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UGODNO
DELILNIKI NA RADIATORJIH

•  Zamenjava starih 
delilnikov

•  Daljinsko  
odčitavanje

•  Letni ali mesečni  
obračun porabe  
ogrevanja/vode

•  Vgradnja  
vodomerov in  
kalorimetrov

T: 040 816 519, E: info@iker.si
Iker, d. o. o., Šmartinska c. 106, Ljubljana

VRNIMO LJUDEM
DOSTOJANSTVO

mag. Julijana Bizjak Mlakar
 Za varno, uspešno, suvereno in 

ljudem prijazno državo brez delitev
Julijani zaupamo: častni občan dr. Aleksander Doplihar, 
kirurg dr. Erik Brecelj, nekdanja ravnateljica Glasbene 
šole Kamnik Darka Skalar, pesnica Nina Osredkar, 
podjetnica Mojca Škraba, Danilo Poljanšek, dipl. med. 
s. Darinka Klemenc, šofer Janez Slapnik, podjetnik 
Janez Mlakar, šivilja Anica Osolin, nekdanja ravnateljica 
Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik Maja Sajovic Verbole, 
Janko Loboda, kmet Jože Romšak in številni drugi.
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Kamnik – Mestna godba Kamnik vabi na prireditev z naslo-
vom 170 godbeniških pomladi, s katero bodo počastili 
170-letnico godbeništva v Kamniku in 120. obletnico ustano-
vitve Mestnega godbenega društva. Prireditev bo v soboto, 
2. junija, v središču mesta. Ob 14. uri bo povorka petih godb 
po Šutni, pol ure zatem pa še promenadni koncerti in sku-
pna izvedba koračnic sodelujočih godb v Parku Evropa. J. P.

Sto sedemdeset let godbeništva v Kamniku

Jasna Paladin

Kamnik – V poletnih mese
cih je v Kamniku predvide
nih kar nekaj gradbenih del, 
zaradi katerih bodo potreb
ne zapore cest, s tem pa tudi 
večja potrpežljivost vozni
kov in stanovalcev.

Občasne popolne zapore 
kamniške obvoznice
Direkcija Republike Slove
nije za infrastrukturo se bo 
od junija do predvidoma ok
tobra lotila sanacije pobočja 
Starega gradu, saj podrto 
drevje nad obvoznico in ska
le predstavljajo vedno večjo 
nevarnost za udeležence v 
cestnem prometu. Zaradi 

zahtevnih del pa bo cestišče 
treba občasno popolnoma 
zapreti za promet.
Občasne popolne zapore ob
voznice se bodo izvajale v 
treh fazah, in sicer bo junija 
popolna zapora za promet 
ob sobotah in nedeljah od 6. 
do 7. ure in od 13. do 14. ure. 
Julija in avgusta bo popolna 
zapora od ponedeljka do ne
delje (predvidoma vsak dan 
oz. odvisno od vremena in 

poteka del) od 5. do 6. ure, 
od 9. do 10. ure, od 12. do 13. 
ure in od 18.30 do 19.30. 
Septembra in oktobra pa bo 
popolna zapora znova le ob 
sobotah in nedeljah od 6. do 
7. ure in od 13. do 14. ure.
Obvozov za tovorna vozila, 
avtobuse in kombije ne bo 
mogoče izvesti. Za osebna 
vozila iz smeri Tuhinjske 
doline bo obvoz potekal v 
smeri: Nevlje pri gasilskem 

domu–Mamutov most–Ne
veljska pot–samostan Meki
nje–Cankarjeva cesta–kroži
šče Fužine–Medvedova uli
ca–Glavni trg–Šutna–Ljub
ljanska cesta–kamniška ob
voznica.
Za osebna vozila iz Kamni
ka v Tuhinjsko dolino bo ob
voz urejen v smeri: krožišče 
na obvoznici pri bencin
skem servisu OMV–Ljub
ljanska cesta–Šolska ulica–
obvoznica do Maistrovega 
mostu–Tomšičeva ulica–
Medvedova ulica–krožišče 
Fužine–Cankarjeva cesta–
Prašnikarjev drevored–Ne
veljska pot–Mamutov most–
Nevlje pri gasilskem domu.

Sanacija in zapora 
kamniške obvoznice
V poletnih mesecih bo v Kamniku več cestnih zapor, saj bo Direkcija RS za infrastrukturo od junija do 
oktobra izvajala sanacijo pobočja Starega gradu, zaradi česar bo kamniška obvoznica občasno 
popolnoma zaprta za promet, hkrati pa bo občina od junija do septembra obnavljala Maistrovo ulico 
in del Glavnega trga.

Kamniška obvoznica bo občasno zaprta zaradi sanacije pobočja Starega gradu. / Foto: Jasna Paladin

OBČINSKE NOVICE

Na pomoč hitijo že 
dobro stoletje
Z gasilsko parado so gasilci 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Šmartno v Tuhinju 
počastili 110-letnico delova-
nja društva.
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KULTURA

Plesni dih življenja
Članice Kulturno umetniške-
ga orientalskega društva 
Bayani so navdušile z novo 
mednarodno plesno predsta-
vo Ankh.
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ZANIMIVOSTI

Z veseljem delijo  
svoje znanje
V Knjižnici Franceta Balanti-
ča Kamnik od spomladi 2015 
izvajajo projekt Delimo zna-
nje, ki je postal zelo priljub-
ljen. Projekt je pritegnil zani-
manje tudi na Finskem, kjer 
ga bodo na njihovo povabilo 
predstavili septembra.
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Popolna zapora na kamniški obvoznici bo julija 
in avgusta veljala vsak dan od 5. do 6. ure, od 9. 
do 10. ure, od 12. do 13. ure in od 18.30 do 
19.30. Obvozov za tovorna vozila, avtobuse in 
kombije ne bo mogoče izvesti.

AKTUALNO

Kamnik se bo razcvetel
Danes, 25. maja, se v Kamni-
ku začenja prireditev Igra 
rož, ki bo v mestu in v Arbo-
retumu Volčji Potok potekala 
vse do 3. junija. Vrhunec bo 
državno tekmovanje v cvetli-
čarstvu, med drugim pa bo 
mogoče okusiti tudi jedi iz 
cvetlic.
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Aleš Senožetnik

Šmartno v Tuhinju – Decem-
bra leta 1908 se je 47 vašča-
nov zbralo na ustanovnem 
občnem zboru in osnovalo 
gasilsko društvo, ki še danes 
deluje v Šmartnem. »Prvo 
gasilsko lopo so Šmarski ga-
silci postavili na mestu, kjer 
so kasneje, leta 1925, sezidali 
stari gasilski dom, ki so ga po 
petdesetih letih obnovili in 
povečali. Ker je vihar podrl 
star in dotrajan lesen stolp, 
so v sedemdesetih letih zgra-
dili novega, na katerega so 
namestili tudi gasilsko sire-
no, saj so do takrat za alarm 
uporabljali ročno sireno ali 
pa so bili plat zvona. Kljub 
obnovi in dograditvi je dom 
postal premajhen, zato so 
leta 1989 pristopili h gradnji 
novega doma, ki je bil v upo-
rabo predan leta 1992,« se je 
skozi zgodovino društva 
sprehodil predsednik društva 
Igor Žavbi.
V prvih letih se je društvo 
spopadalo s številnimi poža-
ri, ki so bili predvsem posle-
dica neprevidnega ravnanja 
z ognjem. Največji se je zgo-
dil že tri leta po ustanovitvi, 
ko so zgorela številna gospo-
darska poslopja v vasi. 

Prvo motorno črpalko so v 
društvu dobili leta 1951, če-
trt stoletja kasneje pa so ku-
pili tudi prvo vozilo in ga 
preuredili tako, da so poleg 
moštva z njim lahko vozili 
tudi motorno črpalko. Ob 
koncu osemdesetih let je 
društvo pridobilo prvo 
orodno vozilo, leta 1995 pa 
še rabljeno terensko vozilo. 
Za nakup gasilske cisterne 
pa se je priložnost ponudila 
leta 2001. Sedem let kasneje 
so vozni park povečali za 
kombi za prevoz moštva, 
pred šestimi leti pa za te-
rensko vozilo, v katerem je 
tudi motorna črpalka iz leta 
1973, in ostalo opremo.
Poleg posodabljanja opreme 
pa gasilci veliko pozornosti 
usmerjajo tudi k nadgraje-
vanju znanja. »Velik pouda-
rek dajemo preventivi, kar 
verjetno tudi pripomore k 
temu, da se nam že kar ne-
kaj let ni bilo treba spopasti 
z večjim požarom,« je dodal 
predsednik društva, ki letos 
načrtuje tudi prvo večjo in-
vesticijo na gasilskem 
domu. Zamenjali bodo na-
mreč kritino in poskrbeli za 
ostrešje z zračnim mostom. 
V prihodnje pa nameravajo 
posodobiti tudi strojni park, 

saj se cisterna že bliža dvaj-
setemu letu.
PGD Šmartno sicer pokriva 
območji krajevnih skupnos-
ti Šmartno in Pšajnovica in 
skrbi za požarno varnost 
približno 350 gospodinjstev, 
ki so razpršena tudi po hri-
bovitem svetu. Od nekaj 
manj kot tisoč prebivalcev 
obeh krajevnih skupnosti pa 
jih je kar 250 včlanjenih v 
društvo. 
Gasilske parade, ki so jo ob 
visokem jubileju organizira-
li gasilci iz Šmartnega, sta 

se udeležila tudi predsednik 
in poveljnik Gasilske zveze 
Kamnik Tomaž Zabavnik in 
Gašper Baloh, Slavko Jalo-
vec, predstavnik Gasilske 
zveze Slovenije, ter kam-
niški župan Marjan Šarec in 
poslanec državnega zbora 
Matej Tonin. 
Ob tej priložnosti so podelili 
tudi državna priznanja in 
odlikovanja za zasluge na 
področju preventive, opera-
tive, vzgoje in usposabljanja 
ter druge organizacijske de-
javnosti v društvu.

Na pomoč hitijo že 
dobro stoletje
Z gasilsko parado so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Tuhinju počastili 110-letnico 
delovanja društva.

Plaketo Gasilske zveze Slovenije je iz rok Slavka Jalovca v 
imenu društva prevzel predsednik Igor Žavbi. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Približno uro in 
pol dolgi urbani sprehodi v 
mesecu maju potekajo po 
celem svetu, njihov namen 
pa je ozaveščanje o pomenu 
pešačenja po vsakdanjih 
opravkih in potekajo v spo-
min na ameriško-kanadsko 
aktivistko Jane Jacobs, ki je 
prva začela ozaveščati o po-
menu urbanega pešačenja 
in razmisleku o prostoru. 
»Namen akcije je urbanim 
prostorom, ki jih zaradi mo-
torizacije danes največkrat 
ne doživljamo več skozi pe-
šačenje in kolesarjenje, vrni-
ti njihovo izvorno funkcijo,« 
je v uvodu pojasnil Matej 
Ogrin, geograf in predse-
dnik CIPRA Slovenija, ki je 
skupaj z Razvojnim cen-
trom Srca Slovenije in Obči-
no Kamnik organiziralo 
kamniški urbani sprehod.
Kakšnih dvajset udeležencev 
je pot vodila po obnovljeni 
kamniški industrijski de-
diščini mimo obširnega ob-

močja nekdanje smodnišni-
ce, preko Žebljarske ulice do 
Alprema in Utoka. Sprehod 
je vodil Sinan Mihelčič, vod-
ja Skupine Štajn, ki je ob po-
moči Gorana Završnika s 
Kulturnega društva Priden 
možic sprehajalcem na krat-
ko predstavil kamniško indu-
strijsko preteklost ter tudi 
glavne aktivnosti na obmo-
čjih nekdanjih tovarn, ki se 
bodisi spreminjajo v degradi-

rana območja bodisi jih na-
domeščajo druge gospodar-
ske in družbene aktivnosti. 
Cilj sprehoda je bilo tudi 
spodbujanje udeležencev h 
kritičnemu razmisleku o 
prostoru, ki je izgubil svoj 
prvoten namen in ga je tre-
ba napolniti z novimi vsebi-
nami. Območje Smodnišni-
ce se že spreminja v indu-
strijsko cono, ki pa bi jo bilo 
treba striktno urediti. Kot 

primera dobre prakse pa ve-
lja izpostaviti Katzenberg, v 
katerem KD Priden možic 
že izvaja različne kulturne 
projekte, samo območje pa 
bi bilo po mnenju Završnika 
zanimivo tudi z vidika kul-
turnega turizma. Podoben 
primer je območje nekda-
njega Alprema, ki so mu so, 
tudi ob posluhu lastnika, 
novo vsebino zagotovila raz-
lična kamniška društva. 
Kakšna bo usoda kamniške 
industrijske dediščine, pa 
ostaja odprto vprašanje, ki 
zahteva tudi udeležbo in 
posluh lokalne politike, so si 
bili enotni sprehajalci. Kot 
je poudaril Sinan Mihelčič, 
imamo namreč v občini in-
flacijo opuščenih prostorov 
in verjetno premalo kapaci-
tet, da bi vsem dodali novo 
vsebino, še posebej ob dej-
stvu, da je treba oživiti tudi 
mekinjski samostan. Zato je 
po mnenju Gorana Završni-
ka nujen sprejem strategije, 
ki bi začrtala smernice ra-
zvoja mesta in okolice.

Urbani sprehod v Kamniku
Kamničani so se pridružili globalni akciji urbanih sprehodov Jane's Walk, v okviru katere se je kakšnih 
dvajset udeležencev sprehodilo po poteh kamniške industrijske dediščine.

Eden od namenov urbanega sprehoda je tudi kritičen 
premislek o prostoru. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Obči-
ne Kamnik so do 30. maja 
na ogled najrazličnejši moti-
vi Bleda z okolico v različnih 
slikarskih tehnikah, ki so jih 
ustvarili člani Slikarskega 
društva Atelje Bled. Čeprav 
se družijo že četrto leto, je 
tokratna razstava v Kamni-
ku njihova prva izven meja 
kraja, v katerem delujejo.
Razstavo, ki nosi naslov 
Pozdrav z Bleda, je postavil 
mentor blejskih umetnikov 
akademski slikar mag. Ma-
tjaž Arnol, pisane podobe 
Bleda v različnih slikarskih 
tehnikah pa je prispevalo še-
stindvajset umetnikov. »Po-
gost in neizčrpen motiv, ki 
ga upodabljamo v različnih 
slikarskih tehnikah, je prav 
Bled z okolico, ta 'podoba 
raja', ki se opazovalcu kaže v 

nešteto svetlobah – je vedno 
ista, pa vseeno vedno dru-
gačna. Je izziv, ki se mu li-
kovniki težko upremo. Spo-
padamo se tudi z drugimi 
motivi, raziskujemo slikar-
ske materiale in tehnike ter 
se učimo  – skozi čas se že 
kaže ustvarjalni napredek, 
ki nas izjemno veseli. Zlasti 
to velja za člane, ki so v dru-
štvo pristopili brez slikar-
skega predznanja,« je na 
odprtju med drugim pove-
dala predsednica društva 
Zora Završnik Črnologar. 
Podžupan Matej Slapar je 
na odprtju povedal, da se bo 
zaradi čudovitih slik marsik-
do, ki se po opravkih k urad-
nikom poda bolj slabe volje, 
vračal zadovoljnejši, ni pa 
manjkalo tudi pobud, da bi 
se na podoben način na Ble-
du lahko predstavili tudi 
kamniški umetniki.

Pozdrav z Bleda  
v občinski stavbi
V preddverju Občine Kamnik so na ogled dela 
članov Likovnega društva Atelje Bled.

Podžupan Matej Slapar, predsednica društva Zora Završnik 
Črnologar in likovni mentor mag. Matjaž Arnol / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Center za socialno delo Kamnik organizira posvet 
o obravnavi nasilja v družini, ki bo v torek, 29. maja, ob 10. 
uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Uvodne-
mu pozdravu in nagovoru bo sledilo poročilo regijske koor-
dinatorke za obravnavo nasilja in policije, novosti zakona o 
preprečevanju nasilja v družini ter obnovitev protokola o 
sodelovanju, nato pa ob 11. uri še primeri iz prakse, dileme 
in vprašanja. Posvet je brezplačen in je namenjen zaposle-
nim v vrtcih, šolah, zdravstvu in vsem, ki se pri delu sreču-
jejo s problematiko nasilja v družini in pri tem sodelujejo z 
različnimi organizacijami. J. P.

Posvet o obravnavi nasilja v družini
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OBVESTILO

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je bil v petek, 
18. 5. 2018, na uradni spletni strani Občine Kamnik www.
kamnik.si in na oglasni deski občine objavljen:

javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo 
spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini 
Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva).

Marjan Šarec
ŽUPAN
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Zaradi varnosti je v mese-
cu juniju predvidena po-
polna zapora Maistrovega 
mostu za smer Kamnik–
Tuhinjska dolina, in sicer v 
smeri: Usnjarska cesta pri 
trgovini Spar–Trg svobo-
de–Prešernova ulica do 
Glavnega trga. Za potrebe 
gradbišča in dostave mate-
riala se bodo na kamniški 
obvoznici izvajale tudi ob-
časne delne zapore v smeri 
Kamnik–Tuhinjska dolina, 
pri čemer bo izvajalec za-
gotavljal fizično usmerja-
nje vozil. 

»Na obvozih pričakujemo 
povečan promet in občasne 
zastoje, zato bo na kritičnih 
mestih potekalo fizično 
usmerjanje prometa ter 
nadzor policije. Prav tako 
pričakujemo kolone tovor-
nih vozil, avtobusov in kom-
bijev na kamniški obvoznici, 
zato bo potekalo fizično 
usmerjanje osebnih vozil in 
nadzor policije,« sporočajo z 
občine.

Za promet bo zaprta tudi 
Maistrova ulica
Od začetka junija pa vse do 
začetka septembra se bo na-
daljevala tudi obnova središ-

ča mesta, in sicer bo občina 
letos obnovila Maistrovo uli-
co od pošte do Malograjske-
ga dvora in del Glavnega 
trga. Območje gradbišča bo 
zaprto za promet.
Obvoz bo urejen preko Can-
karjeve ceste in Šutne. Eno-
smerni promet po Tomšiče-
vi (mimo policijske postaje) 
bo potekal nemoteno. V 
času gradnje bo na Maistro-
vi ulici vzpostavljena cona 
za pešce, podobno kot je 
bilo lansko leto urejeno 
gradbišče na Glavnem trgu.

Sanacija in zapora 
kamniške obvoznice

31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je skupaj s 23 slovenskimi 
občinami s strani Sloven-
ske filantropije na slove-
snosti v Krškem ponovno 
prejela naziv Prostovoljstvu 
prijazno mesto. Ta naziv je 
občina namreč prejela že v 
preteklosti, zato so ga zdaj 
le potrdili.
V obrazložitvi so podeljeval-
ci med drugim zapisali, da 
je  Občina Kamnik tudi v 
lanskem letu finančno pod-
pirala delovanje dveh dnev-
nih centrov, in sicer Dnevni 
center Štacjon za osebe s te-
žavami v duševnem zdravju, 
ki ga strokovno vodi Center 
za socialno delo Kamnik, in 
Dnevni center za mlajše in-
validne osebe, ki ga strokov-
no vodi Društvo staršev ot-

rok s posebnimi potrebami. 
Poleg tega je občina nadalje-
vala s projektom Razvoj 
varstva starejših v občini Ka-
mnik, brezplačno svetoval-
no pisarno za starejše obča-
ne, vzpostavitvijo Medgene-
racijskega centra Kamnik - 
Ljubljana, v Razdelilnici je 
še vedno vsak delovni dan 
mogoče dobiti brezplačen 
topli obrok (celotne stroške 
krije občina), v celoti krijejo 
stroške nastanitve za brez-
domce (trenutno enajst 
oseb), sofinancirajo dejav-
nost neprofitnih izvajalcev z 
različnih področij. V tem 
letu je bil ustanovljen tudi 
Javni zavod Mekinjski sa-
mostan, kjer bodo zlasti 
nevladne organizacije s pod-
ročja izobraževanja in kultu-
re začele z različnimi delav-
nicami, predstavitvami.

