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Kamniška Bistrica – Na fe-
stivalu so udeleženci lahko 
poskusili vodo iz devetih 
vodnih virov izpod Kam-
niških planin, in sicer iz 
Zdravilnega gaja Tunjice, 
vodo 902 s Črnivca, vodo, ki 
jo polnijo v Snoviku, vodo iz 
kamniškega vodovoda in vo-
dovoda v Kamniški Bistrici 
ter izvirske vode iz izvira 
Kamniške Bistrice malega 
izvira, Kraljevega studenca 
ter vodo, filtrirano s poseb-
nim filtrom, t. i. »živo« 
vodo. Obiskovalci so lahko 
izpolnili vprašalnik in orga-
nizatorjem tako pomagali 
izbrati najboljšo.
Kot nam je povedala Barba-
ra Strajnar z Občine Ka-
mnik, je bil festival, ki je 
potekal pri planinskem 
domu v Kamniški Bistrici, 
del projekta Vodne zgodbe 
Kamniško-Savinjskih Alp, v 
katerem sodelujejo lokalne 
akcijske skupine Srce Slove-
nije, LAS Zgornje Savinjske 

in Šaleške doline ter Gorenj-
ska košarica. Po besedah 
Strajnarjeve so v projekt po-
leg kamniške tesno vključe-
ne tudi občine Luče, Solča-
va, Jezersko, Preddvor, 
Cerklje in Ljubno ob Savi-
nji. »Gore so nam vsem ob-
činam skupne, čeprav nas 
zaradi reliefa ločujejo. V 
okviru Združenja Kam-
niško-Savinjske Alpe smo 
zato začeli iskati točke, ki 
nas združujejo in predstav-
ljajo skupni potencial. Voda 
to gotovo je, tako z vidika 
narave kot kulturne dedišči-
ne, ki se veže na vodo. V teh 

gorah je več milijonov ku-
bičnih metrov čiste pitne 
vode in to je gotovo potenci-
al, ki se ga ne zavedamo 
dobro. Zato je tudi osnovni 
namen projekta ozaveščanje 
ljudi o tem, da imamo čisto 
pitno vodo in naj jo takšno 
tudi ohranimo,« je povedala 
Strajnarjeva.
Tudi Vido Kregar iz Jamar-
skega kluba Kamnik, kjer so 
analizirali sedemdeset raz-
ličnih vodnih virov, pritrju-
je, da imamo na Kamni-
škem izredno kvalitetne 
vodne vire. »Voda na izvirih 
je izredno visoke kakovosti, 
seveda pa se kvaliteta s to-
kom slabša. Zaradi klorira-
nja in drugih tretmajev voda 
v vodovodih do uporabnika 
priteče že v slabši kakovo-
sti,« pravi Kregar, ki dodaja, 
da prav značilnosti Kam-
niško-Savinjskih Alp poskr-
bijo za pestro vodo. »Ka-
mninska sestava naših gora 
je precej pestra. Ker velik 
del Kamniško-Savinjskih 
Alp leži nad vegetacijsko 

mejo, padavinska voda rela-
tivno hitro pronica skozi 
apnenčaste tunele do podze-
mnih virov, zato je v njih 
malo apnenca. Kamniška 
voda je zato za kraško vodo 
precej mehka,« je pojasnil 
Vido Kregar in zaključil s 
pomenljivo mislijo: »Vsaka 
dobra voda je na svoj način 
zdravilna. Voda je medij, na 
katerem počiva življenje, 
zato je pomembno tudi, 
kakšno vodo uživamo. Eden 
od smislov te akcije je, da to 
približamo ljudem, da bodo 
znali ceniti vodo in ohranja-
ti njeno čistost.«

Festival pitne vode
V začetku septembra je v Kamniški Bistrici 
potekal Festival pitne vode, katerega namen je bil 
spodbuditi zavedanje o pomenu čistih vodnih virov.
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Kamnik – Tradicionalno so 
drugo septembrsko nede-
ljo Kamnik znova preplavi-
le narodne noše. Tisoč de-
vetsto udeležencev povorke 
je s konjskimi vpregami na 
traktorjih in peš pripravilo 
mimohod skozi središče 
Kamnika, ki si ga je ogledal 
tudi predsednik vlade in do 
nedavnega kamniški žu-
pan Marjan Šarec. Kot je 
poudaril Šarec, Dnevi na-
rodnih noš in oblačilne de-
diščine, ki jih že osemin-
štiridesetič organizirajo v 
Kamniku, poveličujejo slo-
vensko tradicijo, kulturo in 
dediščino. 
»Zato se je slovenski narod 
ohranil skozi vsa stoletja: ker 
je znal ceniti tisto, kar je nje-
govo. Tudi danes, v 21. stole-

tju, to ne sme biti zastarelo, 
ampak moramo še naprej 
ohranjati svojo dediščino; 
kajti to je tisto, česar nam 
nihče ne more vzeti,« je pou-
daril aktualni premier.
Tokratne povorke so se po-
leg slovenskih udeležile 
tudi folklorne skupine iz 
Bosne in Hercegovine, 
Ukrajine, Črne gore, Cipra 
in Lužiških Srbov. Povorko 
so popestrili tudi starodobni 
kolesarji, pastirji z Velike 
planine ter ljubitelji kraških 
ovčarjev.
Dnevi narodnih noš in obla-
čilne dediščine so največji 
etnološki festival pri nas, ki 
vsako leto v Kamnik privabi 
okoli 30 tisoč obiskovalcev. 
O odmevnosti dogodka letos 
priča tudi dejstvo, da je dne-
ve narodnih noš med dvaj-
set najpomembnejših tradi-

cionalnih festivalov v Evropi 
uvrstila tudi eminentna bri-
tanska medijska hiša The 
Guardian.  
Kot poudarjajo organizatorji 
z Zavoda za turizem, kulturo 
in šport Kamnik (ZTŠKK), 
pa tudi po koncu 48. izvedbe 
festivala že razmišljajo o nje-
govi nadgradnji in izboljša-
vah. Tudi med obiskovalci 
prireditve je bilo slišati nekaj 
pripomb o primernosti trak-
torjev in udeležencev z neav-
tentičnimi nošami na povor-
ki, zato so letos pripravili 
tudi anketo, s katero želijo 
zbrati vtise obiskovalcev in 
na ta način v prihodnje festi-
valsko dogajanje še izboljša-
ti. Na voljo je na spletni pove-
zavi: www.1ka.si/a/182691.
Tako kot vsako leto pa so se 
tudi letos v dneh pred ne-
deljsko povorko zvrstili še 

številni drugi spremljevalni 
dogodki. 
V okviru festivala so v Gale-
riji Miha Maleš že avgusta 
odprli razstavo Zakladi hrva-
ške oblačilne in nesnovne 
dediščine, v Galeriji Dika 
razstavo spodnjega perila 
naših prednikov z naslovom 
Spodi n'č, gor pa b'l mau, 
preddverje občinske stavbe 
pa je poživila razstava Mar-
kova herbija, ki na ogled 
postavlja interpretacijo obla-
čilne kulture Beltinčanov na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje. 
Kot zadnjo so tik pred začet-
kom festivala, v četrtek, 6. 
septembra, v galeriji nad Ka-
varno Veronika odprli še 
razstavo z naslovom Le kam 
sodi ta obleka – nekdanja 
obleka, narodna noša in 
folklorni kostum.

Mesto znova povezale 
narodne noše
Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine so letos zaznamovale štiri strokovne razstave ter pestro 
spremljevalno dogajanje, vrhunec pa je predstavljala povorka s skoraj dva tisoč udeleženci v narodnih 
nošah.

Glavni oder je bil letos na Trgu prijateljstva. / Foto: Aleš Senožentik

Kamniška Bistrica – Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah 
bo ta konec tedna, 22. in 23. septembra, potekala v desetih 
planinskih kočah, tudi v Kamniški koči na Kamniškem sed-
lu, z njo pa organizatorji želijo preseči stereotipe in pred-
sodke o gluhih. Uradno odprtje akcije bo jutri ob 10.30. V 
vsaki koči bosta dva tolmača, trije gluhi, ki bodo stregli, in 
dva gluha, ki bosta skrbela za animacijo. J. P.

Gluhi bodo stregli tudi na Kamniškem sedlu

Barbara Strajnar in Vido Kregar ob izviru Kamniške Bistrice 
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Opozarjajo na težave
Dvodnevni Festival sloven-
skih Lokalnih akcijskih sku-
pin je letos v času Dnevov 
narodnih noš in oblačilne 
dediščine potekal v Kamniku.
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AKTUALNO

Petnajst let srečevanj 
na Gori pri sv. 
Miklavžu
Turistično društvo Gora sv. 
Miklavž je praznovalo 15-le-
tnico delovanja in ob tej pri-
ložnosti izdalo knjigo Brane-
ta Šimenca z naslovom Sveti 
Miklavž na Gori.
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PODJETNIŠTVO

Dve desetletji 
zdravilnega gaja
V soboto, 8. septembra, so v 
Zdravilnem gaju v Tunjicah 
praznovali dvajset let uspe-
šnega dela.
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ŠPORT

Žiga dvakrat bronasti
Član Lokostrelskega kluba 
Kamnik Žiga Ravnikar se je 
s svetovnega prvenstva v 
poljskem lokostrelstvu vrnil 
z dvema bronastima meda-
ljama.
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Festival so uradno odprli v 
petek. Letošnja posebnost je 
bila lokacija glavnega odra, 
ki so ga organizatorji zaradi 
arheoloških izkopavanj in 
del na Glavnem trgu preseli-
li na Trg prijateljstva, kjer 
sta podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi in v. d. direktorja 
ZTŠKK dr. Tomaž Simetin-
ger, kot veleva tradicija, 
nazdravila s kapljico, nato-
čeno iz znamenite kam-
niške majolike. 
Simetinger se je ob tej pri-
ložnosti zahvalil tudi vsem 
domačinom, ki vsa leta ob 
tej priložnosti odprejo svoja 
dvorišča, prostore in mar-
sikdo tudi svojo hišo in s 
tem pripomorejo k uspešni 
izvedbi festivala. »Dnevi na-
rodnih noš in oblačilne de-
diščine so uspešna zgodba 
tudi zato, ker že vrsto let vsi 
skupaj tako složno sodeluje-

mo,« je povedal Simetinger. 
Oder so nato prevzele kam-
niške mažoretke in Mestna 
godba Kamnik, ki letos pra-
znuje 170 let delovanja.
Med številnimi dogodki, ki 
so se zvrstili v Kamniku, so 

bili nastopi folklornih sku-
pin in različnih ansamblov, 
tekmovanje harmonikarjev, 
kjer je v absolutni kategoriji 
zmagal Rok Traven, za naj 
ljudskega pevca pa je bil iz-
bran Matic Jeraj. Ulice so 

napolnili tudi sejmarji, pet-
kov in sobotni večer pa sta 
se sklenila z večerno zaba-
vo, za katero so letos poskr-
beli Mambo Kings in Kranj-
ci ter Pop Design, Gušti in 
Skalp.

Mesto znova povezale 
narodne noše
31. stran

Festival si je v družbi Igorja Žavbija in dr. Tomaža 
Simetingerja ogledal tudi predsednik vlade in nekdanji 
kamniški župan Marjan Šarec. / Foto: Aleš Senožentik

Okoli 1900 konjskih vpreg, skupin in posameznikov se je udeležilo letošnje povorke. 

Povorko so v lepem vremenu pospremili tudi številni 
obiskovalci; organizatorji so jih našteli približno dvajset 
tisoč. / Foto: Aleš Senožetnik

Društvo kamniških mažoretk Veronika / Foto: Aleš Senožetnik

V Kamniku smo znova lahko spremljali pester nabor 
narodnih noš. / Foto: Aleš Senožetnik

Med folklornimi skupinami iz tujine so navdušili tudi 
Ukrajinci. / Foto: Aleš Senožetnik
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Razstavo o spodnjem perilu je pripravila Veronika Pogačar. 

Barbara Petrušić

Kamnik – Letos prvič obele-
žujemo Nacionalni mesec 
skupnega branja 2018, ki 
poteka med 8. septembrom 
(mednarodni dan pismeno-
sti) in 8. oktobrom (zaklju-
ček Tedna otroka).
V Knjižnici Franceta Balan-
tiča Kamnik bomo mesec 
obeležili z lepo besedo, ki 
lepo mesto najde v podobi 
zabojčkov na različnih loka-
cijah po občinah Kamnik in 
Komenda. Knjige v zabojč-
kih boste lahko vzeli s seboj 
ali dodali svoje.

Branje je iskanje
Z branjem iščemo odgovore 
na vprašanja, novo znanje, 
prosti čas, užitek, veselje, 
priložnosti za druženje in 
povezovanje. Ravno slednje 
je ključno pri družinski bral-
ni znački Branje je iskanje, 
ki jo pripravljamo in vodimo 
v Knjižnici Franceta Balanti-
ča Kamnik skupaj s komen-
dsko in kamniškimi osnov-
nimi šolami ter še nekateri-
mi organizacijami. Ravno v 
tem je omenjeni projekt tako 
svež in inovativen. Hkrati 
predstavlja branje kot prijet-
no in koristno prostočasno 
dejavnost, ki pa je tudi ena 
izmed ključnih kompetenc v 
življenju. Z letošnjim šol-
skim letom začenjamo dru-
go sezono omenjenega me-
dobčinskega projekta.
V šolskem letu 2017/18 se je 
projektu pridružilo preko 

dvesto družin, ki so pridobi-
vali žige z branjem knjig, 
obiskovanjem dogodkov in 
izletniških lokacij v občinah 
Kamnik in Komenda. Do-
godke so organizirale sode-
lujoče šole in Knjižnica 
Franceta Balantiča v Kamni-
ku. Udeleženci smo si lahko 
ogledali gledališke predsta-
ve, prisluhnili usmerjenim 
pogovorom s strokovnjaki 
in pravljicam, uživali v po-
hodih, se srečevali s knjigo 
in zabavali ob srečanju z av-
torji. Za pridobitev žigov so 
se družine ustavile na vsaj 
dveh izletniških točkah, kjer 
so našle žig projekta Branje 
je iskanje. Z obveščanjem o 
projektu in deljenjem žigov 
so tako velikodušno sodelo-
vali še Dom v Kamniški Bi-
strici, Sveti Primož nad Ka-
mnikom, Arboretum Volčji 
Potok, Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra, Lončarjev muzej v 
Komendi in Gostilna pri 
Flegarju, kjer so družine 
prejele žig za opravljeno 
motniško turistično pot. Ot-
roci in odrasli so lahko pre-
birali knjige po lastnem iz-
boru, nemalokrat je bilo 
število prebranih knjig višje 
od zahtevanih za uspešen 
zaključek bralne značke. 
Slednjo je uspešno zaključi-
lo več kot petdeset družin, 
ki so prejele priznanje in 
bile vabljene na zaključno 
prireditev, ki se je v maju 
odvila na osrednješolski pri-
reditvi Osnovne šole Frana 
Albrehta. 

Začel se je mesec 
skupnega branja
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik bomo 
mesec obeležili z lepo besedo, ki lepo mesto 
najde v podobi zabojčkov na različnih lokacijah 
po občinah Kamnik in Komenda.

Kamnik – V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik so 
ustanovili Center za krepitev zdravja. V popolnoma novih 
prostorih (štiri ambulante s čakalnico) in dveh prenovljenih 
predavalnicah deluje kar enajst novo zaposlenih strokovnja-
kov. Projekt Zdravstvenega doma in Občine Kamnik je bil 
uspešen na razpisu ministrstva za zdravje. Center za krepitev 
zdravja predstavlja samostojno enoto v zdravstvenem domu, 
enajst strokovnjakov pa pokriva široko področje preventivne 
dejavnosti vse od pediatrije, fizioterapije, dietetike in kinezio-
logije do patronažne službe in zdravstvene nege. J. P.

V zdravstvenem domu Center za krepitev zdravja

Fo
to

: Z
av

o
d

 z
a 

tu
ri

ze
m

, š
po

rt
 i

n
 k

u
lt

u
ro

 K
am

n
ik



Občinske novice

3petek, 21. septembra 2018

Aleš Senožetnik

Kamnik – Društvo za razvoj 
Slovenskega podeželja – 
mreža slovenskih lokalnih 
akcijskih skupin vsaki dve 
leti organizira Festival slo-
venskih LAS. 

Letošnji je v Kamnik priva-
bil več kot sto udeležencev, 
med katerimi so bili tudi 
tuji gostje. Razpravljali so o 
poenotenju metod vrednote-
nja delovanja lokalnih akcij-
skih skupin in razbremenje-
vanju administrativnih ovir, 
s katerimi se lokalne akcij-
ske skupine danes spopada-
jo. »Žal se slovenske LAS 
ukvarjamo z velikimi pro-
blemi, ki jih imamo s finan-
ciranjem svojega delovanja. 

