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Ča so pis ob či ne Kamnik, 5. oktober 2018, leto 3, šte vil ka 17 

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v lanskem letu skupaj z 
Zdravstvenim domom dr. 
Julija Polca Kamnik (ZD Ka
mnik) kandidirala na jav
nem razpisu Ministrstva za 
zdravje za nadgradnjo in ra
zvoj preventivnih progra
mov in bila uspešna.
Projekt, ki se bo izvajal pri
hodnji dve leti, je vreden 
638 tisoč evrov, dejansko 
porabo pa ocenjujejo na sla
bih 500 tisoč evrov. V okvi
ru projekta so prenovili pro
store v drugem nadstropju, 
ki jih pred tem niso uporab
ljali za paciente, kupili po
trebno opremo ter zaposlili 
enajst strokovnjakov, ki 
bodo delovali v t. i. Centru 
za krepitev zdravja. 
»Gre za povsem nov pro
jekt. O tovrstnih centrih se 
je sicer govorilo že vrsto let, 
a se je realizacija kar odmi
kala, vse do lanskoletnega 
evropskega razpisa. Naš 
zdravstveni dom je eden od 
25 v Sloveniji in eden od de
vetih v zahodni Sloveniji, ki 

so bili upravičeni do dela 
tega skoraj 17 milijonov 
evrov vrednega projekta, ki 
ga podpirata EU in ministr
stvo za zdravje. Če bo pro
jekt v Sloveniji zaključen 
uspešno, pričakujemo, da 
se bo izvajal tudi v prihod

nje,« nam je povedal direk
tor Zdravstvenega doma 
Kamnik Sašo Rebolj in do
dal, da so v centru zaposlili 
univerzitetnega diplomira
nega psihologa,  diplomira
ne medicinske sestre, di
plomiranega kineziologa, 
diplomiranega dietetika, 
zdravnika specialista pedia
tra, diplomiranega fiziote
rapevta … V centru bodo 
izvajali najrazličnejše pre
ventivne programe, preda
vanja in podobne vsebine, h 
katerim bodo občani posla
ni preko svojih zdravnikov.
Gre za veliko pridobitev za 
občane, saj se je v kamni
škem zdravstvenem domu 
pred tem s preventivo za od

rasle ukvarjala zgolj ena me
dicinska sestra (za otroke 
sicer še dve – v zobozdrav
stvenem in pediatričnem 
oddelku). Velik poudarek 
bodo namenjali predvsem 
ranljivejšim skupinam obča
nov in tistim, ki se ne znaj
dejo najbolje, zato tesno so
delujejo tudi s centrom za 
socialno delo, Rdečim kri
žem, šolami in drugimi 
ustanovami.
Obstoječi Zdravstveni dom 
Kamnik je bil zgrajen leta 
1984 in zob časa zahteva ne
nehne obnove in posodobi
tve, ki pa jih je bilo v letoš
njem letu še posebej veliko. 

V zdravstvenem 
domu vrsta pridobitev
V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ki letos praznuje osemdesetletnico, je nedavno zaživel 
Center za krepitev zdravja, poleg tega pa so v minulih mesecih prenovili še nekaj ambulant, skupnih 
prostorov in enoto nujne medicinske pomoči.

Učenci kamniških šol se umivanja zob učijo v novih prostorih za zobno preventivo. 

Število zaposlenih v Zdravstvenem domu 
Kamnik se je v zadnjih letih precej povečalo; 
trenutno jih je 176, do konca leta pa bo 
zaposlenih že 184.
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OBČINSKE NOVICE

Po občini tudi peš in s 
kolesom
Evropski teden mobilnosti je 
občina že tradicionalno obe-
ležila s prireditvijo za 
najmlajše, projektov, s kate-
rimi si želijo občanom pribli-
žati okolju prijaznejše oblike 
mobilnosti, pa imajo še 
mnogo več.
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KULTURA

Svet manipulacije  
v Katzenbergu
Ob zaključku katzenberške 
poletne sezone so mladi 
kamniški ustvarjalci pripravi-
li zanimiv večerni perfor-
mans Zagonetni vozel.
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ZANIMIVOSTI

V klapi pojejo že 
petnajst let
Klapa Mali grad letos beleži 
petnajstletnico delovanja. 
Jubilej so proslavili s slav-
nostnim koncertom s števil-
nimi gosti v dvorani Osnov-
ne šole Toma Brejca v Ka-
mniku.

stran 13
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Za potrebe Centra za krepitev zdravja so v drugem 
nadstropju uredili štiri ambulante s čakalnico in dve 
predavalnici z vso potrebno opremo. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Velika planina – Poletna se
zona na Veliki planini se po
časi zaključuje in v družbi 
Velika planina se že ozirajo 
v zimo. Še pred tem pa bodo 
letos drugo leto zapored – v 
upanju, da bo zima spet bo
gata s snegom in bo omogo
čila smučanje – pripravili 
delovno akcijo pobiranja 
kamnov na planini. Akcija 
bo v soboto, 13. oktobra. 
Udeleženci se bodo zbrali 
ob 8.30 pri spodnji postaji 

nihalke, nato pa se ob 9. uri 
z nihalko odpeljali na plani
no. Kamenje bodo pobirali 
na pobočju vse do Zelenega 
roba, kjer se bo akcija ob 14. 
uri tudi zaključila s toplo ma
lico in čajem. Poleg brezplač
ne malice bo vsak udeleže
nec prejel tudi brezplačno 
dnevno smučarsko vozovni
co za letošnjo sezono. Zara
di lažje organizacije svojo 
udeležbo obvezno sporočite 
na info@velikaplanina.si ali 
po telefonu na številko 051 
341 406.

Na Veliki planini bodo 
znova pobirali kamenje
Akcija bo v soboto, 13. oktobra.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik je kegljaš
ko mesto, k čemur z odlič
nim delom pripomore Keg
ljaški klub Kamnik, ki ima 
edini v Sloveniji v državni 
ligi kar pet ekip, tri moške 
in dve ženski, zato ne prese
neča, da je kegljaški šport 
zelo priljubljen tudi med 

upokojenci. Ti so ob pomoči 
kluba na kegljišču v Meki
njah, ki slovi kot eno naj
boljših pri nas, gostili držav
ne igre upokojencev v 
kegljanju. 
Kakšnih 150 tekmovalcev iz 
vse Slovenije je bilo navdu
šenih nad organizacijo in 
samim prizoriščem.

Upokojenci gostili 
kegljače
Kegljaška sekcija Društva upokojencev Kamnik je 
gostila državne igre upokojencev v kegljanju.

9. stran

AKTUALNO

Županski kandidati se 
predstavljajo
V nedeljo, 18. novembra, 
bomo volili župane in občin-
ske svetnike. Kamničani 
bomo zagotovo dobili nove-
ga župana, Marjana Šarca 
bo skušal nadomestiti eden 
od vsaj šestih za zdaj znanih 
kandidatov.

stran 5
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V zdravstvenem 
domu vrsta pridobitev
Urgenca še bolj dostopna 
bolnikom
Poleti so prenovili prostore 
enote nujne medicinske po
moči oz. urgence, v kar so 
vložili osemnajst tisoč evrov. 
Poleg čakalnice je zdaj bolni
kom na voljo pet ambu
lantnih prostorov, ki so bolj 
prijazni tudi zaposlenim, 
vključno s prostorom za rea
nimacijo, operacijsko ambu
lanto za male kirurške pose
ge in opazovalnico. »Po
leg  sodobne reanimacijske 
opreme razpolagamo še 
s stacionarnim in dodatnim 
terenskim urgentnim ultra
zvokom, laboratorijsko dia
gnostiko ob pacientu za nuj
ne preiskave tudi izven obra
tovalnega časa našega bioke
mijskega laboratorija.  Za 
nujna stanja na terenu skrbi
mo z dvema urgentnima re
ševalnima voziloma in opre
mljenim terenskim vozilom 

urgentnega zdravnika,« pra
vi Rebolj, zadovoljen, da jim 
je uspelo zagotoviti bistven 
napredek dostopnosti ur
gence za paciente.
Nedavno so prenovili pro
store zobne preventive, ki so 
bili urejeni v najstarejšem 
delu zdravstvenega doma, 
zdaj pa so bistveno bolj pri
jazni najmlajšim iz kam
niških in komendskih šol, ki 
jih obiskujejo in se tam uči
jo pravilnega umivanja zob.
Prenovljen je tudi laborato
rij, ki je bil pretesen tako za 
zaposlene kot bolnike. Za 
44 tisoč evrov so prenovili 
notranjost ter nakupili po
trebno laboratorijsko (mi
kroskop, analizator, centri
fuge …) in programsko 
opremo.

Nov družinski zdravnik
Povsem nova je ginekološka 
ambulanta (vrednost inve
sticije je okoli 60 tisoč 

evrov), tako da imajo paci
entke Zdravstvenega doma 
Kamnik na voljo zdaj dve. 
Okrepljene so tudi družin
ske ambulante; že lani so 
pridobili en nov tim, letos 
pa še enega. Prav te dni pri
čakujejo še enega novega 
družinskega zdravnika. Že
lijo si, da bi se pacienti lah
ko nekoliko prerazporedili, 

prostore pa bodo obrtniki 
začeli obnavljati še to jesen.
Prenovili so tudi nekaj hod
nikov in čakalnic in tako za
menjali dotrajane in obisko
valcem ne preveč prijazne 
strope, vrata, stole in drugo 
opremo ter razsvetljavo. 
Za vse omenjene investicije 
so namenili okoli 150 tisoč 
evrov iz lastnih sredstev.

1. stran

Kamniška urgenca je po prenovi še bolj dostopna 
pacientom, prijaznejša pa je tudi zaposlenim. 

Sašo Rebolj je direktor Zdravstvenega doma Kamnik od 
leta 2010. Poleg tega dela tudi v enoti za nujno medicinsko 
pomoč, kot družinski zdravnik pa skrbi tudi za okoli tristo 
pacientov. / Foto: Gorazd Kavčič

Urgenca ima zdaj pet ambulantnih prostorov, vključno s 
prostorom za reanimacijo, operacijsko ambulanto za male 
kirurške posege in opazovalnico. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamnik – Državno gasilsko 
tekmovanje za memorial 
Matevža Haceta so v soboto 
in nedeljo, 22. in 23. sep
tembra, gostili v Gornji 
Radgoni. V soboto je bilo 
najprej tekmovanje za mla
dino, v nedeljo pa za člane 
in starejše gasilce.
Med mladinskimi ekipami 
se je s svojimi vrstniki iz 
vse države pomerilo pet 
tekmovalnih enot iz Gasil
ske zveze Kamnik, in sicer 
pionirke PGD Špitalič in 
PGD Srednja vas, pionirji 
PGD Srednja vas, mladin
ke PGD Zgornji Tuhinj in 
mladinci PGD Šmarca. Pi
onirji so se pomerili v vaji 
z vedrovko, štafeti s preno

som vode in vaji razvršča
nja, mladinci pa v mokri 
vaji s hidrantom, vaji raz
vrščanja in teoretičnem te
stiranju.

Mladinke iz Zgornjega Tu
hinja so osvojile 6. mesto 
(od 43 ekip), mladinci iz 
Šmarce 18. mesto (od 53 
ekip), prav tako 18. so bile 

pionirke iz Špitaliča (od 44 
ekip), pionirke iz Srednje 
vasi so bile 32., pionirji iz 
Srednje vasi pa so bili med 
54 ekipami 43.

Gasilci na državnem tekmovanju
Državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta se je udeležilo pet tekmovalnih enot iz Gasilske 
zveze Kamnik.

Skupinska fotografija udeležencev tekmovanja iz Gasilske zveze Kamnik / Foto: Anton Šuštar ml.

Pred lokalnimi volitvami 2018 
bo v času volilne kampanje v 
petek, 2. novembra 2018, izšla 
posebna volilna priloga časopi-
sa Kamničan/ka, ki bo prip-
ravljena v skladu z zakonom o 
volilni kampanji (ZVRK, 
ZVRK-B), z revizijskimi poro-
čili Računskega sodišča o obja-
vljanju in financiranju oglas-
nih vsebin v času volilne kam-
panje v občinskih časopisih in s 
programsko zasnovo časopisa 
Kamničan/ka. V volilni prilogi 
bodo v obliki novinarskih pri-
spevkov enakopravno predsta-
vljeni vsi kandidati/kandidat-
ke za župana/županjo Občine 
Kamnik in kandidatne liste. 
V času volilne kampanje bodo 
izšle tri številke časopisa 
Kamničan/ka, in sicer 19. ok-
tobra ter 2. in 16. novembra 
2018. V teh izidih časopisa ne 
bomo objavljali brezplačnih 
propagandnih sporočil kandi-
datov/kandidatk, političnih 
strank in drugih organizatorjev 
volilne kampanje oziroma vseh 

drugih sporočil, ki bodo po pre-
soji uredništva imeli predvsem 
propagandni značaj v času vo-
lilne kampanje. Prav tako ne 
bomo objavljali nenaročenih 
prispevkov in pisem bralcev, za 
katera bomo presodili, da vse-
bujejo predvolilna sporočila ozi-
roma navijajo za tega ali onega 
kandidata/kandidatko oziro-
ma kandidatno listo ali organi-
zatorja volilne kampanje. 
Organizatorjem volilne kam-
panje bodo v skladu s cenikom 
oglasnih objav v časopisu 
Kamničan/ka zagotovljeni 
enaki pogoji za objavljanje vo-
lilnih propagandnih sporočil. 
Vsa plačana obvestila, propa-
gandna sporočila ter predsta-
vitveni članki bodo v časopisu 
posebej označeni in razpoz-
navni kot propagandno volil-
no sporočilo. Pri zahtevah po 
objavljanju propagandnih 
sporočil na določenih mestih 
časopisa bomo spoštovali vr-
stni red naročil.

Uredništvo

Volilna priloga

Podgorje – Prometnih zastojev zaradi obnove ceste skozi 
Podgorje kmalu ne bo več, saj se dela bližajo koncu. Občina 
Kamnik namreč obvešča, da bo še danes in jutri, 5. in 6. 
oktobra, zaradi asfaltiranja veljala sprememba prometnega 
režima, in sicer popolna zapora lokalne ceste Podgorje–Ka-
mnik. Obvoz bo v tem času urejen po Ljubljanski cesti in 
obvoznici. J. P.

Cesto skozi Podgorje že asfaltirajo

Obnova odseka ceste skozi Podgorje se bliža koncu. 
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Golice – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda jutri, 6. oktobra, ob 11. uri v Golicah or-
ganizira tradicionalno proslavo, posvečeno delovanju Ma-
nevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 
1990 in delovanju narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 
1991. Slavnostni govornik bo podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor Žavbi. J. P.

Jutri proslava veteranov v Golicah
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Kamnik – Dan brez avtomo-
bila je ob nedavnem Evrop-
skem tednu mobilnosti Ob-
čina Kamnik organizirala 
skupaj s Svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kamnik  in v 
sodelovanju z  Domom kul-
ture Kamnik, na Glavni trg 
pa so v dopoldanskem času 
privabili več kot tisoč otrok 
iz kamniških vrtcev in šol.
Pridružili in predstavili so 
se jim občinski redarji, ga-
silci PGD Kamnik, kam-
niški policisti, reševalci iz 
Društva Gorska reševalna 
služba Kamnik, reševalci iz 
kamniškega zdravstvenega 
doma, člani Avto-moto 
društva Kamnik in Združe-
nja šoferjev in avtomehani-
kov Kamnik, člani Šole 
zdravja in drugi. 
Otroci so med drugim z 
navdušenjem spoznavali 
njihovo opremo, zabavali pa 
so se tudi s klovnom, plezali 
po premični plezalni steni, 
plesali s Šinšinom in se 
spuščali po skakalnici Mini 
Planica.
Letošnji Evropski teden mo-
bilnosti, ki se je odvil med 
16. in 22. septembrom, je 
spodbujal k pametni in traj-
nostni mobilnosti kot dobri 
investiciji, in sicer s sloga-
nom Združuj in učinkovito 
potuj. Osrednja tema je bila 
usmerjena k možnostim ter 
koristim prepletanja in do-
polnjevanju različnih vrst 
potovanj, ki nas lahko pripe-
ljejo do cilja.
Da osebni avto še zdaleč ni 
edina oblika transporta, že 
dolgo opozarjajo tudi na Ob-
čini Kamnik, kjer v zadnjih 
letih vodijo več projektov, 
povezanih predvsem s peša-
čenjem in kolesarjenjem. 
Povprašali smo jih, kako 
projekti napredujejo in 
kakšne novosti si občani 
lahko obetamo na tem po-
dročju.