Še vedno prostovoljstvu 
prijazno mesto
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POPOLNA ZAPORA MAISTROVE ULICE

Maistrova ulico v Kamniku bodo začeli obnavljati v začetku junija. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik želi preveriti 
zadovoljstvo svojih uporabnikov, zato so sestavili anketo s 
šestimi sklopi vprašanj, ki je objavljena na njihovi spletni 
strani. »S tem, ko si boste vzeli čas in izpolnili anketo, bos-
te tudi sami prispevali k razvoju naše knjižnice. Pomagali 
nam boste, da se bomo še bolj približali vašim pričakova-
njem in potrebam, saj bomo rezultate raziskave uporabili 
pri nadaljnjem delu,« pravi direktorica Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik mag. Breda Podbrežnik Vukmir. J. P.

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov knjižnice

Laze v Tuhinju – Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi grad-
nje pločnika ob cesti Kamnik–Ločica v Tuhinjski dolini (III. 
faza) veljala začasna sprememba prometnega režima, in 
sicer od 23. maja do 31. julija. Zaradi prekopa javne poti bo 
delna zapora v Zgornjem Tuhinju, Malem Hribu, Velikem 
Hribu ter na lokalni cesti Laze v Tuhinju–Zgornji Tuhinj–Ve-
liki Hrib, popolna zapora pa bo na javni poti Cirkuše v Tuhi-
nju–Veliki Hrib. V času popolne zapore bodo izvajalci omo-
gočili dostop do vseh stanovanjskih hiš. J. P.

Nadaljevali bodo gradnjo pločnika

Kamnik – Občina Kamnik, ki je pilotna občina v mednaro-
dnem projektu CityWalk, vabi občane, da si vzamejo nekaj 
minut in rešijo vprašalnik, ki bo pokazal, kakšne potovalne 
navade imajo Kamničani ter predvsem, koliko, kdaj in kam 
pešačijo, kako redno in kje kolesarijo, ali uporabljajo javni 
prevoz in v katerih primerih ter kako zadovoljni so z infra-
strukturo za pešačenje in kolesarjenje v svoji lokalni skup-
nosti. Vprašalnik je objavljen na uradni spletni strani Obči-
ne Kamnik. Občina želi s projektom CityWalk zmanjšati 
emisije in hrup ter postati varnejši prostor za življenje s 
pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, zlas-
ti aktivnih oblik transporta, kot sta pešačenje in kolesarje-
nje. Rezultati omenjene ankete bodo udeležencem v projek-
tu pomagali pri snovanju čim bolj učinkovitih rešitev in 
konkretnih ukrepov. J. P. 

Kakšne so potovalne navade Kamničanov?



4

Aktualno

petek, 25. maja 2018

Prijazno vabljeni občanke in občani Kamnika in Komende. 
V torek, 29.5. se nam bo ob 10. uri na Glavnem trgu v Kamniku 
pridružil predsednik DeSUS, Karl Erjavec. 
Srečanja bodo:
• SREDNJA VAS, LAZE, ZG. TUHINJ, ŠPITALIČ, MOTNIK – petek, 25.5., celo-

dnevne aktivnosti
• KAMNIK, PODGORJE… – sobota, 26. 5., celodnevne aktivnosti
• STRANJE, GODIČ, STAHOVICA, ČRNA... – ponedeljek, 28.5., dopoldne 
• KAMNIK, Glavni trg - torek, 29. 5., dopoldne, prihod Karla Erjavca ob 

10. uri
• KOMENDA - pred stavbo Občine Komenda - sreda, 30.5., dopoldne
• ŠMARCA, pred trgovino TUŠ - četrtek, 31. 5., dopoldne
• DUPLICA, parkirišče gostilne Mlakar – petek, 1. 6., pričetek ob 16.00 uri

22

VABLJENI NA SREČANJA 
z Julijano Bizjak Mlakar in s Karlom Erjavcem

Julijana Bizjak Mlakar, 
poslanka, prejšnja ministrica 
za kulturo in kamniška pod-
županja izvira iz Novega trga 
iz kamniške obrtniške druži-
ne. Odraščala je v Kamniku, 
v delavski družini s petimi 
otroki. Stanuje v Kamniku. Je 
magistra poslovne politike in 
organizacije. Ima izkušnje iz 
vodenja občine, države, jav-
nih zavodov in gospodarskih 
družb. Ljudem prisluhne, jih 
razume in jim pomaga. Kot 
poslanka in še prej je odlo-
čilno prispevala k zmanjša-
nju socialnih in zdravstvenih 
stisk ljudi. Prizadeva si proti 
profi tom na račun 
zdravja ljudi. 

 ZA Julijano obkrožite na volitvah številko

Naročnik: DeSUS-Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljub ljana

Jasna Paladin

Motnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik in Turistič-
no društvo Motnik letošnji, 
že 7. Križnikov pravljični fe-
stival organizirajo skupaj z 
Gozdarskim inštitutom Slo-
venije, zato dogodek nosi 
tudi naslov Festival gozdnih 
pravljic. Križnikovim pra-
vljicam bodo tako dodali 
tudi druge ljudske pravljice, 
ki so povezane z gozdom.
»V sklopu Križnikovega pra-
vljičnega festivala in festiva-
la gozdnih pravljic želimo 
opozoriti na pomen ohra-
njanja biotske pestrosti v na-
ših gozdovih ter na podneb-
ne spremembe, ki ogrožajo 
stabilnost naših gozdov,« 
poudarjajo organizatorji.
Festival se bo sicer začel že 
2. junija s pravljično potjo in 
Ireno Cerar, ki bo udeležen-
ce popeljala v skrivnostne 

meninske gozdove. Na pet-
kovem (8. junija) pripovedo-
vanju za odrasle bodo nasto-
pili: Anja Štefan, Vroča 
župa, Katja Preša, Katarina 
Nahtigal in letošnji pokrovi-
telj festivala Boštjan Gorenc 
Pižama. Zvečer se bomo ve-
selili ob glasbi Brencl ban-
de. Naslednji dan bo veliko 
pestrega in zanimivega, 
predvsem pa gozdnega do-
gajanja v Parku pod lipami 
in okolici. Dekleta iz skupi-
ne Me4 pripravljajo igre in 
gozdno pravljično pot, na 
kateri bodo spoznavali dre-
vesa, biotsko raznovrstnost, 
rastline in živali, kakor jim 
jih bodo predstavili gozdar, 
lovec in zeliščarka ter pripo-
vedovalci z gozdnimi pra-
vljicami. Sledila bo likovna 
razstava, podelitev nagrad in 
šegave gozdne pravljice s Ci-
rilom Horjakom, Katjo Pun-
tar, Ljubo Lajmiš in Katari-
no Juvančič.

Prihaja Križnikov 
pravljični festival
V Motniku bo spet pestro 8. in 9. junija.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, 
Arboretum Volčji Potok ter 
Sekcija cvetličarjev in vr-
tnarjev pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije s pod-
poro Slovenske turistične 
organizacije in Občine Ka-
mnik pripravlja prireditev 
Igra rož, ki se v Kamniku in 
Arboretumu Volčji Potok 
začenja danes, 25. maja, 
sklenila pa se bo v nedeljo, 
3. junija.

Želja gostiti najboljše 
evropske cvetličarje
»Gre za edinstveno priredi-
tev v Sloveniji, za katero na-
črtujemo, da bo postala tra-
dicionalna. Potekala bi vsaki 
dve leti, tako kot vsaki dve 
leti poteka državno prven-
stvo cvetličarjev. Naš dolgo-
ročni cilj pa je, da v Kamnik 
pripeljemo evropsko prven-
stvo cvetličarjev in tako še 
dodatno opozorimo na Ka-
mnik kot privlačno turistič-
no destinacijo. S to priredi-
tvijo tudi uresničujemo 
našo strategijo turizma, ki 

smo jo sprejeli pred slabima 
dvema letoma. Veseli smo, 
da smo pri tej prireditvi do-
bili podporo tako Slovenske 
turistične organizacije kot 
Občine Kamnik,« je na novi-
narski konferenci v torek, 
22. maja, povedala direktori-
ca Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik Božena 
Peterlin.
Osrednji del dogajanja Igre 
rož bo državno tekmovanje 
v cvetličarstvu, ki ga vodi 
Sekcija cvetličarjev in vr-
tnarjev pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije. 
Najboljše slovenske cvetli-
čarje boste pri njihovem 
delu lahko opazovali danes 
in jutri. 

Uporabili bodo pol 
milijona cvetov
Sedem tekmovalcev se bo po-
merilo v izdelovanju treh se-
gmentov: velika forma kot 
nadgradnja obstoječe infra-
strukture z naslovom Mesto 
pod Alpami, poročnega šop-
ka z naslovom Poroka v Al-
pah, prosto vezanega šopka z 
naslovom Poletje v Alpah in 
pogrinjka Planšarska malica. 

Organizatorji ocenjujejo, da 
bo v aranžmaje vgrajenih 
kar pol milijona različnih 
cvetov, ki bodo te dni polep-
šali ulice in hiše starega 
mestnega jedra. 
V središču mesta bodo cvet-
ličarji ustvarjali danes, 25. 
maja, med 8. in 18. uro in 
jutri med 8. in 16. uro, nji-
hovo delo pa bo spremljala 
in ocenjevala tričlanska 
mednarodna komisija.
»Malo znano dejstvo je, da 
je Slovenija med evropski-
mi državami na vrhu po 
številu cvetličarn na število 
prebivalcev. To kaže, da 
imamo Slovenci visoko kul-

turo cvetja. Državno prven-
stvo v cvetličarstvu, ki pote-
ka vsaki dve leti, določi tudi 
udeleženca evropskega pr-
venstva. Naslednje bo leta 
2020 na Poljskem. Priredi-
tev Igra rož vidim kot dobro 
priložnost za promocijo 
cvetličarskega poklica. Ve-
sel sem, da je Kamnik v dr-
žavnem prvenstvu videl pri-
ložnost za promocijo turi-
stične destinacije,« je dodal 
Simon Ogrizek, predsednik 
sekcije cvetličarjev in vr-
tnarjev pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije, in 
poudaril, da dogodka ne bi 
bilo brez kamniških cvetli-

čarjev; nekateri se bodo po-
merili tudi na tekmovanju.

V cvetlična korita 
spremenili stare 
avtomobile
Razglasitev najboljših cvetli-
čarjev v državi bo jutri, v so-
boto, 26. maja, ob 19. uri na 
Glavnem trgu. Slavnostni 
govornik bo njegova eksce-
lenca gospod Bart Twaalfho-
ven, veleposlanik Kraljevine 
Nizozemske. Vse tekmoval-
ne teme bodo v prostorih 
Frančiškanskega samostana 
razstavljene do 3. junija. Ne 
le mesto Kamnik, tudi Arbo-

retum Volčji Potok bo te dni 
v znamenju Igre rož. Pripra-
vili bodo različne delavnice, 
pa tudi zanimive cvetoče av-
tomobile – izrabljena vozila, 
ki bi sicer končala na deponi-
ji – so spremenili v cvetlična 
korita. V nedeljo, 27. maja, 
pripravljajo Čarobno simfo-
nijo – pester dan za vse, ki 
jih zanimajo cvetje, zdrav na-
čin življenja in glasba.

Gostinci bodo kuhali  
iz cvetja
Osrednje Dogajanje v Ka-
mniku bo oba konca tedna 
spremljal bogat spremljeval-
ni program. Tako bo razgla-
sitvi zmagovalcev sledil kon-
cert Saše Lendero, Mance 
Špik, Maje Oderlap in Vraž-
jih muzikantov na Veselja-
kovem odru. V Parku Evro-
pa boste lahko pokusili jedi 
iz cvetja, na ogled bo tudi 
posebna likovna razstava z 
motivi cvetja in zelenja ter 
predstavitev čebelarstva.

Kamnik se bo razcvetel
Danes, 25. maja, se v Kamniku začenja prireditev Igra rož, ki bo v mestu in v Arboretumu Volčji Potok potekala vse do 3. junija. Vrhunec bo državno 
tekmovanje v cvetličarstvu, v bogatem spremljevalnem programu pa bo med drugim mogoče okusiti tudi jedi iz cvetlic.

Prireditev so predstavili: Morana Polovič, vodja evropskih projektov pri Slovenski turistični 
organizaciji, Simon Ogrizek, predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije, Božena Peterlin, direktorica Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, ter Aleš Ocepek, direktor Arboretuma Volčji Potok. / Foto: Jasna Paladin

Razglasitev najboljših cvetličarjev v državi bo 
jutri, v soboto, 26. maja, ob 19. uri na Glavnem 
trgu. Slavnostni govornik bo veleposlanik 
Kraljevine Nizozemske Bart Twaalfhoven. Vse 
tekmovalne teme bodo razstavljene do 3. junija.

V Parku Evropa v 
Kamniku boste lahko 
pokusili jedi iz cvetja, 
na ogled bo tudi 
posebna likovna 
razstava z motivi 
cvetja in zelenja ter 
predstavitev 
čebelarstva.
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Volitve
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ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

MARJAN ŠAREC
»Čas je, da Slovenija zadiha 
in mi z njo. Dovolite novi 
generaciji delati in ustvarjati 
za lepšo prihodnost.«

21

N
a

ro
čn

ik
 o

g
la

sa
: L

is
ta

 M
a

rj
a

n
a

 Š
a

rc
a

, B
is

tr
iš

k
a

 c
es

ta
 1

0
a

, 1
2

4
1 

K
a

m
n

ik

Alenka Pavlič

5

Danica Zavrl Žlebir

Kamnik – Ta teden smo dr-
žavljanke in državljani v na-
biralnike dobili pošto Držav-
ne volilne komisije z javno 
objavo seznama list kandi-
datk in kandidatov, ki jih 
bomo v nedeljo, 3. junija, 
volili na parlamentarnih vo-
litvah. Letos je volilno kar 
aktivno: doživeli smo že po-
novljeni referendum o zako-
nu o drugem tiru, junija 
bodo torej državnozborske, 
novembra pa še lokalne voli-
tve. In že lani smo pridobi-
vali volilno kondicijo na 
predsedniških volitvah in na 
prvem referendumu o dru-
gem tiru. 

Triindvajset strank in list
Parlamentarne volitve so že 
prav blizu, prihodnjo nede-
ljo, nekateri pa se bodo odlo-
čili voliti na predčasnem 
glasovanju že sredi prihod-
njega tedna. Poslance držav-
nega zbora sicer izbiramo v 

osmih volilnih enotah po 
Sloveniji, te so razdeljene še 
v enajst volilnih okrajev. V 
vsakem od njih imajo stran-
ke svoje kandidate. Volilne 
komisije so že pred časom 
sestavile seznam potrjenih 
list kandidatov v volilnih 
enotah po vrstnem redu, ki 

se določi z žrebom. To so 
opravili tudi v 1. volilni eno-
ti, katere sedež je v Kranju, 
zajema pa enajst volilnih 
okrajev: Jesenice, Radovljica 
I in II, Kranj I, II in III, Tr-
žič, Škofja Loka I in II, Ka-
mnik in Idrija. V tej volilni 
enoti se za glasove volivcev 
poteguje 215 kandidatk in 

kandidatov na 23 strankar-
skih listah, ki jih je potrdila 
volilna komisija. Po žreba-
nju bo prva na seznamu Le-
vica, sledijo Stranka sloven-
skega naroda, Andrej Čuš in 
Zeleni Slovenije, Slovenska 
nacionalna stranka, Stranka 
Alenke Bratušek, Piratska 

stranka Slovenije, Naprej 
Slovenija, Gibanje Skupaj-
Naprej, Socialni demokrati, 
Dobra država, Stranka mo-
dernega centra, Slovenska 
ljudska stranka, Združena 
levica in SLOGA, Solidar-
nost, Zedinjena Slovenija, 
Gospodarsko aktivna stran-
ka, Lista novinarja Bojana 

Požarja, Za zdravo družbo, 
Slovenska demokratska 
stranka, Socialistična partija 
Slovenije, Lista Marjana 
Šarca, Demokratična stran-
ka upokojencev Slovenije in 
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati. 
Kandidatke in kandidate, 
vsaj tiste iz uveljavljenih in 
prodornejših strank in list, 
smo imeli v času volilne 
kampanje že priložnost 
spoznati. Vrstijo se namreč 
medijska soočenja, tudi sicer 
nas vodje strank in kandidati 
nagovarjajo prek medijev, 
pojavljajo se na družbenih 
omrežjih, sklicujejo okrogle 
mize, nekateri pa se tudi 
osebno srečujejo z volivci in 
volivkami in jim na sreča-
njih predstavljajo svoje volil-
ne programe. Z avtobusi, 
volilnimi kombiji ali s kolesi 
prihajajo k volivcem, videva-
mo jih tudi na velikih plaka-
tih. Informacij imamo torej 
dovolj, kako pa bomo preso-
dili o njihovih volilnih oblju-

bah in jih uskladili s svojimi 
pričakovanji, pa je odvisno 
od nas samih. In od tega, ali 
bomo šli na volitve. Volilna 
udeležba se namreč iz man-
data v mandat znižuje. 

Sredi tedna na predčasno 
glasovanje
Splošno glasovanje na pred-
časnih volitvah bo torej v ne-
deljo, 3. junija, od 7. do 19. 
ure. Potekalo bo na skupno 
3164 voliščih. Pri izvedbi bo 
sodelovalo 20.110 članov vo-
lilnih organov (19.314 čla-
nov volilnih odborov in 796 
članov volilnih komisij) in 
približno 590 drugih oseb 
(tajniki, namestniki tajni-
kov, informatiki, računovod-
je, osebe za administrativno 
in tehnično pomoč). Skupaj 
je torej v pripravo in izvedbo 

predčasnih volitev vključe-
nih približno 20.700 oseb. 
Zapišimo še druge po-
membne datume, ki si jih 
velja zapomniti v zvezi s 
parlamentarnimi volitvami. 
Predčasno glasovanju bo 
29., 30. in 31. maja, prav 
tako med 7. in 19. uro. Sre-
da, 30. maj, je zadnji dan, ko 
lahko na svoji okrajni volilni 
komisiji uredimo vse pot-
rebno, če se zaradi bolezni 
ne bi mogli udeležiti glaso-
vanja na volišču in bi želeli 
voliti doma. Isti datum velja 
za tiste, ki na dan glasovanja 
ne bodo doma. Na okrajni 
volilni komisiji naj se prija-
vijo za glasovanje na poseb-
nih voliščih na območju 
drugih volilnih okrajev. Do 
minule srede pa so lahko 
svojo namero za glasovanje 
po pošti sporočili okrajni vo-
lilni komisiji tisti, ki so na 
prestajanju kazni ali v soci-
alnovarstvenem zavodu za 
institucionalno varstvo, in 
invalidi. 