Zamude in neobdelava zah-
tevkov na agenciji za kmetij-
ske trge presegajo vse ra-
zumne meje, tako da velika 
večina slovenskih LAS na 
denar čaka že leto in pol,« je 
bil kritičen predsednik 
Društva za razvoj slovenske-
ga podeželja Aleš Zidar, ki 
je sicer poudaril pomen to-
vrstnih skupin za razvoj lo-
kalnih skupnosti. 
»Preko Lokalnih akcijskih 
skupin je možno precej nare-
diti, če imajo upravičenci že-
lje in ideje. Delujemo po sis-
temu od spodaj navzgor, kar 
pomeni, da upravičenci k 
nam pridejo z idejo, za kate-
ro poskušamo na razpisih 
zagotoviti sredstva,« je dodal.

Soorganizator tokratnega fe-
stivala je bil poleg Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano – Mreže za 
podeželje tudi LAS Srce Slo-
venije, ki združuje šest ob-
čin, med katerimi je tudi 
kamniška. Po besedah pred-
sednika Željka Saviča so v 
preteklem sedemletnem 
programskem obdobju iz-
vedli 83 projektov in skupaj 
počrpali 1,8 milijona evrov, 
po zdajšnji programski she-
mi pa so upravičeni do 1,6 
milijona evrov sredstev. 
»Pri kmetijskem skladu 
smo v prvem pozivu prepoz-
nali šest, na drugem pa de-
vet ustreznih projektov, pri 
regionalnem pa imamo tre-

nutno štiri projekte, ki delu-
jejo bolj na občinskem nivo-
ju,« je pojasnil predsednik 
LAS Srce Slovenije Željko 
Savič, ki smisel tovrstnih 
dogodkov vidi v povezova-
nju različnih skupin, izme-
njavi izkušenj in možnostih 
za sodelovanje med različni-
mi deležniki tudi na medna-
rodnem nivoju. 
Festivala sta se udeležila 
tudi Jela Tvrdonova iz Slova-
ške in Robert Lukescha iz 
Avstrije, ki sta predstavila 
evropski okvir in pomen 
vrednotenja strategij lokal-
nega razvoja za uspešno iz-
vajanje mehanizma CLLD, 
preko katerega Lokane akcij-
ske skupine črpajo sredstva.

Opozarjajo na težave
Dvodnevni Festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin je letos v času Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine potekal v Kamniku.

Navzoče je pozdravil tudi 
kamniški podžupan v 
začasnem opravljanju 
funkcije župana Igor Žavbi. 

Udeleženci festivala v kamniškem domu kulture / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – Da bo 
treba kupiti zmogljivejše vo-
zilo, so gasilci PGD Sela pri 

Kamniku spoznali pred šti-
rimi leti, ko jih je prizadela 
naravna katastrofa, njihovo 
delo na terenu pa je bilo s 
starim vozilom, ki je imelo 

pogon le na sprednji dve ko-
lesi, precej oteženo.
Po letih želja, usklajevanj, 
preverjanju tehničnih po-
datkov in specifikacij vozila 

so se v društvu odločili za 
nakup vozila GVM Volkswa-
gen Transporter 4x4, to pa 
jim je uspelo s pomočjo do-
natorjev, gasilcev in simpati-
zerjev, saj celotnih stroškov 
(49 tisoč evrov) društvo 
samo ni moglo pokriti. Vo-
zilo je namenjeno za prevoz 
moštva, lahko pa vleče tudi 
lažji priklopnik.
Veselje je gasilcem ob slove-
sni predaji vozila nekoliko 
skazilo vreme, saj je zaradi 
dežja odpadla načrtovana 
parada, preostali program 
pa se je nemoteno odvil pod 
šotorom. Zbrane so nagovo-
rili predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Sela 
Franci Vrankar, predsednik 
Gasilske zveze Kamnik To-
maž Zabavnik in podžupan 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igor Žavbi.
Franci Vrankar je ključe vo-
zila predal poveljniku PGD 
Sela Milanu Osolniku, ta pa 
vozniku  Davidu Repniku, 
ki je obljubil, da bo za novo 
vozilo skrbno in vestno 
poskrbel. 
Po blagoslovu vozila, ki ga je 
opravil župnik mag. Simon 
Lorber, so podelili še zahva-
le bronastim, srebrnim, zla-
tim, bisernim in platinastim 
donatorjem, ki so pripo-
mogli k nakupu novega ga-
silskega vozila.

Selani veseli novega 
gasilskega vozila
Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Kamniku pokriva območje, ki je zelo 
hribovito in v zimskih časih težje prevozno, svoje delo pa bodo z novim 
vozilom, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, lažje opravljali.

V Selah pri Kamniku so slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo. / Foto: Občina Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – S 1. oktobrom bo 
ustanovljenih šestnajst no-
vih centrov za socialno delo, 
ki bodo nastali s spojitvijo 
zdajšnjih 62 centrov za soci-
alno delo. Center za social-
no delo Kamnik bo postal 
del Centra za socialno delo 

Osrednja Slovenija – vzhod, 
s sedežem v Domžalah, 
v omenjeni center pa bosta, 
poleg kamniškega, vključe-
na tudi CSD Litija in CSD 
Domžale.
»Spojitev več centrov za so-
cialno delo v večji center za 
socialno delo, ki bo krajevno 
pristojen na območju celot-
nega območja, bo omogočila 

kadrovsko raznolikost in 
različne strokovne profile. 
Reorganizacija posega samo 
v način delovanja in organi-
ziranja centrov za socialno 
delo, ki bodo s tem postali 
učinkovitejši in uporabniku 
prijaznejši. Reorganizacija 
ne posega v same pravice 
uporabnikov – te ostajajo 

enake kot doslej. Centri za 
socialno delo po vsej Slove-
niji tako ostajajo enotna vs-
topna točka za vse pravice. 
Uporabniki bodo pravice iz 
javnih sredstev še naprej 
lahko urejali tam, kjer so to 
počeli do sedaj in pod istimi 
pogoji,« pojasnjuje direkto-
rica Centra za socialno delo 
Kamnik Maja Gradišek.

Reorganizacija centrov 
za socialno delo

Center za socialno delo Kamnik bo postal del 
CSD Osrednja Slovenija – vzhod s sedežem v 
Domžalah. 

Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še 
naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do 
sedaj in pod istimi pogoji. V Kamniku je to v 
prostorih, kjer je Center za socialno delo 
Kamnik deloval do sedaj – na Usnjarski cesti 
nad Sparom.

Golice – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda v soboto, 6. oktobra, ob 11. uri v Golicah 
organizira tradicionalno proslavo, posvečeno delovanju Ma-
nevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 
1990 in delovanju narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 
1991. V programu bodo sodelovali učenci Osnovne šole 
Šmartno, Ljudski pevci iz Tuhinjske doline in Mestna godba 
Kamnik. Slavnostni govornik bo podžupan  v začasnem 
opravljanju funkcije župana Igor Žavbi. J. P.

Tradicionalna proslava veteranov v Golicah

POGOVORNI VEČER NOAHA CHARNEYJA 
Z ZAVODOM VEZAL

Občina Kamnik Vas vabi na zanimiv pogovorni večer  
 v sredo, 26. septembra, ob 18.30 v samostanu Mekinje. 
O tem, kaj je bližina, kaj je intimnost, kaj nas resnično povezuje 
v partnerskem odnosu, kako se intimno odmikamo in približu-
jemo in še o čem drugem, bo tekla beseda v intervjuju, kjer je 
Noah Charney v vlogi radovednega in spoštljivega spraševalca, 
ki vedno odkrije nov zorni kot in naredi še tako samoumevno 
temo na novo zanimivo. Odgovarjala bosta nič romantična, 
ampak z življenjskimi izkušnjami prekaljena Leonida in Albert 
Mrgole iz zavoda Vezal. Tisti, ki veste, zakaj so govorci priljub-
ljeni tudi izven Kamnika, ne boste zamudili zanimivega večera.

V nadaljevanju vas vabimo na ostale delavnice v okviru pro-
jekta Preobrazba. Noah Charney bo v dveh delih izvedel za-
nimivo delavnico o umetnosti z drugega zornega kota – kri-
minalu v umetnosti, njegovi akademski specializaciji.

Prvi del, ki bo 22. septembra ob 14. uri, bo namenjen pona-
redkom, kjer se bomo ozrli na slavne ponarejevalce, trike, ki 
so preslepili svet umetnosti, in še mnogo več.

Drugi del, ki bo 3. oktobra ob 18. uri, bo obravnaval kraje 
umetnin in plenjenje antikvitet, ki sta imenovana kot tretja naj-
večja kriminalna trgovina na svetu, takoj za trgovino z drogami 
in orožjem. Spoznali bomo znane zgodbe kraj umetnin, organi-
ziran kriminal in teroristična plenjenja starin.

Projekt Preobrazba sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vabljeni, da z nami preživite nekaj zanimivih in poučnih uric!
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Tretjega septembra je v občini 
Kamnik v osnovno šolo na novo 
vstopilo 336 učenk in učencev. 
Generacija prvošolcev je vsako 
leto večja in pet osnovnih šol se 
vsako leto težje spopada s pro-
storsko stisko. Primanjkuje učil-
nic, kabinetov in prostorov za 
individualni pouk. Skupaj s števi-
lom učencev se spreminja tudi 
učni načrt in povečuje se število 
aktivnosti v šoli. Premajhne so 
kuhinje, jedilnice in telovadnice, 
premalo je garderobnih prosto-
rov, saj je ponekod v primeru 
slabega vremena v telovadnici 
naenkrat tudi več razredov.

V svetniški skupini Lista Marjana 
Šarca smo spomladi ob sprejemu 
rebalansa brez oklevanja potrdili 
povečanje postavk za investicij-
sko-vzdrževalna dela v osnovnih 
šolah, ki so se nanašala pred-
vsem na investicije v podružničnih 
šolah v Zgornjem Tuhinju in na 
Selih ter na sanacijo tribun in po-
žarnih vrat na OŠ Marije Vere. 
Sredstva za sanacijo so bila za ta 
namen sicer namenjena že v pro-
računu, vendar jih je bilo potreb-
no zaradi razmer na trgu povečati.
S statično sanacijo stropa in pre-
ureditvijo nadstropja je podružnič-
na šola Sela pridobila učilnico in 
telovadnico, čemur je do sedaj 
služila kar avla. Še vedno pa pote-
kajo dela na podružnični osnovni 
šoli v Tuhinju, kjer bodo učenke in 
učenci z nadzidavo mansarde, 
statično sanacijo in ureditvijo telo-
vadnice v pritličju poleg boljših 
pogojev za pouk pridobili tudi pro-
store za jutranje in popoldansko 
varstvo. Nekoliko manjša, a nič 
manj zahtevna dela so potekala 
tudi v telovadnici OŠ Marije Vera, 
saj je bilo v skladu z inšpekcijsko 
odločbo treba zagotoviti ustrezne 
požarnovarnostne pogoje. Žal se 

skorajda posod srečujemo z na-
pakami izvajalca, ki včasih zavle-
čejo izvedbo tudi čez dogovorjeni 
rok. Poleg pogodbenih obvezno-
sti je običajno največja težava v 
tem, da določeni uporabniki ne 
morejo pravočasno začeti z upo-
rabo prostorov. 
Poleg šolskih prostorov pa se bo 
do zime uredilo tudi nekaj športnih 
igrišč, ki jih v dopoldanskem času 
uporabljajo šole, v popoldanskem 
času pa so na voljo krajanom. V 
proračunu so bila že zagotovljena 
sredstva za sanacijsko-vzdrževal-
na dela na športnih igriščih. Poleti 
je bila zamenjana ograja na špor-
tnem igrišču Sela, čaka pa nas še 
preplastitev športnega igrišča v 
Tuhinju in postavitev ograje okrog 
igrišča v Mekinjah. Za večjo var-
nost pa so poskrbeli tudi v Tunji-
cah, kjer je šola na igrišču postavi-
la nove nogometne gole. V LMŠ 
se zavedamo, da bo treba poiska-
ti prostor in rešitev za izgradnjo 
igrišča v centru Kamnika, kjer  
mladina trenutno nima primernega 
prostora, namenjenega košarki 
oziroma nogometu.
Poleg največje investicije v osnov-
ne šole v Kamniku, gradnje nove 

OŠ Frana Albrehta, ki se bo pred-
vidoma začela v naslednjem letu, 
bo prednostno treba pristopiti k 
reševanju problematike na podru-
žnični OŠ Gozd, v Krivčevem. 
Glede na stanje objekta bo verje-
tno najugodnejša rešitev kar no-
vogradnja. Poleg tega bo v pri-
hodnje treba poskrbeti za sanaci-
jo podružnične šole na Vranji Peči 
in za dozidave in nadzidave na 
nekaterih matičnih šolah. Med 
drugim na OŠ Šmartno že dlje 
opozarjajo na premajhno kuhinjo 
in telovadnico, s prostorsko sti-
sko pa se srečujejo tudi na Dupli-
ci in v Stranjah.
Dela in investicij na osnovnih 
šolah v Kamniku ne bo zmanj-
kalo in prav je tako. Najmlajšim 
je treba zagotoviti kvalitetne po-
goje za delo, da bodo iz šol od-
nesli čim več znanja in ga bodo 
lahko kasneje izkoristili v prid 
občine Kamnik.

Za svetniško skupino LMŠ
Igor Žavbi

Kamniške premajhne šole

V mandatu 2014–2018 je ime-
la svetniška skupina NSi Ka-
mnik štiri oz. pet članov: pod-
župana Mateja Slaparja, vodjo 
Bogdana Pogačarja in člana 
mag. Mateja Tonina ter dr. 
Dam jana Hančiča, v zadnjih 
mesecih pa še Antona Iskro. 
Bili smo del občinske koalicije.
Svetniki NSi Kamnik so bili 
vedno v stiku z občani in so na 
osnovi potreb delovali za razvoj 
lokalne skupnosti. Tako so de-
javno podpirali izvedbo po-
membnih občinskih projektov. 
V zadnjih štirih letih je bilo pre-
novljenih veliko mestnih ulic, 
zgrajena kanalizacija in vodo-
vod s hkratno prenovo občin-
skih cest, prenovljenih in zgra-
jenih več igrišč, obnovljeni so 
bili prostori vrtcev in šol, v so-
delovanju z državo je občina 
izvedla protipoplavne ukrepe 
na Kamniški Bistrici, ustanov-
ljena sta bila Podjetniški klub 
Kamnik in coworking prostor 
KIKštarter.
Svetniška skupina NSi Kamnik 
je bila uspešna pri uresničeva-

nju zastavljenih ciljev, kljub do-
seženemu pa v naši občini os-
taja še veliko možnosti za iz-
boljšanje kakovosti življenja, 
zato bomo še naprej vneto de-
lali za skupno dobro. Tako že 
iščemo rešitve za prihodnost: 
prizadevali si bomo za izgrad-
njo igrišča na Gozdu in preno-
vo vrhpoljskega, za ureditev 
rekreacijskih površin v središ-
ču mesta, za gradnjo dodatne-
ga nogometnega igrišča, po-
stavitev tribun na Stadionu pri-
jateljstva, ureditev cest na Tuč-
no, Sela, proti Pšajnovici itn. 
ter za izgradnjo nove Osnovne 
šole Frana Albrehta in telovad-
nice. Prepričani smo, da lahko 
ob sodelovanju občanov, go-
spodarstva in države v bližnji 
prihodnosti uresničimo vizijo 
uspešne občine.

