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Ča so pis ob či ne Kamnik, 24. maj 2019, leto 4, šte vil ka 10 

Bojana Klemenc

Kamnik – Pogosto smo z 
vseh strani bombardirani z 
odmevnimi naslovi o doga
janju v zdravniških krogih, 
predvsem o negativnih pla
teh. Tako je bil preslišan 
glas specialistov družinske 
medicine, ki si želijo delati 
dobro, kakovostno, prijazno 
do bolnikov, ki razumejo in 
se zavedajo, da je podlaga za 
dobro, hitro diagnostiko in 
manjšo možnost zdravni
ških napak prav v tem, da si 
vzamejo čas. Njihova pobu
da je bila popolnoma nepri
merno komentirana in pri
pisana potrebi po več denar

ja za njihovo delo. Je temu 
res tako? 
Ali gre Kamnik z odpoved
mi delovnih razmerij lahko 
po poti kranjskih družin
skih zdravnikov?
Zdravniki družinske medi
cine v ZD Kamnik zatrjuje
jo, da je trenutno stanje za
radi dveh novih zaposlenih 
zdravnikov in podaljšanja 
delovnega razmerja z upo
kojeno zdravnico še obvlad
ljivo. A situacija se lahko 
kmalu spremeni, saj je cela 
generacija zdravnikov tik 
pred upokojitvijo. Dr. Tjaša 
Schwarzbartl pojasnjuje: 
»Obstoječe ambulante – z 
izjemo dveh novih – so pre

obremenjene, saj so v prete
klih letih morale brez omeji
tev opredeljevati nove paci
ente. Zaradi pravil ZZZS ne 
moremo enakomerno pre
razporediti že opredeljenih 
pacientov in tako razbreme
niti preobremenjenih am
bulant. Vse stare ambulante 
so po številu opredeljenih 
bolnikov in količnikov (raz
lično stari pacienti pomeni
jo različno število količni
kov) nad slovenskim pov
prečjem in krepko nad spre
jetimi standardi in normati
vi. Ker nam ZZZS nalaga 
vedno več administrativne
ga dela, nam še dodatno pri
manjkuje časa za kvalitetno 

obravnavo bolnikov. Zdrav
niki in medicinske sestre 
delamo na robu zmogljivo
sti, tudi na račun svojega 
prostega časa in svojih dru
žin, zato se že kažejo znaki 
izgorelosti s pogostejšo bol
niško odsotnostjo.«

Skrb občanov še 
nepotrebna
Dr. Sašo Rebolj, specialist 
družinske medicine in di
rektor ZD Kamnik, sporoča, 
da delo družinskih ambu
lant v ZD Kamnik ni okrnje
no, a hkrati tudi opozarja.

Zdravniki (za zdaj) 
brez odpovedi
Problematika preobremenjenosti zdravnikov družinske medicine je prisotna v vrsti zdravstvenih 
domov po Sloveniji. Ali gre Kamnik z odpovedmi delovnih razmerij lahko po poti kranjskih družinskih 
zdravnikov?

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
leta 2016 že prejela srebrni 
znak zelene destinacije, le
tos pa so se na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik odločili za zahteven 
postopek obnovitve znaka, a 
bili pri tem še bolj uspešni. 
Ocenjevalna komisija je na
mreč sklenila, da je Kamnik 
ena izmed ocenjevanih de
stinacij, ki je najbolj napre
dovala, in si zato zasluži zla
ti znak. Do sedaj je zlati 
znak Slovenia Green Desti
nation imelo šest destinacij, 
in sicer Ljubljana, Podčetr
tek, Bled, Rogaška Slatina, 
Komen in Miren Kras.
»Izjemno sem ponosen, da 
je Občina Kamnik v teh šti
rih letih napredovala do zla
tega znaka Slovenia Green 
Destination. To je dodatna 
potrditev, da vsi skupaj tako 
pri razvoju turizma kot ce
lotne občine stopamo po 
poti ustvarjanja celostne ze
lene destinacije. Gre za traj
ni projekt in odgovornost 

vseh deležnikov na celot
nem območju. Je pa to tudi 
obveza za naprej, za dosega
nje novih trajnostno narav
nanih produktov in dožive
tij,« je ob tem dejal župan 
Matej Slapar. Zlatega znaka 
pa je zelo vesel tudi direktor 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik dr. Tomaž 
Simetinger, ki poudarja, da 
je uspeh plod dobrega dela t. 
i. zelene ekipe in številnih 
vključenih deležnikov. »To 
je dodatno priznanje, da 
smo pri razvoju turizma na 
pravi poti in da Kamnik je 
prepoznan kot zelena desti
nacija. Ob tem se zahvalju
jem vsem turističnim ponu
dnikom, ki nam sledijo na 
tej poti, in vsem, ki so v po
stopku obnovitve znaka so
delovali. Z razvojem zelene
ga turizma bo občina Ka
mnik še bolj prepoznana na 
domačem in tujem trgu. 
Moramo pa se zavedati, da 
je trajnostni razvoj pot, in 
ne cilj. Sam verjamem, da 
na tem področju lahko dose
žemo še več.«

Kamnik je zlata 
turistična destinacija
Slovenska turistična organizacija in Zavod 
Tovarna trajnostnega turizma sta Občini Kamnik 
podelila znak Slovenia Green Destination Gold, s 
čimer so nadgradili dosedanji srebrni znak. Gre 
za pomembno priznanje kamniškemu turizmu, ki 
je tudi v tujini prepoznan kot zelena destinacija.
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V mesto prihaja 
Kamkolo
V Kamniku bo 8. junija zaži-
vel sistem izposoje električ-
nih koles, ki se je v številnih 
mestih izkazal kot koristno 
alternativno prevozno 
sredstvo. Uporaba koles bo 
za občane brezplačna, pot-
rebna pa bo registracija.

stran 3

AKTUALNO

Godičani pričakujejo 
ureditev prometa
Krajani Godiča so nezado-
voljni zaradi preozkih cest, ki 
vodita do Slovenia Eco Re-
sorta. S predstavniki občine 
so se nedavno zbrali na zbo-
ru krajanov, a bistvenih so-
glasij niso dosegli.
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POGOVOR

Dragocene izkušnje  
z Everesta
Pred nekaj dnevi je minilo 
štirideset let od takrat, ko 
smo Slovenci prvič stopili na 
najvišjo goro sveta. Po-
membno vlogo v odpravi so 
odigrali tudi trije člani AO 
Kamnik. Pogovarjali smo se 
z Bojanom Pollakom.
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ŠPORT

Štiri zmage za Calcit
Tekmovalci Calcit Bike Tea-
ma so na 22. kamniškem 
krosu za gorske kolesarje 
dosegli štiri zmage, med eli-
to pa je s sedmim mestom 
za odličen rezultat poskrbel 
Rok Naglič.

stran 15

Vljudno vabljeni, da nas od 3.6.2019 dalje  
obiščete na novem naslovu Glavni trg 3, Kamnik. 

Delavska hranilnica je v Kamniku našla nov dom. 
Da ga boste lažje našli in opremili tudi vi,  
VSEM OBČANOM KAMNIKA DO 31.7.2019 nudimo  
VSE DH KREDITE BREZ STROŠKA ODOBRITVE.

DH Poslovna enota  
Kamnik

Na novi 
lokaciji! 
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Jasna Paladin

Kamnik – Uradna statistika 
potrjuje, da se tudi v občino 
Kamnik priseljuje vse več 
tujcev. Migracije so torej dej-
stvo. Takšni ljudje potrebu-
jejo osnovne informacije, 
kako do dokumentov, zdrav-
nika, v šolo, do dela, znano 
pa je, da je njihovo socialno 
vključevanje najuspešnejše 
tam, kjer se priseljenci poču-
tijo dobrodošle in sprejete.

Spodbujati kulturo, ki je 
naklonjena sprejemu 
priseljencev
Tudi občina Kamnik želi biti 
strpnejša, bolj odprta, saj se 
zavedajo, da priseljenci lah-
ko prinesejo tudi marsikaj 
dobrega. Kako torej lahko 
prispevamo k strpnejši 
družbi tudi v našem lokal-
nem okolju? 
Številne aktivnosti, ki bodo 
pripomogle k temu, so zbra-
ne v okviru projekta PlurAlps. 
Gre za mednarodni projekt v 
okviru programa Območje 
Alp, ki se približno leto dni 
izvaja tudi v občini Kamnik. 
Slovenski partner pri tem 
projektu je Urbanistični in-
štitut RS, njegovo izvajanje 
sofinancirata Evropski sklad 
za regionalni razvoj prek In-
terregovega programa za ob-
močje Alp in nemško Zve-
zno ministrstvo za okolje, 
varstvo narave, gradnjo in 
varnost reaktorjev. 
Namen projekta PlurAlps je 
razvijati in spodbujati kultu-
ro, ki je naklonjena spreje-
mu priseljencev, ter izbolj-
šati znanje in ozaveščenost 
o vključevanju vseh prise-
ljencev v alpskih območjih 
ter izboljšati ozaveščenost 
javnosti o pozitivnih učin-
kih pluralizma.

V občini Kamnik je par-
tnerjev v projektu več, in 
sicer Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Zasebni 
vrtec Zarja, Mladinski cen-
ter Kotlovnica, Center za 
socialno delo Kamnik in 
Javni zavod Cene Štupar, 
večino aktivnosti pa bodo 
izvedli v letošnjem letu. 
»Mladinski center Kotlov-
nica že izvaja gledališke de-
lavnice za mlade tujce kot 
nadgradnjo začetnega teča-
ja slovenščine. Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik 
bo oblikovala medkulturno 
premično knjižno zbirko, 
ki bo dostopna vsem osnov-
nim šolam in vrtcem v ob-
čini Kamnik. V  času traja-
nja Križnikovega pripove-
dovalskega festivala 2019 
bo en pripovedovalski večer 
namenjen priseljencem. 
Vrtec Zarja bo organiziral 
izobraževanje za strokovne 
delavce in kulturni dogo-
dek na temo medkulturne 

raznolikosti. Pripravljena 
bo zloženka v več jezikov-
nih različicah  z osnovnimi 
informacijami, ki jih potre-
bujejo priseljenci. V orga-
nizaciji Društva UP Jeseni-
ce pa se izvaja tudi usposa-
bljanje za kulturne media-
torje, ki bodo pomagali 
priseljencem pri urejanju 
različnih vsakodnevnih za-
dev,« nam je projekt 
predstavila Barbara Straj-
nar z Občine Kamnik.

Most med večinskim 
prebivalstvom in 
manjšinskimi skupinami
Omenjeno usposabljanje za 
kulturne mediatorje so mi-
nuli teden pripravili tudi v 
mekinjskem samostanu. 
Dvodnevno delavnico je vo-
dila Faila Pašić Bišić iz 
Društva Up z Jesenic. »Kul-
turni mediatorji so most, ki 
poveže večinsko prebival-
stvo z manjšinskimi skupi-

nami. Pomembno je, da 
imajo tudi sami priseljensko 
oz. migranstko ozadje, da 
govorijo jezik priseljencev, a 
so hkrati močno vpeti v lo-
kalno okolje. S svojim zna-
njem in izkušnjami lahko 
veliko pomagajo in ustvarja-
jo bolj odprto in prijazno 
družbo, zato si prizadeva-
mo, da bi kulturnim media-
torjem pripadla poklicna 
klasifikacija,« je povedala 
Faila Pašić Bišić. 
Dvodnevnega izobraževanja 
v Kamniku so se udeležili 
trije potencialni kulturni 
mediatorji, po potrebi pa 
bodo organizirali še kakšno 
izobraževanje. Spoznavali 
so stereotipe in z njimi po-
vezane predsodki o prise-
ljencih, stanje priseljencev v 
lokalnem okolju in njihove 
potrebe ter mreže institucij 
v podporo priseljencem, uči-
nek prostovoljnega dela na 
področju medkulturnega so-
bivanja in drugo.

Kulturni mediatorji za 
pomoč priseljencem
Občina Kamnik je skupaj z občinama Jesenice in Postojna del projekta PlurAlps, v okviru katerega 
izvajajo več aktivnosti, namenjenih priseljencem in njihovi lažji vključitvi v lokalno okolje. Tako so 
pred dnevi pripravili tudi dvodnevno usposabljanje za kulturne mediatorje, ki bodo pomagali 
priseljencem pri urejanju različnih vsakodnevnih zadev.

Kulturni mediatorji bodo tudi v občini Kamnik pripomogli k lažjemu in učinkovitejšemu 
vključevanju priseljencev v lokalno okolje. / Foto: Jasna Paladin

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – »Morda 
praznovanja 1. maja na tem 
prostoru nikoli ne bi bilo 
brez poguma naših predni-
kov, ki so leta 1923 prvič, in 
to v času, ki takim prosla-
vam ni bil naklonjen, orga-
nizirali proslavo,« je ob de-
lavskem prazniku v Kam-
niški Bistrici, ki je, po tem, 
ko v Kamniku letos niso or-
ganizirali tiste na Starem 
gradu, znova zavzela mesto 

osrednje proslave na Kam-
niškem, spomnil predse-
dnik društva DKD Solidar-
nost Martin Gorenc in na 
kratko orisal tudi glavne 
zgodovinske mejnike boja 
za delavske pravice, ki so še 
danes aktualne.
Proslava pred planinskim 
domom v Kamniški Bistrici, 
v organizaciji DKD Solidar-
nost, ki letos praznuje častit-
ljivih sto let delovanja, je ob 
lepem vremenu privabila 
precejšnje število obiskoval-
cev, ki so prisluhnili moške-
mu pevskemu zboru društva 
in članom Mestne godbe 
Kamnik. 
Zbrane je nagovoril tudi 
kamniški župan Matej Sla-
par. »Srečevanje v Bistrici 
poleg opozarjanja pomeni 
tudi druženje, ki iz leta v leto 
na žalost izginja. Zato sem 
vesel in ponosen, da se 
Kamničani še znamo zbrati 

skupaj,« je povedal Slapar in 
dodal: »Danes nekatera pod-
jetja že veliko vlagajo v dobre 
delovne pogoje in predvsem 
v delavce. In le taka podjetja 
bodo na dolgi rok uspešna. 
Prepričan sem, da takšna 
podjetja obstajajo tudi v Ka-
mniku in da lahko pozitivno 
zremo v prihodnost.«
»Prvi maj bi moral biti pra-
znik vseh Slovencev in de-
lavcev. Včasih je bil to zares 
delavski praznik, mislim pa, 
da danes ni več tako. Včasih 

smo bili bolj enotni, danes 
pa nas je morda tudi politika 
razdvojila,« pa je bistvo pra-
znika povzel Marjan Bajde, 
eden od obiskovalcev, ki se 
bistriških prvomajskih 
proslav udeležuje že več kot 
tri desetletja.

Prvomajska delavska 
tradicija ostaja
Člani Delavsko kulturnega društva Solidarnost že 
skoraj sto let prirejajo prvomajske proslave v 
Kamniški Bistrici.

Obiskovalci prvomajske proslave v Kamniški Bistrici 
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»Morda praznovanja 1. 
maja na tem prostoru 
nikoli ne bi bilo brez 
poguma naših 
prednikov, ki so leta 
1923 prvič organizirali 
proslavo,« je spomnil 
Martin Gorenc, 
predsednik DKD 
Solidarnost, ki v 
Kamniški Bistrici že 
96 let organizira 
prvomajske proslave.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
del Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije, ki je to po-
mlad še posebno aktivno na 
področju promocije.
Kot pojasnjujejo na občini, 
so se sredi maja udeležili 
programskega odbora zdru-
ženja, na katerem so prejeli 
tudi informacije o uspešnih 
študijskih turah za avstrij-
ske in madžarske medije po 
zgodovinskih mestih. »Z 

majem so zgodovinska 
mesta začela večjo oglaše-
valsko kampanjo, s katero 
smo nekaj tednov vabili v 
zgodovinska mesta prek pa-
nojev velikih dimenzij, kjer 
so bile v ospredju lepe foto-
grafije mest in njihovih 
znamenitosti, tudi Kamni-
ka. Pred dnevi je bil posnet 
tudi promocijski film zdru-
ženja z naslovom Sejem bil 
je živ, v katerem nastopa 
tudi Kamnik,« so še pove-
dali na občini.

Kamnik se promovira 
kot zgodovinsko mesto

Jasna Paladin

Kamnik – Občina je tako dol-
go pričakovano gradbeno do-
voljenje za novo OŠ Frana 
Albrehta prejela 10. aprila, 
prav te dni pa pričakujejo tudi 
PZI-dokumentacijo, ki bo 
podlaga za dokončno določi-
tev potrebnih stroškov. Ko 
bodo ti dokumenti pripravlje-
ni, se bodo z njimi seznanili 
tudi občinski svetniki. Polni 
vprašanj v zvezi s to veliko in-
vesticijo pa so tudi starši in 

zaposleni na šoli, zato so se 
pred dnevi župan Matej Sla-
par, podžupana Sandi Uršič 
in Jernej Markelj, vodja kabi-
neta župana Petra Čop, vodja 
Oddelka za družbene dejav-
nosti Tina Trček ter arhitekt 
Primož Hočevar udeležili 
seje Sveta zavoda OŠ Frana 
Albrehta. Prisotnim so pojas-
nili, kar jih je zanimalo v zve-
zi s projektom izgradnje nove 
osnovne ter predstavili načr-
tovane nadaljnje aktivnosti v 
zvezi z gradnjo. 

Občina ima gradbeno 
dovoljenje za šolo
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
se bo v kratkem pridružila 
vse bolj številnim mestom, 
ki že imajo razvejan sistem 
izposoje koles, s katerim 
med občani podpirajo oko-
lju in zdravju prijazne obli-
ke transporta po vsakdanjih 
opravkih ali v službo. Kam-
kolo je sistem izposoje ele-
ktričnih koles, ki izvira iz 
celostne prometne strategi-
je, ki jo je občina sprejela 
pred dvema letoma in s 
tem pridobila potrebno 
podlago, da za številne po-
dobne projekte pridobi 
evropski denar. Tako je bilo 
tudi v primeru sistema 
Kamkolo, ki ga bodo ura-
dno predstavili in zagnali v 
soboto, 8. junija.

Šest postaj po vsem 
mestu
Sistem izposoje električnih 
koles vključuje šest postaj s 
terminali in trideset električ-
nih koles. »Uporabniku bo 
tedensko na voljo 14 ur izpo-
soje, saj je cilj sistema, da si 
uporabnik izposodi kolo za 
posamezno vožnjo, in ne za 
določeno časovno obdobje. S 
tem, ko uporabnik po konča-
ni vožnji kolo vrne v stojalo 
na postaji, je kolo na voljo 
drugim uporabnikom. Po 
končanem opravku si upo-
rabnik znova lahko izposodi 
eno od koles na postaji,« po-
jasnjujejo na občini, kjer so v 
preteklih tednih z izbranimi 
izvajalci postavili pet postaj, 
na katerih si bo kolo mogoče 
izposoditi ali ga vrniti. 
Postaje so razporejene po 
širšem središču Kamnika, 
in sicer so pri nakupoval-
nem centru (Qlandia), v ne-
posredni bližini pošte na 
Duplici, na železniški posta-
ji Kamnik (ta bo urejena 
naknadno), v bližini Knji-
žnice Franceta Balantiča Ka-
mnik, Glasbene šole Ka-
mnik in Osnovne šole Toma 
Brejca, na glavni avtobusni 
postaji in pri Domu kulture 
v Kamniku. Vsaka postaja za 

izposojo koles je sestavljena 
iz terminala in desetih posa-
meznih stojal za priklepanje 
in polnjenje koles.

Deset evrov letne 
članarine
Kolesa, ki bodo na voljo, so 
primerna za vse uporabni-
ke (starejše od 14 let), za-
snovana in izdelana pa so 
posebej za ta sistem, saj 
morajo biti dovolj vzdržljiva 
za vse vremenske pogoje 
čez celo leto, hkrati pa tudi 
odporna na vandalizem. 
Kolesa imajo zato robustno 
in vzdržljivo ogrodje, opre-
mljena pa so tudi s košaro 
na krmilu in ključavnico.
Izposoja koles je brezplač-
na, a je treba poudariti, da 
se bodo morali uporabniki 

pred prvo izposojo registri-
rati in v ta namen plačati 
tudi deset evrov letne člana-
rine. 
Registracijo uporabnik lah-
ko opravi na dva načina, in 
sicer delno na terminalu ali 
mobilni aplikaciji ali v celo-
ti na izdajnem mestu, kjer 
bodo podpisali pogodbo in 
prejeli kartico uporabnika, 
s katero bodo nato lahko 
uporabljali sistem. Izdajno 
mesto, kjer bodo na voljo 
vse potrebne informacije, 
bo v prostorih TIC-a na 
Glavnem trgu.
Za uporabo storitev sistema 
Kamkolo bodo uporabniku 
zaračunali letno članarino v 
višini 10 evrov, uporaba ko-
lesa pa je brezplačna. Regi-
stracija za občane bo mo-
žna od 8. junija dalje.

V mesto prihaja 
Kamkolo
V Kamniku bo junija zaživel sistem izposoje električnih koles, ki se je v številnih mestih izkazal kot 
koristno alternativno prevozno sredstvo. Uporaba koles bo za občane brezplačna, potrebna pa bo 
registracija. Projekt je podprt z evropskim denarjem, občina pa ga v prihodnje namerava še nadgraditi 
in povezati s sosednjimi občinami.

Ena od postaj sistema Kamkolo je tudi na glavni avtobusni postaji. / Foto: Jasna Paladin

Postaje so razporejene po širšem središču 
Kamnika, in sicer so pri nakupovalnem centru 
(Qlandia), v neposredni bližini pošte na Duplici, 
na železniški postaji Kamnik, v bližini Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, Glasbene šole 
Kamnik in Osnovne šole Toma Brejca, na glavni 
avtobusni postaji in pri Domu kulture v 
Kamniku.

Kamkolo bo za občane 
zaživel v soboto, 8. 
junija, ko bo občina 
pripravila poseben 
dogodek, na katerem 
bodo predstavili sam 
sistem in njegovo 
uporabo.

Jasna Paladin

Kamnik – Društvo Počitni-
ško varstvo Kamnik bo tudi 
letos s pomočjo Občine Ka-
mnik organiziralo poletno 
počitniško varstvo, ki bo po-
tekalo od 26. junija do 30. 
avgusta, tudi letos v prosto-
rih Osnovne šole 27. julij Ka-
mnik, in sicer vsak dan med 
ponedeljkom in petkom od 
7. do 16. ure.
Počitniško varstvo je name-
njeno učencem kamniških 
šol od prvega do petega ra-
zreda, tudi otrokom s poseb-
nimi potrebami. »Letos bodo 
naše počitniške dni pro-
gramsko zaznamovali zani-
mivi poklici, med njimi 
bomo spoznali poklic ribiča, 
vrtnarja, veterinarja, vojaka 
in še in še. Vsak termin bo 
poimenovan po enem zani-
mivem poklicu, ki bo osnova 
za vse dejavnosti programa. 
Pripravljamo pester in akti-

ven program, ki ga bodo 
sestavljale zanimive ustvar-
jalnice in športne aktivnosti. 
Ves čas se bomo povezovali z 
lokalno skupnostjo. Ob to-
plih in sončnih dneh bomo 
obiskali tudi kamniški ba-
zen,« pravijo v društvu.
Prijave zbirajo do 28. maja, 
število mest za posamezni 
termin je omejeno. Prijavni-
co lahko dobite na spletni 
strani matične šole ali na 
spletni strani društva Poči-
tniško varstvo Kamnik. Pro-
gram sofinancira občina, 
cena dnevnega varovanja z 
vključenim kosilom, popol-
dansko malico, programom, 
zavarovanjem in akontacijo 
pa znaša osem evrov (za otro-
ke izven občine Kamnik 
cena znaša deset evrov).
Za dodatne informacije lah-
ko pokličete na telefonsko 
številko 030 313 324 ali pišete 
na pocitnisko.varstvo@ 
gmail.com.

Poletno počitniško 
varstvo
Prijave na poletno počitniško varstvo so odprte 
do 28. maja.

Jasna Paladin

Kamnik – Strokovna komisi-
ja Slovenske filantropije je 
odločila, da naziv prosto-
voljstvu prijazno mesto po-
trdi oziroma podeli Občini 
Kamnik tudi v letu 2019. 
Nazive prostovoljstvu prija-
zno mesto in druga prizna-
nja s področja prostovoljstva 
so podelili na Slovesnem 
dnevu prostovoljstva v torek, 
14. maja, v Kulturnem domu 
Črna na Koroškem. Kot so 
podeljevalci zapisali v obra-
zložitvi, je Kamnik naziv 
znova dobil »za zagotavljanje 
dobrih pogojev za delo dveh 
dnevnih centrov, ki sta na-
menjena invalidom in posa-
meznikom s težavami v du-
ševnem zdravju, za financi-
ranje humanitarne razdelil-
nice hrane za socialno šibke 
in nastanitve za brezdomce, 
za uspešno povezovanje 

nevladnih organizacij in jav-
nih zavodov in za podpiranje 
večgeneracijskega centra ter 
razvoj programov za delo s 
starejšimi«. Slavnostnega 
dogodka se je v imenu Obči-
ne Kamnik udeležil podžu-
pan Sandi Uršič, ki je ob tem 
povedal: »Na Občini Kamnik 
smo izjemno ponosni na de-
lovanje nevladnih organiza-
cij in širino področij, na kate-
rih delujejo, saj pomembno 
prispevajo k obogatitvi življe-
nja v lokalni skupnosti, izo-
braževanju, medgeneracij-
skemu sodelovanju, pred-
vsem pa k dobremu počutju 
v okolju, v katerem živimo. 
Želimo še naprej razvijati in 
krepiti prostovoljstvo ter ga 
prilagajati aktualnim potre-
bam. Idej, zagnanosti in ak-
tivnosti nam ne manjka, tru-
dili se bomo, da jih bomo 
realizirali premišljeno, po-
stopno in ciljno naravnano.«

Kamnik (še vedno) 
prostovoljstvu prijazen
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Jasna Paladin

Soteska – Občina z izbranim 
izvajalcem (Gorenjska grad-
bena družba) gradi sekun-
darno kanalizacijo v Tuhinj-
ski dolini, ki poteka po od-
sekih, zajema pa vasi Vrhpo-
lje, Soteska, Markovo, Vir pri 
Nevljah, Podhruška, Srednja 
vas, Loke v Tuhinju, Potok, 
Vaseno, Hruševka in Buč. 
Dela potekajo po načrtu, tako 

da so bili v minulem tednu 
delavci aktivni na območju 
Soteske, Markovega, Srednje 
vasi in na Vasenem. V Sred-
nji vasi in v Soteski so že as-
faltirali odseke cest, kjer so 
bila gradbena dela končana. 
V prihodnjih dneh bodo dela 
nadaljevali na območju Sote-
ske ter Markovega. Stanoval-
ce na teh območjih na občini 
prosijo za razumevanje in 
strpnost.