Odštevamo dneve do volitev
Dober teden nas še loči od predčasnih volitev, na katerih bomo izbirali poslanke in poslance državnega zbora. V prvi volilni enoti Kranj (Gorenjska), 
kamor sodi tudi volilni okraj Kamnik, izbiramo med 23 strankami in listami.

V nedeljo, 3. junija, bomo volili na 
parlamentarnih volitvah. V 1. volilni enoti, v 
katero sodi tudi volilni okraj Kamnik, se za 
glasove volivcev poteguje 215 kandidatk in 
kandidatov na 23 strankarskih listah, ki jih je 
potrdila volilna komisija.

Predčasno glasovanje 
bo 29., 30. in 31. maja 
med 7. in 19. uro.
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TONIN
MISLI
RESNO

Petek, 25.5.2018 ob 14. uri Motnik -središče vasi

Petek, 25.5.2018 ob 15. uri Igrišče Šmartno

Petek, 25.5.2018 ob 18. uri Igrišče Sela

Petek, 25.5.2018 ob 19. uri Igrišče Vrhpolje

Petek, 25.5.2018 ob 20. uri Gostilna pri Slavki

Sobota, 26.5.2018 ob 9. uri Glavni TRG

Sobota, 26.5.2018 ob 10. uri Igrišče Mekinje

Sobota, 26.5.2018 ob 11. uri Komenda - pred gasilskim domom

Sobota, 26.5.2018 ob 14. uri Stranje - pred gasilskim domom

Sobota, 26.5.2018 ob 15. uri Parkirišče pred GSŠRM

Sobota, 26.5.2018 ob 17. uri igrišče Duplica

Sobota, 26.5.2018 ob 18. uri Tunjice - pred gasilskim domom

Vabimo vas na srečanje 
z Matejem Toninom

NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA

DOSTOPNO ZDRAVSTVO BREZ ČAKALNIH VRST

Dovolj je čakanja na zdravje. Čakalne vrste so se v tem mandatu povečale za 
trikrat. Kapacitete v zdravstvu očitno obstajajo, niso pa dovolj izkoriščene. 
Po našem predlogu čakalnih vrst ne bo več: ZZZS bo kril v enaki višini 
zdravljenje pri javnih in zasebnih izvajalcih, kjer bo bolnik hitreje na vrsti.

DO VIŠJIH PLAČ Z NIŽJIMI DAVKI

Delo se mora splačati. Razlika med socialno pomočjo in minimalno plačo je 
absolutno prenizka. Zdravi in za delo sposobni državljani ne bodo dobivali 

socialnih transferjev, če se ne bodo vključili v sistem javnih del.

12

POŠTENO IN PRAVIČNO ZA VSE

Poskrbeli bomo za več pravičnosti. Odgovorni za bančno luknjo, nepravilnosti 
pri TEŠ 6 in korupcijo v zdravstvu se še vedno prosto sprehajajo okoli in zasedajo 
pomembna in vplivna delovna mesta. Roka pravice velikih rib praviloma ne 
doseže. Zapor naj postane zapor, ne pa vikend oddih in sprostitev.

23
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. 

Zelo veliko mi pomenijo dobri medsebojni odnosi in družina. 
Vse to se lahko uspešno razvija le v dobrem, spodbudnem in 
varnem okolju. Program SLS temelji na uresničljivem dosegu 
in cilju. Izboljšati moramo kvaliteto življenja vsakega           
posameznika, vendar zato potrebujemo uspešno ekonomijo. 
Posodobili bomo zastarel šolski sistem, odpravili domače 
naloge in okrepili družbo z znanji in veščinami prihodnosti. Ker 
prisegamo na lokalno kakovost, bomo uredili status družinske 
kmetije, poskrbeli za starejše, ki kmetijo predajo naslednikom, 
in za trajnostni razvoj slovenskega podeželja.

Skupaj nam bo uspelo! SLS je prva in prava izbira!

MAJA HRIBOVŠEK
kandidatka SLS
na volitvah v Državni zbor

Varno, Gospodarno, Lokalno.
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Gregor Goriup
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#SamozavestnaSlovenija

Jasna Paladin

Volčji Potok – Lions klub 
Kamnik in Lions klub Dom-
žale že šesto leto zapored v 
Arboretumu Volčji Potok 
organizirata dobrodelni tek 
'Tečem, da pomagam!'. Le-
tos se bo tek odvijal 2. junija 
z začetkom ob 10. uri. Tek 
bo potekal na dveh razda-

ljah, in sicer pet in deset 
km, organiziran pa bo tudi 
posebni tek za najmlajše. 
Polovica zbranih sredstev bo 
namenjena za skupno dona-
cijo Zveze Lions klubov Slo-
venije, distrikta 129, za po-
moč centru IRIS – Centru 
za izobraževanje, rehabilita-
cijo, inkluzijo in svetovanje 
za slepe in slabovidne. Dru-

ga polovica zbranih sredstev 
bo v celoti namenjena soci-
alno ogroženim, gibalno 
oviranim, slepim in slabo-
vidnim otrokom in mladim 
z območja občin Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Trzin, 
Komenda in Lukovica. Or-
ganiziran bo tudi tek z zave-
zanimi očmi, na katerem se 
bodo pomerili tudi župani.

Tečem, da pomagam

Jasna Paladin

Kamnik – Trije sestanki so 
bili potrebni in vrsta pogo-
vorov ter priprav, da bodo 
kamniški kulturni ustvarjal-
ci po več letih prigovarjanj le 
dobili svojo zvezo. Ta je 
vrsto let nazaj že obstajala, 
pa nato razpadla, in čeprav 
so jo sprva načrtovali le obu-
diti, se je zaradi same trans-
parentnosti izkazalo bolje 
zvezo ustanoviti na novo.

»Zveze ne ustanavljamo 
zato, da bomo odpirali stara 
vprašanja in zamere, am-
pak gledamo naprej. Vsi 
imajo enako možnosti, vsi 
so vabljeni. Zveza bo neke 
vrste vezni člen med kultur-
nimi društvi in posamezni-

ki ter občino kot financer-
jem kulturnih programov. 
Trudili se bomo, da kulturi 
damo večjo veljavo in da po-
skrbimo za ustrezne kriteri-
je pri vrednotenju kultur-
nih programov. Če bo zveza 
funkcionirala, je odvisno od 
vseh nas in čas bo pokazal, 
ali smo se odločili prav. Vsi 
radi tarnajo, da se nič ne 
naredi, zdaj pa bomo kul-

turniki imeli možnost, da 
nekaj zares naredimo,« 
nam je povedal Simon Ska-
lar, ki bo kot pobudnik 
ustanovitve zveze najverje-
tneje postal tudi njen pred-
sednik. Dodal je še, da bodo 
v zvezi poudarek namenjali 
tudi povezovanju kam-
niških kulturnikov in vzgoji 
mladih, da bodo zrasli v kri-
tične kulturne ustvarjalce 
in uporabnike.
Ustanovna skupščina zve-
ze, na kateri bodo izvolili 
predsednika, predstavnike, 
nadzornike in vse drugo, 
kar je za njeno delovanje 
pač potrebno, bo v ponede-
ljek, 11. junija, ob 19. uri v 
Klubu Kino dom. Do takrat 
se morajo kulturna društva 
seznaniti s statutom zveze, 
vsi, ki bi se želeli zvezi 
pridružiti, pa na sestankih 
niso sodelovali in z doku-
menti še niso seznanjeni, 
pa se za več informacij lah-
ko obrnejo na kulturna.
zveza@gmail.com.

Kulturna zveza tik pred 
ustanovitvijo
Leto dni po prvem sestanku kamniških kulturnikov se bo 11. junija tudi 
uradno ustanovila Zveza kulturnih društev in ustvarjalcev Kamnik.

Simon Skalar / Foto: Jasna Paladin
Ustanovna skupščina 
zveze bo v ponedeljek, 
11. junija, ob 19. uri v 
Klubu Kino dom.
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Aljaž Žumer
kandidat za poslanca 
Sem mlad, duhovit in energičen 
Kamničan, 27-letni univerzitetni di-
plomirani politolog in svetovalec v 
Kabinetu ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Poči-
valška. 
Z energijo me polnijo moja družina, 
narava in prijatelji, a brez kulture si 
ne predstavljam dodatnega navdi-
ha. S svojo neustavljivo voljo in 
iskrenostjo rad posegam po nedo-
stopnem. 

Močno gospodarstvo je garant naše suverenosti!
V tem mandatu smo zagotovili 40.000 novih delovnih mest, 5 % gospodarsko rast in 12 %  
več investicij, zmanjšali smo administrativne ovire, rekodnih 5 milijonov turistov nam je  
prineslo 2,5 milijarde evrov prihodkov. Razbremenili smo plače, regres in božičnica sta manj 
obdavčena. Zvišali smo tudi pokojnine!

Kaj je vlada pod vodstvom SMC dobrega storila za Kamnik?
Vlada je v Kamniku sofinancirala projekt izgradnje nove atletske steze in sintetične podlage 
na stadionu v Mekinjah, avtobusne postaje v Soteski, pločnika na Lazah, izgradnjo nadome-
stne Titanove brvi na Perovem, rekonstrukcijo lokalne ceste Podgorje-Kamnik in del lokalne 
ceste Kamnik-Mengeš. 

Kamnik danes potrebuje:
 Športno infrastrukturo.
 Urejene gorske poti in trim steze.
 Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
 Lokalne proizvajalce hrane. 
 Uspešna »start-up« podjetja.
 Stanovanjsko zadrugo za cenejše in varno bivanje.
  Dolgotrajno oskrbo starejših za varno in aktivno starost ter manjše bivalne skupnosti  

na zapuščenih kmetijah. 
 Elektrificirano dvotirno železniško progo Kamnik - Ljubljana. 
 Kamnik bo postal zelena, aktivna in zdrava turistična destinacija ter Zero Waste občina.

Zakaj še naprej SMC?
Ker je stranka SMC garant za politično in ekonomsko stabilnost in bomo v naslednjem mandatu 
izpeljali davčno reformo, še bolj razbremenili plače, povečali dodano vrednost na zaposlenega, 
oklestili birokratske ovire ter še naprej zagotavljali varnost za kakovostno življenje!
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Marina Koželj

Tunjice – Za ta korak smo se 
odločili po odličnem nastopu 
na regijskem tekmovanju 
zborov v Škofji Loki novem-
bra lani, kjer smo svoj nastop 
okronali z zlato plaketo in po-
sebnim priznanjem za naj-
boljši izbor programa, ki ga 
je prejel naš zborovodja. Da 
pa je konkurenca na državni 
ravni vsako leto bolj zahtev-
na, smo občutili na lastni 
koži, saj se ljubiteljski zbori 
vedno bolj umikajo akadem-
skim in projektnim zased-
bam, ki jim amatersko petje 
več ni kos.
Dosegli smo 77,3 točke in 
si prislužili bronasto plake-
to. Nastop pred takšno žiri-
jo (Helena Fojkar Zupan-
čič, Ambrož Čopi, Karmina 
Šilec in Damjan Močnik) in 
na tako zahtevni ravni je bil 
za polovico pevk ognjeni 
krst in trema nam je morda 
odnesla nekaj točk, kar pa 
nam ni kvarilo dobrega raz-
položenja in načrtov za na-

daljnje delo. Smo dobra 
ekipa, delavna, in uživamo 
v petju, zato načrtov ne 
manjka.
Tudi med absolutnimi zma-
govalci smo opazile nekaj 
kamniških pevcev (Dekor) 
in seveda Sebastijana Vrhov-

nika, ki ga pa ni treba 
predstavljati, saj ga vsi ljubi-
telji in pevci zborovske glas-
be dobro poznamo.
Pogrešamo pa tisti pravo tek-
movalno klimo, ki je nekdaj 
spremljala to tradicionalno 
državno tekmovanje, saj je v 

Kamniku in okolici precej 
vrhunskih ljubiteljskih zbo-
rov, ki pa se tej hudi, profesi-
onalni konkurenci, počasi 
umikajo. Zborovsko petje je 
hrana za dušo in poslušalce 
in to je največja motivacija za 
nadaljnje delo.

Nekaj točk odnesla trema
Pevke ženskega komornega zbora Vox Annae iz Tunjic smo se z dirigentom Alešem Sedušakom  
prvič podale na državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem 2018, ki vsako drugo leto poteka  
v Mariboru.

Pevke ŽKZ Vox Annae / Foto: Janez Eržen

Bojana Klemenc

Kamnik – »Pripovedujem o 
krožnem gibanju narave, 
večnem ponavljanju, menja-
vi časov, o harmonični celoti, 
katere sestavni del smo tudi 
ljudje. Torej o naravnem 
redu, ki ga mnogi ne razu-
mejo več,« pojasni Mateja 
Kavčič, ki s svojim delom in 
načinom življenja opozarja 
novodobno potrošniško 
družbo o odtujenosti od na-
rave in nadaljuje: »Že od 
nekdaj slikam naravo, ne 
krajine. Vznemirja me ne-
skončna razsežnost vsakega 
njenega sestavnega delčka, 
ki v različnih kombinacijah 
določa nove in nove svetove. 

Zanimajo me vzorci v naravi 
– njeno stalno gibanje skozi 
cikle letnih časov. Tudi ljud-
je smo njen del in z opazova-
njem in spoštovanjem nje-
nih zakonitosti lahko sami 
pri sebi ohranjamo harmoni-
jo in mir. Z naravo ne tek-
mujem, s svojimi deli želim 
le prispevati svoj kamenček v 
njenem mozaiku. Moje slike 
nastajajo zelo počasi, z detaj-
li gradim harmonično celo-
to. So preproste, mirne, am-
bientalne – naravne.«
Avtorico je na odprtju 
predstavila kustosinja Saša 
Bučan: »Mateja se tokrat ce-
lostno obrača k prvinskemu 
– z risbo kot prapočelom, s 
krogom kot univerzalnim 

simbolom, z ogljem, barvo, 
ki jo ustvarja narava, in z vse-
bino, ki je Matejin klic k po-
novnemu stiku, k simbiozi 
med človekom in naravo. 
Okrogla platna polni s pre-
ciznostjo, s skorajda botanič-
no risbo, z ogljem riše naravo 
– zdaj, ko ni več barve, nas 
drami k prebujenju, k skrbi 
za zeleni svet. A ne gre le za 
skrb, gre tudi za povabilo po-
samezniku, ki naj ve, kje in 
katere poti mora izbrati v svo-
jem krogotoku življenja.«
Na odprtju so obiskovalci 
tudi soustvarjali in z barva-
njem originalne risbe na 
platnu naredili pravo barvno 
simfonijo. Razstava Barvan-
ka bo na ogled do 12. junija.

Barvanka v Pogledu
V Galeriji Pogled je na ogled razstava akademske slikarke Mateje Kavčič, ki 
se v ustvarjalnem opusu že dolgo osredotoča na naravo.

Kustosinja Saša Bučan in avtorica razstave Mateja Kavčič / Foto: Bojana Klemenc

TELO V ODNOSU: ALI SE LAHKO POVEŽEVA, 
SVA ZARES V ODNOSU? 

Andreja Brenčič Vukmir, spec. ZDT

 Vabimo vas v ponedeljek, 4. junija 2018,  
ob 19. uri v dvorano Marjance Ručigaj,  

Ljubljanska cesta 12f, Trzin.
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Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – Člani 
Športnega in kulturnega 
društva Sela so številnim pe-
strim dogodkom, ki jih pri-
rejajo čez celo leto, dodali še 
enega, in sicer mednarodni 
celodnevni slikarski ekstem-
pore z naslovom C'est la vie 
2018, ki bo v soboto, 2. juni-
ja, na igrišču pred podru-
žnično šolo Sela. 
Dogodek se bo začel ob 9. 
uri, slikarji pa bodo čas za 
ustvarjanje imeli vse do 17. 
ure. Poleg proste teme bo 
tema tudi Tuhinjska dolina 
in narava.

Ustvarjali bodo tudi 
otroci
Popoldne bo potekala slikar-
ska delavnica za otroke z 
akademsko slikarko Nino 
Kočar. Ob 18. uri bo sledil 
kulturni program, ob 19. uri 
pa odprtje razstave ustvarje-
nih del in začetek ocenjeva-
nja. Rezultate bodo razglasi-
li ob 20.30, najbolje ocenje-
ni slikarji bodo prejeli de-
narne nagrade in priznanja.
V času ekstempora se bo 
pred gasilskim domom 
PGD Sela pri Kamniku odvi-
jala velika garažna razproda-
ja, na katero so vabljeni tako 
umetniki kot vsi obiskovalci.

Mednarodni slikarski 
ekstempore na Selih

Slikarji bodo ustvarjali v soboto, 2. junija.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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Bojana Klemenc

Kamnik – Plesna predstava 
"Ankh, dih življenja" pred-
stavlja plesno popotovanje 
od Luxorja do Asuana in je 
nastala kot plod treh skupin-
skih potovanj v južni Egipt 
med leti 2015 in 2018.

S plesom nad zemljepisne 
in časovne meje
Predstava, koprodukcija 
treh plesnih skupin – Baya-
ni iz Kamnika, PK Idrija iz 
Idrije in Khul Khaal z Duna-
ja – je bila 21. aprila premi-
erno odplesana v Sloven-
skem mladinskem gledali-

šču v Ljubljani, ponovljena 
pa ta konec tedna v Lalish 
teatru na Dunaju.
»Svoje plesno potovanje za-
čenjamo v antičnih Tebah, 
današnjem Luksorju, in ple-
šemo vzdolž Nila vse do 
Asuana. S plesom premagu-
jemo zemljepisne in časov-
ne meje, povezujemo du-
hovno z materialnim, spaja-
mo žensko energijo z mo-
ško. Plujemo po Nilu, hodi-
mo po puščavi, molimo v 
svetiščih in slavimo življe-
nje. Gledalcem smo želele s 
plesom prikazati še egip-
čansko lahkotnost bivanja, 
barve, glasbo in tisto veselje, 
ki nas vsako leto znova pri-

tegne na pot v Egipt,« o 
predstavi govori koreografi-
nja Nataša Kočar, ki je ob 
Milojki Božič in Brigitte 
Ferchichi zaslužna za idejno 
zasnovo in umetniško vode-
nje zbranih plesalk s treh 
vetrov. 
»Skupaj smo septembra 
2017 zasnovale predstavo in 
postavile temelje. Vsaka 
skupina je prispevala nekaj 
točk, bodisi folklornih ali 
bolj umetniških,« nadaljuje 
Kočarjeva ter zaključi: »Od-
ziv gledalcev je bil navdušu-
joč. V predstavi sodeluje pet-
najst odraslih žensk, ljubi-
teljskih plesalk, iz dveh 
držav, zato bosta na odru le 

dve predstavi, saj je težko 
uskladiti vse naše urnike, 
vsekakor pa načrtujemo ne-
kaj posameznih delov pred-
stave odplesati v kontekstu 
kakšne druge plesne prire-
ditve. Morda celo v Egiptu.«
Članice KUOD Bayani z go-
nilno silo Natašo Kočar na 
čelu so v zadnjih letih izved-
le kar nekaj odmevnih pro-
jektov, tako doma kot v tuji-
ni. Kamniške plesalke 
zaključujejo letošnjo sezono 
z letno plesno produkcijo v 
soboto, 16. junija, z mislimi 
pa so že tudi v novi plesni 
sezoni, ko bodo slavile pet-
najstletnico delovanja svoje-
ga društva.

Plesni dih življenja
Članice Kulturno umetniškega orientalskega društva Bayani so navdušile z novo mednarodno plesno 
predstavo Ankh.

