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Nihalka spet obratuje
Po skoraj treh mesecih je Ve-
lika planina spet lažje do-
stopna. Z vgradnjo dodatne
varnostne naprave je nihalka
zdaj med najbolj varnimi
žičniškimi napravami pri
nas.

Na planino po sir 
in kislo mleko
Mlečni izdelki, ki jih v pole-
tnih mesecih ponujajo pa-
stirji na Veliki planini, so po-
membna popestritev turi-
stične ponudbe planine.

Pavle Juhant odhaja 
v Žirovnico
Priljubljeni tunjiški župnik
Pavle Juhant se je z avgu-
stom po sedemnajstih letih
poslovil od Tunjic. Spomine
na delo v tunjiški fari bo
zbral v knjigi.
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Jasna Paladin

Kamnik - Kamničani, ponos-
ni na svojo bogato zgodovi-
no, letos praznujemo visok
jubilej, na kar nas že vse leto
spominjajo transparenti ob
vhodih v mesto, napis na
Turistično informativnem
centru in nenazadnje števil-
ne prireditve, posvečene
780-letnici našega mesta.
Kamnik se v pisnih virih pr-
vič sicer omenja že med leti
1143-47, leta 1229 pa so v do-
kumentih prvič omenjeni
meščani Kamnika, kar doka-
zuje, da je mesto med prvi-
mi na Slovenskem dobilo
mestne pravice. V omenje-
nem obdobju je bil Kamnik,
ki se je razvil pod okriljem
Starega in Malega gradu,
središče obširne kranjske
posesti znane bavarske ple-
miške družine grofov Ande-
ških, ki so imeli na Malem
gradu lastno kovnico denar-
ja, z novci, ki so nosili napis
Civitas Stein.
S pripravami na jubilejno
leto so na Občini Kamnik in
Agenciji za razvoj turizma in
podjetništva začeli že lansko
jesen, v praznovanje pa si
prizadevajo vključiti kar naj-
širši krog občanov, kar jim je
doslej tudi lepo uspelo. "Ob-
letnica s poudarki na zgodo-
vini Kamnika in vpetosti me-
sta v evropsko zgodovino se
je odražala v vseh stvareh, ki
smo jih v prvi polovici leta

počeli. Bilo je nekaj vrhun-
cev, med katere sodijo kviz
za osnovnošolce o poznava-
nju mesta, Veronikin festival
za najmlajše, srednjeveški
dnevi in tekmovanje Entente

florale. K letošnjemu prazno-
vanju smo povabili vse kam-
niške organizacije - vrtce,
osnovne šole, društva, CIRI-
US, Dom kulture Kamnik,
medobčinski muzej, knjižni-

co in druge. Veseli smo, da
nam je k poznavanju doma-
čega okolja uspelo pritegniti
najmlajše in da smo vsi sku-
paj začutili, da lahko naredi-
mo nekaj za naše mesto," je
povedala direktorica agencije
Andreja Eržen in dodala, da
so prav z uspešnim povezo-
vanjem dosegli enega večjih
ciljev letošnjega jubilejnega
leta, zato bodo s podobnimi
projekti, le na drugo temo,
nadaljevali tudi v prihodnje.

Kamnik praznuje 780 let
Kamnik, ki je bil nekdaj glavno središče dežele Kranjske, se s svojo bogato zgodovino uvršča med 
najstarejša slovenska mesta.

Jasna Paladin

Kamnik - Po številnih prire-
ditvah, ki so ob 780-letnici
mesta Kamnik potekale v
prvi polovici leta, bo tudi do-
gajanje v prihajajočih mese-
cih posvečeno kamniški
zgodovini. 
Po avgustovskem festivalu
na prostem Kamfestu sep-
tembra sledijo tradicionalni
Dnevi narodnih noš s prire-
ditvami, ki bodo z domačimi
in tujimi folklornimi skupi-
nami ter drugimi dogodki
osvetlile bogato oblačilno
dediščino. Poleg številnih
manjših prireditev, koncer-
tov in dogodkov, je treba
omeniti jesenski prireditvi,
ki bosta posvečeni dvema