Gradnja sekundarne 
kanalizacije
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V zadnjih mesecih smo priča 
množičnim odpovedim zdravni-
kov družinske medicine v 
zdrav stvenih domovih v Kranju 
in Nazarjah.
Po vsej Sloveniji so razmere v 
družinski medicini zaradi po-
manjkanja zdravnikov zelo tež-
ke. Zato je zares dobra novica, 
da sta v letu 2018 v Zdravstve-
nem domu Kamnik v dveh no-
vih ambulantah začela delati 
mlada specialista družinske 
medicine. V Kamnik torej priha-
jajo mladi zdravniki družinske 
medicine, ki želijo tukaj delati in 
skrbeti za naše občane.
Morda bo kdo rekel, da imamo 
v Kamniku pač srečo. Vendar 
je to daleč od resnice. V ZD 
Kamnik in pri kamniških zdrav-

nikih koncesionarjih so na-
mreč bistveno boljši pogoji 
dela kot marsikje drugje po 
državi. To je posledica dolgole-
tnega preudarnega vodenja in 
načrtovanja zdravstvenih po-
treb v naši občini.
Zdravstveno politiko v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za 
zdravje, denar v zdravstvu pa 
razporeja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Za krizo slovenskega zdravstve-
nega sistema sta torej odgovor-
na državna politika in ZZZS. V 
Novi Sloveniji smo v zadnjih le-
tih že večkrat predlagali refor-
mo zdravstvene politike in refor-
mo zdravstvenega zavarovanja, 
vendar so bili vsi naši predlogi v 
parlamentu preglasovani.
Na lokalni ravni lahko naredi-
mo veliko, vendar bo treba za 
rešitev slovenskega zdravstva 
marsikaj spremeniti na državni 
ravni.

Dr. Janez Rifel,
občinski svetnik Občine  
Kamnik
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Družinska medicina v občini Kamnik

Tone Iskra,  
svetnik NSi

Kamnik je pomembno sloven-
sko mesto. S ponosom sem 
Kamničan in kot občinski sve-
tnik se trudim, da bi s svojimi 
predlogi pripomogel k temu, 
da bi bil Kamnik mesto za vse. 
Ker se zaradi posledic otroške 
paralize težko gibam, se 
zavzemam za odpravo arhi-
tektonskih ovir. Veliko javnih 
ustanov, trgovin in lokalov 
mora gibalno oviranim šele 
zagotoviti dostop.
Doseči želim javni, vsem do-
stopni prevoz, kot npr. v Kra-
nju. Potrebujemo poceni, hiter 
in osebnim potrebam prilago-
jeni električni minibus, saj os-
tareli v zdravstveni dom, trgo-
vino ali na pokopališče ne 
morejo priti peš ali z avtobu-
som, taksi pa je drag.
Potem to, da bi se pulmološka 
ambulanta preselila z Bakov-
nika v zdravstveni dom. Naj 
bo čim več zdravstvenih stori-
tev na enem mestu.
Dnevi narodnih noš morajo 
zares postati praznik sloven-
skih vrednot in identitete. Ce-
neni kič morajo zamenjati 
obrtniki in umetniki, ki negu-
jejo izvirna znanja in sloven-
ske običaje. Potrebujemo sku-
pino ljudi, ki bi svetovala pri 
perečih vprašanjih glede edin-
stvene, neprecenljive kamniške 
kulturne dediščine. Kulturne 
ustanove se morajo bolj pove-
zati v korist javnega dobrega 
in uskladiti urnik prireditev. 
Potrebujemo oznake, table in 
druga interpretativna orodja, 
s katerimi bomo kulturno-zgo-
dovinsko bogastvo bolje delili z 
obiskovalci. Preprečiti mora-
mo zanemarjanje objektov 
kulturne dediščine ter neustre-
zno izbiro barv fasad.
Kamnik mora svoji knjižnici 
zagotovi nove prostore. Seda-

nji niso ustrezni, najsi gre za 
stranišča ali pa za dvorano za 
prireditve. Kamničani si za-
služijo knjižnico po vzoru 
Domžal. 
Žal smo v zadnjih letih izgu-
bili velik del kamniške indu-
strijske dediščine, zlasti v KIK: 
namesto da bi si danes turisti 
ogledovali edinstveni samo-
oskrbni sistem nekdanje naj-
pomembnejše tovarne smodni-
ka, je tam parkirišče za 130 
težkih tovornjakov. Tudi za-
radi tega potrebujemo zahod-
no obvoznico – da preusmeri-
mo tovorni promet ven iz na-
ših naselij.
Borim se za večjo prometno 
varnost, zato se zavzemam, 
da občina na ovinku Can-
karjeve ceste pod cerkvijo v 
Mekinjah, to je ena najne-
varnejših prometnih točk, 
poskrbi za umiritev prometa, 
npr. ležeče ovire: tam dnevno 
prečka cesto veliko otrok in 
starejših ljudi, in prav te mo-
ramo zaščititi!
Gorske kmetije so pomemben 
steber naše lokalne tradicije in 
lokalnega kmetijstva. Da pre-
živijo, moramo izboljšati nji-
hovo dostopnost, zato se 
zavzemam za asfaltiranje cest 
do gorskih kmetij.
Kamniška občina si zasluži 
biti ugledno, staro in kulturno 
središče. To pa zahteva še veli-
ko dela. Jaz se ga ne branim.

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik,  
moje mesto

Sandi Uršič,  
svetnik LSU

V zadnjih letih smo bili delež-
ni vedno novih informacij o 
projektu izgradnje nove OŠ 
Frana Albrehta. Čeprav za-
četki projekta segajo v leto 
2009, se bom v nadaljevanju 
navezal predvsem na dogaja-
nje v zadnjem letu. 
V začetku lanskega leta smo o 
tem, kakšni bodo stroški grad-
nje, lahko samo sklepali. V re-
balansu proračuna 2018, spre-
jetem 14. 2. 2018, je bilo zago-
tovljenih 6,3 milijona evrov. V 
obrazložitvi je bilo med drugim 
zapisano: »… upoštevan zne-
sek v višini načrtovanega naje-
ma kredita za gradnjo OŠ Fra-
na Albrehta v letu 2018, to je 
6,3 mio evrov. V lanskem letu 
je bila zaradi odločitve o spre-
membi faznosti izgradnje OŠ 
Frana Albrehta s športno dvo-
rano in zunanjo ureditvijo na-
ročena sprememba projektne 
dokumentacije …«
Glede na dejstvo, da je bilo v 
Skladu za financiranje inve-
sticij v OŠ Toma Brejca in OŠ 
Frana Albrehta na dan 31. 12. 
2017 zbranih 1.707.026,17 
evra, smo očitno zelo naivno 
sklepali, da investicija v OŠ 
Frana Albrehta ne bo presegla 
investicije v OŠ Toma Brejca. 
Rebalans 10. 10. 2018 je zne-
sek 6,3 milijona evrov popravil 
na 415 tisoč evrov, ta denar je 
bil porabljen za projektno do-
kumentacijo. Dodatno poja-
snilo: dne 22. 6. 2017 je bila 
podpisana pogodba o izdelavi 
projektne dokumentacije za 
OŠ Frana Albrehta v Kamni-
ku, pogodbena cena za storitve 
po pogodbi je znašala 
524.737,25 evra z DDV. To je 
že plačana cena odločitve o 
spremembi faznosti izgradnje.
Glavno ceno spremembe faz-
nosti izgradnje bomo še plača-

li, saj je s spremembo doku-
mentacije spremenjena tudi 
športna dvorana in dodana 
ideja novega prostora v nad-
stropju nad dvorano – izgra-
dnja nove Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik. Gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno 
za projekt, ki vključuje šolo, 
zunanjo ureditev, športno dvo-
rano in knjižnico.
Menim, da je čas, da si končno 
nalijemo čistega vina in se sez-
nanimo z oceno vrednosti ce-
lotne investicije, ali drugače 
povedano, z zapuščino zadnjih 
desetih let. Moja napoved je, da 
25 milijonov ne bo dovolj! Pra-
vijo, da papir prenese vse. Eno 
je narisati, drugo narediti. 
Vprašanj je za zdaj več kot od-
govorov, bolj kot to, kdaj bomo 
začeli, pa je na mestu vpraša-
nje, česa vse, zaradi tako boga-
to zastavljenega projekta, v ob-
čini v prihodnjih letih – da ne 
rečem desetletjih – ne bomo 
mogli narediti. Zato si je za 
odločitev, ali ta projekt v celoti 
realizirati, vredno vzeti čas. 
Četudi bomo deležni populi-
stičnih amandmajev in vpra-
šanj in ne nazadnje kritik, ver-
jetno prav s strani tistih, ki so 
projekt tako bogato zastavili! 
Projekt ja naš skupen izziv, 
zato vse zainteresirane vabim 
k sodelovanju, predloge in 
vprašanja mi lahko pošljete na 
sandi.ursic@kamnik.si.

Mnenje občinskega svetnika

Bo 25 milijonov 
evrov dovolj?

Jasna Paladin

Kamnik – Mednarodno vo-
jaško vajo Jadranski udar 
(angleško Adriatic Strike) bo 
Slovenska vojska v sodelova-
nju z zavezniškimi država-
mi in ob podpori vojaškega 
letalstva izvedla že osmo 
leto zapored.
Na letošnji vaji, ki jo bo or-
ganiziralo in vodilo po-
veljstvo 15. polka vojaškega 
letalstva, se bodo usposab-
ljali že certificirani kontro-
lorji združenega ognja, po-
sadke strelnih platform, po-
veljniki čet in načrtovalci 
združenega ognja. Na vaji 
bodo tretje leto zapored so-
delovali tudi pripadniki 
zračnega operativnega cen-
tra iz italijanskega Poggia 
Renatica, ki je del strukture 
poveljstva zračnih sil Nata 
za Evropo.
Na območju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp bodo glavne 
aktivnosti potekale tudi v 
občini Kamnik, in sicer na 
območjih Ojstrice, Okroga 
pri Motniku in Menine pla-
nine. »Na teh lokacijah je 

predvidena uporaba efek-
tov poka in dima, ki ne bi 
smeli biti preveč moteči za 
okolje, saj bodo proženi iz-
ključno v za to namenjenih 
zabojih. Na tem območju 
se bo gibalo približno deset 
vojakov, na območju Meni-
ne planine (Dom na Meni-
ni planini) pa bo predvido-
ma nastanjena manjša sku-
pina vojakov s tremi voja-
škimi vozili. Potekali bodo 
premiki vojaških vozil (te-
renska vozila, kamion), vse 
v manjšem obsegu. V tem 
času bodo zračni prostor 
na tem območju preletava-
la tudi letala in helikopter-
ji, ki pa se bodo v glavnem 
zadrževali na večjih višinah 
in neposredno nad lokaci-
jama ter med njima. Glav-
ni zračni premiki sil se 
bodo izvajali s helikopterji 
z Menine planine na Oj-
strico in nazaj, povečane 
letalske aktivnosti pa bomo 
izvajali v dveh dnevnih ob-
dobjih, in sicer od 9. do 12. 
ure ter od 14. do 17. ure,« 
so sporočili iz 15. polka vo-
jaškega letalstva.

Mednarodna 
vojaška vaja 
Med 2. in 8. junijem bo v Sloveniji potekala 
mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2019, 
tudi na območjih Ojstrice, Okroga pri Motniku in 
Menine planine.

Jasna Paladin

Domžale – Udeležence, ki 
so si prišli pogledat, kako 
deluje centralna čistilna na-
prava, kjer prečistijo tudi od-
padne vode s Kamniškega, 
je uvodoma nagovorila di-
rektorica CČN Marjeta Stra-
žar, ki je med drugim deja-
la: »V Sloveniji imamo na 
srečo dovolj vode, ki je odlič-
ne kakovosti. K temu prispe-
va tudi nekaj manj kot sto 
čistilnih naprav, med kateri-
mi je CČN Domžale - Ka-
mnik ena večjih. Centralna 
čistilna naprava zagotavlja 
vse ekološke in druge stan-
darde in kakovostno čisti od-

padno vodo. Strošek čišče-
nja odpadne vode za gospo-
dinjstva je kljub nadgradnji 
še vedno pod slovenskim 
povprečjem.« Obiskovalci 
so izbrali tudi zmagovalca 
natečaja Življenje v kapljici 
vode, s katerim želijo v čis-
tilni napravi ozaveščati pre-
bivalce ter jih spodbujati k 
odgovornemu ravnanju z 
odpadno vodo. Med štirimi 
finalisti je občinstvo za zma-
govalca izbralo animirani 
film "TV BLUB izredne no-
vice" avtorice Irene Režek, 
ki je po mnenju udeležen-
cev na najbolj inovativen na-
čin predstavil pomembnost 
čiščenja onesnažene vode.

Čistilna naprava na ogled
Na dnevu odprtih vrat Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik so prejšnjo soboto gostili kar 
petsto obiskovalcev.

Dneva odprtih vrat se je udeležil tudi kamniški župan 
Matej Slapar, na fotografiji v družbi trzinskega župana 
Petra Ložarja, direktorice Marjete Stražar in domžalskega 
župana Tonija Dragarja. / Foto: Klemen Razinger

Kamnik – Občina Kamnik je od Eko sklada prejela odločbo 
o pravici do nepovratnih sredstev v višini devet tisoč evrov, 
s katerimi bodo postavili tri polnilne postaje za električna 
vozila (strošek postavitve postaj je sicer še slabih dvesto 
evrov višji). Polnilne postaje bodo nameščene na parkirišču 
pri pošti na Duplici, pri Domu kulture Kamnik in pri Termah 
Snovik. J. P.

Polnilnice za električna vozila
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ZA Slovenijo v Evropi, ki ohranja naš način življenja 
Evropska unija mora biti kakovosten in varen dom za mlade ter prostor pravičnosti in dom, v katerem se bodo starejši 
počutili varne in sprejete. Naše družine so naše korenine in središče evropske identitete, ki temelji na krščanskih 
vrednotah. Naš način življenja temelji na svobodi in solidarnosti.

ZA Slovenijo v Evropi, ki ščiti svoje državljane
Posledice neučinkovitega varovanja zunanje schengenske meje so vidne v naraščanju nezakonitih migracij in  
posledično v uvedbi notranjih meja ter porastu terorizma. Unija mora uveljaviti bolj učinkovito obrambno politiko.

ZA Slovenijo v Evropi enakovrednega razvoja
Evropska kohezijska sredstva so za Slovenijo orodje za ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjševanje razlik med  
regijami, dvig kakovosti življenja, boljše zdravstvene storitve in ne nazadnje priložnost za podjetnike. Z bolj izkoriščenimi 
evropskimi sredstvi želimo večjo prisotnost Evropske unije v vsakem slovenskem kraju.

ZA Slovenijo v Evropi z dinamičnim gospodarstvom
Socialno tržna ekonomija dopušča ljudem avtonomne odločitve in zagotavlja socialno varnost za vse. Dobre  
infrastrukturne povezave so ključne za enakomeren razvoj in ohranitev delovnih mest. Poskrbeti moramo za mala in 
srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega in slovenskega gospodarstva.

ZA Slovenijo v Evropi, ki skrbi za okolje in kmetijstvo
Zavzemali se bomo, da Evropa postane vodilna skupnost na področju inovativnih, okolju prijaznih tehnologij. Evropski 
kmetje proizvajajo najbolj kakovostno hrano na svetu, skrbijo za krajino in tudi za kakovostno življenje na vaseh. 

ZA Slovenijo v Evropi s priložnostmi za mlade
Podpiramo povečanje evropskega financiranja za vse politike, povezane z mladimi, od boja proti brezposelnosti mladih 
do programov za mlade, kot sta Erasmus+ in jamstvo EU za mlade. 

ZA Slovenijo v Evropi brez korupcije
Korupcijo je treba izkoreniniti v vseh sistemih in podsistemih na podlagi pravil in kriterijev, ki so enaki za vse.  
Zavzemamo se za pregledne davčne sisteme in finančno poslovanje podjetij.

Kandidati skupne liste SDS - SLS za evropske volitve
 dr. Milan Zver  Romana Tomc  Patricija Šulin  Franc Bogovič  Franc Kangler  
 Alenka Forte  Davorin Kopše  Alja Domjan

V OO SDS Kamnik podpiramo skupno listo SDS in SLS za EU volitve, zato pojdimo 
26. maja na volitve za močno Slovenijo znotraj močne Evropske unije.

Preobremenjenost ambu-
lant ne omogoča enakovred-
ne storitve in v celoti izkori-
ščenega potenciala družin-
skega zdravnika, kar pa je že 
večletna problematika. 
»Za zdaj še noben zdravnik 
ni podal namere o prekinitvi 
delovnega razmerja. Zapos-
leni po mojem mnenju svo-
je delo opravljajo z veliko 
entuziazma in pogosto tudi 
na račun svojega prostega 
časa. Ob delu s pacienti 
vsak dober zdravnik name-
ni veliko časa še za strokov-
no izobraževanje, saj se 
medicinska stroka razvija 
izredno hitro. Zdravnik 
specialist je po srednji šoli 
vložil več kot deset let in-
tenzivnega šolanja za opra-
vljanje svojega dela, redno 
mora spremljati medicin-
sko literaturo in se udeleže-
vati izobraževanj, da sledi 
razvoju stroke. To so visoko 
usposobljeni strokovnjaki, 

vsak od njih pa želi izkori-
stiti čim več svojega znanja 
in časa za kvalitetno oskrbo 
bolnikov. Če imajo names-
to tega vsakodnevne boje z 
administrativnimi zahteva-
mi, pogosto nepreglednimi 
vrstami bolnikov, je jasno, 
da je zadovoljstvo nad nji-
hovim prispevkom k medi-

cini zelo okrnjeno,« razlaga 
dr. Rebolj.
»V zadnjih dveh desetletjih 
se je družinska medicina 
zelo razvila. Veliko dela, ki 
se je prej opravilo na sekun-
darnem nivoju, se je preseli-
lo v naše ambulante. Zaradi 
vse starejše populacije in 
boljše obravnave kroničnih 

bolezni je število in zahtev-
nost obravnav večja,« pripo-
veduje dvanajst kamniških 
zdravnikov družinske medi-
cine, dr. Rebolj pa nadaljuje: 
»Ker je bilo osnovno zdra-
vstvo dolga leta zanemarjeno 
področje, so rešitve bistveno 
težje, kot bi lahko bile pred 
desetletjem. Težave niso na-
stale čez noč. Potrpljenje je 
sedaj le doseglo kritično 
mejo. Treba je omogočiti 
prerazporejanje bolnikov iz 
bolj obremenjenih ambulant 
v manj obremenjene, zago-
toviti nove time v osnovno 
zdravstvo, a to rešitev otežu-
je pomanjkanje zdravnikov, 
obstoječe ambulante je treba 
v največji možni meri raz-
bremeniti administrativnega 
in ostalega dela, ki ne zahte-
va zdravnika specialista. Tre-
ba bi bilo izkoristiti potencial 
in znanje diplomiranih me-
dicinskih sester, ki že uspeš-
no samostojno obravnavajo 
paciente v referenčnih am-
bulantah in na področju os-

tale preventive, in podobno. 
Pri rešitvah ne gre zgolj za 
to, da se omogoči zdravni-
kom in osebju ambulant 
manj gneče, temveč v prvi 
vrsti za izkoriščanje ogro-
mnega potenciala, ki ga 
zdravniki v osnovnem zdra-
vstvu imajo, kar bi zagotovo 
omogočilo bistveno boljšo 
dostopnost in kvaliteto 
obravnave za paciente.«
Zdravniki imajo vsakodnev-
ne jutranje sestanke, na ka-
terih se tudi pogovarjajo o 
problematiki preobremenje-
nosti in izgorevanja na de-
lovnem mestu. 
Dr. Rebolj zatrjuje, da si pri-
zadevajo vsem zaposlenim 
zagotoviti čim boljše delov-
no okolje. Številni zdravniki 
so se usposobili za mentorje 
specializantom, ki po bese-

dah direktorja ZD Kamnik 
svoje delo opravljajo izredno 
zagnano in tako z znanjem 
kot pridnostjo zelo pripo-
morejo k delovanju zdra-
vstvenega doma, starejši ko-
legi pa v njih vidijo potenci-
alne nove specialiste, ki 
bodo lahko v prihodnje skr-
beli za bolnike v kamniški 
občini. 
»Seveda, težav nimamo le 
na področju družinske me-
dicine, ampak celotnega 
osnovnega zdravstva. Na po-
dročju ginekologije nam je 
uspelo pridobiti dodatne 
time in odličen kader. Tako 
imamo sedaj tri ginekološke 
ambulante, intenzivno se 
trudimo, da bi s strani ZZZS 
pridobili še dodatne time s 
področja pediatrije,« zaklju-
čuje dr. Rebolj.

Zdravniki (za zdaj) 
brez odpovedi
31. stran

V Zdravstvenem domu Kamnik za zdaj še noben zdravnik 
ni podal namere o prekinitvi delovnega razmerja. 

Direktor Zdravstvenega doma Kamnik dr. Sašo Rebolj
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

Kamnik – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik se je v 
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj 
ter lastniki okoliških zemljišč lotil druge faze čiščenja obzid-
ja na Starem gradu (na sliki), zaradi česar je bil dostop na 
vrh po južni strani te dni moten. Ko bo obzidje očiščeno, bo 
šele znano, kakšen bo pristop k celostni ureditvi obzidja, kar 
pa bo verjetno projekt za naslednjih deset let, pojasnjujejo 
na zavodu. J. P. 

Čiščenje starograjskega obzidja se nadaljuje

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

Aleš Senožetnik

Suhadole – V petek, 10. 
maja, je nekaj minut po pol-
noči zagorelo na deponiji 
odpadkov v Suhadolah. Po-
žar se je razvil v hali, kjer so 
odpadke pripravljali na iz-
voz. V intervenciji, v kateri 
so sodelovali 103 gasilci s 24 
gasilskimi vozili, je po prib-
ližno dveh urah ogenj gasil-
cem uspelo lokalizirati, in-
tervencija pa je trajala še 
pozno v petkovo noč.
Preiskava o vzrokih požara 
še poteka, škoda na objektu 
in delovnem stroju pa naj bi 
po približni oceni znašala 

nekaj sto tisoč evrov. Po za-
gotovilih pristojnih v podje-
tju, ki jih je potrdil tudi po-
veljnik PGD Moste in vodja 
intervencije Roman Konci-
lija, se je požar zgodil na 
asfaltiranem delu z vgraje-
nimi lovilniki odpadnih 
voda, ki so prestregli tudi 
požarno vodo gasilcev, zato 
podtalni vodni viri niso bili 
ogroženi. Zaradi dima so se 
v zrak sproščale toksične 
snovi, vendar naj koncen-
tracije ne bi bile velike, zato 
naj posebne nevarnosti za 
okoliško prebivalstvo ne bi 
bilo, pa je po požaru pove-
dala predstavnica Nacional-

nega inštituta za javno 
zdravje Simona Perčič.

Zbirni center obiskala 
tudi inšpekcija
Inšpekcija za okolje in nara-
vo je po požaru ugotovila, da 
je zagorelo okoli dva tisoč 
ton delno razsutih in delno 
baliranih odpadkov, med-
tem ko odpadki, ki so name-
njeni za odstranitev po in-
terventnem zakonu, niso 
bili prizadeti. Kot so še po-
jasnili, je podjetje v Suhado-
lah skladiščilo okoli 12 tisoč 
ton nenevarnih baliranih 
odpadkov, okoljevarstveno 
dovoljenje pa na tem obmo-

čju dovoljuje skladiščenje 
2528 ton nenevarnih odpad-
kov. Inšpekcija je z ustno 
odločbo podjetju odredila 
izvajanje ukrepov za prepre-
čevanje onesnaževanja oko-
lja, dva tisoč ton odpadkov, 
ki so goreli, pa morajo pre-
dati pooblaščenemu odstra-
njevalcu najkasneje do 20. 
junija, okoli sedem tisoč 
ton, ki jih še skladiščijo, pa 
do 30. septembra letos.
V času, ko poteka sanacija 
požarišča, lahko občani od-
padke oddajo v začasnem 
zbirnem centru, ki so ga 
vzpostavili na lokaciji v Su-
hadolah.

Zagorelo v Suhadolah
Po požaru v Publikusovem centru za ravnanje z odpadki v Suhadolah požarišče še sanirajo, 
vzpostavili pa so začasni zbirni center, kamor lahko občani oddajo odpadke.

Jasna Paladin

Godič – Občina Kamnik je v 
torek, 14. maja, sklicala zbor 
krajanov KS Godič na temo 
prometne problematike v 
naselju. Krajanom, ki so se 
pred časom že organizirali v 
civilno iniciativo, so namreč 
želeli predstaviti strokovno 
poročilo izvedenca glede 
prometne problematike v 
okolici Slovenia Eco resorta, 
s čimer naj bi jim odgovorili 
na številna vprašanja, s kate-
rimi se obračajo na občin-
sko upravo. Zanima jih 
predvsem to, ali se je zaradi 
delovanja turističnega nase-
lja povečal promet in ali je 
severna dostopna cesta skla-
dna s soglasjem Občine Ka-
mnik, ki ga je ta oktobra leta 
2015 izdala lastniku Slove-
nia Eco resorta. 
Zbora krajanov sta se udele-
žila tudi župan Matej Slapar 
in vodja Komisije za tehnič-
no urejanje prometa Občine 
Kamnik mag. Matjaž Srša.
Rezultate strokovne študije 
je krajanom (zbralo se jih je 
nekaj več kot dvajset) 
predstavil sodni izvedenec 
Alojzij Boh. Povedal je, da 
so v treh različnih obdobjih 
izvedli štetje prometa, ki je 
nakazalo povečanje – čeprav 
so štetje opravili izven turi-
stične sezone. Prav tako je 
ugotovil, da severna cesta, ki 
je v delnem solastništvu la-
stnika turističnega naselja 
Matjaža Zormana, ni skla-
dna s soglasjem, saj bi tam 
lahko dostopali zgolj pešci 

in kolesarji. Njegova splo-
šna ugotovitev je bila, da je 
dostop do naselja problema-
tičen, da pa preglednost ote-
žujejo tudi žive meje in og-
raje tik ob cesti. Predlagal je, 
da bi se na južni cesti s pro-
metno signalizacijo dovolje-
na hitrost omejila na dvajset 
kilometrov na uro, a kraja-
nov, ki si želijo tudi prome-
tni znak »dovoljeno samo za 
stanovalce«, predvsem pa 
trajnejšo in legalno rešitev 
za vse vpletene, predlagane 
rešitve niso prepričale. 
»Turistom ne nasprotuje-
mo, a uredite stvari, da bodo 
funkcionirale. Hiš ne more-
mo podreti, odkupite zemljo 
in razširite cesto na pet me-
trov, pa bo šlo,« si je bila v 
razpravi enotna večina zbra-
nih krajanov, nekateri pa so 
izrazili tudi razočaranje nad 
odnosom in delom občinske 
uprave. »Mi tu živimo že de-

setletja in nikdar nismo 
imeli težav, zdaj pa rešuje-
mo problematiko zaradi tu-
rističnega naselja, ki so ga 
zgradili brez dovoljenj. Ko 
sem sam gradil hišo, sem za 
komunalni prispevek plačal 
15 tisoč evrov, v zameno pa 
naj bi dobil vsaj varno cesto, 
težave pa imamo zdaj zaradi 
investitorja, ki je sem prišel, 
nima dovoljenj in na račun 
naše varnosti in kakovosti 
življenj še služi s turizmom. 
Omejitev hitrosti ne bo reši-
la težav, saj preozka cesta 
ostaja,« je bil ogorčen Bo-
štjan Resnik, najbolj razoča-
ran nad delom Komisije za 
tehnično urejanje prometa 
Občine Kamnik, ki naj po 
njegovem ne bi ščitila inte-
resov krajanov. Robin Maj-
nik je opozoril, da težava ni 
le dostopna cesta, ampak 
tudi mirujoči promet, saj 
naj v turističnem naselju ne 

bi imeli legalnega parki-
rišča. »Krajani se ne misli-
mo umikati nekomu, ki na-
merava imeti "žure" brez 
vseh dovoljenj. Skladno z 
občinskim prostorskim na-
črtom je treba gradnje načr-
tovati, v tem primeru pa je 
samo nekdo prišel in zgra-
dil,« je poudaril Majnik.
Zbora krajanov se je udele-
žil tudi Matjaž Zorman, ki 
je poudaril, da je del dosto-
pne ceste v njegovi lasti in 
zato tam lahko dela, kar želi, 
je pa dodal, da je pripravljen 
na sodelovanje, saj si tudi 
sam želi rešitev, s katero 
bodo vsi zadovoljni. 
Zbrani so se strinjali, da bi 
trajno rešitev omogočil le 
dostop iz smeri Stranj, a gre 
za zemljišče in most v lasti 
družbe Graditelj, na kar ne 
občina ne lastnik turistične-
ga naselja in krajani nimajo 
vpliva.

