ranska tekma, ki je vsako leto 
med najzanimivejšimi do-
godki na spektaklu. Tako je 
bilo tudi letos, ko smo po uri 
izjemno borbene in zanimive 
igre slavili veterani iz Vrhpolj 
z rezultatom 34 : 23. Najboljši 
strelec veteranskega dela je 
bil Miro Mikuž s 14 točkami. 
Po koncu veteranske tekme 
je sledil nastop akrobatske 
skupine Bobri iz Osnovne 
šole Dobrova, ki je s svojim 
nastopom dobro ogrela ob-
činstvo in ga pripravila na na-
stop še ene plesne skupine. 
To je bila skupina Step iz Go-
renje vasi. Brhke mladenke, 
ki ravno letos slavijo dvajset 
let delovanja, so navdušile 
igralce in tudi občinstvo.

Sledila je še zadnja ura tek-
me, ki je prinesla končni 
rezultat 640 : 709 v korist 
gostov iz Stranj, ki so bili 
letos premočan nasprotnik 
za ekipo Vrhpolj. Ta je na 
trenutke sicer igrala dobro, 
vendar s preveč nihanji v 
igri ni mogla slediti 
razigranim in čvrstim 
igralcem iz Stranj. Na kon-
cu tekme je po himni sledi-
la podelitev priznanja za 
najbolj koristnega igralca 
tekme, ki ga je prejel ko-
šarkar zmagovalne ekipe 
Drejc Kregar. Selektor eki-
pe Stranj Matjaž Balantič 
pa je iz rok župana Marja-
na Šarca prejel pokal za za-
služeno zmago.
Po koncu smo se igralci za-
služeno okrepčali s hrano in 
pijačo ter nadaljevali prija-
teljsko druženje do poznih 
nočnih ur.

Košarkarski spektakel 
na Vrhpoljah
V soboto, 3. junija, se je na športnem igrišču na Vrhpoljah odvijala tradicionalna 12-urna košarkarska 
tekma med ekipama Vrhpolj in Stranj. Letošnja tekma je bila jubilejna, saj mineva trideset let od prve 
odigrane tekme.

Igralci obeh ekip po koncu tekme / Foto: Janez Balantič

Informacije in rezervacije: 
Terme Snovik - Kamnik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, 
Tel.: 080 8 123, 
e-pošta: info@terme-snovik.si 
www.terme-snovik.si

OBČANI KAMNIKA IN KOMEDE IMAJO 15% POPUST OB NAKUPU PRENOSLJIVE VSTOPNICE 
(30 VSTOPOV PO 2 URI). POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.

POLETJE JE PRED VRATI
Zunanji bazen s tobogani in vodnimi atrakcijami je odprt! 

NAPOVED DOGODKOV  
v okviru razvoja celovite ponudbe Knajpanja
17. 6. Kolesarski vzpon 2017 – Terme Snovik – Črnivec, start ob 10 uri.
17. 6.  Utrip mladosti – vodne vragolije v in ob bazenu, v družbi palčka Snovička.
24. 6. Postrvijada – kulinarično druženje in zabavno  tekmovanje v pripravi postrvi.

Vabljeni v Terme Snovik vsak dan in ob vsakem vremenu.
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Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretu-
mu Volčji Potok bodo junija 
pripravili več dogodkov, po-
vezanih z vrtnicami. Pravza-
prav so vrtnicam – teh v par-
ku cvetita kar 902 sorti – 
posvetili kar celo leto. Med 

11. in 14. junijem se bodo 
pridružili organizaciji Regi-
onalnega kongresa Svetovne 
zveze društev ljubiteljev vr-
tnic, ki bo prvi regionalni 
kongres za vzhodno in sre-
dnjo Evropo. Ta veliki dogo-
dek hortikulturne stroke se 
bo prva dva dneva odvijal v 

Ljubljani, nato pa v Arbore-
tumu. Poleg lani prenovlje-
nega Zgornjega rozarija je v 
parku vrtnice mogoče obču-
dovati tudi na t. i. Kongres-
nem griču, kakor so poime-
novali brežino pred pristavo, 
in v Spodnjem rozariju v rav-
ninskem predelu parka. Tudi 

letos bodo za vse ljubitelje vr-
tnic pripravili rožni dan z iz-
borom najlepše vrtnice, ki bo 
v petek, 16. junija, ob 18. uri.
V galeriji pod arkadami pa je 
še vse do 25. junija na ogled 
razstava z naslovom Vrtovi in 
vrtnice. Lepote rastlinstva in 
vrtnarske umetnosti so skozi 
kiparska in slikarska dela 
upodobili Jiři Bezlaj, Andrej-
ka Čufer, Vida Slivniker in 
Darja Štefančič.

Junij, mesec vrtnic  

Jasna Paladin

Mekinje – Na Stadionu pri-
jateljstva v Mekinjah so se v 
soboto, 3. junija, najprej po-
merile ekipe najmlajših in 
najstarejših gasilcev. Stadi-
on je napolnilo osemnajst 
enot pionirjev, osem enot 

pionirk, dvanajst enot mla-
dincev, pet enot mladink, 
deset enot starejših gasilcev 
in tri enote starejših gasilk. 
Najmlajši so se pomerili v 
vaji z vedrovko, štafeti s pre-
nosom vode ter vaji za razvr-
ščanje, mladinci so tekmo-

vali v  mokri vaji s hidran-
tom, znanju iz gasilstva  s 
teoretičnim testom ter vaji 
razvrščanje, starejši pa v vaji 
s hidrantom  in  vaji  razvr-
ščanje.
Zelo živahno je bilo tudi v 
nedeljo, ko je tekmovanje 
čakalo člane in članice. Med 
člani A je bilo ekip kar 34, 
med članicami A enajst, 
med člani B petnajst in med 
članicami B devet.
Najboljše tri ekipe iz posa-
meznih kategorij so iz rok 
poveljnice GZ Kamnik Si-
mone Oblak in župana Mar-

jana Šarca prejele pokale, 
rezultati za prostovoljna ga-
silska društva iz GZ Kamnik 
pa so naslednji: pionirji: 1. 
Srednja vas, 2. Špitalič in 3. 
Šmartno v Tuhinju 1; pio-
nirke: 1. Špitalič, 2. Srednja 
vas in 3. Šmarca; mladinci: 
1. Sela, 2. Kamnik in 3. 

Šmarca; mladinke: 1. Zgor-
nji Tuhinj, 2, Nevlje in 3. 
Šmartno v Tuhinju; starejši 
gasilci: 1. Srednja vas, 2. Ka-
mnik in 3. Tunjice; starejše 
gasilke: 1. Nevlje; člani A: 1. 
Srednja vas A3, 2. Šmartno 
v Tuhinju 4 in 3. Šmartno v 

Tuhinju 2; članice A: 1. Špi-
talič, 2. Srednja vas in 3. 
Sela; člani B: 1. Nevlje, 2. 
Srednja vas in 3. Kamniška 
Bistrica ter članice B: 1. Špi-
talič, 2. Nevlje in 3. Zgornji 
Tuhinj.
Najboljšim komendskim 
ekipam pa sta pokale podeli-
la Janez Hlade  in  Jože 
Sušnik; zmagovalci za GZ 
Komenda so naslednji: Ko-
menda (pionirji, mladinke 
in članice A), Križ (pionirke, 
mladinci, starejši gasilci, 
starejše gasilke, člani A, čla-
ni B in članice B).

Gasilci so spet 
tekmovali
Gasilska zveza Kamnik je prejšnji konec tedna 
organizirala dvodnevno občinsko tekmovanje za 
gasilce iz občin Kamnik in Komenda.

Mekinjski stadion je bil minuli konec tedna v znamenju 
gasilcev. / Foto: Občina Kamnik

Svoje spretnosti in znanje so prikazale tudi gasilke. 
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Največ pokalov so na letošnjem občinskem 
tekmovanju prejeli gasilci iz Tuhinjske  
doline – iz Špitaliča, Srednje vasi, Šmartnega  
v Tuhinju in Nevelj.
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Maja Hribovšek

Šmartno v Tuhinju – V me
secu aprilu je potekal redni 
letni občni zbor Kulturno 
umetniškega društva Ivan 
Cankar iz Šmartnega v Tu
hinju. Članom je bilo pred
stavljeno delovanje društva 
v letu 2016, finančno poro
čilo ter plan dela za leto 
2017. Sprejeli so tudi obliko 
novega žiga in na Upravno 
enoto Kamnik vložili vlogo 
za prenovo statuta vključno 
s pridobitnimi dejavnostmi. 
Na občnem zboru so bili iz
voljeni novi predstavniki or
ganov delovanja društva 
(predsednik, tajnik, nadzor
ni in upravni odbor). Dru
štvu bo še naprej predsedo
val Franc Modrijan.
V letu 2016 so tradicionalno 
v juliju uprizorili komedijo 
Poštar Jakec, nato pa z ome
njeno predstavo nadaljevali 
tudi z gostovanji (Gornji 
Grad, Peče pri Moravčah, 
Dnevi narodnih noš in obla
čilne dediščine v Kamniku 
…). Pri Termah Snovik so se 
v okviru etnoloških dnevov 
predstavili z dobrodelno 
noto in izkupiček prostovolj
nih prispevkov predali dru
žini z invalidnim otrokom v 
občini Kamnik. V letošnjem 
maju pa so po nekajmeseč
nem premoru ponovno 
uprizorili lanskoletno pre d

stavo in bili deležni izredno 
lepega sprejema tudi v Brez
jah nad Kamnikom in v 
Domu starejših občanov Ka
mnik.
Ravno v tem času pa se de
vetčlanska prostovoljna 
igralska ekipa pripravlja na 
uprizoritev komedije Zadre
ga nad zadrego, delo avtorja 
Franza Streicherja. Gre za 
zgodbo o dveh prijateljih, 
vsak s svojo družino, v kateri 
prekipeva pametnih glav z 
zelo izoblikovanim mne
njem o čisto vsem in ki se že 
začne komično, nadaljeva
nje pa ta občutek le še pod

krepi. Zaplet okoli nezakon
ske hčere, ki ga oba prijate
lja obrneta v svojo korist, se 
pomeša z odločnima žena
ma, ki znata izkoristiti mo
ževi rahli neresnici v svojo 
korist. Izjemna zgodba, ra
doživi igralci, domiselni ko
stumi in scena bodo poskr
beli za zares enkraten večer. 
Najpomembnejše pa je za
gotovo dejstvo, da na koncu 
predstave zmagata ljubezen 
in pa seveda zdrava kmečka 
pamet.
Vaje potekajo enkrat te
densko, v juniju pa bodo za
čeli vaditi dvakrat tedensko. 

Premierno si boste predsta
vo lahko ogledali v začetku 
julija (7. in 8. julija ob 20. 
uri ter 9. julija ob 18. uri), in 
sicer v letnem gledališču 
Gradišče v Tuhinju. Za pija
čo in jedačo bo poskrbljeno. 
Vsekakor pa bodo od sep
tembra dalje potekale tudi 
ponovitve, zagotovo bo 
kakšna v bližnji okolici. 
Prisrčno vabljeni v domače 
okolje, da se skupaj povese
limo in se za trenutek od
maknemo od težav vsakda
na. Iskren nasmeh in aplavz 
sta največja nagrada za na
stopajoče.

Po Poštarju še Zadrega
Igralci KUD Ivan Cankar se pripravljajo na uprizoritev komedije Zadrega nad zadrego.

Igralska ekipa komedije Poštar Jakec / Foto: Franc Modrijan

Letno gledališče Gradišče v Tuhinju bo v začetku julija znova polno. / Foto: Franc Modrijan

Tina Tonin

Kamnik – Prvi koncert veli
konočnih pesmi smo pripra
vili konec meseca aprila. 
Medse smo povabili pevce 
MePZ Šentviški zvon in v 
cerkvi Marijinega brezma
dežnega spočetja na Šutni v 
Kamniku pod vodstvom Ma
teje Kališnik navdušili ob
činstvo. Pri zadnji skupni 
pesmi nas je na orglah spre
mljala prof. Marija Holcar.
Na prvo soboto v šmarnič
nem mesecu maju so veliko
nočne pesmi ponovno prep
lavile cerkev. Tokrat smo 
nastopili kot gostje MePZ 

Šentviški zvon, ki ga uspeš
no vodita Špela in Matevž 
Kink. V gotski cerkvi sv. 
Luka v Spodnjih Praprečah 
smo poslušalce skozi pesmi 
popeljali v čas Kristusovega 
vstajenja od mrtvih. Sporo
čilo, ki ima v sebi nekaj 
dobrohotnega in osvobajajo
čega, je še dolgo odmevalo v 
nas in v srcih poslušalcev.
Zanimivost: Romarska cer
kev sv. Luka v Spodnjih 
Praprečah pritegne pozor
nost, saj se zažira v brežino 
nad vasjo. Tlakovana tla se 
od velikih vrat do zaključka 
prezbiterija dvignejo kar za 
1,7 m.

Pesem dveh zborov
V velikonočnem času, ki se je pravkar končal z 
junijskim binkoštnim praznikom, smo bili pevci 
Komornega pevskega zbora Šutna precej dejavni.

Aleš Korošec skupaj s svojima učencema Ožbejem 
Kozmeljem in Dragico Žonta / Foto: Jasna Paladin

 

36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Projekt 
Bobnarski S.O.S. – na po
moč bobnar(jem) je uspeš
no zaključen. Spomnimo, 
da se je projekta domislil 
Aleš Korošec, in sicer je že
lel s pomočjo donatorjev 
Osnovni šoli Stranje poda
riti set elektronskih bob
nov, ki so lahko tišji in 
omogočajo praktično ne
skončen nabor različnih 

zvokov in efektov, s tem pa 
bi igranje tega instrumenta 
omogočil vsem tistim, ki v 
domačem okolju bobnov 
zaradi hrupa ne morejo 
igrati. Prošnji za sodelova
nje se je odzvalo približno 
petnajst donatorjev, bobni 
pa so bili svojemu namenu 
uradno predani 1. junija. 
Svoj prostor so našli na 
Osnovni šoli Stranje, kjer 
bodo dostopni vsem, ki bi 
se radi učili bobnanja.

Bobni za glasbene 
talente
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Kamniško letno olimpijsko kopališče Pod skalco je v 
zadnjem času doživelo veliko sprememb, prijaznih za 
obiskovalce. Kaj vse se je spremenilo in kako, lahko 
sami spoznate že od danes dalje, ko se je bazen 
odprl. Bazen bo odprt vse lepe dni do predvidoma 3. 
septembra. Lokacijo bazena že dobro poznate, nahaja 
se v neposredni bližini starega mestnega jedra. V 
sklopu športnega centra Pod skalco so tudi teniška 
igrišča, igrišča za odbojko na mivki in košarko. Otrokom 
neplavalcem pa je na voljo tudi nizki otroški bazen, ki je 
letos doživel manjšo obnovo.
Voda prihaja iz sosednjega potoka Nevljica in je zato 
izredno čista. Sistem jo nato primerno dezinficira ter 
ogreje na prijetnih 25 stopinj Celzija. Kopališče je med 
tednom odprto od 10. do 18. ure, ob koncih tedna pa 

do 20. ure. Le v obdobju do 23. junija, to je do zaključka 
šolskega leta, bo bazen med tednom odprt le popoldan 
od 13. ure dalje, ob koncih tedna pa od 10. do 18. ure.
Prednost kamniškega mestnega kopališča so izredno 
ugodne cene dnevnih, predvsem pa letnih vstopnic. 
Te so med najnižjimi oziroma so celo najnižje na 
slovenskih kopališčih z ogrevano vodo. Novost letos je, 
da kupce letnih vstopnic čaka še posebno presenečenje. 
Povprašajte pri prodajalcih, kakšno je to presenečenje.
O vseh spremembah obratovalnega časa, morebitnega 
zaprtja kopališča zaradi vremena ali zaradi tekmovalnih 
dogodkov boste pravočasno obveščeni preko Facebook 
strani Livin’ Kamnik, na kateri redno obveščamo o vsem 
dogajanju v Kamniku. Zato priporočamo, da redno 
sledite www.facebook.com/living.kamnik.