pomembnima Kamničano-
ma. Novembra člani
Bavarsko-slovenskega druš-
tva v Galeriji Veronika pri-
pravljajo razstavo, posveče-
no prevajalcu Franu Albreh-
tu, v začetku decembra pa
Društvo sv. Jakoba ob po-
kroviteljstvu Občine Kam-
nik v frančiškanskem samo-
stanu prireja znanstveni
simpozij o Juriju Japlju, v
Kamniku rojenem prevajal-
cu Svetega pisma.
Občina bo novembra v
Domu kulture Kamnik pri-
pravila tudi zaključno prire-
ditev s predstavitvijo projek-
tov vseh kamniških organi-
zacij, ki so kakorkoli sodelo-
vale v praznovanju 780-let-
nice Kamnika.

Prireditve v znamenju
obletnice
V praznovanje visokega jubileja, ki poteka že vse
leto, so se vključili občina, šole, vrtci, društva in
druge organizacije.

Fotografije iz ptičje
perspektive
Fotograf Primož Hieng pri-
pravlja novo razstavo foto-
grafij v Samčevem predoru,
ki bodo tokrat med drugim
prikazovale Veliko planino iz
zraka.

Začenja se
Kamfest

V nedeljo, 9. avgusta, se 
začenja že šesti Kamfest, ki se
bo odvijal do 22. avgusta. 
Organizatorji pripravljajo več kot 
petdeset različnih dogodkov.
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Mojster 
lesenih skodel

Bojan Koželj iz Stahovice je edini 
mojster domače obrti pri nas, ki še
na ročni način izdeluje skodle. V teh
dneh prenavlja streho Budnarjeve
muzejske hiše v Zgornjih Palovčah.
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Kamnik - mesto v naročju planin, še danes na vsakem koraku kaže svojo bogato zgodovino.
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”Veseli smo, da nam je k poznavanju domačega
okolja uspelo pritegniti najmlajše in da smo vsi
skupaj začutili, da lahko naredimo nekaj za 
naše mesto.”

Plaža ostaja do konca Kamfesta
Peščena plaža, ki so jo po vzoru številnih evropskih mest ju-
nija letos postavili na Glavnem trgu, bo zaradi dobrega od-
ziva Kamničanov mlade, ki so si številne poletne popoldne-
ve in večere popestrili s športi na mivki, razveseljevala dlje,
kot je bilo sprva načrtovano. "Z organizatorji Kamfesta smo
se dogovorili, da bo plaža odprta do konca festivala, torej do
20. avgusta. Na začetku smo bili kar malo v dvomih, kako
se bo mivka obnesla sredi Kamnika, a se je plaža izkazala za
odlično popestritev poletnega dogajanja. V prvih tednih
nam je precej ponagajalo slabo vreme, kasneje pa je bila
plaža zelo dobro obiskana, zato smo že zdaj odločeni, da jo
bomo postavili tudi naslednje poletje," so sporočili z Agen-
cije za turizem in podjetništvo v občini Kamnik. Odbojko na
mivki, tenis ter badminton bo ob različnih glasbenih dogod-
kih na Glavnem trgu mogoče igrati še dva tedna. J. P. 
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Kamniška Bistrica - Nihalka
na Veliko planino je po treh
mesecih mirovanja znova
začela voziti potnike, saj je
družba Velika planina, d. o.
o., zamenjala potrebne dele
na pogonu in s tem izpolni-
la pogoje za vnovično obra-
tovanje.
"Lanskega decembra nam je
inšpekcija naložila, da mo-
ramo na nihalki zamenjati
celoten pogon, in čeprav
smo takoj začeli s potrebni-
mi aktivnostmi, smo hitro
ugotovili, da bodo štirje me-
seci prekratka doba, da nam
to uspe, ker svetovni proiz-
vajalci tovrstne opreme za
takšne specifične posege po-
trebujejo vsaj leto dni. Že
aprila smo zato prosili za
prestavitev roka na jesen, ko
bi se lažje dogovorili z izva-
jalci, a nam niso ugodili,
zato smo morali 1. maja, ko
nam je poteklo uporabno
dovoljenje, nihalko ustaviti.
Težava ni bila v finančnih
sredstvih, saj so nam svetni-

ki v rebalansu potrdili 80 ti-
soč evrov, ampak predvsem
v rokih dobave," je težave, s
katerimi so se spopadali v
zadnjih mesecih predstavil
direktor družbe Marijan
Skornišek.