V predstavi sodeluje petnajst odraslih žensk, ljubiteljskih 
plesalk, iz dveh držav.
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Bojana Klemenc

Kamnik – Letni koncert 
Prvega slovenskega pevske-
ga društva Lira Kamnik je v 
soboto, 19. maja, ponovno 
navdušil kamniške ljubitelje 
zborovske glasbe, saj so pev-
ci z zborovodjo prof. dr. An-
drejem Missonom obisko-
valcem znova predstavili 
svoj raznoliki repertoar.
Pevci PSPD Lira Kamnik že 
vrsto let prirejajo svoj letni 
koncert pod imenom Grajski 
večeri za grajskimi zidovi na 
Kamniškem. Zadnja leta so 
njihovi glasovi doneli na gra-
du Zaprice, letos pa so števil-
ne obiskovalce povabili na 
pevsko popotovanje z Graj-
ske terase na Starem gradu 
nad Kamnikom. Pester pev-
ski program je popeljal pos-

lušalce iz domačega Kamni-
ka preko Ljubljane v Dalma-
cijo in vse tja do afriške celi-
ne. Člani PSPD Lira Kamnik 
so na koncertu s pesmijo 
povzeli letošnjo slavnostno 
sezono, s katero so obeležili 
135-letnico delovanja društva, 
in poslušalce z vrsto znanih 
Lirinih zimzelenih popevk 
popeljali v svet nepozabnih 
spominov in občutkov.
Na koncertu sta se pevcem 
pridružila še Rok Rakar s 
klavirjem ter Simon Cerar s 
harmoniko, koncert je pove-
zovala Barbara Božič, zbra-
ne pa je pozdravil še podžu-
pan Matej Slapar. Liraši so 
bili tudi v tej pevski sezoni 
zelo aktivni, zato je bilo pri-
jetno druženje ob petju in 
rujni kapljici po koncertu še 
kako lepo sprejeto.

Liraši zapeli na 
Grajski terasi
Liraši so tokrat gostovali z Grajskim večerom na 
Starem gradu.

Pevci Prvega slovenskega pevskega društva Lira Kamnik v 
gostišču Grajska terasa na Starem gradu / Foto: Bojana Klemenc

Kamnik – Mlada glasbenika, pevka Teja Poljanšek, ki sep-
tembra začenja študij džezovskega petja na akademiji Co-
darts v Rotterdamu, in kitarist Matic Smolnikar bosta nocoj, 
25. maja, ob 20.30 na gradu Zaprice pripravila akustični 
koncert, poln skrbno izbrane glasbe. Vstop bo prost. J. P. 

Koncert Teje Poljanšek in Matica Smolnikarja

Informacije in rezervacija vstopnic:

051 / 61 61 51 in 051 / 61 41 41
www.studenec.net

  Poletno gledališče Studenec

  poletno.gledalisce.studenec

Koncert 
Perpetuum Jazzile

nedelja, 17. junij, ob 21. uri

Opera 
Seviljski brivec

Gioacchino Rossini

sobota, 23. junij, ob 21. uri
Premiera: petek, 20. julij, ob 21. uri

Ponovitve do 15. avgusta, ob 21. uri

Andreas Brandstätter 

Lepo je biti  
muzikant

Igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika  
ob 65-letnici njunega ustvarjanja

Krstna izvedba domace  
gledaliske predstave 

četrtek, 31. maj, ob 21. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Koncert 
Operna fantazija

Koncert 
Komorni zbor Orfej

sobota, 26. maj, ob 21. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

petek, 1. junij, ob 21. uri

Muzikal  
MAMMA MIA!

Poletno gledališče

Studenec

18. Kulturni poletni festival  
Studenec 2018
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V spomin

Cirila Mali
(11. 5. 1955–17. 1. 2018)

Še vedno pretreseni in z žalostjo v srcu nikakor ne moremo 
doumeti, da je naša predsednica Cirila Mali za vedno 
odšla. S hvaležnostjo se je spominjamo in se ji zahvaljuje-
mo, da je z nami delila svoje znanje in modrost. 

Pokojna Cirila se je rodila 11. maja 1955 v Godiču 26 in bi 
v teh cvetočih majskih dneh praznovala svoj 63. rojstni 
dan. Žal pa se je njena življenjska pot v začetku letošnjega 
leta za vedno končala.

Ko je pred dobrimi tremi leti sprejela funkcijo predsednice 
Sveta Krajevne skupnosti Godič, si nihče ni predstavljal, da 
tega mandata ne bo dokončala. Tudi sama ni pričakovala, 
da bo njena zahrbtna bolezen tako pohitela. Težave, ki jih 
je s seboj prinašala bolezen, je potrpežljivo prenašala in o 
tem ni veliko govorila.

V delo Sveta Krajevne skupnosti je vnesla delovno vnemo in 
pozitivno naravnanost, s katero se je lotevala reševanja pro-
blemov krajanov. Povsod, kjer je mogla, je pomagala, ne 
samo s strokovnim znanjem, pomagala in delala je pred-
vsem kot človek. Vedno je iskala nekaj več, nekaj nad tistim, 
kar je bilo na prvi pogled videti enostavno, in dokler rešitev 
ni bila taka, ni odnehala. To je bila preprosto Lila, enkrat-
na in neponovljiva ter vedno pripravljena pomagati človeku 
v stiski.  

»… Na svetu si, da sam si sonce  
in da s sveta odganjaš – sence.”  
                            (T. Pavček)

Draga Cirila, počivaj v miru.

Krajevna skupnost Godič

Jasna Paladin

Motnik – Ekipo Me4 sestav-
ljajo vzgojiteljica Vera Pi-
skar, etnologinja in kultur-
na antropologinja Špela Re-
gulj, diplomirana organiza-
torka turizma Nina Sempri-
možnik in profesorica razre-
dnega pouka Petra Zupan-
čič. »Smo sosede, zdaj že 
kar sodelavke, ki v domačem 
Motniku že peto leto sodelu-
jemo in pripravljamo razno-
like interaktivne programe 
za motniške in okoliške ot-
roke. Delujemo pod okri-
ljem Turističnega društva 
Motnik, sodelujemo pa tudi 
z drugimi društvi, med dru-
gim tudi s Kulturnim dru-
štvom Motnik, ki soorgani-
zira Križnikov pravljični fe-
stival. S festivalom Me4 so-
delujemo od leta 2015, in 
sicer pri sobotnem progra-
mu, ki je namenjen pred-
vsem otrokom in družinam. 
Z različnim delovanjem 
smo bile v Motniku vsaka 
zase aktivne že prej, ideja o 
skupnem sodelovanju pa se 
je rodila povsem naključno, 
ko smo se štiri sosede z raz-
ličnimi profili, a podobnimi 
interesi dobile in začele raz-
mišljati, kako bi bilo fino v 
Motniku organizirati redne 
vodene delavnice in aktivno-
sti za otroke v času počitnic, 
predvsem poletnih. Iz te 
male ideje ob kavi je zrasla 

prava ideja in sedaj vodimo 
delavnice že štiri leta,« pra-
vijo dekleta, ki jim zanosa in 
idej ne manjka. Takšno ime 
so si nadele zato, ker so ljud-
je že govorili, da »une štiri« 
spet nekaj pripravljajo.

Glavna nagrada so 
nasmejani otroci
Največ aktivnosti pripravijo 
v Parku pod lipami in park 
bo »njihov« tudi v času pra-
vljičnega festivala. »S sode-
lovanjem v okviru Me4 je 
vsaka od nas pridobila 

kakšno novo znanje ali lju-
bezen. Odkrivamo čar delav-
nic v naravi, postale smo še 
večje ljubiteljice pravljic, ki 
so nam tudi s sodelovanjem 
na Križnikovem festivalu 
zlezle pod kožo. Odlično so-
delujemo, ker dobro vemo, v 
čem je katera dobra – Vera 
ustvarja, Špela pripoveduje 
in riše, Nina je naša organi-
zatorka in spletna oblikoval-
ka, Petra piše in oblikuje. 
Naša glavna nagrada so ve-
seli in nasmejani obrazi ot-
rok, ki obiskujejo naše aktiv-
nosti. Prav zaradi njih pa 
dobivamo vedno več elana 
in idej, kako domiselno pre-
senetiti otroke. Priprave, pa 
naj gre za počitniške delav-
nice ali za Križnikov festival, 
so vedno zabavne. Vedno 
začnemo z iskanjem idej, in 
te so po navadi tako veli-
kanske, da bi morala pri rea-
lizaciji pomagati vsa vas, na 
koncu pa moramo izbrati le 
tiste, ki jih dejansko lahko 
izvedemo,« zavzeto razlaga-

jo članice skupine, ki so te 
dni polno zaposlene s 
pripravami na festival, ki bo 
v Motniku 8. in 9. junija. 
»Vesele smo, da letos na fe-
stivalu sodeluje tudi Goz-
darski inštitut Slovenije. Te-
matika o gozdu nam je bli-
zu, ker na poletnih delavni-
cah za motniške otroke ved-
no iščemo ideje za aktivno-
sti, povezane z naravo. Veči-
na naših rednih delavnic 
poteka v naravi, v gozdu, 
vodi ali na travniku. Po-
memben nam je stik z nara-
vo in kaj vse lahko narava, s 
tem tudi gozd, ponuja otro-
kom. In prav to hočemo 
približati vsem. Zelo po-
membno je, da se otroci v tej 
današnji poplavi raznih av-
diovizualnih tehnologij, 
množičnih medijev in vsega 
podobnega vsaj za kratek 
čas oddaljijo od teh šumov 
in se umaknejo v naravo,« 
še pravijo dekleta in vabijo 
na pestro dogajanje, ki ga 
pripravljajo v Motniku.

Sosede, zbrane v Me4
Številni dogodki v Motniku zadnja leta ne minejo brez prispevka ekipe štirih mladih domačink, ki 
skrbijo za otroške in družinske dogodke in so si nadele ime Me4. Nič drugače ne bo niti na 
bližajočem se Križnikovem pravljičnem festivalu in festivalu gozdnih pravljic.

Dekleta iz motniške skupine Me4 / Foto: arhiv skupine

Kamnik – Poslanci novoizvoljene skupščine Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kamnik (OOZ Kamnik) so na svo-
ji prvi seji 25. aprila izvolili novo vodstvo zbornice za man-
datno obdobje 2018–2022. Predsednik OOZ Kamnik je pos-
tal Tomaž Sodnik iz Komende, ki je bil izvoljen tudi za pos-
lanca v Skupščino Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Podpredsednika OOZ Kamnik sta postala Klemen Avguštin 
iz Komende in Lidija Grzinčič Krt iz Kamnika. J. P.

Novo vodstvo obrtno-podjetniške zbornice

Jasna Paladin

Kamnik – Planinsko društvo 
Kamnik vabi na tradicional-
ni, že 28. Rokovnjaški nočni 
pohod. 
Udeleženci se bodo na par-
kirnem prostoru Gostinske-
ga podjetja Trojane zbrali 
jutri, 26. maja, ob 20.30, 
prijave pohodnikov pa bodo 
organizatorji na zbornem 
mestu sprejemali že od 19. 
ure naprej. 
Trasa pohoda je dolga 33 ki-
lometrov in bo pohodnike 
vodila po relaciji: Trojane– 
Doline–Borje pri Mlinšah–
Golčaj–Limbarska gora–Ne-

gastrn–Gradiško jezero–Lu-
kovica–Rafolče–Dupeljne–
Kolovec–Čeh–Stari grad nad 
Kamnikom.
S počitki vred naj bi za hojo 
porabili enajst ur. Do Trojan 
bo ob 19. uri odpeljal avto-
bus iz Kamnika, če pa se 
boste na izhodišče pripeljali 
z lastnim avtom, vas bo av-
tobus iz Kamnika do Trojan 
odpeljal v nedeljo ob 9.30.
Udeleženci morajo za po-
hod plačati deset evrov, v 
ceno pa so vključeni stroški 
okrepčila, prevoza, organi-
zacije in vodenja.
Več informacij: Miran Jereb 
(031 395 094).

Vabilo na nočni 
rokovnjaški pohod
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95 let

NEGUJEMO GENERACIJE

Tosama praznuje visok jubilej 

ŽE 95 LET 
NEGUJEMO 
GENERACIJE
Domžalska Tosama je iz skromnih začetkov 
leta 1923 do danes prerasla v svetovno 
prepoznavno, inovativno in cenjeno 
podjetje. Zaposleni, že preko 500 nas je, 
smo danes ponosni na lasten razvoj 
izdelkov, ki so narejeni v glavnem iz 
naravnih materialov. O prizadevanjih, 
prepričanjih in ciljih podjetja največ pove 
slogan, ki zadnja leta usmerja naše delo: 
Negujemo generacije. 
Otroštvo barvamo z oranžno
Že od šestdesetih let prejšnjega stoletja se posvečamo 
tudi izdelkom za najmlajše. To.to je tista živahna, v 
oranžno barvo odeta znamka, v kateri najdete skoraj vse, 
kar je potrebno za naravno in prijazno nego otrok od 

rojstva naprej. Malčkom boste z izdelki to.to ponudili 
nežen, varen in skrben objem. 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  

Po Tosamine izdelke in široko ponudbo vsega za zdravo življenje in 
boljše počutje vas vabimo v naše Bele štacunce. Najbližjo najdete v 
Kamniku na Ljubljanski cesti 4F.  Pridite po prve vložke za vašo najstnico, 
po zdravstvene pripomočke z naročilnico, po vse, kar je treba nakupiti 
pred porodom, ali pa samo po strokoven nasvet. Veseli vas bomo!

Bombaž je kralj intimne nege
Pri razvoju vložkov in tamponov ostajamo zvesti naši 
tradiciji, hkrati pa z lastnim razvojem, novimi materiali in 
pridobljenimi patenti ustvarjamo nove trende. Naši 

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 25 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 6. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%

izdelki so narejeni iz najboljšega, kar ponuja narava – iz 
bombaža, uporabnice pa jih najdejo v blagovnih 
znamkah Natura Femina, Jasmin nature in Vir nature.

Ko narava pomaga rani
Pri izdelavi medicinskih izdelkov zadnja leta veliko 
znanja in energije posvečamo sodobni oskrbi rane. 
Vivamel, prvo slovensko oblogo za celjenje ran, smo 
naredili iz  kostanjevega medu in alginata. Danes že 
beleži izjemne rezultate pri zdravljenju kroničnih ran, ki 
se slabo ali počasi celijo in se ne odzivajo na 
antibiotično zdravljenje. Dokazano je učinkovit pri 
celjenju kirurških ran, ran po poškodbi, opeklin, golenjih 
in diabetičnih razjed ter razjed zaradi pritiska, okuženih 
ran in ran z močnim vonjem.

Maša Kotnik 

Kamnik – V Istanbulu se je 
odvijalo že 27. srečanje mla-
dih raziskovalcev iz vsega 
sveta. 
Ti smo žiriji in obiskovalcem 
predstavljali peščico izbranih 
raziskovalnih nalog iz fizike, 
biologije in kemije, ki smo 
jim več mesecev posvečali 
svoj čas in trud. Iz več kot 40 
prijavljenih držav je bilo iz-
branih 152 mladih raziskoval-
cev, štirje od njih iz kam-
niške gimnazije. Tim Kmecl 
in Špela Bernardič pod men-
torstvom Lojzeta Vrankarja 
in Simona Mermala sta se 
uvrstila med deset najboljših 
fizikalnih raziskovalnih na-
log, Jerca Šuštar in Maša 
Kotnik z mentorjema Cirilo 
Jeras in Rajkom Slapnikom 

pa med osem najboljših pro-
jektov na področju biologije. 
Raziskovanje ogrožene vrste 

školjke z imenom navadni 
škržek je prejelo pohvalo in 
je pritegnilo pozornost tudi 

predstavnikov Švedske, ki so 
nas povabili k mednarodne-
mu sodelovanju. 
Naloga z uporabo radioama-
terske opreme za računanje 
lastnosti Lunine orbite in hi-
trosti gibanja snovi v naši Ga-
laksiji pa se je v svoji katego-
riji uvrstila na prvo mesto! 
Naša šola je tako že drugo 
leto obranila naslov fizikal-
nih prvakov in zabeležila še 
enega izmed mnogih uspe-
hov, odkar je leta 2005 začela 
sodelovati na tekmovanju – s 
svojimi projekti smo prejeli 
celo vabilo za udeležitev 
olimpijade raziskovalnih na-
log. Mladi raziskovalci pa 
smo poleg zlata domov pri-
nesli cel kup nepozabnih iz-
kušenj, novih prijateljstev in 
vtisov o tem edinstvenem 
turškem mestu.

Raziskovalni uspeh v Istanbulu

Mladi raziskovalci iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa 
Maistra skupaj s svojimi mentorji / Foto: Maša Kotnik

Jasna Paladin

Domžale – Osnovna šola 27. 
julij Kamnik in Osnovna 
šola Roje sta v petek, 18. 
maja, na domžalskem atlet-
skem stadionu in v telovad-
nici OŠ Roje organizirali že 
25. področne igre specialne 
olimpijade za Gorenjsko. 
Na olimpijadi je nastopi-
lo več kot 170 tekmovalk  in 
tekmovalcev  iz  enajstih za-
vodov, kjer se izobražujejo 

in usposabljajo osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. 
Mladi športni navdušenci so 
se pomerili v discipli-
nah: tek na 800, 400, 200, 
100 in 50 metrov, v štafeta 4 
x 100 metrov, skok v daljino 
z mesta, met žogice, ele-
menti košarke  in  v igri na-
miznega tenisa. Poleg tek-
movalnega je imelo srečanje 
tudi družaben pomen, saj so 
organizatorji pripravili tudi 
pester zabavni program. 

Področne igre specialne 
olimpijade

V športu so se pomerili tudi varovanci Sožitja Kamnik. 
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Kamnik – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kamnik je skupaj s številnimi prostovoljci in pred-
stavniki drugih organizacij 8. maja za učence in učenke kam-
niških osnovnih šol na Osnovni šoli Toma Brejca pripravil 
občinsko tekmovanje z naslovom 'Kaj veš o prometu?'. Tek-
movanja se je udeležilo trideset učenk in učencev od 6. do 
9. razreda. Tekmovanje je bilo zasnovano iz  teoretičnega 
dela o poznavanju cestnoprometnih predpisov, spretnostne 
vožnje po poligonu in praktične vožnje po prometnih povr-
šinah. Absolutni zmagovalec je postal učenec Osnovne šole 
Toma Brejca Nal Auer, ki bo občino zastopal na državnem 
tekmovanju v Ljubljani. Vsak učenec je prejel tudi praktično 
darilo, za vse tekmovalce in mentorje pa bo s strani Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik 
organiziran ogled poligona na Vranskem. J. P.

Občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu?"

Kamnik – Na Osnovni šoli Frana Albrehta so minulo soboto 
pripravili osrednješolsko prireditev z naslovom Igraj se z 
nami. Na šolskem vrtu so učenci skupaj z učitelji predstavi-
li svoje projekte in različne dejavnosti, pripravili pa so tudi 
dobrodelni tek in dobrodelno razstavo. Z zbranimi sredstvi 
bodo kupili lončarsko vreteno. J. P.