Kulinarični večeri
Julijski petkovi večeri – večeri za brbončice

Dogajanje na mestnem kopališču
11. JUNIJ  •  Dan vaterpolistov, največje vaterpolsko druženje v 

Sloveniji

18. JUNIJ DOPOLDAN  •  3. kolo Gorenjske lige v plavanju

23. IN 24. JUNIJ  •  Mednarodni turnir za starejše dečke v vaterpolu

28. JUNIJ •  4. kolo Gorenjske lige v plavanju

 1. JULIJ •  16. plavalni miting Veronika

27.–29. JULIJ  •  10. kvadratlon Kamnik

3. SEPTEMBER •  Ambrož triatlon Kamnik

Če ste radovedni in ste ljubitelji kulinarike ter uživate v 
gurmanstvu, potem bodo kamniški kulinarični večeri 
ravno prav za vas. Vsak petek v juliju se bo park Evropa 
spremenil v udobno dnevno sobo z ležalniki, mizicami 
in prijetnim ambientom. Od 17. ure dalje se bodo 
na stojnicah z lokalnimi jedmi predstavljali kamniški 
ponudniki, ki bodo ves večer skrbeli za vaše brbončice. 
Da bo vzdušje res lahkotno, pa bo poskrbela glasba, ki bo 
petkovemu večeru dala piko na i.
Glavno vlogo bodo igrale naslednje jedi, zbrane pod 
skupno znamko Okusi Kamnika: firštov divjačinski golaž, 
jedi s trničem, kamniška kajžarca ter tuhinjska fila. Na 
voljo pa bo tudi ostala izbrana ponudba. Ne bomo pa 
pozabili tudi na sladkosnede. Tu bosta spremljavo igrala 
carski praženec in sladki trnič. Slednje je specialna tortica, 
kreirana posebej za Okuse Kamnika, ki jo je pripravila 

Mojca iz Mojčinih dobrot. Trnič je vmešan v testo torte, 
dodana je omaka iz jagod in iz paradižnika, vse skupaj pa 
je okrašeno s svežo smetano in jagodami.
Ker se k dobri hrani prileže tudi kozarček piva, bodo na 
kulinaričnih večerih prisotni tudi kamniški pivovarji. Eden 
izmed njih prihaja izpod Menine planine in proizvaja 
rdeče, karamelno, temno, svetlo in pšenično pivo Menin’c. 
Vsa piva so nefiltrirana, fermentirana v steklenici in 
ročno polnjena. K svetlemu pivu se poda hrana z žara, 
ob pšeničnem pivu pa vam bo zadišala lažja hrana. 
Karamelno pivo je odlično za pomiritev in sprostitev, 
temno pivo pa se prileže k divjačinskemu mesu ali 
močnejšim sladicam. 

Bodite del kulinaričnega dogajanja v Kamniku –  
vaše brbončice vam bodo hvaležne!

Bazen, najboljša 
ohladitev
Spremljajte Facebook stran Livin' Kamnik  
za vse spremembe obratovanja bazena.

CENIK
Delavniki
•  Odrasli: celodnevna 3,5 evra, popoldanska 2,5 evra
•  Učenci, dijaki in študenti: celodnevna 2 evra, popoldanska 1,5 evra
•  Otroci do 6 let: celodnevna in popoldanska 1 evro
•  Družinska: celodnevna 7 evrov

Sobota, nedelja in prazniki
•  Odrasli: celodnevna 5 evrov, popoldanska 3,5 evra
•  Učenci, dijaki in študenti: celodnevna 3,5 evra, popoldanska 2,5 evra
•  Otroci do 6 let: celodnevna 1,5 evra, popoldanska 1 evro
•  Družinska: celodnevna 10 evrov

Sezonske karte
•  Odrasli: do 9. junija in po 25. juliju 25 evrov, med sezono 40 evrov
•  Otroci, študenti, upokojenci, invalidi ter brezposelni, prijavljeni na 

Zavodu za zaposlovanje: 25 evrov
•  Otroci do 6 let: 10 evrov

Popoldanska vstopnica je od 15. ure dalje, za družinsko vstopnico 
štejeta do dva odrasla in otroci do 15 let starosti. Za nakup sezonske 
vstopnice je potrebna fotografija imetnika.
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Poletje – ko zmanjka  
prostih koncev tedna za 
ogled vsega
Prihaja moj najljubši letni čas – poletje. Čas, ko se vse odvija v bolj 
razigranem in dinamičnem ritmu. Prihaja obdobje, ko vsako mesto 
ponuja veliko različnih dogodkov, predstav, festivalov in aktivnosti. 
Zagotovo se vam je že zgodilo, da vam je poleti zmanjkalo prostih 
koncev tedna za ogled in doživetje vsega, kar bi si želeli. Glede 
na pestro ponudbo iz vseh koncev pa včasih pozabimo ali celo 
spregledamo, kaj vse nam ponuja naše domače okolje, in Kamnik 
bo to poletje res ponudil veliko, kar boste spoznali ob listanju te 
priloge.

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo smo začeli v visokih obratih. 
Pred kratkim smo pripravili našo novo spletno stran, posvečeno 
turizmu, www.visitkamnik.com. Že z imenom smo želeli povabiti 
obiskovalce, naj obiščejo naše lepo in dogajanja polno mesto. 
Hkrati pa bomo o vsem dogajanju redno obveščali preko FB-strani 
Livin’ Kamnik, tudi to, ali bo bazen danes odprt ali ne.

Ko smo ravno pri mestnem kopališču Pod skalco, ta se odpre ravno 
na dan izida te priloge. Kar je tudi nekakšno uradno odprtje poletja 
v Kamniku. Dogodki pa se bodo na to vrstili kar eden za drugim. 
Že ta konec tedna je Pohod ob reki, ki povezuje, Križnikov festival 
in vikend odprtih vrat, ki je projekt več mest v osrednji Sloveniji. 
Prihodnji konec tedna bodo trije kralji hiphopa zavzeli Stari 
grad, snemali bomo tudi oddajo Gostilna Pr’ Flancet. Zatem bo 
konec tedna v znamenju Pohodniškega festivala, kar bo pravšnje 
ogrevanje za Maraton Alpe in evropsko prvenstvo v gorskih tekih. 
Julijske večere bomo popestrili s kulinaričnimi petki, avgust pa bo v 
znamenju tradicionalnega Kamfesta. Vse skupaj pa bodo zaključili 
Dnevi narodnih noš.

Veliko, kaj ne? In omenili nismo niti izletov na Veliko planino ali 
Sv. Primoža, pohodov po dolini Kamniške Bistrice ter lahkotnejših 
sprehodov po Arboretumu Volčji Potok. Nismo prišli niti do obiska 
Term Snovik. Saj vem. Spet nam bo vsem zmanjkalo prostih dni, da 
bi obiskali vse.
 
Uživajte v poletnih dneh in prepričana sem, da boste tudi s 
pomočjo te priloge, v kateri želimo pokazati vsaj del poletnega 
utripa v Kamniku, marsikateri poletni dan aktivno preživeli tudi v 
domačem Kamniku.

Božena Peterlin,  
direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Ob Kamniški Bistrici  
od Kamnika do Domžal
Kaj imata Kamnik in Domžale? Dobre ljudi, 
raznoliko ponudbo ter Kamniško Bistrico. 
Pohod ob reki, ki povezuje ti dve tako različni, a 
hkrati tako podobni mesti, je idealna priložnost 
za okrepitev sodelovanja. Ker je bil pohod lani, 
ko se ga je udeležilo okoli 400 pohodnikov, 
zelo dobro obiskan ter odlično sprejet, ga bosta 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale 10. junija 
letos ponovila. Tokrat v sodelovanju z Modrimi 
novicami.

Vsi, ki boste prehodili celih 14 kilometrov iz 
Kamnika v Domžale ali obratno, boste prejeli 
tudi spominsko priponko. Na poti boste pridno zbirali tudi žige na osmih kontrolnih točkah. Če ne želite 
ali ne zmorete prehoditi cele poti, se nam lahko pridružite na katerikoli točki.

V Kamniku se bo pot začela na Šutni s Festivalom Okusi Kamnika in srečanjem rezbarjev. 
Prva točka iz kamniške smeri bo blizu Titanovega mostu, kjer vas bodo pričakali člani 
in članice Študentskega kluba Kamnik, nato boste v Šmarci pri teniških igriščih srečali 
Turistično društvo Volčji Potok, pri mostu želja pod homškim hribom pa junake Modrih 
novic. Kdo ve, morda prav vi postanete nova zvezda na njihovi naslovnici.

Sledi sprehod do Radomelj, kjer vas bo pri vrtcu pričakalo Turistično društvo Radomlje, 
na mostu pri Šolski ulici v Domžalah bodo z vami domžalski taborniki, predzadnja točka 
iz kamniške smeri bo na koncu parka 88 lip, ko boste srečali Študentsko organizacijo 
Domžale. Pot boste v Domžalah zaključili na Slamnikarskem sejmu v Slamnikarskem 
parku pri Občini Domžale. Tu bodo z vami člani Planinskega društva Domžale. Na poti 
boste na različnih krajih srečali tudi druga društva in organizacije, od ribičev Ribiške 
družine Bistrica pa animatorjev ŠAD Mavrica in številne druge.

Vsekakor pa se tudi letos primerno opremite, upoštevajte nasvete na začetku pohoda, 
ki so jih za vse pohodnike pripravili člani Planinskega društva Domžale in Kamnik, 
spoznavajte pohodnike v nasprotno smer in preprosto uživajte.

UVODNIK 10. junij  Pohod ob reki, ki povezuje 

9.–11. junij  Križnikov pravljični festival

23. junij  Gorniški film na Starem gradu

1. in 2. julij  Maraton Alpe

7.–9. julij  Evropsko prvenstvo v gorskih tekih

Vsak petek zvečer v juliju  Kulinarični večeri

6. avgust  Dan Trniča

11.–20. avgust  Kamfest

To poletje ne spreglejte
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KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
  Petek in sobota, 9. in 10. junij, Kamnik in POŠ Motnik

Mala šola kamišibaja: delavnica kamišibaj gledališča, vodita 
Igor Cvetko in Jerca Cvetko. Informacije: www.kam.sik.si

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK in 
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE
  Sobota, 10. junij, od 8. ure dalje, pot ob Kamniški Bistrici

Pohod ob reki, ki povezuje

Po lanskem uspešno izvedenem prvem pohodu ob Kamniški 
Bistrici bosta javna zavoda Kamnika in Domžal tudi letos po-
vezala ti dve mesti med seboj. Tokrat prvič v sodelovanju z 
Modrimi novicami. Na poti bo osem postojank, kjer bodo raz-
lična društva pohodnikom ponudila različne aktivnosti. V 
Domžalah bo hkrati potekal Slamnikarski sejem, v Kamniku 
pa srečanje rezbarjev.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
  Petek in sobota, 9. in 10. junij, Motnik

Križnikov pravljični festival

Pravljični festival z naslovom Jenkret je biv … je dvodnevni 
pripovedovalski dogodek, ki ga spremlja še veliko drugih zani-
mivih aktivnosti. Odprtje festivala bo v petek ob 19. uri v Kul-
turnem domu Motnik. Informacije in podrobnejši program na 
www.kam.sik.si

RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE
  Od 9. do 11. junija, Kamnik in okolica

Vikend odprtih vrat

Številni turistični ponudniki v Kamniku in okolici bodo ta ko-
nec tedna pripravili edinstvene ponudbe ter ugodnosti in tudi 
poskrbeli za dogajanje. Dogodek poteka v sodelovanju z Za-
vodom za turizem, šport in kulturo Kamnik.

VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK
  Nedelja, 11. junij

Turnir kadetov DP bazen Kamnik

Koledar poletnih dogodkov

Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center  
Kamnik, tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Kamnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rubriko  Oglejte si dogodke v občini 
ter na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik  
www.visitkamnik.com.

KD PRIDEN MOŽIC
  Nedelja, 11. junij, 16.00, Katzenberg v kompleksu KIK

Odprtje Kulturnega vrta Katzenberg

FINANCE
   Sreda, 14. junij 2017, med 17.00 in 20.00, Dom kulture 

Kamnik
Kamniški forum – brezplačno srečanje gospodarstvenikov in 
podjetnikov

Na pogoriščih Stola, Kika in drugih kamniških družb nastajajo 
nova podjetja in nova delovna mesta. Podjetniška iniciativa iz 
Kamnika postaja zgled za marsikatero drugo slovensko mes-
to. Kakšna prihodnost se obeta Kamniku in okolici ter kaj se 
lahko naučimo od njih? O tem bomo razpravljali z lokalnimi 
strokovnjaki in menedžerji na poslovnem srečanju v Domu 
kulture Kamnik.

BOOMBOX KOMUNIKACIJE
  Petek, 16. junij, 21.00, Stari grad

3 kralji na Starem gradu

Stari grad nad Kamnikom bo 3. postaja Hip-Hop koncertne 
turneje Trije kralji po slovenskih gradovih. Nastopali bodo 
RecycleMan (ex Ali En), Klemen Klemen in Zlatko.

VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK
  Petek in sobota, 16. in 17. junij 

24. dan vaterpolistov bazena Kamnik

Plavalni tečaji od 26. junija dalje, bazen Kamnik

Tabori, dnevno varstvo, 5-dnevni termini od ponedeljka do 
petka od 3. julija dalje: športno igrišče Podgorje, okolica Ka-
mnika, bazen Kamnik

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK
   Sobota, 17. junij, od 18.00 do 24.00, Galerija Miha Maleš, 

Glavni trg 2, Kamnik
MUZEJSKA POLETNA NOČ

Program: pevski nastop otrok iz Zasebnega vrtca Zarja, 
ustvarjalna delavnica, javno vodstvo po razstavi Vladimir La-
mut – gostujoči kustos Jožef Matijevič iz Dolenjskega muzeja, 
Oliver Pilič – odprtje razstave v Galeriji Pogled

ZDRAVILNI GAJ TUNJICE
  Sobota, 17. junij, ob 10.00, Zdravilni gaj
  Sobota 24. junij, ob 10.00, Zdravilni gaj
  Petek 21. julij, ob 10.00, Zdravilni gaj
  Torek 1. avgust, ob 10.00, Zdravilni gaj

Brezplačna delavnica za otroke

Starši, ki potrebujete nekaj časa le zase, da si napolnite bate-
rije v Gaju in se povsem odklopite od vsakdana, boste izkoris-
tili dano ponudbo. Otroci bodo v zdravem okolju aktivno pre-
živeli prosti čas. Prijave obvezne! 

Kontakt in informacije: 041785675

 ŠPORTNO DRUŠTVO GRBINA
  Sobota, 17. junij, ob 10.00, Športni park Virtus
  Sobota, 16. september, ob 10.00, Športni park Virtus

Freestyle dayz

Tekmi sta na mali in veliki prožni ponjavi. Tekmi sta namenje-
ni predvsem otrokom od 6. do 16. leta starosti, kjer bodo tri 
kategorije. Seveda pa so vabljeni tudi vsi starejši od 16 let, ki 
bodo skupaj nastopili v eni kategoriji – nad 16 let.

Kontakt in informacije: sdgrbina@gmail.com, www.sdgrbina.
si, +38640741405

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK
   Sreda, 21. junij, ob 19.00, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, 

Šutna 23, Kamnik
Maistrov večer: dr. Vasja KLAVORA

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE
   Petek, 23. junij (v primeru slabega vremena sobota, 24. 

junij), ob 20.00, travnik nad mekinjskim samostanom, 
Mekinje

KRESOVANJE V MEKINJAH
Ob obletnici dneva državnosti bomo letos zopet pripravili tra-
dicionalni kres, ki ga Športno kulturno društvo Mekinje vsako 
leto postavi in zažge na dan svetega Janeza Krstnika, to je 23. 
junija. Letos, ob 25. obletnici osamosvojitve, bomo praznik 
popestrili s kulturnim programom, pevsko skupino Krila in 
drugimi gosti, programu pa sledi tudi manjša pogostitev. 

Kontakt in informacije: 031 312 839

   Nedelja, 25. junij, od 8.00 do 13.00, Mekinje–Vovar–Mekinje
10. TRADICIONALNI POHOD NA VOVAR

Od društvenega doma Mekinje se bomo čez gozdove in trav-
nike odpravili proti 940 metrov visokemu Vovarju. Ob priho-
du na cilj bo manjša pogostitev vseh pohodnikov, pri Marijini 
kapelici pod Vovarjem pa bo maša za domovino, ki jo vsako 
leto daruje mekinjski župnik Pavel Pibernik. Priporočena opre-
ma so planinski čevlji in pohodne palice. Pohod bo izveden v 
vsakem vremenu.