Na odločbo inšpekcije so se
v družbi pritožili in kasneje
je bilo ugotovljeno, da bo
potrebno zamenjati le dolo-
čene stvari. "Poleg zamenja-
ve pogonske gredi, meritev
na vseh strojih in drugih po-

segih, smo se odločili za do-
daten varnostni ukrep - mo-
nitoring, s katerim bomo na
prav vsaki vožnji sproti
spremljali vitalne dele in
tako preverjali, če je vse
tako, kot mora biti. Takšne
varnostne naprave nima še
nobena žičnica v Sloveniji,"
je še poudaril direktor in po-
trdil, da je varnost vedno
bila in bo na prvem mestu.
Do konca naslednjega leta,
ko bo potreben ponovni teh-
nični pregled, dodatne inve-
sticije na nihalki ne bodo
potrebne.
Zaradi večinoma slabega ju-
lijskega vremena izgube ne
bodo tako velike, kot bi sicer
bile, ponovnega zagona ni-
halke pa so se razveselili
predvsem številni obiskoval-
ci planine in tradicionalnih
prireditev, ki jih je v avgustu
kar nekaj. Jutri, 5. avgusta,
bo na planini praznik Mari-
je Snežne z mašo ob 11. uri,
konec tedna bo tradicionalni
pastirski praznik, 15. avgu-
sta pa praznik Marijinega
vnebohoda.

Nihalka spet obratuje
Po skoraj treh mesecih je Velika planina spet lažje dostopna. Z vgradnjo dodatne varnostne naprave
je nihalka zdaj med najbolj varnimi žičniškimi napravami pri nas.

Dom starejših z novo kotlovnico
V Domu starejših občanov Kamnik te dni zaključujejo neka-
jletno investicijo v energetsko učinkovitejše delovanje. "V
zadnjih treh letih smo zamenjali večino oken in ter-
mostatskih ventilov, vzhodni trakt je dobil novo streho, že
nekaj let s plinom grejemo sanitarno vodo, v teh dneh pa
bomo že 34 let staro kotlovnico na kurilno olje zamenjali z
novo na plin, ki bo nameščeno v prizidku," je povedala di-
rektorica doma Marija Rems in dodala, da bodo z investici-
jami, ki so jih v celoti financirali iz lastnega delovanja, pre-
cej privarčevali pri porabi energije. Naslednje leto bodo
okna zamenjali še v enem oddelku, posodobitve, predvsem
pa povečanje kakovosti bivanja starejših v domu, pa načrtu-
jejo tudi s preurejanjem nekaterih oddelkov v enoposteljne
sobe. J. P. 

Dom starejših občanov se bo odslej ogreval z zemeljskim
plinom.

Nihalka na Veliko planino je po treh mesecih mirovanja in delno obnovljenem pogonskem
sistemu spet začela voziti na planino.

Marijan Skornišek je povedal, da so v času, ko nihalka ni obratovala, veliko energije 
posvetili urejanju okolice spodnje postaje nihalke in kampu, ki je v teh dneh lepo obiskan. 

Jasna Paladin

Občina Kamnik se je v teh
poletnih dneh lotila števil-
nih manjših del na cestah
in drugi komunalni infra-
strukturi. Kot je povedal
podžupan Rudi Pfajfar, so v
teh dneh začeli s prenovo
asfalta na 100 metrov dol-
gem odseku v bližini šole v
Nevljah. Izbran je bil tudi
izvajalec za izgradnjo skoraj
tristo metrov dolgega in 95
tisoč evrov vrednega pločni-
ka v Spodnjih Stranjah, ki
ga bo občina gradila skupaj
z državo. V naslednjih dneh

bodo začeli urejati tudi
osvetljene prehode za pešce
na Lokah, Srednji vasi, La-
zah in Buču. Na Trgu talcev
v središču mesta bodo ure-
dili osem novih parkirnih
mest, v polnem teku pa je
tudi priprava projektov za
pločnike in avtobusna po-
stajališča v Špitaliču, Lazah,
Buču in v Soteski. Občina
se je lotila tudi izgradnje
novega 15 kubičnih metrov
velikega vodnega zbiralnika
na Novem trgu, ki bo bistve-
no izboljšal pritisk v vodo-
vodnih ceveh v tem delu
Kamnika.