Svetniška skupina 
NSi Kamnik
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Svetniki NSi Kamnik delajo  
za skupno dobro

Za Svetniško skupino Lista Dušana 
Papeža so krajevne skupnosti (KS) 
močna vez med občani in obči-
no, saj predstavniki KS najbolje po-
znajo težave, s katerimi se njihovo 
okolje srečuje. Premisliti bo zato tre-
ba o načinih, kako KS še bolj vključi-
ti v odločanje pri investicijah v njiho-
vem kraju, in vzpostaviti boljši dialog 
kot doslej. KS imajo velikokrat obču-
tek, da so njihovi problemi in predlogi 
preslišani, saj občinski svet ne odlo-
ča vedno na osnovi dejanskih priori-
tet. KS prav tako menijo, da nimajo 
dovolj pristojnosti in da je njihov vpliv 
na odločitve premajhen. Financira-
nje KS občinski svetniki potrjujemo v 
sklopu občinskega  proračuna, ven-
dar je treba priznati, da je višina fi-
nančnih sredstev za KS izjemno 
majhna in zadošča le za osnovne 
stroške delovanja. V Svetniški skupi-
ni Lista Dušana Papeža smo v občin-
skem svetu vedno poudarjali pomen 
dialoga z vsemi deležniki v občini 

(javnimi zavodi, društvi, zavodi, KS 
…). Za še boljše sodelovanje med 
Občino Kamnik in KS pa glede na 
izkušnje predlagamo, da se v prihod-
nje vzpostavi stalen sosvet, ki bo iz-
boljšal pretok informacij ter omogočil 
sprotno reševanje perečih situacij in 
transparentno načrtovanje investicij v 
KS. Prav tako menimo, da bi bilo 
dobro, da se župan in občinski sve-
tniki s predstavniki KS srečujejo 
večkrat letno. Izboljšati bi bilo treba 
tudi obveščanje KS o investicijah, ki 
se nanašajo na njihovo območje. KS 
so izjemno pomembne za uresniče-
vanje krajevnih interesov in dobro 
sodelovanje občine, občinskega 
sveta in župana s KS, so predpogoj 
za zaupanje in za izpolnjevanje ciljev, 
ki so dogovorjeni skupaj.
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Krajevne skupnosti so pomembne

Jasna Paladin,  
Maša Likosar

Kamnik – V začetku julija je 
bil po letih aktivnega delova-
nja v civilni družbi ustano-
vljen Lokalni odbor Levica 
Kamnik, ki poleg kamniške 
občine 'pokriva' še dom-
žalsko, mengeško in ko-
mendsko. 
»Za ustanovitev smo se od-
ločili po večletnem civilno-
-družbenem angažmaju na 
terenu. Ugotavljamo na-
mreč, da je v Kamniku kar 
nekaj perečih problemov, ki 
jih lahko kot lokalni odbor 
lažje rešujemo. Kot prvo so 
skrb vzbujajoča javno-zaseb-
na partnerstva; v naši občini 
zasebniki upravljajo poleg 
čistilnih naprav tudi oskrbo 

s pitno vodo, kar je pravza-
prav potuhnjena privatizaci-
ja vode. Prav tako se prema-
lo investira v javni prevoz, 
gradijo se samo ceste brez 
kolesarskih stez oz. nekje 
celo brez pločnikov. Kamnik 
se demografsko spreminja, 
saj ima veliko mladih ter 
mladih družin z majhnimi 
otroki. Potrebujemo več so-
delovanja z nevladnimi or-
ganizacijami in boljšo stra-
tegijo za mladinsko, kultur-
no, socialno in gospodarsko 
politiko, saj edino tako 
bomo preprečili, da bi Ka-
mnik postal zgolj spalno na-
selje,« pravijo člani odbora. 
Za svojo koordinatorico so 
izvolili Lučko Vavpetič, dele-
gatka je Larisa Vodeb, sekre-
tarka pa Sanja Podržaj, med 

člani pa sta denimo tudi Bo-
štjan Resnik, ki je v prete-
klosti že kandidiral na dr-
žavnozborskih volitvah, in 
znani ilustrator in stripar 
Ivan Mitrevski.

V SAB prestopili nekdanji 
člani DeSUS-a
K Stranki Alenke Bratušek 
(SAB) so pristopili vsi člani 
in vodstvo razpuščenega 
Občinskega odbora DeSUS 
Kamnik, razen nekdanje 
predsednice Julijane Bizjak 
Mlakar. 
SAB je tako skupno pridobil 
okrog dvajset nekdanjih čla-
nov DeSUS, med njimi tudi 
dva kamniška občinska sve-
tnika Mojco Jončeska Malo-
vrh in Romana Maligoja, ki 
bosta v mestnem svetu usta-

novila  svetniško skupino 
stranke SAB.
Novoizvoljeni predsednici 
odbora Mojci Jončenski Ma-
lovrh funkcija pomeni veliko 
odgovornost do kolegov, ki 
so se včlanili v Občinski od-
bor SAB Kamnik, in tudi do 
občanov občine Kamnik. 
»Naš primarni cilj je vzposta-
vitev strpnega dialoga med 
vsemi udeleženci kamniške 
politike, saj ni le pomembno, 
da se medsebojno posluša-
mo, temveč tudi, da se sliši-
mo,« je povedala na novinar-
ski konferenci in dodala, da 
kandidata za župana na no-
vembrskih lokalnih volitvah 
še nimajo, saj se morajo še 
uskladiti, ali bodo kandidirali 
s svojim ali bodo podprli po-
dobno mislečega kandidata.

Ustanovili lokalna odbora 
Levice in SAB

Jasna Paladin

Kamnik – Tudi v občini Ka-
mnik so podpisali dogovor 
in pogodbo o financiranju 
turističnega produkta Go-
renjsko kolesarsko omrežje. 
Slavnostni podpis so v pe-
tek, 31. avgusta, pripravili na 
Jesenicah, podpisniki pa so 
župani 24 občin, Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
in Ministrstvo za infrastruk-
turo. V občini Kamnik trasa 

poteka skozi Tunjice, 
mestno središče Kamnika in 
Podgorje. V pripravi je prija-
va na četrti javni razpis 
Priprava in izvajanje dejav-
nosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine. V okviru 
projekta bodo traso opremili 
s kolesarsko infrastrukturo, 
kot so polnilnice za električ-
na kolesa, servisni stebrički, 
stojala za kolesa …, predvi-
dena pa je tudi promocija 
trase.

Gorenjska 
kolesarska mreža
V občini Kamnik bo trasa potekala skozi Tunjice, 
mestno središče Kamnika in Podgorje.

Jasna Paladin

Kamnik – Skladno z napo-
vedmi se je v začetku sep-
tembra zaključila temeljita 
prenova Maistrove ulice, ki je 
od 3. septembra po skoraj 
treh mesecih gradbenih del 
znova odprta za promet. Ob-
voza po Šutni zato ni več. Po-
leg nove enosmerne asfaltne 
ceste (pod njo so prenovljeni 
tudi komunalni vodi) so de-
lavci Komunalnega podjetja 
Kamnik uredili tudi obo-
jestranski pločnik ter novi 
kolesarski pas v smeri iz tr-
žnice proti pošti. »Novi kole-
sarski pas na Maistrovi ulici 

je  izveden v granitnih ploš-
čah  in je z robnikom ločen 
od vozišča, zato kolesarje po-
zivamo, da za vožnjo v smeri 
s tržnice Kamnik proti 
pošti  uporabljajo  nov kole-
sarski pas, ki poteka  vzpo-
redno z novim pločnikom. V 
obratni smeri pa kolesarji 
uporabljajo cesto, tako kot do 
sedaj, saj gre za enosmerni 
promet,« pozivajo na občini.
Zaradi arheoloških izkopa-
vanj se je časovno nekoliko 
zamaknila prenova dela 
Glavnega trga, a so arheolo-
gi svoje delo že zaključili, 
zato bodo gradbena dela 
tudi tu kmalu končana.

Maistrova ulica je prenovljena
Na prenovljeni ulici so posebne površine dobili najšibkejši udeleženci v prometu – pešci in kolesarji.

Po treh mesecih gradbenih del je Maistrova ulica v 
središču mesta znova prevozna. / Foto: Jasna Paladin
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Pozitivnost in ustrežljivost – recept za uspeh
Mateja Homar, partnerka 3DVA, d. o. o., ki upravlja poslovalnico na Glavnem trgu v Kamniku, pravi, da je njen delovni dan večinoma zelo 
prijeten, saj ji ga z drobnimi pozornostmi polepšajo Kamničani in Kamničanke.

Mati treh otrok, ki več kot uspešno 
usklajuje materinstvo in samostoj
no podjetništvo, me pričaka z na
smeškom na ustih. Še preden 
vstopim v njen lokal in ji sežem v 
roko, se moje oči ustavijo na izlož
benem oknu. »Izložba vedno raz
veseli mimoidoče otroke. Zelo radi 
postojijo pred njo,« reče v pozdrav. 
Nedvomno, pomislim, saj so v njej 
priljubljene igrače. Da ponudba 
3DVA že dolgo presega tisto, na 
kar najprej pomislimo, to so tobač
ni izdelki, revije in časopisi, je 
splošno znano, a človeka vseeno 
preseneti, kako široka je.

Vidim, da ste obkroženi z res zelo 
raznovrstnimi izdelki in storitva-
mi. Po kaj vse, poleg očitnega, 
človek še lahko skoči v vaš lokal?
»Pri meni se najde skoraj vse. Po
leg baterij, denarnic, spominkov, 
kartic in znamk imamo tudi 
osnovne potrebščine za osebno 
higieno, na primer robčke, zobno 
pasto in ščetko, peno za britje in 
sončno kremo. Seveda pa se da 
pri meni kupiti tudi kupone 1na
dan.si in kuponko.si ter ugodno 
plačevati položnice. Lahko vpla
čaš športno stavo, kupiš vozovni
co za vlak ali narediš nakazilo de
narja prek Western Uniona. In ni
sem še vsega naštela,« pristavi 
hudomušno, medtem ko pogle
duje po svojih lično zloženih poli
cah, da ne bi česa pozabila ome
niti. V urejenem prostoru se čuti 

njena skrbna roka, ki vidi in najde 
delo tudi, ko v lokalu ni kupcev.

Čemu ali komu na delovni dan 
posvetite največ pozornosti?
»Zagotovo svojim strankam. Ne 
glede na to, kakšen dan imam, se 
vedno potrudim biti pozitivna, 
pristna, ustrežljiva in komunikativ
na. Mislim, da je to glavni recept 
za uspeh. Da se ljudem odpreš in 
jim prisluhneš. Da si razumevajoč 
in potrpežljiv. Vsak izmed nas kdaj 
potrebuje prijazno besedo. To je 
res velik del moje službe, ki ga 
imam zelo rada.«
Da vse to drži, dokazujejo tudi male 
pozornosti sokrajanov, ki ji jih na

klonijo. Ravno ko jo vprašam, kaj jo 
na delovnem mestu največkrat raz
veseli, v lokal vstopi gospod sred
njih let, ki v rokah drži sveže pri
pravljeno kavico zanjo.
»Vidite, tako me razvajajo moje 
stranke in dobri ljudje iz okolice,« 
reče veselo in s hvaležnim nasme
škom vzame ponujeno jutranje ok
repčilo. Pred njo je še ves dan za 
prodajnim pultom, zato ji bo zago
tovo prišlo prav. V povprečju se sko
zi njeno prodajno mesto zvrsti ok
rog dvesto ljudi dnevno in za vsake
ga ima pripravljeno lepo besedo.

Kdaj in zakaj ste se odločili za 
prevzem poslovalnice 3DVA?

»Po porodniškem dopustu sem iska
la spremembo. Prej sem delala na 
terenu, kot potnica, in pri treh otro
cih je bilo težko vse usklajevati. Zdaj 
sem bolj blizu doma in je lažje. Tu 
sem že šesto leto in moram reči, da 
mi delo odgovarja. Ne razmišljam o 
tem, da bi ga zamenjala. Lani pred 
novim letom so mi otroci iz bližnje
ga vrtca prinesli risbico in voščilnico. 
Tako sem bila ganjena … Povedalo 
mi je, da delam dobro, in takšne po
zornosti me ženejo naprej.«

Kaj so vaše glavne vrednote in 
prioritete?
»Zagotovo moji otroci in družina. 
Oni so na prvem mestu. Potem se
veda delavnost, pridnost, požrtvo

valnost. Vsak dan se trudim, da bi 
bila pri svojem delu še boljša.«

Imate kakšno sporočilo za svoje 
stranke in sokrajane?
»Seveda! Iz srca se jim zahvaljujem, 
da so z mano že vrsto let. Naj me še 
obiščejo.«

Ko zaključiva pogovor in se poslo
viva, k revijam pristopita dve gospe 
in jih začneta pregledovati. »Dragi 
dami, sta že našli kaj zase ali lahko 
kako pomagam?« zaslišim in se 
tudi sama nasmehnem. Takšne 
iskrene pozornosti na prodajnem 
mestu bi si želel vsakdo.

Alenka Ivančič

Poleg trafike v Kamniku 
storitev Western Union nudi
še mnogo drugih trafik. 
Več na www.trafika3dva.si
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Aleš Senožetnik

Gora pri sv. Miklavžu – Tu-
ristično društvo Gora sv. 
Miklavž je bilo ustanovlje-
no leta 2003. Glavni namen 
društva je še danes ohranja-
nje kulturne in etnološke 
dediščine. Člani so tako ob-
novili obzidje z obrambnim 
stolpom, ki je v času tur-
ških vpadov služilo za zaš-
čito. Obnovljeno obzidje z 
obrambnimi stolpi je poleg 
kamniškega Malega gradu 
še edino ohranjeno v kam-
niški občini. Idilično podo-
bo vzpetine nad Šmartnim 
v Tuhinju pa dopolnjujeta 
cerkev sv. Miklavža z loče-
nim zvonikom in prav tako 
mežnarija s črnim kruhom 
in kmečkim vodnjakom, ki 
še služi svojemu namenu. 
Člani društva so sodelovali 
tudi pri obnovi kašče, ki da-
nes služi kot informacijska 

točka, ter obnovi cerkve in 
zvonika.
Ob obletnici delovanja 
društva, ki danes šteje okoli 
osemdeset članov, je o ak-
tivnostih spregovoril tudi 

eden izmed pobudnikov 
ustanovitve Jože Korošec, ki 
je že ves čas tudi predse-
dnik društva. Člani skozi 
leto organizirajo več prire-
ditev, med katerimi so 

mnoge prerasle v tradicio-
nalne, med njimi sta vsako 
leto tudi prikaz kmečkih 
opravil in Miklavžev tek, ki 
na Goro privabita več sto 
obiskovalcev. 
Ker je petnajstletnica delo-
vanja priložnost, da se ozre-
mo v preteklo delo, so ob 
obletnici izdali tudi knjigo. 
K sodelovanju so povabili 
Braneta Šimenca, ki je na 
180 straneh, bogatih s foto-
grafskimi in drugimi ar-
hivskimi viri, popisal zgodo-
vino nastanka cerkve, življe-
nje v preteklem času in delo-
vanje društva vse do danes.
Kot nam je povedal predse-
dnik društva Jože Korošec, 
bo društvo, ki je ob letoš-
njem občinskem prazniku 
prejelo bronasto priznanje 
Občine Kamnik, v podobnih 
okvirjih delovalo tudi v pri-
hodnje. K večji aktivnosti pa 
bi radi pritegnili tudi mlade.

Petnajst let srečevanj na 
Gori pri sv. Miklavžu
Turistično društvo Gora sv. Miklavž je praznovalo 15-letnico delovanja in ob tej priložnosti izdalo 
knjigo Braneta Šimenca z naslovom Sveti Miklavž na Gori.

Predsednik društva Jože Korošec je avtorju knjige Sveti 
Miklavž na Gori Branetu Šimencu v znak zahvale izročil 
posebno darilo. / Foto: Aleš Senoženik

Aleš Senožetnik

Mekinje – Kamničana Leoni-
da in Albert Mrgole sta že 
pred poletjem izvajala delav-
nice na vzgojne partnerske 
ter na teme medgeneracij-
skih odnosov, ki so naletele 
na zelo dober odziv, udele-
ženci pa so v skupinah po 
trideset in celo petdeset ude-
ležencev usvajali veščine, 
uporabne v vsakdanjem živ-
ljenju. "Najine delavnice, ka-
kor tudi predavanja, imajo 
neki osnovni okvir, neko te-
meljno strukturo, ki pa jo 
vsakič na novo prilagodiva in 
popestriva z novimi zgodba-
mi in primeri iz lastnih izku-
šenj. Tako je vsaka delavnica 
nekaj novega, zato ljudje tudi 
prihajajo ponovno in vsakič 
kaj novega spoznajo," pravita 
zakonca Mrgole. 
Z delavnicami v Mekinj-
skem samostanu bosta na-

daljevala tudi jeseni. Čeprav 
bodo udeleženci obravnava-
li enake teme, pa je po be-
sedah terapevtov vsaka iz-
vedba enkratna in nepono-
vljiva, saj udeleženci z 
lastnimi zgodbami ustvar-
jajo dinamiko in vzdušje. 
Kljub temu pripravljata ne-
kaj novosti.
V sredo, 26. septembra, ob 
18.30 bosta z Noahom Char-
neyjem spregovorila o inti-
mnosti in bližini v partner-
skih odnosih. V soboto, 6. 
oktobra, nadaljujeta z delav-
nico za starše, ki imajo teža-
ve z motivacijo otrok, 10. 
novembra pa bosta izvedla 
delavnico, namenjeno vsem, 
ki se srečujejo z nestrinjanji 
in zapleti s partnerjem v 
starševski vlogi.
Delavnice so brezplačne in 
prednostno namenjene 
ljudem z območja občine 
Kamnik.