Kontakt in informacije: 031 312 839

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK
  Nedelja, 25. junij, ob 11.00, Kokrsko sedlo

Dan kamniških planin

Srečanje kamniških planincev in proslava s kulturnim progra-
mom

Izleti društva so objavljeni na spletni strani: http://www.dru-
stvo-pdkamnik.si/slike/publikacije/20170101-pdkamnik-pro-
gram-aktivnosti_2017.pdf. Kontakt in informacije: + 386 01 
839 13 45 

TURISTIČNE ORGANIZACIJE NA OBMOČJU KAMNIŠKO-
SAVINJSKIH ALP
   Od četrtka, 22. junija, do nedelje, 25. junija, različne 

lokacije
Pohodniški festival, Kamniško-Savinjske Alpe

Pohodniški festival poteka v občinah, ki so del Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. V njej poleg Kamnika sodelujejo še Jezersko, 
Luče, Solčava, Gornji Grad in Preddvor. Podrobnejši program 
na  www.kamnik-savinja-alps.com

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK – 
  Petek, 23. junij, 21.30, Stari grad

Gorniški filmski večer na Starem gradu

V okviru pohodniškega festivala bo na Starem gradu predva-
jan film Šerpa – spor na Everestu, ki je zmagal na 11. festivalu 
gorniškega filma.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK
  Sobota, 24. junij, od 8.00 do 13.00
  Sobota, 29. julij, od 8.00 do 13.00
  Sobota, 26. avgust, od 8.00 do 13.00

Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

V Kamniku cenimo lokalno pridelavo hrane in družinsko tradi-
cijo in zato se vsako zadnjo soboto v mesecu srečamo na trž-
nem dnevu Okusi Kamnika – Podeželje in Eko. Stojnice so 
vedno obogatene s kulinarično vsebino, s katero želimo ohra-
njati in nadgrajevati lokalne in regionalne posebnosti pri prip-
ravi jedi, in kulturno-etnološkim programom, s katerim obuja-
mo stare ljudske običaje.
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OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK
   Od ponedeljka, 26. junija, do petka, 30. junija, od 9.30 do 

14.30, v prostorih šole
   Od ponedeljka, 3. julija, do petka, 7. julija, od 9.30 do 

14.30, v prostorih šole
   Od ponedeljka, 10. julija, do petka, 14. julija, od 9.30 do 

14.30, v prostorih šole
   Od ponedeljka, 28. avgusta, do petka, 31. avgusta, od 9.30 

do 14.30, v prostorih šole
Počitniški program Popestrimo šolo 2017–2021

Potekale bodo brezplačne počitniške aktivnosti za učence OŠ 
Frana Albrehta Kamnik. Pester počitniški program bo vključe-
val veliko ustvarjalnih dejavnosti, socialnih iger, zanimivih vaj 
in izzivov. Obvezne so predhodne prijave. Sprejemamo jih do 
zasedenosti prostih mest. 

Kontakt in informacije: rosanaart@yahoo.com, 040 838 570 
(Rosana Kleindienst)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
   Od sobote, 1. julija, do četrtka, 31. avgusta

14. poletje družinskega branja

Poletna bralna akcija za družine v Knjižnici Franceta Balantiča 
in vseh njenih krajevnih knjižnicah. Branje, druženje, potepa-
nje in zanimive nagrade za vso družino. Več informacij na 
www.kam.sik.si.

KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE
   Nedelja, 2. julij, 9.00

11. kolesarski Maraton Alpe Scott

Gre za enega najlepših, a tudi najtežjih kolesarskih maratonov 
v Sloveniji. Kolesarji se podajo na pot, dolgo 130 kilometrov, 
na kateri premagajo 2000 metrov nadmorske višine. Prečkati 
morajo tudi najbolj zahtevne prelaze, kot so Jezerko, Pavliče-
vo sedlo in Črnivec. Start in cilj sta v Kamniku.

Gorniški filmski večer
na Starem gradu

Šerpa - Spor na Everestu
(zmagovalec 11. festivala gorniškega filma)

petek, 23. junij 2017, ob 21:30

Ste že slišali za šokantni prepir med evropskimi 
plezalci in jeznimi šerpami? Vabljeni, da skupaj 
z nami postanete del zgodbe, ki jo je zaznamovala 
ena največjih tragedij na Everestu.

VSTOP
PROST

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK
   Vsak petek zvečer v juliju, Park Evropa

Kulinarični večeri

Na kulinaričnih večerih se bodo obiskovalcem predstavili lo-
kalni ponudniki hrane, ki bodo pripravljali tudi jedi iz Okusov 
Kamnika. Poskrbljeno bo tudi za kulturni program.

ŠPORTNO DRUŠTVO GRBINA
    Od ponedeljka, 3. julija, do petka, 7. julija, od 9.00 do 

16.00, Športni park Virtus
   Od ponedeljka, 21. avgusta, do petka, 25. avgusta, od 9.00 

do 16.00, Športni park Virtus
Freestyle dayz kemp

Kemp je namenjen vsem otrokom od 6. do 14. leta, ki bi si 
želeli pridružiti vodeni vadbi izvajanja skokov in akrobacij na 
malem in velikem trampolinu. 

Kontakt in informacije: sdgrbina@gmail.com, www.sdgrbina.
si, +38640741405

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ
   Petek, 7. julij, ob 18.00, Stadion Mekinje

Svečano odprtje 16. evropskega prvenstva v gorskih tekih  

Mimohod 25 evropskih reprezentanc, njihova predstavitev, 
kulturni program z uradnim odprtjem

   Sobota, 8. julij, od 7.30 do 18.00, start v Eko Resortu pod 
Veliko planino v Godiču

16. evropsko prvenstvo v gorskih tekih na Veliko planino

Slovesna razglasitev in podelitev medalj najboljšim gorskim 
tekačem posamično in ekipno s kratkim kulturnim programom

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK IN 
VELIKA PLANINA 
   Od petka, 4. avgusta, do nedelje, 6. avgusta, Velika planina

Dan Trniča

To so dnevi, ko lahko izpod rok pastiric in pastirjev sami spoz-
nate izdelavo in pisave trniča.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
   Od petka, 11. avgusta, do sobote, 19. avgusta, od 10.00 do 

20.00
Knjižnica pod krošnjami

Knjižnica pod krošnjami je zamišljena kot priročna zbirka bra-
nja, ki bo letos bralcem dostopna tudi v Kamniku. Med ponu-
jenimi knjigami, časopisi in revijami so zastopane vse zvrsti 
in mnogi formati, predvsem pa takšni, ki najbolj prijajo v mir-
nem okolju izbranih mestnih površin. 

Informacije: www.kam.sik.si.

KD PRIDEN MOŽIC 
   Od petka, 11. avgusta, do sobote, 19. avgusta, različna 

prizorišča v Kamniku
Kamfest 2017

Poletni kulturni festival

Informacije: www.kamfest.org
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Prvenstvo, ki bo 
spet odmevalo  
po svetu

Gorski tek so  
organizatorji želeli 
približati tudi otrokom.
Kamnik bo tudi letos gostil tekmo v gorskih tekih na 
najvišjem nivoju, in sicer evropsko prvenstvo v gorskih tekih, 
ki ga organizira Klub gorskih tekačev Papež. 
Tekmovanje, ki bo 8. julija, bo po svetovnem prvenstvu v 
gorskih tekih leta 2010 že druga prireditev na tako visokem 
nivoju v tem športu v Kamniku. Poleg tega je Klub gorskih 
tekačev Papež že sedemkrat gostil tekme za svetovni 
pokal v gorskih tekih, kar pomeni, da gre za izkušenega 
organizatorja.
»Odločitev Evropske atletske zveze je bila v bistvu kar 
pričakovana,« je ob razglasitvi organizatorja februarja 
letos dejal Tomo Šarf, predsednik Združenja za gorske teke 
pri Atletski zvezi Slovenije. »Edinstveno Veliko planino 
bomo ponovno ponesli v svet, mesto Kamnik pa bo center 
protokolarnega dogajanja. Verjamem, da s številnimi 
prostovoljci in somišljeniki lahko naredimo prvenstvo, ki bo 
spet odmevalo po svetu,« pa je takrat dejal glavni organizator 
Dušan Papež.
Največjo tekmo pa so organizatorji želeli približati tudi 
najmlajšim, ki se na to naporno tekmovanje še ne morejo 
podati. Tako je Klub gorskih tekačev Papež skupaj z Zavodom 
za turizem, šport in kulturo Kamnik razpisal literarni in likovni 
natečaj na temo Velika planina in gorski tek. Osnovnošolci 
iz občin Kamnik in Komenda so skupaj z mentorji na natečaj 
poslali 187 likovnih in 25 literarnih prispevkov, komisija pa je 
nagradila le deset likovnih in deset literarnih izdelkov.
»Veseli smo, da so se mentorji tako množično odzvali 
in tako pripomogli k soustvarjanju športne prireditve,« 
pravi koordinatorica natečaja Špela Papež Zamljen. Kot 
pravi, so želeli s tem natečajem mlade navdušiti za gorski 
tek ter za kulturne in naravne znamenitosti edinstvene 
Velike planine. Nagrajenci so nagrade prejeli v četrtek, 
1. junija, v OŠ Stranje v okviru slovesne prireditve z 
naslovom V pričakovanju evropskega prvenstva. Tam so 
bili vsi izdelki tudi razstavljeni. Morda pa bo kdo od teh 
sodelujočih na natečaju v prihodnosti postal gorski tekač! 
»Tudi možno,« pravijo v Klubu gorskih tekačev Papež.
V minulih spomladanskih dneh pa so si možni kandidati 
za reprezentanco za evropsko prvenstvo že ogledali samo 
progo. Reprezentanco lahko sestavljajo štirje člani, štiri 
članice, štirje mladinci in štiri mladinke ter vodja ekipe, trener 
in zdravnik. V predprijavah se je na tekmovanje prijavilo 23 
držav in 301 tekač in spremljevalec.

Maraton Alpe Scott 
skozi oči tekmovalca
Trasa Maratona Alpe je ena izmed najlepših v Sloveniji. Če imajo 
ostali maratoni razglede na morje in mestna središča, ta nudi 
razgled proti najvišjim slovenskim vrhovom. Maraton namreč 
pelje svojo pot med najbolj strmimi prelazi v Kamniško-Savinjskih 
Alpah, nekateri od njih so pozimi celo zaprti. 
Maraton Alpe za kolesarja ne predstavlja samo dirke, na kateri 
prevozi 130 kilometrov proge in premaga več ko 2000 metrov 
višinske razlike. »Maraton predstavlja veliko mero tako psihološke 
kot fizične pripravljenosti. Na dirko, ki se odvije prvo julijsko 
nedeljo, se večina začne pripravljati že v dneh, ko skopni prvi 
sneg,« pravi vodja maratona Janez Jarm. Sezona se tako najprej 
začne z ravninskimi etapami – kot na primer od Kamnika do 
Preddvora ali do Škofje Loke. Nato v načrtu priprav sledijo šprinti 
na klančinah proti izviru Kamniške Bistrice in kasneje proti vrhu 
prelaza Črnivec ali proti točki Kranjski Rak na poti na Veliko 
planino. Vrhunec pa nekaterim predstavlja vzpon na Krvavec ali 
pa na Jezerski vrh.
Kaj pa Maraton Franja? Vprašanje, ki izkušenim tekmovalcem 
nariše smeh na obraz. »Ta tradicionalna 156 kilometrov dolga 
preizkušnja res ni lahka. Za mnoge kolesarje, ki se udeležijo 
obeh maratonov, je prav Franja eden izmed pokazateljev, v 

kakšni pripravljenosti so za uspešen naskok na Maraton Alpe,« 
pravi Nika Vrhovnik, ki je prav tako del organizacijske ekipe tega 
zahtevnega maratona. »Letos bodo kolesarji namesto z Glavnega 
trga štartali na Stadionu prijateljstva v Mekinjah,« pojasnjuje Jarm 
in izpostavlja, da bo znak za štart oznanil eden od pastirjev z Velke 
planine s trobljenjem v svoj rog. 
Kolesarji po štartu hitro pridobivajo hitrost, ki v Podgorju že 
doseže 40 kilometrov na uro. »V skupini, ki šteje 600 do 700 
kolesarjev, ne smeš preveč občudovati sicer lepe okolice, saj hitro 
lahko izpadeš iz skupine in pridobiš na zračnem uporu ali pa se ti 
zgodi nesreča,« pravi kolesar Primož Pustotnik, ki je v desetih letih 
na maratonu manjkal le enkrat.
Prva skupina kolesarjev se običajno loči šele pri vzponu na 
Jezerskem, največjo selekcijo med kolesarji pa zagotovo naredi 
naslednji prelaz – Pavličevo sedlo, ki predstavlja najtežji del poti. 
To je trenutek, ko se kolesar vpraša, kaj mi je tega treba. Ampak na 
to vprašanje ti hitro odgovorijo navijači ob poti, ki te dobesedno 
izstrelijo proti vrhu. »Pavličevo sedlo je posebna zgodba. Kolesarji 
pravimo, da se tukaj cesta dobesedno postavi pokonci, in lahko 
mirno rečem, da ni junaka, ki bi to odpeljal zlahka,« pravi eden 
izmed rednih udeležencev maratona Lojze Ugovšek.

Spust proti Logarski dolini kolesarjem vrne moč, ki jo potrebujejo 
še za zadnji vzpon na Črnivec. »Ta vzpon sicer ni najtežji izmed 
vseh na trasi,« opisuje Pustotnik, »ampak takrat so noge že krepko 
načete, bolijo te zapestja, v rokah se pojavljajo mravljinci, boli te 
vrat in težka se ti zdi že lastna glava, kaj šele čelada na njej. Hvala 
gasilcem, da nas tu nekoliko pohladijo s hladnim pršem.«
Tekma se tradicionalno konča s prihodom v mestno jedro 
Kamnika, letos pa se bo končala s prihodom na Stadion 
prijateljstva v Mekinjah. Zvoki navijačev ob cesti kolesarju vlijejo 
dodatnih moči, da z zadnjimi kapljami znoja še prikolesarijo skozi 
ciljno črto. »Za kolesarja ni boljšega občutka zmagoslavja, kot je 
ta, da je premagal Maraton Alpe,« pravi Jarm. 