Godičani pričakujejo 
ureditev prometa
Krajani Godiča so že dlje časa nezadovoljni zaradi neprimerne prometne signalizacije in preozkih 
cest, ki skozi naselje vodita do Slovenia Eco resorta. To jim močno greni vsakdanje življenje, 
opozarjajo, zato od občine pričakujejo, da razmere uredi. Krajani, lastnik turističnega naselja in 
predstavniki občine so se nedavno zbrali na zboru krajanov, a bistvenih soglasij niso dosegli.

Krajani Godiča so nezadovoljni s prometno ureditvijo na cestah, ki vodita do Slovenia Eco 
resorta. / Foto: Jasna Paladin
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Matjaž Šporar

Šmarca – Za shranjevanje 
svetih podob in za poglobi-
tev ljudskih vernosti ali z 
namenom zaobljube so 
ljudje v zgodovini pogosto 
ob poteh, križiščih ali kasne-
je cestah postavljali majhne 
krščanske bogoslužne 
zgradbe – kapelice. 
Večina kapelic je bila pos-
tavljenih v 18., 19. stoletju in 
vse do konca prve četrtine 
dvajsetega stoletja, torej časa 
po koncu prve svetovne voj-
ne. Od znamenja se kapeli-
ca razlikuje po tem, da ima 
prostor, v katerega lahko 
človek tudi vstopi, kljub 
temu pa prostorske zmož-
nosti zadoščajo le za nekaj 
ljudi. Sestavni del inventarja 

kapelic je običajno oltarček, 
ki vsebuje križ, kip ali sliko, 
poslikave pa so lahko tudi 
na zunanji strani fasade. Za-
prta kapelica ima v primer-
javi z odprto polne tri strani-
ce. Medtem ko imajo odprte 
kapelice polno le zadnjo 
stran, ostale tri podpirajo 
polkrožni loki, naslonjeni 
na prosto stoječa stebriča na 
prednjih dveh oglih. Zaprta 
kapelica ima torej odprt le 
sprednji del, vhod, pa še ta 
del je navadno zamrežen s 
kovano ogrado. 
Vsaka kapelica je posvečena 
nekemu svetniku, ob zgradi-
tvi ali obnovitvi pa je vedno 
blagoslovljena, odvisno od 
navad vaščanov pa se ob po-
sebnih priložnostih ob kape-
lici odvije tudi sveta maša.

Kapelica ob nekdanji 
Hrastarjevi domačiji v 
Šmarci je stala že leta 1825 
na križišču ob gostilni Ba-
rob, iz pisnih virov pa je 
znano, da se je prvotno po 
zavetniku Šmarce imenova-
la znamenje sv. Mavricija, 
od koder tudi izhaja ime ce-
lotne vasi.

Kapelica je bila po vojni 
porušena
Ker je bila kapelica v zelo sla-
bem stanju, so jo leta 1929 
podrli in postavili novo lepo 
kapelo v čast Srcu Jezusove-
mu. Istega leta je bil 
opravljen tudi blagoslov 
homškega župnika Govekar-
ja. Usoda v povojnih časih ji 
ni bila naklonjena, leta 1958 
so kapelico podrli, kip pa je 
vaščanom uspelo rešiti. 
Leta 1990 so Šmarčani pos-
tavili novo kapelico in tako 
je kip Srca Jezusovega spet 
dobil dostojno mesto sredi 
vasi. 
Po prvi obnovi leta 2006, ko 
so bile odpravljene poškod-
be na strehi, je letos zaradi 
atmosferskih vplivov zopet 
padla odločitev, da se izve-
dejo obnovitvena dela, s či-
mer so Šmarčani pokazali 
spoštljiv odnos do kapelice 
ob devetdeseti obletnici po-
stavitve. V sklopu obnove so 
opravili manjša zidarska 
dela, pleskanje notranjosti 

in zunanjosti kapelice, ob 
tem pa je bil restavriran tudi 
kip Srca Jezusovega. Vsa ta 
dela je opravil g. Škrjanc. 
Za prilagoditev kovinskih 
vrat, peskanje, vroče cinka-
nje in ponovno lakiranje je 
poskrbelo podjetje Kovaštvo 
Grašič, ki je svoja dela opra-
vilo brezplačno. 
Za organizacijo vseh potreb-
nih del, prevoze in pomoč 
pri obnovitvenih delih in 
končnem čiščenju sta poskr-

bela Sonja in Ivan Sekavčnik. 
Blagoslov obnovljene kapeli-
ce Srca Jezusovega je v sobo-
to, 11. maja, opravil dekan 
Kamniške dekanije župnik 
Janez Gerčar.
Ob tej priložnosti se je vsem 
sodelujočim zahvalil za po-
moč pri obnovi ter izvedbi 
in organizaciji prireditve. 
Seveda z željo, da bo kapeli-
ca s svojo okolico še naprej 
tako lepo in zgledno ureje-
na, za kar skrbijo predvsem 

Marinka Juteršek s pridnimi 
farankami, soseda Nada in 
Miran Jeran ter gospa Betka 
Šarec. 
S svojimi domačimi dobro-
tami so se ob blagoslovu iz-
kazale gospodinje, ob zvo-
kih harmonike pa je bilo 
poskrbljeno tudi za pijačo. 
Ob častitljivem jubileju je 
bila izdana tudi podobica ka-
pelice, opremljena s po-
membnejšimi datumi vse 
od njene postavitve.

Blagoslovili obnovljeno kapelico
Kapelica ob nekdanji Hrastarjevi domačiji v Šmarci je stala že leta 1825 na križišču ob gostilni Barob, iz pisnih virov pa je znano, da se je prvotno po 
zavetniku Šmarce imenovala znamenje sv. Mavricija, od koder tudi izhaja ime celotne vasi. Ob letošnji devetdeseti obletnici postavitve so jo znova 
obnovili in v soboto, 11. maja, tudi blagoslovili.

Dekan Janez Gerčar in krajani Šmarce med blagoslovom kapelice / Foto: Tina Tonin

Kapelica Srca Jezusovega leta 1930 / Foto: arhiv Petra Nagliča

Jasna Paladin

Velika planina – Člani Pašne 
skupnosti Velika planina in 
Planinskega društva Dom-
žale bodo pred začetkom 
pašne sezone obnovili staro 
gonsko pot, ki vodi iz Staho-
vice čez Pasjo peč na Veliko 
planino, in sicer v delu od 
Kisovca do Male planine. 
»Ta del poti so markacisti 
sicer že popravili leta 2010, 
a je narava naredila svoje in 
nekateri odseki poti so že za 
ljudi, kaj šele za živino, milo 
rečeno zoprni. Popravilo 

poti bo narejeno strojno 
tako, da bo pot spet ustrezna 
za živino in seveda tudi za 
ljudi. Med popravilom in še 
nekaj časa po njem sam vi-
dez poti ne bo najlepši, ven-
dar bo v doglednem času vse 
skupaj spet v redu, kot je že 
nekaj časa pot od vrha Apne-
ne doline. Tudi ta je bila ta-
koj po popravilu deležna 
nepotrebnih razburjanj, a se 
je kmalu pokazalo, da je bilo 
vse negodovanje nepotreb-
no, saj je sedaj to ena bolje 
urejenih poti,« nam je pove-
dal Bojan Pollak.

Obnovili bodo staro 
gonsko pot

Stara gonska pot na Malo planino pred popravilom 
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Bojana Klemenc

Kamnik – Gledališka skupi-
na Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik Ru-
dolfi pod vodstvom mentori-
ce Marje Kodra so igralci, 
glasbeniki, recitatorji, pevci, 
plesalci, pisci tekstov, lučkar-
ji, vizažisti, kostumografi ... 
In to že petindvajset let! Šest 
generacij in več kot sto Ru-
dolfov je v tem času ustvarilo 
petindvajset predstav in de-
set literarnih večerov, več kot 
petdeset ostalih dogodkov na 
občinski ravni, gostili so več 
kot 30 tisoč obiskovalcev in v 
gledališko ustvarjanje vložili 
več kot štiri tisoč ur svojega 
časa.
Rudolfi so v vseh teh letih 
pomembno zaznamovali 
kamniški kulturni prostor, 
njihove uspešne uprizoritve 
pa niso odmevale le v Ka-
mniku, pač pa tudi po Slove-
niji, gostovali so v Cankarje-
vem domu in na Linharto-
vih srečanjih, v Domžalah, 
Celju in celo Celovcu, ne 
nazadnje uspeh odlične šol-
ske gledališke skupine potr-
jujejo tudi številna državna 
priznanja.
Ob svoji četrtstoletni oble-
tnici so Rudolfi na velikem 
odru pripravili vrtiljak spo-
minov in odigrali prizore iz 

nekdanjih predstav, nekate-
re celo s tedanjimi igralci, 
med prizori pa so si gledalci 
ogledali še videoposnetke in 
fotografije prvih uprizoritev 
od leta 1994 naprej. Na odru 
sta o začetkih gledališke 
skupine spregovorila pionir-
ja Rudolfov Rok Kosec in 
Tanja Potočnik, vse slavljen-
ce pa je med drugim nago-
voril tudi kamniški župan 
Matej Slapar.
Slovesna prireditev 25 let 
spominov je dosegla svoj 
vrhunec, ko so se na odru 

zbrali nekdanji in sedanji 
člani te gledališke skupine. 
Tone Ftičar je podelil Pri-
znanje JSKD gledališki sku-
pini Rudolfi, mentorica in 
ustanoviteljica Rudolfov 
Marja Kodra pa je prejela ča-
stno Linhartovo značko.
Rudolfi pravijo, da jih že pe-
tindvajset let povezuje vese-
lje do umetniškega ustvarja-
nja, prijateljstvo, pripadnost 
skupini, uspehi, trema in 
izjemni občutki ob nastopih 
ter predvsem mentorica 
Marja Kodra, ki so se ji vsi 

zahvalili za trud, vztrajnost 
in ustvarjalni navdih. Poja-
snjujejo še, da se v svojem 
ustvarjanju z Marjo vsakič 
znova učijo razmišljati brez 
omejitev in gledati na svet z 
več plati, česar jih šola ne 
nauči.
Ker se Rudolfi nočejo izgu-
biti v povprečnosti vsakda-
na, ampak hočejo za seboj 
zapustiti sledi opaznih, vi-
dnih in nezgubljenih kora-
kov, jim vsi želimo še naprej 
bogato snovanje gledališke 
igre in besede.

Četrt stoletja 
igralskih spominov
Rudolfi so v petek in nedeljo, 10. in 12. maja, v Domu kulture Kamnik podoživeli že petindvajseto leto 
svojega delovanja.

Rudolfi z mentorico Marjo Kodra / Foto: Bojana Klemenc

Kamnik – Pevci Komornega pevskega zbora Šutna vabijo na 
letni koncert, ki bo v soboto, 8. junija, ob 20. uri v veliki 
dvorani samostana Mekinje. Namesto vstopnic bodo zbira-
li prostovoljne prispevke. J. P.

Letni koncert Komornega pevskega zbora Šutna

Sela pri Kamniku – Člani Športnega in kulturnega društva Sela 
tudi letos pripravljajo slikarski dvoboj ExTempore Cʼets la vie, 
Sela 2019, ki bo v soboto, 1. junija. Kot nam je povedala Na-
taša Pivec, se bodo slikarji lahko prijavili od 8. do 10. ure, vsi 
ljubitelji slikarske umetnosti pa so vabljeni ob 18. uri na ogled 
razstave in glasovanje za izbor zmagovalca Ex Tempore Cʼest 
la vie, Sela 2019. Dogajanje na igrišču pred podružnično šolo 
na Selih bo popestril tudi bogat kulturni program. J. P.

Na Selih bo znova ekstempore

Informacije in rezervacija vstopnic:

051 61 61 51 
051 61 41 41

www.studenec.net 
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sobota
25. maj
ob 20. uri

Koncert ob odprtju festivala 
Cerkev sv. Lenarta na Krtini 

MePZ Postojna in  

Goriški oktet Vrtnica 
petek

31. maj
ob 20. uri

Zaključna prireditev 

Slovenska polka  
in valček 2019

nedelja
2. junij 
ob 21. uri

Monokomedija  

Profesor Kuzman mlajši

nedelja
9. junij  
ob 21. uri

Muzikal 

Briljantina

nedelja
16. junij
ob 21. uri

Muzikal 

Cvetje v jeseni

Premiera: 
petek

12. julij
ob 21. uri

Domača gledališka predstava 
Krstna izvedba 

LEPO JE BITI
MUZIKANT, II del
Ponovitve:  
14., 18., 19., 20. julij in 
3., 4., 8., 9., 11., 15., 16. avgust 
Vse predstave ob 21. uri

petek
23. avgust  
ob 20.30 uri

Muzikal  

Nune v akciji!

petek
30. avgust 

ob 20. uri

Opera  

Prodana nevesta  
(SNG Opera in balet Ljubljana)

sobota
7. september

ob 19. uri

Prireditev ob 70-letnici 
Kulturnega društva  
Miran Jarc Škocjan
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Jasna Paladin

Kamnik – Moška vokalna 
skupina Les Voix de L'Est 
(Glasovi z vzhoda), ki jo vodi 
zborovodja Andre Kogov-
sek, prihaja iz francoskega 
mesta Aumetz, v katerem je 
veliko delavcev iz nekdanje 
Jugoslavije in tudi Slovenije 
dobilo delo v tamkajšnjih 
rudnikih. Ustanovljena je 
bila leta 2014, sestavlja pa jo 
dvanajst pevcev, ki so sinovi 
delavcev, evropskih emi-
grantov, ki so prišli v seve-
rovzhodno francosko pokra-
jino Loreno in jim je bilo 
zborovsko petje  pogosto vir 

tolažbe in solidarnosti. Sku-
pina poje predvsem »a 
cappella« štiriglasno. Izvaja 
pesmi z vsega sveta, tradici-
onalne in ljudske slovenske, 
hrvaške, ruske, italijanske, 
angleške in francoske pe-
smi, nastopa pa na različnih 
festivalih in koncertih.
»V enotedenskem pohodu 
po rodni domovini so si za-
želeli zapeti tudi v Kamniku 
in to jim bomo z veseljem 
omogočili,« nam je povedal 
Dominik Krt. Koncert, na 
katerem bo vstop prost, 
bodo imeli v Mekinjskem 
samostanu v četrtek, 13. ju-
nija, ob 19.30.

Glasovi z vzhoda
V občino Kamnik prihaja moška vokalna skupina 
Les Voix de L'Est, ki bo imela koncert v 
Mekinjskem samostanu v četrtek, 13. junija.

Kamnik – Kamniški fotograf Bojan Mijatović je minulo sredo 
v Domu kulture Kamnik odprl Novo razstavo 2019. Serijo je 
že v začetku marca razstavljal v kranjski Galeriji Stolpa 
Škrlovec, tokrat pa je nekoliko spremenjeni razstavi dodal še 
dve novi fotografiji. Mijatović je sicer diplomiral iz smeri 
fotografije na fakulteti Vist, trenutno pa opravlja magistrski 
študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljublja-
ni. Razstava, ki jo je organiziral Foto klub Kamnik, bo na 
ogled v času uradnih ur doma kulture do 23. junija. A. Se.

Mijatović razstavo odprl tudi v Kamniku

Studenec – Poleg bogatega programa, ki sega od muzikalov 
do narodno-zabavne glasbe in opere, bo letošnji 19. Kulturni 
poletni festival zaznamovala tudi sedemdesetletnica Kultur-
nega društva Miran Jarc. Jubilej bodo v Poletnem gledališču 
Studenec proslavili s slavnostnim koncertom Studenec, iz-
vir ljubiteljske kulture, na katerem se bodo z najlepšimi me-
lodijami spomnili predstav iz preteklih let. Po lanskoletnem 
uspehu domače gledališke predstave Lepo je biti muzikant 
bo osrednji dogodek letošnjega festivala njeno nadaljevanje. 
Drugi del zgodbe je prav tako napisal Andreas Brandstätter, 
za oder jo je priredil in režiral Alojz Stražar. V predstavo je 
tudi tokrat uvedel znane Avsenikove melodije, na odru pa v 
različnih vlogah nastopi več kot trideset ljubiteljskih igral-
cev, člani Komornega pevskega zbora Šutna Kamnik in Pe-
škega okteta ter tercet odličnih glasbenikov. Poleti bo kar 
ducat uprizoritev – le ujemite katero izmed njih. I. K.

Pisan poletni Studenec

V predstavi Lepo je biti muzikant II nas bo navduševala 
znana igralska ekipa. / Foto: Uroš Zagožen

Kamnik – Člani MePZ Odmev Kamnik v petek, 24. maja, ob 
20. uri v Dom kulture Kamnik vabijo na koncert, na katerem 
se jim bo pridružil zbor Pilsen Voice iz Češke. Po gostih iz 
Belorusije, ki so v Kamniku nastopili aprila, bodo kamniški 
ljubitelji zborovske glasbe zdaj lahko slišali še Čehe, s kate-
rimi v Odmevu prijateljujejo že več kot desetletje. Zbora se 
bosta predstavila s samostojnim in skupnim programom. 
Pravijo, da bo večji poudarek na izvajanju zabavnega pro-
grama, tako da si obiskovalci lahko obetajo večer, poln zim-
zelenih melodij, ki jih bodo ob pevskih glasovih dopolnili 
tudi instrumentalisti, spiritualne gospel pesmi, svoje mesto 
pa bo prav gotovo dobila tudi kakšna ljudska viža. J. P.

Pevci Odmeva gostijo češke prijatelje

Kamnik – Mednarodni muzejski dan, ki ga praznujemo 18. 
maja, so obeležili tudi v Medobčinskem muzeju Kamnik in 
to tako, da so občane povabili na brezplačne oglede svojih 
razstav v vseh štirih enotah – muzej na gradu Zaprice, Roj-
stna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš in Galerija 
Pogled. Zvečer tega dne pa so na Zapricah gostili koncert 
živahne brazilske glasbe. Predstavili so se štirje glasbeniki: 
Ajda Stina Turek, Gerson Eguiguren, Marko Čepak in Vid 
Ušeničnik. Izvajali so brazilske skladbe najbolj priznanih av-
torjev, kot so Djavan, Tom Jobim in Antonio Carlos Jobim, 
za popestritev pa so dodali še kakšno v slovenskem in špan-
skem jeziku. J. P. 

Mednarodni muzejski dan na Zapricah
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Jasna Paladin

Motnik, Kamnik – Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik 
v sodelovanju s Turističnim 
društvom Motnik in Kultur-
nim društvom Motnik v za-
četku junija organizira že 8. 
Križnikov pravljični festival 
Jenkret je biv ... Poslanstvo 
festivala ostaja ohranjanje 
ljudskega izročila, spomina 
na Gašperja Križnika in 
spodbujanje umetnosti pri-
povedovanja zgodb, a festi-
val letos prinaša kar nekaj 
novosti.

Dogajanje se širi v 
Kamnik
Poleg dogajanja v Motniku 
in sosednji občini Vransko 
se prizorišče širi v Kamnik. 
»Tam se bo 6. junija ob 20. 
uri v Kavarni Veronika odvi-
jal večer resničnih zgodb – 
storyslam, na katerem se bo 
lahko pred mikrofonom pre-
izkusil prav vsak. S tem se 
ne širimo le na drug pros-
tor, pač pa tudi k drugemu 
ciljnemu občinstvu,« pravijo 
organizatorji.
V Kamniku bodo pripravili 
tudi zanimivo delavnico in 
medkulturni dogodek, na 
katerem bodo gostili hrva-
ško pripovedovalko Jasno 
Held, ki pripoveduje več 
kot dvajset let in deluje po 

vsej Evropi. Svoje znanje in 
izkušnje bo delila z obisko-
valci delavnice, ki bo v pro-
storih mekinjskega samo-
stana 5. in 6. junija med 11. 
in 17. uro. Naslov delavnice 
je Za devetimi gorami in 
vodami, namenjena pa je 
vsem, ki se ukvarjajo z otro-
ki ali s pravljicami. Skupaj 
z Zasebnim vrtcem Zarja in 
v sklopu občinskega projek-
ta PlurAlps pripravljajo 
medkulturni večer s pripo-
vedovanjem pravljic iz raz-
ličnih koncev sveta, ki jih 
bodo zbranim povedali pri-
seljenci sami. Dogodek bo v 
četrtek, 6. junija, ob 18. uri 
v mekinjskem samostanu. 
»Pravljice so več kot odlična 
priložnost za to, da se zave-
mo, da smo ljudje od nek-
daj potovali ali se selili in 
da so tako potovale, se selile 
in širile tudi pravljice. Zna-
ne Križnikove motive zato 
najdemo v mnogih svetov-
nih pravljicah,« poudarjajo.

Letošnja rdeča nit je voda
Kot vsako leto tudi letos fe-
stival povezuje glavna tema. 
Letošnja rdeča nit je voda. 
V sodelovanju z Občino Ka-
mnik, ki je v prejšnjem letu 
s projektom Vodne zgodbe 
vzbudila zanimanje za 
ohranjanje vodnih virov, 
tudi letos poteka likovni na-

tečaj Jenkret je biv – podo-
be Križnikovih pravljic na 
temo vode. Za navdih so 
mentorjem in ustvarjalcem 
ponudili pravljico Zlato na 
Okrešlju. Natečaju bo sledil 
izbor najboljših ilustracij, 
ki bodo nagrajene in razsta-
vljene. Odprtje razstave in 
podelitev nagrad bo 8. juni-
ja ob 17. uri.

Središče festivala ostaja 
Motnik
Kljub številnim novostim 
glavno prizorišče festivala 
ostaja Motnik, kjer se bo od-
vilo več dogodkov za odrasle 
in otroke. Otvoritveni pripo-
vedovalski večer za odrasle 
bo v petek, 7. junija, ob 19. 
uri. Za spremljevalni pro-
gram bo v soboto poskrbela 
motniška ekipa Me4, ki 
pripravlja obilico vodnih iz-
zivov, kot so: čutna pot, vod-
ni poizkusi, poslikava obra-
zov in izdelovanje ladjic. 
Čupakabra pa bodo tudi le-
tos pripravili večerno ognje-
no predstavo, ki bo v soboto, 
8. junija, ob 20. uri.
Častna pokrovitelja 8. Kri-
žnikovega pravljičnega fe-
stivala sta pripovedovalec 
Rok Kosec in glasbenik Go-
ran Završnik, ki sestavljata 
duo Vroča župa in sta na 
festivalu prisotna od njego-
vega začetka.

Bliža se festival pravljic
Letošnji že 8. Križnikov pravljični festival Jenkret je biv … bo od 5. do 8. 
junija v Motniku in Kamniku, poseben poudarek pa bodo organizatorji 
tokrat namenili prepletanju različnih kultur.

Jasna Paladin

Kamnik – Naslov razstave 
sta si avtorici dr. Vlasta Stav-
bar iz Univerzitetne knjižni-
ce Maribor in Alenka Juvan, 
vodja Rojstne hiše Rudolfa 
Maistra, izposodili iz znane 
Maistrove pesmi iz njegove 
druge pesniške zbirke Kitica 
mojih iz leta 1929 ter ga 

pospremili s podnaslovom 
Boji za severno mejo in Ma-
istrovi borci s kamniško-
domžalskega območja.
Dr. Vlasta Stavbar, ki je na 
razstavi poskrbela za splošni 
zgodovinski oris, je na odpr-
tju predstavila takratni čas, 
predstavila zgodovinske pre-
lomnice, ko so po končani 
prvi svetovni vojni in razpa-

du Avstro-Ogrske nastajale 
nove meje in nove države, in 
boje za severno mejo na Ko-
roškem in Štajerskem, Alen-
ka Juvan pa se je s pomočjo 
informatorjev in potomcev 
posvetila Maistrovim bor-
cem iz nekdanjih občin Ka-
mnik in Domžale, ki so kot 
prostovoljci odhajali na po-
moč Rudolfu Maistru in Ko-
rošcem, njihove zgodbe pa 
so – žal – pogosto prezrte in 
pozabljene, kar so v Medob-
činskem muzeju Kamnik 
skušali spremeniti s pričujo-
čo razstavo, ki jo spremlja 
tudi zloženka.
Kot je pojasnila Alenka Ju-
van, se je večina fantov in 
mož, ki so se leta 1919 prid-
ružili generalu Maistru, bo-
rila že v prvi svetovni, t. i. 
veliki vojni, nato pa so se 
podali še v boj za Maribor, 
južno Štajersko in Koroško. 
Dokumenti in osebna priče-
vanja sicer kažejo na to, da 
se niso vsi borili pod po-
veljstvom Rudolfa Maistra, 
ampak tudi pri Franju Mal-

gaju in drugih generalih, a ti 
možje so zase vedno uporab-
ljali izraz Maistrovi borci. 
Seznam borcev za severno 
mejo iz nekdanjih občin Ka-
mnik in Domžale je bil prvič 
podrobneje sestavljen leta 
1979, ko je imena zbral Jan-
ko Kuster. Na njem je bilo 
nekaj manj kot sto imen, še 
nekaj so jih dodali v sklopu 
tokratne razstave. »Gotovo 

pa bodo nekatera imena po-
zabljena za zmeraj, nekatere 
zgodbe pa precej okrnjene, 
saj jih ne poznajo niti hčere 
in sinovi borcev za severno 
mejo, kaj šele njihovi vnu-
ki,« je povedala Alenka Ju-
van, hvaležna vsem, ki so se 
oglasili na njihovo povpraše-
vanje in iskanje.
Tematika je v Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra predstavlje-

na na panojih in z nekateri-
mi predmeti v vitrinah, sno-
valci pa so posneli tudi kraj-
ši film.
V kulturnem programu na 
odprtju razstave sta nasto-
pila gledališki igralec Ivan 
Rupnik in pod mentor-
stvom Roberta Smolnikar-
ja učenec Glasbene šole 
Kamnik Anže Balantič s 
harmoniko.

Spomin na Maistrove borce
V letu 2019 praznujemo sto let od bojev za severno mejo, v katere je bilo vključenih tudi veliko Maistrovih borcev s kamniško-domžalskega območja. 
Jubilej so v Rojstni hiši Rudolfa Maistra počastili z začasno razstavo Naši mejniki.