Za boljše 
medsebojne odnose
V projektu Preobrazba, ki poteka v Zavodu 
Mekinjski samostan, bosta brezplačne delavnice 
o medsebojnih odnosih tudi jeseni vodila 
terapevta Leonida in Albert Mrgole.
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.
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Med koristne materiale, iz katerih so sestavljeni TV-spre-
jemniki in računalniški zasloni, ki jih lahko po reciklaži po-
novno uporabimo, spadajo predvsem različne plastične 
komponente, različne vrste barvnih in nebarvnih kovin 
in steklo. Ponovno je mogoče uporabiti tudi posamezne 
dele, ki vsebujejo nevarne snovi (katodne cevi odpadnih TV-
sprejemnikov, avtomobilski akumulatorji). 
Kam lahko oddamo odslužene televizorje in računalniške zaslone?
Odslužene televizorje in računalniške zaslone lahko oddate:
 trgovcu ob nakupu novih izdelkov,
 v Zbirni center Suhadole v času obratovanja in
  v okviru oddaje kosovnih odpadkov na podlagi predhodno  

izpolnjenega kupona (naročilo brezplačnega odvoza).
Nevarne snovi iz odsluženih televizorjev in računalniških zaslonov, 
na katere moramo biti pozorni:
svinec – nahaja se v steklenem delu katodne cevi (CRT) starih, analognih 
TV-zaslonov. Uporabnike ščiti pred sevanjem, ki ga ustvarjajo katodne 
cevi med delovanjem. Čeprav katodnih monitorjev ne prodajajo več, jih 
najdemo veliko med odpadki, saj jih uporabniki še vedno nadomeščajo z 
novimi, ravnimi zasloni. Svinec se nahaja tudi v elektronskem vezju, tako 
da njegove sledi (sicer v manjši meri) vsebujejo tudi LCD-zasloni.
živo srebro – uporablja se predvsem v LCD-zaslonih, in sicer v lučeh za 
osvetljevanje zaslona. Živo srebro je zelo strupeno, zato reciklažno podje-
tje pred reciklažo iz zaslonov najprej odstrani luči.

bromirani zaviralci gorenja – nahajajo se v 
notranjih komponentah televizorjev in ekra-
nov kot premaz, včasih pa jih najdemo celo 
na zunanjih plastičnih površinah. Zaviralci 
gorenja preprečujejo nastanek požara ob 
morebitnem kratkem stiku.
krom – nahaja se v kovinskih ploščah in ohi-
šju zaslonov. Uporablja se za učinkovitejše 
strjevanje plastike in kot zaščita kovinskih 
plošč pred korozijo.
berilij – pogosto ga najdemo v matičnih 
ploščah in priključkih.
kadmij – je sestavni del čipov, polprevodni-
kov, infrardečih detektorjev, stabilizatorjev 
ter kablov in žic.

KAM Z ODSLUŽENIMI TELEVIZORJI IN 
RAČUNALNIŠKIMI ZASLONI?
Starejši televizijski sprejemniki, računalniški in drugi zasloni vsebujejo nekatere nevarne komponente,  
ki lahko zaradi nepravilnega ravnanja po končani življenjski dobi ogrožajo okolje in ljudi. Iz tega razloga 
je zelo pomembno, da tovrstne odpadke zavržemo oziroma oddamo na pravilen način, saj bomo  
le tako onemogočili, da nevarni deli končajo v naravi ali na odlagališčih.

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Prejšnji 
petek se je v Kamniški Bistri-
ci zbralo osemnajst prosto-
voljcev, zaposlenih v družbi 
NLB Skladi, ki so skupaj s 
štirimi markacisti Planinske-
ga društva Kamnik urejali 
Koželjevo pot. Kot nam je 
povedal Simon Logar, orga-
nizator prostovoljskega dne-
va iz NLB Skladov, so se za 
pomoč odločili, ker so želeli 
združiti koristno delo za lo-
kalno skupnost z druženjem 
med sodelavci. 
»Po navadi smo vsako leto 
organizirali t. i. team buil-
dinge, tokrat pa smo želeli 
druženje med sodelavci 

nadgraditi tako, da s prosto-
voljnim delom nekaj vrne-
mo okolici,« je razloge za 
pomoč markacistom pojas-
nil Logar.
Kot je povedal podpredse-
dnik Planinskega društva 
Kamnik in načelnik marka-
cijskega odseka Zdravko 
Bodlaj, so se ponujene po-
moči razveselili, saj je na 
planinskih poteh vedno do-

volj dela. Koželjeva pot, ki je 
bila nazadnje v celoti ureje-
na pred približno desetimi 
leti, pa se je zaradi velikega 
obiska in lahke dostopnosti 
pokazala za primerno za 
urejanje skupaj s prostovolj-
ci NLB Skladov. »Poti je pot-
rebno nakopati, izdelali 
bomo tudi tri mostove, ure-
dili bočne zaščite, prirezati 
bo treba grmičevje in pod-

rasti,« je pred začetkom po-
vedal Bodlaj, ki se je prosto-
voljcem zahvalil za pomoč, s 
priporočilom, da se še kdaj 
oglasijo. 
Po Bodlajevih besedah so si-
cer planinske poti v Kam-
niških Alpah dobro urejene, 
za kar markacisti namenjajo 
veliko svojega časa. Po pri-
čakovanjih je največ pozor-
nosti namenjene poti od Ža-
gane peči na Kokrsko sedlo 
ter iz Kamniške Bistrice do 
Kamniškega sedla. »To sta 
najbolj obljudeni poti in 
markacisti moramo zagota-
vljati varnost na poti in do-
stopnost tako za najmlajše 
kot najstarejše planince,« je 
zaključil Bodlaj.

Uredili Koželjevo pot
Kamniški markacisti so skupaj s prostovoljci iz NLB Skladov uredili Koželjevo pot v Kamniški Bistrici.

Kamniškim markacistom so pri urejanju Koželjeve poti pomagali tudi prostovoljci iz NLB Skladov. / Foto: Aleš Senožetnik

»Poti je treba nakopati, izdelali bomo tudi tri 
mostove, uredili bočne zaščite, prirezati bo treba 
grmičevje in podrasti,« je pred začetkom akcije 
povedal vodja kamniških markacistov Zdravko 
Bodlaj.

Fotografijo, ki je nastala ob novi povezovalni poti ob 
Kamniški Bistrici v Šmarci, nam je poslal razočarani bralec 
in strinjamo se, da si povzročitelji zaslužijo veliko grajo.  
J. P., foto: Mitja Redja

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Kamnik – V Ciriusu bodo v okviru odprtih dogodkov, ki jih 
pripravljajo za občane, v torek, 25. septembra, gostili predava-
nje dr. Karla Gržana z naslovom 95 tez, pribitih na vrata sve-
tišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematiz-
ma. Predavanje se bo v mali telovadnici začelo ob 9. uri. J. P.

Predavanje dr. Karla Gržana
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Bojana Klemenc

Kamnik – Tutu 2018 – slo-
vensko baletno tekmovanje 
in četrto slovensko tekmo-
vanje koreografskih minia-
tur je bilo letos posvečeno 
100. obletnici ustanovitve 
prvega profesionalnega slo-
venskega baletnega ansam-
bla in z njim baleta v Slove-
niji. Tudi na letošnjem tek-
movanju, ki je potekalo v 
SNG Maribor od 20. do 23. 
junija, so bile zelo uspešne 
mlade balerine in baletnik 
iz Glasbene šole Kamnik. 
Trije naporni tekmovalni 
dnevi so prinesli veliko ve-
selja tudi kamniški baletni 
učiteljici Ani Trojnar, ki je 
del organizacijskega odbora 
tega tekmovanja, saj so nje-
ni  varovanci  dosegli 
izvrstne rezultate, na odru 
zanesljivo in odločno prika-
zali in dokazali svoje zna-
nje, talent, trdo delo in odli-
čen odrski nastop. 
Mednarodna žirija je v kate-
goriji I. Bela, v kateri plešejo 
najmlajši učenci solo, dode-

lila baletnici Mariji Kotnik 
tretje mesto in je prejela 
bronasto medaljo, Lidiji 
Prevc pa za njen nastop de-
veto mesto. V kategoriji 

VIII. Vijolična pa so učenci 
drugega razreda baletnega 
oddelka Glasbene šole Ka-
mnik s svojo točko Bella Bel-
lissima tudi letos osvojili 

imenitno prvo mesto. Na 
odru so za zmago zaplesali 
Tisa Gašparič, Eli Kompara 
Petek, Marija Kotnik, Iza Ju-
lija Perne, Mojca Požek, Li-

dija Prevc, Mojca Škrlep in 
Grega Golob. Zmagovalna 
točka je del letošnje zaključ-
ne baletne predstave Glej 
Larsa z Marsa, ki je že nav-
dušila številne gledalce. 
Kamniški učenci baletnega 
oddelka Glasbene šole Ka-
mnik bodo to predstavo zno-
va ponovili z desetimi preds-
tavami na plesnem odru v 
Škofji Loki konec novem-
bra, v začetku decembra pa 
na odru Doma kulture Ka-
mnik. Vsi mladi baletniki so 
se udeležili še Mednarodne-
ga poletnega baletnega se-
minarja Dancs, ki je potekal 
od 23. julija do 4. avgusta v 
Piranu, na njem pa je pou-
čevala tudi Ana Trojnar. 
»Otroci so bili zaradi osvoje-
nega prvega mesta res pres-
rečni. Taka tekmovanja jim 
dajo veliko. Naučijo se samo-
stojnosti, pridobivajo samo-
zavest. Vesela sem, da ima-
mo dobro zasnovo za priho-
dnost,« razmišlja Ana Troj-
nar, skupaj z njenimi učenci 
pa kmalu pripravlja presene-
čenje na malih ekranih.

Baletniki znova zmagali
Na baletnem tekmovanju v Mariboru so konec junija blesteli učenci Glasbene šole Kamnik.

Uspešni kamniški baletni plesalci / Foto: Ana Trojnar

Bojana Klemenc

Kamnik – V Domu kulture 
Kamnik je bila od 1. do 17. 
septembra na ogled nova sa-
mostojna slikarska razstava 
akademske slikarke Nine 
Kočar z naslovom Jaz sem, 
ti si, mi smo. V prvi slikarski 
razstavi po desetih letih 
kamniška vizualna umetni-
ca mlajše generacije v  
ospredje postavlja slike veli-
kega formata, nastale med 
leti 2005 in 2017. 
Kamniška slikarka se posve-
ča različnim tehnikam 
ustvarjanja: sliki, prostorski 
postavitvi, knjigi umetnika, 

konceptualnim projektom 
... Po zaključku srednje šole 
za oblikovanje in fotografijo 
je diplomirala na ljubljanski 
akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje, kjer je 
leta 2006 prejela priznanje 
za dosežke na področju sli-
karstva, leta 2011 pa je bila 
nominirana za nagrado sku-
pine OHO. Zadnja je njena 
četrta samostojna razstava, 
skupinsko pa je razstavljala 
na številnih razstavah v Slo-
veniji, tudi Italiji.
Pred časom so v ustvarjal-
nosti Nine Kočar prevlado-
vala abstraktna dela z ek-
spresivno, barvito in svo-

bodno potezo. Tokrat se je 
kamniška umetnica osredo-
točila na tekst, ki zapolnjuje 
in nadvladuje akrilna platna. 
Zanimanje za tekst – bese-
de, fraze – se zazna že v nje-
nih prejšnjih delih, saj avto-
rica priznava, da se lažje iz-
raža skozi naslikano linijo 
kot ubesedno mislijo. Tekst 
v obliki besede (preobrazba) 
ali izjave (Čutim tvojo fru-
stracijo) je jasen in kratek, a 
hkrati subtilna spodbuda 
gledalcu k resnemu razmi-
sleku. Tekst na velikih plat-
nih je po besedah avtorice 
povezan z njenimi osebnimi 
izkušnjami in pojasnjuje: 
»Skozi svoja dela ves čas 
raziskujem sebe, svojo not-
ranjost, obenem pa dajem 
opazovalcu moje slike pri-
ložnost, da sam poišče svoj 
notranji jaz in se sooči z 
vprašanji lastne osebnosti, 
identitete, samopodobe in 
iskanjem smisla.« Moč mo-
jih del je v detajlih, še pove 
in zaključi: »Popolna preda-
nost trenutku tukaj in zdaj. 
Edina resničnost – realnost 
je to, da smo. Jaz sem, ti si, 
mi smo, tukaj in zdaj, vse 
ostalo je iluzija.«
Na odprtju razstave se je 
vsem zbranim s krajšim 
nastopom modernega plesa 
predstavila tudi plesalka Si-
mona Kočar.

Razstava Jaz sem, ti si, 
mi smo
Kamničanka Nina Kočar se predstavila s svojo prvo samostojno razstavo 
v rodnem kraju.

Nina Kočar / Foto: Bojana Klemenc

Kamnik – V Domu kulture 
Kamnik v sezoni 2018/19 
pripravljajo pester in razno-
lik program. Poleg obstoje-
čih abonmajev, Maistrovega 
abonmaja in Abonmaja 
Kam'nček, ki ostajata 
nespremenjena, so v novi 
sezoni dodali Abonma 
Kam'na'smeh. Ta bo v Veli-
ko dvorano Doma kulture 
Kamnik pripeljal pet izbra-
nih komedij. »Pri sestavlja-
nju vseh treh abonmajev in 
izbranih gledaliških pred-
stav smo upoštevali pest-
rost žanrov, kakovost pred-
stav ter njihovo vsebino, 
aktualnost in kritičen pog-
led na sodobno družbo,« 
pravi vodja oddelka za kul-
turo na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo dr. Tomaž 
Simetinger. Nadaljevali 
bodo tudi z uspešno začrta-
nim projektom Glasba z 
okusom, ki bo začinjal tor-
kove večere v Klubu Kino 
dom; kot prvi gost bo že ta 
torek, 25. septembra, z go-
vornimi in pevskimi imitaci-
jami nastopil Tilen Artač. V 
novi sezoni pripravljajo še 
nekaj novosti, in sicer sode-
lovanje z Glasbeno šolo Ka-
mnik ter Gimnazijo in sre-
dnjo šolo Rudolfa Maistra 
Kamnik. J. P.

Nova sezona v Domu 
kulture Kamnik

Klapa Mali grad je bila ustanovljena spomladi leta 2003, v jeseni so imeli že prvi samostojni 
koncert v Kamniku z gosti z Visa. Ker je bil odziv izredno pozitiven, so fantje dobili  "veter 
v jadra" in zgodba se je začela odvijati. Najbolj so postali prepoznavni po izvajanju izvirne 
dalmatinske klapske glasbe. 
Poleg manjših nastopov se fantje lahko pohvalijo, da so sodelovali na koncertih z 
najboljšimi klapami iz sosednje Hrvaške ( klape v Tivoliju, Mariboru, Stožicah in  Avditoriju), 
oder so si delili  stakimi imeni, kot so Oliver Dragojević, Petar Grašo, Meri Cetinić, Tereza 
Kesovija, Gibonni, Radojka Šverko in še kdo. Njihov glas se sliši tudi izven meja Slovenije.
V 15 letih je v Klapi prepevalo kar nekaj pevcev, prihajali so in odhajali, tako da v trenutni 
zasedbi prepevajo Roman Zorman (prvi tenor). Boris Selko in Toni Rajk (drugi tenor), 
baritonista Bojan Kotnik in Primož Leskovec ( umetniški vodja ) ter basisti Gojko Kenda, 
Robert Gartner in Marjan Plemeniti.

Na slavnostnem koncertu 29. 9. 2018 ob 20. uri  
v dvorani OŠ Toma Brejca v Kamniku 

bodo nastopili še PSPD Lira iz Kamnika, Werner, Tanja Zajc Zupan in Teja Saksida, 
Majda in Marjan Petan, Klapa Lavanda iz Ljubljane, Klapa Kvarner iz Bakra  

in Tamburaši iz Vrhpolj pri Moravčah. Prireditev bo povezoval Janez Dolinar.

Vstopnice so na volj na vseh prodajnih mesti MOJE KARTE ( OMW, Petrol, TIC ....)  
in pred koncertom.

 V pričakovanju vašega obiska VLJUDNO VABLJENI!
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Bojana Klemenc

Tunjice – Ob 20-letnici zdra-
vilnega gaja so v Tunjicah 
pripravili zanimiv in pester 
celodnevni dogodek, name-
njen tako tistim, ki ga že 
dobro poznajo, kot tudi obi-
skovalcem, ki so prvič stopili 
v to naravno posebnost v 
naši občini. 
Tamkajšnji holistični center 
je edino znanstveno priznano 
območje zdravilne energije v 
Evropi. Obiskovalcem so z 
razstavljenimi fotografijami 
prikazali razvoj Zdravilnega 
gaja Tunjice od prvih korakov 
leta 1998 do današnjih dni. 
Čez dan so potekala brezplač-
na vodenja skozi zdravilni 
gaj, čiščenje telesa v sobi s 
Tungaj transformer siste-
mom, delavnice qi gonga, 
joge in zdravilne meditacije. 
S šestminutnim testom hoje 
so zainteresiranim preverili 
telesno pripravljenost, jim iz-
merili krvni tlak in jih pogos-
tili z domačim pecivom. 
»Hvaležna sem nad prese-
netljivim odzivom praznova-
nja našega jubileja. Vse de-
lavnice so bile polno zasede-
ne, zaradi številnega obiska 
smo pripravili tudi dodatna 
vodenja po energetskih toč-
kah. Obiskovalci so bili nav-
dušeni nad količino in širino 
ponujenih storitev. Obiskalo 
nas je precej gostov, ki so bili 
tu že na začetku našega delo-
vanja, veliko takih, ki nas re-
dno spremljajo, seveda pa je 
prišlo tudi nekaj naključ-
nih,« pripoveduje Katja Je-
lovčan, direktorica Zdravil-
nega gaja Tunjice.

