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OBČINSKE NOVICE

Obsežna junijska seja
Občinski svetniki so na ob-
sežni junijski seji med dru-
gim obravnavali predlog od-
loka o pokopališkem redu, 
potrdili so drugi letošnji re-
balans proračuna ter strate-
gijo razvoja družbe Velika 
planina do leta 2030.
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KULTURA

Ana Desetnica, na 
svidenje ob letu osorej
V soboto, 26. junija, je Ka-
mnik kot eno od enajstih slo-
venskih mest znova gostil 
Mednarodni festival ulične-
ga gledališča Ana Desetnica.
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ŠPORT

Jubilejna Veronika
Plavalni klub Kamnik je na 
zadnjo junijsko soboto orga-
niziral že dvajseti plavalni 
miting Veronika, na katerem 
je tekmovalo skoraj re-
kordnih 457 plavalcev iz 23 
slovenskih klubov.
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ZANIMIVOSTI

Spomin na izgnance
Te dni mineva osemdeset let 
od razpada kraljevine Jugo-
slavije in razdelitve Slovenije 
med nemške in italijanske 
okupatorje. Nemci so že ta-
koj začeli zapirati zavedne 
Slovence in jih prisilno izse-
ljevati z družinami vred, med 
njimi so bili tudi Kamničani.
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Kamnik – V Zdravstvenem domu Kamnik so uvedli projekt 
Pokličemo nazaj, saj želijo olajšati delo tako zaposlenim kot 
bolnikom. Za kontakt s splošno/družinsko ambulanto odslej 
zadošča zgolj en telefonski klic. Dopoldanske ambulante so 
po telefonu dosegljive med 8. in 10. uro, popoldanske pa med 
14. in 16. uro. Klice v ambulanto beleži računalniški sistem in 
vse, ki se jim niso oglasili, pokličejo nazaj, zato ni treba klica-
ti večkrat. Še vedno spodbujajo spletni dostop, da prihranimo 
telefonske linije ljudem, ki uporabe interneta niso vešči. J. P.

Iz Zdravstvenega doma Kamnik pokličejo nazaj

Alenka Brun

Kamnik – Že prvi Kul petek, 
na katerem se je kulinarična 
ponudba prepletla z glasbo, 
je bil dobro obiskan. Za pra-
vi vtis dnevne sobe v parku 
so ponovno poskrbele mizi-

ce in stoli ter moderno-kla-
sični vrtni ležalniki, vzdušje 
pa je nadgradila dobra tajska 
hrana podjetja Mango tree, 
pivoljube je razveseljeval 
Menin'c, na odru pa je na-
stopila skupina Lombardo. 

Kulinarični petki
Kul petke, ki jih že nekaj let zapored organizira 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, tudi 
letos julija gosti Park Evropa.

Kul petki združujejo kulinariko, lokalne pivovarje, glasbo in 
prijeten ambient. / Foto: Alenka Brun

Kamnik – Združenje Kamniško-Savinjske Alpe obvešča, da so 
vzpostavili krožni prevoz po Kamniško-Savinjskih Alpah. Izlet 
iz Kamnika na Jezersko ali iz Preddvora v Logarsko dolino 
tako ne povzroča več logističnih težav. V dopoldanskih urah 
prevoz odpelje v eno smer, popoldan se vrača v obratni sme-
ri do izhodišča. Glede na vozni red si obiskovalec sam izbere, 
kdaj bo potoval in kam. Cena prevoza se giblje od tri do devet 
evrov. Rezervacije so možne dan pred odhodom do 16. ure na 
lokalni TIC-točki ali na številki 041 364 864. J. P.

Javni prevoz okoli Kamniško-Savinjskih Alp
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Elektrocenter, d. o. o., PE Kamnik
Ljubljanska cesta 21i, 1241 Kamnik
kamnik@elektro-center.si
M: 031 646- 151, T: 01 83 12 546

Delovni čas: od ponedeljka do petka  
od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure.

z vami strokovna in prijazna ekipa

Široka ponudba elektroinštalacijskega materiala – 
vse od doze, kablov, žic do stikal, svetil in drugo.

Naprave za obrt in industrijo ter široko potrošnjo.

Ponudba priznanih znamk Osram, Ledvance, Philips, 
Vimar, Horoz Electric ter vrste drugih.

Nadaljujemo dolgoletno tradicijo.

Jasna Paladin

Kamnik – Najprej so se v 
sredo, 7. julija, rezultatov 
razveselili maturanti poklic-
ne mature programov eko-
nomski tehnik in predšol-
ska vzgoja. V spomladan-
skem izpitnem roku je k 
poklicni maturi pristopilo 
88 kandidatov, med njimi je 
bilo šest udeležencev izobra-
ževanja odraslih, maturo pa 
so opravili prav vsi. Spriče-
vala so prejeli v šolski jedil-
nici, med dijaki pa je bilo še 
posebej veselih petnajst zla-
tih maturantk, med njimi 
jih je bilo šest diamantnih, 
kar pomeni, da so osvojile 
prav vse točke.
Še nekaj dni več pa je bilo 
treba počakati na rezultate 
splošne mature, ki so jo op-
ravljali gimnazijci. Rezultati 
so bili znani v ponedeljek, 
12. julija, že nekaj ur kasne-
je pa so se prav vsi maturan-
ti GSŠRM generacije 2021 
skupaj z učitelji, starši in 
prijatelji zbrali v Parku 
Evropa, saj jim je šola pri-
pravila podelitev spričeval 
(za gimnazijce), prijetno 
druženje z glasbo, hrano in 
pijačo in prav posebno pre-

senečenje. Še prej so se po-
nosno sprehodili po Šutni 
in tako simbolično poslovili 
od Kamnika, kar jim s tradi-
cionalnim plesom četvorke 
na Glavnem trgu zaradi epi-
demioloških razmer letos ni 
uspelo. Tudi maturantskega 
plesa niso imeli že drugo 
leto zapored, prav tako niso 
imeli prireditev v šolski avli.
Tudi gimnazijci so bili na 
maturi stoodstotni, trije 
med njimi pa se bodo v zgo-
dovino zapisali kot zlati ma-
turantje, in sicer Jakob Ivko-

vič, Ivana Mušič Lap in Blaž 
Sušnik.
»Veseli me, da smo danes 
lahko v središču mesta in da 
lahko kot šola z več kot se-
demdesetletno tradicijo ta 
veseli dan praznujemo sku-
paj z vami. Hvala vam, ma-
turantje, za naše štiriletno 
sobivanje – v času v živo in v 
času na daljavo. V zadnjih 
dveh šolskih letih smo se so-
očili z veliko omejitvami in 
prilagoditvami, sodelovali 
ste z nami, nam sledili in 
nam zaupali. Tudi v času, ko 

ste se s profesorji učili novih 
pedagoških pristopov pri 
učenju na daljavo. Hvala 
tudi vsem staršem za sode-
lovanje. Čez noč smo vstopi-
li v 866 učilnic in telovadnic 
in skupaj z vami pripeljali 
generacijo do uspešnega za-
ključka – zrelostnega izpita. 
Prav vsi letošnji maturanti 
– skupaj vas je bilo 101 – ste 
maturo uspešno opravili. 
Danes smo na razpotju; pre-
dali vas bomo vašim potem 
in življenju naproti. Želim 
vam, da boste ohranjali svo-
jo radovednost in ustvarjal-
nost in pri tem iskali svoje 
poslanstvo, svoj zakaj, da 
boste sledili sebi, predvsem 
pa ostanite srečni in srčni,« 
je zbrane v Parku Evropa na-
govorila ravnateljica Bernar-
da Trstenjak.
Kar nekaj spodbudnih misli 
jim je namenil tudi župan 
Matej Slapar. »V ponos mi 
je, da je celotna generacija 
maturo opravila uspešno in 
zares velika zahvala profe-
sorjem, ki so vas pripravili 
na to. Kot nekdanji dijak 
kamniške gimnazije vem, 
koliko truda zahteva uspeh 
na maturi. Zdaj se odprav-
ljate v povsem nov svet, kjer 
vas nihče več ne bo priganjal 
in bo vse odvisno od vas sa-
mih. Uspešni boste toliko, 
kolikor ciljev si boste zadali 
in jim sledili. Zdaj je življe-
nje v vaših rokah; za svoje 
uspehe ali neuspehe boste 
odgovorni le še vi sami. Po-
gumno naprej in s kritično 
mislijo do vsega, kar vam 
prihaja na pot. Sledite svo-
jim sanjam in ciljem in de-
lajte tisto, kar vas veseli, le 
tako boste zares lahko tudi 
uspešni.«
Glasbeno so dogodek oboga-
tili člani šolske glasbene 
skupine  Before time,  kot 
presenečanje in zahvalo za 
štiriletni trud pa je šola ma-
turantkam in maturantom 
namenila koncert skupi-
ne Joker Out.

Maturanti znova zlati
Za maturanti Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik je prav posebno šolsko leto, ko so se 
tudi na maturo večji del morali pripravljati na daljavo. Kljub vsemu je bilo minuli ponedeljek veselje 
popolno, saj so zrelostni izpit uspešno opravili prav vsi.

Maturantje so se skupaj s svojimi profesorji takole v slovo od srednješolskega šolanja v 
Kamniku sprehodili po Šutni. / Foto: Jasna Paladin

Letošnji zlati maturantje na splošni maturi so Blaž Sušnik, 
Ivana Mušič Lap in Jakob Ivkovič. / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
dva električna tricikla mla-
dim iz zavoda Cirius podari-
la v okviru projekta E-nostav-
no na kolo. Predali so ju na 
slovesnosti pred učnim sta-
novanjem, ki ga je zavod na 
Usnjarski ulici za svoje dija-
ke uredil lani. Darila so se 
zelo razveselili, ob tem pa je 
direktor Ciriusa Goran Pav-
lič dejal, da si za svoje delo-
vanje ne bi mogli zamisliti 
boljše lokalne skupnosti. 
»Verjamem, da bosta trici-
kla dobro služila vašim upo-
rabnikom, saj je cilj Občine 
Kamnik v čim večji meri 
ozavestiti naše občane o po-
menu trajnostne mobilno-
sti, da pa smo trajnostno 
mobilnost približali še gi-
balno oviranim, je velik ko-

rak naprej. Tricikla predaja-
mo z željo, da bi tudi učen-
cem in dijakom Ciriusa 
omogočili kolesarjenje po 
našem mestu. Vsekakor 
nas na področju reševanja 
prometne problematike, 
prilagojene gibalno ovira-
nim, čaka še kar nekaj dela, 
a glede na dosedanje sode-
lovanje s Ciriusom in na 
projekte, ki jih imamo v na-
črtu, mislim, da nam bo us-
pelo vsaj del težav rešiti že v 
tem letu,« pa je povedal žu-
pan Matej Slapar.
Ob tej priložnosti so v sklo-
pu učnega stanovanja 
predstavili tudi novo galeri-
jo, kjer so razstavljene foto-
grafije nekdanjih dija-
kov  ter dela, ki so jih dijaki 
Ciriusa pripravili v sklopu 
natečaja projekta StimulArt, 
ki ga izvaja Občina Kamnik.

Občina podarila 
električna tricikla
Darila, namenjenega gibalno oviranim 
mladostnikom, so se razveselili v zavodu Cirius.

Električna tricikla bosta poti po mestu olajšala tudi gibalno 
oviranim. / Foto: Jasna Paladin

Aleš Senožetnik

Kamnik – Konec junija so se 
kamniški občinski svetniki 
zbrali na 18. seji v tem man-
datu, na kateri so obravnava-
li šestnajst točk dnevnega 
reda. Že v začetku seje je 
svetnik LMŠ Igor Žavbi ob 
obravnavi predlaganega 
dnevnega reda predlagal iz-
ločitev 8. in 9. točke, o 
predlogu odloka o pokopali-
škem redu in podelitvi kon-
cesije ter izvajanju 24-urne 
pogrebne dežurne službe, z 
argumentom, da sta odloka 
pripravljena pomanjkljivo, 
čemur je pritrdila tudi 
obravnava na pristojnem od-
boru za komunalo, kjer nis-
ta dobila zadostne podpore. 
Nazadnje so svetniki odloči-
li, da točki ne umaknejo z 
dnevnega reda, saj da gre za 
prvo obravnavo, v kateri lah-
ko opravijo razpravo, nato 
pa občinska uprava predloge 
svetnikov upošteva oz. se o 
njih izreče do naslednje 
obravnave. 

Pomoč na področju 
kmetijstva
Po vprašanjih in pobudah 
svetnikov so prešli na obrav-
navo sprememb pravilnika 
o ohranjanju in spodbuja-
nju razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini, s katerim 
so med drugim razširili na-
bor upravičencev do pomoči 
tudi na dijake, ki ne prihaja-
jo s kmetij, nato pa izglaso-
vali tudi predlagane spre-
membe in dopolnitve odlo-
ka o javnem redu in miru v 
občini, ki so se nanašale 
predvsem na področje 
upravljanja in rabe javnih 
površin. Naslednja je bila na 
vrsti točka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občin-
skih cestah, s katero so poe-
notili pravila posegov na ob-
činske ceste tako za pravne 
subjekte kot za fizične ose-
be. 
V nadaljevanju sta bila na 
vrsti odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu za območji ŠT-02 
Šmartno v Tuhinju in B11 
Titan – Svit št. 3. V Šmar-
tnem je OPPN potreben za-
radi gradnje treh stano-
vanjskih objektov, na ob-
močju Svita pa z OPPNjem 
razširjajo namembnost, saj 

želi investitor na tem ob-
močju zgraditi manjši na-
stanitveni objekt za poslov-
ne goste. 
Svetniki so sprejeli tudi 
sklep o podaljšanju roka, 
dogovorjenega s sodno po-
ravnavo z družbo ZIL inže-
niring. Kot je pojasnila di-
rektorica občinske uprave 
Maja Sušnik, se s sporazu-
mom rok podaljšuje do 
konca julija prihodnje leto. 
Tako občina kot ZIL si na-
mreč do takrat prizadevata 
spremeniti OPPN za degra-
dirano območje Utoka, ki 
sicer že leta kazi središče 
Kamnika. S spremembo 
prostorskega akta bi bila na 
tem mestu mogoča stavba 
stanovanjskih objektov z 
okoli sto stanovanji, poslov-
nimi prostori v pritličju ter 
pripadajočo družbeno soci-
alno infrastrukturo in par-
kirišči. 

Sprejeli tudi drugi 
rebalans
Nato so svetniki obravnavali 
predlog odloka o pokopali-
škem redu in predlog odlo-
ka o podelitvi koncesije ter 
izvajanju 24-urne pogrebne 
dežurne službe in storitev 
pokopališke dejavnosti v ob-
čini, kjer so svetniki nadalje-
vali debato, ki so jo deloma 
začeli že ob potrjevanju 
dnevnega reda, ko predlog, 
da točki umaknejo in presta-
vijo na eno naslednjih sej, ni 
bil izglasovan. 
Med številnimi vprašanji, ki 

jih je najbolj podrobno ube-
sedil Igor Žavbi, se jih je ve-
čina nanašala na način izva-
janja pogrebne dejavnosti, 
način in čas pokopa, način 
pokopa v primeru, da je 
plačnik občina, način raztro-
sa … Glede na to, da večino 
pokopališč zdaj upravljajo 
krajevne skupnosti, je Žav-
bija zanimalo tudi, kako bo 
odslej s tem. Na pomisleke 
je odgovarjal pripravljavec 
odloka Timotej Štritof, ki se 
je z večino strinjal. Župan 
Matej Slapar pa je pojasnil, 
da bo tudi po sprejemu od-
loka lahko pogreb pripravila 
krajevna oz. vaška skupnost, 
saj gre za staro tradicijo in 
bi jo bilo nerazumno in ne-
smiselno ukinjati. Tudi na 
odlok o podelitvi koncesije 
je bilo več pripomb, med 
glavnimi pa, da bi morali 
biti pogoji za dodelitev 
strožji in zahtevnejši. Žavbi 
se je tako spraševal, ali je 
podjetje z zgolj dvema za-
poslenima sposobno op-
ravljati predpisane naloge v 
tako veliki občini, kot je Ka-
mnik. 
Svetniki so potrdili tudi dru-
gi rebalans proračuna za le-
tošnje leto, ki je bil potreben 
predvsem zaradi uskladitve 
proračunskih postavk zaradi 
s ta tusnih  sprememb 
Mekinjskega samostana in 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, so pojasni-
li na občinski upravi, zago-
toviti pa je bilo treba tudi 
sredstva za plazove ter za 
projekte na področju druž-

benih dejavnosti, s katerimi 
je oziroma bo kandidirala 
na različnih razpisih. S 
sprejetim proračunom so se 
dohodki zvišali za dobrih 
šeststo tisoč evrov in znaša-
jo 27,55 milijona evrov, od-
hodki pa za 670 tisočakov in 
sedaj znašajo dobrih 43 mi-
lijonov evrov. 
Do rebalansa so bili kritični 
predvsem svetniki iz vrst 
LMŠ, ki so menili, da je re-
balans posledica slabega 
planiranja, medtem ko je 
župan Matej Slapar dejal, da 
gre za odzivanje na aktualne 
razmere in razpise, ki so na 
razpolago. 

Spremembe sklepa  
o parkirninah
Svetniki so v nadaljevanju 
seje med drugim sprejeli 
tudi novelacijo sklepa o do-
ločitvi višine parkirnine na 
javnih površinah v Kamni-
ku, s čimer se bodo lažje od-
zivali na nepredvidene situ-
acije, kakršna je bila v času 
epidemije. Odslej bo na-
mreč župan s sklepom dolo-
čil, kdaj se parkirnina ne bo 
zaračunavala, ter določil 
tudi ceno mesečne in letne 
parkirnine, glede na to, koli-
ko časa bi bila parkirnina 
ukinjena. 
Kot zadnjo točko so obrav-
navali tudi strategijo razvoja 
družbe Velika planina za ob-
dobje prihodnjih desetih let. 
Predstavili jo bomo v pri-
hodnji številki Kamničan-
-ke.

Osemnajsta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Obsežna junijska seja
Svetniki so na obsežni junijski seji med drugim obravnavali predlog odloka o pokopališkem redu, 
potrdili so drugi letošnji rebalans proračuna ter strategijo razvoja družbe Velika planina do leta 2030.

Občinski svetniki so se junija ponovno zbrali v sejni dvorani. / Foto: Aleš Senožetnik

Kamnik – Center za socialno delo Osrednja Slovenija – 
vzhod, kamor sodi tudi enota v Kamniku, obvešča uporab-
nike, naj pravočasno oddajo vloge za podaljšanje t. i. me-
sečnih pravic. Z iztekom epidemije je prenehalo avtomatič-
no podaljšanje pravic iz javnih sredstev. Za mesečne pravice 
(pravica do denarne pomoči, varstvenega dodatka, prispev-
ka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije naje-
mnine) morajo upravičenci do konca meseca, v katerem se 
jim pravica izteče, vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne 
bo prišlo do prekinitve upravičenosti. Za letne pravice (npr. 
otroški dodatek, vrtec, štipendija) pa centri za socialno delo 
odločajo v obliki informativnega izračuna ali odločbe. J. P.

Bodite pozorni na iztek pravic

Kamnik – Občina bo v letošnjem letu z denarjem, ki so ga 
prejeli na razpisu ministrstva za infrastrukturo, energetsko 
sanirala stavbi Policijske postaje Kamnik in Doma kulture 
Kamnik, na prihodnji razpis pa bodo prijavili energetsko sa-
nacijo stavbe Podružnične šole Gozd na Krivčevem in stav-
be na Glavnem trgu 2, kjer delujeta tudi turistično-informa-
cijski center in Galerija Miha Maleš. Dokumentacija je že v 
pripravi. J. P.