15petek, 9. junija 2017

Poletje v Kamniku

V Kamniško-Savinjskih Alpah
POHODNIŠKI FESTIVAL

VEČ NA SPLETNI STRANI:
kamnik-savinja-alps.com

 22. - 25. junij 2017

Poletje je prijeten letni čas, ki ponuja številne prireditve in 
številne priložnosti za sprostitev. Tudi v Kamniku. Hkrati pa je to 
tudi letni čas, ko se starši najpogosteje soočajo z vprašanjem – 
kdo bo varoval otroka?
V Kamniku bo počitniško varstvo letos potekalo že 11. leto, in 
sicer na OŠ 27. julij v centru Kamnika vsak dan med 7. in 16. uro. 
»Namen projekta, ki ga sofinancira Občina Kamnik, je zagotoviti 
možnost počitniškega varstva vsem otrokom v občini, tudi 
tistim s posebnimi potrebami,« pojasnjuje vodja počitniškega 
varstva Gordana Kotnik.
Obljublja pester in aktiven program: »Ne bo manjkalo 
ustvarjanja in športnih aktivnosti, organizirali bomo tudi 
različne izlete. Ob toplih in sončnih dneh pa bomo obiskali tudi 
bazen.« Kopanje na kamniškem mestnem bazenu je otrokom, 
vključenim v počitniško varstvo, omogočil Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik.
Rdeča nit letošnjega programa je spoznavanje mesta Kamnik. 
Kot napoveduje Boštjan Košir, tudi vodja počitniškega 
programa, bodo otroci spoznavali kamniške znamenitosti, 

med drugim bodo obiskali 
priljubljeno izletniško točko 
Stari grad, spoznali značilnosti 
Šutne ter tudi najbolj znanega 
slovenskega vojskovodjo 
Rudolfa Maistra. »Vsi termini 
bodo poimenovani po znanih 
Kamničanih in znamenitostih 
mesta Kamnik z okolico,« poudarja Košir.
»Na Zavodu za turizem, šport in kulturo smo veseli, da je 
društvo Počitniško varstvo Kamnik spoznavanje Kamnika 
vključilo v svoj program,« se je na idejo društva odzvala 
direktorica Zavoda Božena Peterlin: »Prepričani smo, da je 
to pravi način, kako vzpodbuditi ljubezen do lastnega kraja. 
Otrokom želim, da bodo na počitnicah uživali, da bodo 
prisluhnili zanimivim kamniškim zgodbam in da bodo kasneje 
skupaj s starši v Kamniku našli lastno dogodivščino.«

Podrobnosti o dogajanju pa na www.pocitniskovarstvo.si

Edini kraj v Sloveniji, po katerem  
so poimenovane Alpe
Poleti je Kamnik z okolico pravi raj za pohodnike. Če razmišljate o aktivnih,  
a uživaških pohodniških počitnicah z idilično alpsko kuliso, romantičnimi  
planinami in neverjetnimi razgledi, ne boste razočarani.
Gorska veriga Kamniško-Savinjskih Alp, ki že 
stoletja privablja obiskovalce od blizu in daleč, 
po besedah kamniškega alpinista Marka Prezlja 
predstavlja »idealen poligon za intenzivna 
doživetja«. Izjemna pestrost Kamniško-
Savinjskih Alp omogoča aktivnost različno 
telesno in tehnično pripravljenim obiskovalcem, 
kar je »v svetu redkejše, kot se zdi nam, ki tukaj 
živimo«.
Na tem območju je moč najti številne gorniške 
in pohodniške poti. Ena izmed priljubljenejših 
točk je Kamniško sedlo, kamor iz Kamniške 
Bistrice vodi lahka nezahtevna pot, na vrhu 
pa vas v poletni sezoni gostoljubno sprejme 
Kamniška koča. Od tu naprej bolj pripravljene 
poti vodijo na sosednja vrhova Brano in 
Planjavo, lahko pa tudi v sosednjo Logarsko 
dolino.
Drugo izmed sedel, ki se v Kamniško-Savinjskih 
Alpah lahko pohvali s svojo planinsko 
kočo, je Kokrško sedlo. Pot nanj je tehnično 
nezahtevna in primerna za vsakogar v dobri 
fizični pripravljenosti. Trud je na vrhu poplačan 
s čudovitim razgledom, še posebej lep je 
proti Grintovcu, prvaku Kamniško-Savinjskih 
Alp. Izjemno popularen zaradi relativno 
lahke dostopnosti je Grintovec, z 2558 metri 
nadmorske višine najvišji vrh Kamniško-
Savinjskih Alp. 
Ko ste v Kamniku, seveda ne smete zamuditi 
Velike planine – čarobne pastirske vasice, 
ki zaradi izjemnih razgledov ter ohranjene 
pastirske dediščine velja za najlepšo slovensko 
planino. Najbolj živahno je na njej poleti, ko 
pastirji priženejo živino in skupaj s travniškim 
cvetjem, tipično arhitekturo pastirskega naselja 
in neverjetnimi razgledi ustvarijo prav posebno 
krajino.
Planino lahko obiščete peš ali pa z nihalko, 
ki vozi celo leto. Posebnost planine je vrsta 
posušenega sira, imenovanega trnič, ki so ga po 
izročilu pastirji podarjali svojim izvoljenkam kot 
dokaz ljubezni in zvestobe. Vsako leto na prvo 
nedeljo v avgustu tu poteka tudi Dan trniča, ko 
se pred Preskarjevim muzejem lahko tudi sami 
preizkusite v izdelavi trniča.
V Kamniku in okolici pa lahko v pohodih in 
izletih uživate tudi družine in vsi tisti, ki vam 
visokogorski tereni (še) niso ljubi. Ena izmed 

najpriljubljenejših nezahtevnih in dobro 
uhojenih tur je Sveti Primož nad Kamnikom, 
katere izhodišče je veliko parkirišče pri podjetju 
Calcit. Cilj poti je pri cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana, od koder se ponuja razgled na 
celotno Ljubljansko kotlino, okrepčilo pa nudi 
sosednja mežnarija.
Še posebej priljubljeno zbirališče domačinov in 
obiskovalcev je v tudi dolina Kamniške Bistrice, 
ki v poletnem času ponuja prijeten odmik od 
vročine. Za slikovito raziskovanje doline se lahko 
podate po Koželjevi poti, ki vodi od spodnje 
postaje nihalke na Veliko planino pa vse do 
izvira reke. Markirana pot pelje tudi mimo 
soteske Predaselj, kjer je reka zaradi mineralov 
obarvana v kristalno zelenomodro barvo. 
Pogled, ki ga ob obisku Kamnika zagotovo ne 
smete zamuditi!
Različne pohode ponuja tudi Tuhinjska dolina, 
iz katere se lahko vzpnete tudi na goro Sv. 
Miklavž, Črnivec in Menino planino. Terme 
Snovik, ki se nahajajo v dolini, svojim gostom 
nudijo brezplačno izposojo palic za nordijsko 
hojo in zemljevid z okoliškimi pohodnimi potmi. 
Dobro obiskana je tudi pot ob Kamniški Bistrici, 
ki vodi vse do Domžal, vmesni postanek pa 
ponuja Arboretum Volčji Potok, ki je s prepletom 
številnih poti izvrsten tudi za samostojni 
sprehod.
Nedaleč od kamniškega mestnega jedra 
pa se nahaja tudi priljubljena pohodniška 
točka Stari grad nad Kamnikom. Do ruševin 
nekdanjega gradu skozi prijetno senco gozda 
vodi zmerno vzpenjajoča se pot, na vrhu 
pa vam z okrepčili prijazno postreže ekipa 
Grajske terase.
Če kljub zgoraj naštetim idejam svoj cilj še 
iščete, vas vabimo na tretji Pohodniški festival 
v Kamniško-Savinjskih Alpah. Od 22. do 25. 
junija si lahko uvod v poletje popestrite s 
paleto raznovrstnih aktivnih dogodkov za vsak 
okus in najdete nekaj zase. Preverite program 
festivala na spletnem naslovu kamnik-savinja-
alps.com in se nam pridružite.
Kamorkoli že vas bo v poletnem času zanesla 
pot, pa priporočamo, da se nanjo dobro 
pripravite. Zagotovo je obvezen pripomoček 
tudi sveža voda, ki je na Kamniškem še 
posebej dobra. Na zdravje!

Poletna težava staršev: varstvo otrok
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Z gradnjo novih sosesk, nakupovalnih centov, cest in mostov se 
je naš kraj temeljito spremenil. Kar je bil nekoč travnik, je danes 
beton. Kar je bila nekoč znamenita gostilna, je danes lahko 
travnik. Okolica okoli nas se tako hitro spreminja, da se včasih 
le stežka spomnimo, kako je bila neka lokacija videti nekoč. 
In obratno, težko se spomnimo, kje je bila neka starodavna 
fotografija posneta. V Kamniku nas na to spominjajo fotografije 
Petra Nagliča, ki se je leta 1883 rodil v Šmarci. Tokrat nismo šli 
tako daleč. Našli smo tole fotografijo in jo objavili na naši novi 
Facebook strani Livin’ Kamnik. Tam smo naše sledilce vprašali, ali 
vedo, kdaj je bila posneta. Kot odgovor pa dobili zanimiva in zelo 
natančna razmišljanja. Poglejte fotografijo in razmislite tudi vi. 
Pozorni bodite predvsem na stavbe, ki tu stojijo, in jih danes ni 
več, ter obratno, kdaj so bile zgrajene stavbe, ki jih tu ni, danes pa 
so. Vaša razmišljanja nam lahko sporočite na www.facebook.com/
living.kamnik. Imate tudi vi kakšno podobno staro fotografijo? 
Posredujte nam jo.

Čeprav si o tem leta 2004, ko je potekal prvič, nihče ni upal niti 
sanjati. V občini Kamnik festival predstavlja pomembno kulturno 
in socialno stičišče tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce 
izven Kamnika. V teh letih je Kamfestu uspelo praktično 
nemogoče: združiti kulturo, gospodarstvo, turizem, urbanizem 
in izobraževalni sektor v občini. Vsa ta leta Kamfest išče nove, še 
neodkrite kotičke mesta ter pri tem že vrsto let uspešno sodeluje s 
skupino mladih kreativnih arhitektov Štajn. Bo tudi letos tako?
Vsako leto se na začetku poletja pojavita dve najpogostejši vprašanji. 
Prvič, kdaj bo Kamfest, in drugič, kaj bo na festivalu. »Letos bo 
Kamfest med 11. in 19. avgustom,« na prvo vprašanje hitro odgovori 
programski direktor festivala Goran Završnik, pri drugem vprašanju 
pa nekoliko stisne zobe in reče: »Zaradi predvidenih gradbenih del v 
samem središču mesta festival še ni natančno začrtan.« 
Zaenkrat je jasno, da bo glavni oder ostal na Malem gradu, saj 

je to predstavitvena kulisa festivala, ostalo bo tudi dogajanje v 
parku Evropa. Lokacija za otroški oder pa je še v fazi dogovarjanja 
z ostalimi koproducenti festivala in bo znana v kratkem, 
najverjetneje pa to ne bo več Keršmančev park.
»Poudarek letošnjega Kamfesta bo na uličnem gledališču, tako 
na mednarodni kot na domači ulični produkciji,« pove Završnik 
in nadaljuje: »Po svoji stari navadi pa bo festival odkrival nova 
prizorišča. Eno od teh bo zagotovo Katzenberg.« Dvorec 
Katzenberg, ki stoji na območju nekdanje tovarne KIK, je nekoč 
že bil del festivala, tokrat pa dobiva še večjo vlogo v življenju 
Kamnika.
»Nobena skrivnost ni, da se Kulturno društvo Priden možic trenutno 
s pospešeno hitrostjo ter delovnimi akcijami pripravlja na odprtje 
Vrta kulture Katzenberg, tako smo namreč to novo prizorišče 
poimenovali,« pravi Završnik. Odprtje bo 11. junija ob 16. uri. 

In kaj bo ponujal Vrt 
kulture Katzenberg? 
»Vsak poletni konec 
tedna, v petek, 
soboto in nedeljo, 
se bodo odvijali umetniški, kulturni 
dogodki, ki bodo včasih samostojno, 
včasih pa del večjih festivalov,« 
našteva Završnik.
Pri tem dodaja, da bo program družinsko 
naravnan s poudarkom na sodobnih gledaliških praksah, kot so 
to na primer lutkovno in ulično gledališče ter kabaret. Kot del 
programa se pripravlja tudi pot industrijske dediščine. »Ta bo 
premierno predstavljena ravno na festivalu Kamfest,« pojasnjuje 
Završnik, ki zagotavlja, da bo vstop v Katzenberg to poletje 
brezplačen.
Poleg tega bo Vrt kulture Katzenberg nekakšen multifunkcijski 
prostor, ki bo pod isto streho združeval mednarodni rezidenčni 
center, raznovrstne kulturne dogodke in izobraževanja, so-
delovni prostor za domače umetnike in muzejsko-galerijski 
prostor. »Namen Katzenberga je, da bo noč in dan ponujal izzive 
vaši domišljiji in kreativnosti. Včasih, ko boste potrebovali mir, pa 
vam bo le tiho odprl vrata in vas pustil same z dobrimi duhovi 
preteklosti,« zaključuje predstavitev Završnik. 

Kaj je kamniško poletje 
brez Kamfesta?
Festival Kamfest bo letos potekal že 13. leto zapored in  
v tem času je to postal eden večjih festivalov v Sloveniji.

KOLOFON: Prilogo Poletje v Kamniku je pripravil Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in je priloga časopisov Kamničan-ka in Gorenjski glas. Datum izida: 
9. junij 2017. Naklada: 31.000 izvodov. Prilogo uredil: Samo Trtnik. Avtorji besedil: 
Franci Kramar, Doroteja Narat, Božena Peterlin, Samo Trtnik, Grega Ugovšek, Sara 
Bitenc, Anja Koleša, Tim Vidmar. Fotografije: Arhiv zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, arhiv ponudnikov, arhiv organizatorjev prireditev. 

Kamnik nekoč:  Kdaj je bila fotografija posneta?
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Tjaša Žibert

Kamnik – Tekmovanje je po-
tekalo v Puconcih v torek, 
30. maja.
V kategoriji učencev od 1. do 
5. razreda je učenec 3. razre-
da OŠ Marije Vere Luka Jo-
kič osvojil srebrno kolajno 
in tako postal državni pod-
prvak za leto 2017. Uspeh je 
v toliko večji, ker so bili vsi 
Lukovi nasprotniki dve leti 
starejši.
V kategoriji učencev invali-
dov so imenitno nastopili: 
Hana Zdovc Kralj, Rok Pan-
čur, Al Žnidaršič in Gašper 
Rems iz OŠ Cirius Kamnik. 

Hana je osvojila zlato, Rok 
srebrno in Al bronasto kolaj-
no. Ne smemo spregledati, 
da gre za najbolj množično 
tekmovanje, ki so se ga ude-
ležili vsi osnovnošolski otro-
ci Slovenije. Po šolskih, ob-
činskih, področnih, četrtfi-
nalnih in polfinalnih tekmo-
vanjih je na finalnem nasto-
pilo najboljših osem v sle-
herni kategoriji.
Poleg odličnih igralcev mo-
ramo pohvaliti tudi profeso-
rico Ireno Lamovec iz Ciriu-
sa in trenerja Željka Đurića 
iz NTK Kamnik, ki sta spre-
mljala in vodila naše vrhun-
ske športnike.

Mladi namiznoteniški 
igralci imenitni

Mladi kamniški namiznoteniški igralci so na 
finalu državnega šolskega prvenstva navdušili.

Gašper Tonin

Kamnik – Najosnovnejša 
človeška intelektualna želja 
je želja po znanju. Odkar 
vstopimo v ta svet, želimo 
spoznavati. Otrok se sprašu-
je: »Zakaj je trava zelena? 
Zakaj žaba lahko skoči tako 
daleč? Zakaj ima čokolada 
tako dober okus? Zakaj bi 
…« Množica vprašanj, ki jim 
nemalokrat ni videti konca. 
Pri nikomer se nikoli res ne 
končajo. Nekateri se z njimi 
le ne ukvarjajo več. Drugi 
radovednost negujejo in jo 
pustijo cveteti vse življenje.
Na vsakem koraku lahko 
kljub vsemu nakopičenemu 
znanju človeštva hitro zade-

nemo ob vprašanje, na kate-
ro nimamo odgovora. Ob 
košček neznanega, ki ga ni 
raziskal še nihče. Včasih nas 
ta meja med gotovim in ne-
gotovim, skrivnostnim, tako 
pritegne, da se ji posvetimo, 
jo poskušamo osvetliti z več 
različnih strani in jo v pol-
nosti doumeti. 
Takega raziskovanja se nas 
je letos lotilo tudi kar nekaj 
dijakov Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik. Raziskovalo nas je 
kar sedem pod mentor-
stvom osmih mentorjev. Iz-
delali smo pet nalog, ki so 
sodelovale na tekmovanju 
Znanost mladini. Tridesete-
ga marca je potekalo regij-

sko tekmovanje na Gimna-
ziji Litija, s katerega so se 
vse naloge uvrstile v nasled-
nji krog tekmovanja, iz kate-
rega so bile nekatere izbra-
ne za državno tekmovanje. 
Najboljše so se v svojih pod-
ročjih raziskovanja med se-
boj pomerile 15. maja v Mu-
rski Soboti na že 51. sreča-
nju Mladih raziskovalcev 
Slovenije. Bronasto prizna-
nje sta prejeli dve nalogi: 
Kdo je prvak – žaba ali člo-
vek? Veronike Vodnik in 
Primerjava vpliva energijske 
pijače, energijske čokolade 
in placebo učinka na reakcij-
ski čas dijakov, ki jo je izde-
lal Luka Eržen. Srebrno pri-
znanje je prejela naloga Z 

drevesi do boljšega življenja 
v urbanem okolju, ki sta jo 
izdelala Katja Krašovec in 
Blaž Zupančič. 
Zlato priznanje in prvo mes-
to na svojem področju pa sta 
zasedli dve nalogi. Prvo je 
izdeloval že utečeni trio raz-
iskovalcev, ki ga sestavljajo 
Tadej Medved, Gašper To-
nin in Rok Peterlin – prou-
čevali so območje Kamnika, 
naslov njihove naloge pa je 
Zemeljski plazovi v kam-
niški občini. Zlato priznanje 
pa je prejela tudi naloga s 
področja slovenščine Joj, lep 
je molk s prstjo zasutih ust /
Stavčna metafora v poeziji 
Franceta Balantiča/, ki jo je 
izdelal Gašper Tonin.