Sprva posmeh, potem 
naval
Vse se je začelo leta 1998, 
ko je Drago Vrhovnik kopal 

mivko in v nogah začutil ne-
kakšno toploto in mravljin-
čenje. Pri tem je naletel tudi 
na izvir vode, s katero se je 
mimogrede pomazal, in dol-
goletna rana na roki, ki se že 
dolgo ni hotela zaceliti, je 
popolnoma izginila. Ta ne-
navadni pojav je pritegnil 
njegovo pozornost. Številne 
klinične raziskave in merje-
nja, ki so temu sledila, so 
razkrila, da se v Naravnem 
zdravilnem gaju Tunjice na-
haja več centrov, vsak od 
njih pa ima poseben učinek 
na enega ali več sistemov 
človeškega telesa in duha. 
Čeprav se je znanstvenim 
ugotovitvam takrat večina 
ljudi še posmehovala in se o 
zemeljski in kozmični ener-
giji še ni odkrito govorilo, se 
je glas o Tunjicah hitro raz-
širil naokoli. Dodatne meri-
tve so pokazale, da je to ob-
močje po svojem ugodnem 
delovanju na človeka eno 
najmočnejših pri nas, druži-
na Vrhovnik pa se je odloči-
la, da bo gaj uredila in ga 
odprla za javnost. 

»Vodenje skozi gaj je še da-
nes tisto, kar potegne širšo 
javnost. Tako za preventivo 
kot kurativo. Uredili smo 
devet energijskih točk, ki us-
pešno rešujejo različne fi-
zične in psihične težave šte-
vilnih obiskovalcev. Prilju-
bljena je tudi regeneracijska 
komora, ki je ves čas aktivna 
pri poškodbah za hitro rege-
neracijo za obnovo celic in 
za ohranjanje zdravja,« še 
pojasni Katja Jelovčan.

Številne spremembe v 
zadnjih dvajsetih letih
Od prvih začetkov do danes je 
Zdravilni gaj Tunjice obiskalo 
več kot 70 tisoč obiskovalcev. 
V vseh teh letih se je holistič-
ni center stalno spreminjal, 
brez prestanka dopolnjeval 
svojo ponudbo. Med najbolj 
omembe vrednimi so zagoto-
vo pridobitev koncesije za 
Živo vodo, postavitev otroške-
ga vadbenega poligona za po-
večanje telesne dejavnosti, 
postavitev piramide za 
zdravljenje, organizacija 
mednarodne znanstvene 

konference, postavitev trifre-
kvenčne kupole za individual-
ne terapije, zgraditev prostora 
za velneški center, kjer je re-
generacijska komora, in ino-
vacija Tungaj transformerja, 
ki je patentirana za zaščito 
proti geopatskemu sevanju. 
Seveda snujejo tudi načrte za 
vnaprej. V prihodnje želijo 
predvsem urediti manjkajoče 
nastanitvene kapacitete. »Po-
membno se nam zdi, da go-
stje, ki pridejo na naše 
večdnevne terapije, tudi spijo 
v zdravem okolju ali da lahko 
dobijo zdrav zajtrk. Igramo se 
z idejo o postavitvi inštituta za 
raziskovanje geoloških, tele-
snih aktivnosti, načina miš-
ljenja ljudi. Ves čas pridno 
razmišljamo in načrtujemo,« 
pove Katja Jelovčan in zaklju-
či: »Na začetku se je vse odvi-
jalo tako hitro in samo od 
sebe, da pravzaprav ni bilo 
časa za vizijo. Vodilo nas je le 
globoko prepričanje, da želi-
mo delati v dobrobit ljudi. Se-
daj pa imamo že dobro izde-
lano vizijo in razvoj za ce-
lostno skrb človeka.«

Dve desetletji 
zdravilnega gaja
V soboto, 8. septembra, so v Zdravilnem gaju Tunjice praznovali dvajset let uspešnega dela.

Katja Jelovčan in njen oče Drago Vrhovnik / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – Prostori na Šutni, 
kjer so do nedavnega delova-
li arhitekti iz skupine Štajn 
arhitekti, niso dolgo same-
vali, saj je v njih pred dnevi 
svoje terapevtske prostore 

uredila Kamničanka Marina 
Haralovič, specializantka 
sistemske psihoterapije pod 
supervizijo Fakultete Si-
gmund Freund Ljubljana. 
Izvajala bo individualne, 
partnerske in družinske te-
rapije. V sredo, 12. sep-

tembra, so se uradnega od-
prtja prostorov udeležili tudi 
podžupan Matej Slapar, ki 
je na občini med drugim za-
dolžen za oživljanje mestne-
ga središča, in mnogi drugi, 
ki so veseli nove pridobitve 
na Šutni.

Na Šutni zdaj tudi psihoterapija

Arkada psihoterapija ima svoje prostore na Šutni.

Jasna Paladin

Kamnik – Razvojni center 
Srca Slovenije, ki združuje 
občine osrednje Slovenije, 
med drugim tudi Kamnik, je 
podelil osemnajst novih cer-
tifikatov kolektivne tržne 
znamke Srce Slovenije, s ka-
terimi se zdaj ponašata že 
102 prehranska in rokodelska 
izdelka s tega območja. 

Certifikat, ki je dodeljen na 
podlagi številnih strokovnih 
kriterijev, rokodelcem daje 
pravico do označevanja svo-
jih ocenjenih izdelkov z zna-
kom Srce Slovenije.
Med novimi prejemniki so 
tudi Katarina Spruk iz 
Volčjega Potoka, ki izdeluje 
glinene posode, Andreja 
Humar Gruden iz Nevelj, ki 
je bila nagrajena za svoje iz-
delke iz čipk, Domen Virant 
s Kmetije pri Ropet iz 
Volčjega Potoka za kakovo-
stno surovo kozje mleko in 
Ivanka Brodar s Hudega pri 
Radomljah, ki je strokovno 
komisijo prepričala s špe-
hovko, kvašenimi flancati in 
zeliščno potico.

Zbrane je v dvorani mekinj-
skega samostana med dru-
gim nagovoril tudi etnolog 
dr. Janez Bogataj, ki je po-
udaril pomen rokodelstva 
v naši kulturi in kriterije, 
po katerih so izdelke oce-
njevali, ter nato skupaj s 
predsednikom LAS Srce 
Slovenije Željkom Savi-
čem in direktorico Razvoj-
nega centra Srca Slovenije 

Sabino Rovšek podelil cer-
tifikate. 
Prehranske izdelke so obi-
skovalci prireditve lahko 
tudi okusili, rokodelske iz-
delke pa so si lahko ogledali 
na razstavi. 
Dogodek je spremljala tudi 
razstava rokodelskih izdel-
kov projekta Zgodbe rok in 
krajev, na kateri so svoje iz-
delke iz Kamnika predstavili 
Katarina Spruk, Andreja 
Humar Gruden, Mojca Ža-
lik, Edo Bele, KUD Hiša ke-
ramike, zakaj pa ne majol-
ka, Tatjana Hlačer in Petra 
Vrankar.
Za kulturni program so pos-
krbeli plesalci Folklorne 
skupine Kamnik.

Nagrajeni za svojo 
kakovost
V Samostanu Mekinje so podelili novih 
osemnajst certifikatov za kolektivno tržno 
znamko Srce Slovenije za prehranske in 
rokodelske izdelke.

Med novimi prejemniki certifikatov so tudi Ivanka Brodar, 
Domen Virant, Katarina Spruk in Andreja Humar Gruden. 

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

D
RU

ŠT
VO

 JO
G

A
 V

 V
SA

KD
A

N
JE

M
 Ž

IV
LE

N
JU

 D
O

M
ŽA

LE
, L

JU
BL

JA
N

SK
A

 C
ES

TA
 5

8,
 D

O
M

ŽA
LE



Mladi

9petek, 21. septembra 2018

Polona Mežnar

Kamnik – Gre za promocijo 
festivala, ki so si ga v Osnov-
ni šoli Marije Vere pod 
mentorstvom učiteljice 
mag. Polone Mežnar za-
mislili učenke in učenci, ne-
kateri med njimi zdaj že 
srednješolci: Jerca Šarc, Liza 
Balantič, Klara Vodlan, Nace 
Balantič, Pia Fabijan, Neja 
Marcijan Slapnik, Eva Mar-
kač, Živa Javornik, Toni Lah 
in Lan Kenda Hribar.
Turistična naloga z naslo-
vom Jamfest je bila spomla-
di predstavljena in nagraje-
na s srebrnim priznanjem 
na 32. festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava, zato 
smo jo želeli predstaviti tudi 
javnosti. 
Gre za enodnevni kulturno-
turistični dogodek Jamfest, 
ki bi potekal v poletnem 
času na Jamci na Duplici. 
Udeleženci bi se zbrali že v 
zgodnjih dopoldanskih urah 
in se po interesu razdelili v 
več skupin. Programi v sku-
pinah bi bili v ekološkem 
duhu prijazni z naravo. Ve-
čina udeležencev bi šla peš v 
Kamnik, kjer bi si ogledali 
srednjeveško ulico, grad nad 
Kamnikom, izvedeli bi tudi 
nekaj o pomembnih Kamni-
čanih in si ogledali muzej in 
rojstno hišo Rudolfa Ma-
istra. Za popotnico bi udele-
ženci dobili »jamburger«, 
na sodoben način pripravlje-
no značilno jed s kamniško 
kajžarico, klobaso in kislim 
zeljem. Na Jamci bi potekal 

kulturni festival. Postavili bi 
stojnice, na katerih bi izved-
li različne delavnice in igre 
za najmlajše in tudi odrasle. 
Na Jamci bi za malico udele-
žencem poleg jamburgerja 
ponudili tudi jamkokice, 
jamkoruzo, vodo in neslad-
kane pijače. Festival Jamfest 
bi se zaključil z glasbenim 
nastopom domače glasbene 
rokovske skupine. 
Sodelovanje z lokalnimi šo-
lami je del turističnega pro-
jekta LAS Srce Slovenije, ki 
je sofinanciran s strani 
Evropske unije iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Repu-
blike Slovenije v okviru 

Programa razvoja podeže-
lja 2014–2020.

Mladi tudi na Vikendu 
odprtih vrat Srca 
Slovenije
Veliko mladih obiskovalcev 
so organizatorji našteli tudi 
drugi septembrski konec te-
dna na zdaj že tradicional-
nem Vikendu odprtih vrat 

turističnih ponudnikov na 
območju Srca Slovenije. 
V Kamniku so obiskovalci 
med drugim lahko preizku-
sili svojo umetniško žilico v 
Kulturno umetniškem dru-
štvu Hiša keramike, zakaj 
pa ne majolka, kjer so otroci 
pa tudi njihovi starši, uživali 
ob izdelovanju piščali in se 
posladkali s slivami in peci-
vom.

Mladi se vključujejo  
v turistične projekte
Na 48. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine smo na povabilo LAS Srce Slovenije v sklopu 
Vikenda odprtih vrat v Srcu Slovenije avtorji turistične naloge Jamfest predstavili svoje delo.

Učenci iz Osnovne šole Marije Vere v Kamniku so predstavili svoj Jamfest na Dnevih 
narodnih noš in oblačilne dediščine. / Foto: Polona Mežnar

Jasna Paladin

Tunjice – Kot je povedal rav-
natelj, so v času letošnjih 
poletnih počitnic ugotovili, 
da se na zunanji površini 
nahaja nevaren gol, zato se 
je šola, ki je tudi upravljavec 
igrišča, odločila, da zaradi 
varnosti otrok Podružnične 
šole Tunjice ter na željo kra-
jank in krajanov kupi dva 
nova nogometna gola.
Podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi  je ob tej priložnosti 
med drugim povedal: »Prav 
je, da sta krajevna skupnost 
in šola stopili skupaj, da ste 
se dogovorili in je šola pris-
topila k nakupu novih golov. 

S tem je šola izboljšala po-
goje za svoje učence in seve-
da tudi za tiste, ki igrišče 
uporabljajo v popoldanskem 
času. Naj bodo novi goli 
simbol sodelovanja krajank 
in krajanov s šolo. Športnim 
navdušencem pa želim obi-
lo užitkov na igrišču, čim 
več zadetkov v nasprotniko-
vem golu in naj vaša rekrea-
cija mine s čim manj po-
škodbami.«
Da gre res za tesno sodelo-
vanje vseh krajanov, je pou-
daril tudi predsednik Kra-
jevne skupnosti Tunjice Ma-
tjaž Sedušak, saj so Tunjiča-
ni že v preteklosti redno in z 
veseljem sodelovali pri grad-
nji in posodabljanju igrišča.

Šolsko igrišče ima 
dva nova gola
Za potrebe Podružnične šole Tunjice in rekreacije 
tamkajšnjih krajanov je ravnatelj Osnovne šole 
Frana Albrehta Rafko Lah pred dnevi v uporabo 
predal dva nogometna gola.

Turistična naloga z naslovom Jamfest je bila 
spomladi predstavljena in nagrajena s srebrnim 
priznanjem na 32. festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava.

Kamnik – Drugi septembrski teden je 26 dijakov Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik obiskalo svoje vr-
stnike šole iz Neustadta. Izmenjave med mladimi iz tega 
nemškega mesta in Kamničani so že tradicionalne, saj so 
kamniški gimnazijci tja potovali že štirinajstič. Nemški gim-
nazijci bodo svojim kamniškim vrstnikom obisk vrnili že 
spomladi, ko pridejo v Kamnik. J. P. 

Gimnazijci že štirinajstič na izmenjavi v Nemčiji

Jasna Paladin

Kamnik – Mladinski center 
Kotlovnica in poljska orga-
nizacija Just do it! vabita na 
enotedensko izmenjavo na 
temo umetnosti, ki bo med 
12. in 20. novembrom. Va-
bljeni vsi, stari med 18 in 29 
let, ki bi vas zanimala izkuš-
nja razvoja na področju 

umetnosti in izražanja sku-
paj z udeleženci iz petih 
držav. Delavnice bodo na 
temo gledališča, plesa, petja, 
fotografiranja in filmske 
umetnosti. 
Več informacij dobite na 
info@kotlovnica.si ali 040 
693 213 (Jure Ftičar), prijave 
pa so možne samo še danes, 
21. septembra.

Izmenjava na Poljskem

ZAPLEŠIMO V KAMNIKU 
IN DOMŽALAH 

NOVO: Salsa: pričetek: 8.okt. ob 21.00

Družabni ples - Kamnik ( na Duplici)
Začetni tečaj, pet, 19. okt. ob 19.00
Začetni tečaj, ned, 30. sep. ob 18.30
Nadaljevalni tečaj 1, ned, 30. sep. ob 20.00

Družabni ples - Domžale (OŠ Rodica)
Začetni tečaj, tor, 16. okt. ob 19.00
Nadaljevalni tečaj 1, tor, 16. okt. ob 20.30

INFORMACIJE in PRIJAVE : www.plesniklub-art.com/ 041244244

Plešemo v Športnem klubu Feniks. Vabljeni na skupinske vadbe.
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

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

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

Blanka Štrajhar

Kamnik – Od 3. do 9. sep-
tembra je v znanem italijan-
skem smučarskem središču 
v Cortini d`Ampezzo pote-
kalo svetovno prvenstvo v 
poljskem lokostrelstvu, ki je 
zaradi atraktivnosti med tek-
movalci zelo priljubljeno.
Tekmovalo je 261 tekmoval-
cev in tekmovalk iz 31 držav, 
od tega 15 iz Slovenije. Slo-
venska reprezentanca je bila 
zelo uspešna, saj je izmed 
trinajstih dobitnic medalj 
končala na četrtem mestu 
skupaj z Nemčijo, in sicer z 
dvema individualnima in 
dvema ekipnima medaljama.
Člana reprezentance sta bila 
tudi člana Lokostrelskega 
kluba Kamnik – Jaka Komo-
čar med člani in Žiga Ravni-
kar med mladinci. 
Jaka Komočar je tekmoval v 
članski konkurenci z uk-
rivljenim lokom in se je po 
prvih kvalifikacijah na nez-
nane razdalje s 309 krogi 
uvrstil na 27. mesto, v dru-
gih kvalifikacijah na znane 
razdalje se je uvrstil na 19. 
mesto z rezultatom 317 kro-
gov, skupno je po kvalifika-
cijah zasedel 23. mesto s 
626 krogi, kar pa ni zados-
tovalo za preboj v izločilne 
dvoboje, v katere je napredo-
valo 22 tekmovalcev. Skupaj 
s člansko ekipo pa je bil peti.

Žiga izboljšal državni 
rekord
Žiga Ravnikar je v mladin-
ski konkurenci z ukrivlje-
nim lokom blestel že med 
kvalifikacijami. Na neznane 

razdalje s 362 krogi se je 
uvrstil na 1. mesto, v drugih 
kvalifikacijah na znane raz-
dalje se je uvrstil na 2. mes-
to z rezultatom 336 krogov, 
skupno je po kvalifikacijah s 
698 krogi zasedel 1. mesto. 
S tem rezultatom je izboljšal 
državni rekord za 24 krogov. 
Žiga je bil z doseženim pr-
vim mestom v kvalifikacijah 
že uvrščen v polfinale. Za 
vstop v finale bi moral pre-
magati Angleža Willama Pi-
kea. S 57 : 53 je bil slednji 
boljši, kar je pomenilo, da se 
je Žiga uvrstil v boj za bro-
nasto medaljo. Za nasprot-
nika je imel odličnega Itali-
jana Federica Musolesija. 
Žiga se je na tehnično zah-
tevno progo dobro pripravil, 
bil konstanten na vseh tar-
čah ter Italijana premagal 
ravno na najbolj zahtevni 
tarči in suvereno osvojil bro-
nasto medaljo.