Osrednješolska prireditev je bila tudi dobrodelna

Jasna Paladin

Kamnik – Kot je že vrsto let 
v navadi, so maturantke in 
maturantje kamniške sre-
dnje šole tik pred maturo na 
Glavnem trgu zaplesali če-
tvorko, ki si jo je letos – ko 
so ples z dopoldanske ure 
prestavili na 15.00, ogledalo 
še več staršev, sorodnikov in 
drugih občanov.
Maturante sta z dobrimi 
željami nagovorila ravna-
teljica Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik Bernarda Trste-
njak in župan Marjan Ša-
rec. Maturantje so nato 
zaplesali četvorko, pokaza-
li pa tudi ostalo plesno 
znanje, ki ga na šoli učijo 
svoje dijake. Druženje se 
je zato končalo s skupnim 
plesom, ki so se mu prid-
ružili tudi nekateri profe-
sorji in občani.

Maturantje zaplesali četvorko
S plesom se je od mesta, kjer so štiri leta obiskovali srednjo šolo, poslovilo letošnjih 180 maturantov 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Maturantje letnika 2018 so v ponedeljek na Glavnem trgu zaplesali četvorko. / Foto: Jasna Paladin
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Robert Prosen

Kamnik – K ekipi Tolmina 
so odšli v goste in zmagali z 
rezultatom 84:71. Pred zad-
njo tekmo so doživeli dva 
nepričakovana poraza, ki sta 
našo ekipo pahnila na tretje 
mesto na lestvici.
Predvsem je bil nepričakovan 
poraz prav na zadnji domači 
tekmi v kamniški hali, ko so 
jim nasproti stali igralci Slo-
vana iz Ljubljane. Prepričani 
v svojo zmago so košarkarji 
ekipe Calcit Basketball odloč-
no stopili na parket in v prvi 
četrtini z odlično igro povedli 
z rezultatom 26 : 14. Prav 
tako so dobro igro nadaljevali 
tudi v drugi četrtini in na od-
mor odšli s prednostjo dese-
tih točk.
Po odmoru pa smo gledali 
popolnoma drugo ekipo. 
Slabša obramba in nena-
tančni meti so gostom omo-
gočili, da so se rezultatsko 
približali ter ob koncu tretje 
četrtine tudi povedli. Doma-
čim do konca ni uspelo 
strniti svojih vrst in poraz je 
bil neizbežen. Na koncu je 
bil rezultat 70 : 77 za ekipo 
Slovana.
V predzadnjem krogu pa so 
se Kamničani v derbiju kro-

ga in borbi za drugo mesto 
na lestvici pomerili z ekipo 
Hrastnika. Fantje so bili od-
ločeni, da v Kamnik prinese-
jo novo zmago, a jim to žal 
ni uspelo.
Po napeti borbi, v kateri 
zmagovalec ni bil znan do 
zadnjih sekund tekme, so 
potegnili krajši konec in iz-
gubili z rezultatom 75 : 77. 
Tekma je bila razburljiva vse 
do konca. Kamničani so 
imeli tri sekunde pred kon-

cem še zadnjo možnost, da 
z zadetim metom izsilijo po-
daljšek, s trojko pa celo 
zmagajo, a žoga nikakor ni 
hotela skozi obroč in nasto-
pilo je veliko razočaranje 
igralcev ekipe Calcit Basket-
ball.
Kljub porazu pa lahko celot-
no sezono ocenimo kot zelo 
uspešno, saj je končno tretje 
mesto največji uspeh kam-
niške članske košarke v zad-
njih petnajstih letih. 

Kljub temu da je sezone ko-
nec, pa se člani kamniškega 
kluba že pripravljamo na 
nove košarkarske priredi-
tve. Prva med njimi bo Ko-
šarkarski maraton na Dup-
lici, in sicer v soboto, 16. 
junija, ko bomo proslavili 
tudi petnajstletnico delova-
nja kluba. Zanimivi košar-
karski boji bodo potekali 
ves dan, prav tako pa prip-
ravljamo še nekaj presene-
čenj za gledalce.

Sezono zaključili  
na tretjem mestu
Kamniški košarkarji ekipe Calcit Basketball so aprila v Tolminu odigrali zadnjo tekmo letošnje sezone. 
Sezono so končali na odličnem tretjem mestu med 24. ekipami v tretji slovenski ligi.

Tretje mesto je največji uspeh kamniške članske košarke v zadnjih petnajstih letih. 

 F
o

to
: K

K
 C

al
ci

t 
B

as
ke

tb
al

l

Aleš Senožetnik

Mekinje – Konec aprila so 
člani Športno kulturnega 
društva Mekinje pripravili 
že trideseti Mekinjski kros, 
ki pod mekinjski samostan 
privabi številne tekaške nav-
dušence. 
Trasa je v petkilometrskem 
krogu speljana po okoliških 
gozdnih in makadamskih 
poteh. Moški ga pretečejo 
dvakrat, ženske pa enkrat. 
Poleg glavnega teka, ki šteje 
tudi za Tekaški pokal Obči-
ne Kamnik, se na krajših 
razdaljah pomerijo tudi te-
kači v nižjih starostnih kate-
gorijah, v zadnjih letih pa je 
na sporedu tudi canicross, 
tek s psi.
Letošnjo preizkušnjo sta do-
bila Timotej Bečan in Jasmi-
na Jelovšek, sicer oba člana 
kamniškega Kluba gorskih 
tekačev Papež. 
Ob jubilejnem krosu pa je 
ob prihodu v cilj bučen 
aplavz navijačev požel tudi 
Lado Kveder, stari znanec 
tekaških prireditev in gonil-
na sila krosa v Mekinjah. 
Kot nam je povedal v cilju, je 

bil vesel sončnega vremena, 
ki je po dveh deževnih letih 
razveselilo tekače, spomnil 
pa se je tudi začetkov pred 
tremi desetletji: »»Prvih de-
set let je tek potekal v enem, 
12-kilometrskem krogu. Za-
radi zapletov z nekaterimi 
lastniki zemljišč smo se 
nato odločili za petkilometr-
ski krog, po katerem trasa 
poteka še danes. To je mor-
da nekoliko slabše za tek-
movalce, saj morajo moški 
odteči dva kroga, za gledalce 
pa gotovo bolj atraktivno.«
Kot obljublja Kveder, zanosa 
organizatorjem tudi v pri-
hodnjih letih ne bo zmanj-
kalo. S tekom, ki v zadnjih 
letih v Mekinje privabi ka-
kšnih dvesto tekaških nav-
dušencev vseh starosti, ima-
jo namreč še velike načrte. 
»Naša skrita želja je, da bi 
nekoč organizirali tudi pol-
maraton iz Mekinj preko 
Brezij, Vovarja in Gozda do 
kakšnega od domov na Veli-
ki planini. Verjetno pa bi za 
to potrebovali organizacij-
sko pomoč še kakšnega 
društva,« je o načrtih pove-
dal Kveder.

Jubilejni kros  
v Mekinjah
Pred prvomajskimi prazniki je v Mekinjah  
potekal trideseti Mekinjski kros in 12. Memorial 
Mira Petka.

Mekinjski kros že trideset let privablja tekaške navdušence. 
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Kamnik – Gorska kolesarja Calcit Bike Teama Rok Naglič in 
Gregor Krajnc sta se minuli konec tedna udeležila dirke sve-
tovnega pokala v nemškem Albstadtu. V soboto je Naglič v 
konkurenci mlajših članov zasedel 37. mesto in za zmago-
valcem Joshuo Dubaujem iz Francije zaostal šest minut in 
47 sekund, kar njegovih pričakovanj ni zadovoljilo. V nedeljo 
pa je bil Krajnc, ki se je v tej kategoriji prvič preizkusil v sve-
tovnem pokalu, med člani elite 79. Oba sta se nato za nekaj 
dni že preselila na Češko, kjer ju v teh dneh čaka nova tekma 
v olimpijskem krosu za svetovni pokal. J. P.

Kolesarja Calcit Bike Teama tekmovala v Nemčiji

Kamnik – Čeprav se je državno prvenstvo v obeh članskih 
kategorijah končalo že pred mesecem dni, obe ekipi Odboj-
karskega kluba Calcit Volley še naprej marljivo trenirata. Po 
koncu sezone je moško ekipo zapustil Jure Okroglič, ki bo 
kariero nadaljeval v ACH Volleyju, prav tako v kamniškem 
dresu ne bo več Poljaka Radoslawa Gila, zato pa se je 
vodstvo kluba za podpis pogodbe dogovorilo z Dmitrijem 
Babkovom in Miho Bregarjem. Dvoletno pogodbo je s 
Kamničankami podpisala tudi devetnajstletna sprejemalka 
Nina Kotnik. M. Š.

Prve tri okrepitve Calcita Volleyja

3. POHOD OB REKI, KI POVEZUJE

KAMNIK DOMŽALESOBOTA, 9. JUNIJ
www.pohodobreki.si

Slamnikarski sejemSlovenia Eco Resort

Otvoritev
OBNOVLJENEGA BAZENA

PETEK, 8. JUNIJ 2018 OB 13.00
MESTNO KOPALIŠČE POD SKALCO 

Zabava z Mali oglasi bandom
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Drugi majski ko-
nec tedna je v Kamniku mi-
nil v znamenju gorskih ko-
lesarjev. V soboto so se po-
merili mlajši tekmovalci v 
dirkah za slovenski pokal 
SloxCup, nedelja pa je bila 
rezervirana za člane, mlajše 
člane in mladince ter svetov-
no vojaško prvenstvo.
Odlično formo je na dirki v 
Kamniku potrdil adut do-
mače ekipe Rok Naglič, ki je 
dokazal, da se lahko enako-
vredno kosa s svetovno elito. 
V kategoriji mlajših članov 
je namreč v cilj pripeljal kot 
prvi, v absolutnem seštevku 
elite pa je končal na odlič-
nem petem mestu. 
V ženski konkurenci pa se 
je izmed Calcitovih tekmo-
valk najvišje uvrstila Tina 
Perše, na osmo mesto.
Dvodnevni kolesarski pra-
znik so sklenili udeleženci 
svetovnega vojaškega prven-
stva, ki so nastopali pod bar-
vami devetih držav. Naslova 
svetovne vojaške prvakinje 
se je veselila Tanja Žakelj, 
sicer redna udeleženka in 
serijska zmagovalka prete-
klih kamniških krosov, v 
moški konkurenci pa slo-
venski tekmovalci niso bili v 
o s p r e d j u .  N a j b o l j š i , 
šestnajsti, je bil Valter Tom-

šič, sicer član Calcit Bike Te-
ama.

Z uspehi izstopali tudi 
mlajši kamniški kolesarji
Med šestdesetimi domačimi 
tekmovalci, ki so se pomerili 
v različnih starostnih kate-
gorijah, so izstopali tudi 
uspehi domačih kolesarjev v 

mlajših starostnih kategori-
jah, ki so v soboto zbrali pet 
zmag, dve drugi in dve tretji 
mesti. 
Na koncu je bil s celotnim 
dogajanjem zadovoljen tudi 
prvi mož domačega kluba in 
vodja tekmovanja Ciril 
Grkman: »Poleg Roka Nag-
liča, ki je v tem trenutku naj-
boljši slovenski tekmovalec, 
petnajst trenerjev dela s 
približno osemdesetimi 
mladimi, zato se za podmla-
dek trenutno ne bojimo. 
Trudimo se, da dobimo čim 
več ljudi, ki znajo in hočejo 
delati. Če so zraven ljudje s 
srcem in voljo, pa ti lahko 
dosežeš marsikaj.« 

Z organizacijo mednarodne-
ga dogodka, ki je v Kamnik v 
dveh dneh pripeljal okoli 350 
kolesarjev iz trinajstih držav, 
pa so člani Calcit Bike Tea-
ma potrdili, da lahko uspeš-
no organizirajo tudi tekme 
največjega ranga. 
»Gre za največje tekmovanje, 
ki smo ga organizirali do 
zdaj. Na svetovno vojaško pr-
venstvo smo se pripravljali 
dve leti, na novo smo uredili 
tudi okoli dva kilometra pro-
ge, ki sedaj poteka po spre-
menjeni trasi in je zelo pri-
merljiva s progami drugih 
tekem svetovnega pokala,« je 
zadovoljen zaključil predse-
dnik Calcit Bike Teama.

V Kamniku kolesarji 
najvišjega ranga
Okoli 350 kolesarjev iz trinajstih držav je tekmovalo na 21. Kamniškem krosu in svetovnem vojaškem 
prvenstvu, ki ga je nedavno organiziralo društvo Calcit Bike Team.

Član domačega kluba Rok Naglič (številka 6) je v absolutni razvrstitvi zasedel peto mesto 
in potrdil odlično formo. / Foto: Aleš Senožetnik

Z organizacijo mednarodnega dogodka, ki je v 
Kamnik v dveh dneh pripeljal okoli 350 
kolesarjev iz trinajstih držav, so člani Calcit Bike 
Teama potrdili, da lahko uspešno organizirajo 
tudi tekme največjega ranga.

razpisuje prosta vpisna mesta za 
vpis v šolsko leto 2018/2019  

za instrumente in programe:  
klavir, kitara, violina, violončelo, kljunasta flavta, 

flavta, saksofon, klarinet, oboa, trobenta,  
rog, pozavna, tuba, citre, harmonika, tolkala, 

petje in balet.

Sprejemni preizkusi bodo v petek, 25. maja 2018, ob 
17. uri in v soboto, 26. maja 2018, ob 9. uri. Prijave spre-
jemamo v tajništvu glasbene šole do petka, 25. maja 
2018, do 14. ure, lahko pa se tudi prijavite  neposredno 
pred sprejemnim preizkusom v glasbeni šoli. Možna je 
tudi e-prijava, spletni naslov je objavljen na spletni 
strani glasbene šole http://www.gskamnik.si/.

Dodatna roka za sprejemni preizkus bosta v ponede-
ljek, 28. maja 2018, in v torek, 29. maja 2018, ob 17. uri. 

Programi predšolska glasbena vzgoja (otroci, stari 5 
let), glasbena pripravnica in plesna pripravnica (otro-
ci, stari 6 let) nimajo sprejemnih preizkusov, zato vpis 
poteka do zapolnitve mest. 

Vljudno vabljeni!

Miha Štamcar

Kamnik – To nedeljo se 
bodo v Braslovčah v boj za 
naslov državnega prvaka po-
dali tudi v mali odbojki, saj 
so se mladi Kamničani že 
uvrstili med štiri najboljše 
ekipe v Sloveniji.
Na zaključnem turnirju v 
Kanalu so varovanci trenerja 
Jureta Sitarja, ki v kamni-
škem klubu skrbi za mlajše 
generacije, v polfinalni tek-
mi morali priznati premoč 
domačemu Salonitu Anho-
vo, ki je bil nato v finalu 
boljši še od Panvite 
Pomgrad. 

V tekmi za tretje mesto so 
Kamničani po izgubljenem 
uvodnem nizu strnili svoje 
vrste, dobili drugega, v ize-
načenem tretjem pa so na 
razliko premagali Maribor-
čane. 
»Fantje so si kolajno zaslu-
žili, saj so med sezono trdo 
trenirali, čeprav so za razli-
ko od drugih ekip, ki treni-
rajo štiri do petkrat te-
densko, trenirali le dva do 
trikrat tedensko. Že zato 
menim, da ta generacija še 
ni rekla svoje zadnje besede, 
čestitke pa si zaslužijo tudi 
starši, ki so jim ves čas stali 
ob strani,« je po novem veli-

kem uspehu kamniške od-
bojke dejal trener ekipe Jure 
Sitar.
Za starejše dečke Calcita 
Volleyja so igrali: Nik Dr-
novšek, Nik Mujanovič, 
Miha Okorn, Mark Uršič, 
Žan Uršič, Aleks Bogataj, 
Luka Verč, Gregor Frece, 
Matic Lavtar, Žiga Koncilja, 
Mark Dolžan, Tevž Kruhar 
in Anže Pančur.
Za Sitarja pa to ni bil zadnji 
turnir v letošnji sezoni, saj 
ga v nedeljo v Braslovčah z 
odbojkarji male odbojke 
čaka še en zaključni turnir v 
boju za kolajne. Mladi kam-
niški odbojkarji, ki so na 

polfinalnem turnirju osvoji-
li prvo mesto, se bodo v Bra-
slovčah za uvrstitev v veliki 
finale pomerili z Maribo-
rom. 
Za Kamničane bodo igrali: 
Miha Okorn, Gregor Frece, 
Luka Blaževič, Enej Sladič, 
Jaka Albič, Jakob Drolc, Do-
men Stele, Marcel Kotnik, 
Jaša Skvarča, Gašper Bab-
nik, Miha Škrinjarič in Maj 
Koncilija. 
V mini odbojki sta obe kam-
niški ekipi državno prven-
stvo končali na desetem 
mestu, medtem ko so bile 
starejše deklice Calcita Vol-
leyja na koncu sedme.

Starejši dečki tretji v državi
Da v kamniškem odbojkarskem klubu niso pozabili na svoje najmlajše, so minulo nedeljo na 
zaključnem turnirju v Kanalu potrdili starejši dečki Calcita Volleyja, ki so osvojili tretje mesto.

Jasna Paladin

Češnjice v Tuhinju – Člani 
Športnega društva Češnjice 
bodo v sodelovanju z Zdru-
ženjem za gorske teke pri 
Atletski zvezi Slovenije v 
nedeljo, 27. maja, organizi-
rali že 13. Češnjiški tek – 
memorial Zdravka Berlica, 
ki bo hkrati tudi prva tek-
ma Pokala Slovenije v gor-
skih tekih, državno prven-
stvo v kategoriji gor-dol, iz-
birna tekma za evropsko 
prvenstvo in tretja tekma 
Tekaškega pokala občine 
Kamnik. 

Tekači v različnih starostnih 
kategorijah se bodo pomerili 
na progah, dolgih od 420 me-
trov pa vse do 11,2 kilometra. 
Člani in članice bodo startali 
ob 9.30. Start vseh kategorij 
je na igrišču v Češnjicah. Pri-
jave so možne preko spletne 
strani prijavim.se le še danes, 
25. maja, do 23. ure. Dvig 
štartnih številk in prijava na 
dan tekme bo možna od 8. do 
9. ure na igrišču. 
Razglasitev rezultatov bo na 
startno-ciljnem prostoru ob 
12.30. Najhitrejši trije iz vsa-
ke kategorije bodo prejeli 
medalje. 

V nedeljo Češnjiški tek

Jasna Paladin

Kamnik – Agata Zupin, čla-
nica Atletskega društva Ka-
mnik, je v začetku maja na 
atletskem mednarodnem 
mitingu v Zagrebu v teku na 
200 metrov (23,44 sekunde) 
zmagala in dosegla normo 
za evropsko prvenstvo, ki bo 
med 7. in 12. avgustom v 
Berlinu (norma za EP je 
23,50 s). Zmagala je tudi v 
teku na 400 m ovire, vendar 
je s časom 57,86 za las zao-
stala za normo na EP 
(57,70). 
Njen trener Damjan Zlatnar 
nam je povedal, da je Agata 
v odlični formi, zato je zah-
tevna mednarodna norma 
tudi v preostalih disciplinah 
le še vprašanje časa, in to ne 
le v njeni paradni disciplini, 

teku na 400 metrov z ovira-
mi, ampak je povsem doseg-
ljiva tudi v preostalih sprin-
terskih disciplinah – tekih 
na 100 in 400 metrov. 
Prepričan je, da bo Agata pri 
tem uspešna že na eni od 
naslednjih tekem, ki jih za 
atlete v tem obdobju ne 
manjka.