Mladi smo željni znanja
Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik smo s petimi raziskovalnimi nalogami 
sodelovali na tekmovanju Znanost mladini in Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.

Luka Jokič (prvi z leve) je postal državni podprvak. 
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Kamnik – Mlada kamniška glasbenica Manca Berlec je na 
zaključni prireditvi državnega festivala mladinske kulturne 
ustvarjalnosti Vizije, ki ga organizira Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, prejela nagrado rock vizionar za celovito glas-
beno izvedbo, pri čemer so podeljevalci v ospredje postavili 
predvsem njena iskrena avtorska besedila, ki odražajo tenko-
čutno opazovanje okolice in časa, v katerem ustvarja. J. P.

Manci Berlec nagrada festivala Vizije

Jasna Paladin

Kamnik – Nejc Osolnik in 
Marcel Pirš sta sošolca in di-
jaka 4. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, v teh 
dneh pa v njunih mislih ni 
zgolj matura, s katero bosta 
zaključila srednjo šolo in 
postala strojna tehnika, am-
pak tudi prav poseben pred-
met – inovacija, ki je bila 
njun končni šolski izdelek, 
hkrati pa tudi izdelek, za ka-
terega bosta jutri, 10. junija, 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani na svečani podelitvi 
prejela zlato priznanje. Po 
področnem tekmovanju sta 
nedavno namreč zmagala 
tudi na državnem tekmova-
nju oz. 51. Državnem sreča-
nju mladih raziskovalcev 
Slovenije, komisijo pa sta 
prepričala s projektom Hap-
tični pripomoček za vodenje 
slepih ljudi.

Prvi je bil velik za  
pol roke
Na tekmovanju mladih razi-
skovalcev sta sodelovala 
prvič, projekt pa je nastajal 

celo šolsko leto. »Za izdela-
vo pripomočka za vodenje 
slepih sva se odločila ob opa-
zovanju slepih na ulici in po 
brskanju po spletu, kjer sva 
ugotovila, da takšnih pripo-
močkov še ni. Želela sva si 
izdelati majhen, priročen, a 
uporaben predmet, ki bo 
slepe na ovire opozarjal s 
tresljaji oz. vibriranjem. 
Prvi izdelek je bil velik čez 
pol roke, tudi precej težak in 
zato zelo nepraktičen, saj 
sva prav vse komponente iz-
delala sama, nato pa sva vse 
skupaj le še nadgrajevala. Ta 
izdelek, ki seveda še ni pov-

sem končen, je zdaj velik 
kot malo večja ročna ura, 
možnosti za izboljšave pa je 
še veliko, a si v tej fazi še 
nisva želela delati nepotreb-
nih stroškov,« razlagata 
Nejc in Marcel, bodoča štu-
denta Fakultete za strojni-
štvo.

Dobra poslovna 
priložnost
Pripomoček slepim in sla-
bovidnim pomaga pri orien-
taciji v prostoru. Na roko se 
pritrdi kot ura, nato pa s 
senzorji sporoča, kje okoli 

nas so ovire in kako daleč. 
Kako uporaben je zares, 
bosta skušala ugotoviti v so-
delovanju z Zavodom za sle-
po in slabovidno mladino 
Ljubljana. Želita si namreč 
pridobiti čim več koristih in-
formacij potencialnih upo-
rabnikov, da bosta izdelek 
lahko čim bolj dodelala in 
pripravila za samo proizvo-
dnjo. Ker sta naletela na ve-
liko zelo spodbudnih ocen, 
razmišljata tudi podjetni-
ško, zato izdelek že ima ime 
(PiOs), morda pa se pridru-
žita tudi ekipi KIKštarterja, 
pravita.

Zmagala s pripomočkom 
za slepe
Kamničan Nejc Osolnik je skupaj s svojim sošolcem Marcelom Piršem iz Domžal zmagal  
na 51. Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, kjer sta predstavila haptični pripomoček  
za vodenje slepih.

Marcel Pirš in Nejc Osolnik s pripomočkom za slepe, ki ga bosta v prihodnje še 
nadgradila. / Foto: Jasna Paladin

Pripomoček slepim in 
slabovidnim pomaga 
pri orientaciji v 
prostoru. Na roko se 
pritrdi kot ura, nato pa 
s senzorji sporoča, kje 
okoli nas so ovire in 
kako daleč.

DATUM 
2017 

SEZNAM  
AKTIVNOSTI 

TEMATSKE POČITNICE 
5-15 let 

ŠPORTNO ATLETSKO  
DRUŠTVO MAVRICA 

ČAS/
LOKACIJA 

26. - 30.6. 
  

INDIJANSKE 7-16:00 
DOMŽALE 

3. - 7.7. MOJSTRSKE 7-16:00 
DOMŽALE 

10. - 14.7. INDIJANSKE 7-16:00 
ARBORETUM 

17. - 21.7. 
 

PUSTOLOVSKE 
 

7-16:00 
DOMŽALE 

24. - 28.7. 
 

AKTIVNO VARSTVO 
AKTIVNE POČ. V LOŠKI 
DOLINI 

7-16:00 
DOMŽALE 
0:24 
L.DOLINA 

31. 7. - 4.8. NARAVOSLOVNE 7-16:00 
ARBORETUM 

7. - 11.8. KAVBOJSKE 
MOJSTRSKE 

7-16:00 
DOMŽALE 

12. - 17.8. AKTIVNI KOCKA KAMP 
 

0:24 
ANKARAN 

14. - 18.8. 
4 dni 
(15.praznik) 

OD KMETIJE DO KMETIJE 
OD BAZENA DO BAZENA 

 
7-16:00 
DOMŽALE 

21. - 25.8. 
 

NARAVOSLOVNE 7-16:00 
DOMŽALE 

 
28.8. - 1.9. 

INDIJANSKE 
AKTIVNO VARSTVO 

7-16:00 
DOMŽALE 

 
27. - 31.8. 

AKTIVNI KOCKA KAMP 0:24 
ANKARAN 

CENA: 75€ AKTIVNO VARSTVO 
128-138€ TEMATSKE POČITNICE 

225-245€ KOCKA KAMP 
180€ LOŠKA DOLINA 
150€ ŠKOFJA LOKA 

******ALL INCLUSIVE****** 

10.-14.7. 

17.-21.7. 

31.7.-4.8. 

7.-11.8. 

 BAZEN 
 DOMŽALE 
PLAVALNI  

TEČAJI 100€ 

031/314-870, IN
FO
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w
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Helena Končar

Kamnik – Prva selekcija Pla-
valnega kluba Calcit Kamnik 
je s trenerjem Emilom Tahi-
rovićem v sredo, 24. maja, 
odpotovala v Banjaluko na 
krajše priprave, ki so jih 
zaključili z dvodnevno tek-
mo, Banja Luka OPEN 2017, 
v 50 m bazenu. V močni 
mednarodni konkurenci 37 
klubov iz Bosne in Hercego-
vine, Kanade, Hrvaške, Itali-
je, Latvije, Makedonije, Srbi-
je in Slovenije so med 366 
tekmovalci nastopili tudi 
kamniški plavalci Maja Ber-
lisk, Živa Dobrovoljc, Maja 
Helena Končar, Žana Peter-
lin, Lara Seretin, Maja Ve-
zenkova in Jernej Prebil. 
Čeprav so sredi napornih 
treningov, so pokazali dobre 
rezultate in zabeležili tri-
najst nastopov v finalih.
Na tekmovanju je blestel 
15-letni Jernej Prebil, ki je v 
svoji kategoriji pometel s 
konkurenco in v finalih os-
vojil zlata odličja v discipli-
nah: 50 m prosto (25,54), 
100 m prosto (54,73) in 200 
m prosto (2:04,52) ter 3. 
mesto na 50 m prsno. S se-
števkom dveh najboljših re-

zultatov si je tako upravičeno 
zaslužil laskavi naslov naj-
boljšega plavalca tekmovanja 
v kategoriji 14–15 let. Na 
zmagovalni oder je stopila 
tudi Maja Berlisk, ki je osvo-
jila 3. mesto na 50 m hrbtno.
Druga selekcija PK Calcit 
Kamnik, s trenerko Patricijo 
Zupan, je v soboto, 27. maja, 
svoje plavalno znanje merila 
na 5. Mednarodnem plaval-
nem mitingu Rijeka 08 na 
Hrvaškem. Ekipa naših pla-
valcev – Maša Mikuš, Maša 
Varga, Taja Vejnovič, Iza Vi-
dec, Marko Gabriel Končar, 
Nik Peterlin, Jakob Prebil, 
Bor Slana, Gašper Stele, 
Jaka Varga in Rok Vejnovič 
–, starih od 9 do 13 let, se je 
dobro izkazala. Ker se v tej 
sezoni še niso udeležili tek-
me v tujini, so se veselili 
nove izkušnje in novih oseb-
nih rekordov v čudovitem 
bazenskem kompleksu Kan-
trida na Reki. Med premo-
rom pa so se hladili v morju. 
Z uvrstitvijo med najboljše 
sta nas navdušili Taja Vej-
novič z 2. mestom na 100 m 
prsno in Iza Videc s 3. mes-
tom na 50 m hrbtno.
Navijači PK Kamnik smo se 
veselili tudi uspehov naših 

najmlajših plavalcev, članov 
tretje selekcije, ki so se s tre-
nerjem Jako Podjedom v so-
boto, 27. maja, udeležili Me-
moriala Jožeta Rebca 2017 v 
Radovljici. Za našo mlado 
ekipo plavalcev (Maša Levec, 
Ivana Lukan, Manca Miklič, 
Živa Perko, Liza Vidmar, 
Miha Justin, Tim Kolenko, 
Filip Maretić in Maj Šalej 
Avsec) je bil to velik dogo-
dek, saj je tekma potekala v 
50 m bazenu, njihovi tre-

ningi pa potekajo v 16-metr-
skem terapevtskem bazenu 
v Ciriusu, zato si prav vsi 
zaslužijo čestitke za svoje 
nastope. Pokazali so veliko 
dobre volje, veliko borbe-
nosti in znanja, saj so osvo-
jili osem odličij (Ivana 
Lukan, Manca Miklič, Filip 
Maretić, Maj Avsec Šalej, 
Marja Maček Sitar). Ekipi se 
je na tekmi pridružila tudi 
Marja Maček Sitar iz druge 
selekcije.

Plavalci z novimi medaljami
Plavalci Plavalnega kluba Calcit Kamnik so bili uspešni na tekmah v Banjaluki, na Reki  
in v Radovljici.

Najmlajši kamniški plavalci na tekmi v Radovljici 

Klemen Peterlin

Perovo – V petek, 26. maja, 
smo se kamniški plezalci 
ponovno zbrali na tradici-
onalnem hitrostnem tek-
movanju v plezanju pe-
rovske prečke. Vreme nam 
je bilo letos enkrat za spre-
membo naklonjeno, zato 
se nas je nabralo kar lepo 

število plezalcev in navija-
čev.
Po krajšem ogrevanju, prip-
ravi proge in obvezne žar 
plošče je  tekmovanje tako 
začelo kar petnajst tekmo-
valcev in tekmovalk. Dežev-
ni teden je poskrbel, da so 
bili oprimki sveže oprani in 
tako pripravljeni na premi-
kanje  meja mogočega. 

Zato  ni čudno, da je letos 
ponovno padel rekord mo-
dernega tekmovanja, ki ga je 
s skoraj svetlobno hitrostjo 
1:53 postavil zmagovalec v 
moški konkurenci Žiga Ora-
žem. 
Nežnejši spol tokrat rekorda 
sicer ni izboljšal, vseeno pa 
je Maja Šuštar ponovno po-
trdila, da ji v plezanju preč-

ke v ženski konkurenci za 
zdaj ni para. Drugo mesto 
med moškimi je osvojil 
Martin Bombač, tretje pa 
Matic Grojzdek, pri dekletih 
pa sta bili druga Tjaša Je-
lovčan, tretja pa Ajda Mali.
Tekmovanje smo zaključi-
li že skoraj v temi, druženje 
pa smo ob ognjišču nadalje-
vali še pozno v noč.

Plezalci zbrani na Perovem
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Nika Vrhovnik

Kamnik – V nedeljo, 2. julija, 
bodo Kamnik zopet preplavili 
kolesarji. S startom ob 9. uri 
jih čaka že 11. Maraton Alpe 
Scott z zahtevno, a slikovito 
traso okoli Kamniško–Savinj-
skih Alp, ki se začne in konča 
v Kamniku. Krog meri 130 
km, kar ni majhen zalogaj. Če 
pa temu dodamo še 2000 m 
višinske razlike, ki jo kolesarji 
premagajo na poti, je jasno, 
zakaj je maraton tako velik iz-
ziv. 
Prvi prelaz Jezerski Vrh (dol-
žina 10 km, višinska razlika 
500 m in povprečni naklon 5 
odstotkov) je »za ogrevanje«, 

kot radi rečejo udeleženci. Pa-
vličevo sedlo (dolžina 5 km, 
višinska razlika 520 m, pov-
prečni naklon 10,4 odstotka) 
je najtežji, a za mnoge tudi 
najlepši del poti. Zadnji na 
poti – Črnivec (dolžina 8 km, 
višinska razlika 430 m, pov-
prečni naklon 5,3 odstotka) – 
zahteva še zadnje atome moči 
pred spustom v dolino, ko pa 
je trud za vztrajnost in vse na-
pore na poti poplačan. Najhi-
trejši za krog porabijo le dobre 
tri ure in pol, kar se povpreč-
nim rekreativnim kolesarjem 
zdi skoraj nemogoče. 
Namesto medalj jih bodo tudi 
letos v cilju pričakali alpski 
zvonci, kar simbolizira traso 

pod alpskimi vršaci. Maraton 
Alpe pa ni le zgodba najhitrej-
ših in najbolje pripravljenih 
kolesarjev. Je izziv, doživetje 
in ponos za vse, ki to zahtevno 
traso premagajo.

Po poti čiste vode – rdeča 
nit letošnjega maratona
Maraton Alpe vsako leto s se-
boj prinaša tudi posebno spo-
ročilo. 
»Letos želimo spomniti na 
pomen pitne vode pri nas. 
Območje Kamniško–Savinj-
skih Alp  je namreč izredno 
bogato s pitno vodo, kar danes 
postaja velika prednost in izje-
mno bogastvo, in prav je, da 

se tega vsi zavedamo,« pravi 
Janez Jarm, vodja Maratona 
Alpe. Kolesarje bodo zato na 
poti čakale »naravne okrepče-
valnice« ob izvirih čiste vode, 
slogan letošnjega maratona 
pa se tako glasi Po poti čiste 
vode.

Bliža se Maraton Alpe
Letošnji, že 11. Maraton Alpe Scott bo 2. julija, pogumne kolesarje na tem najtežjem maratonu  
v Sloveniji pa čaka kar nekaj »naravnih okrepčevalnic«.

Kolesarji na Maratonu 
Alpe premagajo 130 
kilometrov in kar dva 
tisoč metrov višinske 
razlike, saj se 
povzpnejo na Jezerski 
vrh, Pavličevo sedlo in 
Črnivec.

Triatlon
Matic Romšak (TK Trisport) je v Zadru na polovični ironman 
razdalji, ki je štela tudi kot odprto državno prvenstvo Hrva-
ške, zmagal v kategoriji od 50 do 54 let s časom 4;34:54.