Slovenska mladinska moška 
ekipa v sestavi Žiga Ravni-
kar (ukrivljeni lok), Staš Mo-
dic (sestavljeni lok) in 
Gašper Bolčina (goli lok) je 
tekmovala tudi v ekipni kon-
kurenci. Po kvalifikacijah so 
bili za vrhunskimi Italijani 
in Američani z 2030 krogi 
uvrščeni na tretje mesto. V 
četrtfinalu so po dodatnem 
strelu premagali ekipo Ro-
munije, v polfinalu so mora-
li priznati premoč odličnih 
Američanov, kar je pomeni-
lo, da so se borili za tretje 
mesto z reprezentanco 
Švedske. Pripravili so nam 
veliko veselje, saj so Švede 
premagali s 50 : 41 in osvoji-
li bronasto medaljo.
Veselili smo se tudi srebrne 
medalje Toje Ellison med čla-
nicami s sestavljenim lokom 
in bronaste medalje ženske 
ekipe (Ana Umer, Toja Eli-
son in Tina Gutman).

Žiga dvakrat bronast
Član Lokostrelskega kluba Kamnik Žiga Ravnikar se je s svetovnega 
prvenstva v poljskem lokostrelstvu vrnil z dvema bronastima medaljama.

Žiga Ravnikar

Denis Agović

Mekinje – Že pol ure pred 
tekmo, v nedeljo, 2. sep-
tembra, se je tribuna počasi 
polnila in kmalu po uvod-
nem pisku smo lahko slišali 
vzklike »dejmo Kamnik« z 
vseh strani Stadiona prija-
teljstva. Zbralo se je več kot 
tristo gledalcev, ki so si priš-
li ogledat prvo člansko tek-
mo po dolgem času.
Spremljava moštvoma na te-
renu so bili naši mladi no-
gometaši iz nogometne šole 
Nogometnega kluba Ka-
mnik, navijaška skupina 
Mamuti, nekdanji predse-
dniki, legende našega kluba, 

trenerji, igralci mlajših mo-
štev, starši, podporniki in 
vsak mimoidoči je bil priča 
pravemu spektaklu, ki ga 
Kamnik ne pomni.
Po začetnem otipavanju so 
fantje prevzeli pobudo na 
igrišču, borbeno in odločno 
so se podali v srečanje. Ven-
darle je, brez zadetkov, prvi 
polčas minil z igro »med 
obema kazenskima prosto-
roma«. V drugem polčasu 
so modri nadaljevali s pre-
vlado na igrišču, glasno na-
vijanje in sam ambient je 
verjetno poskrbel za nekoli-
ko treme, ena napaka v ob-
rambi pa je bila dovolj, da so 
gostujoči igralci Litije v 70. 

minuti zadeli – na koncu se 
je izkazalo – odločilni zade-
tek.
Po zadnjem pisku so igralci 
potrto zapuščali zelenico, 
ponosni, vedoč, da so dali 
vse za klubski grb, pa vsee-
no žalostni, ker je ena napa-
ka botrovala prejetemu za-
detku, so pozdravili navija-
če, ki so tudi po zaključku 
srečanja nagradili naše mla-
de fante z velikim aplavzom.
Hvala vsem, ki ste bili priča 
izjemnemu dogodku, igralci 
že stremijo proti naslednje-
mu koncu tedna, ko se bodo 
v gosteh pomerili z Dolom, 
čez dva tedna pa vnovič v 
Mekinjah.

V Mekinje se je vrnil 
članski nogomet
Naše moštvo, sestavljeno iz nogometašev, ki so svoje otroštvo preživeli 
tekajoč po mekinjskem igrišču, bo letos verjetno najmlajše v ligi.

Kamniški nogometaši so se pogumno borili z gostujočo ekipo iz Litije. / Foto: Denis Agović

Jernej Ftičar

Mekinje – Pod koši igrišča v 
Mekinjah so se na šestur-
nem košarkarskem marato-
nu pomerili igralci Športne-
ga društva Tuhinj in Špor-
tno-kulturnega društva 
Mekinje.
Vreme je bilo letos idealno, 
saj je ves turnir igralce in 
gledalce grelo toplo sonce. 
Na vsaki strani so igrali po 
štirje igralci z možnostmi 

menjave vseh igralcev. Tur-
nir je minil v znamenju 
športnega duha in borbe-
nosti, obe ekipi pa sta dali 
od sebe maksimalno, saj je 
bil rezultat vse do konca tek-
me zelo izenačen. Na koncu 
so z rezultatom 348 : 350 
vendarle slavili Mekinjčani. 
Tekmovanje »6 ur košarke« 
je izmenično organizirano 
enkrat v Tuhinju, naslednje 
leto pa v Mekinjah. Ker 
Mekinjčani nismo imeli 

svojega igrišča, smo morali 
turnir organizirati na različ-
nih lokacijah (na parkirišču 
tovarne Kemostik in  za do-
mom ŠKDM, kjer smo mo-
rali zapreti cesto, ki vodi v 
Nevlje), sedaj pa se na na-
šem igrišču nekajkrat letno 
odvijajo razni dogodki. 
Mekinjčani in Tuhinjci se 
bomo seveda srečali tudi 
prihodnje leto, saj je šestur-
ni turnir prijateljska vez, ki 
veže oba kraja.

Pod koši slavili Mekinjčani

Pod koši igrišča v Mekinjah so se na šesturnem košarkarskem maratonu pomerili igralci 
Športnega društva Tuhinj in Športno-kulturnega društva Mekinje. / Foto: Jernej Ftičar

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku

10 KILOMETROV
Informacije: tek@visitkamnik.com in gsm: 051/390 361

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

Pretecimo ga!

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.si
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Bolečine v nogah 

SO KRIVE KRČNE ŽILE?
Stoječe delo, zaradi katerega smo ves dan 
na nogah, pa tudi osemurno sedenje v 
službi so eni izmed glavnih vzrokov za 
utrujene in boleče noge. Naštejemo pa 
lahko še precej drugih razlogov: pretira-
vanje pri telesnih aktivnostih, neprimerna 
obutev, nekatere bolezni, debelost, težave 
s hrbtenico, pa tudi različne okužbe ali 
virusna obolenja in podobno.
Najpomembneje je odkriti vzrok bolečine
Ker je možnih razlogov za boleče noge veliko, je 
treba kar se da zgodaj odkriti pravega. Bolečin ne 
smemo zanemariti, saj nas z njimi telo opozarja in sili 
k ukrepanju. Veliko vzrokov namreč lahko uspešno 
zdravimo. 
Bolečina je lahko napoved hude bolezni 
Utrujene in boleče noge so lahko eden prvih znakov 
zelo hude bolezni – kroničnega venskega 
popuščanja. Bolezen nastane, ker žilam v nogah 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
V Beli štacunci smo zelo dobro založeni tako s kompresijskimi 
povoji kot tudi s kompresijskimi nogavicami. V trgovini zaposlene 
strokovne sodelavke vam bomo svetovale kako jih namestiti in, če 
bo potrebno, vas tudi naučile pravilnega povijanja.

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. 10. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%

oslabijo žilne stene, zato se raztegnejo in razširijo. 
Venske zaklopke krvi ne zmorejo več usmerjati 
navzgor proti srcu, zato ta prične v žilah zastajati, 
tlak v venskem sistemu nog pa se izrazito poveča. V 
nogah najprej občutimo pekoč občutek, postanejo 
utrujene in napete, goleni nam pričnejo otekati. Na 
nogah opazimo modrikaste, zvijugane in čudno 
zasukane žile ter pajkovi mreži podobne drobne 
žilice v koži. Če prve  znake zanemarimo in ne 
ukrepamo pravočasno, lahko bolezen zaradi 
motene oskrbe nog s kisikom in hranili privede do 
propadanje tkiva na spodnjem delu goleni, do 
kroničnih ran in celo gangrene.
Kdaj posumiti na kronično vensko popuščanje? 
Da ne bi spregledali prvih znakov kroničnega 
venskega popuščanja, je dobro vedeti, kaj je tisto, 
kar zanesljivo govori o začetkih te bolezni: 
•  bolečine se zmanjšajo, ko hodimo ali noge      
   dvignemo v višji položaj. 
•  gretje nog težave še poslabša.
•  če noge hladimo, se bolečine zmanjšajo.
•  povijanje nog s povoji ali kompresijske nogavice  
   težave občutno izboljšajo ali jih celo odpravijo.
K zdravniku
Zdravnik - specialist dermatolog ali flebolog bo 
predpisal ustrezno zdravljenje. V prvem stadiju 
zdravljena kroničnega venskega popuščanja in pri 
preprečevanju nastajanja novih krčnih žil je nujno 
potrebna kompresijska terapija oziroma kompresi-
jsko povijanje z elastičnimi povoji. S stiskanjem ven 
od zunaj namreč lahko preprečimo napredovanje 
bolezni in blažimo simptome, žal pa se težave 
vrnejo, če s kompresijskim zdravljenjem prenehamo.
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Miha Štamcar

Kamnik – Ob svojem debiju 
v vlogi prvega trenerja na 
kamniški klopi je Aleš Hri-
bar zabeležil zmago in po-
raz. Ker je šlo za prvi prip-
ravljalni tekmi v novi sezo-
ni, so priložnost za igro do-
bili vsi igralci. V prvi tekmi 
so sicer izgubili proti Salo-
nitu iz Anhovega z 1 : 2, 
nato pa so z 2 : 1 premagali 
zmagovalko turnirja, Poso-
jilnico Aich/Dob.
»Mislim, da smo na pravi 
poti, čeprav se nam še poja-
vlja precejšnje število lastnih 
napak, a je to po svoje logič-
no, saj do zdaj praktično še 
nismo igrali. Do zdaj napa-
da sploh še nismo trenirali, 
bolj smo se ukvarjali s servi-
som in obrambo. V teh dveh 
elementih smo že naredili 
določen korak naprej, med-
tem ko se nam v napadu 
pozna, da imamo še veliko 
stvari odprtih. Zelo dobro 
stojimo glede telesne prip-
ravljenosti, s prihodnjim te-
dnom pa bomo več pozor-
nosti namenili odbojka-
rskim elementom in takti-
ki,« je po domačem turnirju 

dejal Aleš Hribar, ki je mi-
nuli konec tedna s svojimi 
varovanci nastopil na med-
narodnem turnirju v Novem 
Sadu, kjer so se pomerili z 
domačo Vojvodino, grškim 
PAOK-om in ljubljanskim 
ACH Volleyjem. Kamničani 
so v Novi Sad odpotovali ne-
koliko drugače, kot so vaje-
ni. Na pot so se podali z vla-
kom Slovenskih železnic.
Svoje prve preizkušnje ima 
za sabo tudi že prva ženska 

kamniška ekipa, ki se je za 
začetek pomerila z drugo 
ekipo Calcita Volleyja. Po 
zmagi nad mlajšimi klubski-
mi soigralkami so bile boljše 
še od zagrebške Mladosti in 
dvakrat od avstrijskega Grad-
ca. Varovanke Gregorja 
Rozmana so že nekaj časa 
močnejše za 27-letno Eleno 
Vukić, ki je letos poleti s hr-
vaško reprezentanco na sre-
dozemskih igrah v Tarragoni 
osvojila zlato kolajno.
»Izidi na pripravljalnih tek-
mah niso pomembni. Bolj 
pomembno je, da vidimo, ali 
smo na pravi poti in ali bo 
treba kakšne zadeve peljati 
drugače. Za zdaj imamo po-
trditev, da je smer prava, 
moti me le to, da je v igri še 
vedno veliko nesporazumov 
na 'lahke' žoge, ki so prihaja-
le na našo stran, kar bomo 
morali odigrati bolj kakovo-
stno. Ampak verjetno je to 
tudi posledica dejstva, da je 

ekipa v novi zasedbi in da 
sami igri še nismo posvečali 
veliko pozornosti,« je doz-
dajšnje dvoboje svojih varo-
vank komentiral Gregor 
Rozman. Že v soboto in ne-
deljo bodo Kamničanke igra-
le na turnirju v Zagrebu, 
nasprotnice pa bodo domača 
Mladost, Vukovar in Nova 
KBM Branik. 
Pogumno so v novo sezono 
krenile tudi odbojkarice 
druge kamniške ženske eki-
pe, v kateri so v glavnem 
same mladinke. Prav z mla-
dinsko ekipo se v kamni-
škem taboru spogledujejo z 
naslovom državnega prvaka, 
medtem ko bodo v prvi član-
ski ligi skušale čim dražje 
prodati svojo kožo. Sodeč po 
nekaterih tekmah v priprav-
ljalnem obdobju, so na dob-
ri poti. Po zmagi na doma-
čem turnirju so minuli ko-
nec tedna nastopile še na 
turnirju v Benetkah.

S tekme na tekmo,  
s turnirja na turnir
Do začetka državnega prvenstva, v katerem bo imel Calcit Volley kar tri prvoligaše, so še dobri trije 
tedni, za kamniškimi odbojkaricami in odbojkarji pa so tudi prve pripravljalne tekme. Druga ženska 
ekipa je na turnirju za pokal Kamnika osvojila prvo mesto, varovanci Aleša Hribarja so bili drugi, do 
začetka prvenstva pa bo tekem še kar nekaj.

Kamniški odbojkarji so na prvih dveh pripravljalnih tekmah zabeležili zmago in poraz.

V novi sezoni bosta imeli obe prvi ekipi Calcita 
Volleyja nova kapetana. Namesto poškodovane 
Urške Igličar, ki bo najverjetneje morala končati 
športno pot, bo vezni člen med trenerjem 
Gregorjem Rozmanom in igralkami Olivera 
Brulec, ki jo kamniški navijači bolje poznajo s 
priimkom Kostić. Do spremembe je prišlo tudi v 
moški ekipi, kjer bo odgovorno nalogo prevzel 
Maxson Pereira.

Športno plezanje
Betka Debevec, Dominika Kodra, Aljaž Resnik, Timotej 
Romšak in Milan Preskar – člani slovenske mladinske in 
članske reprezentance, so v minulih tednih nanizali nekaj 
odličnih rezultatov. Betka Debevec je na evropskem prven-
stvu v Belgiji v balvanih osvojila 3. mesto. V Belgiji je tekmo-
vala tudi  Dominika Kodra, ki je osvojila 7. mesto.  Aljaž 
Resnik je na tekmi za mladinski evropski pokal v Münchnu 
priplezal do 14. mesta, Timotej Romšak je bil 40.

Triatlon
Na balkanskem prvenstvu v triatlonu, ki so ga gostili v Ma-
kedoniji, so nastopili tudi kamniški triatlonci. Slovenijo so 
zastopali reprezentanti iz Triatlon kluba Trisport Exoterm: 
mladinci  Tjaša Vrtačič, Domen Obreza, Jan Škrjanc, Ajda 
Ahačič in člana Klemen Bojanc in Matevž Planko. Tjaša Vrta-
čič je postala mladinska balkanska prvakinja, Jan Škrjanc je 
osvojil drugo mesto, Ajda Ahačič pa je bila 10. Komplet me-
dalj je z bronom dopolnil Matevž Planko v članski konkuren-
ci, ki je bil absolutno sicer četrti.

Gorski tek
Na 4. kronometru Bukovica, ki je štel za Pokal Slovenije v 
mlajših kategorijah, so se izkazali tudi mladi tekači Kluba 
gorskih tekačev Papež. Med dečki U12 je  zmagal Leon Pe-
šovski Bužan. V kategoriji dečki/deklice U14 je bila Viktorija 
Dolinšek tretja,  Nik Romšak  pa peti. Med dečki U16  je 4. 
mesto pripadlo Alešu Prelovšku, šesto pa Izaku Poljanšku.

Gorsko kolesarstvo
Član Calcit Bike Teama Rok Naglič je v dresu slovenske re-
prezentance na svetovnem prvenstvu v Švici osvojil 44. 
mesto med mlajšimi člani v olimpijskem krosu. 