Z normo na 400 metrov 
tudi Jure Grkman
Odlično letos tekmuje tudi 
Jure Grkman, prav tako član 
Atletskega društva Kamnik, 
ki je nedavno z novim šol-
skim državnim rekordom 
na 400 metrov (47,13 sekun-
de) zmagal na šolskem dr-
žavnem prvenstvu in dose-
gel tudi normo za svetovno 
mladinsko prvenstvo, ki bo 
julija na Finskem.

Agata Zupin z normo 
za evropsko prvenstvo
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BIG FOOT MAMA

RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI

OPERA V DVEH DEJANIH

1. 6.

10. 6.

28. 6.

PETEK 
ob 21.00h

NEDELJA 
ob 21.00h

20. 6.
SREDA 

ob 20.30h

ČETRTEK 
ob 21.00h

GLASBENI SVET 
SHERLOCKA HOLMESA

POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček

INNER CIRCLE 
(Jamajka)
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Bojana Klemenc

Snovik – Kneippov dan je na 
enem mestu povezal pet 
preprostih, prijetnih in oku-
snih življenjskih navad, pri-
jaznih do človeka in okolja, 
ki prispevajo k ohranjanju 
in krepitvi zdravja telesa in 
duha: pitje in kopanje v ter-
malni vodi, vključevanje 
zdrave hrane na jedilnike, 
primerno telesno aktivnost, 
uporabo zdravilnih zelišč in 
zdrav življenjski slog. Ute-
meljil jih je Sebastian Kne-
ipp, eden izmed največjih 
zdravilcev v svetu, pred dob-
rimi 100 leti in so vse bolj 
aktualni danes. Pred več kot 
stoletjem je bilo knajpanje 
poznano in priljubljeno v 
kamniškem zdravilišču Kur-
haus, od lanskega leta pa to 
življenjsko filozofijo Sebas-
tiana Kneippa s petimi ste-
bri za zdravje telesa in duha 
v svoje programe uvajajo v 
Termah Snovik.
Direktorica Term Snovik Pe-
tra Zlatoper je na odprtju pri-
reditve pripravila Kneippov 

zajtrk in pozdravila obisko-
valce: »Pri spoznavanju Kne-
ippovih načel v minulem 
letu se nam zdi najboljše, da 
so primerna za vsakega iz-
med nas. Povezujejo se s fi-
lozofijo Term Snovik, saj 
svoje goste vzpodbujamo k 
lastni aktivnosti in preventiv-
ni skrbi za svoje zdravje, pri 
čemer jim pomagamo. Raz-
vili smo nove programe, zelo 

priljubljeni so savna detox in 
relax paketi.«
Sanja Lončar, priznana poz-
navalka aromatičnih zdravil-
nih rastlin, je zbranim obi-
skovalcem na sprehodu po 
bogatem zeliščnem vrtu v 
termah predstavila uporabo 
in nabiranje zdravilnih 
rastlin. Tina Kregar, Kneipp 
terapevtka iz Term Snovik, 
je predstavila bosonogo pot 
in Kneipp oblive, učiteljica 
joge Bojana pa je z jutranjo 
jogo na travniku poskrbela 
za razgiban dan udeležen-
cev. Marija Hočevar je v ku-
linarični delavnici pripravila 
nekaj Kneippovih jedi in 
Kneipp sladico, Marija Ku-
ster Kortnik pa je na delav-
nici aromaterapije spregovo-
rila o vplivu zelišč na razpo-
loženje. Otroci so medtem 
izdelali svoje čisto pravo, di-
šeče milo. Na koncu so se 
udeleženci na predavanju 
spoznali še s terapevtsko hi-
pnozo Zorana Vodopija. Na 
dogodku so se predstavili 
tudi pridelovalci zdravilnih 
zelišč in čebelarji.

Kneippov dan v Snoviku
V Termah Snovik se je v nedeljo, 13. maja, odvijal Kneippov dan  
s sloganom Zdravi v naravi.

Direktorica Term Snovik 
Petra Zlatoper je pripravila 
Kneippov zajtrk. 
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Barbara Klanšek

Tunjice – Društvo Tun'ški 
glas je v nedeljo, 13. maja, 
na Jeršinovi kmetiji v Tunji-
cah gostilo Simona Prosena, 
ljubiteljskega zgodovinarja, 
ki je v predavanju z naslo-
vom Zgodovinska izvirnost 
Slovenije zbranim predsta-
vil svoj pogled na uradno 
napisano zgodovino Slove-
nije, ki pa se z vsakim novo 
odkritim arhivskim virom, 
arheološko najdbo in s po-
močjo bogatega ljudskega 
izročila dopolnjuje in ponu-
ja svojevrsten, unikaten 
vpogled v način življenja na-
ših prednikov.
Poznati lastno zgodovino 
pomeni razumeti naš da-
našnji način življenja, ki v 
drobcih še vedno ohranja 
pretekle bivanjske, družbe-
ne, socialne, ekonomske, 
politične, duhovne in kul-
turne prvine, obenem pa 
skozi osebne kot družbene 
dogodke priča o nenehnih 
spremembah in predvsem 
vzrokih zanje. Simon Pro-
sen se je zato v uri in pol 
trajajočem predavanju osre-
dotočil na pomembnejše 
zgodovinske prelomnice in 
dogodke v življenju prebi-
valcev, ki so živeli na ozem-
lju današnje Slovenije, kot 
tudi na novo odkrita dejstva, 
ki uradno zgodovino v dolo-
čenih segmentih dopolnju-
jejo in omogočajo njeno šir-
še razumevanje, obenem pa 
v posamezne domneve in 
prepričanja vnašajo dvom in 

z novimi dognanji spodbu-
jajo k njihovemu nadaljnje-
mu raziskovanju. Osredoto-
čil se je na najstarejše arhe-
ološke najdbe v Sloveniji, ki 
so pomembne tudi za razu-
mevanje širše svetovne zgo-
dovine, ter na različne druž-
bene, socialne, kulturne ter 
duhovne ureditve naših 
prednikov v več zgodo-
vinskih obdobjih, ugotovitve 
pa podkrepil z navajanjem 
dotičnih virov in dokumen-
tov. 
Skozi predstavljena dejstva 
so poslušalci spoznali, da se 
tudi uradno spisana zgodo-
vina spreminja, saj se nene-
homa dopolnjuje z novimi 

odkritji in spoznanji, zato 
so takšna predavanja, ki 
podrobneje razjasnijo tiste 
malo manj znane in razi-
skane sfere življenja naših 
prednikov, zanje še toliko 
bolj zanimiva. Slednje je 
poudarila tudi predsednica 
društva Milena Klanšek, ki 
je predavatelju v zahvalo 
podarila leseno tablo z ze-
mljevidom Slovenije, ki jo 
je zanj izdelal Justin Klan-
šek, z darilom pa ga je 
spodbudila, da svoje bogato 
znanje predaja tudi prebi-
valcem drugih slovenskih 
krajev in si lokacije ob tem 
na zemljevidu vestno ozna-
čuje.

Pogled na našo zgodovino
Simon Prosen je v Tunjicah predaval o zgodovinski izvirnosti Slovenije in 
predstavil svoj pogled na uradno napisano zgodovino Slovenije.

Simon Prosen in Milena Klanšek / Foto: Barbara Klanšek

Jasna Paladin

Velika planina – Med 11. in 
13. junijem bodo na Veliki 
planini gostili petnajst fina-
listk tekmovanja Miss Slove-

nije 2018, ki se bodo na pla-
nini preizkusile v pastirskih 
opravilih, ki spremljajo pas-
tirjev vsakdan, in spoznava-
le navade in običaje veli-
koplaninskih pastirjev. 

V sredo, 13. junija, bodo ob 
zaključku dogodka izbrali 
tudi finalistko, ki se bo v 
pastirskih opravilih najbolje 
izkazala, sporočajo iz druž-
be Velika planina.

Misice na Veliki planini
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12. maj

Točenje alkoholnih pijač pijanim gostom
Policisti so bili klicani na intervencijo v gostinski lokal na 
območju Kamnika, kjer naj bi prišlo do pretepa, vendar na 
kraju ni bilo ugotovljenih znakov, da bi do pretepa dejansko 
prišlo. Je pa bilo ugotovljeno, da je bilo več oseb pod vplivom 
alkohola in so bili kljub temu postreženi še z alkoholno pija-
čo, zaradi česar sledi ustrezen ukrep zoper lastnico lokala.

14. maj

Rop na Kajuhovi
Policisti so na Kajuhovi ulici v Kamniku obravnavali rop. De-
janja je osumljen moški, star približno 30 let, visok okoli 180 
centimetrov, srednje postave, črnih kratkih las, zanemarjene-
ga videza, oblečen v belo majico s kratkimi rokavi. Policisti 
zbirajo obvestila.

16. maj

Alkoholiziran voznik
Policisti so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je 
kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen 
preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0,80 
mg alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedana mu je bila 
nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. 

17. maj

Poskus vloma v gostinski lokal
Policisti so na območju Kamnika obravnavali poskus vloma 
v trgovino. Opravljen je bil ogled kraja dejanja in zavarovanje 
sledi. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristoj-
no sodišče.

Drzna tatvina iz stanovanja
Neznani storilec je na območju Kamnika iz odklenjene sta-
novanjske hiše ukradel več predmetov. Pri tem ga je zalotila 
oškodovanka. Opravljen je bil ogled kraja dejanja in zavaro-
vanje sledi.

Roparska tatvina
Policisti so na območju Kamnika obravnavali roparsko tatvi-
no. Neznani storilec je pristopil do starejše občanke in ji z 
ramena s silo iztrgal torbico, pri tem je padla po tleh in se 
telesno poškodovala, storilec pa je s kraja dogodka zbežal.

Prijeti storilec
Policisti so odvzeli prostost 32-letnemu osumljencu zaradi 
storitve kaznivih dejanj drznih in roparskih tatvin. Priveden 
je bil k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

18. maj

Prometna nesreča s pobegom
Policisti so na regionalni cesti Kamnik–Stahovica obravnava-
li prometno nesrečo s pobegom in telesnimi poškodbami. 
Povzročitelja prometne nesreče so policisti izsledili. O nesre-
či je bil obveščen državni tožilec.

19. maj

Spor med sosedoma
Na območju Kamnika sta se sprla soseda in potrebno je bilo 
posredovanje policije. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javne-
ga reda in miru je bila izrečena globa.

20. maj

Poskus vloma na Mali planini
Neznani storilec je med 18. in 19. majem poskušal vlomiti v 
kočo na Mali planini, vendar je od dejanja odstopil. Opravljen 
je bil ogled kraja dejanja in zavarovanje sledi. Po zbranih 
obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

Prometna nesreča z materialno škodo
Policisti so na relaciji Kranjski Rak–Velika planina obravnava-
li prometno nesrečo z materialno škodo. Povzročitelju nes-
reče je bila izrečena globa za prekršek.

Prometna nesreča s pobegom
V Motniku je prišlo do prometne nesreče s pobegom. V ne-
sreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in mo-
torist, ki je s kraja nesreče odpeljal naprej v smeri proti Loči-
ci. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.

Policijska kronika

Bojana Klemenc

Perovo – Perovanje ali Ta ve-
seli peromajski dan je dogo-
dek, ko Perovo praznuje roj-
stni dan. V spomin na prvo 
omembo imena Perovo in 
hkrati v želji, da nekdaj eno 
Perovo, zdaj 'razseljeno' v 
dve krajevni skupnosti – Pe-
rovo in Novi trg –, ostane po-
vezano. Tudi prostor priredi-
tve ob Kamniški Bistrici ni 
naključen, saj si, kot zatrjuje 
predsednica Društva Perovo 
Ivana Skamen, na pe-
rovskem mostu Zgornje in 
Spodnje Perovo v znak stole-
tne povezanosti podajata 
roki. Letos so sklenili roki še 
tesneje, saj so v praznično 
domačem vzdušju s številni-
mi obiskovalci obeležili 777 
let omembe Perovega, se-
dem minulih Perovanj, se-
dem novih perovskih reči ...

Povezovanje in 
združevanje krajevnih 
skupnosti
Že osmo Perovanje v orga-
nizaciji Športno kulturnega 
društva Dober dan, Perovo 
je v središče postavilo pove-
zovanje kamniških krajev-
nih skupnosti. Z Igrami 

brez meja so krajevne skup-
nosti Perovo, Kamnik Cen-
ter, Duplica in Tunjice špor-
tno, kulturno in družabno 
zgradile most prijateljstva, 
saj po besedah Ivane Ska-
men tovrstno druženje vsa-
ko leto poudarja vrline, kot 
so sosedsko sožitje, medge-
neracijsko sodelovanje in 
spoštovanje. Igram vlečenje 
perovske vrvice, nošenje 
babe štuporamo čez most in 

nazaj ter spopad najboljših 
slavospevov svojim krajev-
nim skupnostim se je letos 
pridružila še ena tematska 
igra – tek za vozom, nadgra-
jena z motivom iz Cankarje-
ve črtice Skodelica kave, s 
katero so se poklonili Can-
karjevemu letu. Perovljani 
so tudi tokrat potrdili, da so 
krajevne meje najbolj trdne, 
ko so vrata za sodelovanje 
na stežaj odprta.

Prvič odprta Perovska 
kuhna
Tradicionalni rižev naras-
tek, ki ga spečejo v kuhinji 
Doma starejših občanov Ka-
mnik, je letos prvič popestri-
la Perovska kuhna, za katero 
je poskrbel domačin Franc 

Vengust – Frenk. Za obisko-
valce je pripravil sedem če-
maževih dobrot, med dru-
gim tudi avtohtono perovsko 
jed pesto Perovese, ki je šel 
za med. Amaterski kuhar 
Frenk je bil presenečen nad 
silnim zanimanjem obisko-
valcev za čemaževe jedi, saj 
pravi, da imajo te poseben 
okus, vsakomur pa je zaupal 
še kakšen recept ali nasvet, 
kaj čemaž je ali ni.
Številni obiskovalci so se v 
sobotnem popoldnevu spre-
hodili preko ozaljšanega Pe-
rovskega mostu, na katerem 
so fotografije prikazovale do-
gajanje minulih sedmih Pe-
rovanj in sedem novih reči 
na Perovem. Na bregovih 
Kamniške Bistrice so poteka-
le ustvarjalne delavnice, igri-
ca, branje pod krošnjami, 
šahiranje z državno prvaki-
njo Inti, živa glasba ansam-
bla Las Gafas, hud trening 
uličnih telovadcev in še in še, 
Perovljani pa tudi tokrat niso 
pozabili na dobrodelnost, saj 
so na stojnici zbirali prosto-
voljne prispevke in stara oča-
la za humanitarno medicin-
sko odpravo v Kenijo.
»Naše poslanstvo je povezo-
vanje in združevanje, razi-
skovanje in ohranjanje zgo-
dovinskih, etnoloških in 
kulturnih izročil kraja Pero-
vo skozi čas. Perovanje je 
poklon Perovemu in vsemu, 
kar ga je skozi stoletja izkle-
salo,« še eno uspešno izpe-
ljano prireditev zaključuje 
Ivana Skamen.

Perovanje je bilo v 
znamenju sedmice
Na tradicionalnem, že osmem druženju Krajevne skupnosti Perovo se je letos vse dogajanje vrtelo 
okoli srečne sedmice.

Perovanje je letos prvič popestrila Perovska kuhna, za 
katero je poskrbel domačin Franc Vengust - Frenk. 
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»Naše poslanstvo je povezovanje in združevanje, 
raziskovanje in ohranjanje zgodovinskih, 
etnoloških in kulturnih izročil kraja Perovo 
skozi čas. Perovanje je poklon Perovemu in 
vsemu, kar ga je skozi stoletja izklesalo.«

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR 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 15. 12. 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 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 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.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Kamnik – V Knjižnici Fran-
ceta Balantiča Kamnik so 
nedavno pripravili srečanje 
prostovoljcev, ki so sodelo-
vali v projektu Delimo zna-
nje.
»S srečanjem se vam želimo 
zahvaliti, ker ste brezplačno 
dajali svoj čas, svoje znanje, 
svojo energijo in obilo dobre 
volje naši lokalni skupnosti. 
Pravijo, da kdor vbogajme 
daje, dobi sedemkrat povr-
njeno. Nam to naše sodelo-
vanje in takšna povezanost 
pomeni zelo veliko. Osebno 
menim, da je ena od naših 
nalog v življenju, da razdaja-
mo svetu tisto, kar najbolje 
znamo in zmoremo,« je 
zbrane nagovorila direktori-
ca knjižnice Breda Podbre-
žnik Vukmir, nato pa bese-
do predala vodji projekta 
Mileni Glušič.

Izpeljali že več kot 
štirideset delavnic
Delimo znanje je poseben 
projekt, pri katerem knjižni-
ca izvaja svoje poslanstvo 
kot prostor srečevanj in dru-
ženja, in sicer v okviru vse-
življenjskega učenja. Knji-
žnica ponuja možnost, da 
lahko posamezniki, ki to že-
lijo, v prostorih knjižnice in 
s pomočjo koordinacije in 
organizacije knjižničark 
prostovoljno delijo svoja 
znanja. 
»Ta projekt smo začeli izva-
jati v začetku leta 2015, 
sprva povsem spontano, saj 
nismo vedeli, kakšni bodo 
odzivi. Izkazalo se je, da je 
projekt še kako zaživel, za 
kar gre zahvala predvsem 
vam, prostovoljcem. Vseh 
vas je do sedaj bilo sedem-
najst, skupaj pa smo izpelja-
li 41 eno- ali večdnevnih de-
lavnic in tečajev. Lansko leto 

smo organizirali  osemnajst 
delavnic  v skupnem traja-
nju 95 ur, udeležilo se jih je 
231 posameznikov. Zaradi 
narave dela je število udele-
žencev na posamezni delav-
nici večinoma omejeno, si-
cer bi bilo število udeležen-
cev še znatno višje,« je Mile-
na Glušič projekt predstavi-
la v številkah. 

Projekt so opazili celo na 
Finskem
Da pa ne gre zgolj le za ene-
ga od številnih projektov 
knjižnice, ampak za primer 
dobre prakse, ki odmeva 
tudi preko slovenskih meja, 
posebno dokazuje vabilo, ki 

ga je Milena Glušič dobila 
od regionalne knjižnice s 
severa Finske, kamor so jo 
povabili, da projekt tudi 
sama predstavi. V kraj Ro-
vaniemi se bo na njihove 
stroške odpravila sredi sep-
tembra, ko bo tamkajšnja 
knjižnica pripravila enote-
densko izobraževanje za 
knjižničarje s severa Fin-
ske. »To je za nas zares ve-
lika novica. Običajno je na-
mreč tako, da se mi hodimo 
učit k Fincem, tokrat pa bi 
se oni radi naučili nekaj od 
nas, kar je za našo knjižni-
co vsekakor veliko prizna-
nje. Na njihovem enote-
denskem srečanju bom edi-
na gostja iz tujine, predsta-

vila pa jim bom ta naš pro-
jekt, kako ga izvajamo, kako 
pritegnemo prostovoljce in 
kakšni so učinki v lokalni 
skupnosti. Takšen projekt 
si namreč želijo vpeljati 
tudi na Finskem,« je v za-
dovoljstvo vseh prostovolj-
cev, ki soustvarjajo projekt 
Delimo znanje, naznanila 
Milena Glušič.