Gradbena dela 
na kamniških cestah

Poslanka odpira svojo pisarno
Julijana Bizjak Mlakar, kamniška poslanka, ki je pred nekaj
dnevi tudi uradno zamenjala pokojnega poslanca SD Alek-
sandra Ravnikarja, bo v Kamniku odprla svojo poslansko pi-
sarno. "Zato, da bom lahko še bolj prisluhnila potrebam ob-
čanov in občank občin Kamnik in Komenda, bom 17. avgu-
sta v prostorih kamniške občine odprla svojo poslansko pi-
sarno, ki bo odprta vsak delovni ponedeljek med 11. in 12.
uro, dogovarjam pa se tudi za odprtje pisarne v prostorih
Občine Komenda. Dostopna bom tudi po elektronski pošti
na spletnih straneh Državnega zbora, pa tudi po telefonu
031/284 829," je povedala Julijana Bizjak Mlakar, do zdaj
sedma poslanka v državnem zboru iz kamniške občine. J. P.

Oskrbovana stanovanja že prihodnje leto
Podjetje Alfa-M, d. o. o., bo že do jeseni v neposredni bliži-
ni doma starejših občanov začelo z gradnjo tridesetih oskr-
bovanih stanovanj, ki bodo vseljiva čez eno leto. Stanovanja
se bodo nahajala v štirih večstanovanjskih stavbah, cene pa
naj bi se gibale od 83 tisoč do 163 tisoč evrov. Investitor je z
bližnjim domom starejših občanov že podpisal pismo o na-
meri za možnost 24-urne uporabe vseh storitev, ki jih dom
omogoča svojim varovancem. Kot je povedal podžupan Bra-
ne Golubovič, pa občina pripravlja tudi občinski prostorski
načrt B16 Kamniška Bistrica, ki poleg doma starejših obča-
nov in varovanih stanovanj predvideva tudi gradnjo nego-
valne bolnišnice, a so projekti še v fazi priprave. J. P. 

Počitniško varstvo 
do konca avgusta
Občina Kamnik je v sodelo-
vanju z Mladinskim cen-
trom Kotlovnica tudi letos
organizirala počitniško var-
stvo za učence prvih treh
razredov osnovnih šol v ob-
čini, ki na Osnovni šoli
Toma Brejca pod vodstvom
Helene Sterle in ostalih
vzgojiteljic poteka že vse od
26. junija, zaključilo pa se
bo z začetkom šolskega leta
oziroma 31. avgusta. J. P. 

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Velika planina - Velika plani-
na julija in avgusta zaživi ob
zvokih kravjih zvoncev, obis-
kovalce pa poleg številnih
športnih, kulturnih in zabav-
nih prireditev, pastirske arhi-
tekture, Preskarjeve bajte, ki
je urejena v muzej, in čudovi-
te narave, na planino privab-

ljajo tudi pastirji s svojimi
mlečnimi izdelki. V pastir-
skem stanu namreč ponujajo
kislo mleko z žganci, različne
sire, skute in druge izdelke. 
Ena takšnih pastiric je tudi
Fani Trobevšek iz Zakala, ki
skupaj z možem Stanetom
tudi letos na planini pase
svojih petnajst krav. "Paša je
odlična, sočna in polna pla-

ninskega cvetja. Se pozna,
da je bilo veliko dežja, ker je
tukaj na planini ob suši kar
hitro konec s travo. Krave
molzem dvakrat na dan za-
radi teletov, pa mi ostane le
mleko dveh krav. Vsak dan
naredim en kilogramski
hlebček sira, mleko pa tudi
skisam. V teh prvih tednih
na planini še nekako gre, av-
gusta pa bi turisti pokupili
toliko, kot bi jim lahko po-
nudili. Pripravimo jim tudi
žgance, če želijo, zelo radi
kupijo sir, pojejo kislo mle-
ko," pravi Fani Trobevšek in