Gorski tek
Miran Cvet (KGT Papež) je z rekordnim časom zmagal na 4. 
Ice Power Čaven vertikal. 4,4 km dolgo progo s 1074 metri 
višinske razlike je premagal s časom 38:10. Na stopničke so 
se povzpeli tudi: Gašper Bregar, Domen Potočnik, Metod 
Bregar, Franci Teraž, Urška Trobec, Viktorija Dolinšek, Nik 
Romšak, Tine Habjan in Nejc Uršič.

Športno plezanje
Državnega prvenstva v težavnostnem plezanju za mlajše in 
srednje kategorije se je udeležilo sedem članov Plezalnega 
kluba Kamnik. Medalje so osvojili Luka Jerman, Betka Debe-
vec in Aljaž Resnik. Končana je tudi Zahodna liga 2017. Čla-
ni Plezalnega kluba Kamnik so v skupnem seštevku osvojili 
tri zmage (Elija Baloh, Timotej Romšak in Žiga Židan).

Gorsko kolesarjenje
Gorski kolesar Calcit Bike Teama Rok Naglič je v nemškem 
Albstadtu nastopil na tekmi svetovnega pokala. Na dirki v 
olimpijskem krosu je navdušil s 23. mestom med mlajšimi 
člani in izpolnil normo za nastop na svetovnem prvenstvu.

Šport na kratko

19    90
EUR

Cena knjige je

Franc Hvasti predstavlja 
enega ključnih členov 
sodobnega slovenskega 
tekmovalnega 
kolesarstva. Zgodbe v 
knjigi Dve uri resnice 
zajemajo ozadja in 
dogodke, ki so za vedno 
zaznamovali kolesarstvo. 
Pripoved je sestavljena 
iz žlahtnih, znanih in 
neznanih zgodb, ki so 
pisane tako, da si lahko 
vsak živo predstavlja 
kolesarski šport, kot se je 
odvijal nekoč. Obvezna 
je za zaljubljence v 
kolesarstvo, še posebej 
pa za vse, ki so si kdaj 
tudi sami na hrbet pripeli 
tekmovalno številko.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Telovadnico 
Osnovne šole Toma Brejca 
so v soboto, 20. maja, po-
novno zavzeli sabljači. V or-
ganizaciji Sabljaške sekcije 
Športnega društva Šport Ak-
tiv Kamnik je namreč pote-
kalo drugo odprto prvenstvo 
za kamniško sabljo, ki še 
vedno velja za edini turnir 
pri nas, na katerem tekmo-
valci za orožje uporabljajo 
sabljo. Drugi turnirji na-
mreč potekajo v preostalih 
dveh sabljaških orožjih – 
meču in floretu.
V primerjavi z lanskim le-
tom, ko se je tekmovanja 
udeležilo 45 sabljačev, so le-
tos zabeležili več kot osem-
deset tekmovalcev. Povečala 
se je tudi udeležba tujih tek-

movalcev, saj so letos tek-
movalci prišli iz Hrvaške, 
Avstrije, Italije, Ukrajine ter 
Makedonije, kar priča o 
tem, da kamniški turnir pri-
dobiva tudi mednarodno ve-
ljavo. 
To gre po mnenju predse-
dnika Sabljaške zveze Slove-
nije Tomaža Pörša pripisati 
zavzetosti kamniških tekmo-
valcev, ki se udeležujejo šte-
vilnih sabljaških tekmovanj v 
tujini in tako širijo glas o slo-
venskem sabljanju. Da je to 
kakovostno, pričajo tudi 
uspehi kamniških sabljačev. 
Peter Krajnc se je uvrstil 
med 64 najboljših na svetov-
nem kadetskem prvenstvu v 
Plovdivu, kar je za 13-letnika 
izjemen uspeh, Anamarija 
Šušteršič pa se bo udeležila 
univerzijade v Taipeiu.

Sabljaštvo se vse bolj razvi-
ja. Letos zveza v sodelova-
nju s Fundacijo za šport in 
klubi v osnovnih šolah orga-
nizira Malo šolo sabljanja, v 
katero je po besedah Pörša 
vključenih 170 otrok. Kam-
niški sabljači izvajajo tre-
ninge na OŠ Stranje in OŠ 
Frana Albrehta ter v obči-
nah Trzin in Domžale, zara-
di česar tudi na treninge v 
klub prihaja vse več mladih. 
»Uspelo pa nam je pritegni-
ti tudi veterane. Če so še 
pred nekaj leti na državnem 
prvenstvu tekmovali le štirje 
veterani, jih je bilo letos že 
42. To je pri razvoju sablja-
nja zelo pomembno, saj 
starši tako v ta šport priteg-
nejo številne mlade,« pravi 
Pörš.
Uspešno veteransko zased-
bo imajo tudi Kamničani. 
Čeprav so vsi začetniki, je se 
nekaterim uspelo kvalifici-
rati na veteransko prven-
stvo, ki bo letos potekalo v 
Mariboru. »Uspešno kom-
biniramo rekreacijo in tek-
movalni šport. Številni sab-
ljanje jemljejo zgolj kot re-
kreacijo, k nam pa hodijo 
trenirat tudi resni tekmoval-
ci iz ostalih klubov,« je po-
vedala Barbara Prislan, 
predsednica kamniškega 
kluba, v katerem so letos 
poleg sablje začeli trenirati 
tudi meč, ki velja za najbolj 
priljubljeno orožje v tem 
športu.

Za kamniško sabljo
Kamniški sabljači so v soboto, 20. maja, pripravili drugi Turnir za kamniško 
sabljo, ki se je v tem času tudi mednarodno uveljavil.

Sabljanje pridobiva priljubljenost tudi v Kamniku. 
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Jasna Paladin

Kamnik – S pomembnejši-
mi tekmovanji na prostem 
so konec aprila najprej zače-
li atleti mlajših kategorij. V 
kategoriji U14 je naslov dr-
žavne prvakinje v mnogobo-
ju (met vorteksa, skok v da-
ljino ter 60 in 600 metrov 
teka) osvojila trinajstletna 
članica AD Kamnik Ana 
Spahić, doma iz Lukovice, 
skupaj s klubsko kolegico, 
dvanajstletno Kamničanko 
Karolino Zbičajnik (ta je 
med posameznicami osvoji-
la 17. mesto) pa sta se na 
koncu veselili še ekipne 
zmage med 32 slovenskimi 
klubi.

Izjemen napredek  
Agate Zupin
Najstarejša in hkrati najbolj 
uspešna tekmovalca AD Ka-
mnik sta devetnajstletna 
Agata Zupin in leto dni 
mlajši Jure Grkman in oba 
tudi letos krojita sam vrh 

slovenske atletike. Sploh 
Agata, doma z Brega pri Ko-
mendi, navdušuje vse, ki 
spremljajo slovensko atleti-
ko.
Že aprila je popravila držav-
ni mladinski rekord v teku 
na 300 metrov in zgolj za tri 
stotinke sekunde zgrešila 
državni članski rekord Alen-
ke Bikar. Njena paradna di-
sciplina je sicer tek na 400 
metrov, kjer je nedavno sla-
vila na državnem srednje-
šolskem prvenstvu. »Tekla 
je odlično, saj je popravila 
državni mladinski rekord 
(53,28), postavila je tudi sre-
dnješolski rekord, ob tem pa 
krepko izpolnila tudi zahtev-
no mednarodno normo za 
letošnje evropsko mladin-
sko prvenstvo, ki bo med 
20. in 23. julijem v Italiji. 
Do olimpijske norme ji de-
nimo manjka le še slabih 
osem desetink. S svojim re-
zultatom ta hip zaseda 2. 
mesto na evropski mladin-
ski lestvici v tej disciplini,« 
je o svoji varovanki povedal 

trener Damjan Zlatnar in 
dodal, da norme za evrop-
sko mladinsko prvenstvo 
pričakuje tudi v disciplinah 
100 in 200 metrov, na 400 
metrov z ovirami pa jo je 
tudi že izpolnila. Prav v sle-
dnji disciplini je v nedeljo 
odlično tekla na mitingu v 
Zagrebu, dosegla nov oseb-
ni rekord (57,90) in se pov-
zpela na sam vrh lestvice 
evropskih mladink v tej di-
sciplini. »Je visoka in ima 
dober smisel za ritem, zato 
menim, da je njena priho-
dnost prav v teku na 400 in 
400 metrov z ovirami,« o 
Agati, ki je mladinka samo 
še letos, pravi Zlatnar in do-
daja, da je v zgolj štirih letih 
treniranja napredovala za 
izjemnih sedem sekund.

Cilj je olimpijska norma
Agata bo na največjem letoš-
njem tekmovanju mladin-
cev vesela tudi družbe Jureta 
Grkmana, ki ni le njen klub-
ski kolega, ampak tudi fant 

zasebno. Tudi Jure, dijak 
GSŠRM, doma s Perovega, 
je letos odtekel nova osebna 
rekorda na 200 in 400 me-
trov in v obeh disciplinah 
izpolnil normo na evropsko 
mladinsko prvenstvo. V ka-
teri disciplini bo dejansko 

nastopil, se bosta s trener-
jem še odločila, že zdaj pa 
po lestvicah sodi v prvo pet-
najsterico. Cilj na prvenstvu 
je vsaj polfinale, dolgoročne-
je pa olimpijska norma, ki si 
jo želi vsak športnik. Atlet-
sko društvo Kamnik sicer 

šteje okoli šestdeset članov, 
samo lani pa so z državnih 
in pokalnih tekmovanj pri-
nesli 25 medalj. V svoje 
vrste vabijo vse, ki jih nav-
dušuje atletika; treninge 
imajo vsako popoldne na 
stadionu v Mekinjah.

Mlada atleta v evropskem vrhu
Za člani Atletskega društva Kamnik je odličen start v poletno sezono. Agata Zupin in Jure Grkman sta si že pritekla norme za evropsko mladinsko 
prvenstvo, Agata pa v disciplini 400 metrov ovire zaseda sam vrh evropske mladinske lestvice.

Jure Grkman in Agata Zupin / Foto: Damjan Zlatnar
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Nuška Drašček trio
22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN 
PLESTENJAK
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16. 6. 
30. 6. 

20. 7. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK

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

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

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

Jasna Paladin, Aleš 
Senožetnik

Mekinje, Kamnik – Nekdanji 
sošolci, ki so na kamniški 
gimnaziji maturirali pred 
šestdesetimi leti, torej so ge-
neracija 1956/57, so se na 
svoji diamantni obletnici 
zbrali v Prašnikarjevem 
dvorcu v Mekinjah, kjer jih 
je gostil eden izmed njih – 
Stane Skok.
»Nismo več mladi, smo pa 
mladostni,« pravijo, ponos-
ni na to, do kam so prišli. »V 
rahli melanholiji smo se 
spominjali in primerjali svo-
je začetke s sedanjim trenut-
kom. V opazovanju razbli-
njanja slepil, ugašanja idea-
lov in propadlih načrtov, 
toda v optimizmu dosežene-
ga, da smo pravzaprav gene-
racija iz zgodbe o uspehu. 
Po maturi smo bili deležni 
solidne izobrazbe, nič kon-
taminirane s šolskimi uni-
formami in cepljene z 
dvomljivimi bolonjskimi 
strategijami. Bili smo uspeš-
no vključeni v gospodarske, 
kulturne in druge sfere na-
rodovega življenja,« je bilo 
slišati v slavnostnem nago-
voru in še: »V svojih spomi-
nih smo bili najbolj sprošče-
ni in cvetoči ob 10-letnici 

mature, najbolj uspešni in 
spoštovani ob 30-letnici, 
najbolj izkušeni pa ob 50-le-
tnici. Tu in sedaj – ob 60-le-
tnici – pa smo dozoreli in 
modri, osredotočeni na svo-
je probleme, svoje prilož-
nosti in svoja srečanja.«
Ker jih je večina še vedno 
doma v Kamniku in okolici, 
se vsaj nekateri dobivajo re-
dno, okrogle obletnice pa 
vselej počastijo nekoliko 
bolj slavnostno. 
Od 37, ki so leta 1957 uspeš-
no opravili maturo, se jih je 
minuli petek na obletnici 
zbralo šestnajst. Po pozdrav-
nem nagovoru Sreča Smole-
ta so se spomnili tistih so-
šolk in sošolcev, ki jih ni več 
med njimi, nato zapeli ma-
turantsko himno Gaudea-
mus igitur, za tem pa se pre-
pustili sproščenemu klepetu 
ob dobri hrani in pijači.
In o čem teče beseda na 
takšnih obletnicah? »Na 
prvih obletnicah smo se po-
govarjali o prvih zaposlitvah, 
stanovanjih oziroma hišah, 
pohištvu in denimo tem, ko-
liko kvadratnih metrov tapi-
sona ima kdo, nato so bili v 
ospredju naši otroci, ko smo 
bili malo starejši, smo že več 
potovali in si pripovedovali o 
dogodivščinah z različnih 

koncev sveta, zdaj pri osem-
desetih letih pa smo ponos-
ni na svoje vnuke, seveda pa 
ne moremo mimo zdravja 
in tega, koga kaj boli, a se 
trudimo, da slabe stvari vsaj 
ta dan pustimo ob strani,« 

nam je povedala Maruša 
Gregorc, ki je za svoje nek-
danje sošolce pripravila 
manjši bilten. Vsem tistim, 
ki se jim niso mogli pridru-
žiti, so ga poslali po pošti. 
Na dobri poti, da se tudi 
sami čez desetletje zberejo 
na diamantni obletnici ma-
ture, pa so tudi maturantje 
generacije 1967, ki se je 
zbrala na isti dan, le nekaj 
ur kasneje.

»Imamo lepe spomine in 
še danes se imamo radi!«
Generacija gimnazijcev, ki 
je maturirala leta 1967, se je 
od srednješolskih let poslo-
vila v gorenjskih narodnih 
nošah, prejšnji petek pa so 
se ponovno zbrali in skupaj 
z učiteljicama obujali spo-
mine na petdesetletnico zre-
lostnega izpita.
Zbrali so se na Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra, 
čeprav je pred petdesetimi 
leti gimnazijski program po-
tekal še v stavbi Osnovne 
šole Frana Albrehta. 
»Ker smo se hoteli že leta 
1963 vseliti, šola pa še ni 
bila dokončana, smo šolarji 
namesto športne vzgoje po-
magali tako, da smo čistili 

okna. Pa se nismo prav nič 
pritoževali, prav 'luštno' 
smo se imeli!« se je gimna-
zijskih začetkov spomnila 
Majda Gradišek, ki se je tak-
rat podpisovala še z de-
kliškim priimkom Aupič, ki 
je poleg Milice Vrabec in 
Ljube Vute pomagala orga-
nizirati jubilejno srečanje.
Gimnazijcev je bilo takrat 
72, a jih je maturiralo le 31, 
tako da je pouk v zadnjem 
letniku potekal le v enem ra-
zredu. Od teh so kasneje 
umrli štirje sošolci in ena 
sošolka, okoli dvajset pa se 
jih je zbralo na petdesetle-
tnici mature, katere prazno-
vanje so popestrili tudi seda-
nji dijaki in profesorji kam-
niške gimnazije. Dijakinje 
so ob kitarski spremljavi 
Matica Smolnikarja zapele 
šolsko himno in nekaj 
skladb, jubilante pa sta poz-
dravila tudi ravnateljica Ber-
narda Trstenjak in učitelj 
angleškega jezika Milan 
Mandeljc. Posebno drago-
cen pa je bil tudi videopo-
snetek izpred petdesetih let, 
ki so ga nekateri videli celo 
prvič.
A nekdanji sošolci so bili 
najbolj veseli, da so se po-

novno sestali in obujali spo-
mine na tedanje čase. 
»Na srečo nas večina živi v 
Kamniku ali okolici, tako da 
se vsaj z nekaterimi večkrat 
vidimo. Imamo pa tudi so-
šolca, ki se je na obletnico 
pripeljal iz Bosne, in sošol-
ko, ki je prišla iz Bele krajine. 
Lepe spomine imamo na tis-
te dni in še danes se imamo 
radi,« je še povedala Gradi-
škova in dodala, da je gimna-
zijce v tistih časih krasilo pri-
jateljstvo in kolegialnost. 
Enakega mnenja pa je tudi 
Željka Zabrič, ena izmed 
dveh tedanjih profesoric, ki 
sta se udeležili srečanja.
»Užitek je bilo učiti v tistih 
časih. Takrat so bili dijaki 
res še tisto, kar pomeni biti 
pravi dijak. Vedeli so, da ho-
dijo v šolo zato, da pridobijo 
znanje, ne pa zaradi ocen ali 
staršev. Prijatelji so bili in so 
si znali pomagati med seboj, 
hkrati pa so se zavedali, da 
gimnazija pomeni vstopni-
co za življenje,« je povedala 
Zabričeva, preden jo je vrvež 
nekdanjih gimnazijcev »od-
nesel« k obujanju spominov 
in prijateljsko prerekanje o 
tem, kaj so počeli prvi šolski 
dan.