Dobrodelnost zdravi našo 
družbo
Zakaj sodelujejo, kakšno 
znanje delijo in kako se jim 
brezplačno deljenje znanja 
obrestuje, smo povprašali 
nekaj prostovoljk.
Mateja Keber je do sedaj 
pripravila že sedem delav-
nic ročnih del, predvsem 
kvačkanja hobotnic za ne-
donošenčke in pletenja ro-
žnatih pletenin za ozave-
ščanje o raku na dojkah. 
»Sodelujem že od vsega 
začetka. Ko je Milena zače-
la izvajati ta projekt, sem 
bila brezposelna, moja sa-
mozavest je bila na preiz-
kušnji, zato sem se odloči-
la, da sodelujem, da se vk-
ljučim v družbo in prispe-
vam, kar lahko. Izplačalo se 
je, saj mi je sodelovanje 
prineslo krasne občutke in 
mene je ta projekt pozdra-
vil. Zelo lepo je videti, kako 
se je projekt prijel, kako 
pritegne ljudi, in menim, 
da to nikakor ni majhna 
stvar. Kar je projekt naredil 
meni, je neprecenljivo in 
prepričana sem, da tudi 
drugim prinaša le dobro. 
Zdravilo za vse ljudi s teža-
vami je, naj ponudijo svoje 

znanje, kakršno koli že. 
Prepričana sem, da dobro-
delnost zdravi našo družbo 
in vsakega posameznika,« 
pravi Mateja, ki bo nasle-
dnjo delavnico pripravila že 
jeseni, saj ji idej ne manj-
ka.

Ključno je povezovanje
Meta Lah je do sedaj vodila 
že tri tečaje francoščine, dva 
začetna in enega nadaljeval-
nega. »Za projekt sem izve-
dela v Kamničan-ki, nato pa 
sem se za sodelovanje odlo-
čila tudi sama. Sam koncept 
se mi zaradi samega povezo-
vanja ljudi zdi res odličen. 
Učiti na takšni delavnici je 
sicer zelo drugače kot pa v 
šoli, saj sodelujejo ljudje 
različnih starosti in profilov, 
pomagajo si med sabo, so-
delujejo. Ni vse v sami fran-
coščini, ampak je na koncu 
pomembneje, da gredo ljud-
je od doma, da spoznavajo 
druge, da znanje med nami 
kroži. Zase lahko rečem, da 
me te delavnice zelo bogati-
jo, zato bom s tem vsekakor 
nadaljevala,« pravi Meta 
Lah, prepričana, da je pro-
jekt odličen za lokalno skup-
nost.

Projekt se bo še širil
Emi Gregorčič in Alenka 
Mele sta že precej poznani 
po svojih delavnicah (imeli 
sta jih že dvanajst) polste-
nja copat in nakita ter izde-
lave waldorfskih punčk. 
»Vabilo za sodelovanje sva 
zasledili v Kamničan-ki in 
tako sva se prijavili. Odkar 

sem upokojena, sem nav-
dušena nad ročnimi deli, 
polstenje me je sploh zasvo-
jilo in z veseljem to znanje 
delim drugim. Povpraševa-
nje je ogromno,« pravi Emi 
Gregorčič, ki projektu na-
poveduje zelo lepo priho-
dnost. Prepričana je, da se 
bo še širil.
Tudi Rosana Kleindienst s 
knjižnico sodeluje že vrsto 
let, v okviru projekta Delimo 
znanje pa je pripravila sklop 
de lavnic  Po/moč z 
umetnostjo, razmišlja pa že 
o tem, kakšno znanje bi še 
lahko ponudila. »Zelo vesela 
sem, da so ta naš projekt 
opazili tudi v tujini, in pono-
sna sem, da sem del tega. 
Verjamem, da bomo skupaj 
razdelili še veliko znanja.«
Jelka Otrin je med udele-
ženke svoje delavnice delila 
znanje pletenja nogavic. »V 
veliko veselje mi je. Začelo 
se je tako, da sem se sama 
udeležila delavnice, nato pa 
pomislila, kaj znam sama in 
kaj bi lahko naučila druge,« 
pravi in že razmišlja, kdaj 
bo lahko izpeljala naslednjo 
delavnico.
Ročna dela navdušujejo tudi 
Dragano Trivundža Toma-
nič, ki je udeleženke učila 
kvačkati, svoje izdelke pa so 
prispevale za projekt Europe 
Donna Rožnate pletenine. 
»Moje izkušnje s tem pro-
jektom so zelo pozitivne in z 
veseljem bi delila še več zna-
nja, le čas bo treba najti. Za 
cilj sem si tako zadala izpe-
ljati vsaj eno delavnico le-
tno. Knjižnica je res zelo 
primerno lokalno stičišče 
tistih, ki želijo deliti znanje, 
in tistih, ki se želijo učiti.«
V projektu sodelujeta tudi 
Angleža Lorraine in John 
Watts, ki že šest let živita v 
Tuhinjski dolini, na udele-
žence delavnic pa sta prena-
šala znanje joge. »Svoje zna-
nje sem želela brezplačno 
predstaviti v knjižnici in tak-
rat so me povabili k projektu 
Delimo znanje. Z možem 
sva spoznala, da je prosto-
voljstvo v Sloveniji zares 
močno, in tudi sama 
spoznavam, da me takšno 
predajanje znanja bogati,« 
nam je povedala gospa Lor-
raine.
Letos se je projektu pridru-
žila tudi Jožica Poličnik, ki 
je delila znanje psihoterapi-
je. »Na svojih izobraževa-
njih po tujini sem pridobila 
ogromno praktičnega zna-
nja, ki sem ga želela vrniti 
svojemu kraju. Rada bi, da 
bi bili ljudje bolj srečni, da 
bi znali ceniti stvari in biti 
hvaležni. To znanje rada 
predajam. Lepo je sodelovati 
pri projektu, ki se je tako 
dobro prijel, in vsekakor je 
to za vse nas lepa spodbuda 
za naprej,« se že veseli no-
vih delavnic.

Z veseljem delijo svoje znanje
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik od pomladi 2015 izvajajo projekt Delimo znanje, ki je postal zelo priljubljen. Sodelujočih prostovoljcev je bilo do 
sedaj sedemnajst, še veliko več pa posameznikov, ki so se brezplačnih delavnic udeležili. Projekt je pritegnil zanimanje tudi na Finskem, kjer ga bodo na 
njihovo povabilo predstavili septembra.

Prostovoljci, ki so do sedaj delili znanje na brezplačnih delavnicah v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. / Foto: Jasna Paladin
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VOLKODLAK   
improvizirana 

predstava

Grajsko 
parkirišče 

2.6. 
20:30

1.6. 
20:30 NA GRADU 

10:00  16:00  Uprizoritve mečevanje vitezi 
11:00              Lutkovna predstava za otroke 

LAMBERGARJEV TABOR
12:00     13:00     14:00     15:00  
Viteški turnir, šola mečevanja, lokostrelci 

TRŽNICA
Rokodelci in obrtniki, otroške igre, vrtiljak, 
kulinarika, nastopi glasbenih skupin,  
srednjeveški ples, glumači in ulični umetniki

Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si
T: +386 4 5729 782, E: blejski-grad@zkbled.si
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Bojana Lužar

Brezje nad Kamnikom – V 
preteklosti so vaščani vasice 
Brezje nad Kamnikom svojo 
odvečno energijo porabili za 
delo na polju, travnikih in v 
gozdu. 
A sodoben način življenja 
vasici ni prizanesel. Vse 
manj ljudi se v teh časih 
ukvarja s kmetijstvom, vse 
več pa po ure in ure presedi 
v pisarnah po dolini … Iz 
tega se je razvila nujna pot-
reba po gibanju, ki so jo 
Brezjani potešili s spreho-
dom na 940 metrov visok 
vaški osamelec. 

Dobra energija je postala 
nalezljiva
Sprva so bili pohodniki le 
redki vaški posebneži, ki se 
jim je večina na skrivaj pos-
mehovala, češ kaj boš rinil v 
hib, dela se primi … A dobro 
počutje in pozitivna energija 
tistih, ki se niso menili za to-
vrstne dovtipe in vztrajali na 
svoji poti, je bila nalezljiva. 
Na začetku počasnim in bolj 
sramežljivim korakom se je 
pridružilo čedalje več so-
mišljenikov. Prišel pa je ve-
čer, ko je sosed svojemu so-
sedu poslal sporočilo: »Da-
nes mi je na Vovar uspelo 
priti v manj kot dobri uri.« Ni 
se obrnil dan, ko je dobil od-
govor: »Do vrha sem potre-
boval natanko 58 minut.«
Merjenje časa, ki so ga va-
ščani potrebovali za osvoji-
tev vrha, se je kot blisk razši-
rilo po vasi. Iz dneva v dan 
so padali rekordi, ki so znali 
biti sem in tja malo prena-
pihnjeni. To je zmotilo va-
ška petelina, ki sta sicer do-

sledno narekovala tempo. 
Bojan Zvržina in Jože Grčar 
sta nekega večera pod ore-
hom sklenila narediti konec 
pričevanjem brez prič in 
razglasila, da se bo čas osva-
janja vrha tudi uradno izme-
ril. Določila sta dan in uro, 
ko naj bi se »na ovinku« vasi 
zbrali vaški zanesenjaki. In 
dokazali, kako resnične so 
njihove meritve …

Zmaga prvič ni ostala 
doma
Prva sobota v maju je tako že 
tradicionalno rezervirana za 
vaški tekaški spektakel, ki se 
ga je letos udeležilo rekordno 
število tekmovalcev. S svojo 
udeležbo sta tekače počastila 
tekaški legendi – Lado Kve-
der in Metod Močnik. Slednji 
si je, čeprav je vrh osvojil 

prvič, pritekel častno zmago. 
Prvič v zgodovini se je tako 
zgodilo, da zmagovalna lovo-
rika ni ostala na domačih 
tleh. Lado je bil Metodu tik za 
petami, kot tretji pa je na cilj 
pritekel večkratni zmagova-
lec teka na Vovar – Jure Ku-
kovič. No, stopničke so si s 
tem vendarle priborili tudi 
vaščani. Za Juretom je v cilj-
no klančino kot četrti privršal 
Teo Lužar. Sledil mu je mladi 
brezjanski up – osnovnošolec 
Žan Grčar. Matej Rak in Jože 
Grčar sta zasedla 6. in 7. 
mesto. Sledila jima je veriga 
Žanovih prijateljev, ki so se 
mu pridružili na preizkušnji 
in vsi po vrsti izkazali odlično 
pripravljenost in jekleno vo-
ljo: Kris Kukovič, Ažbe Lu-
žar, Bine Kukovič (s sedmimi 
leti je Bine tekel kot najmlajši 
tekmovalec) in Brina Lužar. 

Jasno je, da so na svoj pod-
mladek Brezjani še prav po-
sebej ponosni. 
Za otroki sta vrh osvojila 
večna rivala Bojan Zvržina 
in Bojana Lužar. Tudi letos, 
žal, v prid Bojanu. Najstarej-
ša tekmovalka Anka Staro-
vasnik se je zavihtela na 14. 
mesto, tik za njo pa je pri-
tekla Mihela Gabrovec. Ve-
ronika Koritnik se je teka 
udeležila prvič, a kot pravi, 
zagotovo ne zadnjič. Za njo 
sta prišla še vztrajen Peter 
Gabrovec in Franci Grčar. 
Vsem tekmovalcem in pod-
pornikom iskrene čestitke 
za pogum, vztrajnost in iz-
kazano dobro voljo. Tek na 
Vovar se s svojo petkilome-
trsko dolžino in 400-metr-
sko višinsko razliko namreč 
ne uvršča med trivialne pre-
izkušnje.

Brezjani tekli na Vovar
Prva sobota v maju je že tradicionalno rezervirana za vaški tekaški spektakel, ki se ga je letos 
udeležilo rekordno število tekmovalcev.

Brezjani zbrani na Vovarju / Foto: Bojana Lužar

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_kam_10
NALOGA

2 8 7 1 3 5
6 9 5 1

6 7 2 5
1 6 4 3 8

3 1 8 2

9 2 1 8
5 6 8 2 7

sudoku_LAZJI_18_kam_10

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_kam_10
NALOGA

3 5 2
6 1 4 8

4 3 9
6 2 8

8 9 3 2
1 8 4
3 5 2

6 8 7 9
4 1

sudoku_TEZJI_18_kam_10

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_kam_10
NALOGA

352
6148

439
628

8932
184
352

6879
41

sudoku_TEZJI_18_kam_10

REŠITEV

358429176
269517348
714386925
437692851
896751432
521834769
143965287
682173594
975248613

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Kamniški sudoku

sudoku_LAZJI_18_kam_10
NALOGA

287135
6951

6725
16438

3182

9218
56827

sudoku_LAZJI_18_kam_10

REŠITEV

287416359
463925718
915837426
648792135
521643897
379158642
832574961
794261583
156389274

Jasna Paladin

Kamnik – Na nas se je obrnil 
slikar Bogdan Potnik, ki je 
pred leti, ob gradnji stanovanj-
ske soseske Mali grad na 
zemljišču porušene tovarne 
Utok, upodobil osem starih 
kamniških hiš in dve fantazij-
ski sliki. Leta 1998 je slike raz-

stavil in tudi prodal. Večinoma 
so jih kupili domačini, za dve-
ma slikama pa se je sled izgu-
bila. »Prosim kupca slik 
Knafličeva hiša in Moje sanje, 
da se mi oglasita, saj bi sliki 
zelo rad še enkrat bolj kakovo-
stno preslikal,« nam je sporo-
čil. Kupca naj se mu oglasita 
na telefon 031 802 147. 

Kdo sta lastnika 
omenjenih slik?

Moje sanje

Knafličeva hiša

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Pohištvo za prijeten dom. 
Si ga želite tudi vi?

Dodatni 

5% popust

NA VSE POHIŠTVO  

DO 31. 5.
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veterinarji s posluhom

V naravi na vaše mucke preži veliko BOLH in KLOPOV.  
V mesecu juniju zato veterinarji Veterine Kamnik nudimo:

Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20, Kamnik  
Ambulanta za male živali: 01 830 95 77  

Dežurni telefon: 051 626 941

Delovni čas ambulante: pon.–pet. 7h–18h in sob. 7h–11h  
E-pošta: info@veterina-kamnik.si,  http://www.veterina-kamnik.si

20% POPUST
ob nakupu kožnih kapljic  

FYPRYST COMBO  
za odpravljanje klopov in bolh. 

Vaši mucki si zaslužijo najboljše!

Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo 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 maju? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.visitkamnik.com.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, ARBORETUM 
VOLČJI POTOK IN SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV PRI OZS

Od petka, 25. maja, do nedelje, 3. junija, Kamnik in 

Arboretum Volčji Potok
Igra rož

Najboljši cvetličarji v državi bodo v okviru državnega prvenstva sre-
dnjeveško arhitekturo nadgradili z atraktivnimi cvetličnimi inštalacija-
mi. Potekal bo tudi atraktivni spremljevalni program. Instalacije bodo 
na ogled do 3. junija. Več na www.igraroz.si

Sobota, 26. maja, ob 19. uri, Glavni trg 
Podelitev nagrad in Veseljakov oder

Podelitev nagrad najboljšim cvetličarjem v državi. Slavnostni govornik 
bo Bart Twaalfhoven, veleposlanik Kraljevine Nizozemske. Sledila bo 
zabava na Veseljakovem odru, kjer bodo nastopali Saša Lendero, 
Manca Špik, Maja Oderlap in Vražji muzikanti.

OBČINA KAMNIK IN ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 8. junija, ob 13. uri, mestno kopališče Pod skalco
Odprtje obnovljenega mestnega kopališča

Kamniško letno olimpijsko kopališče Pod skalco vas bo letos pričaka-
lo z obnovljeno bazensko školjko. Obnovljeni bazen boste lahko pre-
izkusili že takoj po uradnem odprtju, kjer vas bo zabaval Mali oglasi 
band. Kopališče bo odprto predvidoma vse do 2. septembra.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, ZAVOD ZA ŠPORT 
IN REKREACIJO DOMŽALE IN MODRE NOVICE

Sobota, 9. junija, od 7. do 13. ure
3. Pohod ob reki, ki povezuje

Na rekreacijskem pohodu od Kamnika do Domžal smo pripravili še 
več dogajanja in zanimivih točk. Prva novost je daljša trasa, ki bo letos 
merila 18 kilometrov. Kot začetno oz. končno točko v Kamniku smo 
namreč dodali Slovenia Eco Resort v Godiču. Začetna oz. končna 
točka v Domžalah bo tudi letos Slamnikarski sejem v središču Dom-
žal. Če boste prehodili vso pot, lahko začnete in končate na katerikoli 
od teh dveh točk.

VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK IN ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT 
IN KULTURO KAMNIK

Petek, 25. maja, od 15. ure dalje, Keršmančev park
Veronikin festival

Letošnji največji otroški festival v občini Kamnik bo potekal v znamenju 
cvetja. Nastopili bodo otroci pevskega zbora Vrtca Antona Medveda 
Kamnik, folklorna skupina Vrtca Antona Medveda Kamnik in Orffova 
skupina. V gledališki predstavi pa boste spoznali tudi Vile cvetličnice.

Prireditve v maju in juniju
DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 29. maja, ob 16. uri, Velika dvorana DKK
Vrtec Peter Pan:  
Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Za zaključeno skupino

Torek, 29. maja, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Jazzva

Koncert z izbrano večerjo, cena vstopnice: 12 evrov

Sreda, 30. maja, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Gledališka skupina GSŠRM Rudolfi: Alpska idila

Komedija, za zaključeno skupino

Ponedeljek, 4. junija, in torek, 5. junija, od 7. do 13. 

ure, Dom kulture Kamnik
Rdeči križ Slovenije, OZ Kamnik: krvodajalska akcija

Četrtek, 7. junija, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Zaključni koncert pevskega zbora in orkestrov Glasbene šole 
Kamnik

Vstop prost, obvezen prevzem brezplačnih vstopnic

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Petek, 25. maja, ob 20.30, Muzej – grad Zaprice
Koncert Teje Poljanšek in Matica Smolnikarja

Nastop džezovske pevke Teje Poljanšek ob spremljavi kitarista Matica 
Smolnikarja. Vstop prost.

Sreda, 30. maja, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Odprtje razstave: Viktor Šest

Kustosinja razstave Saša Bučan

Četrtek, 31. maja, ob 18. uri, Muzej – grad Zaprice
Odprtje razstave: Maksimiljan Skalar, glasbenik, goslar, 
učitelj, violinist

Ob 110. obletnici rojstva

Organizatorji: Medobčinski muzej Kamnik, Pokrajinski muzej Ptuj 
Ormož in Društvo Pesem srca

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Sobota, 26. maja, ob 16. uri, MC Kotlovnica
Pozdrav iz Kotla 2018

Vabljeni na veliki zaključek kotlovniške sezone, ki vam bo v enem 
dnevu ponudil turnir v ročnem nogometu ter namiznem tenisu, ogled 
kratkega filma, odprtje razstave fotografij, koncert treh glasbenih sku-
pin – 7AM, Fat Pigeon in Sky Smokers – in v popoldanskem času tudi 
čevapčiče. Vstop prost.

KIKŠTARTER

Sreda, 30. maja, od 17. do 20. ure, KIKŠtater
KIKin: Airbnb poslovanje – od legalizacije sobodajalskega 
poslovanja do uspešnega oddajanja

Imate stanovanje, ki ga želite oddajati na Airbnb? Ne veste, kje začeti? 
Se sprašujete, kako pripraviti oglas, ki prodaja? Vabljeni na seminar, 
da se naučite vse, kar morate vedeti o oddajanju nastanitev.