Šport na kratko
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V družbi Trelleborg Slove-
nija, d.o.o., proizvajamo in 
tržimo visoko kakovostne 
gumenotehnične izdelke 
in pnevmatike. Za okrepi-
tev naše proizvodne ekipe 
vabimo k sodelovanju 
novega sodelavca/sodela-
vko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II.,III. ali IV. sto-
pnja izobrazbe, delovne 
izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več 
izmenah (III- ali IV-izmen-
sko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, 
odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapos-
litev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na email naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na 
naslov Trelleborg Sloveni-
ja, d.o.o., Kadrovski sektor, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Aleš Senožetnik

Snovik – Srečanje veteranov 
in veterank regije Ljubljana 
III je Gasilska zveza Ka-
mnik organizirala pred Ter-
mami Snovik. Srečanja se je 
udeležilo okoli petsto gasil-
cev iz gasilskih zvez Domža-
le, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Komenda, Mengeš, Morav-
če in Šmartno pri Litiji.
Čeprav niso več operativni 
gasilci, pa so veterani po-
memben člen gasilskih or-
ganizacij, saj so vzor in vodi-
lo mlajšim generacijam ga-
silcev, je poudaril kamniški 
podžupan, ki začasno opra-

vlja funkcijo župana, Igor 
Žavbi. Srečanju so pri-
sostvovali tudi predsednik 
komisije za veterane regije 
Ljubljana III Janez Vidic, 
predsednik in poveljnik GZ 
Kamnik Tomaž Zabavnik in 
Gašper Baloh ter prokurist 
Term Snovik Ivan Hribar. 
Zbrani pa so z aplavzom 
nagradili tudi Jožeta Berleca 
starejšega, ki je pred krat-
kim dopolnil 99 let.
Čeprav je bilo v ospredju 
druženje, pa so se gasilci po-
merili tudi v dveh tekmoval-
nih disciplinah, in sicer Vaji 
raznoterosti in Zbijanju tar-
če s staro ročno brizgalno.

Srečanje veteranov
Osemnajsto srečanje gasilcev veterank in 
veteranov regije Ljubljana III je potekalo v 
Snoviku.

Kakšnih petsto veteranov in veterank regije Ljubljana III se 
je zbralo v Snoviku. / Foto: Aleš Senožetnik

Barba Štembergar 
Zupan

Kamnik – Češko mesto 
Ostrava leži ob sotočju rek 
Ostravice, Odre, Lučine in 
Oprave. Je središče Mora-
vsko-šlezijskega okraja. 
Mesto je malo večje od naše 
Ljubljane, na Češkem pa je 
tretje mesto po velikosti. Ne-
koč je živelo od industrije, ki 
je temeljila na uporabi črne-
ga premoga, ki so ga kopali 
na tem območju. Po propa-
du političnega sistema je za-
mrla tudi industrija in mno-
ge proizvodne dvorane so 
ostale zapuščene. Kar nekaj 
pa so jih predelali in jim dali 
novo uporabno vrednost.
V letošnjem juniju je nekaj 
od takšnih tovarniških dvo-
ran, predelanih v odbojkar-
ska igrišča, gostilo neura-
dno svetovno prvenstvo ve-
teranov v odbojki. Mogočne 
dvorane, svetle in sodobno 
opremljene, so le z dekora-
tivnimi fotografijami in zu-
nanjim videzom ohranjale 
spomin na proizvodnjo tur-
bin v teh dvoranah. Čudovi-
to so izkoristili možnosti vi-
sokega in zelo velikega pros-
tora. Ideje posameznikov so 
ob podpori lokalnega okolja 
uspele in sedaj služijo nove-
mu namenu, ki je mestu v 
korist in ponos.
Številne ženske in moške 
ekipe odbojkarskih vetera-
nov so se zbrale v Ostravi na 
Mednarodnem turnirju ve-
teranov (neuradnem svetov-
nem prvenstvu). Ob izjemni 
organizaciji so se izpeljala 

tekmovanja na štirih igri-
ščih, na dveh lokacijah. Za-
nimivo je bilo druženje ekip 
in pogovori s športniki. Itali-
jani imajo na primer držav-
no italijansko ligo, poleg nje 
pa ima trimilijonsko mesto 
Milano, tudi svojo reprezen-
tanco. Ekipe iz Moldavije so 
na prvenstvo potovale kar 
sedem dni … 
To sem slišala na lastna uše-
sa, saj sem bila na prvenstvu 
prisotna. Pa ne kot športnica. 
Bila sem ena izmed podpor-
nic in navijačic moške vete-
ranske reprezentance nad 56 
let iz Slovenije. Našo repre-
zentanco je sestavljalo deset 

mož: Jože Golob, Boštjan 
Jenko, Josip Košuta, Jožef 
Murovec, Marjan Novak, 
Mirko Osolnik, Peter Praper, 
Franjo Pustoslemšek, Niko 
Zupan in Mirko Žagar. 
Zanimivo je, da sta kar dva 
iz naše reprezentance 
Kamničana. Oba nekdanja 
aktivna odbojkarja kamni-
škega odbojkarskega kluba: 
Marjan Novak in Niko Zu-
pan, ki pa že 22 let živi v 
Šenčurju.
Slovenska reprezentanca se 
je na pot v Ostravo odpravila 
v dveh kombijih, ki sta jih 
posodila OK Calcit Volley iz 
Kamnika in ACH Volley iz 

Ljubljane. Ker pa je bilo kar 
nekaj navijačev, je bil potre-
ben še dodaten avto. Štiri-
dnevno bivanje je bilo prijet-
no in za naše moštvo tudi 
naporno. Odigrali so šest te-
kem in zasedli sedmo mes-
to. Najmlajši v ekipi z 59 leti 
je bil Niko Zupan, najstarejši 
pa jih je že napolnil 74. Res, 
dr. Peter Praper je bil najsta-
rejši igralec turnirja in orga-
nizatorji tega niso spregleda-
li. Mnogi tuji tekmovalci in 
tekmovalke so se želeli foto-
grafirati z njim.
Naša ekipa veteranov Slove-
nije si je priskrbela kar ne-
kaj sponzorjev, ki so priskr-
beli športne torbe, drese, 
majice, nogavice in podob-
no. Po zaslugi Slovenske tu-
ristične organizacije smo 
imeli s seboj tudi promocij-
ski material, ki smo ga sku-
paj s kmečko skledo kot ko-
som keramike iz Slovenske 
kulturne dediščine poklonili 
nasprotnim ekipam. 
Predanost odbojki, srce na 
igrišču, dobro voljo in dobro 
družbo je bilo čutiti na vseh 
igriščih in ob druženjih. Ob-
čudovanja vredna je bila 
požrtvovalnost vsakega po-
sameznika, ki je bil del celo-
te. In tako tudi mora biti v 
ekipnem športu. Vrnili smo 
se z lepimi spomini na mes-
to Ostrava, na odlično orga-
nizacijo in izvedbo prven-
stva, na prijetna druženja in 
pogovore. Le okus češkega 
piva je nekako zbledel. To 
pa je še najmanjši razlog, da 
se odbojkarski veterani Slo-
venije še vrnejo v Ostravo.

Veterani na 
odbojkarskih igriščih
Neuradnega svetovnega prvenstva veteranov v odbojki v češki Ostravi sta se udeležila tudi dva 
nekdanja igralca kamniškega kluba – Marjan Novak in Niko Zupan.

Niko Zupan in Marjan Novak / Foto: Barba Štembergar Zupan

Jasna Paladin

Kamnik – Obisk pri Jožetu 
Berlecu je bil 11. septembra 
na njegov 99. rojstni dan 
gasilsko obarvan, kako tudi 
ne, saj je za njim zelo dolga 
in uspešna pot v gasilstvu. 
Obiskali so ga predsednik 
Gasilske zveze Sloveni-
je  Janko Cerkvenik, povelj-
nik Gasilske zveze Slovenije 
Franci Petek, predsednik 
Sveta regije Ljubljana III 
Slavko Jalovec, poveljnik 
Gasilske zveze Kamnik 
Gašper Baloh, predsednik 
Komisije za veterane Gasil-
ske zveze Kamnik Tone Pre-
lesnik, predsednik Komisije 
za veterane PGD Kamnik 
Tone Koželj in član PGD 

Kamnik Janez Repanšek, 
darilo pa mu je predal po-
džupan v začasnem opra-

vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi. Jože Berlec, ki se je 
rodil 11. septembra 1919 v 

Buču, od leta 1921 pa živi v 
Kamniku, je svojo poklicno 
pot prehodil v Titanu, kjer je 
bil več let predsednik tovar-
niške organizacije Rdečega 
križa in organizator krvoda-
jalskih akcij. 
Predvsem pa je bil vseskozi 
predan gasilec in ob 60-le-
tnici svojega članstva v gasil-
skih vrstah je prejel tudi na-
ziv častnega občana, že ne-
kaj let pa je tudi častni po-
veljnik  Gasilske zveze Ka-
mnik.
Tudi v visoki starosti ostaja 
vedoželjen, saj zelo rad bere 
knjige oziroma vse, kar mu 
pride pod roko. Zagotovo bo 
prebral tudi ta članek, zato 
mu vse najboljše ob jubileju 
želimo tudi v uredništvu.

Le še leto dni do stotice
Častni občan občine Kamnik Jože Berlec je te dni praznoval 99. rojstni dan.

S košarico zdravja je gospodu Berlecu za visoki jubilej 
iskreno čestital tudi podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igor Žavbi. / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Ekipa Društva 
upokojencev Kamnik se je 
letošnje poletje udeležila 
gorenjskega prvenstva upo-
kojencev v tenisu, ki so ga 
gostili v Kranju. Kamniške 
barve je zastopalo dvajset 
teniških igralcev in ena 
igralka. »Skupno smo v 
konkurenci osmih ekip 
osvojili tretje mesto, moški 
pa smo celo zmagali. Žal 
imamo v ekipi samo eno 
žensko predstavnico, kar 
nam tudi ob odsotnosti ne-
kaj poškodovanih in upravi-
čeno odsotnih moških ne 
omogoča še boljšega rezul-
tata. Pohvaliti moramo pri-
zadevnost igralk in igralcev, 
ki so se v mesecu pred tek-
movanjem redno udeleže-
vali skupnih treningov, ki 
nam jih je omogočilo 
vodstvo Teniškega kluba 
Duplica,« je nastop na pr-
venstvu opisal Tone Preše-
ren, ki je v kategoriji od 66 
do 70 let tudi zmagal. Na 
zmagovalni oder so se med 
posamezniki v svojih kate-
gorijah povzpeli še Danijel 
Ramšak in Drago Leben na 
drugo mesto in Jože Štritof 
na tretje. Drugo mesto sta 
med pari osvojili tudi dvojici 
Tone Prešeren in Mihael 
Resnik ter Drago Leben in 
Jože Uršič. Kamničani so 
med moškimi ekipami pre-
magali ekipi Tržiča in Škofje 
Loke, v skupnem seštevku 
pa so zaostali le za ekipami 
iz Tržiča in Kranja. J. P.

Prvenstvo gorenjskih 
upokojencev v tenisu
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti 
kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glav-
nega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski 
rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

Aleš Senožetnik

Šmartno v Tuhinju – Na 
Hribčku pri Tonetu Rajsar-
ju, nekdanjem predsedniku 
Krajevne skupnosti Šmar-
tno in občinskem svetniku, 
se je letos zbralo 35 pred-
stavnikov generacije 1958, 
ki letos praznuje okrogli, 
šestdeseti rojstni dan. Ob 
praznovanju pa so se jim 
pridružili še možje in žene.

Skupaj praznujejo okrogle 
obletnice
Kot nam je povedal Tone 
Rajsar, so se vrstniki tokrat 
srečali že za četrto okroglo 

obletnico. Prvič so namreč 
srečanje pripravili ob tride-
setletnici v Kaliževi gmajni 
na Velikem Hribu, drugič 
ob štiridesetletnici v gostilni 
Lovec na Lazah, tretjič pa so 
se ob abrahamu dobili pod 
Gorjupovim kozolcem v Si-
dolu.
Večinoma gre za prijatelje iz 
Tuhinjske doline ter drugih 
koncev kamniške občine. 
Poleg letnice rojstva pa jim 
je skupno veselje do druže-
nja, zato so se povabilu or-
ganizatorja srečanja Toneta 
Rajsarja z veseljem odzvali. 
»Lahko se pohvalimo, da 
imamo poleg običajnih jubi-

lantov tudi papeža, škofa, 
pilota, polkovnika in več kot 
dohtarja – celo primarija 
imamo,« o gostih nekoliko 
hudomušno, a vendar res-
nično pripomni Tone Raj-
sar.

Priložnosti za srečanja bo 
še kar nekaj
To pa nikakor ni zadnje sre-
čanje. Kot pravi organizator, 
ki že nekaj let organizira 
tudi druženje voznikov sta-
rodobnikov, se bodo sreče-
vali tudi ob prihodnjih jubi-
lejih, vse dokler ne bodo 
napolnili okroglih sto let.

Veselo snidenje generacije
Na Hribčku nad Šmartnim v Tuhinju so se že četrtič ob okroglem jubileju srečali prijatelji in znanci 
generacije 1958.

Najstarejši in najmlajša predstavnika generacije: Tone 
Rajsar in Marjeta Habun / Foto: Aleš Senožetnik

Na Hribčku pri Tonetu Rajsarju so se zbrali predstavniki generacije '58, ki letos praznuje 
šestdeseti rojstni dan. / Foto: Aleš Senožetnik

Marta L. Tomšič

Sidol – Ko nastopi avgust in 
z njim obletnica prvega sre-
čanja rodbine Jeras, se za-
konca Andreja in Štefan Ka-
dunc iz Sidola spomnita, da 

je leto naokoli. Prvega sep-
tembra sta nas pod kozol-
cem na domačem domu po-
vezala že sedmič. Prijetno 
druženje so ob zaključku 
polepšali Ljudski pevci iz 
Tuhinjske doline (na sliki).

Rodbina Jeras

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_kam_16
NALOGA

3 6 1 9
7 4 9 5

8 6 2
8 6 5 1

5 7 1 9
1 2 3 4
6 7 4

2 6 1 4
9 3 8 5
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REŠITEV

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

8 7
1 5 2
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REŠITEV

1 4 3 7 8 9 6 5 2
5 6 9 3 1 2 7 4 8
2 8 7 5 6 4 1 9 3
9 5 2 6 7 8 3 1 4
3 7 8 1 4 5 9 2 6
4 1 6 9 2 3 5 8 7
7 9 4 2 3 1 8 6 5
6 2 5 8 9 7 4 3 1
8 3 1 4 5 6 2 7 9
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1386
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416923587
794231865
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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.                        

sudoku_LAZJI_18_kam_16
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3619
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674

2614
9385
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478926351
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617584923
835269714
294137865

Kamniški sudoku

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Mlada 
umetnica in članica KUD 
Hiša keramike, zakaj pa ne 
majolka Anna Rosa Tomšič 
Jacobs danes in jutri, 21. in 
22. septembra, v gozdu v 
Kamniški Bistrici pripravlja 
zanimiv dvodnevni tabor na 
temo »popotnik v škrato-

vem svetu«.  Sodelujoči 
bodo pri svojem ustvarjanju 
uporabili izključno naravne 
materiale, ki bodo na voljo 
na mestu dogajanja, nastala 
dela pa bodo razstavili v 
gozdu in jih nato prepustili 
razkroju. Razstavo bodo od-
prli jutri, 22. septembra, ob 
18. uri Pri Jurju v Kamniški 
Bistrici.

Gozdna galerija Brat 
Škrat
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DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 22. septembra, ob 20. uri, Velika dvorana
Koncert Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik & 
Moonlight Sky: Ko se srečata rock in klasika

Cena vstopnice: 10/8 evrov

Torek, 25. septembra, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Tilen Artač

Koncert z večerjo

Cena vstopnice: 12 evrov

Četrtek, 27. septembra, ob 18.30, Klub Kino dom
Glasbena šola Kamnik: A me slišiš?

Baročna soareja

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Ponedeljek, 1. oktobra, ob 19. uri, Klub Kino dom
Noah Charney: Svetlana Makarovič in Svetlana Slapšak

Pogovorni večer

Vstop prost!

Četrtek, 4. oktobra, ob 19.30, Velika dvorana
SNG Nova Gorica: Realisti (kabaret)

Maistrov abonma, izven

Cena vstopnice: 15/12 evrov 

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sobota, 22. septembra, od 14. do 17. ure, Samostan 

Mekinje
Delavnica Umetnost z drugega zornega kota – ponaredki

Partner projekta Preobrazba dr. Noah Charney bo v dveh delih izvedel 
zanimivo delavnico o umetnosti z drugega zornega kota – kriminalu 
v umetnosti, njegovi akademski specializaciji. Prvi del bo namenjen 
ponaredkom, kjer se bomo ozrli na slavne ponarejevalce, trike, ki so 
preslepili svet umetnosti, in še mnogo več.

Prireditve v septembru in oktobru

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 septembru? ter na spletni 
strani Zavoda za turizem in šport v obči-
ni Kamnik www.visitkamnik.com.

Sreda, 26. septembra, od 18.30 do 20.30, Samostan 

Mekinje
Pogovorni večer »Večna mladost in živost – kaj vemo na 
novo«

O tem, kaj je bližina, kaj je intimnost, kaj nas resnično povezuje v 
partnerskem odnosu, kako se intimno odmikamo in približujemo, in 
še o čem drugem bo tekla beseda v intervjuju, kjer je Noah Charney v 
vlogi radovednega in spoštljivega spraševalca. Odgovarjala bosta nič 
romantična, ampak z življenjskimi izkušnjami prekaljena Leonida in 
Albert Mrgole iz Zavoda Vezal.