Maturantje znova skupaj
Dnevi, ko so misli dijakov zadnjih letnikov usmerjene v maturo, so tudi čas za obletnice in srečanja tistih, ki so maturirali pred leti in celo desetletji. 
Minuli petek so tako svoje spomine na maturitetne dni obujali maturantje takratne Gimnazije Kamnik generacij 1957 in 1967. Na »diamantnem«  
in »zlatem« srečanju smo se jim pridružili tudi mi.

Nekdanji sošolci, ki so maturirali leta 1957, so se zbrali v Prašnikarjevem dvorcu. 

Generacija maturantov iz leta 1967 z učiteljicama / Foto: Aleš Senožetnik

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

Jasna Paladin

Gozd – Pavel Žvelc, ki ga lju-
bitelji bose hoje že dobro 
poznajo, v soboto, 24. junija, 
vabi na drugi pohod bosono-
gih na Vovar. Udeleženci se 
bodo ob 9. uri zbrali na kme-
tiji Jožeta Sodnika na Gozdu. 
»Po prijavi (pet evrov) si 

bomo oblekli majice z napi-
si, za pot dobili plastenko 
vode in pričakali župnika, ki 
nas bo tudi letos prišel 
pozdravit in blagoslovit. Po-
tem se za dobro urico poslo-
vimo od svoje obutve, za ka-
tero bo medtem dobro poskr-
bljeno, in bosih nog krene-
mo do vrha. Na vrhu sledi 

vpis v knjigo, kjer smo lani 
našteli 84 pohodnikov. Po 
vrnitvi nas čaka golaž in po-
delitev medalj,« nam je pove-
dal Pavel Žvelc in dodal, da 
bodo tudi letos nagradili 
najstarejšega in najmlajšega 
pohodnika in najštevilnejšo 
družino. Več informacij: Pa-
vel Žvelc (041 668 596).

Bosonogi na Vovar
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Bojana Klemenc

Kamnik – Miran Mally sodi še 
med tiste avtomobilske ro-
mantike, ki tudi več let preu-
rejajo vozilo, da se z njim 
nato popeljejo po cesti na 
neko lepo, sončno nedeljo. 
»Ni lepšega, kot se usesti v 
mojega forda in se odpeljati v 
Ljubljano na kavo. To je moj 
najljubši obred,« pojasni ve-
lik ljubitelj starodobnikov. 
Svoj prvi stari moped si je ku-
pil v petem razredu osnovne 
šole, ga po delih sestavil in 
popravil. Kasneje ga je pot za-
nesla v svet strojništva in z 
žarom v očeh pove, da staro-
dobniki in svet mehanizma 
pač sodijo skupaj. Od nekdaj 
so ga zanimali tako motorji 
kot avtomobili, zato še danes 
z največjim veseljem ljubitelj-
sko 'šraufa' po njih.
Starodobnik je vozilo, ki je bilo 
izdelano pred tridesetimi ali 
več leti, ohranjeno in tehnično 
vzdrževano tako, da je skladno 
z originalno konstrukcijsko 
sestavo in obliko in se zaradi 
svojega zgodovinskega in teh-
ničnega pomena ne uporablja 

za vsakodnevne prevoze. Po-
sedovati starodobnika, skrbeti 
zanj, ga obnoviti, pripraviti do 
stopnje, ko ga je mogoče regi-
strirati in se z njim voziti v 
vsakdanjem prometu, ali pa 
ga le kazati tistim, ki to znajo 
ceniti, je nekaj posebnega. Za 
nekatere je to naložba v priho-
dnost, a za Mirana v prvi vrsti 
strasten konjiček. V lasti ima 
osem starodobnih motorjev, 
najstarejši šteje že sto let. Na 
to motorno kolo BSA z letnico 
1917 je zares ponosen. Skozi 
Miranove prste je šlo že lepo 
število starodobnih vozil, ki jih 

je skozi čas popravil, zame-
njal, prodal. »Ko si enkrat cep-
ljen za ta hobi, bi rad imel vse, 
a žal ne gre, tako prostorsko 
kot finančno,« v šali pripomni 
in doda: »Danes se usedemo v 
avto in odpeljemo, včasih pa 
ga je bilo za vsako vožnjo treba 
pripraviti. Vsak izlet je bil 
obred in neverjetna dogodi-
vščina. To mi je všeč. Danes 
malokdo ve, kaj ima pod po-
krovom motorja, sam pa poz-
nam vsak detajl svojih staro-
dobnikov.« Miran rad pokaže 
svoje starodobnike na priredi-
tvah, seveda tudi v Kamniku, o 

domači muzejski zbirki pa za 
zdaj ne razmišlja. Dovolj mu 
je članstvo v Društvu starodob-
nih vozil Kamnik, kjer se dru-
ži z enako mislečimi, izme-
njuje strokovno znanje, sode-
luje pri iskanju nadomestnih 
delov, na prireditvah ter sku-
pnih potovanjih in še kaj.
Miranove izkušnje razkrivajo, 
da ljudi še kako zanimajo sta-
ra vozila, njihova zgodovina 
in delovanje. Všeč so mu sta-
ra angleška vozila in prizna, 
da se ne bi nikoli branil stare-
ga Rolls Roycea, a tudi nad 
svojim fordom A letnik 1929 
je navdušen. Pri starodobni-
kih je izredno pomembno, 
koliko jih je bilo narejenih v 
sami seriji in koliko je še 
ohranjenih, razlaga Miran in 
zaključi: »A vozilo kot del kul-
turne dediščine obsega veliko 
več, za vsakim se skriva kom-
pleksnejša zgodba tako o na-
stanku vozila kot tudi njego-
vem lastniku. Vse to je doku-
mentirano s skicami, doku-
menti, fotografijami in je 
prav tako pomembno kot vo-
zilo samo. Vsi ti dokumenti 
so kot podstrešje, ki ga ne 
smemo očistiti, sicer bi izbri-
sali sam zapuščinski inventar 
in s tem bistveni del zgodovi-
ne vozila. Samo celota lahko 
poda sliko in odgovore na 
vprašanja, kako in kje je vozi-
lo nastalo, kdo je bil lastnik, 
zakaj je vredno, da se ohrani 
za prihodnje generacije.«

Avto z dušo in zgodbo
Kamničan Miran Mally je s starodobniki povezan že od otroštva.

Miran Mally / Foto: Bojana Klemenc

Aleš Senožetnik

Mekinje – Pridelavo hrane in 
njen pomen si velik del mla-
dih težko predstavlja. Zato so 
na Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije (KGZS) pripra-
vili izobraževalne delavnice 
Hrana ne raste v trgovini. Ena 
je potekala tudi v podružnični 
osnovni šoli v Mekinjah. Prip-
ravili sta jo Tatjana Vrbošek 
in Lucija Pinterič iz KGZS, v 
sodelovanju s predsednikom 
kamniške izpostave KGZS 
Joškom Romšakom. Mekinj-
skim učencem prvega in dru-
gega razreda so na zabaven in 

poučen način približali kme-
tijstvo in pridelavo hrane. »V 
Mekinjah se mešata vaška in 
primestna populacija, zato so 
nekateri otroci še v stiku s pri-
delavo hrane, večina pa ne 
več. Zato se mi zdi zelo po-
membno, da otroci spoznajo, 
od kod pride hrana na njihove 
mize,« je povedal Romšak, 
medtem ko so otroci odgovar-
jali na vprašanja in postali de-
tektivi na kmetiji. Lastnost 
tovrstnih detektivov pa je, da 
imajo odgovoren odnos do 
hrane, kmetovanja in podeže-
lja ter da znanje prenašajo 
tudi na druge.

Hrana ne raste v trgovini

Otroci so s pomočjo Joška Romšaka in Lucije Pinterič  
na zabaven in poučen način spoznali, od kod pride hrana.

Namenjen je izbirčnim kup-
cem, ki želijo izstopati in si 
privoščiti nova doživetja, 
zato si prizadeva postati eno 
izmed najpomembnejših 
imen v kategoriji kompaktnih 
športnih terenskih vozil. Novi 
peugeot 3008 ponuja edin-
stveno kombinacijo stila, 
udobja in lege na cesti. Spek-
takularni Peugeot i-Cockpit® 
vključuje najsodobnejšo teh-
nologijo in daje voznikove-
mu mestu popolnoma nov 

pomen. Po zaslugi kompak-
tnega volana, 12,3-palčne-
ga zaslona v višini oči in sre-
dinskega zaslona na dotik s 
kapacitivno tehnologijo v 
kombinaciji z ergonomskimi 
klavirskimi tipkami ponuja 
veliko bolj intuitivna in inten-
zivna vozniška doživetja. 
Nudi tudi številne sisteme za 
pomoč pri vožnji in drugo 
tehnološko napredno opre-
mo ter možnosti za komuni-
kacijsko povezavo.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev 
do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 29.05.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni 
znesek za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Ogljikov dioksid CO2 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

PEUGEOT SUV

SUVERENI  
NA VSEH  
POTEH
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Notranje oblikovanje je 
unikatno na trgu, za izku-
šnjo v vozilu poskrbi tudi 
bogato opremljena notra-
njost, ki prispeva k visoki 
ravni vidne kakovosti in so-
dobnosti, ki jo je čutiti po 
vsem potniškem prostoru. 
Ta občutja se nadaljujejo tudi 
navzven. Na prvi pogled novi 
Peugeot 3008 preseneča s 
svojo silovito izraznostjo. 
Njegov izraz je odločen, ja-
sen in očiten: to je SUV.
Na voljo ima bogat izbor 
zmogljivih in izjemno 

varčnih bencinskih in di-
zelskih motorjev Euro6.1. 
Sama izdelava konstrukcije 
vozila in zmanjšanje mase 
je odločilen dejavnik stalnih 
prizadevanj blagovne 
znamke po zmanjšanju po-
rabe goriva in emisij CO2. 
Vrhunec petletnega never-
jetnega dela ekip znamke 
Peugeot, tako na evrop-
skem kot slovenskem trži-
šču, potrjujeta tudi dva pre-
stižna naslova za leto 2017, 
in sicer evropski avto leta 
ter slovenski avto leta.

Novi peugeot 
3008:  
najsodobnješi in 
napredni SUV
S svojimi močnimi aduti namenjen  
zahtevnim kupcem, ki se želijo razlikovati 
od drugih in iščejo nove izkušnje.
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Prireditve

petek, 9. junija 2017

Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Ka-
mnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rub-
riko Kam v juniju? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.visitkamnik.com.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Sobota, 10. junija, ob 8. uri, pot ob Kamniški Bistrici
Pohod ob reki, ki povezuje

Po lanskem uspešno izvedenem prvem pohodu ob Kamniški Bistrici 
bosta javna zavoda Kamnika in Domžal tudi letos povezala ti dve 
mesti med seboj. 

Petek, 23. junija, ob 21.30, Stari grad
Gorniški filmski večer na Starem gradu

V okviru pohodniškega festivala bo na Starem gradu predvajan film 
Šerpa – spor na Everestu, ki je zmagal na 11. festivalu gorniškega filma.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 9. junija, od 19. do 22. ure in sobota,  

10. junija, od 14. do 20. ure, Motnik
Križnikov pravljični festival

Podroben program prireditve si lahko ogledate na spletni strani Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 17. junija, od 18. do 24. ure,  

Galerija Miha Maleš
Muzejska poletna noč

Program: pevski nastop otrok iz Zasebnega vrtca Zarja, ustvarjalna 
delavnica, javno vodstvo po razstavi Vladimir Lamut – gostujoči ku-
stos Jožef Matijevič iz Dolenjskega muzeja, odprtje razstave Oliverja 
Piliča v Galeriji Pogled

Sreda, 21. junija, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer: dr. Vasja Klavora

Južni del soškega bojišča jeseni 1917  

TERME SNOVIK 

Petek, 16. junija, od 20.30 do 21.30, Terme Snovik
Pohod z baklami do izvira termalne vode

Nezahteven družinski pohod po okoliških poteh

Prireditve v juniju
Sobota, 17. junija, od 10. do 13. ure

Kolesarski vzpon Terme Snovik–Črnivec
Kolesarska prireditev za odrasle in otroke s kulturnim programom. 
Organizatorja: Turistično društvo Tuhinjska dolina in Terme Snovik

  

PLESNI KLUB ŠINŠIN

Sobota, 17. junija, ob 17. in 19.30, Dom kulture Kamnik

Poletna plesna produkcija Plesnega kluba Šinšin
Predstavitev skupin v različnih plesnih zvrsteh: jazz balet, show

RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE

Od 9. do 11. junija, Kamnik in okolica
Vikend odprtih vrat

Turistični ponudniki v Kamniku in okolici bodo pripravili edinstvene 
ponudbe ter ugodnosti in poskrbeli za dogajanje. Dogodek poteka v 
sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik.

 

BOOMBOX KOMUNIKACIJE

Petek, 16. junija, ob 21. uri, Stari grad

Trije kralji na Starem gradu
Stari grad nad Kamnikom bo 3. postaja Hip-Hop koncertne turneje 
Trije kralji po slovenskih gradovih. Nastopali bodo RecycleMan (ex Ali 
En), Klemen Klemen in Zlatko.

 

ROADHOUSE EVENTS

Sobota, 10. junija, od 11. do 20. ure, pred Kavarnico 

na Glavnem trgu

Retro-moto dogodek: Vintage Moto Jamboree
Predstavili se vam bodo starodobni motocikli letnikov 1950–1980, na 
ogled bodo tudi nekateri zelo redki modeli priznanih znamk, ki pred-
stavljajo vrhunec tedanje proizvodnje in so postale že umetnine.

ČASNIK FINANCE

Sreda, 14. junija, od 17. do 20. ure, Dom kulture 

Kamnik

Kamniški forum – brezplačno srečanje gospodarstvenikov  
in podjetnikov

Na pogoriščih Stola, Kika in drugih kamniških družb nastajajo nova 
podjetja in nova delovna mesta. Podjetniška iniciativa iz Kamnika 
postaja zgled. Kakšna prihodnost se obeta Kamniku in okolici ter kaj 
se lahko naučimo od njih? O tem bomo razpravljali z lokalnimi stro-
kovnjaki in menedžerji na poslovnem srečanju.

OBMOČNA IZPOSTAVA JSKD KAMNIK

Torek, 13. junija, ob 19. uri, preddverje Doma  

kulture Kamnik

Kamniški likovni trenutek
Odprtje razstave del, nastalih na likovnem ekstemporu v okviru Te-
dna ljubiteljske kulture. Razstava bo odprta do 4. julija, vsak dan (ra-
zen ob nedeljah) od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure. Vstopnine ni.

Okusi Kamnika so že dobro uveljavljena blagovna 
znamka. Firštov golaž nas popelje v čase, ko je bila div
jačina kulinarična specialiteta za vladajoče. Tuhinjska 
fila predstavlja jed, ki so jo na podeželju pripravljali 
samo ob največjih praznikih. Kamniška kajžarca kot pol
trajna barjena klobasa iz svinjine in govedine je eden od 
paradnih izdelkov mesarja Antona iz Kamnika.

Ter seveda trnič kot kralj Okusov Kamnika. Sir značilno 
hruškaste oblike, ki ga pripravljajo na območju Velike 
planine in ki je nekakšen simbol ljubezni. Nastrgan mlad 
trnič lahko posipamo na rižoto, testenine, juho ali sola
to. Lahko je tudi dodatek pri mesnih in ribjih jedeh ali pa 
predjed z dodatkom medu ali popra. Lahko pa je tudi 
sladica – sladki trnič.