Petek in sobota, 1. in 2. junija, ob 17. uri, KIKŠtarter 
Startup weekend

Na Startup weekendu imajo udeleženci priložnost, da v dveh dneh 
s pomočjo uspešnega programa razvijejo poslovno idejo in začrta-
jo pot za realizacijo v praksi. V tej izvedbi bodo na voljo izjemni 
mentorji, ki imajo bogate izkušnje iz prakse. Prijave na info@kiks-
tarter.si

Četrtek, 7. junija, ob 19. uri, KIKŠtarter
Speed networking večer

Mreženje je v poslovnem svetu ključnega pomena. Nova poznanstva 
vam lahko odprejo ogromno novih priložnosti za posel. Včasih je prvi 
stik težko navezati, saj ne moremo kar pristopi k neznancu in mu v 
roke poriniti vizitko. Sedaj je to možno. V KIKšterju organiziramo 
Speed networking, ki je odlična priložnost, da pridobite nove stranke, 
poslovne partnerje oziroma predstavite vaše podjetje.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sreda, 30. maja, od 18. do 19. ure, rozarij
Zgodovinske vrtnice, strokovno vodenje

Strokovnjak se bo na vodenem ogledu poglobil v temo o zgodovini 
starih vrtnic – npr. kot je sorta 'La France', ki se je s tem imenom 
pojavila v javnosti leta 1867. Plača se vstopnina v park. Vodenje je 
brezplačno. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Petek, 1. junija, od 18. do 19. ure, vhod v park
Sprehod skozi stoletja, strokovno vodenje

Matjaž Mastnak vam bo ob sprehodu po parku predstavil zgodovino 
parka od 12. stoletja in vse do danes. Plača se vstopnina v park. Vo-
denje je brezplačno. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 2. junija, od 9. do 12. ure, parkirišče pred parkom
Tečem, da pomagam

Pod okriljem domžalskih in kamniških LIONS in LEO klubov se bo 
odvila športno-rekreativna prireditev z naslovom Tečem, da poma-
gam. Tekli bomo na 6 in 12 km dolgi progi v treh kategorijah: ženski, 
moški in otroški tek. Startnina za odrasle je 10 evrov, za otroke 2 evra. 

Sobota, 2. junija, od 11. do 12. ure, otroško igrišče
Klobuki iz časopisnega papirja, otroška delavnica

Zaščita pred soncem je izjemnega pomena. Pred soncem se bomo 
zaščitili s klobuki, izdelanimi iz papirja. Plača se vstopnina v park. 
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 3. junija, od 11. do 12. ure, otroško igrišče
Morski junaki, otroška delavnica

Ustvarjalna delavnica, kjer bomo slikali morske ribe – majhne in veli-
ke. Iz volne bomo izdelali hobotnico. Plača se vstopnina v park. De-
lavnica je brezplačna. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 3. junija, od 15. do 16. ure, otroško igrišče
Izdelovanje cvetlične girlande, otroška delavnica

Rože bomo nabrali, skrbno sortirali v manjše šopke in jih na koncu 
povezali v girlando. Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplač-
na. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Petek, 8. junija, od 18. do 22. ure, Arboretum Volčji 

Potok
Slovenski dan vrtnic

Vabljeni na družabni dogodek, posvečen vrtnicam. 

TERME SNOVIK 

Sobota, 9. junija, od 11. do 17. ure, Terme Snovik
Utrip mladosti – odprtje zunanjega bazena

PLESNI KLUB ŠINŠIN

Petek, 1. junija, ob 17.30, Glavni trg
Ples cvetlic

Plesni nastopi najmlajših plesalcev kluba in osnovnošolcev iz Tuhinj-
ske doline

ZDRAVILNI GAJ TUNJICE

Sobota, 2. junija, od 10. ure do 12.15, Zdravilni gaj 

Tunjice
Vodenje in predstavitev pomembnosti regeneracije in 
počitka na telo

Deležni boste izkustvene sprostitvene tehnike, ki vam omogoča hitro 
sprostitev ob stresu.

KUD HIŠA KERAMIKE

Sobota, 26. maja, ob 10. uri
Odprtje razstave otroških keramičnih rož

V sklopu dogodka Igra rož so otroci na otroških delavnicah v Hiši 
keramike in v Vrtcu Antona Medveda Kamnik oblikovali keramične 
rože, ki jih bomo postavili na ogled.

DRUŠTVO SV. JAKOBA

Petek, 8. junija, ob 19.30, dvorana Frančiškanskega 

samostana v Kamniku
Dr. Ferdinand Šerbelj: Najstarejša Marijina svetišča v našem 
zahodnem sosedstvu

Umetnostni zgodovinar dr. Ferdinand Šerbelj bo z besedo in slikami 
predstavil Marijina svetišča: Vejna, Oglej, Brbana, Gradež kot uvod v 
romanje 23. junija.

ZASEBNI VRTEC ZARJA

Sobota, 26. maja, od 11. do 12. ure, Arboretum Volčji 

Potok
Delavnica z vrtcem Zarja: Slike iz narave

Slike iz narave bodo tokrat nekoliko drugačne. Oblikovali jih bomo iz 
različnih kamnov, ki jih bomo nalepili na podlago.

Petek, 1. junija, od 17. do 19. ure, igrišče Zasebnega 

vrtca Zarja
Dan odprtih vrat vrtca Zarja

Razgibano popoldne z različnimi delavnicami, domačimi živalmi in 
drugimi aktivnostmi

TRIATLONSKI KLUB TRISPORT KAMNIK

Petek, 1. junija, ob 11. uri, Terme Snovik   
Triatlon je zabaven – osnovno in srednješolsko prvenstvo v 
akvatlonu

V Snoviku se vsako leto pred počitnicami zberejo otroci iz gorenjske 
regije, ki jih veselita plavanje in tek, da se pomerijo v teh dveh disci-
plinah triatlona. Razdalje so prilagojene za vsakogar. Od 50 m plava-
nja in 500 m teka, pa tja do 100–1000 m. Prijave pri učiteljih športne 
vzgoje. Najboljši po razrednih kategorijah se udeležijo finalnega tek-
movanja iz cele Slovenije v Ljubljani.
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ZAHVALA

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

V 92. letu starosti je za večno zaspala draga mama,  
babica, prababica, teta

Anica Vehar
Vsem, ki ste bili z mislimi z njo oziroma ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti, prinesli sveče ali rože, se naj-
lepše zahvaljujemo. Hvala tudi gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi, trobenta-
ču in gospodu Marjanu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 86. letu starosti se je od nas 
poslovil naš dragi oče, tast, dedek, 
pradedek, brat in stric

Janez Stele
iz Košiš pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom za darovano cvetje in sveče, gospodu župni-
ku Demšarju za opravljen obred, pevcem Grm in vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
April 2018

ZAHVALA

Pojdem, ko pride moj čas.
Pojdem v maju.
Pojdem v kraj vseh krajev
in ne vrnem se več.

Ob smrti našega dragega

Andreja Brajerja
29. 1. 1944–20. 4. 2018

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče 
in darove, bivšim sodelavcem KIK, OŠ Stranje in OŠ 27. 
julij ter za številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Po-
sebna zahvala Zvezi veteranov vojne za Slovenijo OZVVS 
Kamnik - Komenda za vodenje pogrebne slovesnosti, 
Čebelarskemu društvu Kamnik, Društvu General Mai-
ster Kamnik, OZSČ Kamnik - Komenda, ZB za vrednote 
NOB Kamnik, DU Kamnik, KZD Triglav, Lovski družini 
Stahovica, praporščakom, Bojanu za poslovilne besede, 
Simonu in Kvartetu Krt za pesmi slovesa.

Žalujoči: Milenka, Jernej in Tadeja z družinama,  
Veri in Franci, Ida z družino, Dragica, Darja in Marjan 

z družinama in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več,
zdaj počivaš,
a med nami vedno boš ostala.

V 89. letu je utrujena od bolezni 
zaspala naša mama

Justina Šuštar
Iskrena hvala vsem sorodnikom in sosedom za izrečena 
sožalja, darovane sveče in ostalo pomoč ter darovane svete 
maše. Hvala dr. Pfajfarjevi ter patronažni sestri Aniti za 
vso zdravniško pomoč in podporo v času bolezni in one-
moglosti. Zahvaljujemo se g. župniku Simonu Lorberju za 
lep obred ter pevcem za čuteče odpete pesmi. Hvala vsem.

Žalujoči vsi njeni
ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

V 90. letu starosti smo se z žalostjo v srcu poslovili od 
našega dragega moža, atija, ata, pradedka, brata in strica

Stanislava Žagarja
iz Most pri Komendi

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam izrekli 
sožalje. Posebna zahvala gre župnikoma in Neokatehu-
menski skupnosti za lep pogrebni obred. Hvala pogrebni 
službi Jerič, pevcem, trobentaču in praporščakom. Hvala 
tudi cvetličarni Urška za lepo okrasitev v mrliški veži-
ci. Velika zahvala gre zaposlenim iz Medgeneracijskega 
centra Komenda za pomoč pri oskrbi doma ter osebju iz 
Doma starejših občanov Kamnik, ki so zanj skrbeli zad-
nje mesece njegovega življenja. Najlepša hvala tudi vsem 
neimenovanim ter vsem, ki ste darovali za svete maše ter 
cerkev. Ohranimo ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.
(M. Kačič)

Jože Sušnik
Iskrena hvala vsem, ki ste prišli in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti, pa tudi tistim, ki ste to storili v mislih. 
Posebna hvala sorodnikom in sovaščanom za velike in 
majhne pozornosti ter vsem ostalim, ki ste poskrbeli, da 
je odšel v družbi cvetja, pesmi in lepih misli.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Sredi delovnega poleta te je izdalo 
srce, za teboj ostaja velika praznina.

30. aprila 2018 nas je  
nepričakovano zapustil

Boris Gole
Vsem, ki nama v teh težkih trenutkih stojite ob strani, se 
iskreno zahvaljujeva. Posebna zahvala Klubu upokojenih 
delavcev MNZ Maksa Perca – aktiv Kamnik, Policijske-
mu veteranskemu društvu Sever Ljubljana, Sindikatu 
slovenskih diplomatov in Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. Hvala vsem, ki ste se poslovili od 
njega na kamniških Žalah.

Žalujoča žena Tatjana in sin Boris

www.pogrebnik.siDEŽURNE SLUŽBE:
JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 948
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

V cvetoči pomladi si zastrla oči
in odšla k večnemu počitku,
a vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

V 86. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Frančiška Holcer
roj. Mrak

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom, znancem in vsem, ki ste bili del njenega 
življenja, za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, darovane 
maše in sveče. Zahvaljujemo se DSO Kamnik za podarje-
no cvetje in zaposlenim za pomoč. Hvala g. patru Lovren-
ciju in g. patru Franciju za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala kvartetu Grm za lepo odpete pesmi in trobentaču.  
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Športnega 
društva SAPPA iz Kamnika 
bodo ob pomoči sponzorjev 
in donatorjev letos že deve-
tič organizirali in izvedli 
lastni humanitarni izobra-
ževalno-terapevtski projekt 
Jadranje za jutri, ki je name-
njen otrokom z motnjami v 
telesnem in duševnem ra-
zvoju (otrokom s posebnimi 
potrebami).
Tudi letos bo projekt potekal 
v dveh delih, in sicer od 26. 
do 29. maja ter od 30. maja 
do 2. junija. Na jadranju bo 
prisotnih štirideset otrok, 15 
spremljevalcev in 14 članov 
posadke, mladi pa prihajajo 

iz naslednjih vzgojno-izo-
braževalnih ustanov: Vzgoj-
ni zavod Kranj, Osnovna 
šola 27. julij Kamnik, Cen-
ter IRIS – center za izobra-
ževanje, rehabilitacijo, in-
kluzijo in svetovanje za sle-
pe in slabovidne Ljubljana, 
Osnovna šola Jela Janežiča 
iz Škofje Loke, Osnovna 
šola Preska – POŠ Topol, 
Osnovna šola Helene Puhar 
Kranj ter Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana.
Otrokom in mladostnikom 
bodo nepozabno doživetje 
omogočili z jadranjem iz 
marine Veruda pri Pulju in 
pestrim spremljevalnim 
programom na petih jadrni-
cah.

Jadranje za jutri 2018

Zdaj že tradicionalni humanitarno-terapevtski 
projekt Športnega društva SAPPA se začenja že 
ta konec tedna.

Velika planina – V petek, 8. junija, svoja vrata v letošnjo se-
zono odpira Preskarjev pastirski muzej na Veliki planini. 
Muzej se nahaja v pastirskem naselju in je v času pašne 
sezone odprt vsak dan. Gre za edino kočo na planini, ki ima 
ovalno obliko, kakršno so imele vse pastirske bajte pred 
drugo svetovno vojno. Prvi junijski konec tedna bo ogled 
muzeja brezplačen, sicer pa je vstopnina za odrasle tri evre, 
za otroke pa evro in pol. Muzej bo svoja vrata zaprl s kon-
cem pašne sezone, kar bo predvidoma 16. septembra. J. P. 

Vrata odpira Preskarjev muzej na Veliki planini
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Jože Arko

Šmartno v Tuhinju – Na 
hribčku v Šmartnem je 2. 
maja potekalo 7. srečanje 
starodobnih vozil, ki se ga je 
udeležilo lepo število ljubite-
ljev starejših avtomobilov in 
motorjev ter njihovih spre-
mljevalcev. Na ogled so pri-
peljali 37 vozil in motorjev, 
kar precej tudi zelo zanimi-
vih primerkov. 

Starodobniki zahtevajo 
veliko časa, denarja in 
ljubezni
Po zboru so se udeleženci 
najprej odpeljali proti Tuhi-
nju in Ravnam, kjer so jih 
sprejeli in pogostili na Turi-
stični kmetiji Trebušak. Pot 
so nadaljevali proti Srednji 
vasi ter se od tam pripeljali na 
zaključni prireditveni prostor 
Na hribčku. Tu jih je pozdra-
vil in gostil glavni organizator 
srečanja Tone Rajsar: »Brez 
vaše ljubezni do avtomobilov 
in motorjev, brez časa in 
sredstev, ki jih namenjate v 

obnovo vozil, takšnih srečanj 
ne bi bilo mogoče izvesti. Ve-
seli bomo našega ponovnega 
snidenja v letu 2019.« 
Tone Rajsar se je zahvalil 
vsem, ki so prispevali k iz-
vedbi srečanja, predvsem pa 
Turistični kmetiji Trebušak, 
članom Društva Dogodek 
Kamnik, Dušanu Papežu, 
župniku Simonu Lorberju 
in strežnemu osebju. 
Prisotne je pozdravil in na-
govoril tudi ljubitelj in 

podpornik športa in tovr-
stnih dejavnosti Dušan Pa-
pež. Tudi letos je blagoslov 
vozil opravil domači žu-
pnik iz Šmartnega mag. 
Simon Lorber. Na srečanje 
je prišel tudi poslanec dr-
žavnega zbora mag. Matej 
Tonin. Uradnemu delu 
srečanja je sledilo prijetno 
druženje. 
Na istem prizorišču bo v sep-
tembru tudi srečanje 60-le-
tnikov Tuhinjske doline.

Srečanje Na hribčku
Na 7. srečanju starodobnih vozil si je bilo mogoče ogledati sedemintrideset 
avtomobilov in motorjev.

Med zbranimi strodobniki je bilo nekaj zelo zanimivih 
primerkov. / Foto: Jože Arko

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

Godič, Volčji Potok – Lastni-
ki starodobnikov do letnika 
1945 in tudi mlajših iz Slove-
nije, Hrvaške, Avstrije, Nem-
čije in Italije so se letos dru-
go leto zapored v soboto, 19. 
maja, zbrali v Slovenia Eco 
Resortu v Godiču, druženje 
pa so sklenili v nedeljo v Ar-
boretumu Volčji Potok.
Na dvodnevnem srečanju je 
bilo na ogled 22 avtomobilov 
in sedemnajst motorjev do 
letnika 1945, dvanajst merce-
desov od leta 1950 naprej, 
devet cadillacov in še nekaj 
mlajših starodobnikov, ki so 
bili večinoma v lasti članov 
domačega društva. 

Vozila letos bolj zaščitena
»Prvič je letos na ogled res 
poseben starodobnik, mer-
cedes iz leta 1924, ki prihaja 
iz Krapine, njegov lastnik pa 
je predsednik hrvaške zveze 
starodobnikov Anton Pre-
sečki,« nam odgovori pred-
sednik Društva starodobnih 
vozil Kamnik Miro Vrhov-
nik, ko ga povprašamo o le-
tošnjih posebnostih, in na-
daljuje. »Letos smo vozila 
maksimalno zavarovali, saj 
imamo z lanskega srečanja 
kar nekaj slabih izkušenj, ko 
so preveč zavzeti opazovalci, 
predvsem otroci neodgovor-
nih staršev, pustili nekaj 
prask in drugih poškodb. 
Treba se je zavedati, da gre 
za prave muzejske ekspona-
te izjemne vrednosti in da 
jih moramo tako tudi opazo-
vati. Vsa vozila so registrira-
na, saj je bistvo starodobni-
kov, da so vozna, zato se 
bomo z njimi predstavili 
tudi na okoliških cestah.« 
In res so se po tem, ko so se 
z veseljem predstavili števil-
nim radovednežem, odpra-
vili na pot – mlajši mercede-
si v Škofjo Loko, cadillaci v 
Lukovico, preostali pa v 
Zdravilni gaj Tunjice. 
Po vrnitvi v Eko Resort je 
sledila še modna revija la-
stnikov vozil, saj slednji ve-
lik poudarek namenjajo tudi 
svoji opravi, ki naj bi bila kar 
najbolj približana tisti iz ča-
sov, v katere segajo njihova 
vozila. Modno revijo so po-
novili tudi naslednji dan v 
Arboretumu.

Lepotci med starodobniki
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so minuli konec tedna pripravili 
tradicionalno mednarodno revijo starodobnikov razreda A, ki je edina 
tovrstna pri nas.

Predsednik Društva starodobnih vozil Kamnik Miro 
Vrhovnik je skupaj s svojo številno ekipo izpeljal še eno 
zelo zanimivo druženje najstarejših starodobnikov. 

Član Društva starodobnih vozil Kamnik je tudi Lojze 
Lenček iz Trzina. V lasti ima francoski avto donnet zedel 
CI6 iz leta 1926. Pred desetimi leti ga je kupil v zelo slabem 
stanju, saj je prejšnjemu lastniku v Franciji služil za 
kokošnjak, nato pa ga je vztrajno in potrpežljivo v celoti 
obnovil. Ker se je dela lotil sam, je obnova trajala kar 
sedem let. Ena od zanimivosti tega avta so še originalna 
kolesa, ki so lesena.

Eden od starodobnikov, ki je privabil največ pozornosti, je 
bil mercedes iz leta 1924. / Foto: Jasna Paladin
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Od ČETRTKA, 24. 5., do ČETRTKA, 31. 5. 2018
Trgovina Vitapur Kamnik, Qlandia, Domžalska cesta 3, 1241 Kamnik

03 757 14 40 ali       www.vitapur.siDodatne informacije:

Vabilo na veliki Vitapurjev

HIŠNI SEJEM
NE ZAMUDITE POPUSTOV DO

70%

SAMO 8 DNI!
Od 24. 5. do 31. 5. 2018
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€

POSTELJNINA 
FLORA
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€
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NA PLAŽO
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9,60
€

Velja za 140x200/60x80 cm.
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