Energetska sanacija stavb v občinski lasti

Kamnik – Vozniki, ki se vsakodnevno vozijo po kamniški ob-
voznici, se bodo razveselili novice, da bo ministrstvo za infra-
strukturo dotrajano cestišče na odseku med objektom Avto 
Cerar in križiščem pri GSŠRM obnovilo še letos. Prav tako bo 
država letos prenovila dva dela v Tuhinjski dolini, in sicer 
odsek od Šmartnega do Zgornjega Tuhinja in čez Kozjak ter 
del ceste do Kranjskega Raka. Cesta v dolini Črne bo po zago-
tovilih ministrstva na vrsto prišla prihodnje leto. J. P.

Država bo obnovila cestišče na obvoznici
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Občina Kamnik 
objavlja javni razpis za

sofinanciranje programov turističnih  
društev s področja pospeševanja turizma  

v občini Kamnik. 

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni sple-
tni strani Občine Kamnik www.kamnik.si od petka, 16. 
julija 2021, dalje. Vloge je treba oddati najkasneje do 
torka, 17. avgusta 2021. Dodatne informacije: Katarina 
Ščetinin, tel.: 831 81 27, e-naslov: katarina.scetinin@
kamnik.si. 
                                                                                                                                             

Matej Slapar l.r.
ŽUPAN

w
w

w
.k

am
ni

k.
si

Aleš Senožetnik

Mekinje – Na predvečer 
dneva državnosti so na dvo-
rišču Mekinjskega samosta-
na pripravili slovesnost z 
bogatim kulturnim progra-
mom v izvedbi kamniških 
ustvarjalcev. Zbrane goste je 
kot slavnostni govornik na-
govoril kamniški župan Ma-
tej Slapar. »Živeti želimo v 
državi, kjer ni pomembno, 
kako se pišeš, ampak kaj 
znaš. Živeti želimo v državi, 
ki bo predstavljala prilož-
nosti za delo, napredek, živ-
ljenje in ustvarjanje ter ra-
zvoj vseh njenih državljank 
in državljanov,« je v uvodu 
povzel želje državljanov in 
poudaril, da si moramo za 
dosego teh ciljev prizadevati 
vsi, prizadevanja pa se zač-
nejo v lastni občini, tudi v 
občini Kamnik. »Ne glede 
na razlike si želim, da bi 
znali graditi in ustvarjati za 
skupnost in za naše zanam-
ce. Da bi znali dati iskreno 
pohvalo vsem, ki gradijo in 
ustvarjajo, ne pa da bi se 
prepustili skušnjavi zavisti. 
Občina Kamnik je pre-
majhna, da bi si lahko privo-
ščili takšne zdrahe. Za zdra-
he je premajhna tudi naša 
Slovenija,« je še povedal 
slavnostni govornik in do-
dal, da smo ne glede na 
medsebojne razlike izjemen 
narod, s številnimi posa-
mezniki, ki so na svojem 
področju v samem svetov-

nem vrhu. V nadaljevanju je 
orisal glavne pridobitve v 
Kamniku v zadnjem obdob-
ju, v izzivih, ki občino še ča-
kajo, pa v ospredje postavil 
gradnjo nove Osnovne šole 
Frana Albrehta, kolesarskih 
poti ter komunalno opre-
mljanje krajev, ki te infra-
strukture še nimajo. »Zave-
dam se, da ostajajo številni 
izzivi, ki pa jim bomo kos le, 
če bomo z dialogom zgradili 
most med različnimi prepri-
čanji v pogledih in idejah, če 
bomo delovali enotno, če 
bomo vsi oči, misli in ener-
gijo uprli v skupen cilj, ki je 
blaginja vsega naroda in oh-
ranitev dostojanstva vsakega 
posameznika,« je še dejal in 
se spomnil tudi žrtev vojne 
za Slovenijo: »Ker smrtnih 
žrtev nismo preštevali v tiso-
čih, se morda vsi niti ne za-
vedajo pomena in veličine 
lastne domovine. Marsikate-
ri narod ni imel te sreče. Mi 
imamo svojo državo zahva-
ljujoč tistim, ki so se takrat 
borili in se modro odločali.«
Zbrane je že ob začetku slo-
vesnosti, po prihodu zasta-
vonoš veteranskih združenj, 
pozdravil predsednik Ob-
močnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo  Ka-
mnik - Komenda mag. 
Zvonko Cvek, ki je orisal 
dogodke iz časa slovenske 
osamosvojitvene vojne in 
spomnil na Edvarda Peper-
ka, Kamničana, ki je kot pri-
padnik enot Teritorialne 

obrambe padel v Trzinu. V 
svojem govoru pa je bil tudi 
kritičen. Kot je dejal, nas da-
nes uvrščajo med države, 
kjer se ne spoštuje vladavina 
prava, med države, kjer se 
brez potrebe – nesorazmer-
no – omejujejo državljanske 
in osnovne človekove pravi-

ce. In še: "Smo v času, ko si 
ena veja oblasti na vsak na-
čin želi podrediti preostali 
dve in še medije povrhu.«
Pozdravni nagovor je imel 
tudi podpredsednik vlade in 
minister za obrambo Matej 
Tonin. Kot je dejal, se je v 
30-letih nabralo veliko pozi-
tivnih stvari. Slovenija je da-
nes del vseh pomembnih 
mednarodnih organizacij in 
ponovno na čelu Svetu EU 
in ekonomsko ter gospodar-
sko uspešna. »Slovenija je 
ena najbolj pravičnih držav 
sveta. Številke ne lažejo. Ne 
trdim pa, da je vse v tej drža-
vi dobro in da ni priložnosti, 
da bi določene stvari še iz-
boljšali,« je še dejal Tonin in 
dodal, da naj bo enotnost 
naroda izpred 30 let navdih 
tudi za prihodnost. »Naj 
zelo jasno poudarim, slo-
venska osamosvojitev je last 
vseh državljanov.  Nobena 
politična opcija si tega ne 
more lastiti,« je med dru-
gim še dejal.
Sledil je bogat kulturni pro-
gram, v katerem je sodelova-
la Mestna godba Kamnik, 
recitatorka Lana Bučevec, 
izbor recitacij pa je pripravi-
la mag. Breda Podbrežnik 
Vukmir. Nastopila je glasbe-
na skupina Belin v sestavi 
Klemen Bračko, Matic 
Smolnikar, Vanja Dizdare-
vić in Anže Žurbi s solistko 
Anjo Hrastovšek. Posebno 
težo dogodku je dal tudi na-
stop Gašperja Selka, ki je 
posebej za to priložnost 
pripravil avtorsko skladbo 
30 let, popestrila pa sta jo 
plesalka Metka Beguš in ko-
ordinator kamniške kulture 
Goran Završnik.

Ustvarjati za skupnost
S slovesnostjo ob dnevu državnosti so se v Mekinjskem samostanu spomnili tridesetletnice 
slovenske samostojnosti.

Obiskovalci so napolnili dvorišče Mekinjskega samostana. / Foto: Aleš Senožetnik

Mestna godba Kamnik / Foto: Aleš Senožetnik

Pompozen zaključek letošnje proslave / Foto: Aleš Senožetnik

Slavnostni govornik je bil župan Matej Slapar. 
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Perovo – Občina Kamnik, Združenje borcev za vrednote 
NOB Kamnik - Komenda in KO NOB Kamnik vabijo na slo-
vesnost ob Titanovi brvi, ki bo v soboto, 24. julija, ob 18. uri. 
Spomnili se bodo dogodkov, ki so se na tem območju Ka-
mnika odvijali 27. julija 1941. Slavnostni govornik bo posla-
nec Državnega zbora Marjan Šarec. V kulturnem programu 
bodo sodelovali pevci DKD Solidarnost in člani Kulturnega 
društva Triglav, dogodek bo povezoval Goran Peršin. J. P.

Spominska slovesnost ob Titanovi brvi

Kamnik – V času energetske sanacije Doma kulture Kamnik 
se bo hitro testiranje izvajalo v mobilnem kontejnerju Civil-
ne zaščite, ki je že nameščen na parkirišču pred Domom 
kulture Kamnik. Zdravstveni dom Kamnik je za izvedbo hi-
trega testiranja preko ministrstva za zdravje aktiviral mobil-
no enoto Zdravstvenega zavoda Zdravje, ki bo izvajala hitre 
teste, logistično in tehnično podporo pa nudi občinski štab 
Civilne zaščite. Datumi testiranj so objavljeni na spletni stra-
ni Občine Kamnik. V Zdravstvenem domu Kamnik pa vsak 
ponedeljek, sredo in petek izvajajo tudi samoplačniško testi-
ranje s hitrimi antigenskimi testi z izdajo potrdila po skupni 
ceni dvajset evrov. Naročiti se je treba na Korona telefon 051 
642 922 najkasneje do 10. ure na dan testiranja. Pred jema-
njem brisa je poleg zdravstvene kartice obvezna predložitev 
osebnega dokumenta s sliko. V Domu kulture Kamnik, kjer 
testiranje s hitrimi antigenskimi testi izvaja Zdravstveni za-
vod Zdravje, pisnih potrdil namreč ne izdajajo. J. P.

Brezplačno množično testiranje zdaj v zabojniku

Jasna Paladin

Kamnik – Po tem, ko je po 
zaključku letošnjega javne-
ga razpisa za sofinanciranje 
investicij v vrtce in osnovne 
šole Občina Kamnik pred 
poletjem dobila obvestilo, da 
prijavljeni projekt gradnje 
nove stavbe Osnovne šole 
Frana Albrehta za sofinanci-
ranje ni bil izbran, se je ob-
čina pred dnevi razveselila 
dodatnega sklepa Vlade RS, 
ki je za omenjene investicije 
namenila dodatnih 73 mili-
jonov evrov.

Postopki za izbiro 
izvajalca so pri koncu 
»Občina Kamnik je tako s 
sklepom pridobila maksi-
malno vrednost sofinancira-
nja, in sicer 2.348.677 evrov. 
S tem zapiramo finančno 
konstrukcijo,« nam je v zve-

zi z največjim (in najdraž-
jim) projektom v občini do 
sedaj povedal župan Matej 
Slapar, prepričan, da je k 
ugodnemu razpletu razpisa 
pripomoglo veliko truda ob-
činskih funkcionarjev pa 
tudi dveh kamniških obča-
nov, obrambnega ministra 
Mateja Tonina in šolske mi-
nistrice Simone Kustec. 
Znano je tudi že, da šole ne 
bo gradilo kamniško podje-
tje SGP Graditelj, saj njiho-
va pritožba ni bila uspešna; 
državna revizijska komisija 
je njihov zahtevek za revizi-
jo namreč označila za neute-
meljenega. Občina si z naj-
cenejšim ponudnikom (Ko-
lektor Koling) zdaj čim prej 
želi podpisati pogodbo o iz-
vedbi del.
Nova šola naj bi učence 
sprejela v šolskem letu 
2023/24.

Za šolo vendarle tudi 
državni denar

Vlada je sprejela sklep o dodatnih milijonih evrov 
za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne 
šole, kar pomeni, da bo dobra 2,3 milijona evrov 
za gradnjo nove OŠ Frana Albrehta vendarle 
prejela tudi Občina Kamnik.
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Na Starem gradu plapola slo
venska zastava v čast tridese
tega rojstnega dne naše do
movine. Ponosna sem ob do
sežkih, posebej ob prevzemu 
predsedovanja Svetu EU, čus
tvena ob občinskih in državni 
proslavi.
Sem pa ponosna tudi ob »za
stavi« – beli zaščiti gradbene
ga odra – na Stražem stolpu 
Malega gradu, ki kaže, da se 
dolgo pričakovana prenova 
začenja. To  je »zastava« vztraj
nosti župana Mateja Slaparja 
in občinske uprave. Še leta 
2016 je eden od svetnikov 
spraševal, ali bo občina izgubi
la v denacionalizacijskem po
stopku glede Malega gradu. 
Naslednje leto sta arhitekta 
prejšnjemu županu poklonila 
idejno zasnovo, da bi ga spod
budila k sanaciji. Leta 2018 ob 
sprejemu turistične strategije 
je stolp omenjen kot neizkori
ščen potencial. Leto 2019  pri
nese preobrat, ureditev lastni
štva ter v proračunu 2020 po
stavki sanacija stražnega stol
pa (50.000 evrov) in kandida
tura na razpisu za dvig kom
petenc in razvoj turistične po
nudbe (102.000 evrov).

Leto 2020 z epidemijo in teža
vami pri pridobivanju kultur
novarstvenega soglasja, ker 
se spreminja namembnost iz 
gostinskega lokala v stalno 
razstavišče, upočasni gradnjo 
in je za občino nov izziv.
Kandidatura ZTŠK je bila uspe
šna, pridobil je 117.000 evrov 
nepovratnih sredstev Ministr
stva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (sofinancirata RS 
in EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj). V Kamniku 
smo pridobili interpretacijski 
center s prikazom digitalizira
ne pastirske dediščine, lahko 
se virtualno sprehodimo po 
Veliki planini, za zdaj v TIC–u. 
Vztrajnost, trma se obrestuje: 
1991, pred tridesetimi leti, smo 
pokrili ruševine, letos zaščitna 
»zastava« skriva dela za zastek
litev in spustitev stropa, ki 
bodo zaključena v avgustu. V 
nadaljevanju bo treba name
stiti stekleno panoramsko ste
no in narediti pohodno plo
ščad z razgledom in stopnica
mi. Stolp z galerijo,  v katerem 
bo predstavitev zgodovine (in 
arheoloških najdb) Malega 
gradu in multimedijska 
predstavitev Velike planine, bo 
okrepil ponudbo kulturnega 
turizma na Kamniškem. Pred
videvajo, da bo odprt za jav
nost v začetku leta 2022. Vese
lim se trenutka, ko bodo vse 
ovire premagane in bo na Ma
lem gradu ponosno zavihrala 
modrobela kamniška zastava.
Ivanka Učakar, občinska 
svetnica NSi Kamnik

Sanacija Stražnega stolpa  
na Malem gradu

N
O

VA
 S

LO
VE

N
IJ

A 
(N

S
i),

 O
B

Č
IN

S
K

I O
D

B
O

R
 K

AM
N

IK
, 

D
VO

R
AK

O
VA

 1
1

A
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A

Urban Bergant, 
svetnik LMŠ

Na zadnji seji občinskega sve-
ta so svetniki soglasno – brez 
glasu proti – sprejeli strategijo 
razvoja družbe Velika plani-
na, ki obsega naslednje desetle-
tno obdobje.
Strategija razvoja družbe Ve-
lika planina je narejena na 
podlagi usmeritve razvoja Ve-
like in Male planine po strate-
škem delu občinskega prostor-
skega načrta po študiji projek-
tantskega biroja Locus iz leta 
2018 ter Strategije razvoja in 
trženja turizma v občino Ka-
mnik iz leta 2016. 
Načrt razvoja zaobjema vse 
investicije, ki morajo biti izve-
dene zaradi dotrajanosti 
naprav v naslednjem desetle-
tnem obdobju, da bo infra-
struktura obnovljena in varna 
za uporabnike. Tako so priori-
tete strategije zamenjava se-
dežnice v letu 2024, zamenja-
va kabin nihalke v letu 2026, 
podporni projekti spodnje po-
staje nihalke in obnova zgor-
nje postaje nihalke. Strategija 
zajema tudi investicije, ki so 
ekonomsko upravičene in 
smotrne, kot so asfaltiranje 
ceste od Kranjskega Raka do 
Rakovih ravni v letu 2021 za-
radi pobiranja parkirnin, av-
tomatski sistem pobiranja 
parkirnin, sistem za spletno 
prodajo vstopnic ter obnova 
gostišča Zeleni rob.
Družba s to strategijo zaobje-
ma pokrivanje dostopov in in-
frastrukture na celotnem po-
dročju Velike planine, usmer-
janje in uravnavanje obiska 
planine tako s prevozi z nihal-
ko kot preko dostopa z druge 
strani, predpisuje vračanje 
sredstev iz naslova pobranih 
parkirnin v vzdrževanje infra-
strukture ter hkrati namenja 

velik poudarek ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine. 
Naj poudarim, da sem vesel, 
da v projektu trenutne obnove 
ter načrtovanja razvoja Velike 
planine nastopajo vsi deležni-
ki, ki tudi aktivno sodelujejo 
– od Občine Kamnik, ki je za-
čela obnovo občinske ceste od 
pastirskega naselja prek Zele-
nega roba do zgornje postaje 
nihalke, pašnih skupnosti, ki 
aktivno soodločajo pri izgra-
dnji ceste Kranjski Rak do 
Marjaninih njiv, in ne nazad-
nje vseh izvajalcev dejavnosti, 
ki vsako leto nadgradijo po-
nudbo storitev, pa naj bo to 
kulinarika, prenočitvene zmo-
gljivosti ali prevozi na plani-
no. Ekipa družbe Velika pla-
nina vse te deležnike povezuje 
in jim poskuša pomagati pri 
njihovem delu ter aktivnostih.
Velja, da strategija zaobjema 
racionalni, skoraj konservativ-
ni pristop, predvsem pa trajno-
stno in zeleno smer razvoja na 
130 straneh; in da tu ni ome-
njen »pastirček ekspres« – zi-
pline, ki je bil pred meseci na-
pačno in negativno prikazan 
v medijih.
Vsekakor realizacija plana ne 
bo preprosta in upam, da bos-
ta pozitivna gospodarska rast 
ter izzven covida-19 poskrbe-
la, da bo uresničena večina 
ciljev strategije.

Mnenje občinskega svetnika

Vsi deležniki Velike 
planine stopili skupaj

Žaklina Zdravković, 
svetnica LDP

Aktualni mandat občinskega 
sveta je že čez polovico in v 
tem času so bile sprejete boljše 
in slabše odločitve. 
Po mojem mnenju je bila ena 
bolj spornih odločitev sprejeta 
pred kratkim, gre za potrditev 
OPPN, ki omogoča gradnjo 
novega trgovskega centra (Ja-
ger) in selitev trgovskega centra 
(Lidl) z ene lokacije na drugo. 
Tako bosta drug poleg druga v 
prostor na travniku pod Lju-
bljansko cesto (med Titanom 
in Mercatorjem) umeščena 
oba objekta. Večina občinskih 
svetnikov je v drugem branju 
glasovala za gradnjo, medtem 
ko smo bili v prvem branju ve-
činsko proti. Zanimivo je, da 
predlagani odlok v drugem 
branju vsebinsko skoraj ni bil 
spremenjen. Argument v ob-
činskem svetu je bil, da ima 
trgovec že gradbeno dovoljenje 
in da naša odločitev ničesar ne 
spremeni. Vendar menim, da 
bi imeli v času do dokončne 
pozidave tega dela idealno pri-
ložnost, da uredimo tretjo pro-
metno os in se tako izognemo 
prometnemu kaosu, ki je nei-
zogiben, saj že sedaj ob koni-

cah nastajajo kolone. Sedaj pa 
bomo nekaj let doživljali pro-
metne zamaške in morda čez 
mnoga leta dočakali ureditev 
nove povezave na obvoznico. 
Ob glasovanju za nihče ni raz-
mišljal o standardu prebival-
cev, ki tukaj že živijo in kate-
rih življenjski prostor je že zelo 
obremenjen z obstoječimi de-
javnostmi. Kaj zanje pomenijo 
dodaten pritisk obiskovalcev in 
hrup ter onesnaževanje z do-
vozom materiala v trgovine. 
Glede na sprejeti OPPN bo v 
večjem delu travnikov nastalo 
še eno veliko parkirišče. Zele-
nja, ki bi blažilo hrup ter vpli-
ve podnebnih sprememb in 
čistilo zrak, bo samo za vzo-
rec, zato menim, da je bila to 
slaba urbanistična odločitev.

Mnenje občinske svetnice

Gradnja novega 
trgovskega centra

Simon Golob

Gozd – Člani in članice Pro-
stovoljnega gasilskega 
društva Gozd, ki operativno 
pokrivamo celotno območje 
krajevne skupnosti Črna pri 
Kamniku, kamor poleg de-
setih naselij spada tudi ob-
močje Gojške in Male plani-
ne ter planine Kisovec, smo 
poleg posredovanja ob poža-
rih in drugih nesrečah od 
lanskega januarja vključeni 
tudi v sistem prvih posredo-
valcev. S tem smo se pridru-
žili nekaterim drugim gasil-
skim društvom v občini Ka-
mnik in drugod po Sloveni-
ji, ki so že bila v tem siste-
mu. V sistem, v katerem je v 
primeru nekaterih ur-
gentnih zdravstvenih stanj, 
kot so na primer srčni za-
stoj, zadušitev ali huda krva-
vitev, je poleg nujne medi-
cinske pomoči aktivirana 
tudi ekipa prvih posredoval-
cev iz lokalnega gasilskega 
društva. Kar pomeni, da po-
moč do poškodovanega ali 
obolelega pride prej, s čimer 

se poveča možnost za uspeš-
no izboljšanje stanja poško-
dovanega in za njegovo pre-
živetje.
Poleg prvih posredovalcev je 
za uspešno reševanje živ-
ljenj pomembna tudi dobro 
razvita mreža avtomatskih 
eksternih defibrilatorjev 
(AED). V ta namen smo s 
pomočjo krajanov že kupili 
in namestili dva javno dos-
topna defibrilatorja. Eden je 
nameščen na gasilskem 
domu na Gozdu, drugi pa 
na šoli na Krivčevem, v načr-
tu pa je, da se v kratkem 
času eden namesti še v na-
selju Črna.
Ker je treba pridobljeno zna-
nje seveda tudi obnavljati in 
preizkušati, se je ekipa na-
ših članov in članic 15. junija 
udeležila izobraževanja v 
Zdravstvenem domu Ka-
mnik. Skupaj z dvema čla-
noma, ki sta izobraževanje 
opravila že teden dni prej, je 
licenco za prvega posredo-
valca v mescu juniju obnovi-
lo kar 21 naših gasilk in ga-
silcev. 

Obnovili licence prvih 
posredovalcev

Ko te prizadene nesreča, kot je 
ogenj, ki zajame tvoj dom, se 
šele zaveš, kako pomembni sta 
pomoč in človeška solidarnost.
Iskreno se zahvaljujemo za 
hitro pomoč, izredno organi-

Zahvala vsem,  
ki ste pomagali

Prejeli smo
ziranost in požrtvovalnost ga-
silcev PGD Duplica, Šmarca 
in Kamnik, sosedom in vsem, 
ki ste pomagali pri gašenju in 
odpravljanju posledic požara 
na stanovanjski hiši na Ba-
kovniku. Brez vaše pomoči bi 
bila škoda na našem domu še 
veliko večja.
Še enkrat iz srca hvala vsem. 

Lojze in Maksa Kavčič  
z družino

Na junijski občinski seji smo 
svetnice in svetniki med dru
gimi točkami obravnavali tudi 
strategijo družbe Velika plani
na do leta 2030.
V svetniški skupini Liste Sandi
ja  Uršiča smo bili tega veseli, 
saj smo jo pričakovali že pod 
prejšnjim vodstvom in obrav
nava na seji je dokaz, da se je 
novo vodstvo resno spoprije
lo z izzivi ter pripravilo ambici
ozno strategijo do leta 2030. 
Po natančnem pregledu lete 

pa je naše prvotno navduše
nje nekoliko popustilo.
Zgodbo Velike planine sprem
ljamo že dolgo časa. Še ima
mo v spominu, kako je v pre
teklem obdobju nek drug žu
pan na eni od občinskih sej 
vehementno mahal s pismom 
o nameri sodelovanja z ru
skim investitorjem, ki naj bi 
zgradil nov hotel, postavil 
nove žičnice itd. Da iz obljub 
ne bo nič, smo lahko kmalu 
ugotovili, saj je ruski investitor 
čudežno izginil.
Star slovenski pregovor pravi, 
da če te kača piči, se še navite 
vrvi bojiš. Približno tako pa se 
po pregledu strategije počuti
mo tudi mi. 
Pri pregledu strategije gre 
opaziti vrsto tveganj, ki jih na
črti sicer predvidevajo, a iz 
strategije ni popolnoma jas
no, kako ta tveganja prema
gati, oziroma ni zagotovila, da 
bodo ambiciozni načrti ure
sničeni. Tako imamo samo en 

scenarij – ambiciozni načrti, ki 
se bodo vsi uresničili. Celotna 
strategija sloni na vrsti pred
postavk, ki so (upam, da se 
motimo) zelo ambiciozne in 
vlivajo dvome v uresničitev, 
posledično pa se lahko cela 
zgodba dokaj hitro podre. 
Prav tako se v strategiji načr
tuje kar obsežno zadolževa
nje, krediti pa naj bi se odpla
čevali s povečanimi prihodki, 
ki slonijo le na predpostavkah 
o uspešnem poslovanju. 
Projekt zasneževanja na Veliki 
planini je vprašljiv, saj se prak
tično vsa smučišča v sredo
gorju borijo za obstanek. Po 
mnenju klimatologov so vsa 
smučišča pod 1500 metrov n. 
m. vprašljiva – temperature 
rastejo, vreme pa je popolno
ma nepredvidljivo. Že sedaj je 
velik problem tudi onesnaže
vanje vodnega zajetja Iverje. 
Sprašujemo se, kaj bo pome
nilo umetno zasneževanje za 
vodno zajetje. Je pri ume

tnem zasneževanju prisotna 
res samo voda ali se dodajajo 
kakšne kemikalije, ki bi bile 
lahko škodljive. Tu je še nova 
negotovost, ki jo je prinesla 
korona situacija, ko se lahko 
prav vse postavi na glavo v 
zelo kratkem času. Sploh ne 
vemo, kaj bo jeseni, nekateri 
epidemiologi že grozijo z na
slednjim valom.
Strategija je celosten in po
memben dokument, ki bi si 
zaslužil več vključevanja širše 
javnosti. Ker nismo poznali 
stališč vseh deležnikov in ker 
strategija temelji tudi na ume
tnem zasneževanju, smo se 
svetnica in svetniki Liste San
dija Uršiča odločili, da se pri 
glasovanju vzdržimo.

Robert Prosen

NOVA STRATEGIJA DRUŽBE VELIKA PLANINA DO LETA 2030 
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V sodelovanju s podjetjem Humana, d. o. o., kot prvi v Sloveniji začenjamo ločeno 
zbiranje neuporabnih oblačil, obutve in tekstila v namenskih zabojnikih. Gre za 
pilotni projekt, ki bo potekal v poletnih mesecih. V ta namen smo dve obstoječi 
lokaciji zbiranja, kjer občanke in občani že lahko oddate še uporabna oblačila, 
obutev in tekstil, dodatno opremili še z zabojnikom za ločeno zbiranje 
neuporabnih oblačil, obutve in tekstila.

Na lokacijah pri OŠ Marije Vere in za mostom na Cankarjevi cesti 1 je po novem 
možno poleg uporabnih oblačil, obutve in tekstila oddati tudi neuporabna oblačila, 
obutev in tekstil. Na ta način želimo s partnerskim podjetjem izboljšati kvaliteto 
ločenega zbiranja koristnih oblačil, obutve in tekstila, katerih glavni namen je 
ponovna uporaba (obstoječi zabojniki). 

V dodaten zabojnik lahko tako oddate poškodovana, raztrgana ali umazana oblačila, 
obutev in tekstil, ki sicer sodijo v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, nemalokrat pa končajo tudi v zabojnikih za ločeno 
zbiranje koristnih oblačil, obutve in tekstila.

NOVO! ZBIRANJE NEUPORABNIH OBLAČIL, OBUTVE IN TEKSTILA
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Lokacija 2: Za mostom na Cankarjevi 1 (zabojnik desno)

Lokacija 1: Pri OŠ Marije Vere (zabojnik levo)

Aleš Senožetnik

Mekinje – V začetku junija 
so v Mekinjskem samosta-
nu odprli zeliščni vrt. V 
okviru projekta Samostan – 
mesto srečevanj, so v sode-
lovanju s Sabino Grošelj iz 
Vrta zdravilnih rastlin za 
samostanskim obzidjem 
uredili vrt, na katerem je tre-
nutno okoli dvesto različnih 
rastlin. Večino zavzemajo 
zelišča, del vrta pa so name-
nili tudi jagodičju in zele-
njavnim rastlinam. Ureditve 
popolnoma neurejenega 
vrta, ki prej več let ni bil v 
uporabi, so se lotili v začet-
ku leta, v začetku julija pa so 
rezultate pokazali tudi obi-
skovalcem dneva odprtih 
vrat, ki so ga pripravili ob 
odprtju.
»Vrt je bil prej v slabem sta-
nju, brez rastlin in popolno-
ma neurejen, a nam ga je z 
občinskimi javnimi delavci, 
prostovoljci in s pomočjo 
Sabine Grošelj uspelo po-
novno urediti. Že Valvasor 
je namreč narisal oris vrta, 
ki je bil tukaj v času klaris,« 

nam je povedala direktorica 
Mekinjskega samostana Ire-
na Gajšek. »Z danostmi, ki 
smo jih imeli na razpolago, 
smo ustvarili, kar se je dalo. 
Na vrtu je okoli dvesto vrst 
rastlin, pri čemer smo pazi-
li, da gre za nabor tistih, ki 
so tipične za Slovenijo in se 
pri nas že dolgo uporablja-
jo,« pa je dodala Sabina Gro-
šelj. Vrt se bo spreminjal 
tudi še v prihodnje, dodajali 
bodo namreč še nekatere ra-

stline, pomembno mesto pa 
bodo zavzemale tudi vrtni-
ce.
Projekt pa se ne zaključuje 
zgolj z ureditvijo vrta. V not-
ranjosti samostana so na-
mreč prostor namenili tudi 
sušilnici in predelovalnici 
rastlin. V Mekinjskem sa-
mostanu namreč snujejo 
blagovno znamko Doroteja, 
poimenovani po Doroteji Si-
doniji Gallenberg, znani 
opatinji, ki je samostan vo-

dila v začetku 18. stoletja. 
Pod blagovno znamko bodo 
združili čaje, kozmetične iz-
delke, olja, napitke, kise in 
druge pripravke, ki jih bodo 
izdelali iz zdravilnih rastlin 
na vrtu. V prihodnje bodo 
pripravili tudi delavnice, 
predavanja in različna izo-
braževanja ter dneve odprtih 
vrat tako za odrasle kot tudi 
šolarje, ki se bodo lahko na 
ta način seznanili z rastlina-
mi in delom na vrtu. 
V okviru projekta, za katere-
ga so del sredstev pridobili 
tudi od države in Evropske 
unije, pa urejajo tudi muzej-
sko zbirko, posvečeno redo-
ma klaris in uršulink, ki so 
za samostanskimi zidovi 
prebivale še nedavno. Kot 
pravi direktorica Irena Gaj-
šek, bodo prve obiskovalce 
na ogled zbirke lahko pova-
bili že jeseni.
S projektom Samostan – 
mesto srečevanj tako v 
Mekinjah oživljajo samo-
stansko kulturno dediščino 
in v prihodnje računajo na 
še več dogajanja. Ob začetku 
poletne sezone pa so veseli 

tudi turistov. V prostorih sa-
mostana so namreč uredili 
več sob, ki se v teh dneh že 
polnijo. Kot nam je povedala 
direktorica, prevladujejo tuji 
gostje, med njimi Francozi 
in tudi Srbi, zanimanje pa je 

tudi med domačimi, ki veči-
noma še uporabijo turistič-
ne bone. Kulturni turizem 
je tudi sicer eden od produk-
tov, ki si ga v samostanu že-
lijo razvijati tudi v prihod-
nje.

Oživili samostanski vrt
V Mekinjskem samostanu odslej deluje zeliščni vrt, razvijajo pa tudi blagovno znamko Doroteja.

Na vrtu za samostanskim zidom poleg zelišč rasteta tudi 
zelenjava in jagodičevje. / Foto: Aleš Senožetnik

Odprtje vrta je privabilo precej obiskovalcev.

Sabina Grošelj / Foto: Aleš Senožetnik
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Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednaro-
dne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in se 
ukvarja s proizvodnjo in trgovino kovinskih pigmentov. V 
naš kolektiv vabimo nove sodelavke/sodelavce za oprav-
ljanje del na delovnem mestu:

NABAVNO-PRODAJNI REFERENT 1 (m/ž) 
(za določen čas, nadomeščanje porodniške odsotnosti 
delavke)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII./I stopnja komercialne ali ustrezne tehnične smeri 
 aktivno znanje angleškega jezika
 pasivno znanje nemškega jezika 
 kandidati s poznavanjem programskega orodja SAP imajo 

prednost 
 napredno poznavanje MS Office, Excel, Word
  natančnost, organiziranost, odgovornost do dela, fleksibil-
nost, komunikacijske sposobnosti, timska naravnanost, spo-
sobnost samostojnega dela

Opis del in nalog: 
 izvajanje vseh nabavnih aktivnosti (vnos, obdelava naročil)
 podpora/nadomeščanje pri aktivnostih prodaje
 materialno poslovanje 
 opravljanje nalog po navodilih nadrejenih
 priprava poročil in analiz 

Nudimo vam:
 stimulativni osebni dohodek
 možnost napredovanja po končanem poskusnem delu
 enoizmenski dopoldanski urnik dela

Delo se sklepa za polni delovni čas z 1-mesečnim  
poskusnim delom. 
Predviden nastop dela je 1. 9. 2021.

Vse kandidate in kandidatke vabimo, da nam prijavo z življe-
njepisom v 14 dneh od objave posredujejo izključno po elek-
tronski pošti na naslov: nives.stele@kamnik-schlenk.si.

Goran Završnik

Kamnik – Ulično gledališče 
po svoji naravi privablja naj-
različnejše obiskovalce. Naj-
večkrat preprosto zato, ker 
jih, nič hudega sluteče, 
»zmoti« sredi popoldanske 
kave ali piva ali ker gredo 
ravno mimo in se, hočeš no-
češ, znajdejo sredi dogaja-
nja. Najbolj tipičen pred-
stavnik spontanega gledali-
šča na letošnji kamniški 
ediciji je bil ravno prvi na-
stopajoči, Kolumbijec Cami-
lo Acosta Mendoza, »vaški« 
klovn, ki ga lahko srečate 
tudi sredi Ljubljane, ko na 
Prešernovem trgu dela 
družbo najbolj znanemu in 
vztrajnemu kamniškemu 
harmonikarju gospodu Šu-
štarju. Njegov nastop med 
sobotnimi obiskovalci, na 
videz nepovezan in improvi-
ziran, je bil dobro premi-
šljen nabor uličnih »akcij«, 
ki so povezale na prvi pog-
led popolnoma različne gle-
dalce: od pisane gruče otrok, 
naključnih pivopivcev, pe-
ščice turistov, skupine dob-
ro razpoloženih kamniških 
»gastarbajterjev« in dežur-
nih kamniških kulturnikov. 
In to je smisel in pravi na-
men uličnega gledališča.
Drugi nastop, ki je bil prav-
zaprav bolj ali manj posre-
čen vmesni člen, je bil v Ka-
mniku že večkrat videni Tri 
Šardone. Od prvotne »zvez-
dniške« ekipe je tokrat ostal 
samo Luka Korenčič, vrzel v 

bandu pa zapolnjuje »loka-
lec« Goran Završnik in, tok-
rat prvič, obetavni mladi slo-
venski glasbenik Urh Mla-
kar. Glasba po željah in na-
mig šefu terase Jožetu Gali-
čiču - Jodlu, da na Glavnem 
trgu začne s tako imenova-
nimi terasa bendi. No, tok-
ratni je bil morda malo pre-
več angažiran za običajno 
sobotno popoldne, saj so v 
svoj repertoar vključili teme, 
kot so kamniška razgledna 
ploščad, neobičajna ljube-
zen Škofjeločana in Kamni-
čanke, enega od komadov 
pa so zaključili z refrenom 
»Kje si, Slapar?«
Tretja je bila na vrsti Anti – 
Disc ip l ina ,  nas lovna 
predstava letošnjega festiva-
la. Kamnik kot mesto z veli-

ko gibalno ovirane mladine 
je ravno zato še bolj raznoli-
ko. Špansko-slovenska nave-
za dveh izvajalk, od katerih 
je ena na invalidskem vozič-
ku, je na šinšinovskem lino-
leju sredi trga izvedla ulično 
različico plesne predstave, 
ki je, čeprav je bila čisto 
nasprotje prejšnjih dveh 
»zabavljaških« (ali pa prav 
zato), prizemljila velik del 
občinstva.
Festival je zaokrožil, prvič v 
Kamniku, Gledališki pevski 
zbor s predstavo UPS!. De-
kleta in fant, ki so si lani 
skupaj z nam dobro znanim 
Globusom Hystericusom in 
njihovo uspešnico Pot v Ta-
dam delili prvo mesto in s 
tem glavno nagrado za naj-
boljšo slovensko ulično 

predstavo, so svoje delo op-
ravili korektno. Abstraktni 
uprizoritvi nastopa manjše-
ga pevskega zbora je najbrž 
manjkal samo še kak kam-
niški pevsko-zborovski en-
tuziast med gledalci.
Glavni trg je kljub velikemu 
številu gostinskih miz, ki so 
to leto prizorišče potisnile 
čisto do ceste, zopet opravil 
svojo združevalno vlogo in 
mirno lahko rečemo: na svi-
denje ob letu osorej, Ana 
Desetnica.
Kamniška Ana Desetnica je 
del kulturnega programa 
Kulturnega društva Priden 
možic. Za podporo in po-
moč pri izvedbi se zahvalju-
jemo Občini Kamnik, Zavo-
du za turizem in šport ter 
Plesnemu klubu Šinšin.

Ana Desetnica, na 
svidenje ob letu osorej
V soboto, 26. junija, je Kamnik kot eno od enajstih slovenskih mest znova gostil Mednarodni festival 
uličnega gledališča Ana Desetnica.

Prizorišče uličnih umetnikov je bil tudi letos Glavni trg. / Foto: Luka Dakskobler

Jasna Paladin

Kamnik – Križnikov pravljič-
ni festival bo letos na spore-
du v začetku septembra, že 
mesec dni pa so znani rezul-
tati likovnega natečaja za 
osnovnošolce, ki ga knjižni-
ca ob tem festivalu pripravi 
vsako leto.
»Na likovni natečaj smo pre-
jeli 333 izdelkov. Ustvarjali 
so otroci in mladostniki iz 
16 osnovnih šol in njihovih 
podružnic iz Slovenije in 
Hrvaške. Pri ustvarjanju jim 
je pomagalo 38 mentorjev, 
od tega so trije ustvarjali 
pod mentorstvom staršev. 
Ustvarjali so v osnovnih šo-
lah kamniške in komendske 
občine ter v Domžalah, Ro-
dici in Krtini pri Dobu, v 
Mengšu, Stražišču pri Kra-
nju, na Vranskem in v Tabo-
ru ter v Ogulinu na Hrva-
škem,« je lep odziv na pova-
bilo k sodelovanju opisala 
Milena Glušič iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik. 
Tema natečaja je bila Ču-
dežni svet rastlin. 
Učenci so ustvarjali ob ljud-
skih pravljicah Povedka o 
Zlatorogu, Pšenica najlepši 
cvet in Kako je sin koze od-

vadil jesti zelje. Izdelke je 
pregledala in ovrednotila na-
tečajna komisija, ki so jo 
sestavljali Alojz Berlec, aka-
demski slikar in likovni pe-
dagog, Miha Hančič, ilustra-
tor in pedagog, ter Jože Koz-
jek, industrijski oblikovalec 
in inženir gozdarstva. 

Nagrade za devet 
učencev
Nagrajenih je devet likovnih 
del, iz vsakega triletja osnov-
ne šole po tri. Nagrade so 
prejeli: Laura Berlic (POŠ 
Zgornji Tuhinj), Vita Kosec 
(OŠ Mengeš) in Žak Barlič 
(OŠ Šmartno v Tuhinju) v 
prvem triletju, Lovro Erzar, 
Eva Hribar in Tjaž Kregar 
(vsi OŠ Šmartno v Tuhinju) 
v drugem triletju in Tinkara 
Zabret (OŠ Toma Brejca), 
Naja Urbanija in Lili Džu-
nov (obe OŠ Marije Vere) v 
tretjem triletju.
Dodatnih enajst najboljših 
likovnih del je izbranih za 
razstavo, ki bo v Kulturnem 
domu Motnik na ogled na 
10. Križnikovem pravljič-
nem festivalu. Nagrajenci in 
mentorji bodo nagrade pre-
jeli v soboto, 4. septembra.

Križnikove pravljice 
tudi v likovni umetnosti

Znani so rezultati letošnjega likovnega natečaja 
Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic, ki ga 
vsako leto organizira Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik.

Alenka Brun

Kamnik – V žanrski sedem-
minutni drami spremljamo 
par, ki se med vožnjo na od-
dih ob koncu tedna znajde 
na prelomni točki svojega 
odnosa. Gledalec spremlja 
dogajanje najprej skozi oči 
dekleta, potem še skozi oči 
fanta.
Glavni vlogi v filmu Vožnja 
sta odigrala domačinka Ta-
nita Rose in Ljubljančan 
Jure Rajšp; kamera in mon-
taža sta delo Komendčana 
Aljaža Tepine, ki je skupaj s 
Tanito Rose film tudi reži-
ral. Za zvok je poskrbel To-
maž Baš, pesem Ker tu je 
vse tako lepo pa so prispeva-
li Koala Voice. Pod produk-
cijo se podpisuje domači 

KUD Oksimoron. Projekt 
sta podprla tudi Občina Ka-
mnik in JSKD OI Kamnik.
Publika je film v Barutani 
pozdravila, voditeljica do-
godka Ajda Špacapan pa je 
po premieri moderirala tudi 
krajši pogovor z njegovimi 
ustvarjalci. Ti so najprej iz-
razili iskreno presenečenje 
– in seveda po drugi strani 
bili veseli – da se je premie-
re udeležilo toliko gledalcev. 
Scenarij, ki je delo glavne 
igralke, je do končne različi-
ce doživel kar nekaj prede-
lav. »Manj je več,« je tisto, 
kar je v pogovoru poudaril 
tudi Rajšp; in strinjali smo 
se. Skozi film tako spremlja-
mo pretežno fantov mono-
log, medtem ko dekletu nje-
no razmišljanje, odvečnost 

situacije lahko razberemo z 
obraza. Pa tudi pri fantu vi-
dimo, da sluti, kaj se bo zgo-
dilo. Njegova gostobesed-
nost je prej kot ne izraz 
rahle nervoze. 
Tokrat je omenjena trojica 
prvič ustvarjala skupaj, izve-
mo. Se pa poznajo že od 
prej. Samo snemanje je bilo 
zanimiva izkušnja, saj so si-
cer le kilometer vožnje na 
Zlatem Polju snemali kar 

dva dneva, čeprav je bil 
predviden le en dan – zagod-
lo jim je namreč vreme. 
Režiser Aljaž Tepina je še 
pojasnil, da bo film Vožnja 
najprej potoval na festivale 
in ga bodo na ta način po-
skusili predstaviti čim širši 
skupnosti ljubiteljev filma, 
čez kakšno leto pa ga bodo 
dali še na splet, kjer si  bodo 
film na YouTubu lahko 
ogledali še vsi drugi.

Čustvena vožnja
Kreativna četrt Barutana je nedavno gostila 
premiero kratkometražnega igranega filma Vožnja.

Režiser Aljaž Tepina, vsestranska Tanita Rose,  
»AGRFT-jevec« Jure Rajšp in povezovalka Ajda Špacapan 
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Aleš Senožetnik

Mekinje – Z ekranov na oder 
so člani Simfoničnega orke-
stra Domžale - Kamnik v 
(post)epidemičnem duhu 
poimenovali tokratni letni 
koncert, ki je napolnil dvori-
šče Mekinjskega samostana 
in v prijetnem poletnem ve-
čeru pričaral vzdušje filmske 
glasbe. Pod taktirko dirigen-
ta Slavena Kulenovića je or-
kester odigral deset znanih 
skladb filmskih klasik. Kon-
cert so odprli zvoki fanfar 

prvega slovenskega celove-
čerca Na svoji zemlji, sledila 
pa je suita z megauspešnice 
Jamesa Camerona Titanic. 
Večer so nadgradili štirje 
mladi solisti. Skladbo Gabri-
elova oboa iz filma Misijon 
je popestrila oboistka Ana-
marija Vuga, pri Cavatini iz 
filma Lovec na jelene je na-
stopil kitarist Mario Kurtjak. 
Violinistka Neža Capuder je 
z orkestrom odigrala temo 
iz filma Schindlerjev se-
znam, pianist Blaž Pirnat pa 
temo iz še ene uspešnice iz 

prve polovice 90. let – Fo-
rest Gump. 
Poslušalci so lahko uživali 
še v Morriconejevi kultni 
melodiji iz t. i. špageti ves-
terna Dobri, umazani, zli in 
v temi serije Igra prestolov. 
V svet Dartha Vaderja jih je 
ponesla Koračnica imperija 
iz sage Vojna zvezd, za za-
ključek večera pa so slišali 
še suito iz Piratov s Karibov. 
Skozi filmske melodije jih je 
v svojem značilno humor-
nem slogu popeljal modera-
tor Tone Ftičar.

Z ekranov na oder
Simfonični orkester Domžale - Kamnik je pripravil koncert filmske glasbe.

Tokratni koncert je potekal na dvorišču Mekinskega samostana. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Zares nenavadno 
šolsko leto, v katerem je sko-
raj polovica pouka potekala 
po spletu, so baletniki 
zaključili s slavnostno pode-
litvijo spričeval Glasbene 
šole Kranj ter unikatnih po-
hval Baletne šole Ana, s ka-
terimi je učenke in učenca 
kot tudi udeleženke tečaja 
baleta za odrasle prijetno 
presenetila Ana Trojnar, 
umetniška in pedagoška 
vodja šole.
Baletna šola Ana, ki je zaži-
vela šele oktobra 2020, se že 

v prvem letu delovanja lah-
ko pohvali z uspehi na Sple-
tnem baletnem tekmovanju 
TUTU decembra 2020, na 
katerem sta si Gaja Tara 
Krušič ter Tisa Gašparič 
priplesali tretjo nagrado, Eli 
Kompara Petek pa tretje 
mesto in bronasto medaljo. 
Gaja Tara Krušič je v maju 
na sprejemnih izpitih na 
Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana s svojim ta-
lentom navdušila komisijo 
sprejemnih izpitov, da jih je 
dodelila edino razpoložljivo 
mesto za vpis v tretji razred 
baleta in na Konservatoriju 

jeseni nadaljuje baletno izo-
braževanje. 
Letni izpit iz baleta, s kate-
rim pridobijo spričevalo 
Glasbene šole Kranj, je op-
ravilo 25 učenk in učencev, 
večinoma z odliko. Šest 
učenk je prejelo še spričeva-
lo za končano nižjo stopnjo 
baletne šole.
Učenke 4. in 6. razreda ba-
leta so na isti večer s solistič-
nimi in skupinskimi balet-
nimi točkami popestrile 
tudi proslavo ob 30-letnici 
Slovenije, ki je bila v režiji 
Uršule Jašovec izvedena v 
Kulturnem domu Radomlje.

Šolsko leto zaključili 
tudi baletniki
Na zadnji šolski dan, 24. junija, so prvič javno zaplesali učenke in učenec 
Baletne šole Ana. Na odru Doma kulture Kamnik se je pred polno dvorano 
s plesno-baletnimi točkami predstavilo vseh šest oddelkov baletne šole.

Mladi baletniki (na fotografiji skupaj z Ano Trojnar) so na zaključnem nastopu prejeli 
spričevala Glasbene šole Kranj. / Foto: Rok Gašparič

Jasna Paladin

Kamnik – Kot nam je na od-
prtju razstave povedal avtor, 
je v Kamnik prinesel svoja 
dela, ki so nastajala zadnji 
dve leti, za rdečo nit pa si je 
izbral krajine, ki jih tudi si-
cer najraje ustvarja – pred-
vsem gozdove, ki jih upo-
dablja v zanj značilnih živih 
barvah in tudi na nekoliko 
večjih formatih. 
»Gre za nekako avtobiograf-
ske slike – kar doživim, pre-
nesem na platno. Že odkar 
ustvarjam, se najlažje izra-

žam z živimi barvami, v teh-
niki olje na platno in na več-
jih formatih. Ne gre pa le za 
poletne in jesenske prizore 
gozda, ampak tudi zimske, 
saj so barve v naravi lahko 
žive tudi pozimi. Prav sve-
tlobni efekti, ki so posledica 
sonca, so mi v gozdu že po-
sebej ljubi,« nam pove 
48-letni slikar, ki je diplomi-
ral na Oddelku za likovno 
umetnost na Pedagoški fa-
kulteti v Mariboru, in doda, 
da v naravi tudi sicer rad 
preživi precej časa. Živi in 
ustvarja v Mariboru.

Umetnika je na odprtju raz-
stave peščici zbranih obisko-
valcev predstavila tudi ku-
stosinja Galerije Pogled 
Saša Bučan. 
»V slikarstvu nikdar ni bilo 
obdobja, ko bi bila tema kra-
jine pozabljena. Mnogi li-
kovni ustvarjalci so v njej 
videli in čutili njeno moč, 
edini navdih, ki se ga opri-
mejo, in impulz, da iz glave 
prenesejo svoje občutenje 
na platno ali papir. 'Slika je 
le druga beseda za čustvo,' 
je zapisal krajinarski veli-
kan, angleški slikar John 
Constable. V slikarstvu Gre-
gorja Pretnekerja gre prav-
zaprav za popolnoma enako 
misel in njeno uresničitev. 
Pohorski gozdovi, njihova 
nedotaknjenost in samota 
slikarju vsakodnevno ponu-
jajo portrete, ki se iz dneva v 
dan, iz enega letnega časa v 
drugega nenehno spremi-
njajo,« je med drugim pove-
dala kustosinja.
Razstava Gregorja Pratne-
kerja bo v Galeriji Pogled na 
ogled še vse do 10. sep-
tembra.

Umik v barvitost gozdov
V Galeriji Pogled to poletje razstavlja Gregor Pratneker, ki je na svoji prvi 
razstavi v Kamniku predstavil barvite krajine in jih poimenoval Umik.

Gregor Pratneker ob svojih barvitih slikah gozdov 
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od 22. julija do 
28. avgusta

INFO & VSTOPNICE 
▶ Arboretum Volčji Potok | vstopnice.arboretum.si
▶ Mestni kino Domžale | www.kd-domzale.si
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Društva
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Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura    

                        + poštnina

22
EUR
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Jože Arko

Gozd – Že šestega pohoda bo-
sonogih na Vovar se je udele-
žilo kar 150 pohodnikov iz 
različnih krajev Slovenije, 
največ seveda iz občine Ka-
mnik.
Pohod je odlično organizirala 
sekcija Bosonogih Društva 
Dogodek Kamnik, ki jo vodita 
Pavel in Irena Žvelc. Pri tem 
so jim pomagali tudi krajani 
vasi Gozd, še posebej gostite-
lja Jože in Primož Sodnik. 
Zborno mesto in cilj sta bila  
kot običajno pri Sodnikovi do-
mačiji, kjer so pohodnike s 
petjem pozdravili Homski 
tički. Pred odhodom na pot je 
pohodnike pozdravil in dal 
navodila glavni organizator 
pohoda Pavel Žvelc. Udele-
žence je blagoslovil in jim za-
želel uspešno pot v prijateljski 
družbi župnik  Pavel Piber-
nik. Krožna pot je bila dolga 

5,2 kilometra z vmesnim ci-
ljem na Vovarju na višini 940 
m n. m. Udeleženci so prejeli 
spominske majice, na koncu 
pa je sledilo družabno sreča-
nje z golažem, napitki in po-
delitvijo medalj in praktičnih 
nagrad. Podelitev sta izvedla 
domačin Jože Sodnik in žu-
pan Matej Slapar. Organiza-
torji se vsem darovalcem pri-
spevkov in nagrad posebej 
zahvaljujemo. Posebno zah-
valo pa so izrekli Jožetu Sod-
niku za vsestransko, vsakole-
tno pomoč pri izvedbi  prire-
ditve. Najmlajša pohodnica   
je bila triinpolletna Vita Hri-
bar, najmlajši pohodnik štiri-
letni Jakob Avbelj, najstarejši 
85-letni Vilijem Dolenc  iz 
Ljubljane, najstarejša pa 
80-letna Joži Klemenc.  
Prireditev ljudi dobre volje je 
vsekakor uspela in bo organi-
zirana tudi v prihodnjem 
letu.

Bosonogi na Vovar

Marjan Schnabl

Kamnik – Na prvenstvu sta 
blestela Miroslav Potočnik 
in Renato Uranič.
V Mengšu smo se udeležili 
proslave in tradicionalnega 
orientacijskega pohoda. Na 
posameznih delovnih točkah 
so glede na rezultat izstopali 
Marjan Schnabl v streljanju 
z lokom, Jože Goltnik v stre-
ljanju z zračno puško, Mar-
jan Poljanšek v metu impro-
vizirane ročne bombe s 
100-odstotnimi zadetki in 
Filip Železnik v odličnem 
poznavanju topografije in 
orientacije s pomočjo kom-
pasa in zemljevida; žal pa pri 
metanju podkve nismo do-
segli dovolj točk za boljšo 
skupno končno uvrstitev. V 
Trbovljah smo se udeležili 
strelskega kondicioniranja v 
streljanju s pištolo velikega 
kalibra na razdalji 25 metrov 
in streljanja s polavtomatsko 
puško na razdalji sto metrov 

leže z naslonom. Glede na 
to, da nimamo možnosti tre-
nirati s tovrstnim orožjem, 
so bili rezultati pričakovani. 
Kljub temu je svojo strelsko 
sposobnost s pištolo pokazal 
naš novi član Sašo Hribar, ki 
je med 126 tekmovalci zase-
del 26. mesto. Že naslednji 
dan smo se udeležili vsakole-

tne proslave v Češnjicah v 
Tuhinjski dolini in se z mi-
nuto tišine poklonili umrle-
mu legendarnemu koman-
dantu Francu Severju - Fran-
ti, nekaj dni za tem pa smo 
ga pospremili na zadnji poti 
na ljubljanskih Žalah. V Ve-
lenju je bilo ob 30-letnici Slo-
venije v parku Vista ob ve-

lenjskem jezeru organizira-
no Vseslovensko srečanje 
veteranov in častnikov z bo-
gatim kulturnim progra-
mom in prikazi različnih 
vojaških in policijskih ve-
ščin. Na stojnicah smo se 
lahko seznanili z moderno 
tehnično opremo, orožjem, 
si ogledali vozila in sledili 
predstavitvi vojaških in poli-
cijskih poklicev. Ker tudi le-
tos osnovne šole v občini 
niso pripravile skupnih zak-
ljučkov šolskega leta, smo 
šolam, ki so sodelovale pri 
osmem natečaju z naslovom 
Lepo je v naši domovini biti 
mlad, še pred zaključkom 
šolskega leta izročili zasluže-
ne knjižne nagrade za njiho-
ve literarne in likovne pri-
spevke, ki so bili na ogled v 
prostorih občine.
Da konca prvega polletja je v 
našem programu še nekaj 
proslav in prireditev. Oce-
njujem, da bomo program 
zadovoljivo realizirali.

Tekmovalno in slovesno
Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Kamnik - Komenda (OZSČ) smo ob tridesetletnici 
samostojne in neodvisne države Slovenije izvedli tretje prvenstvo v streljanju z zračno puško 
standardne izdelave.

Kamničani na strelišču v Trbovljah

Mitja Redja

Duplica – Prvenstva se je 
udeležilo 16 tekmovalk in 
76 tekmovalcev. Letošnje 
leto je bilo prvič tekmovanje 
izvedeno samo v igri dvojic.
V lepem oziroma že kar vro-
čem vremenu smo si lahko 
ogledali zanimive dvoboje 
med že znanimi rivali iz raz-
ličnih društev. Naj omenim, 
da to tekmovanje poteka že 
najmanj petnajst let in se 
udeleženci med seboj že 
dobro poznamo. Letošnje 

leto je tudi naša ekipa DU 
Kamnik imela tekmovalke v 
ženski konkurenci parov, 
kar smo prejšnja leta pogre-
šali in zaradi tega dosegali 
tudi slabše rezultate v sku-
pnem seštevku.
Po končanem tekmovanju 
smo podelili medalje in po-
kale za najboljše. Kamničani 
smo dosegli naslednje rezul-
tate: tretje mesto Bronka Bo-
ben in Regina Jerman 
(ženske dvojice do 65 let), 
prvo mesto Janko Poljanšek 
in Dušan Žagar in drugo 

mesto Franc Sitar in Roman 
Mlakar (moški do 65 let), 
drugo mesto Danijel Ram-
šak in Miha Resnik (moški 
do 70 let), prvo mesto Tone 
Prešeren in Albert Ribič 
(moški do 75 let), tretje mes-
to Franc Novak in Jože Štri-
tof (moški do 80 let) in tretje 
mesto Drago Leben in Jože 
Uršič (moški nad 80 let). 
Ekipni rezultati: prvo mesto 
DU Kamnik (154 točk), dru-
go mesto DU Tržič (144 
točk) in tretje mesto DU 
Kranj (130 točk). Naslednja 

mesta so dosegli tekmovalci 
iz Radomelj, Komende, Ja-
vornika - Koroške Bele, Ra-
dovljice in Škofje Loke.
Organizator je poskrbel tudi 
za hrano in pijačo, tako da 
so vsi udeleženci v zgodnjih 
popoldanskih urah zadovolj-
ni z organizacijo in športni-
mi uspehi odšli proti domu. 
Velja pohvaliti vodjo tekmo-
vanja Toneta Prešerna, ki se 
že nekaj let trudi, da vse po-
teka v najlepšem redu. Upa-
mo, da se zopet vidimo pri-
hodnje leto.

Upokojenci tekmovali v tenisu
Po letu premora zaradi epidemioloških ukrepov je bilo 16. junija na teniških igriščih Teniškega kluba 
Duplica znova organizirano pokrajinsko prvenstvo društev upokojencev Gorenjske v tenisu.

Jasna Paladin

Duplica – Društvo upoko-
jencev Kamnik ima šestnajst 
sekcij, in čeprav so bili v mi-
nulem letu zaradi epidemije 
zelo omejeni, je večina od 
njih vendarle našla način za 
prilagojeno delovanje. Pose-
bej aktivni so bili v sekciji 
kegljanja s kroglo na vrvici, 
ki jo vodi Marijan Hribar. 
Uredili so novo igrišče za 
kegljanje z vrvico – pravza-
prav kar dve. Do sedaj so 
imeli kegljišče v avtokampu 
Pod skalo, spremenjene 
zahteve pa so jih prisilile k 
iskanju nove rešitve. »Zara-
di zahteve, da mora imeti 
organizator tekmovanja na 

voljo dve igrišči, smo začeli 
iskati novo lokacijo. Na ra-
zumevanje smo naleteli pri 
vodstvu Teniškega kluba 
Duplica, ki nam je dobro-
hotno odstopilo primeren 
teren. Stekle so aktivnosti 
pridobivanja materialnih 
sredstev in člani smo zavi-
hali rokave. V slabem mese-
cu je nastal objekt, na kate-
rega smo lahko ponosni,« 
nam je povedal Miha Pro-
sen, gonilna sila kamniških 
upokojencev-športnikov, in 
se še posebej zahvalil župa-
nu Mateju Slaparju, Ivanu 
Hribarju iz Zarje, Romanu 
Žurbiju, Emilu Grzinčiču, 
Franciju Vrhovniku, Štefa-
nu Bizjaku, Ivu Kotniku in 

vodstvu Društva upokojen-
cev Kamnik.
Igrišče so odprli 21. junija s 
prijateljsko tekmo s člani 

DU Rateče Planica, ob tem 
pa so se spomnili tudi na 
prezgodaj preminulo prvo 
vodjo sekcije Tatjano Kalčič.

Novo igrišče za kegljanje z vrvico

Člani sekcije DU Kamnik za kegljanje z vrvico na svojem 
novem kegljišču / Foto: Jasna Paladin
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Bernarda Rifel

Mekinje – Na obisk smo po-
vabili polkovnika Slovenske 
vojske Branka Podbrežnika, 
ki je s seboj pripeljal še ne-
kaj vojakov in vojakinjo. Pri-
čakali smo jih na svojem 
prijetnem šolskem vrtu, v 
učilnici na prostem in jim 
pomahali s slovenskimi zas-
tavicami. Na začetku je uči-
teljica Jana Svetec gostom in 
učencem spregovorila nekaj 
pozdravnih besed. Klarine-
tisti vojaškega orkestra so 
zaigrali slovensko himno. 
Zanimivo je bilo, kako so vo-
jaki spremljali himno z voja-
škim pozdravom. Sledila je 
evropska himna, ki jo je na 
trobento zaigral naš učenec 
Maks, skupaj s pihalci orke-
stra. Glasbeniki so nam 
spregovorili o skupinah 
glasbil, dinamiki, dirigira-
nju in pa seveda o vojaških 
zadolžitvah, ki jih kljub igra-
nju v orkestru morajo opra-
viti. V dirigiranju se je preiz-
kusil tudi naš učenec Rok. 
Pod njegovo taktirko so čla-
ni vojaškega orkestra zaigra-

li skladbo. Učenec Cene je 
deklamiral Gregorčičevo pe-
sem Eno devo le bom ljubil.
Gospod Branko nam je zelo 
nazorno razložil nastanek 
slovenske države. Razumeli 
smo, da je bilo veliko ovir, 
vendar so vojaki, teritorialna 
obramba, policisti in mnogi 
drugi pogumni ljudje sode-
lovali pri nastajanju države, 
po kateri so naši predniki že 
tisočletje hrepeneli. Skupaj 
z vojakom smo našteli slo-
venske simbole in ponovili 
njihove značilnosti.
Vojaki so nam opisali potek 
njihovega delovnega dne, 
značilnosti in vrste uniform 
ter pokrival, ki so si jih 
učenci smeli nadeti. Z vese-
ljem smo si ogledali te-
rensko in protokolarno vozi-
lo.
Gostje so nam popestrili 
dan in pričarali po-
membnost spoštovanja do-
movine, za kar smo jim zelo 
hvaležni. Na predpraznični 
dan smo praznovanje roj-
stnega dne naše domovine 
nadaljevali s kratkim kultur-
nim programom.

Dan državnosti na 
POŠ Mekinje
Letošnji dan državnosti smo želeli praznovati 
nekoliko drugače. Pripravili smo kulturno-
izobraževalno prireditev.

Nejc Koželj

Kamnik – Na letovanje, ki je 
potekalo od 26. junija do 3. 
julija, se nas je letošnje leto 
odpravilo 149: 110 otrok in 
19 mentorjev iz Gasilske 
zveze (GZ) Kamnik ter 17 
otrok in trije mentorji iz GZ 
Komenda.
Na sobotno jutro smo se s 
kar tremi avtobusi odpravili 
na pot v letovišče. Pot je po-
tekala brez težav. Ob priho-
du smo otroke porazdelili v 
sobe in nato odšli na kosilo. 
Po kosilu smo stekli na pla-
žo, kjer je marsikdo od nas 
zaplaval po dolgem času in 
naj vam povem, da je bilo 
prav fino. Po večerji so imeli 
otroci prosti večer, da so si 
lahko nabrali energijo za na-
daljnje dni, ki so bili polni 
športnih in zabavnih aktiv-

nosti: balinčkanje, odbojka, 
med dvema ognjema, vleče-
nje vrvi, vodne igre, lov na 
zaklad in seveda spoznava-
nje gasilskih veščin.
Ker pa tradicija velja, brez 
ocenjevanja sob in pokalov 
ni šlo. Cel teden smo vsako 
jutro pregledali sobe otrok 
in jih ocenili z od 1 do 5. Na 
koncu tedna, na vodnih 
igrah, smo sešteli tako oce-
ne sob kot tudi rezultate toč-
kovanja večernih iger in na 
podlagi tega razvrstili 
društva po mestih. Društva, 
ki so zasedla prva tri mesta, 
so dobila tudi pokal.
Ker nam gasilcem Debeli 
rtič ni bil poznan, smo se 
morali prilagoditi. Letos 
smo našim mladim gasil-
kam in gasilcem skozi celo-
ten teden letovanja organizi-
rali spoznavanje osnovnih 

gasilskih veščin, kot so: bol-
ničar, preventivec, naravo-
slovec-gozdar, plavalec. Za 
popestritev pa smo jim orga-
nizirali lov na zaklad, kjer je 
bila nagrada za vsakega ne-
kaj drugega – za nekoga za-
baven večer, za drugega pa 
novo pridobljeno znanje.
Letos nismo organizirali 
prej tradicionalnega izbora 
mis in mistra, saj nam oko-
liščine tega niso dopuščale. 
Slabo vreme nam je tudi 
onemogočilo potovanje z 
ladjico, ki smo si ga vsi zelo 
želeli. Otroci, da bi dno 
morja raziskovali, mentorji 
pa ribice lovili.
Sprememba v letošnjem 
letu pa je bila tudi ta, da smo 
imeli rekordno število novih 
mentorjev, kajti bilo jih je 
kar deset! Seveda smo 'stari' 
mentorji to priložnosti izko-

ristili in smo se malo poza-
bavali z njimi. Konec tedna, 
ko je nam, 'starim', zmanj-
kalo idej, smo samo lahko 
rekli, da so se pri vsaki nalo-
gi odrezali vrhunsko in so si 
vsi zaslužili mesto med 'sta-
rimi' mentorji. Pohvala 
vsem mladim mentorjem!
In seveda tako kot vsako leto 
smo imeli zadnji večer vodne 
igre, kjer smo se kljub slabi 
razsvetljavi noro pozabavali! 
Vreme smo imeli super, ra-
zen enega večera, kjer nam je 
ponagajal veter. Letovanje je 
potekalo gladko, brez večjih 
poškodb, otroci so bili pridni, 
zadovoljni, in mislim, da je 
bil to tudi naš cilj. Zadnji dan 
smo se v največji tišini (z izje-
mo smrčanja) odpravili na 
pot domov, saj smo bili vsi 
izmučeni od celotedenskega 
uživanja.

Letovanje gasilske 
mladine
Po dveh letih smo gasilci iz gasilskih zvez Kamnik in Komenda organizirali in odpeljali našo mladino 
na morje na Debeli rtič. Ni bilo tako kot pretekla leta, ko smo hodili v Savudrijo, toda potrudili smo 
se, da nam je bilo ravno tako lepo.

Na letovanju dobre volje ni manjkalo. / Foto: Matic Šuštar

Irena Milivojevič 
Kotnik

Kamnik – Namen projekta, 
ki je tudi letos potekal v 
okviru svetovnega Unesco-
vega tedna umetnosti, je 
spodbuditi k razmisleku o 
pomenu in vlogi umetnosti 
v izobraževalnem sistemu 
in našem vsakdanjem življe-
nju. Na naši šoli, ki tudi si-
cer ponosno nosi naziv kul-
turna šola, smo se odločili 
predstaviti segmente likov-
ne, glasbene in literarne 
umetnosti ter fotografije. 
Vse dni v tednu med 24. in 
30. majem so v času odmora 
za dopoldansko malico hod-
nike matične šole napolnile 
melodije, ki so jih iz svojih 
inštrumentov izvabili učen-
ci iz različnih oddelkov. Na 
šolske hodnike sta se prese-
lili tudi likovna in fotograf-
ska ustvarjalnost, medtem 
ko se je literarno ustvarjanje 
odvijalo v razredih. Pri urah 
slovenščine so nastajale do-
miselne zgodbe, s katerimi 
so učenci izkazali svojo 
ustvarjalnost in domišljijo, 
njihovi izdelki pa bodo na 
ogled na razstavi in v šol-
skem Almanahu. 
Izbrani učenci devetega ra-
zreda so na hodnikih ustvar-

jali likovne izdelke večjih 
formatov. Ustvarjali so na 
frekventnih mestih, da so 
bili vidni mimoidočim. Ne-
kaj izdelkov iz naravnih ma-
terialov je nastalo tudi na 
šolskem vrtu in so si jih 
mlajši učenci lahko ogledali 
v času podaljšanega bivanja.
Ustvarjali pa nismo zgolj pri 
predmetih, kjer je »umet-
nost doma«, temveč tudi pri 
matematiki, kjer so iz geo-
metrijskih likov nastajale 
prave umetniške stvaritve, 
in pri računalništvu, kjer so 
učenci odkrivali virtualno 
umetnost. Učenci izbirnega 
predmeta Šolsko novinar-
stvo so dogajanje spremljali, 
analizirali ter povzeli doga-
janje tega tedna v pisni obli-
ki, da bo vidno tudi širše. V 
petek je učence in zaposlene 
na šoli nagovoril ter nam za-
pel in zaigral na kitaro naš 
ravnatelj Rafko Lah.  Teden 
umetnosti smo sklenili z 
razglasitvijo zmagovalne sli-
ke na šolskem natečaju za 
naslovnico Almanaha.  Tret-
je mesto je zasedla slika 
Eme Cvek iz 8. c, drugo 
mesto slika Karmen Vrhov-
nik iz 8. c, naslovnico letoš-
njega Almanaha pa bo krasi-
la slika, ki je delo učenke 
Neže Kokalj iz 8. b.

Teden umetnosti
Učenci in učitelji Osnovne šole Frana Albrehta 
smo konec maja sodelovali v vseslovenskem 
projektu Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021.
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Po lanski odpove-
di Kamniškega krosa zaradi 
epidemije koronavirusa je 
Kamnik tokrat gostil držav-
no prvenstvo, na katerem je 
v vseh kategorijah kolesari-
lo okrog 220 tekmovalk in 
tekmovalcev. Ne glede na 
vroče vreme se je ob trasi 
zbralo dovolj navijačev, ki 
so ustvarili zelo dobro 
vzdušje, kar je tekmoval-
cem pomagalo do dodatne 
energije. Dirko v organiza-
ciji Calcit Bike Teama sta si 
ogledala tudi novi predse-
dnik Kolesarske zveze Slo-
venije Pavel Marđonović in 
župan Matej Slapar.
Med calcitovci sta na zma-
govalnih stopničkah v kate-
goriji do 11 let stala Žan 
Šekoranja in Anamarija Ko-
sec, oba sta bila tretja. Tajda 
Šoštarko je bila najboljša 
med gorskimi kolesarkami 
do 13 let. Nik Golob je bil 
drugi v U15. Drugi naslov 
dne je prikolesarila Hana 
Kranjec Žagar v kategoriji 
do 17 let. Ambrož Vovk je 
dirko iste starostne kategori-
je končal na drugem mestu. 
Maruša Knap je dirko 

ženske elite končala z bro-
nom. Med veterani 1 je bil 
prepričljivo najboljši Bo-
štjan Hribovšek, družbo na 
zmagovalnih stopničkah 
mu je delal Jure Belak na 
tretjem mestu. Peter Rode 
je med veterani 2 osvojil 

srebro, Valter Tomšič je z 
veliko prednostjo osvojil na-
slov med veterani 3, Bojan 
Kemperl pa je bil najboljši 
med veterani 4.
Na moški dirki elite, najbolj 
pričakovani dirki dneva, je 
naslov in majico državnega 

prvaka osvojil Mihael Štaj-
nar, še nedolgo nazaj član 
kamniškega kluba, ki se 
zdaj večinoma preizkuša 
med cestnimi kolesarji. Naj-
boljši član Calcit Bike Tea-
ma je bil branilec naslova 
Rok Naglič, ki je ostal brez 
resnega boja za naslov zara-
di ponovnih težav z aritmi-
jo. Matic Kranjec Žagar je 
bil šesti v absolutni konku-
renci, Luka Tavčar osmi, 
Blaž Žle 11., Peter Vovk 14., 
Tilen Jagodič 15., Gal Pavlič 
16., Anže Dolenšek pa dirke 
ni končal. V kategoriji do 23 
let je na koncu Kranjec Ža-
gar osvojil peto mesto, Žle 
sedmo, Vovk deveto, Jagodič 
10. in Pavlič 11.
Dobre volje je bil v cilju ra-
zumljivo tudi Boštjan Hri-
bovšek, ki je dokazal, da je še 
vedno, čeprav je iz elitne ka-
tegorije »presedlal« v vete-
ransko, še vedno zelo hiter. 
»Taktiziranja ni bilo, materi-
al je zdržal, jaz pa tudi,« je 
povedal in pohvalil tudi navi-
jače in progo: »Navijači so 
bili na vsakem ovinku, to ti 
da motivacijo. Progo smo 
urejali zadnji mesec in je za-
gotovo ena boljših prog v Slo-
veniji.«

Pet državnih prvakov
Kamnik je bil konec junija prizorišče dirke za državno prvenstvo v olimpijskem krosu za gorske 
kolesarje, 23. Kamniški kros pa je ob tem štel še za točke slovenskega pokala SloXcup.

Majice slovenskih prvakov so si od članov Calcit Bike 
Teama prikolesarili: Tajda Šoštarko, Hana Kranjec Žagar, 
Boštjan Hribovšek, Valter Tomšič in Bojan Kemperl. 
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Ajda Špacapan

Kamnik – Kot vsako leto ju-
nij prinese konec šolskega 
leta, tako se tudi v Plesnem 
klubu Šinšin konča plesna 
sezona. Letošnja je bila za-
gotovo posebna, saj so ple-
salci del leta trenirali od 
doma. To je bil vsekakor iz-
ziv za vse, trenerje, plesalce 
in njihove starše. Kljub okr-
njenim razmeram za delo in 
trening so se prebili skozi 
najhujše. To je bilo vidno in 
videno tudi na zaključni 
produkciji plesnega kluba, 
ki je potekala pod milim ne-
bom na vrtu Mekinjskega 
samostana. Bila je vroča so-
bota 19. junija, ko se je na 
odru, v štirih ločenih 
predstavah zvrstilo skoraj 
petdeset plesnih točk in ple-
salo več kot dvesto plesalcev. 
Veseli, navdušeni in razigra-
ni, da lahko zopet plešejo na 
odru in pred publiko, so do-
kazali, da ples res osvobaja 
in povezuje. Kako pomemb-
na je povezanost, sploh v 
težkih časih pandemije, ki 
so za nami, se zavedajo tudi 
trenerji Plesnega kluba Šin-
šin: Ana Medvešček, Nina 
Semprimožnik, Tina Ha-
bun, Simona Kočar, Sandra 
Rožič, Tanita Rose, Sanel 

Dizdarević in Neža Pele. 
Oni so tisti, ki jim je uspelo 
držati prostor, upanje in 
skupinski duh, ko so se ple-
salci znašli pred ekrani na-
mesto v plesni dvorani.
To se je zagotovo pokazalo 
in obrestovalo tudi na držav-
nem prvenstvu v modernih 
tekmovalnih plesih, ki je po-
tekalo konec junija v Medvo-
dah. Tam so najprej navdu-
šili v street disciplinah in 
nekateri seveda stopili na 
stopničke: Mladinka Teja 
Zore je zasedla 1. mesto v 
kategoriji street dance solo, 
mala skupina Masteršefice 
je v kategoriji street dance 
zasedla 2. mesto ter Taja 
Žerjav in Aleksander Blejc v 
kategoriji hip hop otroci 
prav tako 2. mesto. Uspehi 
so se potem vrstili tudi v art 
disciplinah. V kategoriji mo-
dern so se še posebej izkaza-
le članice Daša Resnik, Nika 
Marčec, Eva Poravne, Tanai 
Movern, Nina Stele, Kaja 
Žnidaršič, Manca Jeras in 
Lia Zagoričnik. Konkurenca 
je med člani zelo močna in 
dekleta so zasedla 3. mesto s 
formacijo Winter Morning 
in 2. mesto z malo skupino 
Oltar. V članski kategoriji pa 
je v solo nastopih blestela 
tudi Daša Resnik, z lastno 

koreografijo je zasedla je 3. 
mesto. Stopničke je prav 
tako zasedel že stari znanec 
plesnih tekmovanj in odrov 
Grega Golob, 1. mesto je os-
vojil tako v kategoriji mlajši 
mladinci modern kot tudi 
show dance. V kategoriji 
modern so 3. mesto osvojili 
tudi mala skupina The Crea-
tions mladinci in velika for-
macija Humans mladinci. 
Kolajne v kategoriji show 
dance so pobrali tudi nas-
lednji dueti: 2. mesto – Ula 
Koželj in Neli Jenčič Turk v 
kategoriji otroci, 2. mesto – 

Grega Golob in Živa Babnik 
v kategoriji mlajši mladinci 
in 3. mesto – Manca Andrić 
in Lija Osolnik v kategoriji 
starejši mladinci. Odlično 
so se uvrstili tudi drugi tek-
movalci in mnogim so le za 
las ušle stopničke. 
Državno prvenstvo pa je le 
en izziv, ki so ga premagali 
tako plesalci kot trenerji. 
Bolj pomenljivo je, da so 
premagali izziv, ki je zama-
jal plesno umetnost in šport, 
ter tako tudi v hudih časih 
ostali povezani s sabo, med 
sabo in z gibom.

Plesalci Šinšina 
na stopničkah

Kamniški plesalci z medaljami in vodjo Plesnega kluba 
Šinšin Ano Medvešček / Foto: Plesni klub Šinšin

Celje – V Celju je 23. junija potekal miting v metih, na kate-
rem je sodeloval tudi Kamničan Jan Emberšič (AK Domža-
le). Nastopil je v kategoriji starejših mladincev in postavil 
nov državni rekord v metu šestkilogramskega kladiva – 71,24 
metra, in s tem le še potrdil normi za mednarodne tekme. 
Doseženi rekord je bil dobra popotnica za evropsko prven-
stvo, ki poteka od 15. julija dalje v Talinu (Estonija), kot tudi 
za svetovno prvenstvo, ki bo od 17. avgusta dalje v Nairobi-
ju (Kenija). Čeprav tekmuje v kategoriji z leto dni starejšimi 
mladinci, je cilj še izboljšati državni rekord. T. B. E.

Jan Emberšič postavil državni rekord

Jan Emberšič je letos v odlični formi. / Foto: Peter Kastelic (AZS)

Štefan Flerin

Kamnik – V začetku junija je 
na kamniškem kegljišču po-
tekalo tekmovanje za Pokal 
Kamnika, ki ga Kegljaški 
klub Kamnik organizira vsa-
ko leto ob koncu sezone.
Tekmovanje se je začelo 1. 
junija z nastopi v predtek-
movanju, končalo pa 10. ju-
nija s finalom najboljših. 
Vsak tekmovalec oz. tekmo-
valka je imel na voljo dva 

nastopa. Najboljših šest v 
ženski ter najboljših dva-
najst v moški konkurenci se 
je uvrstilo v finale. Finalisti 
so nastopili v disciplini 
sprint, kar pomeni, da so 
namesto klasičnih 120 luča-
jev mešano odigrali 6 x 20 
lučajev mešano. Po dolgem 
času smo imeli na tribunah 
tudi gledalce, kar je dalo pri-
reditvi še poseben pečat. 
Tako v ženski kot v moški 
konkurenci smo videli napet 
boj za zmago vse do zadnjih 
metov. Na koncu je pri žen-
skah slavila Majda Lužar s 
564 podrtimi keglji, druga 
je bila Lea Drnovšek (553) in 

tretja Irena Koprivc (530). 
Pri moških je zmagal 
Gašper Burkeljca, ki je podrl 
natanko 600 kegljev, drugi 
je bil Franci Grubar (592) in 
tretji Matej Turk (591). Po-
kale najboljšim je podelil 
podpredsednik KK Kamnik 
Franci Spruk.
Zdaj je sezona uradno kon-
čana, kar pa ne pomeni, da 
se na našem kegljišču do 
nove sezone ne bo nič doga-
jalo. Konec avgusta in v za-

četku septembra bo namreč 
KK Kamnik gostil svetovno 
prvenstvo mlajših članic in 
mladink. Kandidatke za slo-
vensko izbrano vrsto že pri-
dno trenirajo, da bi prednost 
domačega kegljišča kar naj-
bolje izkoristile. Priprave 
vodi trener naše ženske eki-
pe Franci Grubar, ki je tudi 
selektor ženske reprezen-
tance Slovenije. Svetovno 
prvenstvo pa je tudi zahte-
ven organizacijski in finanč-
ni zalogaj, saj bo do začetka 
prvenstva treba zagotoviti 
dovolj ljudi za izvedbo tek-
movanja, dovolj parkirnih 
mest ipd.

Kegljači za Pokal 
Kamnika
Zmagovalca Pokala Kamnika sta Gašper 
Burkeljca in Majda Lužar.

Pri ženskah je slavila Majda Lužar s 564 podrtimi keglji, 
druga je bila Lea Drnovšek (553) in tretja Irena Koprivc 
(530). / Foto: Kegljaški klub Kamnik
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Matjaž Pogačar

Kamnik – Članska ekipa Te-
nis kluba Kamnik je letos 
nastopila v drugi slovenski 
ligi in zasedla končno tretje 
mesto. Kamničani so si pred 
začetkom sezone zastavili 
cilj, da se po rednem delu 
vrstijo v play-off za prvo ligo, 
v katerega je vodilo prvo ali 
drugo mesto. Cilja sicer 
niso dosegli, a niso bili daleč 
od tega. Prve tri ekipe Breži-
ce, Goja in Kamnik so na-
mreč imele po en poraz, o 
napredovanju je odločal 
praktično samo en dvoboj, 

tu pa so naši potegnili naj-
krajšo. Za Tenis klub Ka-
mnik so letos nastopili Mark 
Svoljšak, Urban Čevka, Bo-
štjan Repanšek, Patrick Po-
pit (opravljal je tudi vlogo 
kapetana in odlično opravil 
svoje delo), Uroš Brinovec 
in Anej Levpušček, na spi-
sku prijavljenih igralcev pa 
so bili še Aleš Pogačar, Aljaž 
Burja, Nejc Lemič, Gregor 
Horvat in Anže Čevka. Od 
igralcev se je najbolj izkazal 
Boštjan Repanšek, ki je na 
drugi deski zmagal v prav 
vseh dvobojih – in to celo 
brez izgubljenega niza.

Kamničani dosegli 
tretje mesto

Igralci Tenis kluba Kamnik / Foto: Matjaž Pogačar

Matjaž Spruk

Kamnik – Plavalni šport ima 
na Kamniškem pestro in 
razgibano zgodovino. Teme-
lji tekmovalnega plavanja so 
bili postavljeni leta 1931, ko 
je bil odprt letni bazen. V 
vseh teh letih so tegobe pla-
valcev, sploh v zadnjih dese-
tletjih, enake. Pridejo sezo-
ne, ko je velik osip plavalcev, 
sploh ob prehodu v srednjo 
šolo. S tem so povezani tudi 
prestopi v druge klube in se-
zone, ko ni veliko novih oz. 
mlajših plavalcev. Plavalci se 
morajo na treninge od sep-
tembra do maja voziti na ba-
zene v Kranj ali Radovljico, 
ker Kamnik še vedno nima 
pokritega bazena. Finančne 
težave so bile prisotne že 
pred letom 1931. Seveda pa 
pride leto, ko je veliko mla-
dih oz. novih plavalcev in 
dobrih rezultatov. Ne glede 
na vse smo na naše plavalce 
lahko samo ponosni.
Ko sta leta 2002 takratna 
vodja trenerjev Vlado Han-
žekovič in predsednik pla-
valnega kluba Demeter Sad-
nikar organizirala prvi mi-
ting Veronika, sta Kamnik 
postavila na plavalni zemlje-
vid. Program tekmovanja 
miting Veronika je zasno-
van tako, da se v dopoldan-
skem delu plavajo 50- in 
100-metrske discipline, v 
popoldanskem delu pa fina-
la v 50-metrskih disciplinah, 
kamor se uvrsti osem najhi-
trejših plavalcev.
Tako je zadnja junijska so-
bota letos že dvajsetič gostila 
Mednarodni miting Veroni-
ka 2021. Tekma je za plaval-
ce pomembna tudi zato, ker 
je ena zadnjih pred državni-
mi prvenstvi. Veroniko 2021 
je odprla predsednica Pla-

valnega kluba Kamnik Cal-
cit Anita Berlisk, zbrane pa 
je pozdravil tudi kamniški 
podžupan Aleksander Ur-
šič. Za mikrofon je z vese-
ljem poprijela in odlično 
povezovala prireditev špor-
tnica po duši in nekdanja 
plavalka Uršula Majcen.
Letos se je tekme udeležilo 
skoraj rekordnih 457 plaval-
cev iz 23 slovenskih klubov. 
Med njimi je bilo 25 plaval-
cev Plavalnega kluba Ka-
mnik Calcit. Pod vodstvom 
trenerja Mihe Potočnika so 
tekmovali: Žana Peterlin, 
Živa Prašnikar, Taja Vejno-
vič, Maja Vezenkova, An-
draž Cencelj, Mark Anej La-
puh, Nik Peterlin, Gašper 
Stele, Tevž Štupar in Rok 
Vejnovič, pod taktirko tre-
nerja Emila Tahirovića so 
nastopali: Ana Avbelj, Taja 
Klemen, Justina Pika La-
puh, Maja Manojlović, Taj-
da Spruk, Nina Vrhovnik, 
Liam Negodič in Matevž 
Vrhovnik, pod vodstvom tre-

nerke Lare Seretin pa so bar-
ve kamniškega kluba zasto-
pali: Neža Hren, Anna Losi-
eva, Vita Mlakar, Laura Pod-
goršek, Tita Šenk, Žiga Ker-
žič Rakar in Tian Majdič.
Veliko število prijavljenih 
plavalk in plavalcev je napo-
vedovalo ogreto športno 
ozračje in boj do zadnjega 
atoma moči. Vsi domači 
plavalci so popravili osebne 
rekorde, tako da je bilo od-
ličnih uvrstitev res veliko. 
Omenimo zgolj prva tri 
mesta: Neža Hren (2012): 1. 
mesto 50 m prsno in 3. 
mesto 100 m prsno; Taja 
Klemen (2011): 1. mesto 50 
m hrbtno, 1. mesto 100 m 
hrbtno, 2. mesto 50 m pros-
to in 3. mesto 50 m delfin; 
Anna Losieva (2013): 3. 
mesto 100 m prosto; Taja 
Vejnovič (2006): 3. mesto 
100 m prsno; Nik Peterlin 
(2006): 2. mesto 100 m 
hrbtno; Gašper Stele 
(2004): 2. mesto 100 m 
prosto in Rok Vejnovič 

(2008): 3. mesto 100 m 
hrbtno. Tekma je zaradi 
epidemioloških razmer po-
tekala brez gledalcev, ven-
dar je organizatorjem uspe-
lo zagotoviti neposredni 
prenos tekme po spletu, ki 
si ga je na sam dan priredi-
tve ogledalo več kot dva ti-
soč gledalcev. S tem je bilo 
omogočeno, da si je tekmo 
lahko v prijetni senci ogle-
dalo precej več gledalcev, 
kot jih sprejme tribuna ob 
bazenu. Tekma takšnega 
formata zahteva veliko 
priprav in organizacije, to 
pa pade na pleča staršev pla-
valcev in plavalk kamniške-
ga kluba. Tako gre tudi njim 
velika zahvala, saj so se zad-
njih nekaj tednov trudili s 
pripravami na dogodek in 
na samem tekmovanju pos-
krbeli, da je vse potekalo 
gladko, v prijetnem vzdušju 
in v veliko zadovoljstvo vseh 
udeležencev. Zahvala gre 
tudi vsem sponzorjem in 
ostalim podpornikom.

Jubilejna Veronika
Plavalni klub Kamnik je na zadnjo junijsko soboto organiziral že dvajseti plavalni miting Veronika.

Kamniški plavalci na domačem mednarodnem plavalnem mitingu Veronika / Foto: Matjaž Spruk

Aleš Senožetnik

Kamnik – Prva julijska sobo-
ta je bila v Kamniku znova 
kolesarsko obarvana. Po 
tem, ko je lansko 14. izvedbo 
Maratona Alpe Scott prepre-
čila epidemija covida-19, so 
jo izpeljali letos, start in cilj 
tekmovanja pa je bil ponov-
no v starem središču Ka-
mnika. 
Na dirko se je podalo 410 
kolesarjev, najhitrejši med 
vsemi pa je bil Tadej Sedar, 
ki je postavil tudi nov rekord 
proge – 3;27:36. »Proti Je-
zerskemu se je ustvarila 

dobra ubežna skupina, ki je 
ves čas lepo sodelovala. Od-
ločal pa je zadnji vzpon na 
Črnivec, ko sem nekako vi-
del, da imam dovolj moči, in 
zato poskusil s pobegom,« 
je v cilju povedal zmagova-
lec, ki si je do cilja nabral 
dobro minuto prednosti 
pred drugim in tretjim Gre-
gorjem Tekavcem in Toma-
žem Čefuto. 
Bolj izenačen je bil boj v 
ženski konkurenci, kjer je o 
najboljših odločal ciljni 
sprint. Dobila ga je Laura 
Šimenc, ki je tako že tretjič 
postala zmagovalka kolesar-

skega maratona. V cilju je 
povedala: »To je bila letos 
moja prva tekma, niti nisem 
vedela, v kakšni formi sem. 
Je pa to dobra popotnica za 
svetovno prvenstvo amater-
skih kolesarjev v Sarajevu.«
Dirka, ki jo organizirajo čla-
ni Kolesarskega društva 
Alpe, se je v tem času do-
dobra uveljavila med kole-
sarji, ki jih privlači razgledna 
in zelo atraktivna 130-kilo-
metrska trasa, na kateri mo-
rajo premagati prelaze Je-
zerski vrh, Pavličevo sedlo 
in Črnivec. Lepote tega dela 
Slovenije so tokrat organiza-

torji promovirali v sodelova-
nju s Slovensko turistično 
organizacijo, ki je organizi-
rala fotografski natečaj I feel 
Slovenia na Alpah, tako da 
so udeleženci lahko delili fo-
tografijo priljubljenega 
razgleda ali kraja ob progi. 
Da bi dirko še bolj približali 

navijačem, so letos organi-
zatorji pripravili tudi spletni 
prenos, da so ljudje lahko 
spremljali, kaj se dogaja na 
progi.
Čeprav je večina tekmoval-
cev Slovencev, pa dirka vsako 
leto privabi tudi nekaj tujih 
udeležencev. Letos se ga je 

kljub situaciji, povezani z 
epidemijo covida-19, udele-
žila številna skupina iz Bra-
tislave. »Zelo lep maraton, 
vse je potekalo dobro, drugi 
vzpon nas je malce presene-
til zaradi zahtevnosti, ampak 
še se vrnemo v Kamnik,« so 
povedali v cilju.

Po letu premora znova 
na Maraton Alpe
Kolesarji so se po letu premora zaradi koronavirusa znova podali skozi 
alpske klance na trasi Maratona Alpe Scott.

Več kot štiristo kolesarjev se je udeležilo letošnjega kolesarskega maratona.
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Jasna Paladin

Komenda – Judo zveza Slo-
venije je podelila priznanja 
najboljšim judoistom in ju-
doistkam za leto 2020. Med 
prejemniki so tudi članu 
Judo kluba Komenda, v ka-
terem trenira tudi veliko 
Kamničanov. V kategoriji 
starejših deklic U14 je pre-

pričljivo prvo mesto osvojila 
Haya Veinhandl Obaid, ki 
lani ni zabeležila niti enega 
poraza. Diplome za ekipni 
uspeh je klub prejel tudi v 
kategorijah mlajših deklic in 
dečkov ter starejših deklic. 
Klubsko točkovanje je Judo 
klubu Komenda na koncu 
sezone prineslo 15. mesto na 
slovenski judo lestvici.

Priznanja za najboljše 
judoiste
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Ivanka Jevšnik je bila zavzeta humanitarna in prostovolj-
na delavka. Svoje življenje je posvetila temu. Znala je pris-
luhniti ljudem in v njih videti potencial. Njen dom je bil 
vedno poln ljudi, vsakemu, ki jo je zaprosil za pomoč, je 
pomagala. Ob vsem svojem delu, družini in tudi težkih 
preizkušnjah, ki jih je na svoji življenjski poti doživela, je 
vedno našla čas tudi za veliko drugih stvari, ki življenju 
dajejo smisel in pomen. Biti humanitaren pomeni živeti 
človeka vredno življenje in delovanje. In tega je Ivanka 
Jevšnik imela v izobilju. Vedela je, kaj pomenijo stiske in 
trpljenje, saj je tega v življenju izkusila veliko. Hkrati pa 
je doživela tudi veliko ljubezni, veselja in hvaležnosti. 
Vseskozi je bila aktivna članica Združenja borcev za vred-
note NOB Kamnik, kjer je leta 1991 sprejela prostovoljno 
delo tajnice zveze. Kdor jo je poznal, ni mogel zgrešiti 
Ivanke na kolesu, ki je bil njen zaščitni znak. 
Ivanka Jevšnik je delala v veliko humanitarnih organiza-
cijah in društvih. Med letoma 1970 in 1975 je bila prva 
tajnica Medobčinskega društva delovnih invalidov Dom-
žale - Kamnik. Leta 1975 so se v vsaki občini ustanavljala 
samostojna društva invalidov (DI). Ivanka Jevšnik je bila 
do leta 1978 tajnica DI Kamnik. Dva mandata je bila 
članica nadzornega sveta Zveze društev delovnih invali-
dov v Ljubljani. V Kamniku je bil sedež DI na Ljubljanski 
1, prav tako na Ljubljanski cesti je bil sedež DI v Domža-
lah. Leta 1988 se je tudi v Kamniku na pobudo Zveze 
društev vojnih invalidov Slovenije ustanovilo Društvo voj-
nih invalidov Domžale – pododbor Kamnik. V Kamniku 
je vlogo tajnice prevzela Ivanka Jevšnik. V društvo so se 
vključevali vojaški vojni invalidi, civilni vojni invalidi, 
mirnodobni vojaški invalidi, vdove po vojaških vojnih in-
validih, invalidi v vojni za Slovenijo leta 1991. Vse skupaj 
je pod »eno streho« na Občini Kamnik, kjer se še sedaj 
skrbi za pravice zgoraj omenjenih skupin invalidov. Ivan-
ka Jevšnik je vseskozi pobirala članarino v občinah Ka-
mnik in Komenda. Obiskovala je starejše člane (stare nad 
osemdeset let), bolne, osamljene, člane, ki so živeli v domo-
vih upokojencev, člane, ki so živeli v bolj oddaljenih kra-
jih, socialno ogrožene. Pri vsem tem delu ji je nesebično 
pomagal mož Albin Jevšnik, saj sta vse te obiske opravila 
skupaj, kajti Albin je bil njen šofer in sopotnik.
Ivanka Jevšnik je za svoje humanitarno in društveno delo 
dobila že več pohval in priznanj za prizadevno in vestno 
delo. Oktobra 2000 je dobila republiško (državno) pri-
znanje DVI za trideset let humanitarnega dela.
Leta 2013 je na pobudo Združenja borcev za vrednote 
NOB Kamnik prejela bronasto priznanje Občine Ka-
mnik, ki ga je s ponosom sprejela. Spominjali se je bomo s 
spoštovanjem in ponosom.

Emil Grzinčič,  
Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik

V spomin

Ivanka 
Jevšnik

Viktor Mikek

Kamnik – Približno trideset 
nekdanjih in aktualnih krvo-
dajalcev iz kamniškega ob-
močnega združenja Rdečega 
križa (RKS OZ Kamnik) se je 
konec junija družilo na izletu 
v Zgornji Savinjski dolini. Z 
izletom v juniju, ko zazna-
mujemo dan slovenskega 
krvodajalstva in svetovni dan 
krvodajalcev, se je RKS OZ 
Kamnik simbolično zahvalil 
najzaslužnejšim krvodajal-
cem, ki s svojo krvjo rešujejo 
življenja in zagotavljajo, da je 
preskrba s krvjo v Sloveniji 
vedno zadostna. Nekateri od 
njih so kri darovali 50-krat, 
kar nekaj pa je bilo tudi takih, 
ki so jo darovali več kot 150-
krat. Z darovano krvjo dobe-
sedno spreminjajo življenja 
prejemnikov na bolje.

Avtobus z izletniki se je 
najprej ustavil v Nazarjah, 
kjer so si udeleženci izleta 
ogledali Muzej gozdarstva 
in lesarstva, potem pa še 
cerkev s samostanom klaris. 
Pot so nadaljevali do turi-
stične kmetije Govc-Vršnik 
v Robanovem kotu, kjer jih 
je tudi čakalo kosilo. Domov 
so se izletniki vrnili v po-
znih popoldanskih urah.
Med izletniki so bili tudi žu-
pan Matej Slapar, predse-
dnik društva Združenje pro-
stovoljnih darovalcev krvi 
Doberdob Aldo Jarc, član 
upravnega odbora Armando 
Jarc, vodja oskrbe krvi pri 
Zavodu za transfuzijsko me-
dicino dr. Irena Razboršek 
ter podpredsednik OZ Ka-
mnik in častni občan Ka-
mnika dr. Aleksander Dopli-
har.

Krvodajalci na izletu

Janez Žvokelj

Kamnik – Prek zbirnega ta-
borišča v Šentvidu so v petih 
transportih od 6. do 9. julija 
1941 prisilno izgnali nekaj 
več kot 2250 Slovencev, v 
glavnem v Srbijo. Večinoma 
so bili to izobraženci, ura-
dniki, učitelji pa tudi trgovci 

in drugi pomembni ljudje 
ter skoraj vsa duhovščina. 
Iz kamniškega okraja je bil 
izseljenih 246 oseb, iz sa-
mega Kamnika pa 52, med 
njimi devet otrok. Zagotovo 
bi jih bilo še več, a so se 
mnogi umaknili ali pobeg-
nili v Ljubljano oziroma v 
Ljubljansko pokrajino pod 
italijansko okupacijo. Med 
njimi sem tudi podpisani s 
sestro in dvoletnim bratom, 
mojega očeta, ki so ga zaprli 
že 5. maja 1941, pa so izgna-
li konec avgusta.
Poleg osebnih tragedij so 
bile prisilne izselitve posle-
dično povezane tudi s pre-
oblikovanjem podobe Ka-
mnika, kot sta to bili poruši-
tev Albrehtove trgovine (na-
sproti občinske stavbe) in 
Šafarjeve gostilne v tedanji 
Podgori. 
Spodnji seznam izgnancev 
(zadnji preživeli Karel Potra-

ta je umrl v decembru lan-
skega leta) sem izpisal v Ar-
hivu Slovenije in je edini 
ohranjeni dokument o tem.
To pa je že zgodba o mojem 
očetu. Nemci so ga med pr-
vimi v Kamniku zaprli že 5. 
maja 1941 in je bil nato v 
šentviških zaporih do konca 
avgusta 1941. Po julijskih iz-

selitvah je z nekaj drugimi 
zaporniki sodeloval pri ure-
janju dokumentacije tran-
sportov. Pregovoril je soza-
pornike, da so namesto pe-
tih uradnih kopij natipkali 
šest; to zadnjo kopijo je 
skril, po vojni pa jo je poi-
skal v šentviških zavodih. 
Gorenjski muzej nima do-
kumentacije šentviškega ta-
borišča, zato je to edini pri-
merek seznama izseljencev, 
ki je nato služil Komisiji za 
ugotavljanje nemških voj-
nih zločinov. 
Večina izgnanih se je po 
vojni vrnila v Kamnik, a ne-
kateri med njimi so kasne-
je doma doživeli neprijetno 
in  osiromašeno usodo. Ob 
osemdesetletnici je vseka-
kor priložnost in prav, da 
na stiske, kot je prisilna iz-
selite Slovencev s strani 
nemškega okupatorja, ne 
pozabimo. 

Spomin na izgnance
Te dni mineva osemdeset let od razpada Kraljevine Jugoslavije in razdelitve Slovenije med nemške in 
italijanske okupatorje. Nemci so že takoj začeli zapirati zavedne Slovence in jih prisilno izseljevati z 
družinami vred, najprej v juniju 1941 s Štajerske, nato pa je v začetku julija prišla na vrsto Gorenjska.

Kamničani, izseljeni v juliju 1941 v Srbijo
I. transport 6. julija 1941
– Anton Knez (tiskar)
–  Janez, Antonija in Branko Petek (trgovec)
–  Janez, Cecilija, Marija, Frančiška in Ivana Vavpotič  

(trgovec v Šmarci)
–  dr. Miloš in Antonija Levičnik (pravnik)
–  Andreas in Maria Hribar (pravnik in uradnica)

II. transport 7. julija 1941
–  Jochann Malešič (učitelj v Mekinjah)
–  Viktor Mihelčič (organist na Šutni)
–  Alojz in Frančiška Čebulj (učitelj)
–  Franc, Maria in Sophie Jerele
–  Ludvik in Mara Pirnat (gostilničar)
–  Karl, Johanna, Karl in Tadeja Potrato (sodnik)
– Emil Rus (učitelj)
–  Alojz, Marta in Milan Bizjak (ravnatelj mestne hranilnice)
– Johann Golob (učitelj)
– Franc Hribar (uradnik)
–  Štefan Repanšek (bančni uslužbenec)
–  Johann, Antonija, Maria, Ljubosava in Zlatko Grilj  

(finančnik)
– Albert Schlegel
–  Karl, Ana in Drago Albrecht (trgovec z železnino)
– Nande Novak (župan)
–  Mihael, Justina in Milan Kramar (trgovec)
– Mihael Dolenc

III. transport 8. julija 1941
– večina iz Koroške

IV. transport 9. julija 1941
– Johann Ferk

V. transport 10. julija 1941 (večina duhovniki) 
– Franc Golmajer (Rova)
– Franc Govekar (Homec)
– Anton Pavlič (Sela)
– Anton Peček (Peče)
– Mihael Čarf (Kamnik)
– Anton Vidmar 
– Johann Vilfan (Nevlje)
– Johann Pančur (Tunjice)
–  Johann, Maria in Alojzij Langerholz (Stranje)
–  Matheus Rihar (kamniški dekan)
– Matija Selan (Gozd)
–  Viktor Čadež (župnik v Mekinjah)
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AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem, T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

Mislim, da je moj oče dr. Dominik Žvokelj z 
akcijami za ohranitev seznamov izgnancev za 
kasneje pokazal veliko mero svoje slovenske 
zavednosti pa tudi veliko poguma, zlasti zaradi 
nevarnosti, če bi pri njem Gestapo odkril 
kompletni seznam.
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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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.                        
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LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Vrhpolje – Franc Obolnar, upokojenec iz Vrhpolj, večino 
svojega prostega časa preživi v mizarski delavnici, kjer izde-
luje najrazličnejše izdelke in pohištvo. Kot pravi in je že v 
preteklosti večkrat dokazal, pa rad izdeluje tudi različne le-
sene makete. Tokrat smo ga v fotografski objektiv ujeli ob 
maketi kapelice Marije Snežne na Veliki planini, ki jo je izde-
lal pred kratkim. V preteklosti pa je izdelal tudi že posnetke 
kapelice na Malem gradu, cerkva v Nevljah, Šmartnem pri 
Tuhinju in Preddvoru, več toplarjev in drugih "znamenito-
sti" posameznih krajev. V izdelovanje takšnih miniatur je 
vloženega veliko dela, a ga to veseli, zato mu ni odveč. Kot 
dodaja, še ne ve, kje bo svoje mesto našla zadnja maketa. 
»Morda pa bo komu všeč in jo bo želel postaviti na svojem 
vrtu,« še dodaja. A. Se.

Izdelal maketo kapelice na Veliki planini

Franc Obolnar / Foto: Aleš Senožetnik

Alenka Brun

Kamnik – Fanta se poznata 
že dalj časa. Preden sta se 
odločila, da se predstavita 
Kamničanom, sta že delala v 
gostinstvu. Sedaj začenjata 
svojo zgodbo. Luka Blažun 
je tisti, ki je zadolžen za 
strežni del, Klemen Mrak 
vihti kuhalnico. Čeprav sta v 
Kamniku komaj slab mesec 
dni, se dobro počutita. »Všeč 
nama je energija mesta. 
Ljudje so precej bolj spro-
ščeni, kot sva pričakovala,« 
pravi šef strežbe. Seveda sta 
se spraševala, kako ju bodo 
sprejeli tudi zato, ker sta se 
odločila, da nadaljujeta me-
hiške okuse na istem mestu, 
kjer je v preteklosti mehiška 
restavracija že bila, kar po-
meni za novega lastnika ali 
najemnika – nekoga, ki se 
odloči, da bo zgodbo peljal 
naprej – vedno velik zalogaj. 
»Midva gradiva svojo zgod-
bo, praktično od novega. 
Nadgradila sva okuse ter s 
tem tudi ponudbo,« razloži-
ta.

Zakaj Kamnik
»Ko je korona posegla v 
naša življenja, je bil čas tudi 
za razmislek, kako in kaj 
naprej, in nekako je zrasla 
ideja o tem, da bi po letih 

dela v gostinstvu vendarle 
poskusila tudi s svojo zgod-
bo, s svojo restavracijo. Zna-
nje iz kuhinje in strežbe 
imava, res pa je, da sva se z 
administrativnim delom 
srečala prvič, a naju to ni od-
vrnilo od odločitve. Na vse 
skupaj sva gledala kot na 
novi izziv. Epidemija je bila 
za naju pravzaprav nova pri-
ložnost. V Kamniku se je 
oddajal prostor, prišla sva na 
ogled, se odločila in ostala.« 
Dodata, da je bilo sicer že od 
začetka stresno, saj nista ve-
dela, kaj se bo zgodilo nas-
lednji mesec, včasih celo ne, 
kaj bo naslednji teden, dan.  

Seveda je vmes prišel tudi 
trenutek, ko sta se vprašala, 
če sta se pravilno odločila, še 
pripomni Blažun.

Pancho
V Panchu, kakor se imenuje 
sedaj mehiška restavracija, 
nudijo tipične mehiške jedi, 
vendar prirejene slovenske-
mu okusu. Razložita: »Mehi-
ška hrana temelji na pikan-
tnosti, fižolu, omakah. Pri 
nas lahko okušate tipične 
mehiške jedi, kot so to burri-
tosi, quasadasi, quasadillasi, 
chimichangas, fajitas, pa tudi 
kakšno prav našo posebno 

specialiteto, kot je to recimo 
pečena svinjska ribica v žar 
omaki z medom, popečeno 
zelenjavo in pečenim krom-
pirjem ali mehiškim rižem, 
kar imenujemo Pancho’s 
Mdallon de Cerdo – na pri-
mer. Ampak: naš burrito je 
prilagojen na način, da vse-
buje drugačno, nam bližjo 
zelenjavo. Zeleno papriko, 
bučke, koruzo, fižol, zelje. Če 
bi ga naročili v Mehiki, bi 
vseboval le fižol, piščanca v 
kombinaciji z njihovo zele-
njavo. Podobno je z guaca-
molom.« V osnovi, še pouda-
rita, njune jedi ali recimo 
prelivi temeljijo na svežih 
sestavinah in ponosna sta na 
to, da je kakšna marinada re-
zultat njunega kulinaričnega 
razmišljanja. Ugotavljata pa, 
da je gostom, ki ju obiščejo 
prvič, treba marsikaj pojasni-
ti, sploh pa niso vajeni veli-
kosti porcij. »Namreč od ene 
fajite se lahko najesta dve 
osebi,« se namuzneta. 
Kot smo že omenili, so v Ka-
mniku Kranjčana dobro 
sprejeli. »Sam odziv je do-
ber. Kar se kaže tudi v tem, 
da se gostje vračajo. So kar 
navdušeni,« ne skrivata za-
dovoljstva. Pancho ni dolgo 
odprt, tako da mesto še 
spoznavata, pa tudi ljudi v 
njem. »Vsak dan bolj,« še 
povesta.  

Na mehiški način
Luka Blažun in Klemen Mrak sta Kranjčana, ki sta se odločila, da v Kamniku obudita mehiške okuse. 
Najdete jih v restavraciji Pancho, kjer si poleg mehiških specialitet lahko naročite tudi kaj sladkega ali 
si privoščite koktajl – mehiški, seveda.

Klemen Mrak in Luka Blažun 

Kako se boriti proti globalnemu segrevanju? piše in riše Ivan Mitrevski

slamnik klimatske naprave zanikanje

Brez skrbi, ljudje. 
Vse je v redu. 

pahljača hladne pijače ventilator
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P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,  
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.  
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v ju-
liju? 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/Vpis-
Dogodka.

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT 

Petek, 16., 23. in 30. julija, od 18. uri, park Evropa
Kulinarični petek 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 17. julija, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Špasno poletje – Trip T Las Vegas

Vstopnina: 25 evrov

Sobota, 17. julija, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Hvalnica soncu – Mantra Gajatri

Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Delavnica bo izve-
dena ob vsakem vremenu. Termini še ves julij in avgust.

Četrtek, 22. julija, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večeri v Arboretumu

Mestni kino Domžale letos ponovno pripravlja dvanajst filmskih veče-
rov – vsak četrtek, petek in soboto med 22. julijem in 28. avgustom. 
Vstop v park s filmsko vstopnico je mogoč od 20. ure dalje. Sezonska 
vstopnica za ogled filma ne velja. Ob slabem vremenu se projekcija 
prestavi v Mestni kino Domžale. Vstopnina: 5 evrov

TERME SNOVIK

Petek, 16. julija, ob 17. uri, Terme Snovik
Koga zadovoljujemo z nenehno pridnostjo?

Predava Zvezdana Koželj. Predavanje je brezplačno. 

Sobota, 17. julija, ob 18.30, Terme Snovik
Slovenski večer z okusi Tuhinjske doline

Prijava na recepciji en dan pred večerom do 21. ure. Cena večerje brez 
pijače: 14 evrov/osebo. 

Ponedeljek, 19. julij, ob 18. uri, Terme Snovik
Delavnica Skupinska zvočna kopel z gongi

Cena je 22 evrov/osebo. Prijave sprejemamo tudi po telefonu številka 
01 83 44 100 ali na e-pošto info@terme-snovik.si.

Torek, 20. julija, ob 16. uri, Terme Snovik
Kneippova bosonoga pot

Termini: vsak torek in četrtek v juliju in avgustu od 16. do 18. ure. 
Število je omejeno na največ 15 oseb. Zbirno mesto: recepcija Term 
Snovik. Pot traja približno 1,5 h. Dodatne informacije o prihajajočih 
terminih na telefonski številki 01 83 44 100. Vstopnina: 10 evrov

Prireditve v juliju in avgustu
Torek, 20. julija, ob 21. uri, Terme Snovik
Stand up poletje v Termah Snovik (Lucija Ćirović)

Vstopnina: 10 evrov

Sreda, 21. julija, ob 16. uri, Terme Snovik
Rokodelske delavnice v Termah Snovik

Povezali smo se z Rokodelsko sekcijo Turističnega društva Tuhinjska 
dolina. Članice sekcije želijo prenesti znanje tudi na mlajše generaci-
je. Izdelujejo izdelke, namenjene lastni uporabi in tudi prodaji. Delav-
nice se bodo izvajale ob sredah ob 16. uri v večnamenski dvorani 
Tuhinjka. Vstopnina: 5 evrov/prostovoljni prispevki.

Četrtek, 22. julija, ob 19.30, Terme Snovik
Četrtkovi glasbeni večeri

Sobota, 24. julija, ob 10. uri, Terme Snovik
Postrvijada v Termah Snovik

Sobota, 24. julija, ob 18.30, Terme Snovik
Slovenski večer z okusi Tuhinjske doline

Prijava na recepciji en dan pred večerom do 21. ure. Cena večerje brez 
pijače: 14 evrov/osebo. 

Torek, 27. julija, ob 21. uri, Terme Snovik
Stand up poletje v Termah Snovik (Klemen Bučan)

Vstopnina: 10 evrov

Petek, 30. julija, ob 17. uri, Terme Snovik
Strah, pričakovanja in programi, ki smo se jih naučili v 
otroških letih

Predava Alenka Jovanovski. Predavanje je brezplačno.

Torek, 3. avgusta, ob 21. uri, Terme Snovik
Stand up poletje v Termah Snovik (Matjaž Javšnik)

Vstopnina: 10 evrov

Na prireditve vljudno vabljeni!

David Šućur

Duplica – V soboto, 19. juni-
ja, je bila izvedena tradicio-
nalna prireditev pod koši, 
imenovana 792 minut ko-
šarke. Igrišče Vila Duplica 
je, kot je to že stalnica, 
gostoljubno sprejelo vse 
podpornike ter košarkarice 
in košarkarje dobre volje. 
Temperatura asfaltne podla-
ge se je v vročem in sončnem 
dnevu dodatno dvignila že 
ob 8. uri zjutraj, ko sta zai-

grali ekipi Člani in Buksli. 
Športno rivalstvo, adrenalin-
ska zabijanja in zadetki z 
razdalje so se nadaljevali do 
večera. Največjih zanesenja-
kov niti popoldansko sonce 
niti prvi lunin krajec nista 
odgnala z igrišča. Pred final-
no tekmo je vrelo tako med 
igralci kot gledalci, ko smo 
izžrebali dobitnico glavne 
nagrade PlayStation 5, ki ga 
je priskrbelo podjetje A.C.S. 
Kamniški podjetji Maister 
Brewery in BeLife Kombu-

cha sta v borbo proti žeji 
med gledalce poslali svoji 
pijači, ki so jih z nasmehom 
delile prostovoljke. Igralsko 
žejo je gasila Radenska, za 
požarno varnost je skrbelo 
PGD Duplica, krajevna 
skupnost pa za prostor in 
dovoljenje za uporabo. Pri-
reditev sta finančno in orga-
nizacijsko podprla Calcit in 
Občina Kamnik.
Igralci smo na koncu sedli 
za »skupno« mizo in si špor-
tno priznali uspehe po koro-

ni ter sklenili letošnjo tek-
movalno sezono. Utrinke si 
lahko ogledate na spletni 
strani in družbenih omrež-
jih. Vsem prostovoljcem, do-
natorjem, sponzorjem in 
drugim, ki so pripomogli k 
organizaciji in izvedbi prire-
ditve, se iskreno zahvalju-
jem. Posebno zahvalo pa iz-
rekam županu Mateju Sla-
parju in podžupanu Sandiju 
Uršiču, ki sta nas v času pri-
reditve tudi obiskala in spod-
bujala igralce.

Vrnitev košarke na igrišče Duplica

Najden denar na bankomatu 
Na policijski postaji se je zglasil občan in prinesel denar, ki 
ga je našel na bankomatu NLB v centru Kamnika. Občan, ki 
je denar pozabil v reži bankomata, ga lahko prevzame na 
policijski postaji. 

Prepoved približevanja 
Policisti smo bili na območju Kamnika obveščeni o nasilju v 
družini, kjer se je kršitelj pijan v družinski skupnosti do svo-
je partnerice vedel nasilno, jo žalil ter fizično napadel in jo s 
takim ravnanjem spravljal v podrejen položaj. Osumljencu 
je bila odrejena prepoved približevanja do oškodovanke. 
Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Goljufija pri nakupu vozila 
Policisti obravnavajo kaznivo dejanje pri nakupu avtomobi-
la. Prijaviteljica se je v družbi Le Rosso dogovorila za nakup 
rabljenega avtomobila iz tujine in na podlagi pogodbe in 
predračuna družbi nakazala 28.700 evrov kupnine, kasneje 
pa vozila kljub večkratnemu posredovanju ni prejela. Sledita 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Delovna nesreča 
V podjetju Titan Kamnik je delavcu pri pripravi stiskalnega 
stroja za izrezovanje pokrovov potegnilo prst v stiskalnico 
skupaj z vzmetjo, težko 35 kg. Delavec je dobil telesne po-
škodbe. Sledita zbiranje obvestil in poročanje na tožilstvo. 

Motenje počitka v Godiču 
Policisti so na območju Godiča zaradi proženja siren dveh 
gasilskih vozil obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu jav-
nega reda in miru. Za kršitelja je bil uveden prekrškovni po-
stopek.

Policijska kronika
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ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine, 
čas ohranja nam spomine. 
In hvaležna je misel nate.

Stane Korošec
iz Kamnika

Ob izgubi moža, očeta in brata iskrena zahvala vsem so
rodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreče
ne besede podpore in spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Zahvala gre tudi dr. Plavc, sestri Emi, patronažni službi 
ZD Kamnik za vso oskrbo in pomoč ter reševalcem ZD 
Kamnik za vse prevoze. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku in lovcem LD Sela za lepo opravljen obred. Hva
la vsem. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli.
(T. Pavček)

V 91. letu starosti je zaspala naša draga mama,  
babica, sestra in teta

Ana Kregar
iz Stolnika, 1930–2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem za izrečena sožalja, podarjene sve
če in cvetje ter svete maše. Posebna zahvala dr. Dolenc 
Šećer in sestri Jani, urgentni službi ZD Kamnik in pa
tronažni sestri Cvetki za pomoč in nego v zadnjih dneh 
njenega življenja. G. Luku Demšarju, kvartetu Grm 
in pogrebni službi KPK tudi zahvala za lepo opravljen 
obred. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

Sporočava vam žalostno vest,  
da nas je nenadoma zapustil

Danilo Belšak
dipl. ing. rud. iz Kamnika,  

Ulica Kamniško-zasavskega odreda 5

Za izrečena sožalja, sveče in cvetje se vsem  
iskreno zahvaljujeva.

Žalujoča: žena Albina in sin Igor

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite
in večni mir mi zaželite.

Janez Kos 
27. 12. 1945–16. 6. 2021

V 75. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, tast, 
svak, dedek, pradedek in stric. Ob smrti moža in očeta 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi in ga 
spoštovali. Hvala tudi vsem, ki nam ob teh težkih trenut
kih stojite ob strani. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom za izrečena sožalja, sveče ter darovane maše. 
Posebna zahvala osebju paliativne oskrbe Bolnišnice Je
senice za nesebično pomoč, župniku za lepo opravljen 
obred ter vsem ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Ob obujanju lepih spominov nanj bo še naprej živel med 
nami.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo, dih je zastal,  
a na njega spomin bo večno ostal.

Po dopolnjenem 86. letu starosti 
se je poslovil 

Izidor Komatar
iz Bistričice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sve
če in darovane svete maše. Hvala pevcem, trobentaču in 
gospodu župniku Francetu Urbaniji za opravljen obred. 
Hvala tudi osebju DSO Kamnik, ki so mu pomagali v 
zadnjih mesecih. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. 

Vsi njegovi 
Junij 2021

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega 

 

Vinka  
Zupana
iz Kamnika 

 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in predvsem sosedom za izrečena sožalja. Hva
la dr. Plavčevi in sestri Emi za skrb in pomoč. Hvala pev
cem kvarteta Grm, župniku za opravljen obred. Hvala 
vsem, ki ste Vinka pospremili na njegovi zadnji poti.
  

Žalujoči vsi njegovi

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu 
Kamničan-ka dne 24. junija 2021 z geslom MEHIŠKA PANCHO, so: 1.       
nagrado, Chimichango plus solato, prejme SONJA SVETEC iz 
Kamnika, 2. nagrado, Taquitos XL, prejme IRENA ŽAGAR iz Kamnika 
in 3. nagrado, palačinko s tremi nadevi, prejme BOJAN DRČAR iz 
Tuhinja. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Nagrajenci nagradne križanke Kavarna Rotovž, objavljene v 
Kamničan-ki dne 11. junija 2021 z geslom NAJBOLJŠA KAVA V MESTU, 
so: 1. nagrado, bon v vrednosti 15 EUR, prejme Stane Jarc iz Škofje 
Loke, 2. nagrado, bon v vrednosti 10 EUR, prejme Anica Mokič iz 
Kranja in 3. nagrado, bon v vrednosti 5 EUR, prejme Marija Zalta iz 
Srednje vasi. Nagrajencem iskreno čestitamo.

ZAHVALA

Človek ne živi samo svojega  
življenja kot posameznik, temveč 
zavedno ali nezavedno tudi  
življenje svoje dobe in sodobnikov ... 
(Thomas Mann)

Ob izgubi naše mami, babice in prababice

Silvestre Bogataj
ste nam poslali izreke sočustvovanja, spoštovanja in 
bodrilne besede o njenem polnem življenju. Našteti vseh 
ne moremo, a vedite, da nam je sleherni od vas prinesel 
delček utehe v žalostnih trenutkih. Nobena vez ne zdru
žuje človeških src tako močno kot bolečina. Hvala vam.

Hči Majda in sin Igor z družinama
Kamnik, Ljubljana, Nova Gorica

POGREBNE STORITVE
Dežurna služba 24 h / dan, vse dni v letu.

041 634 948 Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

Ča so pis ob či ne Kamnik, 8. januarja 2021, leto 6, šte 
vil ka 1

Jasna Paladin
Kamnik – Ministrstvo za in-frastrukturo se je prenove postajališča Kamnik Gra-ben, kjer so bili peroni prej makadamski, lotilo oktobra lani in jo zaključilo konec novembra. Obnovili so dva tira v dolžini 350 metrov in zgradili 5,5 metra širok pe-ron, ki je mnogo prijaznejši uporabnikom, predvsem starejšim in invalidom. Opremljen je tudi z nad-strešnico ter z zvočno in svetlobno signalizacijo ter signalizacijo za slepe, v za-četku letošnjega leta pa bodo v signalizacijo vložili še približno šeststo tisoča-kov, tako da bo postaja Ka-mnik Graben daljinsko vo-dena s postaje Kamnik. Pre-nova perona je sicer stala dober milijon evrov. V sklo-pu druge faze prenove bodo namestili tudi urbano opre-mo in podrli odsluženo skladišče.

A prenovljeni peron je nekaj časa sameval, saj je javni po-tniški promet zaradi epide-mije zastal, prvi dan, ko so ga znova delno sprostili – 15. decembra – pa je na prenov-ljeno končno postajo Ka-mnik Graben pripeljal še nov Stadlerjev vlak pre-poznavno modre barve, na katerega so uporabniki žele-znic dolgo nestrpno čakali. Tega veselega in celo zgodo-vinskega trenutka so se ude-ležili tudi župan Matej Sla-par, minister za infrastruk-turo Jernej Vrtovec in gene-ralni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki so se z novim vlakom tudi po-peljali proti Ljubljani.Kot je najprej poudaril žu-pan, gre za zelo veliko prido-bitev, na katero so Kamniča-

ni čakali vrsto let. »Kamnik je železnico dobil leta 1891, ko jo je sem pripeljal podje-tnik Alojz Prašnikar. Sredi osemdesetih let smo dobili vlake, ki so bili prepeljani iz Sarajeva, to danes pa je nov mejnik, saj smo dobili nov vlak in prenovljeno železni-

ško postajo,« je dejal župan in se zahvalil ministrstvu ter Slovenskim železnicam za milijonsko naložbo v kam-niško progo.Več sto milijonov pa je dr-žava vložila tudi v nakup novih vlakov, ki bodo vozili tudi na relaciji Kamnik–

Ljubljana in obratno. »Do konca letošnjega leta bo po slovenskih tirih vozilo 25 vlakov, do konca leta 2022 pa jih bo skupno 52, od tega 21 na dizelski pogon, 21 na električni pogon in deset dvonadstropnih vlakov na električni pogon. Gre za najsodobnejše vlake za re-gionalne proge, kot jih poz-namo v tem delu Evrope, ki  dosegajo  hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse po trebno udo-bje, so prilagojeni za invali-de in imajo dovolj prostora za kolesa,« je ob tem vese-lem dogodku povedal direk-tor Slovenskih železnic Du-šan Mes, minister za infra-strukturo Jernej Vrtovec pa ga je dopolnil, da bo država še nadaljevala investicije v železniško infrastrukturo.

Prenovljena končna postaja in nov vlakSredi decembra je iz Kamnika v Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

slovenske železnice prihajajo do konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

zato, ker so jeseni peron na končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

vozi tudi ob sobotah.

Nov Stadlerjev vlak, s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

odstotkov krajši, na prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladin

Vlaki v letu 2021 v Kamniku vozijo po 
spremenjenem voznem redu. Občina je namreč 

lani na Slovenske železnice večkrat podala 
pobudo, da bi vlak iz Kamnika v Ljubljano vozil 

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

železnice so pobudi prisluhnile in tako z 
letom 2021 uvajajo nove ure prihodov in 
odhodov. Vlaki bodo po novem vozili tudi 
v soboto, ob delavnikih pa uvajajo dodatne linije 

v večernem času, in sicer ob 21.15 in 22.15 
(Ljubljana–Kamnik) ter ob 22.18 in ob 23.07 

(Kamnik–Ljubljana).
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Aleksander Sokler
Kamnik – Dvajseti decem-ber 2020 bo z zlatimi črka-mi zapisan v zgodovino kamniškega kluba. Prekalje-na ekipa kluba Calcit Wa-terpolo je z zmago v članski konkurenci uresničila dol-goletne sanje po osvojitvi članskega naslova.Kamniški igralci so tekmo začeli silovito. Po začetnih  1 : 1 so naredili delni rezultat 4 : 0 in tako že po prvi četr-tini vodili s 5 : 1. V nadaljeva-nju so tekmo nadzirali in mladim kranjskim vaterpo-listom niso dopustili, da bi se razigrali in tekmo obrnili v svojo korist.Na finalni tekmi je kot ved-no odlično delo opravljal 

najboljši slovenski trener Aleš Komelj. V bazenu je ekipo še dodatno usmerjal prekaljeni 41-letni veteran Matej Nastran, ki je bil s šti-rimi goli tudi najboljši stre-lec ekipe. V vratih je vse presenetil Gašper Žurbi, ki je z odličnimi obrambami načel moralo nasprotnika. Gole so prispevali še Blaž Briški tri, kapetan Martin Stele dva in Sebastjan No-vak enega. Za Triglav je bil trikrat natančen Andraž Pušavec, po enkrat pa Mar-ko Gostič in Jan Justin. So-dila sta Boris Margeta in Matjaž Homovec. Tekmo je med drugimi prenašala tudi TV Tržič.

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

Slovenije, saj so v velikem finalu suvereno 
premagali večne tekmece AVK Triglav Kranj z 

rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 1 : 1)

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

AKTUALNO
Sezono bo treba razširiti na celo letoDružba Velika planina ima od konca septembra novo vodstvo. Nadzorniki so za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Marka Anžurja, iz-kušenega poslovneža, katere-ga glavna naloga je pri praviti strategijo razvoja družbe.
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KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

Miha Hančič je z ilustracija-mi opremil monografijo Sve-ti Coprijan. Razstava ilustra-cij, ki so jo nedavno odprli v kamniški knjižnici, pa je še do konca januarja na ogled tudi na spletu.
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MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

V avli Občine Kamnik je na ogled razstava z naslovom Naš Kamnik, prostor obra-zov avtorja Urha Wiegeleta, 25-letnega magistra inženirja arhitekture.
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Aleš Senožetnik
Kamnik – Tako kot v števil-nih drugih krajih po državi je tudi v Kamniku možno brezplačno testiranje s hitri-mi antigenskimi testi na okužbo z novim koronaviru-som. Hitro testiranje poteka od torka dalje v Domu kul-ture Kamnik, test pa je mož-no opraviti še danes, v pe-tek, med 8. in 14. uro, v pri-meru interesa pa bodo doda-tni termini na voljo tudi še v prihodnjih dneh.Na odvzem brisa se ni treba predhodno naročati, predlo-žiti pa je treba osebni doku-

ment in kartico zdravstvene-ga zavarovanja. O rezultatih bodo udeleženci testiranj obveščeni v dveh urah od odvzema brisa. Kot opozar-jajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ne-gativen izvid testa pomeni, da trenutno v brisu virus ni zaznaven, kar naj ne daje občutka lažne varnosti, saj lahko do okužbe pride tudi že kmalu po testiranju. V primeru pozitivnega izvida pa sta potrebna takojšnja sa-moizolacija in obvestilo osebnemu zdravniku.

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 
testiranje na okužbo z novim koronavirusom. V 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.
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ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

Vsaka vas, kraj pri nas ima kakšnega jasličarja, ki prese-neti z razsežnostjo, na-tančnostjo, tematiko svojih jaslic. Jasličarji so svojevrstni umetniki, ki jim idej in vese-lja ne zmanjka. Tudi na Kam-niškem ni nič drugače.
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Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

     
                                      

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Zahvale,  
osmrtnice
Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

pokličite  
04 201 42 47  
ali pišite na  e-naslov: 
malioglasi@g-glas.si.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i  



16 petek, 16. julija 2021

DOBRODOŠLI V NOV ZBIRNI CENTER SUHADOLE
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Občanke in občane občine Kamnik z veseljem obveščamo, da lahko od 18. junija 
dalje oddajate odpadke v nov Zbirni center Suhadole. Gre za sodoben zbirni center, 
v katerem je za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev skupno namenjenih 
1.530 m2 uporabnih površin. Ločeno zbiranje odpadkov poteka v 19-ih kovinskih 
kontejnerjih in ostali embalaži za zbiranje različnih vrst odpadkov. V mesecu juliju 
bomo v zbirnem centru s partnerskim podjetjem uredili tudi kotiček za ponovno 
uporabo odpadne električne in elektronske opreme.

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE  
V ZBIRNI CENTER SUHADOLE?
V Zbirnem centru Suhadole lahko  gospodinjstva v količinah, značilnih za posamezno 
gospodinjstvo, brezplačno oddate naslednje odpadke:

 • papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo,
 • plastiko (gospodinjska plastika, CD, DVD, plastične igrače …) in plastično embalažo,
 • les in leseno embalažo,
 • kovine (železne, barvne, zlitine, injekcijske igle …) in kovinsko embalažo,
 • sestavljeno, mešano in stekleno embalažo,
 • ostala stekla (okensko, avtomobilsko, barvano, izolacijsko …),
 • uporabna in neuporabna oblačila, obutev in tekstil,
 • zeleni vrtni odrez,
 •  kosovne odpadke (pohištvo, gospodinjski aparati, zabavna elektronika,  

kopalniška oprema, vzmetnice, preproge in talne obloge, športna oprema, vrtna 
oprema, orodje …),

•  odpadno električno in elektronsko opremo (mali in veliki gospodinjski aparati, 
hladilno-zamrzovalni aparati),

• odpadno jedilno olje in ostale maščobe,
• izrabljene gume (do 50 kg/gospodinjstvo),
• gradbene odpadke,
•  nevarne odpadke (topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi, barve, lepila, čistila, 

zdravila, baterije in akumulatorji, sijalke).

Proti plačilu  lahko v zbirni center oddate tudi  odpadke iz azbesta  (npr. »salonitke«) 
in  silažno folijo. Prav tako je plačljiva uporaba zbirnega centra za pravne osebe z 
območja občine Kamnik.

OBRATOVALNI ČAS  
ZBIRNEGA CENTRA SUHADOLE

Suhadole 101, 1218 Komenda

Poletni urnik (1. marec–30. september):
ponedeljek–petek: od 6.00 do 19.00

sobota: od 8.00 do 13.00

Zimski urnik (1. oktober–28. februar):
ponedeljek–petek: od 06.00 do 16.00

sobota: od 8.00 do 13.00

Drugi petek so v živo nasto-
pili fantje iz kranjsko-triži-
škega okoliša, Noč'n šiht, od 
piva ste si lahko privoščili 
tistega iz sosednje občine – 
Rokovnjača iz Lukovice. Za 
ostalo »kul« gostinsko po-
nudbo pa je ponovno skrbe-
la ekipa Mango tree, kjer so 
ljudje največ naročali Phad 
Thai s piščancem ali zele-
njavo; iz Dolenjske sta se 
pripeljala Tomaž Jeraj in 
Nada Bučar, ki sta tokrat 
pripravljala okusen cesarski 
praženec, pa ko bi ne bilo 
tako vroče, bi se lotila tudi 
priprave praženega krom-
pirja. Predstavila se je nova 
mengeška kavarna M Caffe, 
Grajska terasa je poskrbela 
za žejo, kamniško Vratarni-
co z njenimi dekleti in šefi-
co Darjo Pirš pa tudi že veči-
na obiskovalcev Kul petkov 
dodobra pozna. Tokrat je 
pripravljala okusne burgerje 
in "wrape" oziroma zvitke 
tudi za vegane.
Kljub temu da so trenutno 
ukrepi zrahljani in upošte-
vanje pravil glede prisotno-
sti novega koronavirusa ni 
tako zahtevno, se večina obi-
skovalcev tovrstnih priredi-

tev zaveda odgovornosti in 
upošteva tako navodila re-
darjev kot organizatorja. 
Pod zvezdami se bomo ob 
petkovih večerih družili še 
tri julijske petke med 18. in 
23. uro. Vsakič pa obiskoval-

ce razvaja nekoliko drugač-
na gostinska ponudba ter 
druga zvrst glasbe. Tako 16. 
julija prihaja duo Ajd Čao, 
23. julija bo nastopila zased-
ba Johnny Bravo in 30. julija 
Trio Sepki.

Kulinarični petki

Tomaž Jeraj in Nada Bučar / Foto: Alenka Brun

Pri stojnici Grajske terase ste lahko okušali tudi 
Rokovnjača. / Foto: Alenka Brun
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Alenka Brun

Snovik – Pod velikim šoto-
rom so svoje zgodbe in po-
nudbo obiskovalcem predsta-
vili Menin'c iz Domače pivo-
varne pod Menino iz Tuhinj-
ske doline, iz Kamnika pivo-
varni Mali grad in Barut 
Brewing and Blending, iz 
Lukovice pa se je oglasil lo-
kalni pivovar Rokovnjač. 
Poleg odraslih so na festi-
valu na svoj račun prišli 

tudi otroci, za kar je poskr-
bela vodja animacije v ter-
mah Snovik Katarina Ilić, 
pomagal pa ji je Palček 
Snoviček. Ni manjkalo dru-
žabnih iger, glasbeni del so 
zaupali Štajercu Roku Šo-
štarju. 
»Namen fest iva la  je 
predstaviti zgodbe lokal-
nih kraft piv, trud in po-
nudbo pivovarjev, posle-
dično povečati ponudbo in 
programe za apartmajske 

goste, povezati ponudnike 
na destinaciji ter pripraviti 
zanimiv program domači-
nom iz bližnje in daljne 
okolice. Želja zagotovo je, 
da festival lokalnih piv oh-
ranimo, ga organiziramo 
vsako leto pred glavno po-
letno sezono, idej za na-
daljnji razvoj festivala pa 
že sedaj nikakor ne manj-
ka,« je še povedal Predrag 
Canjko, direktor Term 
Snovik. 

Festival lokalnih piv
Kamnik ni vinska, je pa zagotovo pivska destinacija z odličnimi kraft 
pivovarji. Tako se je v Termah Snovik junija zgodil prvi Festival lokalnih 
piv, na katerem so se predstavili štirje mali pivovarji. 

Pivovarska Rokovnjača Pavla in  
Cene Pirnat sta se oglasila iz Lukovice.

Hči in mama iz Domače pivovarne pod 
Menino, Špela Jeglič in Simona Koncilia