Na razstavi je na ogled nekaj zanimivih osebnih predmetov 
Maistrovih borcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Nalivno pero Antona Šenice in ščetka za 
obleko z njegovimi inicialkami  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kratek življenjepis Janeza Bernota v 
rokopisu (hrani Bernarda Podbevšek)  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Snovik – Turistična zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove 
Slovenije ter GIZ Poho-
dništvo in kolesarjenje so 
tradicionalno vsakoletno 
srečanje z naslovom »Klepet 
na Naj tematski poti leta 
2018« v začetku maja prip-
ravili v Termah Snovik.
Kot smo lahko slišali, je v 
Sloveniji okoli 700 temat-
skih poti, vedno več jih je in 
tudi vse boljše in lepše so, a 
hkrati urejene na različnih 
nivojih, premalo povezane 
in premalo prepoznavne, 
kar si Turistična zveza Slo-
venije že vrsto let želi spre-

meniti. Od leta 2011 tako 
izvajajo tudi izbor za naj te-
matsko pot; v vsem tem 
času je bilo na izbor prija-
vljenih kar 370 tematskih 
poti, kar priča o tem, kako 
so v razmahu in kako velik 
potencial v turizmu predsta-
vljajo. Lani je bila za najbolj-
šo imenovana Kneippova 
bosonoga pot v Snoviku, ki 
je plod ideje in dela Katarine 
Hribar. »V Termah Snovik 
knajpanje razvijamo zadnja 
tri leta. Ponudbo knajpanja 
smo vpletli v našo že obsto-
ječo ponudbo, ki je prijazna 
okolju in ljudem, vse ele-
mente smo že imeli in smo 
jih pod okriljem knajpanja 

le še lepo združili. Ni zane-
marljivo, da je knajpanje v 
Kamniku s Kurhausom ob 
koncu 19. stoletja že imelo 
zelo pomembno vlogo. V 
okviru projekta knajpanja 
smo tako uredili tri bosono-
ge poti – spiralno pri baze-
nu, krajšo pot pri apartmaj-
skem naselju in daljšo, 3,2 
kilometra dolgo bosonogo 
pot – ta je bila tudi nagraje-
na –, ki poteka po okolici 
term,« nam je povedala.
Nagrajena tematska pot 
vključuje vseh pet Kneippo-
vih stebrov – vodo, gibanje, 
prehrano, zelišča in zdrav 
življenjski slog. Na njej obi-

skovalci preizkusijo naravno 
kad za kopel rok, 'štorkljasto 
hojo' po potoku, hojo po raz-
ličnih naravnih materialih, 
zdravo malico, meditacijo … 
Pri spiralni in krajši bosono-
gi poti (ob kateri je tudi za-
četek daljše) je tudi pipa z 
vodo, kjer si po končani hoji 
lahko umijemo bose noge.
Vse tri bosonoge poti v ter-
mah so na voljo tako gostom 
term kot drugim obiskoval-
cem, so brezplačne, primer-
no označene (pred ogledom 
dobite tudi manjši zemlje-
vid), nanje se lahko podate 
sami ali v sklopu vodenih 
skupin.

Bosih nog po Snoviku
V Termah Snovik so pred dnevi gostili turistične delavce na okrogli mizi o tematskih poteh in ob tem 
predstavili svojo Kneippovo bosonogo pot, ki je bila lani imenovana za naj tematsko pot pri nas.

Krajša bosonoga pot je sestavljena iz desetih različnih 
naravnih podlag. / Foto: Jasna Paladin

Oglede Kneippove bosonoge poti vodi Katarina Hribar.  

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

Kamnik – Središče Kamnika, ki se doslej ni moglo pohvali-
ti s kaj prida bogato in pestro gostinsko ponudbo, je zdaj 
bogatejše za dve novi (znova odprti) gostilni, ki se ju bodo 
poleg domačinov gotovo najbolj razveselili vse bolj številni 
turisti. Najprej je v petek, 17. maja, svoja vrata slovesno 
odprla mehiška restavracija la Piñjata, ki je v prostorih do-
sedanje gostilne Majolika ob kamniškem hotelu na Mais-
trovi ulici. Restavracijo vodita Sebastjan in Anamarija Kra-
ševec. Zgolj nekaj dni kasneje, v ponedeljek, 20. maja, pa 
je svoja vrata po nekajmesečnem zaprtju znova odprla 
gostila Pri podkvi na Trgu svobode, prav tako v starem 
mestnem središču, ki je, kot kaže, ne bodo več vodili naje-
mniki, pač pa »domača« Vida Čermelj in njen partner Rok, 
ki sta na odprtju obljubila kulinarično ponudbo domače in 
lokalno obarvane hrane. Slovesnega odprtja sta se udeleži-
la tudi župan Matej Slapar in direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, ki sta la-
stnikoma podarila kuhalnice in predpasnike ter knjižico z 
recepti Okusi Kamnika. J. P. 

Obogatena gostinska ponudba v središču mesta

Jasna Paladin

Kamnik – Urbani sprehodi 
Jane’s Walk so približno uro 
in pol dolgi vodeni sprehodi 
po mestih, ki ozaveščajo o 
pomenu pešačenja po vsak-
danjih opravkih in poudarja-
jo učinek, ki ga imajo lahko 
pešci na urejanje mestnega 
prostora. Namenjeni so po-
vezovanju prebivalcev s so-
sedi in sosesko in spodbuja-
nju pripadnosti območju bi-
vanja. Obenem sprehodi 
odpirajo priložnost za pogo-
vor o težavah, s katerimi se 
stanovalci dnevno soočajo, 
ter omogočajo oblikovanje 
pobud, kako soseske naredi-
ti privlačnejše in prijetnejše 
za življenje.
Urbani sprehodi so se začeli 
leto dni po smrti Jane Ja-
cobs (po njej se projekt tudi 
imenuje Jane's Walk), ki je 
bila velika zagovornica načr-
tovanja mest po meri pešcev, 
tako da se načrtovalci vpra-
šajo, kako ljudje dejansko 
živijo in kaj potrebujejo, in 
da bodo mesta varna, živah-
na in zanimiva. V spomin 
na njeno delo urbani spre-

hodi Jane's Walk potekajo 
že deveto leto. V Sloveniji – 
tudi Kamniku – so jih prip-
ravili že več kot 150 in na 
njih gostili več kot 3500 
sprehajalcev.
Jane's Walk po Kamniku sta 
tudi letos vodila Špela Berlot 
in Matej Ogrin iz CIPRE Slo-
venija, društva za varstvo 
Alp, udeležilo pa se ga je ne-
kaj občanov in predstavnikov 
občinske uprave, med njimi 
tudi podžupan dr. Jernej 
Markelj. Udeleženci so se 

zbrali v Keršmančevem par-
ku, kjer so se seznanili s po-
menom zelenih površin v 
mestih, ki ne le ugodno vpli-
vajo na psihofizično počutje 
občanov, ampak tudi močno 
pripomorejo k mikroklimi 
mest, predvsem znosnejšim 
temperaturam. Pot jih je 
nato popeljala do Trga talcev, 
kjer so se strinjali, da prostor 
ni dovolj izkoriščen in podali 
vrsto predlogov, kaj s tem tr-
gom narediti. Fontano bi ve-
ljalo obnoviti, da bi vodja iz 

nje tekla tako, kot je bilo za-
mišljeno, klopi bi bilo dobro 
obložiti z lesenimi sedali, do-
brodošlo bi bilo tudi kakšno 
drevo več ob cesti, vzdušje pa 
bi lahko popravili tudi kakšni 
panoji s fotografijami. Bistvo 
tovrstnih projektov je na-
mreč v tem, da občani aktiv-
no sodelujejo s svojimi pre-
dlogi in komentarji.
V nadaljevanju so se podali 
do Glavnega trga na Šutno 
in po Šolski ulici do Novega 
trga, kjer se je druženje 
zaključilo.

Kako mesto vidijo pešci
V ponedeljek, 20. maja, so se občani lahko udeležili zdaj že tradicionalnega Urbanega sprehoda 
Jane's Walk, na katerem so svoje mesto spoznavali z drugega zornega kota.

Udeleženci urbanega sprehoda so se ustavili tudi na Trgu 
talcev in se strinjali, da bi se to površino dalo narediti 
pešcem in krajanom veliko prijaznejšo. / Foto: Jasna Paladin

Jane's Walk po Kamniku je 
vodila Špela Berlot. 

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

7. TRADICIONALNI HUMANITARNI TEK

TEČEM, DA POMAGAM
SOBOTA, 1. junija 2019

ŠTART ob 10.00

ARBORETUM Volčji Potok

LIONSKLUBKAMNIK
LIONSKLUBDOMŽALE

V organizaciji

PROGI 11 in 5 km

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Teem_da_pomagam_2019.pdf   1   2. 04. 2019   22:11:11

B
R

E
ZP

LA
Č

N
A 

O
B

JA
VA

LI
O

N
S 

KL
U

B 
D

O
M

ŽA
LE

, C
ES

TA
 R

A
D

O
M

EL
JS

KE
 Č

ET
E 

1,
 R

A
D

O
M

LJ
E

ZA
VO

D
 Z

A 
TU

R
IZ

E
M

, Š
P

O
R

T 
IN

 K
U

LT
U

R
O

 K
AM

N
IK

, G
LA

VN
I T

R
G

 2
, K

AM
N

IK



Pogovor

11petek, 24. maja 2019

Jasna Paladin

Kamnik – Priprave na najve-
čjo in najbolj zahtevno od-
pravo v zgodovini slovenske-
ga himalajizma so vsem vple-
tenim vzele več kot dve leti, s 
člani takrat jugoslovanske 
odprave – ta je štela 25 alpini-
stov (od tega 21 Slovencev), 
dva zdravnika ter šest spre-
mljevalcev (dva radioamater-
ja, dva novinarja, snemalec 
in slikar) – pa je širša jugoslo-
vanska javnost dihala kar tri 
mesece, od konca februarja 
1979 pa vse do 13. maja 1979, 
ko je po radijski zvezi v bazi 
natanko ob 13.51 po nepal-
skem času (oz. ob 9.51 po na-
šem) zaškrtalo: »Tone, na 
vrhu sva! Sediva pri kitajski 
piramidi in ne veva, kaj bi!« 
Za nepopisno veselje v ba-
znem taboru sta s temi prep-
rostimi in iskrenimi beseda-
mi poskrbela Nejc Zaplotnik 
in Andrej Štremfelj, mlada 
Kranjčana, ki sta se na najviš-
jo goro sveta povzpela po 
prvenstveni smeri prek nje-
nega do takrat še neprepleza-
nega zahodnega grebena. 
Del tega zgodovinskega us-
peha so bili tudi Tone Škarja 
iz Mengša (član AO Kamnik), 
ki je bil vodja odprave, 
Kamničana in člana AO Ka-
mnik Bojan Pollak - Bojč in 
Dušan Podbevšek - Dule ter 
Kamničan Stane Belak - Šra-
uf, ki pa je bil takrat član AO 
Ljubljana-Matica.
O tem pomembnem zgodo-
vinskem mejniku sloven-
skega alpinizma smo se ob 
nedavni obletnici pogovarja-
li z Bojanom Pollakom.

Kako živi so danes še vaši 
spomini na pomlad leta 
1979, predvsem pa na osvo-
jitev Everesta, sprejem v do-
movini …?
»Štirideset let je kar dolga 
doba, posebej še, če se v tem 
času dogodi še veliko drugih 
reči. Tako je že veliko reči 
zabrisal čas, v spominu so os-
tali samo drobci. Nekatere 
reči se spet pojavljajo v spo-
minu, drugih ni več. Nekate-
re se mešajo s poznejšimi 
doživetji, tako da včasih že 
malo težko ugotovim, ali je 
bilo to 1979 ali pozneje. Je 
bilo pa toliko doživetij, da bi 
jih zelo težko strnil v krajši 
zapis. Pojavljajo se posame-
zni prebliski, prave žive slike. 
Pakiranje opreme v kleti 
UKC ... Navdušena množica 
na trgu v Kranju, kamor smo 
prispeli takoj po vrnitvi na le-
tališče ... Pa tudi skupni izlet 
cele družine na Kamniško 
sedlo, počitek pri studenčku 
pod Pastirji ... Žalost ob Ang 
Phujevi smrti (vodja šerp 
Ang Phu je prav tako stopil 
na vrh, a pri sestopu omahnil 
v globino, op. p.), ki je kar 
močno potemnila lesk uspe-
ha ... Hoja skupaj z Nejcem 
proti Lukli ... Veselje ob pri-

hodu Andreja in Nejca na 
vrh ... Prhutanje šotorov na 
Lo Laju v močnem vetru, kot 
bi bil na brzovlaku ... Štetje 
korakov in počitek, zbiranje 
volje in moči za naslednjih 
pet korakov ... Pa Katmandu, 
Agra, Delhi ... Sprejem na ju-
goslovanski ambasadi v Del-
hiju ... Vzpon s Frančkom in 
Duletom po grebenu kakšnih 
400 metrov nad Lobučami ... 
Zbujanje ponoči, ker je bilo 
premalo zraka ... Tovarištvo, 
medsebojna pomoč ... Podpi-
sovanje pozdravnih razgle-
dnic (5000) ... In še in še ... 
Bolj, ko začnem kopati, več 
se odpira.« 

Kakšen je bil način izbora 
članov odprave? Zakaj so 
izbrali vas?
»Izbor članov odprave je po-
tekal po vnaprej sprejetih kri-
terijih, in to v treh stopnjah. 
V prvi so bili odločujoči krite-
riji: a) najmanj pet let alpini-
stičnega staža, b) najmanj 
100 alpinističnih tur: plezal-
nih, zimskih pristopov na vr-
hove nad 2000 metrov, pris-
topov na vrhove nad 3500 
metrov in turnih smukov z 
vrhov nad 2000 metri. Naj-
manj trideset od vseh vzpo-
nov mora biti opravljenih v 
zimskih razmerah; c) vsaj 
petkrat dosežena višina nad 
4000 metrov; najmanj štiri-
deset vzponov v zadnjih treh 
letih (ne glede na JLA, bolez-
ni in podobno); č) aktiven 
mora biti pri delu v planinski 
organizaciji, biti mora naj-
manj alpinistični inštruktor 
ali pripravnik GRS, biti mora 
redno zaposlen ali reden štu-
dent, imeti mora odslužen 
vojaški rok oziroma ga ne 
sme biti oproščen iz zdra-
vstvenih razlogov; d) na dose-
danjih odpravah se je moral 
primerno vesti. Mogoče je 
bilo odstopiti od enega od teh 
kriterijev, če je bil kandidat v 
drugih občutno močnejši. V 
drugi in tretji stopnji izbora 
so bili kriteriji strožji. Tako je 
bilo iz prvih več kot sto prijav 
v drugi izbor izbrano nekaj 

čez šestdeset, v drugem izbo-
ru nekaj čez štirideset in v 
tretjem izboru 25 kandidatov. 
Pri tem so bili štirje kandida-
ti izbrani po 'republiškem' 
ključu, vendar so ta ključ iz-
polnili samo dva alpinista iz 
Bosne in Hercegovine in dva 
iz Hrvaške. Četrtina članov 
odprave je bila lahko izbrana 
mimo kriterijev, ker so imeli 
na odpravi predvsem neple-
zalske zadolžitve (vodstvo, 
transport, zdravstvo, za-
stopstvo drugih republik). 
Mene so verjetno izbrali tako 
zaradi 'dobrih referenc' iz 
prejšnjih odprav kakor tudi 
zaradi izpolnjevanja vseh kri-
terijev. V dvanajstih letih 
pred prijavo mi je uspelo 
kljub služenju vojaškega 
roka in dveinpolletni zaposli-
tvi v ladjedelnici opraviti 432 
alpinističnih tur, v letu pred 
odpravo pa še 107.«

Iz AO Kamnik ste bili v 
odpravi kar trije, med vami 
tudi vodja odprave. Kako so 
v Kamniku takrat to spreje-
li? So vam pripravili kakšen 
poseben sprejem ob vrnitvi?
»Resnično se ne spomnim, 
ali je bil kakšen poseben 
sprejem ali kaj podobnega. 
Prav gotovo je bilo kaj. Vem 
pa, da so bili vsi veseli in po-
nosni, tako na sam uspeh 
odprave kakor tudi na 
Kamničane, ki so naredili 
vse, kar je bilo v njihovih mo-
čeh, da je odprava uspela. Po-
sebej smo bili ponosni na 
Toneta, vodjo, ki je resnično 
mojstrsko vodil to odpravo.«

Vsak član odprave je imel 
točno določeno nalogo – vaša 
je bila med drugim tudi skrb 
za prehrano. Kakšne točno 
so bile vaše zadolžitve in 
kako je bilo to videti v praksi?
»Na odpravah Kangbačen 
'74 in Makalu '75 sem bil za-
dolžen za prehrano. Očitno 
sem se dobro obnesel, zato 
sem imel enako zadolžitev. 
Najprej sem povprašal člane 
odprave, kaj bi radi jedli in 
česa ne marajo. Pripravil 

sem jedilnike po dnevih za 
dobra dva meseca za jugo-
slovanske člane odprave ter 
na osnovi tega in standardov 
izračunal potrebne količine 
posameznih živil, ki so bile 
nato pripeljane iz Jugoslavi-
je in so jih prinesli do ba-
znega tabora. Bilo je hrane 
več kot šest ton, od tega dob-
ra polovica od doma. Kot os-
nova je bila vzeta empirična 
izkušnja, da je treba na dan 
za zadovoljitev osnovnih 
energetskih potreb pojesti 
vsaj dva kg hrane. Torej, 60 
dni x 26 ljudi = 3120 kg, pa 
še nekaj rezerve je treba 
upoštevati. Vsaj četrtina hra-
ne je bila pakirana po tovo-
rih tako, da je ena gajbica 
(30 kg) zadostovala za en 
obrok – ena za kosilo in ena 
za večerjo. Za naše nepalske 
pomočnike pa je bila hrana 
nabavljena v Nepalu. Ven-
dar danes nimam več nobe-
nega podatka, koliko posa-
meznega živila je bilo in 
tudi ne, koliko hrane, ki 
nam je ostala, smo razdelili 
domačinom. 
V baznem taboru in višinski 
bazi nam je kuhal nepalski 
kuhar. Tega je bilo pa treba 
še marsikaj naučiti, da je za-
dovoljil našemu okusu. In 
to učenje je bilo v veliki meri 
tudi moje delo. V baznem 
taboru je bilo skladišče hra-
ne 'pod ključem', tako da ni 
mogel vsak, ki bi se mu za-

hotelo, šariti po njem. Zato 
pa je bila v skupnem prosto-
ru gajbica, v kateri je bil 
pester izbor razne hrane in 
priboljškov, ki pa je bila na 
razpolago vsem tako, da si je 
lahko vsak potešil svoje po-
sebne želje.«

Znano je, da ni bilo vnaprej 
določeno, kdo bo dejansko 
prvi stopil na vrh … Ste bili 
vi tudi blizu temu uspehu? 
Kako visoko ste prišli?
»V zadnjih dnevih pred do-
segom vrha sva bila skupaj v 
navezi z Dadom Mesarićem. 
Pred nama so bili Manfreda 
in Grošelj, Podbevšek in Ro-
bas, brata Štremfelj in Za-
plotnik ter Belak, Božić in 
Ang Phu. Za nama pa so bili 
Bergant, Kotnik in Matije-
vec. Vendar je Dado zbolel, 
se vrnil v bazo in sem tako 
ostal sam. Že to mi je 
zmanjšalo možnosti vzpona 
na vrh. Ko sta se Andrej in 
Nejc vračala z vrha po Hor-
nbeinovem ozebniku, sem 
jima šel naproti in v ozebni-
ku napel vrv, da ne bi v temi 
zašla prenizko in bi se nato 
morala še vzpenjati navzgor, 
v 'štirico'. Vendar sta že pre-
cej nad vrvjo našla primerno 
polico, da sta po njej sestopi-
la naravnost do šotorov, ka-
mor sta prispela celo pred 
menoj. Medtem so v 'petko' 
prišli Belak, Božič in Ang 
Phu. Naslednji dan bi mora-
li iti na vrh, jaz pa do 'petke', 
vendar so zaradi poslabša-
nja vremena čakali na iz-
boljšanje v tistem malem 
šotorčku na 8120 metrih, 
kjer je bilo prostora 'uradno' 
komaj za dva. Tako je vrh 
zame praktično odpadel, saj 
je za menoj bila že druga na-
veza, s katero sem se nasled-
nji dan povzpel do 'petke' in 
nato vrnil v 'štirico'. S tem je 
bil vrh zame odpisan. Vča-
sih me sicer doleti neke 
vrste trpek občutek, da ni-
sem prišel na vrh, včasih 
celo sanjam o tem, vendar 
mi ta občutek vedno zelo 
hitro premaga zavest, da je 
bil tudi zame uspeh, da je 
pet članov odprave prišlo na 
vrh in da sem tudi jaz pri-
speval delček k temu. In 
tudi prav je tako.«

Je bila ta odprava vrhunec 
vaših alpinističnih podvigov 
oz. kakšno mesto zavzema v 
vašem življenju?
»Ta odprava ima vsekakor 
pomembno mesto tako v 
mojem alpinizmu kot tudi 
življenju. Everest je samo en 
na svetu, ne morem pa reči, 
da je bil to vrhunec mojih 
alpinističnih podvigov. Bila 
je to dragocena izkušnja, ne 
samo v alpinističnem pogle-
du, ampak tudi v splošnem, 
življenjskem. Kako malo je 
(včasih) potrebno, da je člo-
vek lahko srečen ... In kako 
malo, da je hudo nesrečen. 
In tudi vse drugo, ki je priš-
lo zraven, je prineslo veliko 
novih spoznanj. Pa tudi za-
vest, kako pomembna je 
medsebojna pomoč, tova-
rištvo. Tudi Nepal je po svo-
je edinstven.«

Kako ste danes še povezani 
z alpinizmom? Kako pogos-
to in kam še hodite?
»Udeležba na taki odpravi je 
imela za posledico tudi neke 
vrste moralno obvezo, da s 
svojim nadaljnjim delom ne-
kako vrnemo to, kar smo z 
odpravo dobili. Tako so neka-
teri člani odprave postali us-
pešni vodje ali člani drugih 
odprav ali so se še bolj anga-
žirali v planinski organizaciji, 
alpinizmu. Jaz sem se še bolj 
vključil v delo na usposablja-
nju novih alpinistov v doma-
čem AO, pa tudi v šolo za 
nepalske gorske vodnike, ki 
jo je na pobudo in z ogrom-
nim angažiranjem Aleša Ku-
naverja financirala Jugoslavi-
ja in so jo leta 1979, ko je bil 
tudi prvi tečaj, začeli graditi. 
Nekaj let po Aleševi tragični 
smrti sem prevzel vodenje 
odbora, ki je skrbel za izvaja-
nje tečajev, od katerih sem 
jih vodil sedem. Leta 2103 se 
je sicer to sodelovanje konča-
lo, ker so Nepalci dosegli tako 
visok nivo, da lahko sami su-
vereno in tudi mednarodno 
priznano izvajajo taka uspo-
sabljanja, s strani PZS pa ni 
bilo prave volje, da bi se sode-
lovanje nadaljevalo. Tudi ta 
šola letos praznuje 40. oble-
tnico začetka.
Alpinizmu sem ostal zvest 
do današnjih dni. Lahko se 
pohvalim, da mi je do sedaj 
v moji alpinistični karieri 
uspelo opraviti več kot 2520 
alpinističnih tur, od tega 
okoli 130 prvenstvenih. Žal 
mi srce in posledice mož-
ganske kapi ne dopuščajo, 
da bi se kaj več udejstvoval, 
saj so drugi bistveno prehit-
ri ... Vendar se še ne dam. 
Tako mi je lani uspelo opra-
viti šest alpinističnih tur, le-
tos pa žal še nobene ... 
Večkrat se še vedno podam 
v višave, vsaj na Veliko pla-
nino ... Sodelujem v alpini-
stični šoli na domačem AO 
in pri usposabljanju vodni-
kov PZS in še kje.«

Dragocene izkušnje z Everesta
Pred nekaj dnevi je minilo štirideset let od takrat, ko smo Slovenci prvič stopili na najvišjo goro sveta, Mount Everest. Pomembno vlogo v številni, 
takrat jugoslovanski odpravi so odigrali tudi trije člani AO Kamnik.

Bojan Pollak leta 1979 / Foto: osebni arhiv

Bojan Pollak in Tone Škarja na nedavnem praznovanju štiridesete obletnice prvega 
slovenskega vzpona na Everest / Foto: Gorazd Kavčič
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Meta Kregar

Kamnik – S predstavo so 
učenci že v dopoldanskem 
času razveselili svoje sošol-
ce, popoldne pa napolnili 
šolski večnamenski prostor 
ter predstavo uspešno 
predstavili še staršem in pri-
jateljem.
Ptice rojenice (Monika Osol-
nik, Katarina Tomanić, Ka-
rolina Fric) komaj rojenemu 
oblaku napovedujejo svetlo 
prihodnost: vrtnar bo, kro-
jač bo, celo kralj ... A male-
mu radovednežu nič od tega 
ni po godu. Rad bi izvedel, 
kaj se skriva za obzorjem. 
Odjadra na pot in si prepe-
va: »Sem oblak popotnik, 
radovednež, pesnik, raziskat 
potujem, kaj tiči za obzor-
jem, polje ali kar konec sve-
ta, prazen nič, ali zvezde 
neba.« Na poti sreča različ-
ne prijatelje, a do spoznanja 
se nazadnje s pomočjo mod-
re gore dokoplje sam.
V vlogo oblaka popotnika se 
je odlično vživel Filip Male-
žič. Na poti do obzorja je 

srečal letala ropotala (Nina 
Krt, Ana Omovšek, Miki 
Muradbašić), otroškega 
zmaja (Nace Maležič), dre-
vesa (Ela Poljanšek, Tiana 
Sedeljšak, Nika Ošap), zvo-
nik (Nace Maležič), kmete 
(Nina Krt, Ana Omovšek, 
Miki Muradbašić), oblake 
divjake (Rozi Šuštaršič, Vi-
lana Jeromel, Lucija Jelenc), 
lepotico mavrico (Lucija Je-
lenc), golobe pismonoše 

(Ela Poljanšek, Tiana Sede-
ljšak, Nika Ošap, Kiara Be-
ganović) ter modro goro 
(Brina Rudolf Vučković).
Predstavo je idejno zasnova-
la in režirala mentorica 
Meta Kregar, pesmi je uglas-
bila Teja Maležič, kostume 
sešila Metka Bizjak, tehnič-
ni sodelavci pa so bili še Jani 
Mošnik, Martin Frece in 
Franci Griljc, ki je poskrbel 
za osvetlitev scene.

Nebesno gledališče
Učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost in interesne dejavnosti, 
mladi umetniki iz OŠ Frana Albrehta, so konec aprila uprizorili glasbeno-
gledališko predstavo Borisa A. Novaka Nebesno gledališče.