Kako napreduje projekt Ci-
tyWalk? Kdaj boste lahko 
uporabili prve izsledke in ka-
teri ukrepi naj bi to bili? V 
sklopu projekta ste občane 
nagovorili tudi z anketo. Kak-
šen je bil odziv in kaj vam 
povedo njihovi odgovori?
»S projektom CityWalk vsto-
pamo v ključne faze, in sicer 
izvajanje pilotnega projekta 
ter priprave lokalnega načrta 
hodljivosti. 
V pilotnem projektu smo s 
pomočjo projektne skupine, 
ki jo sestavljajo Kamničanke 
in Kamničani, oblikovali za-

govorniško skupino za hojo, 
promocijo hoje pa bomo 
naslavljali tudi preko projek-
ta Kamniške pravljične poti, 
odprtih vrat institucij, likov-
nega natečaja ter povezova-
nja gostinskih lokalov. 
V lokalnem načrtu hodlji-
vosti bomo pripravili predlo-
ge ukrepov za izboljšanje 
pogojev za hojo od Perovega 
do Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik ter od CIRIUS-a 
Kamnik do knjižnice, saj 
prepoznavamo oba koridorja 
kot vozlišče raznolikih insti-
tucij, ki se želijo povezovati 
in s tem prispevati h krepiti 
lokalne skupnosti. 
Na podlagi ankete, ki smo jo 
izvedli letos spomladi, smo 
ugotovili, da Kamničanke in 
Kamničani hodijo predvsem 
z namenom rekreacije v po-
poldanskem času. Vsako-
dnevno   hodi približno se-
demdeset odstotkov vpraša-
nih (270 vprašanih), vzrok 
hoje je rekreacija (83 vpraša-
nih), pot na delo/šolo (44 
vprašanih), sledijo drugi od-
govori (npr. nakupovanje, 
druženje, sprehod psa ipd.). 
Ugotavljamo, da kot prome-
tno prakso hojo uporabljajo 
mlajši, predvsem tisti brez 
vozniškega izpita, ki prav 
tako uporabljajo javni potni-
ški promet. 
Anketiranci so mnenja, da 
je Kamnik sicer mesto, pri-
jazno pešcem, manj pa kole-
sarjem – pomanjkljivo kole-
sarsko infrastrukturo in ne-
povezanost peš- ter kolesar-
skih poti je izpostavilo veli-
ko vprašanih. Vprašani so 
največ podpore izkazali na-
slednjim izboljšavam: boljše 
oznake točk obiska, več ljudi 
na ulicah, krajši čas čakanja 
ob prečkanju semaforizira-
nih prehodov za pešce, bolj-

ši javni potniški promet (fre-
kvenca, udobnost) ter nižje 
hitrosti motornih vozil. Naj-
več anketirancev kot privla-
čen del Kamnika za hojo 
navaja del ob Kamniški Bi-
strici, pot na Stari grad, Šu-
tno in središče mesta. Kot 
najmanj privlačna območja 
za hojo so vprašani navedli 
Duplico, Bakovnik, Fužine 
in Šmarco.«

Kar nekaj projektov je veza-
nih na spodbujanje kolesar-
jenja. Kaj pripravljate na 
tem področju?
»Občina Kamnik je kandidi-
rala na razpisih ministrstva 
za infrastrukturo za sofi-
nanciranje ukrepov trajno-
stne mobilnosti s poudar-
kom na sofinanciranju ope-
racij za investicije v infra-
strukturo za pešce in kole-
sarje. Pridobili smo sredstva 
za vzpostavitev sistema za 
izposojo koles in ureditev 
sklenjene kolesarske pove-
zave znotraj mestnega ob-
močja Kamnika. Za izvedbo 
sistema izposoje smo v fazi 
izbire ponudnika, za kole-
sarske povezave pa pridobi-
vamo soglasja nosilcev ure-
janja prostora. Vsi projekti, 
ki so sofinancirani s strani 
Evropske unije v vrednosti 
več kot milijon evrov, mora-
jo biti zaključeni do sep-
tembra 2020. Sodelujemo 
tudi v projektu Gorenjske 
kolesarske povezave, v kate-
rem je predvidena označitev 
kolesarske povezave v štiri-
indvajsetih gorenjskih obči-
nah, vključno z ureditvijo 
počivališč, polnilnic za elek-
trična kolesa. Za projekt ko-
lesarske povezave od Ka-
mnika do Ljubljane pa vse 
štiri občine (Kamnik, Men-
geš, Trzin in Mestna občina 

Ljubljana) usklajujemo vse-
bino pogodbe in razpisno 
dokumentacijo za izdelavo 
projektne dokumentacije.« 

Rekreacijska pot ob Kam-
niški Bistrici je že skorajda 
sklenjena z občino Domža-
le. Kdaj bo urejen še preos-
tanek poti v Šmarci?
»Letos smo zgradili rekrea-
cijsko pot v severnem delu 
Šmarce, še vedno pa za pove-
zavo z občino Domžale 
manjka odsek poti v južnem 
delu naselja. Za južni del 
Šmarce, ki je poplavno ogro-
žen in se uvršča med obmo-
čja pomembnega vpliva po-
plav, se je občinska uprava 
odločila, da v skupni projekt 
združi ukrepe za zagotavlja-
nje poplavne varnosti in ure-
ditev rekreacijske poti. Pro-
jekt predvideva izgradnjo 
novega visokovodnega nasi-
pa, ki bi ga pomaknili proti 
zahodu in tako pridobili več-
je površine v notranjem delu 
nasipa. Pridobljene površine 
se bodo uporabljale tudi za 
ureditev rekreacijske poti, 
podobno kot so to izkoristili 
v sosednji občini. Potrebnih 
sredstev za izvedbo še ni 
možno oceniti, vsekakor pa 
računamo na pridobitev 
evropskih kohezijskih 
sredstev in izvedbo v tem 
programskem obdobju.« 

Kako pa kaže z nadaljeva-
njem rekreacijske poti v Tu-
hinjski dolini?
»V Tuhinjski dolini je izde-
lana idejna zasnova za grad-
njo novega odseka pešpoti 
ob potoku Nevljica, in sicer 
med Lokami in Potokom. 
Usklajujemo se z lastniki 
zemljišč, po katerih je pred-
viden potek poti, a izvedbe 
letos ne načrtujemo.« 

Po občini tudi peš  
in s kolesom
Evropski teden mobilnosti je Občina Kamnik že tradicionalno obeležila s prireditvijo za najmlajše, ki 
so namesto avtomobilov v četrtek, 20. septembra, zavzeli mestno središče. Zbralo se jih je rekordno 
število. A projektov, s katerimi si želijo občanom približati okolju prijaznejše oblike mobilnosti, imajo 
na občini še mnogo več.

Občani se po središču mesta radi sprehajajo, a pločniki – kot tale na Medvedovi – pešcem 
še zdaleč niso povsod prijazni. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Črna – Ministrstvo za infra-
strukturo je sredi septembra 
začelo izvedbo nadomestne 
gradnje dveh dotrajanih mo-
stov čez potok Črna, zaradi 

česar so 20. septembra pro-
met preusmerili na novo-
zgrajeno (začasno) obvozno 
cesto in promet izpeljali iz-
menično enosmerno s po-
močjo semaforja.
Kot so nam pojasnili na di-
rekciji, bo gradnja zaradi za-
gotovitve stalnega dovoza do 
kamnoloma in lokalnih pre-
bivalcev potekala zaporedno. 

Manjši most dolžine desetih 
metrov je bil zgrajen leta 
1974, večji most dolžine šti-
rideset metrov pa leta 1971. 
Prav tako bo v sklopu pro-
jekta v celoti rekonstruirana 
tudi cesta med objektoma 

kot tudi priključne ceste do 
obeh mostov. Celotna dolži-
na posega je približno 350 
metrov, pogodbena vred-
nost del pa je dobrih 1,3 mi-
lijona evrov. Dela bodo 
predvidoma dokončana v 
prvi polovici leta 2019.
Obvozno cesto bodo po do-
končanju del odstranili oz. 
vzpostavili v prvotno stanje.

Mostova v Črni 
prenavljajo
Polovična zapora in obvoz po začasni cesti bosta 
veljala še prvo polovico prihodnjega leta.

Dela v Črni bodo predvidoma končana v prvi polovici 
prihodnjega leta, država pa bo zanje namenila 1,3 milijona 
evrov. / Foto: Jasna Paladin

Gradnja obeh mostov bo zaradi zagotovitve 
stalnega dovoza do kamnoloma in lokalnih 
prebivalcev potekala zaporedno.

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav je trta v 
Parku Evropa tudi letos ob-
rodila zgolj nekaj, čeprav 
zato nič manj slastnih groz-
dov, je bila trgatev ob koncu 
septembra znova vesel do-
godek.
Čast prvega reza in pokuši-
ne grozdov letošnje letine je 
pripadla podžupanu v začas-
nem opravljanju funkcije 
župana Igorju Žavbiju, ki se 
je dogodka udeležil v družbi 
v. d. direktorja Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik dr. Tomaža Simetin-
gerja, nato pa je druščina 
delo prepustila viničarju 
Miru Sanoborju, ki za kam-
niško trto, potomko najsta-
rejše trte na svetu, skrbi že 
vsa leta.

Trgatev potomke 
mariborske Stare trte
Dvanajst let potomka mariborske Stare trte raste 
tudi v kamniškem Parku Evropa, čast letošnjega 
prvega reza pa je pripadla podžupanu Igorju 
Žavbiju.

Podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi z letošnjim 
grozdom kamniške 
potomke mariborske Stare 
trte / Foto: Občina Kamnik
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V zadnjih štirih letih je Občina 
Kamnik izvedla veliko število 
investicij, tudi v obnovo in asfal-
tiranje cest, javnih poti in ploč-
nikov. Razlog za to je bil tudi 
obsežen kohezijski projekt iz-
gradnje kanalizacijskega in vo-
dovodnega omrežja v sever-
nem in vzhodnem delu občine. 
Kljub opravljenemu delu pa še 
vedno ostajajo dotrajane ob-
činske prometnice in na dolo-
čenih delih tudi nevarni cestni 
odseki, ki jih je treba reševati 
prednostno. V ta namen je  Ob-
činski svet sprejel program ob-
nove občinskih cest, s čimer 
se je začelo njihovo sistematič-
no obnavljanje oz. asfaltiranje, 

ki bo tudi v prihodnje stalna 
občinska politika.
V NSi Kamnik se zavzemamo 
za to, da se bo strateško načr-
tovanje razširilo še na ostale 
investicijske prednostne nalo-
ge Občine Kamnik. V prihod-
nje bo treba strateško načrto-
vati bistvene razvojne priorite-
te, med katere zagotovo sodijo 
umestitev zahodne obvoznice v 
prostor (ta bo omogočila hitro 
povezavo z Ljubljano in avtoce-
sto), strateška usmeritev pro-
storskega razvoja območja 
KIK, ureditev Utokove jame,  
območja Velike planine in iz-
gradnja pokritega olimpijskega 
plavalnega bazena.
Naš cilj so jasni in uresničljivi, 
smiselno zastavljeni občinski 
razvojni programi, ki bodo 
omogočali celosten in učinko-
vit razvoj celotne občine Ka-
mnik za vse njene prebivalce, 
obiskovalce in zaposlovalce.

Matej Slapar,
podžupan Občine Kamnik
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Občinske razvojne investicije 

Razgibani časi, sedanji na-
čin življenja in dogajanja v 
zadnjih nekaj letih nas vedno 
bolj razdvajajo, vse več je 
različnih interesov, ki jih je 
težko združiti v skupne cilje. 
Bližnje lokalne volitve so tudi 
v Kamniku priložnost, prime-
ren trenutek, da prisluhne-
mo našim različnim idejam, 
jih v kar največji meri združi-
mo in s tem pripomoremo k  
hitrejšemu razvoju občine 
Kamnik.

V Listi Toneta Smolnikarja 
smo se kljub razmislekom, 
da v današnjih razmerah ne 
bo enostavno najti skupne 
poti, odločili, da bomo zbrali 
kandidate za občinske 

svetnice in svetnike. Kot ne-
politična lista, ki zagovarja 
enakomeren razvoj celotne 
občine Kamnik, smo prepri-
čani, da zmoremo tudi z dru-
gimi, ki bodo izvoljeni v ob-
činski svet, najti skupne izzi-
ve. Povezovalnost in medse-
bojno razumevanje je lahko 
pot do boljših in hitrejših ci-
ljev za lepši skupni jutri!

V zadnjih dneh in mesecih so 
mene in  člane naše Liste kli-
cali številni Kamničani z vpra-
šanjem, kje se lahko pridruži-
jo našemu »gibanju«, čeprav 
so na drugi strani mnogi 
prepričani ali pa so širili na-
pačne informacije, da je 
stranka LTS-za Kamnik izgini-
la. Pred mesecem dni je bilo 
res tako, tokrat je iz nje spet 
nastala Lista Toneta Smolni-
karja, kakor se je imenovala 
ob ustanovitvi 2006.

Številni Kamničani pa so v 
zadnjem času izražali želje in 
pobude, da Kamnik potre-
buje izkušnje in vizijo, kako 
znova zastaviti hitrejše kora-
ke, konec koncev tudi s pro-
jekti, ki sem jih s sodelavci 
pripravil v svojem zadnjem 

županskem mandatu do leta 
2010, če omenim le izgrad-
njo nove Osnovne šole Fra-
na Albrehta, za katero je bilo 
oktobra tega leta na Upravni 
enoti že vloženo gradbeno 
dovoljenje.

Tudi zaradi številnih pobud 
sem se odločil, da kandidi-
ram za župana Kamnika, po-
novno s svojim starim sloga-
nom »NADALJUJMO SKU-
PAJ!«.

Vsi tisti, ki ste spraševali, 
kako se lahko pridružite naši 
listi, pošljite pobude ali vpra-
šanja, pa bom z veseljem od-
govoril (tone.smolnikar@ni-
ris.si ali 041 633 933).

Vsem, ki bodo na volilnih li-
stah, želim veliko sreče, ko-
rektno in pošteno kampanjo! 
Srečamo se spet na volilni 
dan, 18. novembra!

Tone Smolnikar
Predsednik  
Liste Toneta Smolnikarja

Bomo sposobni združiti znanje in moči  
za uspešnejšo občino Kamnik!?

IZKUŠENI. ODLOČNI. ODGOVORNI. 
Kamniški DeSUS beleži doslej največje število članov. 
Samo v zadnjih manj kot treh mesecih je članstvo porastlo 
za okoli 15 odstotkov. To je rezultat dolgoletnega dela 
12-članskega vodstva kamniške stranke in številnih članov, 
zvestih programu stranke.

Imamo izkušene, odločne in odgovorne člane. Prioriteta 
DeSUSa je izboljšati položaj starejših, pa tudi drugih  
generacij. 

Pogovori z občani so nas spodbudili, da s predlogi aktivno 
posežemo v lokalno okolje. Poleg naših komisij za  
infrastrukturne, okoljske, socialne, gospodarske, kulturne  
in medgeneracijske izzive smo v kamniškem DeSUSu  
ustanovili tudi komisijo za razvoj podeželja.   

Moteča nam je »divja ekonomija« na pobmočju bivše  
smodnišnice, ki jo občinski svet tolerira, saj gre za razvojno 
pomembno območje občine.

Kandidate za občinski svet in za župana Občine Kamnik 
bomo skupaj s programom DeSUSa za našo občino 
Kamnik javnosti predstavili na tiskovni konferenci v oktobru.
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V celostni prometni strategiji, ki jo 
je Občinski svet Občine Kamnik 
sprejel v maju 2017 in jo je podpr-
la tudi svetniška skupina LMŠ, je 
med drugim zapisano: »Namesto 
avtomobilov lahko v Kamniku do-
bijo pravo veljavo pešci in kolesar-
ji ter ranljive skupine prebivalcev, 
kot so otroci, starejši in osebe z 
oviranostmi.« Hkrati z obnovo 
mestnega jedra se površine prila-
gajajo tako, da imajo pešci in ko-
lesarji na voljo več prostora in 
varnejše poti. Z drugimi obnovami 
se prilagajajo višine robnikov, 
tako da so pločniki lažje dostopni 
gibalno oviranim in vozičkom. 
Največ aktivnosti se trenutno od-
vija na področju urejanja varnih 
kolesarskih poti in v ponudbi izpo-
soje koles. V spomladanskem 
času bo v Kamniku zaživel projekt 
izposoje električnih koles. Obči-
na Kamnik je namreč tik pred iz-
borom izvajalca za postavitev po-
staj za izposojo in pred izbiro po-
nudnika za dobavo 30 električnih 
koles, ki si jih bodo uporabniki 
lahko izposodili brezplačno na 
šestih različnih mestih (Qlandia, 
pošta Duplica, železniška postaja 

Kamnik, Knjižnica, glavna avtobu-
sna postaja in Dom kulture). Pro-
jekt, ki bo zaživel v marcu 2019, 
bo dobrodošla ponudba za vse 
tiste, ki jim je pot iz enega konca 
mesta na drugega predolga za 
pešačenje in se po mestu ne želi-
jo ali pa ne morejo premikati z 
avtomobilom.  
Za varno kolesarjenje po mestu 
pa so potrebne tudi varne kole-
sarske poti. Eden od projektov, ki 
je prav tako kot izposoja koles 
prijavljen na razpis Ministrstva za 
infrastrukturo v okviru sofinancira-
nja ukrepov trajnostne mobilnosti, 
je ureditev sklenjene kolesarske 
povezave in peš povezave znotraj 
mestnega območja Kamnika. 
Gre za izgradnjo manjkajočega 
dela kolesarske in pešpoti, na 
Steletovi cesti, ureditev treh var-
nih prehodov čez Steletovo cesto 
in ureditev povezave Steletove 
ceste z Ljubljansko s primerno 
klančino za kolesarje in invalide. 
Projekt, katerega izvedba je plani-
rana za leto 2020 in bo v približno 
polovičnem deležu sofinanciran s 
strani Ministrstva za infrastruktu-
ro, bo izboljšal varnost vseh ude-
ležencev v prometu na območju 
Zikove, Livarske, Steletove in 
Ljub ljanske ceste in bo omogočil 
varnejše šolske poti in boljšo po-
vezanost z mestom.
Še en projekt, ki bo omogočil ve-
liko varnejše poti s kolesom, pa je 
kolesarska povezava, ki bo preko 
Mengša in Trzina Kamnik poveza-
la z Ljubljano. Projekt, s katerim 
smo se svetnice in svetniki sezna-
nili na 23. seji občinskega sveta 
in ga tudi soglasno podprli, pred-
videva izgradnjo  približno 20 km 
kolesarskih in pešpoti. Celoten 

projekt je ocenjen na nekaj več 
kot 3,7 milijona evrov, od tega je 
kamniški del ocenjen na 1,2 mili-
jona evrov. Seveda pa je pri tem 
treba opozoriti, da bo Občina Ka-
mnik nosila le stroške investicij-
ske dokumentacije in davka v 
ocenjeni vrednosti 207.148 evrov, 
ostali stroški pa bodo pokriti s 
strani Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (779.303 evrov) in iz 
sredstev državnega proračuna 
(194.826 evrov).
Že obstoječim kolesarskim potem 
ob Kamniški Bistrici in Nevljici se 
bodo torej pridružile tudi kolesar-
ske poti v mestu in med mesti. To 
pa ne pomeni, da se pot ob Bistri-
ci ne bo nadaljevala proti Stra-
njam. V sklopu sredstev za razvoj 
regije Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo imamo mož-
nost uvrstitve še dodatnih kolesar-
skih povezav, za kar bi lahko pre-
jeli še dodatnih 1.200.000 evrov 
nepovratnih sredstev. S tem bi 
lahko zgradili kolesarske poveza-
ve na relacijah Kamnik–Stranje in 
Kamnik–Vrhpolje.
Roki izvedbe za vse naštete pro-
jekte so med leti 2020 in 2022. 
Preden se bodo zasadile prve lo-
pate, pa bo treba predvsem pri 
zadnjih dveh projektih pridobiti 
potrebna zemljišča, ki so še v za-
sebni lasti. Pri tem pa svetnice in 
svetniki LMŠ apeliramo na vse las-
tnike, da se odzovejo vabilu Obči-
ne Kamnik in so konstruktivni pri 
dogovorih o odkupu zem ljišč.