nato tako kot vsakomur, ki
ga zanima, z veseljem pove,
kako nastane okrogel, rume-
no obarvan hlebček sira.
Sire in druge mlečne dobrote
na planini ponujajo praktič-
no vsi pastirji, ki pa s svojo
ponudbo včasih med seboj
sicer prikrito kar malo tek-
mujejo. Velika planina pa je
sicer najbolj znana po trničih
- kepicah posušenega slane-
ga in s posebnimi pisavami
okrašenega sira, ki ga pastirji
od nekdaj izdelujejo v parih
in je namenjen predvsem ob-
darovanju. Njihova izdelava
zahteva precej mleka in še
več časa, pa tudi znanja, ki pa
ga nekaj velikoplaninskih pa-
stirjev še vedno ima.

Na planino po 
sir in kislo mleko
Mlečni izdelki, ki jih v poletnih mesecih ponujajo pastirji na Veliki planini, 
so pomembna popestritev turistične ponudbe planine.
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Preskarjeva bajta v osrčju
pastirskega naselja na Veli-
ki planini, za katero že
nekaj let tečejo postopki za
razglasitev za kulturni
spomenik državnega pome-
na, je sredi julija dobila
novo streho. Pastirska bajta
- edina, ki še ima prvotno
ovalno obliko brez oken in
dimnika, kakršno so nekdaj
imele vse pastirske bajte, v

njej pa je urejen muzej ve-
likoplaninskega pastirskega
življenja, je zadnja leta
pospešeno propadala, ob fi-
nančni pomoči Občine
Kamnik, ki je za prenovo in
izvajanje programa nameni-
la 19 tisoč evrov, pa ima
zdaj novo streho, ki bo
zdržala vsaj tri desetletja.
Tako pravi Bojan Koželj iz
Stahovice, ki je streho kljub
slabemu vremenu prenovil
v štirih dneh.

Preskarjeva bajta z novo streho

Preskarjeva bajta je zdaj spet odprta za 
obiskovalce, pastirski način življenja pa si je 
v njej mogoče ogledati vsak dan med 
9.30 in 16. uro. Preskarjeva pastirska bajta se to poletje od ostalih loči tudi

po povsem novi kritini iz smrekovih skodel. I Foto: Jasna Paladin

Fani Trobevšek vsak dan naredi en hlebček sira ...

... mleko pa tudi kisa.

Siri z Velike planine so 
zaradi kakovostne paše na
1500 metrih zelo okusni in
iskani.

● pedikura, manikura in 
podaljševanje nohtov ALESSANDRO

● nega obraza in telesa 
Matis, RVB, PAYOT

● mezoterapija, preoblikovanje 
telesa, depilacija

● podaljševanje trepalnic

Vljudno vabljeni

DOMŽALE / 031 333 150
KRANJ / 04 287 22 22

www.spanatura.si

B
IS

 d
.o

.o
.,

 K
ra

nj
, 

Lj
ub

lja
ns

ka
 c

. 
3

4
 c

, 
K

ra
nj

Fani in Stanetu Trobevšku na planini pomaga tudi vnuk
Boštjan Uršič.

Veliko planino obiskujejo turisti iz vseh koncev sveta. I Foto: Jasna Paladin

Velika planina pa je 
sicer najbolj znana po
trničih - kepicah 
posušenega slanega in
s posebnimi pisavami
okrašenega sira.
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Gorenjski glas

Dina Kavčič

Gorenjski glas iz Kranja je
časopisno podjetje, ki izdaja
časopis z enakim imenom.
Njegov predhodnik Gore-
njec je začel izhajati že leta
1900, takrat je izhajal en-
krat tedensko ali redkeje.
Od leta 1947 pa izhaja redno
in se je ustalil pri izhajanju
dvakrat tedensko, vsak torek
in petek. Letos bomo praz-
novali že 62. rojstni dan.
Vsebinsko in oblikovno je so-
dobno zasnovan pokrajinski
časopis. Njegovo poslanstvo je
informiranje bralcev z dogod-
ki z vse Gorenjske, kot osred-
nji gorenjski časopis je po-
memben povezovalni dejav-
nik in spodbujevalec razvoja
na Gorenjskem. Bogatijo ga
številne brezplačne priloge, ki
se še posebej podrobno posve-
čajo vsakemu posameznemu
koščku naše regije ali temam,
ki zanimajo veliko bralcev:
Zdravje & lepota, Športni
glas, Upokojenski glas, V ka-
tero šolo, Starši & otroci, Na
potep, TV Okno in druge. 

Poslovna stavba Gorenjske-
ga glasa je v Kranju nasproti
glavne avtobusne postaje. 
Ker Gorenjski glas pokriva
vso Gorenjsko, boste v njem
našli tudi vse, kar se dogaja
v Kamniku in okolici. Veseli
bomo, če se boste odločili,
da bi Gorenjski glas lahko

postal tudi del vaše družine.
Brez vseh obveznosti ga lah-
ko najprej naročite za obdo-
bje 14 dni. Je pa res, da se
naročnina splača, saj prina-
ša od 10- do 25-odstoten po-
pust, prve tri mesece časo-
pis prejemate brezplačno,
nezgodno ste zavarovani pri

Adriaticu Slovenici, enkrat
mesečno lahko brezplačno
objavite mali oglas, imate
ugodnosti pri izletih, naku-
pih knjig ter dobite darilo.

Zato prijazno vabljeni v
našo veliko družino naroč-
nikov! 

Naš časopis se predstavi
Za Gorenjski glas radi rečemo, da je to družinski časopis, ki se prenaša iz roda v rod.

Dina Kavčič

Za občine Kamnik, Komen-
da, Vodice, Domžale, Men-
geš, Trzin Moravče in Luko-
vica poroča dopisnica in stal-
na sodelavka Jasna Paladin.
Tridesetletna Jasna je obisko-
vala gimnazijo na Srednje-
šolskem centru Rudolfa Mais-
tra v Kamniku, leta 2004 je
diplomirala na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani iz etnologi-
je in kulturne antropologije.
Pisanje ji gre od nekdaj do-
bro od rok, kot tipična druž-
boslovka s širokim pogle-
dom na svet poleg novinar-
skega dela piše tudi strokov-
ne članke s področja etnolo-

gije (znanost, ki analizira in
primerja človeške kulture, o.
p.) in tako združuje novinar-
stvo in stroko. Na Gorenjski
glas jo je pripeljal zanimiv
splet okoliščin. Njeno di-
plomsko delo o Kamniškem
Kurhausu je bilo v Goren-
jskem glasu objavljeno kot
podlistek. Ker je ravno v tem
času v pokoj odšel sodelavec,
ki je pokrival območje Kam-
nika, je dobila vabilo k sode-
lovanju, ki ga je z veseljem
sprejela. Poleg dinamičnega
dela, kar novinarstvo vseka-
kor je, se rada ukvarja s špor-
tom, planinstvom, rada potu-
je in na sploh živi čim bolj
ustvarjalno.

Kdo poroča iz
Kamnika in okolice?

Jasni Paladin lahko pišete na: jasna.paladin@g-glas.si

NAROČILNICA (ustrezno označi)

❏ Gorenjski glas želim 14 dni prejemati na ogled brez vseh obveznosti.
❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto. Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece,

prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, nezgodno zavarovanje, enkrat mesečno brezplačno
objavo malega oglasa in darilo:

-  vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
-  bon v vrednosti 20 EUR, ki ga lahko izkoristim v Pizzeriji Origano ali Gostilni Jelen ali 
-  veliko brisačo.

Vsak novi naročnik pa bo dodatno prejel še avtokarto Slovenije. 

Ne prezrite:
V okviru Kamfesta prvim petim novim naročnikom podarimo še glasbeni abonma za dve osebi! 