Ravno zgodba sladkega trniča je primer, kako se lahko 
iz obstoječih Okusov Kamnika izdelajo nove in nove 
jedi. Ste si kdaj predstavljali, da bi lahko iz trniča nastala 
sladica? Pri Mojčinih dobrotah so si. Tako so iz tega veli
koplaninškega sira pripravili posebno sladico ter jo poi
menovali sladki trnič.

»Paradižnik, bazilika, sir … Vas spominja na pico? Teste
nine? Kaj pa, če dodamo jagode in sladkor? Potem na
stane super okusna in posebna omaka, ki dopolnjuje 
okus sladkega trniča,« so novo sladico napovedali na 

svoji Facebook strani. Predstavili so jo tudi na aprilski 
tržnici Okusi Kamnika.

Med najbolj zanimivimi jedmi iz trniča lahko omenimo 
trnič s polento in regratom, špinačne žličnike s trničem, 
ocvrte jagnječje zarebrnice s trničem, žlinkrofe s kajžer
co in trničem in ajdove palačinke s porom in trničem.

Za več informacij o Okusih Kamnika in o receptih 
posameznih jedi obiščite TIC Kamnik, Glavni trg 2, 
1240 Kamnik, telefon: 01 831 82 50, e-pošta: tic@
visitkamnik.com. Tu so vam tudi na voljo za splošne 
informacije o Kamniku ter okolici.

Imate tudi vi kakšno idejo, kako bi lahko  
kulinarično nadgradili obstoječe jedi iz  
Okusov Kamnik ter imate v mislih svojo jed?  
Zaupajte nam jo in lahko se zgodi, da bo na  
naslednji tržnici Okusi Kamnika – Podeželje 
in Eko predstavljena prav vaša jed.

www.visitkamnik.com
www.facebook.com/visit.kamnik

Sladica iz trniča? Zakaj pa ne.

Veterina Kamnik d.o.o.
Perovo 20  
1241 Kamnik

Telefon: 01/830 95 77
www.veterina-kamnik.si
info@veterina-kamnik.si

Urnik:
pon–pet: 7:00–18:00
sob: 7:00–11:00
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Zaradi letošnje mile zime v naravi na vaše mucke 

preži veliko KLOPOV in BOLH. Zato vam v aprilu 

oz. do razprodaje zalog veterinarji s posluhom 

nudimo 40% POPUST ob nakupu kožnih kapljic 

FYPRYST COMBO – KRKA za odpravljanje klopov in bolh.

Ker si vaši ljubljenčki zaslužijo najboljše!

V poletnih sončnih dneh, ko vas zagrabi žeja, se  

spomnite: vaše živali potrebujejo neomejen dostop 

do sveže pitne vode.

Jasna Paladin

Kamnik – Članice kamniške-
ga Kulturno umetniškega 
orientalskega društva Bayani 
jutri, 10. junija, ob 19.30 va-
bijo v Dom kulture Kamnik 
na svojo letno plesno predsta-
vo z naslovom Raks Bayani 
2017. »Gre za letno plesno 
produkcijo, kjer se bodo 
predstavile članice KUOD 
Bayani, ki so skozi šolsko 
leto nabirale znanje o orien-
talskem plesu, modernem 

tribal in ATS-plesu, burleski, 
folklorah orienta in indij-
skem plesu. Poleg tega bomo 
letos prvič na produkciji 
predstavile tudi dva plesa iz 
Irana (klasični perzijski ples 
in Bandari) ter turško-rom-
ski ples Roman Havasi. To-
krat bo produkcija brez go-
stov, saj smo bile izredno 
produktivne in smo same 
pripravile za devetdeset mi-
nut programa,« nam je po-
vedala predsednica društva 
Nataša Kočar.

Letni plesni nastop 
orientalskih plesalk
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Zahvale

23petek, 9. junija 2017

ZAHVALA

V 84. letu starosti se je od nas 
poslovil

Peter Balantič
p. d. Rebernikov Peter iz Zagorice

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se prišli poslovit od njega in ga spremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, darova-
ne sveče, cvetje in svete maše. Hvala za lep obred gospo-
du župniku Antonu Prijatelju in pevcem kvarteta Grm. 
Posebej lepa hvala pa vsem, ki ste mu kdaj v njegovem 
življenju, posebej pa v zadnjem času, namenili lepe in 
tolažilne besede.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Pritrkavanje zvonov sv. Ane nas kliče.
A ti ga ne slišiš.
A ti ga ne čutiš.

Pritrkavanje zvonov sv. Ane nas kliče.
Ti si v naših srcih.
Ti, za vedno.
(Mojca)

V 82. letu se je od nas poslovil naš dragi mož,  
ata, brat, stric in svak

Janez Stele
s Tunjiške Mlake

Vsem, ki ste našega ata tako številno pospremili na nje-
govi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo. Hvala g. žu-
pnikom Ediju, Pavletu, Janezu in Juretu, pevcem pod 
vodstvom organistke Olge Stele, pritrkovalcem, gasilcem 
in Špeli. Hvala sorodnikom, sosedom in krajanom ter 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, 
sv. maše in darove za cerkev. Hvala nečakinjam in neča-
kom ter Darji in Meti za pomoč. 
Hvala njegovemu osebnemu zdravniku dr. Ivanetiču in 
sestri Nataši, da sta vrsto let skrbela za njegovo zdravje. 
In hvala Bogu, da smo ga imeli lahko tako dolgo – pa 
čeprav za nas prekratko – med nami. 

Pogrešali ga bomo.

Žena Cilka, hči Mojca, zet Primož ter  
vnuka Andraž in Ana

ZAHVALA

Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti spomine.

V 85. letu je tiho zaspala naša žena, mami, babi,  
prababica, tašča, sestra in teta

Francka Kotnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in nekdanjim sodelavkam tovarne 
Stol za vsa izrečena sožalja, sveče, cvetje in spremstvo na 
njeni zadnji poti. Hvala tudi g. župniku, pevcem, Mestni 
godbi Kamnik, ge. Dragici za lepo opravljen obred ter dr. 
Jermanovi, sestri Mateji in Bernardi ter Maji iz zavoda 
Pristan, ki so nesebično pomagale v času njene bolezni. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 

Žalujoči vsi njeni
Maj 2017

ZAHVALA

Ni več trpljenja ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

V 92. letu življenja se je poslovila naša draga mama, 
 stara mama, prababica, tašča in teta

Jožefa Uršič 
roj. Plevel, iz Mekinj pri Kamniku

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spremili na njeni 
zadnji poti. Hvala vsem za darovane sveče, maše, ustna 
in pisna sožalja. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem in prijateljem. Hvala g. župniku Pavlu Piber-
niku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebni 
službi Komunala Kamnik, pevcem Grm za zapete pe-
smi. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Maj 2017

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti živiš.

V 69. letu starosti se je od nas poslovila naša draga žena, 
mami, babica, teta in svakinja

Olga Griljc
roj. Balantič, p. d. Rebernikova Olga

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je in sveče, za darovane maše ter da ste jo v tolikšnem 
številu pospremili k poslednjemu počitku. Posebna 
zahvala gospodu župniku Antonu Prijatelju za tako lepo 
opravljen obred. Zahvaljujemo se Dominiku Krtu in pev-
cem kvarteta za ganljivo odpete pesmi. Zahvaljujemo se 
tudi zdravstvenemu osebju za vso skrb in nego ob njeni 
težki bolezni. Iskrena hvala tudi praporščaku Društva 
upokojencev Kamnik. 

Žalujoči vsi njeni
Maj 2017

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.

V 84. letu nas je zapustila mama, 
stara mama, tašča, sestra, teta

Angela Kregar
iz Kregarjevega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala za pomoč dežurni eki-
pi ZD Kamnik, župnikoma Antonu Prijatelju in Janezu 
Juhantu za lepo opravljen pogreb ter pevskemu zboru 
Župnije Stranje.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni, 
le spomin na tebe 
ostaja in živi, 
ker dom je prazen in molči.

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je nepričakovano in 
mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

Tone Pančur
Od njega se bomo poslovili v soboto, 10. junija 2017, 
ob 16. uri na pokopališču v Mekinjah. Žara bo na dan 
pogreba od 10. ure dalje v mrliški vežici v Mekinjah. 

Žalujoči: žena Cilka, sinova Uroš in David  
z družinama ter vsi, ki so ga imeli radi

Mekinje, 6. junija 2017

ZAHVALA

Vsem, ki ste našega dragega 
moža, očeta, dedka in pradedka

Jožeta  
Ftičarja
(10. april 1930–30. april 2017)

dostojanstveno pospremili v svetišče Duha, se od njega 
z obredjem, pesmijo in besedo v Mekinjah občuteno 
poslovili, nam pa s sočutno pozornostjo lajšali bridkosti 
slovesa, iskrena hvala. S hvaležnostjo se spominjamo 
vseh, ki ste mu bili blizu.

Žena Marica, sin Tone, hčerke Marjanca-Marija Klobčar, 
Jelka-Helena Vogel in Veronika Koselj z družinami

Mekinje, Podgorje, Sostro, Radovljica, maj 2017

ZAHVALA

Ko ljubezen svojo 
vso si razdelila,
o, mami, 
trudna tiho si zaspala ...

Dne 31. maja 2017 se je od  
nas poslovila naša draga  
mamika, babica in prababica

Cvetana Šnajder
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkem trenutku sta-
li ob strani. Hvala vsem,  ki ste jo pospremili k zadnjemu 
počitku, ter za podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njeni

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

www.pogrebnik.si

V 94. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Cvetana Šnajder
upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, 2. junija 2017
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamnik je edino 
slovensko mesto, ki je sode-
lovalo na letošnjem medna-
rodnem festivalu keramike, 
ki je istočasno potekal tudi v 
drugih evropskih mestih, 
med drugim tudi v Neaplju 
in Barceloni.
Dneve keramike so začeli v 
petek popoldne z uradnim 
odprtjem na Malem gradu, 
v malograjski kapelici pa so 
si obiskovalci lahko ogledali 
tudi razstavo Ines Kovačič z 
naslovom Razpoke, luknje, 
lupine. Kot je povedala Ta-
tjana Hlačer iz kamniškega 
KUD Hiša keramike, zakaj 
pa ne majolka, ki je tudi or-
ganiziralo tridnevni festival, 
so se umetniki, ki ustvarjajo 
z glino, zaljubili v kapelico, 
ki je kot ustvarjena za tovr-
stne umetnine. Skulpture v 
obliki polžev, praznih lupin 

jajc, školjk na tleh kapelice 
so bile ustvarjene prav za ta 
prostor. 
»Ta razstava je primer, kako 
je moč združiti zgodovinsko 
in kulturno dediščino,« je ob 
odprtju povedala direktorica 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Božena Pe-
terlin. Poleg razstave na Ma-
lem gradu so v sklopu festi-
vala odprli tudi razstavo iz 
cikla Keramika v izložbi. V 
izložbi prostorov društva na 
Šutni sta svoja dela na ogled 
postavili Irena Radej in Slavi-
ca Cvetek, dolgoletni slikarki 
na beloprsteno keramiko v 
tovarni Eti Svit in mojstrici v 
poslikavi kamniške majolike. 
V galeriji Šola idej pa je arhi-
tektka Taja Legat Lokar pos-
tavila namizno inštalacijo 
sodobne uporabne keramike 
slovenskih avtorjev.
V času festivala pa so orga-
nizatorji ustvarjanje z glino 

poskusili približati tudi širši 
publiki. V ta namen so v 
Parku Evropa potekali prika-
zi izdelovanja iz gline in po-
slikave ter delavnice za otro-
ke, na stojnicah pa so bili na 
ogled izdelki ustvarjalcev. 
Zanimiv je bil tudi prikaz 

rakuja. To je starodavna ja-
ponska tehnika žganja kera-
mike, pri kateri se izdelki 
pri visoki temperaturi jem-
ljejo iz peči in se »šokirajo« 
z različnimi snovmi, kar 
omogoča neponovljive vzor-
ce.

Dober dan, keramika
Minuli konec tedna je v Kamniku potekal mednarodni festival keramike Dober dan, keramika,  
v okviru katerega so se v mestu zvrstila odprtja razstav in delavnice.

V malograjski kapeli je razstavljala Ines Kovačič, spremni 
tekst k razstavi pa je pripravila Vera Stanković. 

Notranjost malograjske kapele se je že večkrat potrdila za 
odličen prostor za razstave keramike. / Foto: Aleš Senožetnik

Da je Kamnik mesto keramike, priča že znamenita kamniška 
majolika, ki znova postaja cenjena. / Foto: Aleš Senožetnik

V Parku Evropa so pripravili prikaze izdelovanja iz gline. Delo 
na vretenu zahteva kar nekaj spretnosti.  / Foto: Aleš Senožetnik

Na ustvarjalnih delavnicah so se lahko v spretnostih 
oblikovanja gline preizkusili tudi otroci. / Foto: Aleš Senožetnik
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Obvoznica Perovo 27

Dostava na dom
Delovni cas: ponedeljek - cetrtek: 800 - 2200

petek - sobota: 800 - 300

nedelja: 1100 - 1900

Obvoznica Perovo 27

Dostava na dom
Delovni cas: ponedeljek - cetrtek: 800 - 2200

petek - sobota: 800 - 300

nedelja: 1100 - 1900

Obvoznica Perovo 27

Dostava na dom
Delovni cas: ponedeljek - cetrtek: 800 - 2200

petek - sobota: 800 - 300

nedelja: 1100 - 1900

Obvoznica Perovo 27

Dostava na dom
Delovni cas: ponedeljek - cetrtek: 800 - 2200

petek - sobota: 800 - 300

nedelja: 1100 - 1900

Delovni čas: ponedeljek - četrtek: 10 - 22 
 petek - sobota: 11 - 24 
 nedelja: 11 - 21 
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Jasna Paladin

Velika planina – Da bodo 
krave na planini imele do-
volj paše in bo ta kakovo-
stna, morajo kmetje in pas-
tirji poskrbeti že veliko prej, 
preden živino z nižje ležečih 

pašnikov priženejo na samo 
planino.
Zato so v minulih dneh paš-
ne skupnosti opravile več t. 
i. tlak in namesto kravjih 
zvoncev je bilo mogoče sli-
šati zvok traktorjev, motor-
nih žag in drugega orodja. 
»Tlaka je obvezni del za tiste 
kmete, ki so lastniki pašnih 
pravic, in vsak pašni upravi-
čenec mora glede na svoj 
delež praviti določeno števi-
lo 'šihtov', pri čemer en 
'šiht' obsega šest ur strnje-
nega dela. In danes bomo 
znova opravili en tak 'šiht'. 
Največ se nas na tlaki zbere 
tudi po 140, a mnogi so se 
danes zadržali v dolini zara-
di košnje. V tlako sodi 
popravljanje ograj, preverja-
nje vodovoda v pastirskem 
stanu, odstranjevanje rušev-
ja in manjših dreves s pašni-

kov in pobiranje kamenja,« 
nam je povedal Edvard Ko-
matar, predsednik pašne 
skupnosti Velika planina, ko 
smo kmete obiskali na eni 
od takih tlak.
In če je še dva tedna nazaj 
kazalo, da paša zaradi mrzle 

zime z malo snega ni preveč 
kakovostna (zaradi nizkih 
temperatur so presahnile 
tudi lokve, iz katerih se na-
paja živina), se je zdaj poka-
zalo drugače. 
»Pašniki so se v teh dneh 
kar obrasli in vse skupaj je 
videti dobro. Prav od trave je 
namreč odvisno, kdaj na 
planino priženemo živino. 
Na Mali in Gojški planini se 
že pase, na Veliko planino jo 
bomo prignali jutri,« pa 
nam je povedal Jože Grilc, 
lanskoletni gospodar Velike 
planine (ali bo to vlogo imel 
tudi letos, bodo kmetje dolo-
čili v nedeljo.)
Da bo planina še lepša, so 
znova poskrbeli tudi člani 
Rekreacijskega društva Ri-
gelj Velika planina, ki so ko-
nec maja organizirali tradi-
cionalno čistilno akcijo.

Pašna sezona  
se začenja
Kmetje so svojo živino na Malo in Gojško 
planino večinoma prignali (ali pripeljali) že 
prejšnji konec tedna, na Veliko planino pa jo 
bodo jutri, 10. junija.

Kmetje so tudi letos s pašnikov odstranili kamenje in jih 
tako pripravili za živino. / Foto: Jasna Paladin
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