Sreda, 3. oktobra, od 18. do 21. ure, Samostan Mekinje
Delavnica Umetnost z drugega zornega kota – kraja 
umetnin

Dr. Noah Charney bo v drugem delu delavnice obravnaval kraje ume-
tnin in plenjenje antikvitet, ki sta imenovana kot tretja največja krimi-
nalna trgovina na svetu, takoj za trgovino z drogami in orožjem. 
Spoznali bomo znane zgodbe kraj umetnin, organiziran kriminal in 
teroristična plenjenja starin.

Četrtek, 4. oktobra, od 18. do 19.30, Samostan Mekinje
Predavanje o znanih Kamničanih – Franc Pirc

Predavanje je prvo v nizu tematskih predavanj Vande Rebolj o znanih 
Kamničanih, s katerimi želimo le-te približati občanom Kamnika in 
drugim, ki jih tema zanima. Prvo predavanje bo lahkoten sprehod z 
besedo in izvirnimi slikami skozi življenje sadjarja in misijonarja Fran-
ca Pirca, ki se je rodil v Kamniku leta 1785.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK IN KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KA-
MNIK

Sreda, 3. oktobra, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Potopisno predavanje: Skandinavija

Predavatelj Jan Vrhovnik bo predstavil zanimivo popotovanje z avto-
domom po državah severne Evrope.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 22. septembra, od 10. do 15. ure, vhod v park
Slikarska delavnica

Ljubitelje risanja in slikanja vabimo, da se nam pridružite na slikar-
skih delavnicah, kjer boste pod vodstvom slikarke in likovnega peda-
goga ustvarjali na prostem, v primeru slabega vremena pa v prostorih 
Arboretuma. Delavnica je brezplačna. Plača se vstopnina v park. Ob-
vezna prijava do petka, 21. septembra, na prireditve@arboretum.si.

 

Nedelja, 23. septembra, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod, strokovno vodenje

Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste na jutranjem sprehodu s 
strokovnjakom opazili marsikaterega ptiča, ki se skriva v krošnjah 
dreves in grmov. Priporočamo, da s seboj prinesete daljnogled. Plača 
se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava do petka, 
21. septembra, na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 29. septembra, od 10. do 11. ure, pristava
Izdelava cvetličnih kazal, otroška delavnica

Na delavnici bomo izdelovali cvetlična kazala za knjige. Uporabili 
bomo posušene cvetove in jesenske liste. Plača se vstopnina v park. 
Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava do petka, 28. septembra, na 
prireditve@arboretum.si. 

Sobota, 29. septembra, od 10. do 11. ure, vhod v park
Jesenske barve v parku, strokovno vodenje

Zakaj se listje jeseni obarva v paleto različnih odtenkov in kateri so 
najlepši jesenski prizori v parku, vam bomo razkrili na vodenem ogle-
du. Plača se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava 
do petka, 28. septembra, na prireditve@arboretum.si.

 

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 5. oktobra, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Zarota Pimpov: Prvi udarec!

Večer improvizacijskega gledališča

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK –  
PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Petek, 21. septembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet v Gozd – 
zavetišče v Gozdu – ali na Šenturško Goro

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

Petek, 21. in 28. septembra ter 5. oktobra, ob 13.40, OŠ 

Marije Vere
The Producers

Osnovnošolska delavnica ustvarjanja in organiziranja dogodka. Ude-
ležba je brezplačna.

Petek, 21. in 28. septembra ter 5. oktobra, ob 14.40, OŠ 

Marije Vere
Verine ustvarjalne delavnice

Osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka. Udeležba je 
brezplačna.

Nedelja, 23. in 30. septembra, ob 16. uri, MC 

Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa. Udeležba je brezplačna.

Ponedeljek, 1. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na planinsko 
transverzalo po Mljetu

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

Od ponedeljka, 1. oktobra, do petka, 5. oktobra, od 

17. do 21. ure, Svetovalna pisarna za starejše
Medgeneracijsko osnovno računalniško izobraževanje

Prijave na telefonski številki 040 693 088 (Martina Ozimek) ali 070 
405 484 (MC Kotlovnica). Udeležba je brezplačna.

Sreda, 3. oktobra, ob 13.55, OŠ Marije Vere
Verine miške

Mala šola organizacije impro dogodkov. Udeležba je brezplačna.

Petek, 5. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na nadaljevanje 
planinske transverzale po Mljetu.

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

TERME SNOVIK

Sreda, 26. septembra, ob 17. uri, Terme Snovik, v 

seminarskem prostoru Hrast
Osnove evropske naravne medicine – kneippanje

Na dogodku bodo predstavljena osnovna načela zdravega načina živ-
ljenja po znanem evropskem zdravilcu Sebastianu Kneippu.

Sreda, 3. oktobra, ob 16. uri, Terme Snovik
Kulinarična delavnica: zdrave sladice

Na delavnici boste spoznali, kako zdrave so lahko sladke pregrehe.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK 

Sreda, 26. septembra, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice
Dnevi evropske kulturne dediščine  v Medobčinskem 
muzeju Kamnik

Muzejski večer: Mija Ogrin: Arheološka dediščina visokogorja 



Zahvale

15petek, 21. septembra 2018

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
oko zapremo in v spominu  
vedno znova te uzremo.
Srce se tiho zjoče, solze polnijo oči, 
a ti mirno spiš,
bolečin več ne trpiš,  
a sedaj trpimo mi,
saj te več med nami ni.

28. septembra mineva leto žalosti in praznine,  
ko za vedno zaprla je oči

Majda Korošec
Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižgete 
svečko ali poklonite cvet in se z lepo mislijo spomnite 
nanjo.

Tvoji najdražji

ZAHVALA

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V 71. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila draga mami, 
babi, sestra, hči in tašča

Tilka Gregorinčič
z Duplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem, našim sodelavcem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove. Posebna za
hvala družini Hriberšek in sestri Jelki za vso pomoč in 
tolažbo. Zahvala tudi ge. Reberšek za poslovilne besede, 
pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Kamnik, avgust 2018

Per aspera ad astra. 

Zapustila nas je naša draga 
mama, babica in prababica

Slavica Perhavec
16. 4. 1932–3. 9. 2018

Erika, Zala, Luna
Kamnik, september 2018

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 77. letu nas je zapustil naš dragi

Martin Galjot
iz Podgorja pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga spremljali na poti življenja in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župni
ku za lepo opravljen obred, pevcem Grm in trobentaču. 
Hvala vsem in vsakomur posebej za izrečeno sožalje, po
darjeno cvetje, sveče, za darovane svete maše in ostalo 
pomoč.

Žena Silvi, Sonja, Paula in Katja z družinami
September 2018

ZAHVALA

Kar je bilo videnega, 
je minilo – ostali so 
spomini in ljubezen.
Odšla je k tistim, 
ki jih je ljubila. 

Tiho se je poslovila naša mami, babi, prababi, tašča, 
sestra in teta

Antonija Jeran
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, in še posebej 
vsem, ki ste ji nudili podporo zadnja leta njenega življe
nja. Od nje smo se poslovili na kranjskem pokopališču v 
družinskem krogu. 

Njeni: Helena, Lojze, David, Maja, Gorazd, Nika, Hanna
Kranj, Laško, Ptuj

ZAHVALA

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

V 83. letu nas je zapustil naš  
dragi ata, stari ata, brat in stric

Janez Stražar st.
po domače Matjanov Ivan iz Šmartna v Tuhinju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prija
teljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Hvala dr. Plešnar in patronažni sestri Aniti Virjant za 
vso pomoč in podporo. Zahvala g. župniku Simonu Lor
berju za lepo opravljen obred in g. Francu Resniku za 
ganljive poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste našega ata 
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
September, 2018

www.pogrebnik.si

DEŽURNE 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

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, povsod te 
slišimo vsi, med nami si.

Utrujen od bolezni je zaspal naš 
dragi mož, oče in dedek

Franc Spruk
24. 7. 1941–8. 9. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani. Zahvala tudi za vsa ustna in pisna sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Hvala pevcem za lepo odpete 
pesmi, hvala trobentaču in g. župniku za lepo opravljen 
obred.

Žalujoči: žena Jožica z družino

Sreda, 3. oktobra, od 11. do 20. ure, Muzej – grad 

Zaprice
Maraton industrijske dediščine (smodnišnica)

Več informacij: https://www.muzej-kamnik-on.net/. Vsi dogodki so 
brezplačni in se začnejo na gradu Zaprice. Za delavnici in za Pot smo-
dnika in tovarištva se prej prijavite: muzej: 01 8317 662 in marko.ku-
mer@guest.arnes.si. Število mest je omejeno na 20 udeležencev.

DRUŠTVO SV. JAKOBA

Petek, 21. septembra, ob 20. uri, dvorana 

Frančiškanskega samostana v Kamniku
Večer, posvečen Darinki Slanovec, pesnici in karitativni 
delavki, ob 70-letnici 

Njena literarna dela bodo brali: Barbara Božič, Tone Ftičar, Jože Urba-
nija in Marta Zabret. V glasbenem programu bosta nastopila: kitarist 
Matic Smolnikar in Komorni moški zbor Lek s pesmimi slavljenke, ki 
jih je uglasbil dirigent zbora, maestro Milivoj Šurbek. 

Petek, 5. oktobra, ob 17.30, dvorana Frančiškanskega 

samostana v Kamniku
Večer z ljudsko pesmijo in Predicami

Program bo povezovala Jelica Slavič.

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Torek, 25. septembra in 2. oktobra, od 17. do 19. ure, 

Pravljična soba Knjižnice Franceta Balantiča 

Kamnik Vila 
Čira Čara – ustvarjalne delavnice

Otroci od 5. do 12. leta se lahko vpišejo na torkove ustvarjalne delav-
nice, kjer bodo v prijetnem vzdušju oblikovali glino, mozaik, volno, 
slikali na steklo, svilo pod strokovnim vodstvom Rosane Kleindienst. 
Prijave in dodatne informacije: rosanaart@yahoo.com.

KUD HIŠA KERAMIKE

Ponedeljek, 1. oktobra, od 18. ure do 20.30
Delavnica vrtenja na lončarskem vretenu (za odrasle)

Delavnico bo vodila oblikovalka Živa Slavec. Cena delavnice, ki bo 
potekala štiri zaporedne ponedeljke, je 80 evrov. 

Torek, 2. oktobra, od 18. do 20.30
Delavnica oblikovanja uporabnih keramičnih predmetov (za 
odrasle)

Delavnico bo vodila oblikovalka Sanda Kürbus. Cena delavnice, ki bo 
potekala štiri zaporedne torke, je 80 evrov.

Sobota, 6. oktobra, od 11. do 12. ure
Delavnica oblikovanja gline za otroke

Delavnica je že ustaljena praksa v Hiši keramike in bo od oktobra 
dalje spet potekala ob sobotah dopoldne. Je brezplačna, vodi jo slikar-
ka Anna Rosa Tomšič Jacobs.

Prijava za otroške delavnice ni potrebna. Za ostali dve delavnici pa 
prosimo za prijave na e-naslov: kud.hisakeramike@gmail.net ali na 
telefon 031 645 645.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA 

Nedelja, 30. septembra, od 8. do 20. ure, Kamniška 

Bistrica
Tekmovanje v kuhanju Firštovega golaža – Okusi Kamnika

Prijave do 27. septembra, informacije:  
TD Kamniška Bistrica 070 818 400

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN`K

Nedelja, 30. septembra, ob 15. uri, Budnarjeva 

domačija
Otroške pravljice in delavnice

Pravljice, petje in delavnica izdelave mečev in ščitov z uporabo narav-
nih materialov. Vodi Ivanka Učakar.
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Bojana Klemenc

Tunjice – Člani tunjiškega 
društva so na področju obu-
janja in ohranjanja starega 
sadjarskega znanja aktivni 
že vrsto let. S sadovnjakom 
starih sadnih sort in z vzgo-
jo sadik sort, ki jih pri nas že 
skorajda ni več mogoče do-
biti, so na področju obujanja 
starega znanja prava red-

kost. Ravno zato so pripravi-
li dan odprtih vrat v muzeju 
starih sort na Prevali, kjer so 
predstavili svoje delo in bla-
goslovili sadove letine. Ta je 
bila letos še kako radodarna.
Sadjarski center v Tunjicah 
je del nastajajoče krožne 
sadjarske poti po Tunjiškem 
gričevju. V nekdanjem žu-
pnijskem sadovnjaku dru-
štvo vzpostavlja nasad starih 

sadnih sort z okoli 150 sad-
nimi vrstami. »Letos smo 
cepili še 150 novih sadik. 
Ljudje pogrešajo pravi okus 
jabolk, tistih, ki so jih lahko 
okušali nekdaj. Danes so ja-
bolka na trgovinskih policah 
lepa na pogled, navznoter pa 
prazna, zato si vedno več 
ljudi želi tudi sort jabolk, ki 
so bile nekdaj na mizi v vsa-
ki kuhinji. Najbolj iskana 

sorta je zagotovo carjevič,« 
razlaga Valentin Zabavnik. 
V sadjarskem centru jim že 
zmanjkuje prostora, zato 
bodo v prihodnje sadili dre-
vesa po celotni vasi in tako 
spremenili Tunjice v muzej-
sko vas. »Zadnji dve leti za-
radi vremena ni bilo nič ja-
bolk, letos jih je preveč, zato 
marsikdo ne ve, kam z nji-
mi,« še pove Zobavnik.

Sadja je letos celo preveč
Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice so v soboto, 8. septembra, pripravili dan odprtih vrat.

Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice nameravajo v 
muzej starih sadnih sort v prihodnje spremeniti kar celoten 
kraj, saj jim prostora v sadovnjaku že zmanjkuje. 

Spedenaj si 
gud šiht in 
hudo nagrado.

 
NAJUGODNEJŠE SKLENI PA TUDI 

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE IN PREJMI  
SUPER UGODNOSTI. 

080 20 60

Vključi se v brezplačen program 
Varuh zdravja in prejmi majico 
Vzajemne ali spodnjice Freegun. 

Obiščite nas v poslovalnici Kamnik, 
na Ljubljanski cesti 4a.

Za več informacij smo dosegljivi na tel. 
številki 01 83 09 960 ali 041 276 687 

(Roman Jeran, svetovalec na terenu).

Jasna Paladin

Volčji Potok – Nedelja, 9. 
septembra, je bila v Arbore-
tumu v znamenju otroškega 
smeha, zabave, glasbenega 
dogajanja in različnih aktiv-
nosti.
Na dveh odrih so za glasbo, 
ples in nastope poskrbeli 
številni izvajalci. Slišali smo 
legendaren Dan ljubezni 
skupine Pepel in kri, uspe-
šnice Omarja Naberja in 
Alenke Gotar, pesmi iz Mu-
zikla Madagaskar v izvedbi 
Eve Černe in Gašperja Riflja 
ter še mnogo drugih. Čarob-
nost dogodka so nad tla po-
nesli Dunking Devils s svo-

jimi trampolinskimi akroba-
cijami. Obiskovalce je priča-
kalo več kot sto glasbenih, 
športnih in ustvarjalnih de-
lavnic, ki so jih pripravili po-
krovitelji in partnerji Čarob-
nega dne. Najmlajše je nav-
dušila pobarvanka, velika 
kar štirideset kvadratnih 
metrov.
Glavni organizator dogodka 
Zavod Zaupanje je s pomoč-
jo pokroviteljev in partner-
jev Čarobnemu dnevu vdih-
nil tudi dobrodelno noto, saj 
bodo otrokom iz socialno 
ogroženih družin omogočili 
obisk različnih tečajev in 
drugih izvenšolskih aktivno-
sti.

Čarobni dan znova 
napolnil Arboretum
Že deseto leto zapored je Čarobni dan v 
Arboretum privabil množico mladih družin; letos 
so našteli približno dvajset tisoč obiskovalcev.

Barbara Novak, direktorica Zavoda Zaupanje, ki je 
organizator Čarobnega dne, je tudi letos razrezala  
slastno torto.

Kamniška Bistrica – Turistično društvo Kamniška Bistrica 
vabi na prireditev Halo na finfranje – tekmovanje v kuhanju 
Firštovega divjačinskega golaža, ki bo v nedeljo, 30. sep-
tembra, pri planinskem domu v Kamniški Bistrici. Število 
mest je omejeno, tekmovalne ekipe pa lahko štejejo do štiri 
člane. Zbor prijavljenih ekip bo ob 9. uri, kuhati pa se bo 
začelo ob 10. uri. Delo ekip bo ocenila tričlanska strokovna 
komisija, prve tri najbolje ocenjene bodo dobile nagrade. Po 
razglasitvi rezultatov bo sledilo druženje ob živi glasbi. Ekipe 
se morajo prijaviti do petka, 28. septembra, in sicer na šte-
vilko 070 818 400 ali e-naslov kamniskab@gmail.com. J. P.

Tekmovanje v kuhanju Firštovega golaža
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208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. 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 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - 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 108 EUR pri pologu v višini 30% 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 07.08.2018 znaša 8% 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 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 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. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO