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                                      Podpis:

Darila za nove 
naročnike:

avtokarta +

brisača             ali          vzglavnik        ali     darilni bon

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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Jasna Paladin

Kamnik - Zdaj že tradicio-
nalna avgustovska razstava
fotografij na prostem iz ci-
kla Kamnik v srcu Slovenije
- portret iz zraka III, bo na
ogled od 14. do 28. avgusta,
ter v času 39. Dni narodnih
noš od 10. do 13. septembra
2009. Fotografije velikega
formata bodo razstavljene v
Razstavišču 1882, kakor je
sicer puste stene Samčeve-
ga predora med Glavnim tr-
gom in Šutno poimenoval
avtor razstave sam.
Primož Hieng, fotograf in
novinar, je doslej pripravil že
trideset samostojnih razstav
in sodeloval na več kot 120
razstavah doma in v tujini,
celo v ZDA, Južnoafriški re-
publiki, na Kitajskem in v
Singapurju, zadnja leta pa se
posveča predvsem fotografi-
ranju iz zraka. "Moje prvo
srečanje s fotografiranjem iz
zraka sega v leto 1995, ko
sem iz helikopterja Letalske
policijske enote prvič foto-
grafiral Kamnik in njegovo
širšo okolico, vse do Arbore-
tuma Volčji Potok in Velike
planine. Pod vodstvom zdaj
že upokojenega pilota Boja-
na Živka, ki je imel izreden
posluh za moje prvo tovrstno
delo, so nastali imenitni po-
snetki, predvsem pa je v
meni dozorela želja, da se s
tovrstnim fotografiranjem
srečam še kdaj. Ob tem je v
začetku leta 1996 nastala
zelo odmevna razstava z na-
slovom Kamnik - pogled iz
zraka, ki je bila na ogled v

Galeriji Veronika v Kamni-
ku. Decembra istega leta
sem spoznal, kakšen je Kam-
nik pozimi, še posebej pa me
je pritegnila svetloba zasne-
ženega mesta in temnih ob-
lakov, se začetkov tovrstnega
fotografiranja spominja Pri-
mož Hieng, ki je iz helikop-
terja Letalske policijske eno-
te kasneje fotografiral tudi
cvetoči Arboretum Volčji Po-
tok, okolico Kranja, Sečovelj-
ske soline, Cerkniško jezero,
reko Krko, Ljubljano in
Kamnik.
"Slovenska policija ima za
fotografiranje ali snemanje
iz zraka na voljo dva heli-
kopterja, pomembno pa je,
da si pilot in fotograf pred
vsakim poletom naredita
podroben načrt fotografira-
nja, ki se v zraku seveda lah-
ko spreminja," pravi Pri-
mož in priznava, da se je s
tovrstnih poletov nekajkrat
vrnil tudi zelo razočaran in
s fotografijami, ki niso bile
takšne, kot je pričakoval, za
kar pa je bilo najpogosteje
krivo slabo vreme. 

S helikopterjem 
nad Veliko planino
Letos je s helikopterjem in
fotoaparatom poletel nad
Veliko planino in to kar dva-
krat. "Prvi del fotografiranja
sem opravil s pilotom Pri-
možem Škufco že konec
maja, ko sem fotografiral
tudi preostale kamniške pla-
nine, celotno območje obči-
ne Šenčur in Kranj z okoli-
co. 21. julija pa sem se nad

planino s pilotom Igorjem
Zrinskim podal še enkrat in
ti posnetki, ko se na planini
pase tudi živina, so še lepši
in bolj zanimivi.
Poleg razstave v Samčevem
predoru v Kamniku Primož

Hieng v sodelovanju z Za-
vodom za turizem Kranj
pripravlja tudi razstavo foto-
grafij velikih formatov 100-
krat 70 centimetrov, ki bo
predvidoma septembra na
ogled v kranjskih rovih.

Fotografije iz ptičje perspektive
Fotograf Primož Hieng pripravlja novo razstavo fotografij v Samčevem predoru, ki bodo tokrat med
drugim prikazovale Veliko planino iz zraka.

Jasna Paladin

Tunjice - Petek in soboto
pred 26. julijem, ko Tunji-
čani praznujejo god svoje
župnijske zavetnice sv. Ane,
so člani domačega kulturne-
ga društva na pobočju pod
cerkvijo uprizorili dramsko
igro o Petru Pavlu Glavarju,
komendskem župniku, ki je
pred 243 leti postavil tudi
tunjiško cerkev.
"Igro o Glavarju sem si
ogledala že pred 25 leti v Ko-
mendi in vse od takrat sem
imela veliko željo, da bi jo
uprizorili tudi v Tunjicah.
Na pobudo župnika Pavla
Juhanta smo jo prvič upri-
zorili ob 240-letnici blago-
slovitve naše cerkve in že ta-
krat smo se odločili, da jo
bomo zaigrali vsako leto na
predvečer sv. Ane. No, dve
leti nam to sicer ni uspelo,

zdaj pa smo določene stvari
uredili, tako da bo igra zdaj
res vsakoletna," je pred
predstavo povedala predsed-

nica Kulturnega društva dr.
Franceta Steleta Tunjice ter
glavna organizatorka Ana
Stele.