Igor Žavbi, podžupan

Kamnik, kolesarsko mesto
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Zaradi korektnega infor-
miranja javnosti prosimo 
za objavo popravka članka 
Ustanovili lokalna odbora 
Levice in SAB, objavljene-
ga 21. septembra, saj na-
vedbe, ki se nanašajo na 
stranko DeSUS, ne držijo. 
Netočnosti v članku pripi-
sujemo iskanju političnih 
koristi za nekatere ob bli-
žnjih lokalnih volitvah. Ob 

odhodu omenjenih dveh 
bivših članov smo si na-
mreč oddahnili in jima že-
limo uspehov.
Sicer pa vsi na skupščinah 
kamniškega DeSUS-a izvo-
ljeni člani vodstva kamni-
škega DeSUS-a še vedno 
vodijo kamniški DeSUS in 
ga bodo vodili tudi na bli-
žnje lokalne volitve. 
Prav tako je stranka DeSUS 
v Kamniku vse močnejša, 
saj od svoje ustanovitve da-
lje beleži znatno rast član-

stva – samo v zadnjih manj 
kot treh mesecih je število 
članov poraslo za okoli 15 
odstotkov.
Člani kamniškega DeSUS-a 
bomo še naprej aktivni za 
realizacijo programa De-
SUS, ki je v korist upokoje-
nih in ostalih generacij, saj 
tudi naš Kamnik potrebuje 
iskrenost, znanje, izkušnje 
in odločnost.
Marija Vanda Sajovic Verbo-
le, stiki z javnostjo Občinski 
odbor DeSUS Kamnik

Popravek
Jasna Paladin

Kamnik – Začel se je okto-
ber in s tem projekt Mesec 
požarne varnosti, ki ga vsa-
ko leto izvede Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in 
reševanje v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Slovenije in 
Slovenskim združenjem za 
požarno varstvo. 

Vsako leto v ospredje posta-
vijo eno tematiko in letos je 
to številka za klic v sili – 112.
Slovenija je številko 112 uve-
dla že leta 1997 kot druga 
država v Evropi, a vsako-
dnevna praksa kaže, da smo 
ljudje kljub enaindvajsetle-
tni uporabi in stalni promo-
ciji še vedno premalo osveš-
čeni in poučeni o možnosti 

uporabe številke za klic v sili 
ter o pomenu poznavanja in 
pravilni uporabi številke za 
uspešno in pravočasno akti-
viranje gasilcev in drugih 
reševalnih enot. Organiza-
torji so izdali zloženko in 
plakat, z različnimi aktiv-
nostmi pa bodo mesec po-
žarne varnosti obeležili tudi 
gasilci v občini Kamnik.

Mesec požarne varnosti
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Občani predlagajo projekte

Za Svetniško skupino Lista Dušana 
Papeža so predlogi občanov vedno 
pomembni in zato smo jih pri pripra-
vi proračuna skušali upoštevati. V 
prihodnje želimo, da se Kamnik 
pridruži občinam, ki izvajajo t. i. par-
ticipativni proračun. To pomeni, da 
občani lahko odločajo o porabi dela 
občinskega proračuna in o projek-
tih, za katere želijo, da so izvedeni. 
Občani velikokrat menijo, da obči-
na ne prepozna pravih prioritet v 
njihovem okolju. Naj predstavimo, 
kako se občine lotevajo sprejema-
nja participativnega proračuna. 
Najprej določijo delež proračuna, ki 
ga bodo namenile predlogom ob-
čanov. Večina občin se odloča za 
razdelitev financ po krajevnih sku-
pnostih (KS) in glede na število pre-
bivalcev. Projekti, ki jih predlagajo 
občani, se nato pregledajo, izbrani 
pa so tisti, ki so izvedljivi v aktual-
nem letu proračuna. O tem, kateri 
projekt izmed predlaganih bo izve-

den, odločijo krajani z glasovanjem. 
Občine za pripravo projektov orga-
nizirajo tudi delavnice. Naj navede-
mo primera - Mestna občina Nova 
Gorica je v 2018 za participativni 
proračun namenila 250.000 evrov, 
občina Renče – Vogrsko (4500 
prebivalcev) bo 2019 zanj namenila 
približno 55.000 evrov. Občani 
tako soodločajo o razporeditvi dela 
proračuna in bolj neposredno odlo-
čajo o razvoju domačega kraja. 
Svetniška skupina Dušana Papeža 
zato meni, da je treba v pripravo 
naslednjega občinskega proračuna 
vključiti tudi možnost participacije 
občanov oziroma pripraviti vse po-
trebno, da bo takšen proračun mo-
goče sprejemati v prihodnje. 
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Občanke in občane občine Kamnik 
v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 18. uri 

vabimo na 

DELAVNICO URE IN OVE 
(URE – učinkovita raba energije, OVE – obnovljivi viri  

energije), ki bo v dvorani Javnega zavoda Mekinjski sa-
mostan (Polčeva pot 10).  

PROGRAM
18.00 Registracija udeležencev
18.10  Uvodni pozdrav,  

Anton Pogačnik, direktor LEAG
18.15   Optimalna izbira ogrevalne naprave  

Andrej Svetina, energetski svetovalec mreže ENSVET
18.30  Toplotne črpalke  

mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže ENSVET
18.45  Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih  

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET
19.00  Pomen kakovosti zunanjega in notranjega zraka  

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET
19.15  Finančne spodbude EKO Sklada, slovenskega  

okoljskega javnega sklada  
mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže ENSVET 

19.30 Razprava 

Delavnica je brezplačna. 
Udeleženci bodo imeli tudi možnost individualnega brezplač-
nega neodvisnega energetskega svetovanja.
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Občina Kamnik

Odziv na članek Jubilej veli-
koplaninske kapele, objavljen 
v Kamničanki 17. avgusta 
2018
Malokdo se še spominja do-
godkov ob blagoslovitvi prve 
kapelice, blagoslovljene 31. ju-
lija 1938. leta. Dobro pa se še 
nekateri spominjamo blagoslo-
vitve sedanje, ker smo bili pri-
sotni pri tem dogodku. Nekaj 
simboličnega je bilo tistega 
dne. Planšarske koče na Veliki 
planini so bile kot stari očaki, 
ki nemo, a prepričljivo govori-
jo o nekdanjih časih. V proce-
siji smo verniki od Sv. Primo-
ža na Veliko planino pospre-
mili podobo Marije Snežne. 
Na prostem pred kapelo na 
Veliki planini je bil priprav-
ljen daritveni oltar, kamor sta 
cerkvena ključavničarja pri 
Sv. Primožu Lojze Štritof in 
Štefan Slevec v spremstvu 
planšarjev v tradicionalnih 
nošah postavila podobo Mari-
je Snežne, ki je od tedaj vseh 
planšarjev, bajtarjev in ljubite-
ljev gora zavetnica. Posebno 
pozornost so takrat vzbujali 
možati planšarji z velikimi čr-
nimi klobuki ter rogovi, na 
katere so občasno trobili. Z 
valom ploskanja in pritrkava-

Kapela Marije 
Snežne na Veliki 
planini

Prejeli smo
njem smo verniki sprejeli nad-
škofa Alojzija Šuštarja, ki je 
blagoslovil kapelo pred več kot 
šest tisoč verniki 7. avgusta 
1988. leta. Na podobici, ki 
smo jo dobili ob blagoslovitvi, 
je pisalo, da so v letih 1944/45 
skupaj s kočami Nemci (in ne 
domobranci, kot je pisalo v 
enem od prejšnjih člankov) po-
žgali kapelo, ker je oddajala 
zavetje partizanom. Vsa po-
vojna leta so si planšarji pri-
zadevali za postavitev nove 
kapele. Takratni stranjski žu-
pnik France Gačnik je pisal 
prošnje na različne ustanove, 
da se kapelica zopet postavi, a 
takratna »oblast« je še maše 
na prostem prepovedala. Žu-
pnik Gačnik ni odnehal, 
čeprav so mu občinski možje 
pojasnjevali, da ni potrebe, da 
se postavlja nova kapela. Za-
vrnjene prošnje Gačnika niso 
prepričale, zato je vedno poši-
ljal prošnje na mnoge najra-
zličnejše ustanove. Leta 1988 
je dobil dovoljenje. Planšarji 
in bajtarji so takoj zabetonira-
li temelje in postavili lesno 
ogrodje. Prostovoljcev ni manj-
kalo, pomagali so tudi stranj-
ski gasilci, domači tesarji, mi-
zarji, pleskarji in krovci so 
delo opravili brezplačno. 
Načrte za kapelo, posvečeno 
Mariji Snežni, je po vzorcu 
nekdanje naredil inž. arh. 
Emil Fijavž.
To so moji spomini na dogod-
ke tistih dni.

Mara Mlakar,  
Županje Njive

Jasna Paladin

Kamnik – V Domu kulture 
Kamnik, ki ga upravlja Za-
vod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, so do 1. 
oktobra, ko se je iztekla re-
dna prodaja abonmajev za 
sezono 2018/2019, prodali 
sto abonmajev več kot v lan-
ski sezoni. »Letošnje zani-
manje za abonmaje je pre-
seglo naša pričakovanja, 
kar dokazuje, da smo prip-
ravili dovolj pester in razno-
lik program, v katerem se 
lahko vsakdo najde. Pose-
bej pa nas navdušuje, da se 
zanimanje za program 
Doma kulture Kamnik širi 
tudi v kraje iz širše okolice, 
saj obiskovalci prihajajo 
tudi iz Ljubljane, Radomelj, 
Komende, Trzina, Domžal 
ter celo iz Celja in Železni-

kov,« pravi v. d. direktorja 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik dr. Tomaž 
Simetinger.
Za letošnjo sezono so v 
kamniškem kulturnem 
domu sicer razpisali tri 
abonmaje: Maistrov abon-
ma, Abonma Kam'na'smeh 
in Abonma Kam'nček, ker 
pa je v posameznih abonma-
jih nekaj mest še na voljo, so 
vpis novih abonentov po-
daljšali vse do prvih 
abonmajskih predstav, ki se 
začenjajo prav v teh dneh.
So pa kljub začetku sezone 
v Domu kulture Kamnik in 
v Klubu Kino dom v torek 
(do nadaljnjega) odpovedali 
vse pogostitve, saj so opazili 
škodljive insekte. K uniče-
nju so že pristopili in teža-
va naj bi bila v nekaj dneh 
rešena.

Podaljšanje vpisa 
abonmajev
V Domu kulture Kamnik zadovoljni začenjajo 
novo sezono – prodali so sto abonmajev več za 
odrasle kot v lanski sezoni.

Jasna Paladin

Kamnik – Časa za vlaganje 
županskih kandidatur je še 
nekaj, za zdaj je znanih šest 
kandidatov.

Prvi kandidaturo vložil 
Sandi Uršič
Kot prvi je kandidaturo za 
župana uradno vložil Sandi 
(Aleksander) Uršič, neodvi-
sni kandidat iz Črne, ki je 
moral zbrati potrebno števi-
lo glasov volivcev in bo kan-
didiral ob podpori svoje Lis-
te Sandija Uršiča. Zakaj se 
je odločil za kandidaturo in 
kakšen je njegov program, 
je skupaj s svojimi podpor-
niki javnosti predstavil na 
novinarski konferenci, ki jo 
je sklical v ponedeljek, 1. ok-
tobra, v Slomškovi dvorani 
Samostana Mekinje. Med 
glavnimi cilji programa je 
omenil več novih delovnih 
mest v občini, več spodbud 
za gospodarstvo in kmetij-
stvo v občini, oživitev opuš-
čenih gospodarskih poslopij 
v občini, razvoj turističnih 
destinacij, boljšo cestno, že-
lezniško, kolesarsko, ener-
getsko in komunalno infra-
strukturo, boljšo kakovost 
življenja, več podpore špor-
tnikom in kulturnikom, 

predvsem pa več odprtega 
dialoga z vsemi občani ter 
posameznimi krajevnimi 
skupnostmi. »Zadnja leta 
poslušam, kako se v Kamni-
ku nič ne da, in želim si 
spremeniti takšen način raz-
mišljanja,« je dejal Uršič, ki 
je kot predsednik Plavalne-
ga kluba Kamnik znan pred-
vsem v športnih vrstah.

Svoj program je že 
predstavil Matej Slapar
Že nekaj dni pred njim se je 
na novinarski konferenci na 
Starem gradu s svojimi pod-
porniki kot županski kandi-
dat predstavil tudi aktualni 
podžupan Matej Slapar, ki 
pa bo uradno kandidaturo 
vložil te dni. Čeprav bo kan-
didiral ob podpori stranke 
NSi, katere član je, in mu 
podpisov ni treba zbirati, po-
udarja, da si želi čim širše 
podpore občanov in tudi 
strank (z nekaterimi se za 
podporo še dogovarja). Nje-
gove vrline je v uvodu 
predstavil kamniški posla-
nec ter Slaparjev strankarski 
kolega in osebni prijatelj 
Matej Tonin, ki je poudaril, 
da ima Matej Slapar kot uni-
verzitetni diplomirani eko-
nomist veliko podjetniškega 
znanja, da je potrpežljiv ter 

da se zna pogovarjati. Matej 
Slapar, ki je pred dnevi do-
polnil 34 let, je že tretji man-
dat občinski svetnik, zadnja 
štiri leta je podžupan, zelo 
aktiven pa je bil tudi kot 
predsednik KS Mekinje. 
»Sem zagnan, pri svojem 
delu natančen, samokritičen 
in vztrajen, želje Kamniča-
nom pa zelo dobro poz-
nam,« je poudaril in 
predstavil pet ključnih točk 
svojega programa (močno 
gospodarstvo, turizem, 
kmetijstvo, mladi in mlade 
družine, kakovost bivanja).

Igor Žavbi ima podporo 
predsednika vlade
Svojo kandidaturo je že ko-
nec avgusta na družabnem 
omrežju napovedal tudi ak-
tualni podžupan v začas-
nem opravljanju funkcije 
župana Igor Žavbi, ki bo 
kandidiral ob podpori Liste 
Marjana Šarca in bo kot tes-
ni sodelavec aktualnega 
predsednika vlade eden tis-
tih, ki bi imel najtesnejše 
povezave z ministrstvi in 
drugimi državnimi organi. 
Svoj program in člane liste 
bo predstavil na novinarski 
konferenci predvidoma pri-
hodnji teden, ko bo tudi vlo-
žil kandidaturo.

Danes se bosta 
predstavila Matjaž 
Zorman in Dušan Papež
Danes, 5. oktobra, bo svojo 
kandidaturo na novinarski 
konferenci uradno najavil 
Matjaž Zorman, lastnik 
Slovenia Eco resorta, ki se 
bo za županski stolček po-
tegoval kot kandidat stran-
ke SDS.
Prav tako danes, 5. oktobra, 
bo svojo kandidaturo ura-
dno najavil Dušan Papež, ki 
pripravlja novinarsko konfe-
renco na Veliki planini. 
Kandidiral bo ob podpori 
svoje Liste Dušana Papeža.

Tone Smolnikar bi bil 
znova župan 
Kandidaturo za župana je 
nekoliko presenetljivo naja-
vil tudi nekdanji župan An-
ton Tone Smolnikar (Lista 
Toneta Smolnikarja), ki pra-
vi, da mu energije ne manj-
ka; javnosti se bo s progra-
mom predstavil v teh dneh. 

V DeSUS-u so z imeni 
še skrivnostni
Svojega kandidata bodo v 
ponedeljek predstavili tudi 
v stranki DeSUS, a nam 
pred tem imena še niso že-
leli izdati.

Županski kandidati 
se predstavljajo
V nedeljo, 18. novembra, bomo volili župane in občinske svetnike. Politične stranke in neodvisni 
kandidati se na volitve že pripravljajo s polno paro. Kamničani bomo zagotovo dobili novega župana, 
Marjana Šarca bo skušal nadomestiti eden od vsaj šestih za zdaj znanih kandidatov.
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

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

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

OBČINA KAMNIK

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
SOBOTA, 13. IN 20. OKTOBER

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
 
V soboto, 8. in 15. aprila 2017, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju 
Občine Kamnik. Akcija bo izvedena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst 
nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah: 

 
SOBOTA, 8. APRIL 2017 SOBOTA, 15. APRIL 2017
URA LOKACIJA URA LOKACIJA 
8.00-8.45 MOTNIK – pri pošti 8.00-8.45 KRIVČEVO – pri gostilni Jurček 

9.00-9.45 ŠPITALIČ – pri gasilskem domu 9.00-9.45 PODSTUDENEC – pri nekdanji trgovini Petek 

10.00-10.45 TUHINJ – pri bencinski črpalki Petrol 10.00-10.45 ČRNA – pri trgovini Črna 

11.00-11.45 TUHINJ – pri nekdanji trgovini Oreh 11.00-11.45 STAHOVICA – pri podjetju Calcit 

12.00-12.45 LAZE – pri trgovini Tuš 12.00-12.45 STRANJE – pri OŠ Stranje 

13.00-13.45 ŠMARTNO – pri OŠ Šmartno  13.00-13.45 GODIČ – pri domu krajevne skupnosti 

14.00-14.45 PŠAJNOVICA – Pestotnik Srečo 14.00-14.45 MEKINJE – pri podjetju Zarja 

15.00-15.45 SNOVIK – pri termah Snovik 15.00-15.45 TUNJICE – pri PŠ Tunjice 

    

8.00-8.45 VRANJA PEČ – pri PŠ Vranja peč 8.00-8.45 KAMNIK / ZAPRICE – pri železniški postaji 

9.00-10.45 KAMNIK / NOVI TRG – pri GSŠ Rudolfa Maistra 9.00-9.45 PODGORJE – pri domu krajevne skupnosti 

11.00-12.45 KAMNIK / FUŽINE – pri Domu kulture 10.00-10.45 ŠMARCA – pri gasilskem domu 

13.00-13.45 VRHPOLJE – pri nekdanjemu marketu Nevlje 11.00-11.45 ŠMARCA – pred nekdanjo gostilno Goručan 

14.00-14.45 SELA / ROŽIČNO – pri PŠ Sela 12.00-12.45 VOLČJI POTOK – pri domu krajevne skupnosti 

15.00-15.45 SREDNJA VAS – pri trgovini Tuš 13.00-13.45 KAMNIK / DUPLICA – pri nekdanjem kulturnem domu 

  14.00-14.45 BAKOVNIK – pred trgovino Tuš 

  15.00-15.45 KAMNIK / PEROVO – na parkirišču na Livarski ulici 

 
V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE 
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BATERIJE
AKUMULATORJE
MOTORNA OLJA

JEDILNA OLJA
FLUORESCENTNE CEVI

BARVE, LAKE, LEPILA, ČRNILA
ČISTILA

KOZMETIKO
SPREJE

ZDRAVILA

KISLINE IN ALKALIJE
PESTICIDE

TOPILA
FOTOKEMIKALIJE

ONESNAŽENO EMBALAŽO

OBČINA KAMNIK 
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

SOBOTA, 13. IN 20. OKTOBER  
 

SOBOTA, 13. OKTOBER 2018 SOBOTA, 20. OKTOBER 2018 
URA LOKACIJA URA LOKACIJA 

8.00-8.45 
MOTNIK 
pri pošti 8.00-8.45 

KRIVČEVO 
pri gostilni Jurček 

9.00-9.45 ŠPITALIČ 
pri PGD Špitalič 

9.00-9.45 PODSTUDENEC 
pri ekološkem otoku 

10.00-10.45 
GOLICE 
pri Petrolu 10.00-10.45 

ČRNA PRI KAMNIKU 
pri trgovini Črna 

11.00-11.45 
ZGORNJI TUHINJ 
parkirišče pod cerkvijo 11.00-11.45 

STAHOVICA 
na parkirišču pred podjetjem Calcit 

12.00-12.45 
LAZE V TUHINJU 
avtobusno postajališče pri gostilni Lovec 

12.00-12.45 
ZGORNJE STRANJE 
pri OŠ Stranje 

13.00-13.45 
ŠMARTNO V TUHINJU 
pri OŠ Šmartno  13.00-13.45 

GODIČ 
pri domu krajevne skupnosti 

14.00-14.45 
PŠAJNOVICA 
Pestotnik Srečo 14.00-14.45 

MEKINJE 
pri podjetju Zarja Kovis (ekološki otok) 

15.00-15.45 
SNOVIK 
pri termah Snovik 15.00-15.45 

TUNJICE 
pri PŠ Tunjice 

    

8.00-8.45 
VRANJA PEČ 
pri PŠ Vranja peč 8.00-8.45 

KAMNIK – ZAPRICE 
pri železniški postaji 

9.00-10.45 
KAMNIK – NOVI TRG 
pri GSŠ Rudolfa Maistra 9.00-9.45 

PODGORJE 
pri domu krajevne skupnosti 

11.00-12.45 
KAMNIK – FUŽINE 
pri Domu kulture Kamnik 10.00-10.45 

ŠMARCA 
pri PGD Šmarca 

13.00-13.45 
VRHPOLJE 
pri vrtcu Sonček 11.00-11.45 

ŠMARCA 
pri gostilni Špajza 

14.00-14.45 
SELA – ROŽIČNO 
pri PŠ Sela 12.00-12.45 

VOLČJI POTOK 
pri domu krajevne skupnosti 

15.00-15.45 
SREDNJA VAS 
pri marketu Tuš 

13.00-13.45 
KAMNIK – DUPLICA 
Jakopičeva ulica 11 

  14.00-14.45 
BAKOVNIK 
Tuš market Bakovnik (Ljubljanska c. 14) 

  15.00-15.45 
KAMNIK – PEROVO 
nasproti Zikove u. 10, pri trafo postaji 

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE: 

 

Jasna Paladin

Kamnik – Stičišče NVO 
osrednje Slovenije bo v to-
rek, 16. oktobra, ob 17. uri v 
prostorih Mladinskega cen-
tra Kotlovnica organiziralo 
delovno srečanje Lokalni iz-
ziv za Kamnik, ki ga bodo 
združili s Šolo za župane, ki 
poteka po vsej Sloveniji. 

Na srečanju bodo zainteresi-
rani razpravljali o treh te-
mah, in sicer kako povečati 
medgeneracijsko sodelova-
nje in prostovoljstvo, kako 
obdržati mlade v lokalnem 
okolju ter kako zmanjšati 
količino zavržene hrane. 
Na dogodek so vabljeni 
predstavniki nevladnih or-
ganizacij (društva, zavodi, 

ustanove) in županski kan-
didati. Cilj dogodka je, da 
županski kandidati pobude 
in rešitve umestijo v svoje 
programe. Na brezplačen 
dogodek se je treba prijavi-
ti. Če niste prejeli prijavni-
ce preko elektronske pošte, 
pišite na info@consulta.si 
ali pokličite na 059 927 
619.

Lokalni izziv v Kamniku

Jasna Paladin

Vrhpolje – Na klepet ob kavi, 
kakor so dogodek poimeno-
vali, so ministrico za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandro Pivec povabi-
li člani Čebelarskega društva 
Kamnik in kamniške iz-
postave Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije. Da 
gre za področje, kjer obstaja 
vrsta odprtih vprašanj, je do-
kazala velika udeležba – v 
gostišču Repnik se jih je 
zbralo več kot sto.
Velika udeležba je presene-
tila tudi ministrico, ki je v 
uvodu pojasnila, da sicer s 
sodelavci pospešeno pregle-
duje stanje na ministrstvu, a 
po zgolj nekaj tednih vode-
nja tega resorja na vsa vpra-
šanja še ne bo imela odgovo-
rov, se je pa kljub temu izka-
zala z vrsto konkretnih od-
govorov. Poudarila je, da je 

čas za kmete zdaj zelo po-
memben, saj se na ministr-
stvu že pospešeno priprav-
ljajo na načrtovanje prihod-
nje kmetijske politike, in si-
cer za obdobje po letu 2020. 
»Kmetijska politika prinaša 
nekaj bistvenih sprememb, 
ena največjih je ta, da bo v 
prihodnje vsaka članica EU 
morala oblikovati svojo stra-
tegijo na tem področju in ne 
bo več krovne, kot sedaj. To 
je za nas dobro, hkrati pa 
nam prinaša tudi večjo od-
govornost, izgovorov na-
mreč ne bomo več mogli 
imeti. Delovne skupine, ki 
bodo pripravile strategijo, so 
že oblikovane in pozivam 
vas, da preko svojih zdru-
ženj in institucij poveste 
svoje predloge, da bomo 
pripravili kar se da dober 
program, ki bo tudi izvedljiv 
v praksi,« je povedala in po-
udarila, da si bo prizadevala 

zmanjšati obilico birokracije 
v kmetijstvu, da bo ena od 
njenih prioritet povečanje 
samooskrbe s hrano in 
skrajšanje prehrambne veri-
ge od proizvajalcev do potro-
šnikov, razmišlja pa tudi o 
tem, da bi hrano izvzeli iz 
javnih naročil, da bi šole in 
vrtci lažje naročali lokalno 
hrano.
Prav ta področja so bila tudi 
ena od glavnih področij, ki 
jih v ospredje postavlja Jože 
Romšak, predsednik kam-
niške izpostave KGZS, Šte-
fan Virjant, predsednik če-
belarskega društva Kamnik, 
pa je posebej omenil še te-
žave, s katerimi se srečujejo 
čebelarji. Pogovor je tekel 
tudi o pozidavi kmetijskih 
zemljišč, napovedani ob-
davčitvi nepremičnin ter za-
konodaji, ki kmetom, čebe-
larjem in gozdarjem v pra-
ksi ni prijazna.

Na kavi z ministrico
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na 
enem svojih prvih uradnih obiskov v tej vlogi prisluhnila tegobam kmetov 
in čebelarjev na Kamniškem. 

Srečanja z ministrico se je udeležilo več kot sto občanov. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Projekt Krajevne 
skupnosti Kamnik center, ki 
si pred nekdanjo smodni-
šnico že vrsto let prizadeva 
vnovič postaviti kapelico sv. 
Barbare, zavetnice rudarjev, 
topničarjev in izdelovalcev 
nevarnih snovi, kjer je nek-
daj že stal, se bliža koncu.
Prejšnji petek so delavci pod-
jetja Žurbi namreč postavili 
betonsko ogrodje nove kape-
lice, ki jo je zasnoval arhitekt 
Primož Krt, v njej pa bo ko-
pija izvirnega kipa sv. Barba-
re, ki jo je že pred leti izdelal 
že pokojni kipar Miha Kač. 
Kapelica naj bi bila dokonča-
na do začetka decembra, naj-
kasneje do 4., ko sv. Barbara 
goduje, takrat pa bodo prip-

ravili tudi slovesen dogodek. 
Postavitev kapelice se je iz-
kazala za kar precejšen fi-
nančni zalogaj, saj je morala 

krajevna skupnost zbrati kar 
30 tisoč evrov, kar jim je us-
pelo s številnimi donacijami 
občanov in podjetij.

Sveta Barbara se vrača 
pred smodnišnico

Kapelico so začeli postavljati v petek, 28. septembra. 
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Jasna Paladin

Kamnik – V Knjižnici Fran-
ceta Balantiča Kamnik pro-
jekt Delimo znanje izvajajo 
od spomladi 2015, projekt 
pa ni postal priljubljen le pri 
nas, pač pa so ga opazili tudi 
na Finskem, kjer v bibliote-
karski stroki veljajo za vodil-
ne na tem področju. Milena 
Glušič je vtise iz Rovaniemi-
ja, mesteca na severu Fin-
ske, kjer so sredi septembra 

v tamkajšnji knjižnici gostili 
izobraževanja za laponske 
knjižničarje, delila z nami.

Zakaj menite, da so Finci za 
predstavitev izbrali prav vaš 
projekt Delimo znanje, in 
zakaj je zanje to zanimivo?
»Finci so projekt opazili lani 
na svetovnem knjižnično in-
formacijskem kongre-
su  IFLA WLIC v Wroclawu 
na Poljskem. Ideja in celo-
ten koncept tovrstnega ak-

tivnega povezovanja knjižni-
ce z lokalno skupnostjo se 
jim je zdel koristen in zani-
miv, želeli so o projektu iz-
vedeti več.«

Kaj jih je po vaši predstavitvi 
najbolj zanimalo? 
»Najbolj so jih zanimale 
konkretne organizacijske 
podrobnosti ter vpliv projek-
ta na okolico. Odziv je bil 
dober, glede na številna 
vprašanja po predavanju. 

Povratne informacije glede 
same predstavitve so bile 
pozitivne. Zanimalo jih je, 
kako stvari delamo pri nas, 
zahvalili so se za uporabne 
informacije.«

Bosta obe knjižnici zdaj kaj 
sodelovali?
»Vsakršna strokovna izme-
njava in sodelovanje je zelo 
dobrodošlo. Verjamem, da 
bo gostovanje na Finskem 
koristilo tako našim sever-

nim kolegom kot tudi nam. 
Seveda smo odprti za po-
dobna sodelovanja.«

Kaj vam bo še ostalo v spo-
minu?
»Knjižnica v Rovaniemiju je 
kulturni spomenik, delo 
znamenitega arhitekta Al-
varja Aalte. Navdušila me je 
sama arhitektura, prostor-
nost knjižnice in osvetlitev, 
ki je zaradi podnebnih spe-

cifik arktičnega pasu izje-
mno pomembna. Potem pa 
so tu še vse strokovne zade-
ve pri nas že pregovorno na-
prednih finskih knjižničar-
jev in knjižnic.
Moje gostovanje v Rovanie-
miju je bilo zelo prijetno in 
sproščeno. Na sever sem 
prenesla glas o vseh doma-
činkah in domačinih, ki z 
nami delajo to dobro zgod-
bo.«

Delimo znanje  
na severu Finske
Milena Glušič iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik se je septembra odzvala vabilu iz Finske  
in laponskim knjižničarjem predstavila projekt Delimo znanje, ki ga vodi v kamniški knjižnici.

Milena Glušič v knjižnici v Rovaniemiju na severu Finske  
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Kamnik – Neznani storilci so minuli teden povzročili večjo 
škodo na igralih v Keršmančevem parku. Nastalo škodo 
bodo v čim krajšem času skušali odpraviti javni delavci Za-
voda za turizem, šport in kulturo Kamnik, kjer so dejanje 
vandalov ostro obsodili. J. P.

V Keršmančevem parku na delu vandali
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Jasna Paladin

Laze v Tuhinju – V soboto, 
8. septembra, je Časopisno-
založniška družba Kmečki 
glas v sodelovanju z Občino 
Prevalje in Društvom kme-
tic Mežiške doline na Preva-
ljah pripravila izbor Mlada 
kmetica leta in Mladi gospo-
dar leta.
Za laskavi naziv se je pote-
goval tudi Rok Koncilja z 
Laz v Tuhinju, ki se je za so-
delovanje na tekmovanju 
odločil že lani, in na koncu 
osvojil odlično tretje mesto. 
Rok, ki je avgusta dopolnil 
28 let, je gospodar na doma-
či kmetiji, znani pod ime-
nom Pri Mlinarju, že od 
svojega dvaindvajsetega leta. 
Njegovi predniki so imeli 
tudi žago in mlin, danes pa 
na kmetiji obdelujejo dvaj-

set hektarjev lastnih in naje-
tih zemljišč in gospodarijo s 
tridesetimi hektarji gozda. 
Glavni dejavnosti sta gove-
doreja in gozdarstvo – redijo 
tako krave molznice kot 
bike, pomembna je tudi pro-
daja bukovih drv in sekan-
cev. Rok, ki ima še štiri brate 
in sestre, je kmetijo prevzel 
po končanem šolanju na 
Višji strokovni šoli na Bio-
tehniškem centru Naklo. Po 
izobrazbi je inženir kmetij-
stva in krajine.
Rok Koncilja je tudi predse-
dnik  Govedorejskega 
društva Kamnik, aktiven je v 
Strojnem krožku Pšata - Bi-
strica in v Društvu kranjske 
in tržiške podeželske mladi-
ne, v domačem okolju pa ga 
poznajo tudi kot animatorja 
oratorija, čeprav mu časa za 
to zdaj zmanjkuje.

V igri za mladega 
gospodarja leta
Osemindvajsetletni Rok Koncilja z Laz v Tuhinju 
je v izboru za mladega gospodarja leta osvojil 
tretje mesto.
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42 
EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

Bojana Klemenc

Kamnik – Kamničanka Daša 
Keber je grafična oblikoval-
ka, producentka kreativnih 
medijev, ilustratorka, obli-
kovalka in fotografinja. Med 
drugim soustvarja tudi 
predstavitvene animacije, 
logotipe, spletne strani in 
zabavne igrice za Android 
telefone. Mlada ustvarjalka 
je prva znanja za svojo krea-
tivno pot pridobila na Sred-
nji šoli za oblikovanje in fo-
tografijo, kasneje pa je zna-
nja in izkušnje še dopolnila 
na inštitutu SAE. Čeprav 
profesionalno deluje na raz-
ličnih področjih ustvarjanja, 
pa njena največja strast osta-
ja risanje, najsibo s čopičem 
na papir ali oblikovanje v 
digitalni podobi. Že od ma-
lih nog jo najbolj navdihuje-
jo narava in živali in še da-
nes ostajajo osrednji motiv 

njenih ustvarjalnih izražanj. 
Daša se zadnja leta predsta-
vlja tudi kot izrazita aktivist-
ka za pravice živali, je vegan-
ka, zato sama potrjuje, da v 
svojih ilustracijah živali želi 
ljudem približati njihove za-
nimive osebnosti in lastnos-
ti, ki jih delajo tako posebne, 
ter pokazati, da smo si v po-
membnih aspektih življenja 
celo zelo podobni.
Tokrat v knjižnici z akvareli 
predstavlja igrive ilustracije 
živali, med njimi kar nekaj 
podob mačk. »Velik navdih 
sta mi moji mačji posvojen-
ki. Bitjeca, ki me še posebej 
fascinirajo, pa so žuželke in 
verjamem, da bodo v mojem 
ustvarjanju vedno bolj priso-
tne,« pojasnjuje Daša. To je 
njena prva samostojna raz-
stava, v pripravi ima že na-
slednjo, močno pa si želi, da 
bi ilustrirala otroško slikani-
co.

Ilustracije živali
V avli Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik je do 
konca meseca na ogled razstava kamniške 
umetnice Daše Keber.

Daša Keber / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Kamnik – Kamniško Kultur-
no umetniško društvo Oksi-
moron zanima predvsem 
sodobno angažirano gledali-
šče, ki ima svoje lastne estet-
ske zakonitosti in se odziva 
na dogajanje v družbi. Mla-
da ustvarjalna energija se je 
tako v soboto in nedeljo, 29. 
in 30. septembra, v dvorcu 
Katzenberg soočila s svetom 
manipulacije.
Člani dramsko-umetniške 
skupine Oksimoron so se 
Kamničanom morda še zad-
njič v Katzenbergu predsta-
vili z razstavo uprizoritvenih 
del. Mladi umetniki, ki se že 
nekaj časa družijo v skupini 
Oksimoron, kar pomeni bis-
troumni nesmisel, so na za-
nimiv način obiskovalcem v 
šestih prizorih, v šestih pro-
storih, s šestimi režiserji 
predstavili svoje videnje ma-
nipulativnega sveta. Obisko-
valci, razdeljeni v pet sku-
pin, so bili na koncu v resni-
ci zmanipulirani ne le v po-
sameznih zgodbah, temveč 
tudi v dogajanju, saj je vsaka 
skupina doživela le štiri 
uprizoritve. Nastopajoči so 
se na gledalce obrnili z mis-
lijo o drugačnih idejah, isti 

temi in razstavi del, postav-
ljenih na ogled in posluh, ki 
jih ne gre spregledati, in do-
dajajo: »Zagonetnost člove-
kovega obstoja dodatno po-
večuje še sobivanje človeko-
vega svobodnega duha in 
manipuliranja. Je slehernik 
še svobodno bitje, če je ome-
jeno vsako njegovo dejanje? 
Kakšen smisel je v gledanju 
televizije in brskanju po 
družabnih omrežjih?«

V projektu, ki je nastal v 
koprodukciji KUD Oksimo-
ron, Mosquito teater, KD 
Priden možic in MC Kotlov-
nica s podporo Občine Ka-
mnik, so nastopili: Tanita 
Rose – Anja Bezlova z zgod-
bo Manipulacija potrošnika, 
Anže Slana in Martin 
Omovšek v (ne)opazen, ple-
salka sodobnega plesa Si-
mona Kočar v prizoru brez 
naslova, Aljoša Rebrača z 

Gogino sobo, Dejvid Kneže-
vić z Ma'atino tehtnico in 
Jošt Rogelj, Tjaša Rosalija 
Rems in Benjamin Zajc v 
zgodbi Benjamin Zajc: Pi-
ščanec je pečen, ko tempera-
tura mesa doseže 74 stopinj 
Celzija.
Oksimoronovci so znova po-
kazali, kaj bi lahko v dvorcu 
Katzenberg bilo, če bi bilo. 
Z manipulacijo ali brez, to 
je prepuščeno opazovalcu.

Svet manipulacije  
v Katzenbergu
Ob zaključku katzenberške poletne sezone so mladi kamniški ustvarjalci pripravili zanimiv večerni 
performans Zagonetni vozel.

Vsi sodelujoči v performansu Zagonetni vozel / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Klemenc

Kamnik – Umetniška pot 
mladega ilustratorja, ki je 
lani diplomiral na ljubljan-
ski Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje, se 
je začela že v otroštvu, oba 
starša sta namreč likovnika. 
Odraščal je v umetniško za-
činjenem okolju in se tudi 
sam zelo zgodaj začel preiz-
kušati na tej poti. Erič 
ustvarja predvsem v reali-
stični tehniki. Najbolj mu je 
zanimiva grafika, predvsem 
bakrorez, lesorez in jedkani-
ca, saj mu ta medij daje 
možnost bolj ostre upodobi-
tve in natančne izraznosti 
motiva. Zase pove, da je na-
šel svojo inspiracijo v tradi-
cionalnih grafičnih tehni-
kah in obrtništvu, kjer pre-
vladujejo koncentracija, 
umirjenost in meditacija.
Serija grafik, ki jo vsestran-
ski umetnik Miha Erič prvič 

predstavlja v našem mestu, 
je nastala v zadnjih dveh le-
tih med njegovimi koncer-
tnimi potovanji po Sloveniji 
in tujini. Miha je deset let 
ustvarjal črno-belo grafiko. 
Ko je opazoval pobarvane 

srednjeveške lesoreze in tis-
te, ki so bili odtisnjeni v 
prvih knjigah inkunabulah, 
ga je prešinilo. Ta stil je v 
njegovih grafikah zaživel, 
ko se je vrnil s koncertne 
turneje po Ameriki, dokonč-

no izrezljal matrice, jih od-
tisnil in pobarval, kar mu je 
dalo nov ustvarjalni zagon. 
Serija razstavljenih grafik 
ilustrira izpostavljene tre-
nutke in točke, ki so imele 
močan simboličen in vizua-
len naboj, ki ga je bilo treba 
ovekovečiti. Barva doda glo-
bino in ambient in tako pri-
kaže podobo, ki je časovno 
skorajda neopredeljiva. Vse 
skupaj deluje kot serija 
ilustracij za potopis oziro-
ma zgodbo, ki pa je de-
jansko že nastala, pripove-
duje Miha Erič, nepogrešljiv 
član skupine Prismojeni 
profesorji bluesa, vsestran-
ski umetnik, bluzovski ge-
nij na ustni harmoniki, ki 
zraven še slika in se ukvarja 
z grafikami.  
Odprtje razstave sta z glas-
benim programom pope-
strila sam avtor razstave na 
orglicah in Natalija Šepul 
Erič na citrah.

Pokrajinska grafika 
vsestranskega umetnika
V torek, 18. septembra, je bilo v Domu kulture Kamnik odprtje razstave linorezov in lesorezov 
mladega umetnika Mihe Eriča.

Miha Erič / Foto: Bojana Klemenc
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Gora – Knjiga v šestih po-
glavjih je delo našega rojaka 
profesorja Braneta Šimenca. 
Grafični izdelki so delo Mar-
jete Gale in Jožefa B. Moto-
ha. Zadnje poglavje o zgodo-
vini, obnovi in poslikavi 
cerkve sv. Miklavža pa je 
napisala odgovorna konser-
vatorka mag. Maja Avguštin.
Knjiga ni samo pripovedno, 
temveč tudi globoko zgodo-
vinsko delo. Avtor knjige je 
vsakemu detajlu prišel do 
dna. Večkrat je obiskal Zavod 
za varstvo kulturne dediščine 
v Kranju, Nadškofijski arhiv 

Ljubljana, NUK Ljubljana, 
župnijski arhiv Šmartno, po-
sameznike, ki so imeli zaseb-
ne arhive, ljudi, s katerimi je 
napravil intervjuje, in še 
mnoge druge, ki so ali pa so 
bili povezani z Goro. 
V prvem poglavju nas avtor 
popelje v tretje in prvo stole-
tje pred Kristusom. V tem 
poglavju se lahko prepriča-
mo, da ni po Tuhinjski doli-
ni tekel samo potok Nevlji-
ca, temveč so tu že takrat 
prebivali ljudje; dokaz za to 
so tudi ostanki naselbine, ki 

so se pokazali ob zadnjem 
žledolomu. Zgodovino na-
daljuje do protiturškega 
obrambnega tabora, ki je bil 
tu, na Gori, in mu je prilo-
žen spisek v vojsko vključe-
nih kmetov iz Špitaliča v 
Tuhinjski dolini leta 1582. V 
tem obrambnem obzidju je 
bila tudi kašča in prostor za 
živino, kjer so kmetje spra-
vili žito in živali, da so lahko 
preživeli, ko so po dolini 
pustošile različne tolpe lju-
di. Natančen je tudi opis 
vzdrževanja objektov na 
Gori, ki ga je obnavljala gor-
ska soseska pod vodstvom 
župnije oz. župnikov iz 

Šmartna vse tja do leta 
2003, ko se je ustanovilo 
Turistično društvo Gora sv. 
Miklavž, ki je skupaj z gor-
skima ključarjema prevzelo 
obnovitvena dela stavb na 
Gori in podpisalo pogodbo z 
Ljubljansko škofijo.
Avtor zanimivo in z dobršno 
mero tankočutnosti, včasih 
kar hudomušno opisuje vse 
športne, etnološke in verske 
aktivnosti, ki se dogajajo na 
Gori.
Seveda pa sedanjosti ne mo-
remo razumeti, če ne poz-

namo preteklosti, zato se je 
tudi odločil, da se pogovori z 
živimi pričami, ki so živele 
na Gori in ki še živijo v gor-
skih vaseh. Odločil se je za 
prave ljudi, ki so mu pove-
dali, kako trd in krut je bil ta 
gorjanski kruh, o delu in 
šoli, ki so jo poredkoma obi-
skovali, in selitvi v daljne 
dežele za boljši kruh. Seve-
da pogovore zaključijo s 
tem, da je sedaj vse drugače, 
boljše, lepše, srečnejše, 
skratka lagodnejše, saj so 
jim cesta in avtomobili prib-
ližali dolino, mesto Kamnik 
in delovna mesta.
Ko smo se na Upravnem od-
boru društva pred letom dni 
z avtorjem začeli pogovarjati, 
da bi bilo dobro, da bi bili vsi 
zgodovinski viri in vse zgod-
be o Gori na enem mestu, 
smo razmišljali o brošuri, ki 
bi imela osemdeset strani. 
Nastala pa je knjiga s trdimi 
platnicami s 180 stranmi 
zgodovinskega, zanimivega 
in poučnega branja.
Na tem mestu se še enkrat 
zahvaljujem avtorju za izje-
mno strokovno in pogloblje-
no delo. Knjigo je pisal z 
veseljem in z zadovoljstvom 
raziskoval vse, kar se je doti-
kalo Gore. Hvala pa tudi 
predsedniku društva Jožetu 
Korošcu, ki je imel veliko 
dela in koordinacije z različ-
nimi strokovnjaki. Knjigo 
lahko kupite pri članih 
društva.

Sveti Miklavž na Gori
Petnajsto obletnico delovanja Turističnega društva Gora sv. Miklavž smo 
člani društva proslavili z izdajo knjige Sv. Miklavž na Gori.

Sprva smo razmišljali o brošuri, ki bi imela 
približno osemdeset strani. Nastala pa je knjiga 
s trdimi platnicami s 180 stranmi 
zgodovinskega, zanimivega in poučnega branja.

Jasna Paladin

Kamnik – Društvo upoko-
jencev Kamnik je prejšnji 
petek pripravilo vsakoletno 
prireditev s podelitvijo pri-
znanj za najboljše športnike 
v svojih vrstah. 
V društvu je aktivnih 
šestnajst sekcij. Na pokra-
jinskih igrah so prvo mesto 
letos osvojile igralke pikada, 
kegljačice in plavalke, drugo 
mesto kegljačice s kroglo na 
vrvici in tretje mesto strelke, 
med moškimi pa so prvo 
mesto osvojili kegljači, teni-
ški igralci in plavalci, drugo 
mesto kegljači s kroglo na 

vrvici ter strelci, tretje mesto 
pa šahisti. Pravico nastopa 
na državnih igrah so si pri-
borile igralke pikada ter 
kegljačice in kegljači. Igral-
ke pikada so osvojile drugo 
mesto, kegljačice osmo, 
kegljači pa deseto mesto. 
Po seštevku točk z različnih 
tekmovanj so se na prva tri 
mesta med članicami 
društva uvrstile Mimi 
Vrhovnik, Dragi Graoran in 
Dragi Virient, med člani pa 
Miha Prosen, Pavle Serša in 
Tone Klemenc. Grča športa 
DU Kamnik pa je po izboru 
vodij sekcij soglasno postal 
Peter Prijatelj.

Grča športa 2018  
je Peter Prijatelj

Peter Prijatelj / Foto: Občina Kamnik

Noč čarovnic za odrasle 
v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.

31. 10. 
od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, 
ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si

Upokojenci so se v keglja-
nju najprej pomerili na ob-
činskih tekmovanjih, nato 
na regijskih, v sredo, 19. 
septembra, pa še na držav-
nem tekmovanju. 
»Kamničani smo na regij-
skem tekmovanju maja v 
Kranju zmagali med 26 eki-
pami tako med moškimi kot 
med ženskami, zato smo 
imeli tudi na državnem tek-
movanju, ki smo ga po dol-

gih letih znova gostili v Ka-
mniku, velika pričakovanja,« 
nam je povedal Franci Po-
ljanšek, vodja kegljaške sek-
cije pri Društvu upokojencev 
Kamnik in najbolj zaslužen, 
da so tekmovanje gostili v Ka-
mniku. Hkrati je priznal, da 
so tekmovali nekoliko pod 
pričakovanji. Nekoliko so jim 
zagodle poškodbe in druge 
obveznosti, pa tudi sama or-
ganizacija je zahtevala veliko 
energije, tako da petčlanski 
ekipi nista bili takšni kot na 

regijskem prvenstvu.
A vsaj ena zmaga je ostala 
doma – med ženskami je 
namreč slavila Tatjana 
Hace. Med moškimi je zma-
gala ekipa Društva upoko-
jencev Marjeta na Dravskem 
polju, med ženskami pa eki-
pa Društva upokojencev 
Moste.
Organizatorji so znova po-
želi vrsto pohval za pripravo 
dogodka, ki so ga tudi po za-
slugi tehničnega delegata 
Mihe Prosena izpeljali na 
zelo visokem nivoju. Veliko 
zahvalo za to dolgujejo tudi 
Kegljaškemu klubu Ka-
mnik, kjer so jim na pomoč 
priskočili tudi s prostori.

Upokojenci gostili kegljače

Odprtja državnih iger v kegljanju so se udeležili tudi povabljeni gostje. / Foto: DU Kamnik

Zmagovalka med ženskami Tatjana Hace in vodja 
kegljaške sekcije DU Kamnik Franci Poljanšek
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Kristijan Erjavec

Kamnik – S starta pri izobra-
ževalnem domu Pekre so se 
gorski kolesarji v vseh katego-
rijah pognali hkrati, po dese-
tih kilometrih in premaganih 
649 višinskih metrih pa je bil 
cilj pri Bolfenku ob zgornji 
postaji Pohorske vzpenjače.
Med mlajšimi člani je Peter 
Zupančič ubranil naslov, v 
novi majici državnega prvaka 
je povedal: »Ena izmed zad-
njih tekem sezone je bilo da-
našnje državno prvenstvo v 
MTB-vzponu na Pohorje. 
Glede na samo sezono in tre-
nutno formo sem s samo vo-
žnjo zadovoljen, uspelo pa mi 
je ubraniti tudi naslov prvaka 
v svoji kategoriji do 23 let.«
Med tekmovalci do 17 let je 
Calcitu naslov prikolesaril 

Žle, že petega naslova držav-
ne prvakinje v tej sezoni se 
je razveselila Hana Kranjec 
Žagar. »Vzpon je bil dolg 
deset kilometrov in zato 
zame kar precej težek, sem 
pa zelo zadovoljna z rezulta-
tom in s svojim petim nazi-
vom državne prvakinje le-
tos. Čez ciljno črto sem priš-
la druga generalno v ženski 
razvrstitvi,« je povedala.
Drugo mesto v kategoriji eli-
te je osvojil Jure Belak, tik za 
zmagovalcem je končal tudi 
Mihael Štajnar v kategoriji 
do 19 let. Matic Kranjec Ža-
gar je delal družbo Žletu v 
konkurenci do 17 let.
Med vojaki so od Calcitovcev 
nastopili Iztok Arbajter, Val-
ter Tomšič in Rajko Novak. 
Zvrstili so se od drugega do 
četrtega mesta.

Trije calcitovci državni 
prvaki v vzponu
Pohorje je bilo prizorišče letošnjega državnega prvenstva v vzponu z gorskimi kolesi, od članov 
kamniškega Calcit Bike Teama so se prvih mest razveselili Peter Zupančič v kategoriji mlajših članov, 
Blaž Žle v konkurenci do 17 let in Hana Kranjec Žagar v kategoriji do 15 let.

Državni prvaki so postali Peter Zupančič, Hana Kranjec 
Žagar in Blaž Žle. / Foto: Calcit Bike Team

Leon Pirman

Kamnik – Moško ekipo Cal-
cita smo bili primorani po-
mladiti, delno zaradi po-
škodb, delno pa zaradi od-
hodov v druge sredine, pri 
dekletih pa večjih spre-
memb v igralskem kadru ni 
bilo.
V 1. kolu sta obe prvi ekipi 
gostovali. Fantje pri vedno 
zelo neugodni Litiji in vedno 
smo trepetali do zadnjih me-
tov za zmago in tudi tokrat 
ni bilo nič drugače. Med na-
šimi so bili najboljši Gašper 
Burkeljca, novi kapetan naše 
ekipe s 623 podrtimi keglji, 
Jure Starman s 603 in Peter 
Jantol s 581 podrtimi keglji 
in zmagali s 5:3. 

Dekleta pa so gostovala v Slo-
venski Bistrici pri ekipi Im-
pol in na žalost kar malce 
presenetljivo izgubila z 2:6. 
Irena Koprivc je bila s 562 
podrtimi keglji najboljša 
med igralkami Calcita, am-
pak vseeno je izgubila točko, 
čeprav je nasprotnica podrla 
26 kegljev manj. Noemi Živ-
kovič in Lidija Pirman sta 
edini dobili točko za Calcit.
Druga ekipa Calcita je v Ka-
mniku s kar 8:0 odpravila 
Izolo, medtem pa je tretja 
ekipa izgubila v Novem 
mestu.
Drugo kolo sta obe ekipi ig-
rali doma na domačem 
kegljišču v Mekinjah. Igralci 
so gostili Konjice iz Sloven-
skih Konjic, dekleta pa igral-

ke Litije. Obe ekipi sta zabe-
ležili zanesljivi zmagi, in si-
cer so fantje slavili z rezulta-
tom 7:1, dekleta pa kar 8:0.
Za Kamnik so nastopili: 
Gašper Burkeljca (614), Jure 
Starman (587), Matej Turk 
(573), Peter Jantol (562), 
Igor Zamljen (557) in Kri-
stjan Mijatovič (556). Med 
dekleti pa sta bili najboljši 
Irena Koprivc (552) in Noe-
mi Živkovič (545). Vendar je 
treba poudariti, da je zelo 
težko igrati proti očitno slab-
ši ekipi, saj je bilo že po 
prvih treh igralkah čez 200 
podrtih kegljev razlike. Tako 
imajo dekleta polovičen 
izplen v začetku sezone. V 
tretjem kolu gostujejo v Ce-
lju in ob letos zelo okrnjeni 

ekipi Celja lahko pričakuje-
mo tudi prvo zmago v gos-
teh.
Druga ekipa Calcita nadalju-
je z uspehi, tokrat so prema-
gali Škofjo Loko v Škofji 
Loki s 5:3 in 3297 podrtimi 
keglji. Tokrat so moštveno 
odigrali zelo dobro Matic 
Babnik (573), Marjan Dolin-
šek in Andraž Babnik (554), 
Mirjan Mlinarič (544), Miha 
Uršič (543) in Rudi Vidic 
(529). Tretja ekipa v 3. dr-
žavni ligi pa je bila poražena 
doma s strani mlade ekipe 
Adria iz Kopra.
Že trinajsto leto zapored se 
nadaljuje tudi občinska liga 
v kegljanju, v kateri lahko 
tekmujejo vsi, ki imajo radi 
kegljanje.

Začetek kegljaške sezone
Sredi septembra se je začela tekmovalna sezona 2018–19 za vse kegljače in kegljačice Kegljaškega 
kluba Calcit Kamnik.

Vanda Trobevšek

Zgornje Jarše – Iz Kamnika, 
Podgorja, Most pri Komen-
di, Mengša, Radomelj, 
Domžal in drugih krajev iz 
okolice dnevno prihajajo v 
Plesni klub Miki mladi ple-
salci, ki so na svetovnem pr-
venstvu v modernih tekmo-
valnih plesih v kategoriji 
street dance show dosegli 
odlične rezultate.
Tekmovanje je potekalo od 
20. do 23. septembra na Če-
škem. Med seboj so se po-
merili tekmovalci iz sedem-
najstih držav in treh konti-
nentov. 
Samo tekmovalci, ki so na 
državnem tekmovanju do-
segli najboljše rezultate, so 
imeli možnost nastopiti na 
tem ekskluzivnem tekmova-
nju. Z vrhunskimi rezultati 
na državnem nivoju se je tja 
odpravilo 65 članov Plesne-
ga kluba Miki. 
Prvo mesto in s tem naslov 
svetovnega prvaka v katego-
riji street show mladinci 
solo je osvojil Kamničan Va-
lentin Trobevšek s točko Mr. 
Bean. Prvo mesto je dosegel 
tudi njihov mladinski par v 

kategoriji street, člani kluba 
pa so se domov vrnili še z 
dvema drugima mestoma. 
Njihovi nastopi so bili s 
plesnega vidika tehnično do-
delani in energični, hkrati 

pa čutni in igrivi.
Odlični rezultati v številni 
konkurenci so sad trdega 
dela pod vodstvom trenerjev 
Andraža Mraka, Anje Jurić 
in Nastje Horvat.

Valentin plesni 
svetovni prvak
Valentin Trobevšek iz Plesnega kluba Miki je na 
nedavnem svetovnem prvenstvu v modernih 
tekmovalnih plesih v kategoriji street dance show 
med mladinci osvojil naslov svetovnega prvaka.

Valentin Trobevšek

Jasna Paladin

Kamnik – Svetovnega prven-
stva v modernih tekmoval-
nih plesih v disciplini show 
dance na Češkem sta se ude-
ležila tudi Živa Babnik in 
Grega Golob (na sliki), člana 
Plesnega kluba Šinšin, ki sta 
pred tem osvojila tudi naslov 
državnih prvakov. Na svetov-
no prvenstvo sta se priprav-
ljala mesec in pol in si med 

26 nastopajočimi pari priple-
sala odlično 4. mesto. Za ko-
reografijo in treninge je pos-
krbela njuna trenerka, koreo-
grafinja in idejna vodja Ana 
Medvešček. Spremljala in za 
tekmo pripravila ju je Simo-
na Kočar, plesalka in plesna 
učiteljica PK Šinšin, kostum 
pa je zašila Oksana Maren. 
Grega Golob je nastopil tudi 
med posamezniki v kategori-
ji dečkov in osvojil 9. mesto.

Plesalca Šinšina tik pod 
stopničkami
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Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik bo 
letos organiziral že 10. Vero-
nikin tek, ki bo sedmi letoš-
nji tek serije Gorenjska, moj 
planet. 
Tekači na najdaljši 10-kilo-
metrski trasi se bodo na pro-
go podali v soboto, 13. okto-
bra, ob 11. uri. Tek je lani 
prvič potekal na desetkilome-
trski trasi v enem krogu po 
mestu in okolici, za kar so 
organizatorji prejeli izredno 
pozitivne odzive tekačev.

»Takšen odziv je predsta-
vljal dodatno pohvalo za 
naš trud in zato smo se od-
ločili, da letos, na jubilej-
nem desetem teku, takšno 
traso ponovimo,« pravi 
Franci Kramar, vodja špor-
tnih programov na Zavodu 
za turizem, šport in kultu-
ro Kamnik. Trasa bo tako 
potekala po poti: Glavni 
trg–Samčev prehod–Šu-
tna–Kolodvorska–Šutna–
Kranjska cesta–Podgorje–
Pri gostilni preko polja po 
kolovozni poti–Jakopičeva 
ulica–Ljubljanska cesta–

Domžalska cesta mimo dis-
kontne trgovine v podhod–
Radomeljska cesta–preko 
podhoda po pešpoti ob 
Kamniški Bistrici do Tita-
nove brvi–Pot 27. julija–
Kovinarska cesta–Kajuhova 
pot–mimo šol v podhod–po 
prečni poti na Šutno–Glav-
ni trg.
Pred tekom na najdaljši raz-
dalji bo tekmovanje učenk 
in učencev na razdalji tisoč 
metrov. Najmlajši ljubitelji 
teka pa bodo prišli na vrsto 
ob 13.30, ko bo na sporedu 
tek otrok iz vrtca.

Trasa takšna kot lani
Najdaljša trasa letošnjega Veronikinega teka bo znova potekala v enem, 
desetkilometrskem krogu.

Miha Štamcar

Kamnik – Ker drugo žensko 
ekipo Calcita Volleyja v glav-
nem sestavljajo mladinke in 
kadetinje, bodo v novo sezo-
no krenile že dobro uigrane, 
saj se je zanje državno pr-
venstvo v mlajših kategori-
jah že začelo. Predvsem mla-
dinke so v novo sezono kre-
nile z visokimi cilji, saj zanje 
igrata tudi Eva Pogačar in 
Anja Zorman, ki bosta v 
novi sezoni nosili dres prve 
ženske kamniške ekipe ter 
Manja Jerala in Eva Zatko-
vič, ki sta prvi del lanske se-
zone prav tako igrali za varo-
vanke Gregorja Rozmana, 
vsekakor pa velja omeniti še 
kadetsko reprezentantko 
Zalo Špoljarič. »Medtem ko 
si z drugo člansko ekipo v 
svoji prvi prvoligaški sezoni 
želim predvsem ostati med 
najboljšimi slovenskimi klu-
bi, so v mladinskem držav-
nem prvenstvu naše želje 
višje postavljene. Začetek je 
bil obetaven, veseli me, da so 
dekleta v tekmovanje vstopi-
la resno in zbrano,« je po 
uspešnem začetku tekmova-
nja dejal Franci Obolnar, ki 
ob drugi članski ekipi vodi 
še mladinsko in prvo kadet-
sko ekipo Calcita Volleyja.
Podobno visoko zastavljene 
cilje ima tudi prva ekipa 
kamniških kadetinj, med-
tem ko drugo sestavljajo v 
glavnem starejše deklice. 
Nekaj podobnega je tudi pri 
kadetih, kjer bodo imeli 
Kamničani prav tako dve 
ekipi. Večja pričakovanja so 
v prvi ekipi, v kateri so igral-

ci, ki so lani med starejšimi 
dečki sezono končali na tret-
jem mestu. 
Medtem ko druga ženska 
kamniška ekipa pred začet-
kom sezone ne bo imela 
večjih težav z uigranostjo, 
bo to nekoliko drugače za 
odbojkarice, ki jih bo še dru-
go sezono zaporedoma vodil 
Gregor Rozman. Pred ura-
dnim začetkom sezone so 
gostovale na turnirju v Za-
grebu, kjer so osvojile drugo 
mesto, zato pa so bile boljše 
od aktualnih slovenskih dr-
žavnih prvakinj, Nove KBM 
Branika. Za nameček je bila 
Leja Janežič izbrana za naj-
boljšo prosto igralko turnir-
ja. »Počasi sestavljamo mo-
zaik, organizacija v sami igri 

se iz tekme v tekmo dviguje, 
seveda pa želim to, kar smo 
delali po vrnitvi s turnirja v 
Zagrebu, še nadgraditi,« 
razmišlja Rozman, ki bo s 
svojimi varovankami v 
prvem krogu 1. DOL za 
ženske gostoval v Šempetru, 
doma pa se bodo predstavile 
teden dni pozneje, ko bodo 
igrale s Koprčankami.
Prav tako 20. oktobra bodo 
svojo prvo domačo tekmo v 
1. DOL za moške odigrali 
tudi kamniški odbojkarji, ki 
jih bo prvič samostojno vo-
dil Aleš Hribar. Po dobri igri 
na močnem mednarodnem 
turnirju v Novem Sadu, kjer 
so osvojili drugo mesto, pre-
magali so tudi ACH Volley, 
so minulo soboto v Kanalu 

izgubili obe srečanji. Aktu-
alni državni prvaki, Lju-
bljančani, so jim vrnili za 
poraz v Vojvodini, boljši od 
njih pa je bil tudi Salonit. 
»Bolj kot sam izid me na 
pripravljalnih tekmah zani-
ma naša igra, predvsem to, 
kako delujemo na igrišču. 
Ne samo zaradi boljšega iz-
kupička, sem bil bolj zado-
voljen s turnirjem v Novem 
Sadu, medtem ko so se v 
Kanalu pojavljale napake, ki 
se nam v nadaljevanju sezo-
ne nikakor ne bodo smele. 
Do uradnega začetka sezone 
je še nekaj časa, verjamem, 
da bomo do takrat te napake 
že odpravili,« je teden dni 
pred začetkom državnega 
prvenstva dejal Aleš Hribar.

Rozmanove varovanke 
že začele sezono
Za prvo žensko člansko ekipo Calcita Volleyja se je letošnja sezona uradno začela že v sredo, ko so v 
kamniški športni dvorani gostile slovaški Strabag VC Bratislavo. Preostali dve članski ekipi se še 
pripravljata na začetek državnega prvenstva, ki se bo začelo 13. oktobra, prve pa bodo doma igrale 
novinke na prvoligaški sceni, odbojkarice druge ženske ekipe. Njihov prvi nasprotnik bo Nova KBM 
Branik. Z državnimi prvenstvi so že začeli v mladinski in kadetski konkurenci.

V soboto, 20. oktobra, bodo svojo prvo domačo tekmo v 1. DOL za moške odigrali tudi 
kamniški odbojkarji, ki jih bo prvič samostojno vodil Aleš Hribar. / Foto: Klemen Brumec

Nataša Planko

Kamnik – Tekmovalci, ki so 
morali opraviti s polovično 
razdaljo slovitega havajske-
ga Ironmana, ki letos beleži 
40. obletnico nastanka, so v 
koprskem zalivu preplavali 
1,9 km, se s kolesom podali 
v Italijo in nato napadli 
klance Črnega Kala, Kozine 
ter Kubeda in Svetega Anto-
na. Po 90 kilometrih kole-
sarjenja s kar 1300 višinski-
mi metri pa so se podali še 
na 21 kilometrov teka do 
Izole in nazaj v Koper.
Člane ekipe Trisport je 
sestavljalo dvajset posame-
znikov in dve ženski štafeti 
in domov so se vrnili s kar 
tremi pokali za prva mesta. 
Prvi pokal je pripadal klubu, 
ki je po seštevku točk tek-
movalcev premagal vse osta-
le klube, drugo zmago so 
priborile članice Trisporta 
Mamutk (Nataša Nolde – 
plavanje, Tina Brelih – kolo 
in Nataša Planko – tek), tre-
tja zmaga pa je v veteranski 
kategoriji pripadla Miru 
Kregarju.
Barve Trisporta so zastopali: 
med posameznicami Alen-
ka Vrečko, Tjaša Žnidar, 

Helena Bertoncelj in Andre-
ja Gradišar, potem dve štafe-
ti v sestavi Nataša Nolde, 
Tina Brelih, Nataša Planko 
ter Irena Rode, Urška Bu-
kovnik in Majda Vodnik, pri 
moških pa: Simon Koželj, 
Miha Pančur, Domen Hri-
bar, Boštjan Posedi, Gregor 
Berlisk, Frank Dobida, Gre-
gor Istenič, Matej Trpin, Ke-
ith Racman, Aleš Rode, Aleš 
Šuster, Matic Romšak, Mar-
ko Hren, Bojan Knap in še 
zadnji, najstarejši, po času 
pa prvi, Miro Kregar. 
Pomembno vlogo so člani 
Trisporta odigrali tudi pri 
organizaciji – v glavnem kot 
sodniki: Igor Škrjanc, Seba-
stjan in Žiga Podbevšek, 
Marko in Brigita Rode, To-
maž Planko, Borut Vovk ter 
Metka Mozetič in Sonja Ri-
fel kot predstavnici TZS. 
Naslednja postaja dolgopro-
gašev bo sredi oktobra pr-
venstvo Hrvaške v srednjem 
triatlonu, za člane Age gro-
up reprezentance pa konec 
oktobra nastop na evrop-
skem prvenstvu v srednjem 
triatlonu na Ibizi. Od Tris-
porta tja potujejo Tjaša Žni-
dar, Matic Romšak in Miro 
Kregar.

Prvi slovenski 
ironman
Kar 26 članov kamniškega Trisporta je sodelovalo 
in tudi končalo prvo izvedbo triatlona pod 
blagovno znamko Ironman na slovenskih tleh.

Tina Brelih, Nataša Nolde in Nataša Planko

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

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

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

Pretecimo ga!

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.si
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Bojana Klemenc

Kamnik – Vožnja uglednih 
džentelmenov – kar bi bil 
prevod avstralskega poime-
novanja The Distinguished 
Gentleman's Ride (DGR) – 
je dobrodelno druženje, ki 
se zgodi na isti dan po vsem 
svetu: v nedeljo, 30. sep-
tembra, že šestič zapored 
tudi v Sloveniji. Na ta dan se 
z istim razlogom v več kot 
devetdesetih državah in več 
kot 580 mestih zbere sto ti-
soč moških na motociklih. S 
svojo vožnjo in pojavo želijo 
opozoriti in ozavestiti jav-
nost o moških boleznih, 
predvsem raku prostate. Bo-
lezni, ki ima ob pravočas-
nem odkritju spodbudno 
napoved. Obenem ima do-
godek dobrodelno noto, saj 
se zbirajo sredstva za razi-
skovanje raka prostate. Le-
tos je organizatorjem z do-
nacijami udeležencev uspe-
lo zbrati več kot tri tisoč 

evrov. Tudi za letošnje dru-
ženje so se povezali z Dru-
štvom onkoloških bolnikov 
Slovenije, ki je vsem udele-
žencem predstavilo svoj vi-
dik te zahrbtne bolezni.
Udeleženci te vožnje se pri-
merno uredijo. Nadenejo si 
'polikane' suknjiče, zavežejo 
kravate ali metuljčke in zaja-
hajo svoj klasični ali prede-
lani motocikel. Prvič se jih 
je leta 2013 zbralo sedem-
najst, letos že 170, pove glav-
ni organizator prireditve 
Andraž Kopitar (na sliki). 
Vožnja motociklistov se je 
začela v Ljubljani in se za-
ključila v starem mestnem 
jedru Kamnika, kjer so pri 
znanem motoristu Jožetu 
Galičiču Jodlu v Cafe Racer 
Kavarnici na Glavnem trgu 
nadaljevali druženje do po-
znih popoldanskih ur. Vrvež 
motociklov, elegantnih dam 
in gospodov je dobro pope-
stril nedeljski utrip našega 
mesta.

Dobrodelna vožnja 
džentelmenov
Tudi letos se je Vožnja uglednih džentelmenov 
zaključila v Kamniku.
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Jasna Paladin

Kamnik – »Mesto Kamnik 
imenuje velikega slovenske-
ga pesnika in besednega 
umetnika, svojega odličnega 
in dragega gosta gospoda 
Otona Župančiča ob 50-le-
tnici njegovega rojstva v po-
častitev njegovega genialne-
ga dela in v priznanje drago-
cenih zaslug, ki si jih je pri-
dobil za kulturo in jezik slo-
venskega naroda, za svojega 
častnega meščana,« je zapi-
sano na diplomi, ki jo je žu-
panstvo Kamnika leta 1928 
podelilo Otonu Župančiču. 
Čeprav je bil šele drugi s 
tem častnim nazivom (štiri 
leta prej so v Kamniku za ča-
stnega občana razglasili ge-
nerala Rudolfa Maistra), je 
povezava pesnika s Kamni-
kom do danes že močno 
zbledela.
Zadnji od obsežnejših zapi-
sov sega v leto 1978, ko so v 
takratnem Kamniškem ob-
čanu ob stoletnici pesniko-
vega rojstva objavili pogovor 
z likovnico Fani Kratnar, ki 
je Župančiča osebno pozna-
la in je sodila v krog njego-
vih intelektualnih prijateljev, 
tako kot tudi dr. Josip Niko-
laj Sadnikar, Fran Albreht in 

drugi. Kot je med drugim 
povedala, se je na vrtu nek-
danje gostilne Pri vinski trti, 
katere lastnik je bil gostilni-
čar in klobučar Anton Vivo-
da, 'rodila' skorajda celotna 
pesnitev Veronika Deseni-
ška. Župančič je v letih po 
prvi svetovni vojni redno pri-
hajal počitnikovat v Kamnik; 
s svojo družino je stanoval v 
gradu Zaprice, rad pa je za-
hajal v omenjeno gostilno na 
vino, kjer je pisal, in to kljub 
dejstvu, da ni veljal za vese-
ljaka. V gostilni ga je najbolj 
privlačil sam ambient na 
vrtu, saj ga je žuborenje 
Mlinščice, ki je takrat še tek-
la tod mimo, pritegnilo k pi-
sanju, prav tako vonj po raz-
žaganem lesu iz sosednje 
Weiblove mizarne. Veronika 
Deseniška, tragedija v petih 
dejanjih, je izšla leta 1924.
Poleg omenjenega zapisa je 
ohranjenih še nekaj verzov, 
ki jih je Oton Župančič spi-
sal za svoje kamniške prija-
telje, ter le nekaj posame-
znih spominov, zato so toli-
ko bolj dragocene stare foto-
grafije in prizadevanja neka-
terih posameznikov, ki si 
želijo, da bi bili Kamničani 
bolj ponosni na povezavo s 
pesnikom Otonom Župan-

čičem. Mednje sodi tudi Da-
mijan Rostan, ki je skupaj s 
svojo mamo Ivico danes la-
stnik hiše na Parmovi ulici, 
kjer je nekoč bila gostilna 
Pri vinski trti. Hišo, ki je za-

radi spomeniške zaščite da-
nes praktično takšna, kot je 
bila pred sto leti, je Ivica Ro-
stan podedovala od gostilni-
čarjeve hčerke Milene Vivo-
da. Gostilne v pritličju sicer 
že vrsto let ni več, prav tako 
je precej manjši tudi nekda-
nji gostilniški vrt, ki je takrat 
segal vse do stavbe Alprema, 
saj današnje Usnjarske ces-
te takrat še ni bilo.
»Zgodovina me zelo zanima 
in cenim preteklost ter dedi-
ščino naših prednikov, zato 
se mi zdi škoda, da tako 
malo Kamničanov ve za to, 
kar se je dogajalo v tej hiši. 
Mesto bi moralo biti ponos-
no na takšne povezave z ve-
likimi Slovenci,« nam je po-
vedal Damijan Rostan, 
prepričan, da bi na Otona 
Župančiča in njegovo Vero-
niko Deseniško na hiši lah-
ko opominjala spominska 
plošča.
Morda pa bo za njeno posta-
vitev primeren čas prihod-
nje leto, ko bomo obeležili 
sedemdesetletnico pesniko-
ve smrti.

Oton Župančič 
ustvarjal v Kamniku
Letos mineva sto štirideset let od rojstva pesnika Otona Župančiča, Belokranjca, ki pa je bil tesno 
povezan tudi s Kamnikom. Občina mu je šele kot drugemu po vrsti podelila naziv častni občan, še 
manj Kamničanov pa ve, da je pesnik eno od svojih najbolj znanih del – Veroniko Deseniško – 
ustvaril na vrtu gostilne Pri vinski trti na današnji Parmovi ulici.

Oton Župančič (na levi) na vrtu nekdanje gostilne Pri 
vinski trti lastnika Antona Vivode, kjer je rad preživljal 
prosti čas in ustvarjal. Tu naj bi praktično v celoti nastala 
tudi pesnitev Veronika Deseniška. 

Damijan Rostan je ponosen na dediščino hiše, katere solastnik je skupaj s svojo mamo. 
Želi si le, da bi več Kamničanov vedelo, da je vanjo nekdaj zelo rad zahajal tudi pesnik 
Oton Župančič. / Foto: Jasna Paladin

Na vrtu nekdanje gostilne Pri vinski trti, katere 
lastnik je bil gostilničar in klobučar Anton 
Vivoda, se je 'rodila' skorajda celotna pesnitev 
Veronika Deseniška. Župančič je v letih po prvi 
svetovni vojni redno prihajal počitnikovat v 
Kamnik; s svojo družino je stanoval v gradu 
Zaprice, rad pa je zahajal v omenjeno gostilno 
na vino, kjer je pisal, in to kljub dejstvu, da ni 
veljal za veseljaka.
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Gostilna Pri vinski trti na današnji Parmovi ulici je bila 
nekdaj priljubljeno zbirališče umetnikov in kulturnikov, ki 
so povečini sicer spali v gradu Zaprice. Hiša je še danes 
praktično nespremenjena, le gostilne že dolgo ni več.
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJII_18_KAM_17
NALOGA

6 9 3 7 1
4 7 5 3 6

1 9
4 1 8

8 9
6 5 7

7 1 4
5 8 9 6 2 3

3 2 4 6

sudoku_LAZJII_18_KAM_17

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_KAM_17
NALOGA

3 5 2
6 1 4 8

4 3 9
6 2 8

8 9 3 2
1 8 4
3 5 2

6 8 7 9
4 1

sudoku_TEZJI_18_KAM_17

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_KAM_17
NALOGA

352
6148

439
628

8932
184
352

6879
41

sudoku_TEZJI_18_KAM_17

REŠITEV

358429176
269517348
714386925
437692851
896751432
521834769
143965287
682173594
975248613

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

sudoku_LAZJII_18_KAM_17
NALOGA

69371
47536

19
418

89
657

714
589623

3246

sudoku_LAZJII_18_KAM_17

REŠITEV

689347125
247591368
135628479
524713896
371869542
896452713
762135984
458976231
913284657

Kamniški sudoku

Maša Likosar

Kamnik – Klapo Mali grad iz 
Kamnika, ki jo sestavlja osem 
članov – dva iz Radovljice, en 
Belokranjec, ki živi v Men-
gšu, ostali so Kamničani –, 
lahko uvrstimo med pionirje 
klapske glasbe izven domovi-
ne te priljubljene zvrsti. 
Že več kot petnajst let je mi-
nilo, odkar je v mestu pod 
Grintovci zadonela dalma-
tinska pesem in tako pripe-
ljala v naše okolje nekaj dru-
gačnega, novega in nena-
vadnega za alpski svet. Po-
budnik ustanovitve Klape 
Mali grad je bil domačin 
Boris Selko, ki pravi, da so 
začeli s petimi člani. »Pri-
marno jedro, ki je prisotno 
že vseh petnajst let, sestav-
ljamo poleg mene še Roman 
Zorman, Bojan Kotnik ter 
Marjan Plemeniti,« pove 
Boris in nadaljuje: »V Ka-
mniku je kot gostja mojega 
orkestra nastopila Klapa 
Krk, eden od njihovih čla-
nov mi je dejal: 'Boris, ne se 
'zafrkavat', ustanovi klapo, 
mi ti bomo pa pri tem po-
magali.' In tako smo začeli.« 
Danes Klapa Mali grad velja 
za edino priznano klapo na 
slovenskem ozemlju, tudi 
očetje klapske glasbe, sosedi 
Hrvati so jih posvojili in 
sprejeli med svoje. 
Klapa je v času delovanja 
tako rekoč prepela vse slo-
venske regije, večkrat nasto-
pila na Hrvaškem, tuji pa 
jim niso niti odri v Avstriji, 
Italiji in Veliki Britaniji. 
Pevci so tudi organizatorji 
prvih nastopov Srečanja 
klap v Kamniku, ki ga sedaj 
tradicionalno vsako leto pri-
redijo. 
Odre so si delili z najboljšimi 
klapami in pevci, kot so Tere-
za, Oliver Dragojević, Petar 
Grašo, Meri Cetinić, Radojka 
Šverko, Klapa Intrade in Gi-
bonni, katerega skladbe v 
klapskih aranžmajih z vese-
ljem izvajajo. Repertoar Kla-
pe Mali grad zajema tako tra-
dicionalno dalmatinsko glas-
bo kot priredbe modernejših 
skladb, ki jih izvajajo a capel-
la ali ob spremljavi instru-
mentov. »Dalmatinski melos 
je poseben melos in nam je 
zelo blizu, verjetno zato, ker 
imamo radi morje, hrvaško 
sproščenost, ljubezen do 
glasbe, hrane in vina,« pripo-
veduje Boris Selko.
Člani Klape Mali grad so ob 
petnajstletnici delovanja po-
vedali, da se je na njihovi 
poti zgodilo marsikaj gren-
kega, a slabo je zbledelo in 
lepo ostalo, tako bodo ostali 
tudi lepi spomini na ta pet-
najstletni jubilej. Poleg Kla-
pe Mali grad pa so na slav-

nostnem koncertu nastopili 
še  Prvo slovensko pevsko 
društvo Lira iz Kamnika, 
Werner, Tanja Zajc Zupan 
in Teja Saksida, Majda in 
Marjan Petan, Vrhpoljski 

tamburaši, Klapa Lavanda, 
Klapa Kvarner in Slovenski 
muzikanti, povezoval  pa je 
Jure Sešek. Častna gosta sta 
bila podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 

Igor Žavbi ter predsednik 
Vlade Republike Slovenije 
Marjan Šarec, ki je članom 
Klape Mali grad čestital in 
jim zaželel uspešno v nadalj-
njih petnajstih letih.

V klapi pojejo  
že petnajst let
Klapa Mali grad letos beleži petnajstletnico delovanja. Jubilej so proslavili s slavnostnim koncertom s 
številnimi gosti v dvorani Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku.

Razširjena zasedba Klape Mali grad, vsi nekdanji in trenutni člani, so zapeli pesem v 
spomin na njihovega nedavno preminulega člana Franceta Plahuto. / Foto: Tina Dokl

Velika planina – Pastirji in njihova živina so že zapustili Ve-
liko planino, zato je čas, da jo do nove pašne sezone prev-
zamejo bajtarji. Ti bodo jutri, v soboto, 6. oktobra, ob 11. uri 
v pastirskem stanu pripravili tradicionalni bajtarski praznik 
in s tem začeli že 89. bajtarsko sezono. Poleg podelitve baj-
tarskih značk, priznanj in pohval, bo ponovno zadišalo po 
odličnem golažu, ki ga pripravijo vsako leto, simbolno pa 
bodo prevzeli tudi ključ planine, ki ga bodo pastirjem vrnili 
sredi junija prihodnje leto. J. P.

Planino bodo jutri prevzeli bajtarji

Jasna Paladin

Kamnik – Sedemintridese-
tletni Kamničan Tadej Dro-
ljc nadaljuje uspešno delo 
na tujem, saj je po lanskole-
tnih nagradah za vrhunske 
dosežke na področju digital-
ne umetnosti v Madridu in 
Londonu nedavno stroko 
nase opozoril še na Portu-
galskem. Za svojo audiovi-
zualno instalacijo Spaceless 

Latitudes je prejel mednaro-
dno nagrado portugalskega 
festivala Semibreve, imeno-
vano Edigma Semibreve. 
Kot nam je povedal, instala-
cija predstavlja prvo delo 
krovnega projekta Synspeci-
es, za katerim stoji  skupaj 
z Eliasom Merino.
Je pa Tadej Droljc trenutno 
tudi v finalnem izboru za 
nagrado lumen v kategoriji 
Moving Image.

Tadeju Droljcu nagrada 
na Portugalskem

Kamniški vizualni umetnik Tadej Droljc je na 
Portugalskem prejel nagrado festivala Semibreve.

Kamnik – Obiskovalci Kamnika ter njegovi prebivalci so lah-
ko na svetovni dan turizma, ki ga od leta 1980 praznujemo 
na 27. september, brezplačno obiskali kapelo na Malem gra-
du ter se udeležili brezplačnega vodenja po Kamniku z izku-
šenim vodnikom. »Obiskovalci so idejo Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, ki je organiziral dogodke ob svetov-
nem dnevu turizma v središču mesta, pohvalili. Številni so 
se razveselili možnosti ogleda mesta z izkušenim vodni-
kom, saj se za marsikaterim vogalom skriva manj poznana 
zgodba, ki je zanimiva tudi za domačina,« je dogajanje pov-
zel Samo Trtnik z Zavoda za turizem, šport in kulturo Ka-
mnik. J. P. 

Tudi Kamnik je praznoval svetovni dan turizma

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka,  info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA
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OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK 

in 

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vas vabita na 

K R VODA JA L S KO  A K C I JO
v DOMU KULTURE KAMNIK 

Fužine 10

15 in 16. oktober 2018 
med 7:00 in 13:00 uro 

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo! 
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18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Sobota, 13. oktobra, od 9.30 dalje, Glavni trg
10. Veronikin tek

Tudi letos bo Veronikin tek za odrasle potekal na razdalji 10 kilome-
trov po okolici Kamnika. Start bo ob 11. uri. Pred tem bo potekal tek 
za učenke in učence, in sicer ob 9.30 dalje. Ob 13.30 sledi še tek vrtcev 
Ciciban teče. Prijave so možne preko spletne aplikacije Prijavim.se. 
Startnina za tek na 10 kilometrov do 10. oktobra znaša 10 evrov, za-
tem bo startnina 15 evrov.

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 11. oktobra, ob 17. uri in 18.30, Velika dvorana 

DKK
Pripovedovalski festival: Zgodovina spalnih navad Kralja 
Matjaža

Pripovedovalska predstava; abonma Kam'nček, izven

Cena vstopnice: 5 evrov

Petek, 12. oktobra, sobota, 13. oktobra, in nedelja, 14. 

oktobra, Mala dvorana DKK
Kraljeva akademija plesa (Royal Academy of Dance)

Mednarodni baletni seminar. Obvezne predhodne prijave na spletni 
strani www.royalacademyofdance.org.

Ponedeljek, 15. oktobra, in torek, 16. oktobra, od 7. 

do 13. ure, Dom kulture Kamnik
Krvodajalska akcija

Torek, 16. oktobra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SiTi Teater: Čakalnica

Komedija; abonma Kam'na'smeh, izven

Cena vstopnice: 15 evrov/12 evrov

Petek, 19. oktobra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Ljudske pevke Predice: Srečanje z ljudskimi pevci in godci

Koncert; cena vstopnice: 5 evrov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 10. oktobra, od 17.30 do 19.30, dvorana
Delimo znanje: Ustvarjajmo iz reklamnega papirja

Doma se nam nabirajo reklame, iz katerih lahko izdelamo različne 
uporabne predmete. Delavnico vodita Emilija Gregorčič in Alenka 
Mele. Prijave zbiramo v čitalnici Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
in na telefonu 01 320 55 83, kjer dobite tudi dodatne informacije. Ude-
ležba je brezplačna. Število mest je omejeno, prijave so obvezne! Za 
ustvarjanje potrebujete: reklamni papir, škarje, nož in lepilo za papir. 
Delavnica se nadaljuje še v četrtek, 11. oktobra, ob isti uri.

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN 

Sobota, 6. oktobra, od 9. do 17. ure, Mekinjski 

samostan
Delavnica Skrivnost motivacije otrok 2

Delavnica je namenjena staršem otrok, ki niso motivirani za šolsko 
delo. Staršem, ki so soočeni s tem, da otroci v različnih starostnih 
obdobjih, največ pa v času najstništva, izražajo, da je učenje brez 
veze, da šola nima smisla, opuščajo delovne navade, imajo občutno 
slabši uspeh v šoli. Staršem, ki so se zapletli z otrokom v plese prisi-
ljevanja in drugih poskusov, da bi jih motivirali od zunaj, a pri tem 
niso uspešni.

Sreda, 10. oktobra, od 19. ure do 20.30, Mekinjski 

samostan
Predavanja o zgodovini samostana Mekinje – samostan 
Mekinje skozi čas

Z mesecem oktobrom začenjamo z nizom tematskih predavanj o 
zgodovini samostana Mekinje v različnih obdobjih, ki jih bo izvajal dr. 
Damjan Hančič, velik poznavalec njegove zgodovine. V prvem preda-
vanju bo prikazana zgodovina samostana v različnih obdobjih: ob-
dobje klaris, obdobje brez redovnih skupnosti in obdobje uršulink.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 11. oktobra, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Odprtje slikarske razstave Ivan Vavpotič – velikan portreta

Prva predstavitev obsežnega in raznovrstnega opusa kamniškega sli-
karja Ivana Vavpotiča, tudi avtorja prve slovenske znamke Verigar, 
katere 100-letnico praznujemo v letu 2018.

Kustosinja razstave je Saša Bučan.

Prireditve v oktobru
Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, 
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

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

Sreda, 17. oktobra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Javno vodstvo – Od Rojstne hiše Rudolfa Maistra do 
Vojaškega muzeja v Kamniku

Vodstvo po razstavi Prva svetovna vojna in zasebni zbiralci na Kam-
niškem ter po bogati vojaški zbirki Društva Triglav. Vodila bosta Jernej 
Brajer in Alenka Juvan.

 

Četrtek, 18. oktobra, ob 19. uri, Galerija Pogled
Odprtje fotografske razstave Jurija Bizjaka Stičišča

Kustosinja razstave je Saša Bučan.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 6. oktobra, od 10. do 11. ure, vhod v park
Vodenje po ruševinah gradu v Volčjem Potoku

Med sanacijo posledic žledu na ruševinah gradu v Volčjem Potoku so 
bila opravljena delna arheološka izkopavanja in strokovno konservira-
nje ruševin. Pridružite se nam na vodenju. Plača se vstopnina v park. 
Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava do petka, 5. oktobra, na prire-
ditve@arboretum.si.

Nedelja, 7. oktobra, od 11. do 12. ure, vhod v park
Narodna galerija v Arboretumu – sprehod s kustosom

Ob reprodukcijah bo kustosinja predstavila priljubljene galerijske sli-
ke in ustvarjalce, ki so pomembno zaznamovali slovensko umetnost. 
Vodenje je brezplačno. Plača se vstopnina v park. Obvezna prijava do 
petka, 5. oktobra, na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 13. oktobra, od 10. do 11. ure, pristava
Origami – dinozavri, otroška delavnica

Na delavnici bomo zgibali papir in izdelali različne dinozavre. Plača 
se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava do pet-
ka, 12. oktobra, na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 20. oktobra, 10. do 15. ure, vhod v park
Slikarska delavnica

Ljubitelje risanja in slikanja vabimo, da se nam pridružite na slikar-
skih delavnicah, kjer boste pod vodstvom slikarke in likovnega peda-
goga risali/slikali na prostem, v primeru slabega vremena pa v prosto-
rih Arboretuma. Delavnica je brezplačna. Plača se vstopnina v park. 
Obvezna prijava do petka, 19. oktobra, na prireditve@arboretum.si.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

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

Večer improvizacijskega gledališča. Vstop prost.

Sreda, 10. oktobra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Večer družabnih iger – Elder Sign

Hitra sodelovalna igra s kockami, kjer v vlogi preiskovalcev tekmujete 
s časom in skušate preprečiti ponovno vrnitev starodavnega bitja. 
Vstop je prost.

Torek, 16. oktobra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Lokalni izziv v Kamniku

Stičišče NVO Consulta.si vabi na iskanje inovativnih idej in korakov 
za razreševanje lokalnih potreb. Več informacij na klavdija.tomazic@
consulta.si ali po telefonu 01 3209 484.

Sreda, 17. oktobra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica tonske tehnike

Za vse, ki bi se radi naučili osnov ozvočenja in uporabe digitalne me-
šalne mize Behringer x32. Vstop prost.

Četrtek, 18. oktobra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Predavanja za starše: Kako se z najstnikom pogovarjati o 
drogah?

Predavanje organizira LAS Občine Kamnik in izvaja Združenje Dro-
gArt. Vstop prost.

Petek, 19. oktobra, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Klubski maraton Radia Študent – Baltazar in Maskardh

Najmladostnejša in najbolj nora koncertna turneja na domačih tleh 
letos že osemnajstič razpira preseke alternativne klubske infrastruktu-
re in nove domače ustvarjalnosti. Vstop prost.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK – PROJEKT  
VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

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

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si ali 070 405 484 (MC Kotlovnica). Udeležba je 
brezplačna.

Petek, 5. oktobra, 12. oktobra in 19. oktobra, ob 13.40, 

OŠ Marije Vere
The Producers

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

Jasna Paladin

Duplica – Po dobrodelnih 
teku in pohodu, ki sta lani 
potekala prvič, so se na 
Osnovni šoli Marije Vere le-
tos odločili za ponovitev, 
tokrat v sklopu Evropskega 
tedna športa.
Proga, po kateri so nekateri 
tekli, drugi pa hodili, je 
učence, njihove starše in 
učitelje tudi letos popeljala 
od nogometnega igrišča v 
Šmarci po rekreativni poti 
ob Kamniški Bistrici vse do 
cilja na travniku Kinološke-
ga društva Duplica.

Zbrane sta nagovorila ravna-
teljica šole Violeta Vodlan in 
podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi, ki sta spomnila na 
pomen gibanja, pa tudi na 
dobrodelnost, ki je bila tudi 
letos rdeča nit srečanja.
Denar, ki so ga na teku in 
pohodu zbrali z dobrodelni-
mi prispevki, bodo namreč 
namenili za pomoč učen-
cem iz socialno šibkejših 
družin, kupili pa bodo tudi 
več nadstandardnih učnih 
pripomočkov, s katerimi 
bodo povišali kakovost pou-
čevanja.

Dobrodelna tek in pohod

V četrtek, 27. septembra, je Osnovna šola Marije 
Vere pripravila že drugo dobrodelno prireditev, 
na kateri so zbirali pomoč za socialno šibke 
učence.



Petek, 5. oktobra, 12. oktobra in 19. oktobra, ob 13.40, 
OŠ Marije Vere
Verine ustvarjalne delavnice

Osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka. 

Nedelja, 7. oktobra in 14. oktobra, ob 16. uri, MC 

Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 11. oktobra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih – zdrava 
prehrana in kako naj se zdravo prehranjujem

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si. 

Petek, 12. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet na planino 
Dolga njiva pod Košuto

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si ali 070 405 484. Udeležba je brezplačna.

Nedelja, 14. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet v Jeruzalem

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

Četrtek, 18. oktobra, ob 17.30, Svetovalna pisarna za 

starejše
Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih 
tehnologij za brezposelne

Uvodna delavnica brezplačnega izobraževanja za brezposelne osebe. 
Prijave na telefonski številki 041 602 599 (Simon Rener) ali po elek-
tronski pošti simon.rener1@gmail.com. Udeležba je brezplačna.

Petek, 19. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na kolesarski izlet v 
neznano

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik. Obve-
zne predhodne najave na info@kotlovnica.si ali 070 405 484 (MC 
Kotlovnica). Udeležba je brezplačna.

TERME SNOVIK

Sreda, 10. oktobra, ob 16. uri, Terme Snovik
Delavnica za izdelavo naravne masažne ploščice

Na delavnici boste spoznali, kako izdelati dišečo masažno ploščico z 
naravnimi sestavinami.

Sreda, 17. oktobra, ob 17. uri, Terme Snovik
Raztezne vaje

Delavnico bo vodila Tina Kregar.

TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ

Sobota, 6. oktobra, in nedelja, 7. oktobra, ob 11. uri, 

Gora sv. Miklavž 
Prikaz starih kmečkih opravil 

Možnost nakupa sira in domačih dobrot, pekli bomo tudi kostanj.

Prikazali vam bomo: striženje ovac, žganjekuho, stiskanje mošta, iz-
delavo metel, ličkanje koruze, peko kruha v krušni peči …

PUB POD SKALO

Petek 19. oktobra, ob 20.30, Pub Pod Skalo
Blues večer: Živel je mož

Akustično doživetje v živahnem kamniškem pubu z edinstveno glas-
beno skupino Živel je mož

JUDO KLUB KOMENDA

Sobota, 13. oktobra, od 9. do 15. ure, Športna dvorana 

Komenda
3. Mednarodni pokal v judu

Vabljeni na ogled tekmovanja v judu, kjer se bodo pomerili judoisti, 
stari od 9 do 14 let, iz Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije in Italije.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Sobota, 13. oktobra, ob 21. uri, Mladinski center 

Kotlovnica
Nipke: Back to school koncert

Brezplačen koncert za dijake in študente ob začetku šolskega leta. Po 
vstopnico pridi na Šutno 54!

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER

Sreda, 17. oktobra, ob 18. uri, Dom kulture Kamnik
Srečanje krajanov KS Kamnik – center ob zaključku natečaja 
Polepšajmo in uredimo našo KS

Vabljeni, da pregledamo rezultate dela, pohvalimo prizadevne gojite-
lje cvetja in se poveselimo. Z nami bodo tudi člani Sadjarsko-vrtnar-
skega društva Tunjice ter Otroški pevski zbor Zasebnega vrtca Son-
ček, enota Marjetica. Vabil po pošti letos ni, kar pogumno pridite!

Prireditve, zahvale
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ZAHVALA

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

V 90. letu nas je zapustila naša draga mama,  
stara mama, tašča, sestra, teta in svakinja

Pepca Koncilja
roj. Perne, iz Mekinj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovane maše, cvetje in sveče. Hvala dr. Rado-
njić-Logarjevi za dolgoletno zdravljenje in urgentni služ-
bi ZD Kamnik. Posebna zahvala gre gospodu župniku 
Pavlu Piberniku za njegove obiske na domu in za lepe 
besede ob slovesu. Zahvala tudi patru Franciju Seničarju 
za somaševanje, kvartetu Krt in gospe Marinki za lep in 
jedrnat poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti in se je boste spominjali.

Žalujoči vsi njeni
September 2018

www.pogrebnik.si

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

Ernest Šunkar 
iz Češnjic pri Moravčah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom 
za izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

22. september

Neznanci so pretepli osebo
Obveščeni smo bili, da so neznanci v Kamniku pretepli ose-
bo. Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci na Groharjevi 
ulici pretepli eno osebo in jo pri tem poškodovali. Oseba je 
bila odpeljana v Klinični center Ljubljana. Okoliščine dejanja 
se še preverjajo, policisti pa bomo po zaključku preiskave 
obvestili pristojno državno tožilstvo.

Rop v Kamniku
Obravnavali smo oborožen rop na bencinskem servisu Pe-
trol na Ljubljanski cesti v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da 
je neznanec skozi glavni vhod vstopil v prodajalno servisa, 
nato pristopil do pulta, kjer je s pištolo v roki od prodajalke 
zahteval denar, ki mu ga je ta tudi izročila. Po dejanju je 
skupaj z odtujenim denarjem odšel neznano kam. Policisti 
o dejanju še zbiramo obvestila.

23. september

Zaseg prepovedane snovi
V popoldanskem času smo v Kamniku pri eni osebi na pod-
lagi 52. člena ZNPPol in potrdila o zasegu predmetov zaseg-
li mlinček z neznano zeleno posušeno snovjo rastlinskega 
izvora, za katero sumimo, da gre za prepovedano drogo. Po 
analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

24. september

Poškodovanje strojev
Obveščeni smo bili o poškodovanju dveh delovnih strojev, 
ki jih je neznanec spravil v pogon in se z njima vozil po 
parkirišču. Pri dejanju je storilec poškodoval kontaktni klju-
čavnici na obeh delovnih strojih. Po zaključku preiskave sle-
di kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlom v skladišče
Na Korenovi cesti v Kamniku je neznani storilec najprej s 
sprejem onemogočil varnostno kamero na skladišču, nato 
pa preščipnil ograjo in iz odprtega skladišča odtujil tri "ko-
lute" bakra. Policisti bodo zbrali obvestila in na tožilstvo 
podali kazensko ovadbo.

Tatvina denarnice
Na Policijski postaji Kamnik se je zglasila oškodovanka in 
povedala, da so ji v Kamniku iz odklenjenega vozila odtujili 
denarnico z vsebino in jo oškodovali za približno 800 evrov. 
Policisti bodo zbrali obvestila in na tožilstvo podali kazen-
sko ovadbo.

25. september

Tatvina kolesa v Šmarci  
V naselju Šmarca je v noči na 25. september neznani storilec 
odtujil gorsko kolo znamke Scott, Radslide MX30, ki je bilo 
parkirano pri stanovanjski hiši. Policisti bodo zbrali obvesti-
la in na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

26. september

Vlom v arabsko restavracijo
Obravnavali smo vlom v arabsko restavracijo v Kamniku. 
Neznani storilec je v noči na 26. september pristopil do 
vhodnih vrat lokala in s primernim orodjem na vzvod vlomil 
ter vstopil v notranjost lokala, kjer je iz registrske blagajne 
odtujil denarnico. Po zaključku preiskave sledi kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

27. september

Prometna nesreča v naselju Podstudenec
V naselju Podstudenec se je pripetila prometna nesreča, do 
katere je prišlo zaradi vožnje tovornega vozila preko sredin-
ske črte. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po 
Zakonu o pravilih cestnega prometa.

28. september

Zaseg prepovedane snovi
Policisti so imeli v Kamniku v postopku osebo, ki so ji na 
podlagi  52. člena ZNPPol in proti Potrdilu o zasegu pred-
metov zasegli samozapiralno vrečko z neznano zeleno po-
sušeno snovjo, rastlinskega izvora. Po analizi bo zoper krši-
telja uveden postopek o prekršku.

Policijska kronika Podjetje iz Kamnika išče MLADE UPOKOJENCE (Ž in 
M) ZA LAŽJA DELA V PROIZVODNJI ČISTIL (pakiranje, 
polnjenje, lepljenje …). Informacije: 01 83 10 900 vsak 

delavnik med 7. in 15. uro.
KEMIKAL D.O.O. KAMNIK, LJUBLJANSKA CESTA 43 A, KAMNIK

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Obči-
ne Kamnik je od srede, 3. 
oktobra, na ogled zanimiva 
razstava fotografij z naslo-
vom Odpiramo vrata pode-

želja avtorice Sabine Rom-
šak iz Šmarce, ki je prvi 
sklop fotografij vrat razstavi-
la že lansko leto.
Fotografije bodo v času ura-
dnih ur Občine Kamnik na 
ogled še vse do 29. oktobra.

Fotografije vrat s 
kamniškega podeželja
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Barbara Klanšek

Tunjice – Predsednica 
društva Milena Erbežnik 
Klanšek je že v uvodnem na-
govoru poudarila, da bo so-
botno popoldne dan veselja, 
druženja in povezovanja, 
zato so bile tudi naloge 
same prilagojene skupne-
mu cilju vseh udeleženih 
ekip – zabavati se v sprošče-
nem in prijetnem prija-
teljskem vzdušju.
Igre, ki bi se morale po 
prvotnem načrtu odviti štiri-
najst dni prej, a so bile zara-
di slabe vremenske napove-
di prestavljene, tudi na to 
sobotno jutro sprva niso ka-
zale, da se bodo izvedle v 
celoti. Organizatorji so 
zaskrbljeno pogledovali v 
jutranje meglice, ki so ovija-

le prizorišče, a so kljub 
temu z upanjem v sončno 
popoldne pripravili tekmo-
valne poligone tudi za igre z 
vodno tematiko. Sonce se je 
tekom popoldneva vendarle 
prikazalo in ustvarilo zares 
prijetno toplo in sončno ku-
liso za vse, tako tekmovalce 
kot tudi zveste gledalce, ki 
so jih prišli spodbujat.
Letos se je v dvanajstih 
igrah, ki si vsebinsko ne bi 
mogle biti bolj različne, po-
merilo šest ekip iz krajevne 
skupnosti Tunjice ter oko-
liških krajev. Pretekla leta so 
organizatorji z vsebinsko te-
matiko, ki je kot rdeča nit 
povezovala igre, udeležence 
iger seznanjali s krajevno 
zgodovino, letos pa so na-
mesto iskanja vzporednic z 
lokalno preteklostjo in seda-

njostjo raje spodbujali kre-
pitev medsebojnih odnosov 
in složnega sodelovanja, ki 
bodo pomembni predvsem 
za prihodnost. Ekipe Žabci, 
Packi, Telebajski, Bršljanke, 
Zlatorogi in Zad’n rob so se 
zato namesto tradicionalne-
ga merjenja moči, spretnos-
ti in hitrosti v skupinskem 
ekipnem tekmovanju, ki je 
na podlagi točkovanja dolo-
čilo končen vrstni red, letos 
prvič pomerili v sklopu na-
log, ki sta jih naključno kro-
jila tudi kanček sreče in uso-
da. Organizatorji dogodka 
so namreč igre priredili po 
znani igri Človek ne jezi se, 
le da so bila tekmovalna po-
lja tokrat večja, prav tako fi-
gure, ki so jih kapetani ekip 
premikali po poljih. Končni 
razplet pa je krojil met koc-
ke ter seveda uspešno opra-
vljene naloge v posame-
znem sklopu, ki so jih mora-
li tekmovalci izžrebati glede 
na pozicijo svoje tekmoval-
ne figure. Ekipe so naloge 
poskušale uspešno opraviti 
v treh različnih sklopih: in-
dividualnem, pri katerem so 
sodelovale posamično, sode-
lovalnem, pri katerem sta 
sodelovali dve naključno 
sestavljeni ekipi, ter tekmo-
valnem, v katerem se je med 
seboj za posamezno zmago 
pomerilo več ekip hkrati.
Prav sklop sodelovalnih iger 
pa je bil tisti, ki je na letoš-
njih igrah navdušil. Za obo-
jestransko napredovanje po 

tekmovalnem polju sta mo-
rali skupaj sodelovati dve 
ekipi, in prav veselje po us-
pešno zaključeni nalogi je 
odtehtalo ves trud organiza-
torjev. To je bilo namreč tis-
to, kar so si želeli in zaradi 
česar so bile igre sploh pri-
rejene – zabavati se v sproš-
čenem vzdušju ne glede na 
končni rezultat. A tudi tok-
ratne igre so kljub poudarku 
na sodelovanju morale dobi-
ti svojega zmagovalca. To so 
bili Telebajski s svojim ka-
petanom, podžupanom Ob-
čine Kamnik Matejem Sla-
parjem, poleg pokala za 
prvo mesto pa jim je član 
lanskoletnih zmagovalcev 
Smrkcev predal tudi pre-
hodni pokal. Drugouvrščeni 
so bili Packi, na tretjem 

mestu pa so žensko čast bra-
nile Bršljanke. A končni vr-
stni red ni skazil veselja 
ostalih tekmovalcev, ki letos 
žal niso stali na zmagoval-
nem odru. Prav vse ekipe pa 
so, ne glede na končni rezul-
tat, dobile medalje, ki sta jih 
tekmovalcem okoli vratu 
obesila predsednica društva 
Milena Erbežnik Klanšek ter 
njihov izdelovalec Justin 
Klanšek. Po slovesni podeli-
tvi se je zabava vse do po-
znega večera nadaljevala z 
Ansamblom Šus.
Zahvale organizatorjev po 
zaključku iger gredo vsem, 
ki so na kakršen koli način 
pomagali pri njihovi izved-
bi. Za pravilen potek iger so 
skrbeli sodniki Anže Slana, 
Justin Klanšek, Marko Ba-

lantič, Mateja Kragelj in Ma-
tjaž Klanšek, slovesno so pri 
dvigu zastave ob zvokih hi-
mne sodelovale Ana in Eva 
Vrhovnik ter Glorija in Lora 
Petek, program pa sta tokrat 
povezovali Barbara Klanšek 
in Milena Erbežnik Klanšek. 
Posebna zahvala gre Justinu 
Klanšku, ki je poleg že ome-
njenih medalj izdelal tudi 
večino rekvizitov, ter ne na-
zadnje vsem, ki so skrbeli za 
postrežbo hrane in pijače ali 
kako drugače pripomogli k 
temu, da je dogodek potekal 
nemoteno. Preživeto je bilo 
zares prijetno popoldne, 
zato vsi, ki so se iger udele-
žili, že pogledujejo k igram 
prihodnje leto. Organizator-
ji pa obljubljajo, da bodo 
tudi te posebne …

Tunjiške igre brez meja
V Tunjicah so v soboto, 15. septembra, potekale že četrte Tunjiške igre brez meja. Organizator dogodka, Društvo Tun’ški glas, je tudi letos poskrbel za 
smeha polne izzive, s katerimi so se morali spopasti tekmovalci. A če so pretekle igre mnogo bolj slonele na zabavnem, vendar zagrizenem in 
neizprosnem boju med prijavljenimi ekipami, je tokraten namen združevanja in ne razdruževanja zagotovo upravičil vsa pričakovanja.

Zmagovalka letošnjih Iger brez meja v Tunjicah je bila ekipa Telebajski. / Foto: Matjaž Sedušak

Letos se je v dvanajstih igrah, ki si vsebinsko ne bi mogle 
biti bolj različne, pomerilo šest ekip. / Foto: Matej Stele

Jasna Paladin

Kamniška Bistr ica – 
Dvodnevni tabor z zanimi-
vim naslovom, ki naj bi po-
nazarjal tesno povezavo člo-
veka do pokrajine, v kateri 
živi, je organizirala mlada 
akademska slikarka Anna 

Rosa Tomšič Jacobs, ki zad-
nji dve leti sodeluje v kam-
niškem KUD Hiša kerami-
ke, zakaj pa ne majolka.
Ustvarjali tabor, ki se je od-
vijal v gozdovih Kamniške 
Bistrice, je njen prvi javni in 
skupinski projekt, poleg nje 
pa so ustvarjali še Metka 

Kladnik, Dejan Šmalcelj, 
Emilija Gregorčič in Mojca 
Žalik. Skupinica sodelujo-
čih je bila mešana, delali so 
predstavniki profesionalnih 
likovnikov, rokodelcev in 
ljubiteljev – zato so tudi nas-
tala dela precej raznolika.
»Čeprav je to moj prvi tovr-
stni projekt, me nabiralni-
štvo in ustvarjanje v naravi iz 
narave spremlja že dlje časa. 
Gre za nekakšen naravni in-
stinkt po oblikovanju snovi, 
ki je okoli mene. Sodelujoči 
so ustvarjali individualno, 
vsak si je našel svoj prostor 
in tam začel graditi svoje av-
torsko delo, ki je bilo vezano 
na prostor v smislu, da ni 
prenosljivo. Uporabili smo 
lahko zgolj materiale, ki smo 
jih našli na mestu samem, a 
izbira je bila velika – vse od 
šibja, vejevja, kamnov, proda 
do zemlje, zelenega rastli-
nja, mahov in gline. Glino 
smo nakopali nekaj dni prej, 

saj je to zamudno delo,« 
nam je povedala Anna Rosa 
Tomšič Jacobs, pobudnica 
projekta, ki ga namerava v 
prihodnje še ponoviti.

Ustvarjalce je v petek 
spremljalo sončno vreme, v 
soboto, ko so svoje izdelke 
nameravali predstaviti na 
odprtju razstave, pa močan 

dež, zato so svoje stvaritve 
obiskovalcem predstavili le 
na slikah, v naravi pa bodo 
na ogled, dokler ne bodo 
razpadli.

Ustvarjali so v gozdni galeriji
V Kamniški Bistrici so pred dnevi izpeljali zanimiv dvodnevni projekt z naslovom Gozdna galerija Brat Škrat. Umetniki so ustvarjali zgolj iz naravnih 
materialov, njihovi izdelki pa bodo na ogled, dokler ne bodo razpadli.

Umetniki so ustvarjali zgolj iz materialov, ki so jih našli na mestu samem. / Foto: Dobrin Tavčar

Izdelki iz gline so zaradi dežja večinoma že razpadli, tisti iz 
vej pa se bodo ohranili še nekaj tednov. / Foto: Dobrin Tavčar