Učenci OŠ Frana Albrehta so uprizorili glasbeno-gledališko 
predstavo Borisa A. Novaka Nebesno gledališče. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Osnovna šola Ma-
rije Vere že vrsto let učen-
cem ponuja mnogo več kot 
zgolj pouk in interesne de-
javnosti, zato so pred leti us-
tanovili Šolsko kulturno-
-umetniško društvo Verine 
zvezdice, ki združuje Otro-
ški in mladinski pevski zbor 
Verine zvezdice, Gledališko 
skupino Verine zvezdice, 
Otroško folklorno skupino 
Verine zvezdice ter skupine 
za likovno in literarno 
ustvarjanje ter klekljanje.
Skupaj z OŠ Marije Vere in 
Mladinskim centrom Ko-
tlovnica so v četrtek, 16. 
maja, pripravili predstavo v 
Domu kulture Kamnik, ki je 
navdušila do zadnjega kotič-
ka polno dvorano. S tem so 
praznovali desetletnico otro-
ške folklorne skupine, ki se 
je letos uvrstila tudi na regij-
sko srečanje otroških 
folklornih skupin.
Da je bila predstava De-
setnica zelo velik zalogaj, 
nam je razložila predsedni-
ca Šolskega kulturno-ume-
tniškega društva Verine 
zvezdice Vanja Hočevar: 
»Pri predstavi Desetnica je 
skupaj stopilo kar nekaj 
mentoric, saj gre za projekt, 
ki je sestavljen in različnih 
področij. Marjetka Usar in 

jaz pokrivava Otroško 
folklorno skupino Verine 
zvezdice. Jaz vodim starej-
še, Marjetka pa mlajše 
učence. Alenka Markus je 
vodja Mladinskega pevske-
ga zbora Verine zvezdice, ki 
je nastopil z nami, prevzela 
pa je tudi ljudske godce. Le-
tos smo vključili še ljudske 
instrumente, ki so dali po-
seben čar. Anja Završnik je 
kot zunanja mentorica z 
nami sodelovala tako, da je 
pomagala pri mimiki na 
odru, prehodih med plesi. 
Irena Zagožen, učiteljica li-
kovne umetnosti, je bila 
mentorica sedmošolki Lari-
si Vrečar, ki je ilustrirala 
vse slike, ki so bile upora-
bljene za sceno. Za anima-

cije, ki so nastale iz Larisi-
nih slik, pa je poskrbel gra-
fični oblikovalec Jožko Pu-
šič. Goran Završnik in MC 
Kotlovnica pa sta poskrbela 
za tehnično podporo, poleg 
tega je pripovedovalcu v 
ozadju glas posodil Matic 
Maček. Na odru se je zvrsti-
lo kar 55 nastopajočih otrok, 
učencev naše šole. Izposta-
vila bi desetnico Manuelo 
Mišković. Ta deklica obi-
skuje drugi razred osnovne 
šole, torej je stara sedem 
let, in je bila sposobna 
odplesati plese, ki jih pleše-
jo že starejši plesalci. Res je 
bila neverjetna. Bila je na 
čisto vseh vajah, včasih tudi 
vsak dan zjutraj, saj je bila 

ves čas na odru. In vedno z 
veseljem – včasih je prišla 
kar sama od sebe med od-
morom v knjižnico in z 
mano zaplesala kakšen ko-
rak, ki ji je bil še posebej 
všeč. V vlogi pastirčka se je 
odlično odrezal prvošolček 
Cene Kališnik, mama je 
bila osmošolka Brina Fre-
ce, deklica s piščalko Pia 
Fabijan iz devetega razre-
da, posebej pa bi omenila 
še Laro Bajec Klepac (osmi 
razred), Samanto Rebronja 
(peti razred) in Lano Vod-
lan (šesti razred), ki so av-
torice vilinskega plesa. 
Med pevci pa je Ana Škerja-
nec iz petega razreda s svo-
jim nežnim glasom prese-
netila tudi nas, učitelje. So 

pa popolnoma vsi prispeva-
li svoj košček k temu prek-
rasnemu 'mozaiku'.«
Scenarij za celotno predsta-
vo je napisala Vanja Hoče-
var, naredila pa je tudi pri-
redbo ljudske pesmi De-
setnica in zgodbe Desetnica, 
ki jo je zapisal Fran Milčin-
ski. »V naši različici zgodbe 
mati na koncu ne umre, saj 
smo želeli zaključiti optimi-
stično. S svojo tematiko seli-
tve iz kraja v kraj pa se 
predstava širše dotakne tudi 
tematike preseljevanja oz. 
migracije Slovencev. Ti so 
že pred leti odhajali v tujino 
ali pa niti ne tako daleč – le 
v druge kraje po Sloveniji, in 
sicer zato, da bi si zagotovili 

boljše življenje,« o Desetnici 
pravi Vanja Hočevar in 
doda, da je bil scenarij za 
predstavo napisan že ob 
koncu lanskega šolskega 
leta, vse ostalo pa dogovorje-
no ob začetku letošnjega 
šolskega leta. Vadili so vsak 
teden vsaj dve uri, predvsem 
v šolski knjižnici.
Ob koncu predstave so tis-
tim otrokom, ki so v 
folklorni skupini že pet ali 
več let, podelili posebna 
ŠKUD-ova priznanja, naj-
večje priznanje vsem sode-
lujočim pa so poleg bučne-
ga aplavza gledalcev tudi 
zagotovitve učencev, da se 
jim prihodnje leto znova 
(ali pa sploh prvič) pridru-
žijo pri ustvarjanju.

Jubilej z Desetnico
Otroška folklorna skupina Verine zvezdice praznuje desetletnico delovanja, 
kar so učenci skupaj z mentorji obeležili s plesno-glasbeno predstavo z 
naslovom Desetnica.

Ena od plesnih točk v predstavi je prikazala tudi 
belokranjski ljudski običaj Zeleni Jurij. / Foto: Jasna Paladin

Na odru se je zvrstilo več kot petinpetdeset otrok – folklorni plesalci, pevci in ljudski godci. 
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Znamka Citroën vse od svo
je ustanovitve v svet avto
mobilizma vpeljuje drznost, 
kreativnost in nove inovaci
je, namenjene povečanju 
udobja vožnje. Poglobljena 
skrb za udobje voznika in 
potnikov izhaja iz osnovne 
filozofije znamke, ki pravi, 
da je lahko samo voznik, ki 
se v vozilu počuti dobro in 
udobno, hkrati tudi varen 
voznik. Zgodba znamke Ci
troën se je začela 5. februar
ja 1878, ko se je rodil usta
novitelj znamke André Ci
troën. André, ki se je že od 
mladih nog navduševal nad 
tehniko, je leta 1886 vpisal 
in v letu 1890 dokončal štu
dij na Politehnični univerzi v 
Parizu. Še istega leta je na 
Poljskem pri lokalnem mi
zarju naletel na edinstveno 
rešitev prenosa moči z zob
niki z dvojnim poševnim 

ozob ljenjem (v oblika zobni
ka). Ker ga je rešitev čisto 
prevzela, je odkupil patent 
za izdelavo omenjenih zob
nikov, katerih oblika je ka
sneje postala logotip njego
ve avtomobilske znamke Ci
troën, ki jo je ustanovil  
11. 4. 1919. Prvi avtomobil 
novoustanovljene znamke 
in hkrati prvi avtomobil, na
rejen po principu množične 
proizvodnje v Evropi, je na 
ceste zapeljal 7. 7. 1919 pod 
preprostim imenom Type A, 
ki je že nakazoval prve ino
vativne pristope k poveča
nju udobja. Serijsko je bil 
namreč opremljen s poseb
nim, udobnim vzmetenjem 
z eliptičnimi vzmetmi, elek
tričnimi lučmi, električnim 
zaganjačem in oblazinjeni
mi sedeži. V letu 1926 je mo
del B15 postal prvo franco
sko gospodarsko vozilo s 

popolnoma zaprto kabino, 
kar je močno povečalo udo
bje, saj so se potniki v vozilu 
odmaknili od vremenskih 
vplivov, hrupa in prahu, ki so 
vladali na cesti. V letu 1934 
je bil predstavljen tako za 
Citroën kot celotno avtomo
bilsko industrijo revolucio
naren model 7CV, bolj znan 
pod imenom Traction Avant. 
Vozilo je zaradi vgrajenih do 
tedaj še nepoznanih inova
cij s področja varnosti in 
udobja postalo eno izmed 
najpomembnejših v Ci
troënovi zgodovini, saj je 
postavilo temelje znamke in 
– še pomembnejše – teme
lje koncepta modernega av
tomobila, ki se do danes ni 
bistveno spremenil. Bil je 
prvi množično proizvajan 
avtomobil s pogonom na 
prvi kolesni par, prvi s samo
nosno karoserijo, izdelano v 

celoti iz jekla, imel je neod
visno vzmetenje (kasneje 
tudi hidropnevmatsko 
vzmetenje na zadnji osi), hi
dravlično podprte zavore na 
vseh štirih kolesih in gumija
ste nosilce motorja, ki so 
izolirali tresljaje motorja od 
same kabine. V letu 1955, 
deset let po koncu vojne, je 
Citroën svetu predstavil nov 
revolucionaren model višje
ga razreda. Predstavil je mo
del DS, pri nas bolj znan kot 
'žaba', ki je svet osupnil na 
pariškem avtosalonu tako z 
izrazito aerodinamično obli
ko kot z revolucionarno teh
niko, vgrajeno v vozilo. Av

tomobil se je ponašal s hi
dropnevmatskim vzmete
njem, servo podprtim vola
nom in kolutnimi zavorami, 
menjalnikom s samodejno 
sklopko, uporabo posebnih 
pen za oblazinjenje sedežev, 
kasnejše izvedbe pa so se 
ponašale še z žarometi, ki so 
svetili v ovinek. Citroënu DS 
so v nasled njih desetletjih 
sledila vozila, kot so kupe 
SM, limuzina srednjega ra
zreda GS, limuzina višjega 
razreda CX in nadalje mode
li XM, BX, Xantia, C5 in C6, v 
katerih je Citroën nepresta
no nadgrajeval hidropnev
matsko vzmetenje, ki se je 
ob računalniško podprtih 
sistemih krmiljenja močno 
razvilo predvsem s stališča 
vozne dinamike in varnosti. 

Z aktualno generacijo vozil 
je bil predstavljen tudi nov 
koncept vzmetenja, ki je sve
tovno premiero doživel v 
modelu C5 Aircross, pri kate
rem osnovo blaženja pred
stavljajo t. i. progresivni hi
dravlični omejevalniki in 
zelo zmogljiva zgibna vodila 
podvozja. Novo vzmetenje 

prinaša vse prednosti hi
dropnevmatskega vzmete
nja, a je hkrati preprostejše 
in cenejše za vzdrževanje. 

V počastitev 100letnice 
znamke je Citroën predsta
vil posebno omejeno serijo 
vozil Citroën Origins. Na vo
ljo so modeli: C3, C3 
Aircross, C4 SpaceTourer in 
Grand C4 SpaceTourer v 
treh brezčasnih barvah ka
roserije: črni, beli in sivi z 
dodanimi grafičnimi ele
menti na karoseriji in v not
ranjosti v bronasti barvi. Vo
zila so naprodaj zgolj v letu 
2019.  

Zgodovina znamke Citroën 
je veliko širša, kot je orisana 
v tem članku, zato vabljeni v 
salon Avtohiše Kranj, kjer 
lahko izveste še marsikaj za
nimivega o znamki, si ogle
date gostujočo razstavo sta
rodobnikov Citroën ter se 
hkrati odločite za nakup no
vega ali rabljenega citroëna  
in tako pristopite k soustvar
janju naše skupne zgodbe. 

Vaša Avtohiša Kranj

Sto let udobja in inovacij znamke Citroën
Redke so avtomobilske znamke, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino inovacij na področju udobja vožnje, kot jo ima Citroën, ki prav letos praznuje  
stoletnico obstoja. Ob tem častitljivem jubileju se bomo ozrli nazaj in se spomnili na glavne mejnike, ki so definirali današnjo podobo znamke Citroën.

AVTOHIŠA KRANJ, d. o. o. 
LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ 
Tel.: 04 201 59 50
avtohisa.kranjd.o.o@avtohisa-kranj.si

Jasna Paladin

Kamnik – Na Osnovni šoli 
27. julij Kamnik so v četr-
tek, 16. maja, pripravili 
manjšo slovesnost, na kate-
ri so ravnateljica šole Jasna 
Lampe, župan Matej Slapar 
in nacionalni koordinator 
Ekošole mag. Gregor Cerar 
podpisali gozdno ekolistino 
za šolsko leto 2018/2019, ki 
so jo učenci lično oblikovali 
sami.

Najmlajši se zavedajo 
pomena gozdov
Na šoli namreč aktivno so-
delujejo tudi v projektu Zna-
nje o gozdovih, in vse to z 
namenom, da učencem pre-
nesejo sporočilo, da so naši 
gozdovi za prihodnost gene-
racij zelo pomembni, saj 
prispevajo pomemben vir 
kisika, so vir hrane in suro-
vin, skrbijo za biotsko ra-

znovrstnost in nam služijo 
za oddih ter rekreacijo. 

Poučna igrica Veliki 
nemarni škornji
Vse to so učenci Osnovne šole 
27. julij Kamnik na ustvarja-
len način predstavili najmlaj-
šim, otrokom Zasebnega vrt-
ca Sonček in Zasebnega vrtca 
Peter Pan, ki so jih na šolo 
povabili ob tej priložnosti. 
Zaigrali so jim namreč krat-
ko  in  poučno okoljevarstve-
no igrico z naslovom Veliki 
nemarni škornji, ki je govo-
rila o tem, kako hitro lahko 
uničimo zdrav in stabilen 
gozd z divjimi odlagališči in 
s hrupom, ki plaši gozdne 
živali, in kako zelo po-
membno je ozaveščanje 
vseh prebivalcev o varovanju 
okolja in o čistilnih akcijah, 
kjer lahko vsak posameznik 
naredi nekaj dobrega zase in 
za svojo okolico.

Podpisali gozdno 
ekolistino
Osnovna šola 27. julij Kamnik je članica 
programa Ekošola že od leta 2015, že drugo leto 
pa sodelujejo tudi v projektu Znanje o gozdovih.

Nina Šmidovnik

Kamnik – Na Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik smo v soboto, 11. 
maja, kot že vrsto let poprej 
priredili eko dan. Letošnji je 
potekal v doslej najširšem 
obsegu, aktivnosti pa so se 
odvijale v šoli, njeni ožji in 
širši okolici, v Arboretumu 
Volčji Potok ter v Ljubljani.
Dijaki vseh letnikov so se z 
okoljsko problematiko spo-
padali na več načinov: z 
ogledom zgovornega filma 
Zelena laž in pripravo refle-
ksije le-tega, pri kateri so 
poskušali odgovoriti na 
vprašanje – ali obstaja upa-
nje za nas, z različnimi pre-
davanji in številnimi delav-
nicami na temo prenaselje-
nosti, plastike, prehrane ali 
vnovične uporabe. Dijaki so 
sodelovali tudi na predava-
njih in delavnicah v izvedbi 
Instituta Jožef Stefan, 
društva Humanitas in Zavo-

da za zaposlovanje, poleg 
tega so čistili in urejali oko-
lico šole ter sami izpeljali 
domiselne delavnice izdelo-
vanja glasbil iz sadja in zele-
njave. 
Poleg ostalega so poslušali 
predavanja predstavnikov 
društva Vozim, a ne hodim, 
Policijske postaje Kamnik, 
Prostovoljnega gasilskega 

društva Kamnik in reševal-
cev Nujne medicinske po-
moči Zdravstvenega doma 
Kamnik, ki so se odvijala v 
telovadnici, nadaljevala pa z 
dinamičnimi predstavitva-
mi na parkirišču pred šolo. 
Prikaz je bil zelo nazoren in 
realističen, zato je pritegnil 
pozornost več naključnih 
mimoidočih. 

Eko dan bi moral postati 
vsak dan 

Skupina dijakov si je v Arbo-
retumu ogledovala zeleno in 
cvetočo naravo z vidika 
vzgoje predšolskih otrok s 
poudarkom na razvijanju 
ustreznega odnosa do 
rastlin in okolja, preverjali 
pa so tudi varnost igral. Dru-
ga ekipa dijakov in profesor-
jev pa se je odpravila v okoli-
co Ljubljane, kjer so se ude-
ležili Pohoda ob žici. Poti so 
premagovali v razmisleku o 
okolju in vsem, kar je doži-
vljal slovenski narod. Zelo 
hitri so bili tudi dijaki, ki so 
se udeležili Teka za lepši 
jutri, s katerim so nabirali 
kilometre za dober namen. 
Dijaki so si v tem dnevu 
nabrali novega znanja za ka-
kovostnejše sobivanje, svojo 
prihodnost in prihodnost 
našega planeta. Pri tem smo 
si edini – eko dan bi moral 
postati vsak dan.

Dijaški eko dan
Kaj se dogaja z našim planetom, edinim, ki ga imamo, in kaj z njim počnemo njegovi prebivalci? 
Okoljska problematika je dosegla kritično točko, zato je nujno, da se z njo spopadamo na vseh 
ravneh, seveda tudi v šoli.

Dijaki so med drugim čistili in urejali okolico šole, 
odstranjevali plevel in sadili rože. / Foto: GSŠRM
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Štefan Flerin

Kamnik – V torek je bil na 
sporedu finale Pokala Ka-
mnika, ki je istočasno štel za 
klubsko prvenstvo KK Calcit 
Kamnik. Pred tem so imeli 
vsi prijavljeni dva nastopa v 
predtekmovanju, v finale pa 
se je uvrstilo dvanajst naj-
boljših v moški in šest v 
ženski konkurenci. V pred-
tekmovanju so tekmovalci 
igrali na 120 lučajev meša-
no, v finalu pa po sistemu 
sprint, kar pomeni, da so 

udeleženci igrali na vseh 
šestih stezah po dvajset lu-
čajev mešano (deset lučajev 
na polno in deset na čišče-
nje).
V ženski konkurenci so bile 
najboljše: Irena Koprivc 
(587), Majda Lužar (561) in 
Štefka Flerin s 520 podrtimi 
keglji.
Pri moških smo bili priča 
hudemu boju za tretje mes-
to, saj je Igor Zamljen že 
pred zadnjim setom nabral 
težko dosegljivo prednost. 
Na koncu je zmagal s 591 
podrtimi keglji, drugi je bil 
Gašper Burkeljca, tretji pa 
Jure Starman. Oba sta podr-
la 564 kegljev, vendar je 

Gašper imel večje število po-
drtih kegljev v najboljšem 
setu, zato mu je pripadlo 
drugo mesto.
V četrtek so bile na sporedu 
še borbene igre med ekipa-
mi, ki so nastopale v občin-
ski ligi. Tekmovanje poteka 
tako, da vsaka ekipa nasto-
pa s šestimi igralci plus re-
zerva. Igra se samo na či-
ščenje. Vsak igralec ima na 
voljo tri lučaje v enem setu, 
skupaj torej osemnajst lu-
čajev za ekipo. Na vsaki ste-
zi se odigrata dva seta, sku-

paj dvanajst setov. Zmago-
valcu pripada torta, ki jo 
razdeli med vse udeležence 
in navijače. To tekmovanje 
ima za cilj predvsem druže-
nje, saj je istočasno na ste-
zah več kot štirideset igral-
cev. Seveda pa to ne pome-
ni, da se ne bije ogorčen 
boj za zmago. Letos je to 
prvič uspelo ekipi DU Ka-
mnik, druga je bila ekipa 
Mladinci, tretji pa Calcit.
Pred razdelitvijo torte je 
predsednik kluba Igor Za-
mljen ob pomoči častne čla-
nice kluba Danice Volčič in 
podpredsednika Leona 
Pirmana podelil pokale naj-
boljšim ekipam v občinski 

ligi, igralcem I. ekipe za 
osvojeno 3. mesto v 1. A dr-
žavni ligi, igralkam 1. ekipe 
za osvojeno 4. mesto v 1. A 
ženski ligi. Obe ekipi sta si 
priborili nastop v evropskih 
pokalih. Podelili so še meda-

lje udeležencem veteranske-
ga državnega prvenstva Lidiji 
Pirman, Tatjani Hace (2. 
mesto v kategoriji), Majdi Lu-
žar za 3. mesto in Grubar 
Franciju za 2. mesto v svoji 
kategoriji.

Pokal Kamnika  
in borbene igre
Na kamniškem kegljišču je bilo 23. in 25. aprila zelo živahno, saj se je s turnirjem za Pokal Kamnika, 
borbenimi igrami in podelitvijo priznanj končala letošnja klubska sezona.

Najboljši trije v moški ...

 ... in v ženski konkurenci

Prvaka klubskega prvenstva Kegljaškega kluba 
Calcit Kamnik sta postala Igor Zamljen in  
Irena Koprivc.

Srečo Žagar

Kamniška Bistrica – Organi-
zator pokala Lokostrelsko 
društvo Lucky art je pripra-
vil progo z 28 živalskimi tar-
čami v naravni velikosti. 
Proga je potekala po gozdu 
čez travnike in hudourniške 
grape v dolžini 2,6 kilome-
tra. Še sreča, da ni bilo obil-
nega deževja, kajti hudour-
niki, napolnjeni z vodo, bi 
otežili sam potek tekme. 
Glede na število tarč je bilo 
toliko več dela s samo pri-
pravo proge. Vsaka tarča 
ima štiri različne razdalje 

streljanja glede na starost in 
slog tekmovalca. Najbližje 
tarči je bel količek, od kate-
rega streljajo stari do deset 
let. Naslednji količek je ru-
mene barve, od tam streljajo 
dečki in deklice v starosti do 
15 let. Od modrega količka 
pa streljajo člani in članice.

Tekmovali posamezniki 
in ekipe
Na tekmo so bili povabljeni 
tudi gostje, in sicer člani in 

članice z golim lokom, ki so 
streljali od modrega količ-
ka. Z najdaljše razdalje pa 
so streljali člani in članice s 
sestavljenim lokom (rdeči 
količek). Za razliko od dru-
gih tekem za pokal tradicio-
nalnih lokov (PTL), ki jih 
organiziramo po Sloveniji 
in tujini, smo uvedli tudi 
ekipno tekmovanje. Zma-
govalne ekipe so prejele po-
kale.
Lani, ko smo tekmo organi-
zirali prvič, je bilo lepo 
sončno vreme, ki je privabi-
lo okrog sto tekmovalcev. 
Letos pa se jih je kljub meg-
lenemu vremenu odzvalo 
rekordno število v tej disci-

plini. Prijavljenih je bilo 
160 lokostrelcev iz Sloveni-
je, Italije, Avstrije, Hrvaške 
in Srbije. To število zgovor-
no pove, da je to ena najlep-
ših tekem v pokalu tradicio-
nalnih lokov. Vsaj tako so 
komentirali tekmovalci po 
končani tekmi. Med njimi 
je bil tudi par najstarejših 
legend lokostrelstva Dora 
in Aci Oblak. Aci je tudi 
svetovno priznani izdelova-
lec instinktivnih lokov. Oba 
pa se lahko pohvalita z 
odličnimi uspehi z evrop-
skih tekmovanj v disciplini 
3D. 

Najbolj atraktivne tarče so 
bile za nekatere slabše prip-
ravljene tekmovalce trn v 
peti, za druge pa polne adre-
nalina. Nekatere tarče so bile 
postavljene v strugi hudour-
nika, druge je bilo treba zade-
ti skozi luknjo med dvema 
balvanoma. Ene so bile strmo 
na bregu, druge pa globoko v 
grapi. Skratka, zaradi tako 
razgibanega in atraktivnega 
terena se bodo lokostrelci 
radi vračali naslednje leto v 
dolino Kamniške Bistrice.

Sama tekma ne bi bila uspe-
šna brez dobre gostinske 
ekipe iz planinskega doma v 
Kamniški Bistrici, ki je pos-
krbela za lačne tekmovalce. 
Največja zahvala pa gre la-
stnikom gozdov in zemljišč 
Agrarni skupnosti Meščan-
ska korporacija Kamnik, ki 
nam je omogočila nemote-
no izvedbo tekmovanja.
Naši tekmovalci se letos 
niso najbolje odrezali, saj je 
konkurenca izredno močna, 
lahko pa omenimo rezultate 
najboljših ekip za pokal 
PTL: 1. mesto LK Mins Po-
stojna, 2. mesto Il Falcone 
Italija in 3. mesto VLR Vili-
jem Vrhnika.

Mednarodni pokal 
tradicionalnih lokov

Udeležba lokostrelcev za pokal tradicionalnih 
lokov (v 3D-disciplini) v Kamniški Bistrici je bila 
letos rekordna.

Nekatere tarče so bile postavljene v sami strugi 
hudournika, druge je bilo treba zadeti skozi luknjo med 
dvema balvanoma. / Foto: Franci Cevzar

Prijavljenih je bilo 160 lokostrelcev iz Slovenije, 
Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije. To število 
zgovorno pove, da je to ena najlepših tekem v 
pokalu tradicionalnih lokov.

Leon Pirman

Kamnik – Letos je moštveno 
svetovno prvenstvo na Če-
škem v mestu Rokycany, ki 
se nahaja med Prago in Plz-
nom, ki je najbolj poznano 
po pivu. 
Prvenstvo traja skoraj štiri 
tedne, in sicer od 7. do 30. 
maja. Poteka v štirih katego-
rijah med ženskami in mo-
škimi, svetovni pokal U14, 
svetovno prvenstvo U18, čla-

ni, članice in evropsko pr-
venstvo za veterane in vete-
ranke.
Slovenija je svetovna velesi-
la v kegljanju in del tega je 
tudi Kegljaški klub Kamnik. 
Na letošnjem svetovnem pr-
venstvu iz Kamnika nasto-
pajo štiri igralke: Tea Rep-
nik v kategoriji U18, Tadeja 
Kokalj in Noemi Živkovič 
med članicami, med vetera-
ni pa Lidija Pirman. Ekipa v 
kategoriji U18 je štiričlanska 

in Tea je tekmovala kot tre-
tja v ekipi. Treba je vedeti, 
da je ekipa sestavljena iz šti-
rih igralk in rezerve in je to-
rej konkurenca, da se sploh 
uvrstiš v ekipo, res velika, 
kaj šele, da sploh tekmuješ. 
Vendar je Tea Repnik odi-
grala odlično in z ekipo 
osvojila bronasto medaljo. 
V torek, 14. maja, je v dresu 
Slovenije nastopila tudi v ka-
tegoriji sprint in se po dveh 
zmagah prebila med prvih 

osem. V boju za medaljo jo 
je premagala madžarska 
predstavnica in Tea je zased-
la še zmeraj odlično šesto 
mesto. 
Do sedaj je v konkurenci 
U14 Slovenija osvojila dve 
zlati, v U18 pa že dve srebrni 
in tri bronaste medalje.
O rezultatih članov, članic 
in veteranov iz kamniškega 
kluba na tem prvenstvu 
bomo poročali v naslednji 
številki Kamničan-ke.

Kegljači na svetovnem prvenstvu
Po končanem ekipnem kegljaškem državnem prvenstvu in uvrstitvi obeh ekip Kegljaškega kluba 
Kamnik na jesenska mednarodna tekmovanja so se začele tudi priprave reprezentance Slovenije na 
svetovno prvenstvo.

Kamnik – Na 39. Mednarodnem mitingu Ilirija so odlično 
nastopili tudi plavalci Plavalnega kluba Kamnik. Za najvišja 
mesta se je borilo sedem plavalk in deset plavalcev iz druge 
selekcije, ki so pod vodstvom trenerja Mihe Potočnika poka-
zali odličen napredek, saj so osvojili kar deset zlatih medalj, 
deset srebrnih in petnajst bronastih. J. P. 

Medalje za kamniške plavalce

Kamnik – Članska ekipa Vaterpolskega društva Kamnik je na 
krilih izjemnih navijačev z zmago nad Slovanom zaključila 
redni del državnega prvenstva in se uvrstila v končnico, kjer 
so se najprej pomerili z AVK Triglav in to prvo polfinalno 
tekmo tudi dobili. Odlični so tudi kadeti, ki so na državnem 
prvenstvu osvojili drugo mesto. D. H.

Vaterpolisti v končnici državnega prvenstva
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Nataša Planko

Kamnik – Letos so se na do-
mačih tleh pomerili že na 
treh tekmovanjih. Sezona se 
je tudi letos začela z duatlo-
nom v Ribnici. Pričakovali 
smo zmago Matevža Plan-
ka, do katere je brez težav 
tudi prišel. Na uvodni tekmi 
so na zmagovalni oder v svo-
jih kategorijah stopili še 
Zarja Pančur, Vita Škrjanc, 
Pia Šporn, Ema Bernot, Vita 
Pilih, Jan Škrjanc, Iztok Ar-
bajtar in Miro Kregar.
Na dan boja proti okupator-
ju je bilo že bolj resno, saj se 
je v Logatcu odvijalo držav-
no prvenstvo v duatlonu. 
Najmlajši 'ciciji' so uživali v 
sončku, zatem pa se je začel 
boj. Tokrat ne boj proti oku-
patorju, ampak boj z dež-
jem. V super sprint razdalji 
so otroci in mladostniki od-
tekli in odkolesarili svojo 
tekmo v najhujšem nalivu 
tistega dne, a mladi borci so 
drug za drugim osvajali cilj. 

Tako je državna prvakinja v 
svoji kategoriji postala Zarja 
Pančur, Vita Škrjanc in Nik 
Belaj pa podprvaka.
Na sprint razdalji se je nebo 
umirilo in tekmovanje je po-
tekalo brez dežja. Matevž 
Planko in Tine Lavrenčič sta v 
prvem, petkilometrskem teku 
sotekmovalcem nekoliko po-
begnila. Ker pa je Lavrenčič 
slabo naredil menjavo, se je 
Planko na kolo odpeljal sam. 
Po dveh krogih kolesarjenja 
(od štirih) je ugotovil, da tek-
movalci za njim taktizirajo in 
ga ne želijo ujeti, zato se je 
odločil, da jih počaka. Iz dru-
ge menjave je na tek prvi kre-
nil Jan Škrjanc, ki je bil na 
koncu absolutno četrti. Ma-
tevž je sotekmovalce ujel, pre-
hitel in v cilj že četrto leto za-
pored prišel kot absolutni dr-
žavni prvak. Na tej razdalji sta 
državna prvaka postala še Jan 
Škrjanc in Miro Kregar, tretje 
mesto pa so v kategorijah 
osvojili Ajda Ahačič, Vita Pi-
lih in Iztok Arbajtar.
Maj pa je čas za prve tria-
tlone, tako doma kot na tu-

jih prizoriščih. Po navadi so 
temperature že dovolj viso-
ke za plavanje na prostem. 
Letos nam žal vreme ni tako 
naklonjeno in na prvi preiz-
kušnji ni bilo prav nič toplo.
V Sloveniji se triatlonska se-
zona tradicionalno odpre na 
Ptuju. Še ne osemnajstletni 
Jan Škrjanc je pokazal, da 
nanj lahko stavimo tudi v 
prihodnosti, saj je v cilj 
sprinterske preizkušnje pri-
šel za Domnom Dornikom 
(ŠK Triatlon lajf), ki se že 
nekaj let preizkuša v članski 
kategoriji tudi na mednaro-
dnih prizoriščih. Med dekle-
ti je zmagala mladinka Mo-
nika Bartol pred Marušo 
Klemenc iz Kamnika (TK 
Utrip) in Moniko Peterka.
Na zmagovalne stopničke so 
od trisportovcev stopili še: 
Anja Hribar, Arne Pilih, 
Zarja Pančur, Ajda Ahačič, 
Bojan Knap in Janez Egart.
Za Trisportove atlete pa so se 
tekmovanja v triatlonu začela 
tudi v tujini. Nekateri rekrea-

tivci so se v daljših triatlonih 
pomerili že v Poreču in Za-
dru, Planko pa je svojo drugo 
sezono med člani začel v por-
tugalskem Sinesu. Matevž je 
po dobrih obetih na domačih 
prizoriščih komaj čakal na to 
tekmo evropskega pokala, ki 
je hkrati štela tudi za medite-
ransko prvenstvo. Znano je, 
da so v začetku sezone Španci 
in Portugalci dobro priprav-
ljeni, saj imajo pozimi ideal-
ne pogoje za trening in jim ni 
treba odhajati v »tople kraje« 
na priprave, tako kot na pri-
mer Slovencem. Končni izku-
piček je bilo 15. mesto, kar je 
ena od boljših uvrstitev Ma-
tevža na tekmah tega ranga. 
Vesel je predvsem zato, ker 
letos vrhunec planira v drugi 
polovici sezone in sedaj še 
zdaleč ni v najboljši priprav-
ljenosti.
Doma se kmalu obetajo tek-
movanja v triatlonu v Anka-
ranu in v Kopru, Škrjanc in 
Planko pa sta trenutno že na 
poti na Poljsko, kjer ju čaka 
še ena tekma za Evropski 
pokal. 

Zmage triatloncev 
na uvodnih tekmah
Kamnik je mesto s triatlonsko tradicijo. Miro 
Kregar, ustanovitelj Triatlon kluba Trisport, je 
legenda v tem športu že vrsto let in ni naključje, 
da se prav v njegovem klubu kalijo tudi najboljši 
mladi slovenski triatlonci.

Jan Škrjanc, Matevž Planko in Tine Lavrenčič

Jasna Paladin

Kamnik – Matic Romšak je 
za zmago v svoji veteranski 
kategoriji – 1,9 km plavanja, 
90 km kolesarjenja in 21 
km teka – potreboval pet ur 
in 14 minut in kar za 21 mi-
nut premagal drugouvršče-
nega Španca, za 51 minut pa 
tretjega Šveda.
»Vedel sem, da sem v dobri 
formi in sem uvrstitev med 
prve tri pričakoval, nikakor 
pa ne tako suverene zmage, 
s katero sem le še potrdil 
uvrstitev na prvenstvo. Čas 
ni najboljši, saj smo zaradi 

vetra imeli močne valove v 
morju, na težki kolesarski 
progi, na kateri smo prevo-
zili več kot 1500 višinskih 
metrov, pa nas je, predvsem 
lažje tekmovalce, kar pošte-
no prestavljalo po cesti. In 
sam sebi sem še enkrat do-
kazal, da se v vetru na kro-
nometrskem kolesu na spu-
stih ne znajdem najbolje, 
saj sem bil večkrat na zavo-
rah kot na pedalih. A izku-
šnje iz preteklosti (beri: ne-
kaj hudih padcev) so pustile 
posledice in varna vožnja je 
postala pomembnejša od hi-
trosti. Sem pa mali maraton 

s skoraj 500 metri višinske 
razlike odtekel suvereno, v 
času 1;35 in – priznam, v ne 
najmočnejši konkurenci – 
tudi zmagal,« nam je Matic 
Romšak povedal po tekmi.

Na svetovnem prvenstvu 
bo meril visoko
Konec maja ga čaka še te-
stna polovička v Avstriji, ki 
pa bo služila le kot močnejši 
trening, brez lovljenja rezul-
tata, saj ga že prvi konec te-
dna v juniju čaka svetovno 
prvenstvo serije Challenge, 
na katerem pa letos povsem 
odkrito meri na stopničke.

Zmagal na Kanarskih otokih
Matic Romšak se je konec aprila kot edini Slovenec udeležil polovičnega ironmana na otoku Gran 
Canaria, v seriji Challenge, ki je štel tudi kot kvalifikacijska tekma za junijsko svetovno prvenstvo na 
Slovaškem.

Matic Romšak se bo v 
začetku junija boril za 
stopničke na svetovnem 
prvenstvu. / Foto: osebni arhiv

Aleš Senožetnik

Kamnik – Tudi letošnji kam-
niški kros, ki je potekal v so-
boto, 11. maja, je štel za dir-
ko UCI C.1 in dirko za slo-
venski pokal SloXcup.
»Letos je konkurenca ena 
najmočnejših, odkar organi-
ziramo tekmovanje, še pose-
bej to velja za tekmovalke v 
ženski konkurenci. Pred-
vsem je veliko italijanskih in 
avstrijskih kolesarjev, med 
tekmovalkami je Eva Lech-
ner, ki je že bila svetovna 
prvakinja, pa brata Braidot 
in še mnogi drugi,« je bil 
pred zaključkom letošnjega 
kamniškega krosa za gorske 
kolesarje zadovoljen predse-
dnik Calcit Bike Teama Ciril 
Grkman.
Slabo vreme tekmovalcev ni 
prestrašilo, organizatorji pa 
so bili zaradi blata progo pri-
morani nekoliko prilagoditi 
in skrajšati, kar pa tekmova-
nju, ki ga je že dvaindvajse-

tič organiziral kamniški ko-
lesarski klub, ni odvzelo 
atraktivnosti.
V elitni kategoriji sta zmago 
slavila Italijana Eva Lechner 
in Luca Braidot, s sedmim 
mestom pa je za najboljši 
slovenski dosežek poskrbel 
Calcitov kolesar Rok Naglič, 
ki se je na progo podal brez 
prevelikih pričakovanj, saj 
so ga v zadnjih dneh pred 
tekmo pestile zdravstvene 
težave. »Pred samo dirko 
sem imel kar nekaj težav. 
Od dirke si še nekaj dni na-
zaj nisem veliko obetal. Am-
pak sem se sestavil, počutje 
je bilo boljše. Prišel sem 
motiviran. Vedel sem, da bo 
težko, ker so prišli Italijani, 
ki so eni najboljših v svetov-
nem pokalu. Startal sem z 
rezervo. Šel sem iz kroga v 
krog po najboljših močeh. 
Veliko je bilo treba preteči. 
Prednost so imeli tisti, ki se 
res dobro peljejo v blatu. Tu 
bo še treba malo trenirati, 

da bom še bolj konkuren-
čen,« je povedal Naglič. 
Med domačimi mladimi ko-
lesarji je bil v kategoriji do 11 
let drugi Maks Majnik, tretji 
pa Kristjan Zupanc Anclin. 
V isti starostni kategoriji 
med deklicami je bila naj-
boljša Tajda Šoštarko, v U15 

je na drugem mestu končal 
Ambrož Vovk, Hana Kra-
njec Žagar pa je bila prepri-
čljivo najboljša med deklica-
mi do 15 let. Med amaterji je 
do zmage prišel Simon Erja-
vec, sicer vodja kolesarske 
šole Calcit Bike Teama. Med 
veterani 1 je bil drugi Uroš 
Mikelj, Ana Podpečan je 
bila najboljša med veteran-
kami. Nagrado za najboljši 
približek povprečnemu času 
s posebno nagrado pokrovi-
telja Endurance sta dobila 
Tamara Homar in Tine Zu-
pan.
Kamniški krosisti se v zad-
njem obdobju tudi sicer 
udeležujejo precej tekmo-
vanj tako doma kot v tujini. 
»Z dobrimi uvrstitvami bi 
radi zbrali čim več točk, saj 
je eden od naših ciljev, da se 
Rok Naglič uvrsti na olim-
pijske igre v Tokiu. Za zdaj 
tekmujemo zelo dobro, nas 
pa čaka še precej pomemb-
nih tekem v nadaljevanju. 
Veliko vlagamo v mlade tek-
movalce, saj brez dobrega 
podmladka kot klub ne mo-
reš napredovati,« nam je po 
tekmi povedal Ciril Grkman.

Štiri zmage za Calcit
Tekmovalci Calcit Bike Teama so na 22. kamniškem krosu za gorske kolesarje dosegli štiri zmage, 
med elito pa je s sedmim mestom za odličen rezultat poskrbel Rok Naglič.

Zmagovalka Eva Lechner na blatni progi kamniškeg krosa 

Start in cilj krosa je bil kot po navadi v središču Kamnika. / Foto: Aleš Senožetnik
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Katarina Kumer

Komenda – V soboto, 11. 
maja, je v Ljutomeru pote-
kalo državno prvenstvo v 
judu za mlajše dečke in 
mlajše deklice U12. Od štiri-
najstih tekmovalk in tekmo-
valcev Judo kluba Komenda 
se jih je kar deset uvrstilo 
med najboljše tri v državi. 

Najboljša in nepremagana 
izmed vse konkurence pa 
sta bila Žiga Pahor in Haya 
Veinhandl Obaid, ki sta pos-
tala državna prvaka. Tako 
smo skupno izmed 31 klu-
bov in dvesto tekmovalcev 
zasedli prvo mesto po števi-
lu osvojenih medalj in eki-
pno peto mesto po seštevku 
točkovanja Judo zveze Slo-
venije.
Odlično in hrabro so se bori-
li tudi ostali tekmovalci, kar 
osmim se je po težki poti in 
zahtevnih borbah uspelo 
prebiti na tretje mesto. Eva 
Forte in Timeja Starovasnik, 
ki se tokrat nista borili v isti 
kategoriji, sta pokazali odlič-
ne borbe, z izgubljeno dru-
go borbo sicer zapravili vsto-
pnico za finale, a se uspešno 
prebili na tretje mesto. Prav 

tako je to uspelo Niku Can-
karju, Jaki Pahuljetu, Tevžu 
Kristanu, Filipu Megliču, 
Gašperju Romšaku in Kari-
mu Veinhandlu. Za las so se 
stopničke izmuznile Trista-
nu Petrušiću in Tianu Ci-
zerletu, ki je imel veliko viš-
je in težje borce. Matevž 
Bizjak in Jonaš Rua Kvapil, 
ki sta začela trenirati komaj 

letošnjo sezono, a se kljub 
temu dobro borila na najpo-
membnejšem tekmovanju v 
letu, sta osvojila še vedno 
vrhunski sedmi mesti. 
Na letošnje državno prven-
stvo U12 smo odšli odlično 
pripravljeni, k temu so pri-
pomogle tudi prvomajske 
priprave, ki jih je Judo klub 
Komenda organiziral v Ter-
mah Olimia, treninge pa je 
vodil slovenski olimpijec in 
dobitnik medalj z evropskih 
iger leta 2009 Aljaž Sedej. 
Za letos smo z državnimi 
prvenstvi zaključili, kmalu 
nas čaka še polaganje pasov. 
Glede na to, da je bila večina 
naših tekmovalcev leto mlaj-
ša v svoji kategoriji in so že 
stali na stopničkah, lahko 
prihodnjo sezono ciljamo 
na še več državnih prvakov.

Deset kolajn z 
državnega prvenstva

V Judo klubu Komenda so se razveselili dveh 
naslovov državnih prvakov in skupno desetih 
kolajn z državnega prvenstva U12.

Nepremagljiva na državnem prvenstvu je bila tudi Haya 
Veinhandl Obaid. / Foto: Judo klub Komenda

Tanja B. Emberšič

Kamnik – V soboto, 11. maja, 
je v Velenju potekal Atletski 
pokal za mlajše mladince in 
mladinke. Kamničan Jan 
Emberšič (Atletski klub 
Domžale) je v metu petkilo-
gramskega kladiva zmagal z 
rezultatom 67,04 metra. 
Osebni rekord je izboljšal za 

3,3 metra in konkurenco 
pustil za sabo za več kot se-
dem metrov. 
Kljub dobremu rezultatu je 
ostal malce grenak priokus, 
saj mu je zmanjkalo samo 
46 centimetrov do izpolnitve 
norme za udeležbo na Olim-
pijskem festivalu evropske 
mladine, ki bo potekal konec 
julija letos v mestu Baku v 

Azerbajdžanu. Jan je uvr-
ščen v atletsko reprezentan-
co mlajših mladincev Slove-
nije, ki se bodo v nedeljo, 26. 
maja, pomerili na mednaro-
dnem atletskem tekmovanju 
v italijanskem mestu Bressa-
none. Tam bo konkurenca še 
močnejša in verjamemo, da 
ima toliko rezerve, da svoj 
rezultat še izboljša.

Jan v atletski mladinski reprezentanci

Jan Emberšič

Aleš Senožetnik

Stahovica – Minuli konec 
tedna se je na priljubljeni 
izletniški točki številnih po-
hodnikov iz Kamnika in 
okolice že trinajstič odvijala 
športno-rekreativna priredi-
tev 24 ur sv. Primoža. Letoš-
njega izziva se je udeležilo 
88 pohodnikov, ki so v petek 
ob 17. uri prvič krenili proti 
vrhu. Do sobote ob 17. uri so 
vsak po svojih zmožnostih 
vrh poskušali osvojiti čim 
večkrat.  
V pohodniški kategoriji je 
tako zmagal Simon Rusjan 
z dvajsetimi vzponi, drugi in 
tretji sta bila Matej Žibert in 
Andrej Resnik z 18 vzponi, 

sledila pa sta Igor Mav s 15 
in Daniel Golič z 12 vzponi. 
Med tekmovalci je največ 
vzponov uspelo zbrati Davi-
du Erbežniku (13), sledili so 
mu Matjaž Sporiš (13), Jani 
Lavrač (12), Izidor Cimer-
man (deset) in Mih Lindič 
(devet). Med tekmovalkami 
so se na vrh največkrat 
povzpele Uršula Debevec 
(17), Jana Pavlič (16), Kseni-
ja Golob (15), Eva Knific (15) 
in Alenka Čebulj (12). V ka-
tegoriji pohodnic pa so bile 
najvztrajnejše Špela Mejač 
(15), Klara Golob (14), Irena 
Podbevšek (14), Anka Hri-
bar (11) in Nataša Jančar (11). 
»Spila sva kakšno energij-
sko pijačo, sicer pa se je po-

hoda udeležilo tudi precej 
simpatičnih deklet, tako da 
sva imela dober motiv, da se 
čim večkrat povzpneva na 
vrh. Utrujenosti še ne čuti-
va, adrenalin dela svoje, se 
pa že pozna noč brez span-
ca,« sta eden drugega dopol-
njevala prijatelja Simon 
Rusjan iz Radomelj in 
Kamničan Matej Žibert.
Motivacije pa ni manjkalo 
niti najmlajšim in najstarej-
šim udeležencem. V otroški 
kategoriji je Lea Bezovšek 
zbrala šest vzponov, Blaž Go-
lič pet, Bor Zupan štiri, Bor 
Bomorč dva in najmlajši ude-
leženec Matija Kranjec štiri. 
Najstarejši izmed udeležen-
cev je bil Franc Griljc, ki je 

pri 87 letih zbral tri vzpone 
na vrh in je tudi sicer reden 
obiskovalec sv. Primoža, saj 
skoraj ne mine dan, da se ne 
bi povzpel na vrh.
»Imeli smo le eno manjšo 
ploho, sicer pa nam je vre-
me služilo kljub ne najbolj 
obetavnim napovedim. Ve-
sel sem, da se je izšlo tako 
dobro, in prepričan sem, 
da nam s tako dobro ekipo 
tudi v prihodnje ne bo 
zmanjkalo energije za or-
ganizacijo dogodka,« je bil 
ob zaključku prireditve za-
dovoljen tudi Peter Uršič, 
gonilna sila projekta in 
tudi sicer glavni »krivec« 
za pestro dogajanje na sv. 
Primožu.

Čim večkrat na vrh
Letošnjega izziva, 24 ur sv. Primoža, se je udeležilo oseminosemdeset pohodnikov. Simonu Rusjanu, 
najboljšemu med moškimi, se je na vrh uspelo povzpeti dvajsetkrat, med ženskami pa je bila s 
sedemnajstimi vzponi najboljša Uršula Debevec.

Letos se je z izzivom 24 ur sv. Primoža spopadlo oseminosemdeset udeležencev. / Foto: Aleš Senožetnik 
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Tatvina mobilnega telefona
Na Osnovni šoli Stranje je neznani storilec iz šolske torbe 
učenke odtujil mobilni telefon znamke Apple Iphone XR 
64GB BLUE in jo oškodoval. Sledi zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Motorist prevažal otroka 
Na Ljubljanski cesti v Kamniku je bil pri kontroli prometa 
ustavljen voznik skuterja, ki je spredaj prevažal 11 let starega 
otroka. Voznik je bil opozorjen po Zakonu v cestnem pro-
metu.

Hišna preiskava
V Šmarci so policisti na podlagi odredbe sodišča opravili 
hišno preiskavo po Zakonu o orožju, vendar pri občanu ni 
bilo ničesar najdenega. Sledi poročilo o izvedenih ukrepih 
na Okrajno sodišče v Kamniku.

Nudena pomoč psihičnemu bolniku
S strani občana, psihičnega bolnika, smo prejeli klic, da pot-
rebuje pomoč. Policista sta na kraju ugotovila dejansko zelo 
slabo stanje občana, ki mu je pomagala dežurna zdravstve-
na ekipa iz Zdravstvenega doma Kamnik. Zdravnik mu je 
odredil psihiatrično zdravljenje v Psihiatrični kliniki Ljublja-
na Polje, kamor je bil tudi odpeljan.

Prijava goljufije
Neznani storilec je izvedel goljufijo tako, da je opravil nakup 
mobilnega telefona znamke Samsung Galaxy Watch preko 
podjetja Telekom, za katerega pa lastnik podjetja ni vedel in 
nakupa telefona ni odobril. Sledi zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Poskus vloma v podjetje
Neznani storilec je preko noči s silo telesa odprl zadnja vra-
ta poslopja podjetja na Ljubljanski cesti, ki so bila iz notran-
josti zvezana z žico, vendar je od dejanja odstopil in ničesar 
odtujil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristoj-
no državno tožilstvo.

Spor v družini
V okolici Kamnika je prišlo do spora v družini. Kršitelju je bil 
na kraju izdan plačilni nalog na podlagi Zakona o varstvu 
javnega reda in miru.

Tatvina avtomobilske prikolice
Neznani storilec je v Mostah izpred stanovanjske hiše odtu-
jil avtomobilsko prikolico, ki je imela zaklenjeno ročko. Sledi 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno 
tožilstvo.

Prometna nesreča s poškodbami v Kamniku
Na Jakopičevi ulici se je zgodila prometna nesreča s hudimi 
telesnimi poškodbami, in sicer se je kolesar peljal po Lju-
bljanski cesti in v bližini naslova Ljubljanska cesta 14a zape-
ljal s ceste na pločnik. Pri tem mu je spodneslo prednje kolo 
in je padel po vozišču. Odpeljan je bil v zdravstveno oskrbo, 
sledila bo uvedba prekrškovnega postopka.

Neprimerno oskrbovan pes v Komendi
S strani predstavnice Animal Angels smo bili obveščeni o 
neprimerni oskrbi psa. Na kraju je bilo neposredno ugoto-
vljeno, da je pes na dežju, brez vode in pripet na 1,5 metra 
dolgi verigi, kar pa ne ustreza primerni oskrbi. Na kraju je 
bil zoper lastnika uveden prekrškovni postopek po zakonu o 
zaščiti živali. 

Prijava poslovne goljufije 
Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil poslovno 
goljufijo, in sicer mu podjetje keramičnih storitev kljub pla-
čilu ni izdelalo matrične forme, kot so bili dogovorjeni. S 
tem so ga oškodovali za 8479 evrov. Sledi zbiranje obvestil 
in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 
 
Na Duplici najdeno otroško kolo   
Na Duplici pri železniški postaji je bilo najdeno otroško 
kolo, črno-rumene barve, serijskih številk VV2601, ki se hra-
ni na kamniški policijski postaji. O najdenem kolesu je bil 
napisan zapisnik o najdenih stvareh, lastnika kolesa pa pro-
sijo, da se zglasi na policijski postaji in ga prevzame. 

Policijska kronika

Jasna Paladin

Kamnik – Kdo doslej še ni 
videl posameznikov v oran-
žnih majicah, ki se vsako-
dnevno ob 7.30 zjutraj sre-
čujejo na različnih lokacijah 
in telovadijo? Gre za posa-
meznike in skupine, zdru-
žene v Društvu Šola zdravja, 
ki po vsej Sloveniji od leta 
2006 združuje že več kot 
180 skupin s 4100 člani v 
več kot osemdesetih obči-
nah.
Štiri skupine so aktivne tudi 
v občini Kamnik, in sicer 
skupina Kamnik, ki se sre-
čuje v Keršmančevem par-
ku, Perovo, Podgorje in Go-
dič, aktivni pa so tudi na 
Duplici, čeprav uradno, kot 
nam je pojasnila vodja Šole 
zdravja Kamnik Marija Pod-
jed, niso člani Šole zdravja. 
»Telovadbo v Keršmanče-
vem parku smo začeli 3. ju-
nija leta 2009. Takrat smo 
se zbrale le štiri članice, da-
nes pa nas je že več deset. 
Bilo nas je tudi že več kot 
sedemdeset, a so potem naši 
člani odšli v okoliške skupi-

ne, ki so jim bile bližje. Baje 
smo s povprečno starostjo 
tudi ena od najstarejših sku-
pin Šole zdravja pri nas. A 
kljub starosti nam telovadba 
pomaga, da ostanemo gibč-
ni,« nam je povedala Marija 
Podjed, ena od štirih usta-
novnih članic.

Na telovadbi se dobivajo vsa-
ko jutro ob 7.30 (razen ne-
delj in praznikov), in sicer 
ob vsakem vremenu, zato si 
člani kamniške skupine že-
lijo predvsem strehe, pod 
katero bi se lahko umaknili 
v primeru dežja. Zdaj na-
mreč za streho lahko upora-
bijo zgolj krošnje tamkaj-
šnjih dreves.
Na slovesnost ob desetletni-
ci so povabili svoje prijatelje 
v oranžnih majicah iz oko-
liških skupin in tudi župana 
Mateja Slaparja, predsedni-
co Društva Šola zdravja 
Zdenko Katkič, organizator-
ja športnih programov Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Francija 
Kramarja in predsednika 
Društva upokojencev Ka-
mnik Vinka Polaka. »Ob 
predstavitvi vašega dela ni-
mam kaj dodati, saj je do-

volj, da vas samo pogledam, 
saj vidim same nasmejane 
obraze – in več kot očitno je, 
da vam telovadba in tovrstno 
druženje res dobro deneta. 
Želim vam le to, da bi lahko 
to čim dlje nadaljevali,« je 
člane Šole zdravja nagovoril 
župan, ki je v dar dobil pre-
poznavno oranžno majico, v 
kateri se jim bo lahko kdaj 
pridružil, saj Šola zdravja še 
zdaleč ni namenjena le upo-
kojencem. 
Po telovadbi, ki sledi metodi 
1000 gibov, je sledila podeli-
tev priznanj tistim, ki so v 
skupini že deset let. Prejeli 
so jih: Marija Podjed, Marija 
Korošec, Olga Kotnik, Cirila 
Bergant, Ana Korošec, Ana 
in Jože Kalan, Ana Ermenc, 
Tatjana Jager in Ana Dacar.
Srečanje se je zaključilo v 
sproščenem druženju ob 
sladki pogostitvi.

Telovadijo vsako jutro
V občini Kamnik so aktivne štiri skupine Šole zdravja, najstarejša – tista, ki deluje v Keršmančevem 
parku v Kamniku – pa te dni praznuje že desetletnico delovanja.

Člani Šole zdravja telovadijo vsako jutro ne glede na vreme. / Foto: Jasna Paladin

Predsednica Društva Šola 
zdravja Zdenka Katkič 

Vodja Šole zdravja Kamnik 
Marija Podjed
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Bojana Lužar

Brezje nad Kamnikom – De-
veto leto zapored se je teka 
udeležilo osemnajst tekačev. 
Posebno omembo si na tem 
mestu zaslužita najstarejša 
udeleženca Anka Staro-
vasnik in Pavel Žvelc, ki sta 
s svojo pozitivno energijo in 
zagnanostjo vzoren zgled 
vsem mlajšim generacijam. 
Ažbe in Brina Lužar sta bila 
letos najmlajša tekmovalca 
in edina otroka, ki sta pogu-
mno zagrizla v hrib in pre-
hitela marsikaterega odra-
slega tekača. Brina je svoj 
lanskoletni rezultat popravi-
la za več kot minuto, kar 
kaže na to, da deklica lepo 
napreduje.
Pri boju za prva mesta se je 
ponovila zgodba lanskega 
leta, saj so prva štiri mesta 
zasedli fantje, ki so na Brez-
je prišli »zgolj« na obisk. 
Odlično četrto mesto je tako 
pritekel Godičan Primož 
Bencek. Tretji je bil Lado 
Kveder, ki ga tudi sicer po-
gosto srečamo na pobočjih 
priljubljenega vaškega oča-
ka. Drugo mesto je zasedel 
debitant Jure Bitenc, ki je 
vrh osvojil prvič in dokazal, 
da je včasih bolje, če ne veš, 

kaj te čaka za ovinkom. Prvo 
mesto pa je šlo v roke Gregu 
Osolniku, ki je tako kot dru-
gouvrščeni prvič stal na 
vrhu Vovarja. Njegov rezul-
tat 30,05 je za razmere, v 
katerih so se borili tekači, 
odličen.        
No, peto mesto pa je vendar-
le pripadlo prvemu Brezja-
nu. Jože Grčar je lahko po-
nosen na svoj rezultat in 
dobro kondicijsko priprav-
ljenost. Da se na hrib med 
letom poganja, še preden se 

ostali Brezjani drugič obrne-
mo v postelji, je znano 
vsem, zato mu uspeh privo-
ščimo iz dna srca.
Tekaška karavana se je na 
cilju na kratko okrepčala s 
šilcem domačega žganja – 
za zdravje, se ve – in jo 
nato mahnila h Grčarju, 
kjer jih je že čakal slasten 
golaž. Letos ga je s pomoč-
niki pripravila Miša Arko, 
ki je tako že drugo leto za-
pored pogumno prevzela 
vajeti in kuhalnico v svoje 

roke. Priznati moramo, da 
je svojo nalogo opravila z 
odliko. 
Brezjanski tek na Vovar pa 
tradicionalno začini tudi pe-
čen odojek. Ta se vzorno 
poplakuje z rumeno me-
hurčkasto hmeljevino, ki po-
skrbi, da dobro razpoloženje 
in poglobljena analiza teka 
ne pojenjata še dolgo v ve-
čer.
Na Brezjah se imamo res 
»fletno« in želimo si, da bi 
bilo tako tudi v prihodnje.

Ponovno tekli na Vovar
Ni vremena, ki bi v kozji rog ugnalo pogumne, vztrajne in izzivov željne Brezjančke. Prvi konec tedna 
v maju je tako že leta rezerviran za tradicionalni vaški tek, kjer se tekači poženejo na 940 metrov 
visok vaški »kucelj«, znan pod imenom Vovar.

Teka se je letos udeležilo osemnajst tekačev. / Foto: Tatjana Zvržina

Aleš Senožetnik

Perovo – Perovanje, priredi-
tev, namenjena druženju 
krajanov lokalne skupnosti 
Perovo, je letos potekalo že 
osmič. Obiskovalci so na 
igrišču med bloki na Zikovi 
ulici lahko šahirali z Inti 
Maček, se preizkusili v gi-
balnih in družabnih igrah, 
sodelovali na turnirju v na-
miznem tenisu in brali pod 
krošnjami. Del obiskovalcev 
pa se je pod vodstvom Maj-
de iz Mengša in Žabcev iz 
Tunjic s Pešbusom odpravil 
na ogled Perovskih zname-
nitosti, dokler jih ni dež 
pregnal v zavetje gasilskega 
doma, kjer so jim svoje delo 
predstavili prostovoljni ga-
silci. Tudi letos so Perovanje 

osredinili okoli aktualnega 
dogodka, tokrat dvestote 
obletnice smrti Valentina 

Vodnika. Organizacijo letoš-
njega, osmega Perovanja je 
prevzela Helena Sterle, po-

tem ko je bila v prejšnjih iz-
vedbah duša in motor prilju-
bljenega družabnega dogod-
ka Ivana Skamen. »Vsakok-
rat se trudimo pripraviti ak-
tivnosti in zabavo za vse ge-
neracije. Vsako leto dodamo 
tudi humanitarno noto, tako 
smo do sedaj že zbirali 
sredstva za invalida, hrano 
za Anino zvezdico, zdravila 
in očala za zdravnike, ki po-
tujejo v Afriko, letos smo 
podarjali knjige. Tudi ekolo-
gija in skrb za okolje sta 
predstavljeni z zabavnimi 
igrami, kvizi ...« je številne 
aktivnosti naštevala Helena 
Sterle. Druženje so krajani 
sklenili ob riževem na-
rastku, ki so ga pripravili v 
kamniškem Domu starejših 
občanov.

Deževno, a prijetno Perovanje

Udeleženci Pešbusa med ogledom plesne točke plesalk 
Šinšina / Foto: Aleš Senožetnik

Konec aprila je umrla naša sodelavka in prijateljica, članica 
upravnega odbora Društva sv. Jakoba Tea Lukan Klavžer, 
diplomirana geografinja in etnologinja.
V našem spominu bo ostala kot poseben človek: delovna, pri
pravljena sprejeti drugačno mnenje, nikoli prenapeta, nikoli ni 
o nikomer rekla slabe besede, zmeraj mirna in urejena. Že 
dolgo časa je prenašala hudo bolezen, vendar o tem ni nikoli 
govorila. Samo slutili smo, da se z njo nekaj dogaja. Kadar ji 
je bilo težko, se je umaknila iz javnosti. Včasih smo jo zelo 
pogrešali, saj je bila prireditev njena, pa je ni bilo nikjer. To 
lahko razumemo šele danes.
Zadnjič smo sodelovali ob razstavi ikon Albine Nastran. Z vse
mi močmi je pomagala pri organizaciji prireditve. Videlo se je, 
da ji veliko pomeni. Sijala je od neke posebne sreče. Razstavo si 
je ogledala še dve nedelji po odprtju, ko jo je predstavljala avtori
ca. Zadnjič na cvetno nedeljo. V ponedeljek je zaradi hude viro
ze z visoko vročino ostala v bolnišnici, od koder se ni več vrnila. 
Ko smo slišali, da je umrla, smo onemeli. 
Tea Lukan Klavžer je imela več ljubezni. V središču njenih raz
mišljanj so bili: družina, vera, prijateljevanje z izbranimi ljud
mi, narava in slovenska kulturna dediščina. Iz vseh je črpala 
moč, da je kljub hudi bolezni ohranila mirnost, vedrost in delov
no energijo. Društvu sv. Jakoba se je priključila leta 2014, ko je v 
decembru kot strokovna sodelavka Triglavskega narodnega par
ka pripravila predavanje Kulturna dediščina Triglavskega naro
dnega parka. S sliko in besedo je predstavila lepote tega dela 
Slovenije, ki ga je dobro poznala. Leta 1999 je skupaj s sodelav
cema Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino Jane
zom Bizjakom in Vladimirjem Knificem izdala delo Pocarjeva 
domačija v dolini Radovne kot 199. zvezek zbirke vodnikov 
Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Leta 2006 je kot ure
dnica sodelovala pri izdaji zemljevida Triglavski narodni park 1 
: 50 000, leta 2011 pa je samostojno napisala delo Triglavski 
narodni park in kulturna dediščina, ki je izšlo kot 214. knjiga 
zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. V 
uvodu je zapisala: »Triglavski narodni park je srčika Julijskih 
Alp. Razkošje narave, nadgrajeno z žlahtno kulturno dediščino, 
je neločljiva simbioza in zgled za vsakega človeka novega tisočle
tja. Da bi le znali to prepoznati, ceniti in ohranjati!«
Teo Lukan Klavžer so vezale močne prijateljske vezi z družino 
umetnika rezbarja Maksa Berganta. Da bi obudili spomin na 
tega Kamničana, je Društvo sv. Jakoba leta 2012 pripravilo ve
čer, posvečen 100. obletnici Bergantovega rojstva. Berganta sta 
predstavila umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj in njegova 
vnukinja Anja Bergant. Tea Lukan Klavžer je Komelja nagovo
rila, da je pripravil besedilo za monografijo Rezbar Maks Ber
gant / Woodcarver Maks Bergant. Življenje, posvečeno lepoti / 
A Life Dedicated to Beauty, ki je izšla leta 2016. Tea se je izka
zala kot odlična urednica. Znala je izbrati sodelavce in voditi 
delo. V decembru 2016 so knjigo v dvorani Frančiškanskega sa
mostana predstavili: Miklavž Komelj, Damijan Bergant in Tea. 
Naslednje leto je bila na hiši, imenovani Bajtica, na njeno pobu
do postavljena spominska plošča rezbarju Maksu Bergantu in 
podobarju Ivanu Klemenu. Tea je zaključila svoje delo v spomin 
na velikega mojstra z izdajo razglednic z Bergantovimi deli. 
Konec maja je Tea v okviru prireditev Društva sv. Jakoba na
črtovala pogovor z redovnico Marijo Ireno Stele. Tei v zahvalo 
in v spomin na njeno globoko duhovnost bomo ta večer pripra
vili jeseni. 
Vsi, ki smo bili njeni prijatelji in sodelavci, jo bomo ohranili v 
spoštljivem spominu. 

Marjeta Humar

V spomin

Teji Lukan 
Klavžer
(1960–2019)
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Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Bojana Lužar

Brezje nad Kamnikom – Ve-
čer je odprl mali Jakob Bur-
ja, ki je nenačrtovano priko-
rakal na oder in v mikrofon 
suvereno zdeklamiral dve 
zabavni pesmici o ženinu in 
nevesti ter pajkovi presti. S 
svojo prisrčnostjo je lepo 
dvignil vzdušje med pova-
bljenci, zato Marjan Rak, ki 
je za njim stopil na oder, ni 
imel več težkega dela. S har-
moniko je zaigral in odpel 

brezjansko himno, publika 
pa mu je ob tem stala ob 
strani. Zborček gledališčni-
kov se je nato vaškemu har-
monikarju pridružil na odru 
in skupaj so odpeli še Pod 
rožnato planino. 
Miša Arko in Anka Staro-
vasnik sta navzočim predsta-
vili ženitovanje iz dni naših 
dedkov in babic. Opisali sta 
običaje, ki so bili značilni za 
osvajanje, snubljenje, šran-
ganje in poroko samo. Nju-
ne opise sta odlično pope-
strila solista Mihela Gabro-
vec in Janez Burja, ki ju je 
na kitari spremljal Teo Lu-
žar. Pevski vložki so poželi 
bučen aplavz; povsem upra-
vičeno, saj so se vsi trije zelo 
izkazali. Simon Jezeršek se 
je preizkusil v vlogi mešetar-
ja in navzoče nasmejal s 
hvaljenjem in napihova-
njem ženinovih dobrih last-
nosti. Petra in Igor Sršen, 
leto dni poročen par, sta bo-

doča mladoporočenca pova-
bila na preizkušnjo, kjer sta 
morala z dvigovanjem čev-
ljev odgovarjati na različna 
zabavna vprašanja. Ta so po-
kazala, kako dobro se zalju-
bljenca poznata. Izkazalo se 
je, da sta kar složna in tako 
godna za možitev. 
Mladoporočenca Bojan Zvr-
žina in Veronika Koritnik sta 
se morala preizkusiti tudi v 
plesu. Ob spremljavi zborč-
ka in harmonike sta na odru 
odplesala valček, ki jima ni 

povzročal večjih težav. Večer 
je popestril tudi prihod 
Folklorne skupne Bočna pod 
vodstvom Simone Drolc. Tri-
je razigrani pari so ob zvokih 
harmonike in klarineta s 
svojim živim, poskočnim in 
doživetim nastopom preveri-
li trdnost in stabilnost doma-
čega odra ter dokazali, da 
ljudski plesi še zdaleč niso 
pozabljeni. Prav nasprotno; 
vredni so vsega našega obču-
dovanja in spoštovanja.
Uradni del večera je zborček 
zaključil s pesmijo, ki poje 
odo ljubezni. Objeti so sku-
paj z bodočima mladoporo-
čencema "zavezali pentlji-
co" večernemu dogajanju na 
odru. To se je po izrečenih 
zahvalah s strani Mihele Ga-
brovec, predsednice vaškega 
društva, preselilo k stojnici, 
kjer se je razrezal pečen 
odojek, zalit z obilico vsem 
tako ljubega hmeljskega na-
pitka. Lepo je bilo ...

Fantovščina malo 
drugače
Na Brezjah je bila konec aprila fantovščina prav 
posebne sorte. Vaški gledališčniki so v čast 
bodočima mladoporočencema pripravili kulturno 
prireditev z naslovom Ljubezen z razgledom.

Vaški gledališčniki so v čast bodočima mladoporočencema 
pripravili kulturno prireditev z naslovom Ljubezen z 
razgledom. / Foto: Tatjana Zvržina

Jasna Paladin

Snovik – Organizator letoš-
njega tradicionalnega sreča-
nja upokojencev Gorenjske 
je poleg Pokrajinske zveze 

društev upokojencev Go-
renjske tudi Društvo upoko-
jencev Kamnik, zato se bodo 
gorenjski upokojenci zbrali 
v Snoviku, in sicer v četrtek, 
6. junija. 

Srečanje se bo pod velikim 
šotorom pred termami zače-
lo ob 10. uri. 
Poskrbljeno bo tudi za kul-
turni program in živo glas-
no s Skupino Špica.

Srečanje upokojencev
Tradicionalno srečanje upokojencev Gorenjske bo v četrtek, 6. junija,  
v šotoru pred termami v Snoviku.

Dušan Božičnik

Kamnik – Izbrani učenci 
(dve deklici in dva dečka iz 
6. razreda), ki so nastopili 
na občinskem tekmovanju 
Kaj veš o prometu, so se s 
svojimi mentorji iz AMD 
Kamnik in občinskega Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (na sliki) 
udeležili že 23. slovenskega 
tekmovanja Najboljši mladi 
kolesar AMZS, ki so ga prip-

ravili na Vranskem. 
Najboljši tekmovalci se bodo 
udeležili 34. FIA ETEC 
evropskega kolesarskega 
tekmovanja, ki bo sep-
tembra v Švici. Tega tekmo-
vanja se bo udeležila tudi 
tekmovalka Jasna Plahuta iz 
naše ekipe, ki je bila najbolj-
ša med vsemi sodelujočimi 
deklicami. 
Ekipno smo med petnajsti-
mi ekipami zasedli odlično 
šesto mesto.

Najboljši mladi kolesarji
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Barbara Možina

Kamnik – Preden vstopite v 
svet razpisov, razmislite o 
naslednjem: Verjetno je, da 
idealnega razpisa ne boste 
našli, zato se bo treba prila-
goditi. Pri prijavah je čas 
zelo pomemben dejavnik, 
zato naj bo projekt zamiš-
ljen že pred odprtjem razpi-
sa. Pri večini razpisov pred-
financiranja ni, zato povpra-

šajte glede premostitvenega 
kredita. Priprava razpisa ter 
izvedba projekta sta ekipno 
delo, torej razmislite o kad-
rovskih kapacitetah.
Selektivno preberite le tiste 
dele razpisa, ki bodo vplivali 
na vašo odločitev za prijavo. 
Po sprejetju odločitve pozor-
no preberite vso razpisno 
dokumentacijo. Preverite 
točkovanje in prag za odo-
britev projektov ter ocenite 

svojo možnost za uspeh. 
Preverite, kdaj se morajo 
projekti začeti izvajati in do 
kdaj morajo biti sredstva po-
rabljena. Na spletni strani 
razpisovalca dnevno prever-
jajte, ali je prišlo do kakšnih 
sprememb. Dosledno upo-
števajte navodila za oddajo.
V pisanje naj bodo vključeni 
sodelavci, prostovoljci, zu-
nanji strokovnjaki. Tako bo 
prijava naredila dober vtis 

na razpisno komisijo. Pred 
oddajo prijave nekoga »zu-
nanjega« prosite, da jo pre-
bere. Če bo ta oseba razu-
mela projekt, ga bo tudi ko-
misija.
Če boste imeli pri prijavi te-
žave, vam bomo brezplačno 
pomagali v Stičišču NVO 
osrednje Slovenije – Prva 
pomoč za nevladne organi-
zacije, zato nam pišite na 
info@consulta.si.

Razpisi niso bavbav
Razpisi se odpirajo in zapirajo vse leto in so priložnost za pridobivanje sredstev tudi za nevladne 
organizacije. Še vedno pa se mnogi prestrašite razpisne dokumentacije, pogojev in zahtev. Vendar ni 
razloga, da ne bi poskusili izkoristiti priložnosti.

Jasna Paladin

Kamnik – V okviru projekta 
Moj projekt in pod sloga-
nom Pod kamniškimi plani-
nami živimo zdravo Center 
za krepitev zdravja, ki deluje 
znotraj Zdravstvenega doma 
Kamnik, pripravlja brezplač-
ne dogodke za občane, s ka-
terimi želijo okrepiti zavest 
o pomenu zdravega življe-
nja.
V minulih dneh so tako 
med drugim organizirali iz-
let na Veliko planino, kjer so 
udeleženci lahko prisluhnili 
predavanju Prva pomoč v 
primeru nesreče pri poho-
dništvu in nabirali zelišča z 
znano zeliščarko. 
V Zdravilnem gaju Tunjice 
so pripravili vrsto meritev 
telesnih funkcij, testiranje 

hoje, hojo v copatih z zelišči 
in izdelovanje antistresnih 
žogic, obiskali so kamniško 
tržnico in spoznali razlike 
med bio pridelavo in integri-
rano predelavo.
V Budnarjevi muzejski hiši 
v Zgornjih Palovčah so pekli 
domač kruh, pri Planin-
skem domu Komenda so 
spoznavali pravilno hojo in 
osnove orientacije ter nabi-
rali cvetni prah.
V mekinjskem samostanu 
so pripravili predavanje o 
zdravju v kuhinji, v 
Keršmančevem parku pa 
predstavitev dela kamniških 
športnih klubov, ki so brez-
plačno predstavili športe, v 
katerih so aktivni, in pomen 
uravnotežene prehrane za 
športnike. Izvajali so tudi 
meritve telesne sestave.

V Kamniku živimo zdravo
S pomočjo evropskega denarja je Center za krepitev zdravja iz kamniškega zdravstvenega doma v teh 
dneh izvedel vrsto brezplačnih dogodkov.

V peki kruha v Budnarjevi muzejski hiši sta se preizkusila 
tudi župan Matej Slapar in njegov komendski kolega 
Slavko Poglajen. / Foto: Zdravstveni dom Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – Štiridesetletna Lu-
cija Perko je imela v otroštvu 
veliko sošolcev, saj je osnov-
no šolo obiskovala na kar 
treh koncih – najprej OŠ 
Toma Brejca, nato v Meki-
njah in na koncu še v Stra-
njah. S starši so se namreč 
selili, in kot se rada pošali, je 
že takrat na plano pokukal 
njen popotniški duh.
Prav nič presenetljivo se je 
tako v času študija arhitek-
ture resno začela ozirati 
prek meja. Sprva se je od-
pravila v Firence, saj se je 
želela usmeriti v študij obli-
kovanja notranjih prostorov 
– in tam ostala deset let. Do-
končala je študij na zasebni 
šoli, opravila magisterij iz 
industrijskega oblikovanja, 
našla delo na tem področju, 
nekje vmes spoznala svoje-
ga moža, nato pa zgrabila 
priložnost, da se odpravi v 
Azijo poučevat na izpostavo 

italijanske zasebne obliko-
valske šole. In tako je prista-
la v Bangkoku, glavnem 
mestu Tajske. Kmalu se ji je 
v novem domu pridružil 
mož, rodili sta se jima hčer-
ki in družinica v Aziji zdaj 
živi že dvanajsto leto. V Ban-
gkoku je odprla podjetje, se 
povezala s tamkajšnjimi 
srebrarji in začela izdelovati 
nakit. »Naša delavnica je na 
severu Tajske, saj so naši 
mojstri srebrarji pripadniki 
ljudstva Karen in izdelujejo 
srebro po starih tehnikah. 
Naš dizajn se prilagaja nji-
hovim metodam dela. Nakit 
pravzaprav ni nekaj, kar bi 
me kot oblikovalko najbolj 
zanimalo, bolj me zanima 
sam proces ohranjanja tra-
dicionalnih tehnik, ki se 
povsod po svetu izgubljajo. 
Od nekdaj me je zanimalo, 
kako bi dizajn lahko pripo-
mogel k ohranjanju nekega 
znanja, kako bi se dalo staro 
povezati z novim. Po naklju-

čju sem prišla v stik z izde-
lovalci srebra, po natančnej-
šem ogledu njihovih metod 
in izdelkov me je prešinilo, 
kako unikatno je karensko 
srebro in kako začuda so iz-
delki dostikrat dolgočasni, 
že od nekdaj isti, in se mi je 
zdelo, da je v tem priložnost 
za oblikovalski poseg. In 
tako me je zaneslo v nakit, 
vedno pa imamo še sto idej, 
kako bi širili proizvodnjo 
tudi na druga področja – svi-
lo, les, papir …« pravi.
Življenje na Tajskem je pre-
cej drugačno kot pri nas, 
pravi, a se je že navadila. De-
lati s Tajci je sicer lahko pra-
va živčna vojna, saj imajo 
povsem drugačen način ko-
municiranja, nam prizna. A 
se je naučila tudi tega. »Na-
učiti sem se morala začeti 
brati med vrsticami in razu-
meti, kdaj 'da' pomeni 'da' 
in kdaj 'ne', saj 'ne' nekako 
ne obstaja. Azijci so pač dru-
gače vzgojeni in se obnašajo 

po nekih drugih pravilih in 
družbenih pričakovanjih.« 
Povedala nam je še, da so se 
morali na Tajskem dodobra 
navaditi na vročino in vlago 
in da je tamkajšnje življenje 
pestro, slikovito, po svoje 
lažje, po svoje pa tudi težje 
kot pri nas. »Kar se tiče 
vsakdanjika, je največja raz-
lika to, da razen izjemoma 
ni treba kuhati; hrana je na-
mreč osrednji element taj-
ske kulture, vse je na voljo 
ob vseh urah, in, da, človek 
se razvadi. Predvsem pa se 
tu nikomur ne mudi,« nam 
je še povedala in priznala, 
da najbolj pogreša češnje in 
breskve, slovenski kruh in 
našo naravo ter muzeje in 
razstave, saj evropska kultu-
ra v tem nima primerjave. 
Na Tajskem jo pogosto obiš-
čejo domači, tudi mama Ve-
rena in oče Andrej.
Z družino v Kamnik pride 
vsako leto marca in aprila, 
ko so na Tajskem šolske po-
čitnice. Tu jo vedno zebe, a 
se vsaj dobro naspi, saj ni 
vročine in vlage. Hčerki sta 
nad Slovenijo navdušeni, 
ponosno pove. »Preden gre-
mo nazaj v Azijo, kovčke na-
polnimo  s priboljški – ne 
smejo manjkati čokolešnik, 
polenta in kava, ko pa dobi-
mo obiske za božič, nam 
vedno prinesejo tudi poti-
co!«

V Kamniku jo vedno zebe
Lucija Perko že polovico svojega življenja živi in dela v tujini. Pot jo je naprej ponesla v Italijo, kjer je končala študij oblikovanja, 
zdaj pa že dvanajst let z družino živi na Tajskem, kjer poslovno sodeluje s tamkajšnjimi srebrarji. Vsako pomlad obišče domači 
Kamnik, od koder se vrne s polnim kovčkom priboljškov.

Lucija Perko na Tajskem sodeluje s tamkajšnjimi srebrarji. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Zasebni vrtec 
Sonček letos prvič sodeluje v 
projektu Turizem in vrtec 
na temo Z igro do prvih tu-
rističnih korakov, ki ga v so-
delovanju s Skupnostjo 
vrtcev Slovenije organizira 
Turistična zveza Slovenije. 
Letošnja rdeča nit je bil Tu-
ristični spominek mojega 
kraja, zato so bili hodniki 
samostana polni izvirnih iz-
delkov, ki so jih izdelali naj-
mlajši ob pomoči svojih 
vzgojiteljic.
Projektu, ki je namenjen ot-
rokom, starim vsaj tri leta, 
so se iz Zasebnega vrtca 
Sonček pridružili malčki iz 
dveh skupin, in sicer Pika-
polonice pod mentorstvom 
Martine Zelič in Barbare 
Mali in Račke pod mentor-
stvom Tamare Starovasnik 
in Suzane Orehek. Otroci so 
aktivno spoznavali Kamnik 
in pridno ustvarjali več kot 
mesec dni, pri tem pa so se 
pošteno poglobili v kam-
niško zgodovino in naredili 
čisto prave prve turistične 
korake. Spoznavali so kam-
niške gradove, legendo o Ve-
roniki na Malem gradu ter 
življenje vitezov in grajskih 
dam, na drugi strani pa ma-
muta (njegovo okostje so si 
tudi ogledali v Prirodoslov-

nem muzeju Slovenije) in 
življenje naših prednikov v 
pradavnini. Najmlajši so ob 
sprehodu skozi mesto tudi 

sami poprijeli za fotoaparat 
in poslikali vse tisto, kar se 
jim v Kamniku zdi zanimi-
vega.

Kamniški turizem skozi 
otroške oči
Najmlajši iz Zasebnega vrtca Sonček se v Mekinjskem samostanu 
predstavljajo z razstavo Ko kamniška zgodovina oživi.

… in srednjega veka, ki so ga spoznavali na kamniških 
gradovih. / Foto: Jasna Paladin

Otroci so ustvarjali tudi na temo neveljskega mamuta … 
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NAZAJ NA KONJA IN PTUJSKA GORA

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PTUJSKA GORADRUŽENJE S KONJI

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Starošince, vas pri Kidričevem. Tam je 
konjeniški park, kjer nam bodo gostitelji pripravili druženje s konji. Ogledali si bomo, kako 
komunicirajo s konji, pripravili nam bodo družabne igre z njimi, lahko se bomo peljali s 
kočijo. Nato bomo odšli na Ptuj in si po kratkem ogledu mesta privoščili kosilo. Po kosilu se 
bomo odpravili še na Ptujsko Goro, kjer bomo spoznali lepote te romarske gore.    Vabljeni!

Cena izleta je 30 EUR.
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Projekt Horse based tourism – HBT je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Odhodi avtobusa:   
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55, 
z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25

                   Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure. Obisk Konjeniškega parka Starošince je brezplačen.

Cena vključuje:  prevoz, eno fotografijo, ogled Ptuja, 
kosilo, ogled Ptujske Gore in DDV.

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_19_kam_10
NALOGA

6 1 9
9 5 1

4 8
8 9 5 3
7 6

1 8 9 2
4 6

2 8 7
7 2 3

sudoku_TEZJI_19_kam_10

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_kam_10
NALOGA

619
951

48
8953
76

1892
46

287
723

sudoku_TEZJI_19_kam_10

REŠITEV

681392475
974586321
523714689
895263714
712849536
436157892
347621958
259438167
168975243

Rešitev:

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_19_kam_10
NALOGA

6 8 1
4 3 5

7 5 2 1 9 4
8 2 5 6

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

7 4 6
2 9 8

sudoku_LAZJI_19_kam_10

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_19_kam_10
NALOGA

681
435

752194
8256

1723
6924
312759

746
298

sudoku_LAZJI_19_kam_10

REŠITEV

693248571
184357296
752619843
825493167
941762385
367581924
438126759
519874632
276935418

Kamniški sudoku

Jasna Paladin

Vače – LAS Srce Slovenije, 
ki združuje tudi Kamniča-
ne, vabi na drugi Zeliščarski 
festival, ki bo v soboto, 8. 
junija, na Geossu v Spodnji 
Slivni pri Vačah. Na prizori-
šču bodo svoje izbrane zeli-
ščne izdelke med 9.30 in 18. 
uro ponujali zeliščarji iz vse 
Slovenije, poskrbljeno pa bo 
tudi za bogat spremljevalni 
– tako kulturni kot strokovni 
program. Ob 9.30 bo preda-
vanje Jožice Bajc Pivec o be-

zgu in njegovi moči, ob 11. 
uri z izbranimi gosti prip-
ravljajo okroglo mizo o pod-
jetnosti v zeliščarstvu, ob 14. 
uri bo predavanje Vlaste 
Mlakar o ljudskem zdravil-
stvu, ob 15. uri bo Dušica 
Kunaver spregovorila o ča-
rodejni moči rastlin v slo-
venski ljudski dediščini, ob 
15. uri pa bo predavanje An-
tona Komata o tradicional-
nih ekoloških znanjih. Obi-
skovalci bodo lahko ustvar-
jali tudi na delavnicah z gli-
no, pekli zeliščne dobrote ...

Zeliščarski festival

Alenka Brun

Kamnik – Družine v oddaji 
premagujejo težavne poli-
gone in se potegujejo za na-
ziv najbolj fit družine, ki bo 
na koncu nagrajena v zlatu. 
Vrednost zlate palice, ki 
čaka zmagovalca, je 27 tisoč 
evrov. 
Tisti, ki športno preizkuš-
njo, ki je na sporedu od po-
nedeljka do srede in ob so-
botah zvečer na Planet TV, 
spremljate, veste, da s slo-
venskimi družinami ne gre 
ravno češenj zobati.
Med sodelujočimi družina-
mi spremljamo tudi Križ-
manove. Ekipo sestavljajo: 
brat in sestra Aleksander – 
večina ga kliče Sandi (37) – 
in Suzana (39) ter Suzanin 
sin Tilen (14) in Sandijev sin 
Adrian (20). Sandi prihaja s 
Krivčevega, Suzana sedaj 
živi v Moravčah.
Za Križmanove je šport 
ključni element druženja in 
povezovanja, njihov moto 
pa: vsi za enega, eden za vse. 
Sandi je v mladosti treniral 
rokomet, sedaj igra tenis. 
Posebno ljubezen goji do 
motorjev, tako cestnih kot 
kros. Na njegovem seznamu 
športov najdemo tudi loko-
strelstvo in potapljanje na 
dah. On je bil tisti, ki je nek-
je slišal za preizkušnjo Fi-
ttest Family, poklical sestro 
in ji kar naročil, naj jih prija-
vi. »Zakaj pa ne. Nov izziv,« 
pravi Sandi. Sin Adrian se je 
strinjal. Tudi sam je bil do-
ber lokostrelec, je motokro-
sist in rad zaide v fitnes. Su-
zana je trenirala odbojko in 
atletiko, obožuje pa smuča-
nje, še posebej na vodi. Lju-

biteljsko je rada tekla, zad-
nja leta pa se ni ravno veliko 
gibala, ker, kot nam nasme-
jano zaupa, »so imeli v hiši 
dojenčka«. Njen Tilen pa 
tako ali tako uživa v vseh 
športih, tako da je bil ravno 
tako takoj za.
Križmanovi pravzaprav niso 
vedeli, v kaj se spuščajo, kaj 
jih bo pričakalo na licu mes-
ta. Sandija je vodila želja po 
športu, a je kaj kmalu ugoto-
vil, da bo tega v primerjavi s 
snemanji precej manj, saj se 
je vseeno prijavil v športno 
preizkušnjo, namenjeno te-
levizijskim gledalcem. Zelo 
hitro pa je dobil potrditev 
svojega razmišljanja, da 
mora biti ekipa premišljeno 
sestavljena, da je glavna mo-
tivacija, ogromno vlogo pa 
igra tudi psihična pripravlje-
nost posameznikov oziroma 

skupine. Križmanovi so se 
namreč znašli na norih izzi-
vih, kot v šali pravijo, ki jih 
slabo vreme lahko naredi le 
še težje. Snemali so marca 
in še nekaj dni v aprilu na 
Hrvaškem. Ni manjkalo ve-
tra, morje je bilo daleč od 
toplega.
Na poligonih pridejo do iz-
raza vzdržljivost, moč in hit-
rost ter seveda sposobnost 
sodelovanja. »Lahkih izzi-
vov tu pač ni,« poudari San-
di, ki je znotraj skupine 
prevzel tudi vlogo motiva-
torja. Namreč vsakič po kon-
čanem izzivu je sestro, sina 
in nečaka že takoj poskušal 
pripraviti na izziv, ki je bil 
na vrsti naslednji.
Potem pa se je zgodilo 
nepričakovano: Sandi je 
doma padel z motorjem in 
Križmanovi nadaljujejo se-

daj brez njega. Suzana pra-
vi, da to nikakor ni enostav-
no. Na začetku so želeli kar 
odnehati …
Križmanovi so se dobro uje-
li tudi z nekaterimi hrvaški-
mi družinami, sploh so se 
»poštekali« s slovenskimi.
Sandi razmišlja kot zmago-
valec. »Fino je, da sta tam 
Filip Kržišnik in Blaž Sla-
nič, da dasta kakšen napo-
tek, drugače pa se je treba 
držati kar lastne taktike, 
upoštevati svojo intuicijo,« 
še doda.
Pa bi se še enkrat prijavil v 
tovrsten športno-družinski 
televizijski izziv, nas je še 
zanimalo. Sandijev odgovor 
je kratek: »Da.« Sestra Suza-
na pritrdilno pokima. Tako 
da če bo v prihodnosti pri-
ložnost, bodo Križmanovi 
zgodbo ponovili.

Lahkih izzivov ni
Na Planet TV lahko spremljate ekstremno družinsko športno preizkušnjo Fittest Family – 
Nepremagljivi, v kateri sodelujejo tudi tri slovenske družine. Največ je med družinami predstavnic 
Hrvaške. Kamničani lahko navijamo za Križmanove.

Blaž Slanič in Filip Kržišnik ter Križmanovi: Sandi, Tilen, Suzana in Adrian / Foto: arhiv oddaje
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Prireditve, zahvale

petek, 24. maja 2019

ZAHVALA

V večnost je zaspala naša

Ana Mlinar
rojena Kavčič

Dragi svojci in prijatelji, hvala za vašo podporo in  
pomoč ter izraze sočutja ob izgubi naše mame, babice 
in prababice. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Lojze in Niko z družinama

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 7. junija, ob 13. uri, Kopališče Kamnik
Odprtje kopališča Kamnik

Na dan odprtja kopališča je kopanje brezplačno.

DOM KULTURE KAMNIK 

Petek, 24. maja, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Iz Češke v Kamnik

Koncert MePZ Odmev in Pilsen Voice (Plzen, Češka). Vstop prost! 
Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Nedelja, 26. maja, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Le plesat me pelji!

Regijsko srečanje folklornih skupin gorenjske regije, organizator JSKD 
OI Domžale. Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Ponedeljek, 27. maja, ob 16. uri, Velika dvorana DKK
Vrtec Peter Pan: Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Torek, 28. maja, ob 19.30, Klub Kino dom
Glasba z okusom: Rudi Bučar // RAZPRODANO

Koncert z izbrano večerjo, cena vstopnice: 12 evrov

Sreda, 30. maja, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Kok ti men zdej dol visiš

Gledališka predstava Šolskega sklada OŠ Marije Vere

Cena vstopnice: 5 evrov (prevzem vstopnic v tajništvu šole)

Sobota, 1. junija, ob 16.30 in 18. uri, Velika dvorana DKK
Veliki ples najmlajših in šolskih otrok

Zaključna produkcija Plesnega kluba Šinšin, I. in II. del

Vstopnina: 2 evra (prodaja vstopnic na sedežu Plesnega kluba Šinšin)

Sobota, 1. junija, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Generacije

Plesni spektakel Plesnega kluba Šinšin, avtorica in režiserka: Tanita 
Rose. Vstopnina: 5 evrov/3 evre za mladostnike do 15. leta (prodaja 
vstopnic na sedežu Plesnega kluba Šinšin)

Četrtek, 6. junija, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Zaključni koncert pevskega zbora in orkestrov Glasbene šole 
Kamnik

Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 29. maja, ob 17. uri, samostan Mekinje

Kulinarična delavnica: Brezglutenske jedi
Obvezne prijave na info@samostanmekinje.si do zapolnitve mest. 
Prispevek za udeležbo 5 evrov.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sobota, 1. junija, od 9. do 12. ure, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik

LEGO delavnica – robotika za otroke
Na urah LEGO ustvarjanja se bomo srečali z zanimivimi načrti, pou-
čnimi nalogami in super idejami. Naučili se bomo veliko s področja 
robotike in programiranja, se malce poigrali in ob tem neizmerno 
zabavali. 

Sreda, 5. junija, od 11. do 18. ure, in četrtek, 6. junija, 

od 11. do 17. ure, samostan Mekinje

Pripovedovalska delavnica Za devetimi gorami in vodami z 
Jasno Held 

Cena dvodnevne delavnice je 60 evrov. Prijave sprejemamo do 31. 
maja 2019 oziroma do zapolnitve mest. Prijavnico pošljite na naslov: 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. Za dodatne informacije smo 
vam na voljo na tel.: 01 834 32 98 ali e-pošti: maja.rajh@kam.sik.si.

Četrtek, 6. junija, ob 18. uri, samostan Mekinje

Medkulturni pripovedovalski večer
Dogodek je zasnovan kot preplet kulturnega bogastva različnih držav, 
ki ga v naše okolje prinašajo priseljenci. Pravljice bodo pripovedovali 
gostja iz Hrvaške Jasna Held ter priseljenci iz Brazilije in Bolgarije.

Prireditve v maju in juniju

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
maju? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki 
vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš ele-
ktronski predal. Prijave preko obrazca Osta-
nimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly 
/VpisDogodka.

Četrtek, 6. junija, ob 20. uri, Kavarna Veronika

Story slam: večer pripovedovanja resničnih zgodb
Prireditev bo povezoval in pripovedoval Boštjan Napotnik Napo, pri-
povedovali bodo tudi Esad Babačič, Eric Dean Scott ter Matic Maček. 
Obvezne so prijave do 3. junija na matic.macek97@gmail.com. 

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 29. maja, ob 19. uri, grad Zaprice
Ferry Souvan 100. Pesnik, glasbenik in podjetnik. Avtor 
nepozabne Tam, kjer murke cveto. 

Vstop prost.  

Četrtek, 30. maja, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš 
Odprtje razstave Dušana Sterleta

Sreda 5. junija, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer: Stražarji Karavank – Lojze Ude in boji za 
severno mejo

Knjigo bo predstavil dr. Blaž Torkar.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Sobota, 25. maja, od 10. do 14. ure, MC Kotlovnica
Izmenjevalnica oblačil | Clothing Exchange

Izmenjevalnica poteka v sklopu Pozdrava iz Kotla in poleg izmenjave 
oblačil ponuja še delavnico Reciklarnice (ob 11. uri), tiskanje na maji-
ce, skejtanje za začetnike in predstavitev projekta Sk8aj s srcem. 
Vstop prost.

Sobota, 25. maja, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Pozdrav iz Kotla 2019

Tradicionalni zaključek kotlovniške sezone, ki vam bo v enem dnevu 
ponudil izmenjevalnico oblačil, turnir v ročnem nogometu ter na-
miznem tenisu, zaključek dnevne štafete Sk8aj s srcem, koncert dveh 
glasbenih skupin – Jufkamental in Buržuazija – ter v popoldanskem 
času tudi čevapčiče. Vstop prost.

Četrtek, 30. maja, ob 17. uri, Makadam – Dnevna soba
Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Kreativno druženje za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 30. maja, ob 17.30, Svetovalna pisarna za 

starejše
Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih 
tehnologij za brezposelne

Uvodna delavnica izpopolnjevanja osnovnega računalniškega znanja 
za rokovanje z naprednimi spletnimi orodji za izdelavo lastne spletne 
strani. Prijava na telefonski številki 041 602 559 ali na simon.rener1@
gmail.com. Udeležba je brezplačna, pogoj je status brezposelne osebe.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 25. maja, ob 11. uri, otroško igrišče
Slike iz narave

Čopič in barve bomo zamenjali z materiali, ki nam jih ponuja narava. 
Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava 
na prireditve@arboretum.si. 

Sobota, 25. maja, ob 10. uri, Vrtni center Arboretum 

Volčji Potok
Kako izbrati pravo hortenzijo za moj vrt

Na delavnici vam bo v Vrtnem centru Matjaž Mastnak podal praktične 
nasvete o vzgoji hortenzij in odgovoril na vaša vprašanja, povezana s 
hortenzijami.

Nedelja, 26. maja, ob 10. uri, vhod v park

Nordijska hoja
Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. 
Zbirno mesto za delavnico je na vhodu v park. Obvezna prijava na 
prireditve@arboretum.si.

Sreda, 29. maja, ob 18. uri, rozarij

Zgodovinske vrtnice
Plača se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Zbirno mesto je v 
rozariju. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 1. junija, rozarij

Začetek Meseca vrtnic 

Nedelja, 2. junija, od 11. uri, otroško igrišče
Morski junaki

Slikali bomo na različne podlage. Naslikali bomo morske ribe – 
majhne in velike. Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. 
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Torek, 4. junija, ob 18. uri, Galerija Janeza Boljke
Odprtje razstave Z akvarelom po letnih časih

Učenke Slikarske šole meditativnega slikanja, ki v tej sezoni poteka v 
Arboretumu Volčji Potok, se nam bodo predstavile z akvarelom in 
vlivankami.

Petek, 7. junija, od 18. uri, rozarij
Slovenski dan vrtnic

Prijeten poletni večer je najlepše preživeti v družbi dišečih lepotic – 
vrtnic. Zato smo jim v sodelovanju z Društvom ljubiteljev vrtnic Slo-
venije namenili svoj dan. Ta zdaj že tradicionalni družabni dogodek 
bo tudi letos pripravil vrhunski program. 

DRUŠTVO ROKODELCEV BARIGLA – ATELJE NAROBE SVET 

Torek, 28. maja, in četrtek, 30. maja, od 18. do 20. ure, 
atelje Narobe svet
Z glino je fino

Na dveh zaporednih srečanjih bomo izdelali posebne glinene zali-
valke – za vrt, dom, balkon. Delavnica je namenjena odraslim. Cena 
za obe srečanji je 30 evrov. Rezervacije na 041 540 342 ali mojca.
zalik@gmail.com.

Torek, 4. junija, in četrtek, 6. junija, od 18. do 20. ure, 
atelje Narobe svet
Z glino je fino

Na dveh zaporednih srečanjih bomo izdelali posebne glinene zalival-
ke. Delavnica je namenjena odraslim. Cena za obe srečanji skupaj je 
30 evrov. Rezervacije na 041 540 342 ali mojca.zalik@gmail.com.

KIKŠTARTER

Četrtek, 30. maja, ob 19. uri, KIKštarter

KIKoff – Električna prihodnost
Z gosti iz dotične industrije bomo razpravljali o novih projektih in 
trenutnih razmerah, hkrati pa bomo izvedeli, kaj nam prinaša bli-
žnja prihodnost na področju električne mobilnosti. Dogodek je 
brezplačen in vabljeni prav vsi, ki vas zanima, kaj nam prinaša elek-
trična prihodnost.

KULTURNO DRUŠTVO MOTNIK IN TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK

Petek, 7. junija, ob 19. uri, Kulturni dom Motnik in 
park Pod lipami

Križnikov pravljični festival Jenkret je biv ...

GLASBENA ŠOLA SKALAR

Četrtek, 6. junija, ob 17.30 in 19.00,  
Razstavišče Veronika

Nastop Glasbene šole Skalar Z glasbo v poletje

ZAHVALA

Majhna, čisto majhna pesem je šla
ob prvem mraku po ozki stezici
in se izgubila v polju zelenem.

Kdo ve, diši zdaj po trobenticah
ali po maku, diši po plavici
ali po vsem izgubljenem?
(Tone Pavček)

Mnogo prezgodaj se je poslovil naš dragi

Svetozar Frantar
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sošol-
cem, sosedom, sodelavcem in vsem ostalim, ki ste nam 
ob težkih trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi
Maj 2019
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ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za  
vedno zapustil naš dragi

Mario Renato Palik
1932–2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. 
Posebna hvala sosedom in družinam Muha, Hamzabe-
govič - Halkič in Prepeluh za nesebično pomoč. Hvala 
osebju ZD Kamnik, dr. Nadji Pfajfar - Križnič za dolgo-
letno zdravljenje, patronažni službi – ge. Aniti, osebju 
Reševalne postaje ZD Kamnik, pogrebni službi KPK, 
Kvartetu Grm za zapete žalostinke in besede slovesa, 
g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala še 
enkrat vsem in vsakemu posebej, ker ste našega dragega 
atija pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 83. letu življenja nas je za vedno zapustila naša draga 
žena, mami, mama, stara mama, sestra in teta 

Pavla Narat 
roj. Erdani (1936–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen pogreb-
ni obred. Hvala pevcem in trobentaču. Hvala tudi Domu 
počitka Mengeš za vso skrb in nego. Hvala vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Maj 2019

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 
bolezen je bila 
močnejša od življenja. 

Ob dopolnjenem 70. letu se je 
tiho poslovil naš dragi

Anton Klemenc 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
bivšim sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja. Hvala vsem, ki ste darovali ob njegovem slovesu. 
Iskrena zahvala vsem, ki ste pripomogli k njegovi zdrav-
stveni oskrbi in negi. Hvala g. župniku Luki Demšarju za 
duhovno oporo ter lep cerkveni obred. Hvala tudi pevcem 
kvarteta Grm ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Svojo življenjsko pot je sklenila

Tilka Vrankar
delavka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, v maju 2019

ZAHVALA

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

V 79. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče,  
brat, tast, svak in dedi

Frančišek Erdani
iz Trebelnega pri Palovčah 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem, ki ste ga v velikem številu pospre-
mili na zadnjo pot. Posebna zahvala gre dr. Ahlinu za 
dolgoletno zdravstveno oskrbo in zdravstvenemu osebju 
Klinike Golnik za vso skrb v njegovih zadnjih dneh. Za-
hvaljujemo se tudi gospodu župniku Gašperju Mauku in 
vsem, ki so aktivno sodelovali pri pogrebnem obredu.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Maj 2019

JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

Mnogo prekmalu nas je zapustil naš dragi mož, oče, 
dedi, pradedek, brat in stric

Maks Nograšek
(1952–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče 
in cvetje. Hvala vsem vam, ki ste nam ob težkih trenut-
kih stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Šel sem med skalami,
našel sem cvet čudovite lepote,
rožo našel sem belo.
Med nežnimi listi sem našel solzo.
(Franc Drolc, Samotni cvet)

V rodnem Motniku smo se poslovili od

Terezije - Cvete 
Drolc

(16. 9. 1935–8. 5. 2019)
višje medicinske sestre v pokoju

Iskreno se zahvaljujem celotnemu zdravstvenemu oseb-
ju Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana 
za humano zdravljenje in nego, zdravnikom in medicin-
skim sestram Mestne otroške bolnišnice in vsem sode-
lavcem, ki ste jo tako zvesto obiskovali. Hvala p. Matjažu 
Celarcu za lep pogrebni obred in mašo. Hvala govornica-
ma ob slovesu. Hvala vsem sorodnikom, znancem in so-
sedom, ki ste izrazili sožalja, mi nudili pomoč, darovali 
cvetje, sveče, za maše, za Onkološki inštitut, ter vsem, ki 
ste jo spremili na zadnji poti. 

Sestra Marina
Motnik, Ljubljana, 11. maja 2019

ZAHVALA

Ni te več na pragu,
ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot vodi nas tja,
kjer rože ti cvetijo in
sveče v spomin gorijo.

Tam, kjer tišina šepeta, je odšla v 65. letu starosti naša 
draga mami, hči, sestra, stara mama, tašča in teta

Olga Sušnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, delavcem podjetja Kemostik Kamnik in 
sodelavkam Zdravstvenega doma Kamnik za izrečeno 
sožalje, sveče in denarno pomoč. Hvala tudi dr. Rado-
njić - Logar, sestri Marini Zarnik, dr. Juditi Trunk in 
ses tri Nini Matovini. Zahvaljujemo se tudi pevcem Grm 
za lepo odpete pesmi, Mojci Spruk za prebrano pesem 
in g. župniku Pavletu Piberniku. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni najdražji

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Ob boleči in nenadni izgubi naše 
ljube žene, mami, babi, sestre, 
tete, tašče in svakinje

Tilke Vrankar
(1968–2019)

z Laz v Tuhinju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
kolektivu Zdravstvenega doma Kamnik, znancem in 
vsem, ki ste nam stali ob strani. Hvala za izrečene be-
sede sočutja in tolažbe, darovane sveče, cvetje, denarno 
pomoč in svete maše. Najlepša hvala g. župniku Niko-
laju Štolcarju za lepo opravljen poslovilni obred, hvala 
pevcem za sočutno petje ter Marinki Mošnik za besede 
slovesa. Hvala prav vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti in ste jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

Podjetje  KEMIKAL d.o.o. Kamnik išče kandidata

za zasedbo delovnega mesta ŠOFER kombija (m/ž). 

Od kandidata pričakujemo:
- minimalno srednjo izobrazbo
-  komunikativnost, skrbnost, natančnost, pozitiven odnos 

do strank in dela

Delovne izkušnje (šofer)

Nudimo:
- delo za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev
- delo od ponedeljka do petka od 6:00 – 14:00 ure

 Telefon : 01 83 10 900 (pon-pet 7:00-15:00)
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  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- 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 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 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 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot 
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

Sproščeno 
kamorkoli
Z ZAVAROVANJEM TUJINA. 

www.vzajemna.si

Za sproščena potovanja sklenite zavarovanje za tujino 
z medicinsko asistenco. Sebi in svojim najbližjim boste 
zagotovili dodatno varnost v primeru zdravstvenih težav 
in kritje morebitnih stroškov zdravstvenih storitev, ki bi 
ob tem nastali. 
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 Jerman, svetovalec na terenu).

tujina_Kamnik_171x143mm.indd   1 14. 05. 2019   13:27:34

Jasna Paladin

Kamnik – Humanitarno 
druš tvo Sk8aj s srcem je le-
tos pripravilo dobrodelno ak-
cijo za družine, ki jih ži-
vljenjske razmere marsikdaj 
potisnejo čez rob človeškega 
dostojanstva .  Zbrana 
sredstva bodo namenili za 
pomoč družinam v stiski iz 
vse Slovenije pod okriljem 
projekta Veriga dobrih ljudi 
pri Zvezi prijateljev mladine 
Ljubljana Moste - Polje in 
jim tako poskušali omogočiti 
več brezskrbnosti in bolj dos-
tojanstveno življenjsko pot.
Denar bodo zbirali od 20. 
do 29. maja, in sicer tako, 
da bodo z rolkami obkrožili 
Slovenijo, štafeta pa se bo 
ustavila tudi v Kamniku, 
kjer so jim na pomoč prisko-
čili podporniki akcije iz 
Športnega društva Debela 
Veronika in Mladinskega 
centra Kotlovnica. Dobro-
delno akcijo bodo Kamniča-
nom predstavili v sklopu 
mladinskega dogodka Poz-
drav iz Kotla 2019, ki bo v 
soboto, 25. maja, ravno tak-
rat, ko bo ekipa rolkarjev na 
120 kilometrov dolgi poti iz 
Maribora v Kamnik. »Pred 
prostori Mladinskega centra 
Kotlovnica boste med 10. in 

14. uro poleg ostalih družab-
nih aktivnosti lahko spozna-
vali svet skejtanja in dobro-
delno usmerjenih aktivnosti 
Humanitarnega društva 
Sk8aj s srcem. Hkrati bo 
Pozdrav iz Kotla 2019 pred-
stavljal tudi cilj poti v Ka-
mniku, saj se bo tam zvečer 
pričakalo in sprejelo utruje-
ne skejterje, ki bodo nasled-
nji dan nadaljevali pot iz 
Kamnika proti Kranjski 
Gori,« pravijo organizatorji.

Kako lahko pomagate
Organizatorje tega dobro-
delnega projekta lahko 
podprete tako, da pričakate 
rolkarje ekipe Sk8aj s srcem 
pred Kotlovnico v soboto, 
25. maja. Denar, ki ga bodo 
namenili družinam v social-
ni stiski, lahko nakažete tudi 
na Humanitarno društvo 
Sk8aj s srcem, Kešetovo 4, 
1420 Trbovlje, TRR: SI56 
0233 0026 2911 516, refe-
renca nakazila (sklic): SI00 
2019, namen nakazila: do-
nacija Sk8aj s srcem 2019. 
Lahko pa pošljete tudi SMS 
s ključno besedo SRCEK5 
na številko 1919 in prispe-
vajte 5 evrov za družine v 
stiski. Denar bodo zbirali do 
15. junija.

Z rolkami za dober 
namen
Dobrodelna štafeta Sk8aj s srcem 2019 se bo  
25. maja ustavila tudi v Kamniku.Jasna Paladin

Mekinje – Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik je minulo soboto v sa-
mostanu Mekinje organizi-
ral delavnico izdelovanja 
trniča, ki je bila namenjena 
kmetom, proizvajalcem 
mlečnih izdelkov iz Kamni-
ka in okolice ter turističnim 
vodnikom. Delavnico je vo-

dila Tatjana Koželj s kmetije 
Pr' Španc, ena redkih, ki iz-
deluje ta velikoplaninski sir.
»Glavni namen delavnice je 
bil, da se znanje o izdelova-
nju trniča prenaša naprej. 
Naša želja je, da bi se s proi-
zvajanjem tega pomembne-
ga produkta v projektu Oku-
si Kamnika ukvarjalo več 
proizvajalcev mlečnih izdel-
kov na Kamniškem. Večkrat 

se namreč na Zavodu za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik soočamo z večjim pov-
praševanjem po tem pro-
duktu, kot pa je v tem tre-
nutku ponudbe. Žal pa je 
realnost v kmetijstvu takšna, 
da so večji interes za delav-
nico pokazali turistični vod-
niki, tako da še naprej osta-
jamo pri le dveh proizvajal-
kah trniča,« je po delavnici 

pojasnil direktor Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik dr. Tomaž Simetin-
ger.
Sir trnič je že vpisan v naci-
onalni register Unescove 
nesnovne kulturne dedišči-
ne, na Inštitutu za sloven-
sko narodopisje na ZRC 
SAZU pa že pripravljajo 
podlago za nominacijo na 
mednarodni seznam.

Kako izdelati trnič
V samostanu Mekinje so pripravili delavnico izdelave trniča, saj si na občini želijo, da bi se  
s proizvodnjo tega sira ukvarjalo več posameznikov. A odziv ni bil velik.

Volčji Potok – Tradicionalna razstava spomladanskega cve-
tja, kjer so kraljevali tulipani in narcise, je za nami, v Arbo-
retumu Volčji Potok pa zdaj že cvetijo rododendroni ali po 
domače sleči, priljubljene spomladanske grmovnice, ki v 
vsej svoji polnosti zacvetijo maja. Največ jih je v arboretu-
mu posajenih v Zgornjem angleškem parku, kjer so nekate-
ri grmi stari že več kot petdeset let. Cvetovi slečev zajemajo 
pestro paleto barv v belih, rumenih in rdečih ter rožnatih in 
vijoličnih odtenkih. V naravi najdemo več kot tisoč vrst sle-
čev, še mnogo več pa je vzgojenih sort in križancev. V arbo-
retumu je mogoče videti več kot pet tisoč cvetov. J. P.

V arboretumu cvetijo rododendroni

Velika planina – Člani Planinskega društva Bajtar Velika pla-
nina vabijo na Rožni dan, ki bo v soboto, 8. junija, ob 11. uri 
na Veliki planini v Velikem stanu pri »parlamentu«. Dogo-
dek pripravljajo s preventivnim namenom preprečitve na-
daljnjega uničevanja (ropanja, trganja, puljenja …) in zava-
rovanja gorskega cvetja na širšem območju Velike planine. 
Med vodenim pohodom po planini bodo udeleženci spoz-
navali, za katero bolezen rož'ca raste, katera mora ostati 
tam, kjer raste, in kakšna so pravila nabiranja zdravilnih rož. 
Zaključek načrtujejo ob 16. uri v Domžalskem domu na Mali 
planini. V primeru slabega vremena srečanje odpade. Doda-
tne informacije: info@pdbajtar.si. J. P.

Rožni dan na Veliki planini

Kamnik – Potem ko so temelje na Starem gradu postavili že 
lani, so delavci te dni začeli postavljati še konstrukcijo za 
razgledno ploščad, ki bo močno popestrila turistično po-
nudbo v Kamniku. Spomnimo, da bo razgledno ploščad 
skupaj z arhitektom Tomažem Schleglom, ki je narisal načr-
te, postavil Stanislav Knez, ki je tudi lastnik zemljišča. 
Usmerjena bo proti Triglavu, dolga pa toliko, da bo z nje 
moč videti staro mestno jedro Kamnika in Kamniško Bistri-
co. Ploščad bo izdelana iz hrastovega lesa in deloma stekla, 
sama konstrukcija pa bo vpeta na enajst točkovnih temeljev 
s kovinskimi stebrički. Ploščad bo osvetljena in opremljena 
z zvočniki ter informacijskimi panoji. Po načrtih investitorja 
naj bi bila gradnja končana do sredine poletja. J. P. 

Razgledna ploščad bo končana do sredine poletja