Igro Peter Pavel Glavar -
Odisej iz Komende je po
zgodovinskih virih in Dem-
šarjevih zapisih pred tremi
leti za Tunjičane napisal
Franc Juvan, režijo pa je
prevzel Dominik Krt. Pri
pravilni izbiri kostumov, ki
so si jih sposodili tudi v
ljubljanski Operi, jim je že
pred tremi leti pomagala et-
nologinja Marjanca Klob-
čar. V predstavi, ki navduši
z lepimi kulisami in narav-
nim okoljem romanske cer-
kve sv. Ane, sodeluje okoli
trideset večinoma domačih
igralcev, za gledalce pa je s
posebno tribuno poskrbel
Justin Klanšek iz Tunjic.
"Naše društvo nima svojega
kulturnega doma, zato nam
preostanejo le igre na pro-
stem in ta oder, ki sprejme
približno štiristo gledalcev,
ki smo ga letos kupili, je za
nas velika pridobitev. Kljub
temu da bo zgodovinska
igra o Glavarju uprizorjena
tudi naslednje leto, pa to ni
vse, kar pripravljamo. Že
septembra bomo na našem
odru na prostem namreč
uprizorili tudi Jurčičevega
Desetega brata," je še pove-
dala Ana Stele. 

Glavar znova v Tunjicah
Člani Kulturnega društva dr. Franceta Steleta Tunjice so po treh letih znova
uprizorili igro Peter Pavel Glavar - Odisej iz Komende.

V predstavi so nastopili ljubiteljski igralci iz Tunjic, Kamnika,
Šmarce in Tuhinjske doline. I Foto: Matej Krumpestar

Primož Hieng je za svoje fotografije prejel že več kot 
dvajset strokovnih priznanj.

Sv. Primož nad Kamnikom I Foto: Primož Hieng

Jasna Paladin

Le še nekaj dni nas loči do
začetka letošnjega Kamfesta,
program je pripravljen, člani
Kulturnega društva Priden
možic pa bodo v teh dneh
začeli tudi z zahtevno posta-
vitvijo vseh prizorišč. Kam-
fest - festival z razgledom,
svojega imena ni dobil le za-
radi kakovostnega programa
in vizije, ki jo nosi v sebi,
ampak tudi zaradi glavnega
odra, ki stoji na Malem gra-
du, hribu nad mestom. 
"Da dobimo kolikor toliko
dober razgled, potrebujemo
kolikor toliko visok hrib. In
potem vseh 120 ton, kolikor
približno tehta en Kamfest,
spravimo na ta hrib. Prvo
leto smo nosili na roke. Tu-
hinjci so nam posodili lese-
ni oder in še danes trdim,
da je bil to najlepši oder v
vseh letih. Lahko rečemo,
da se je med odrom in nosa-
čem razvil nek poseben od-
nos. Tisti štirje, ki smo ga
znosili gor, smo poznali
vsak vijak in grčo. Kasneje
smo se modernizirali in po-
šiljali kupe aluminija in lesa
pod nebo z motorno krov-

sko lestvijo. Počasi, a brez
neštetih metrov prehojene
višinske razlike. Zadnji krik
mode modernega Kamfesta
pa je seveda lep rumen avto-
žerjav, ki zgrabi pol odra na-
enkrat in ga postavi na hrib.
Veličastno, apokaliptično in
ne ravno poceni. Ampak
tako je to," razloži Goran
Završnik, direktor festivala. 
Letošnji festival organiza-
torji pripravljajo na največ
prizoriščih doslej. Poleg
Glavnega odra na malograj-
skem hribu bodo predstave
in koncerti tudi v Parku Ev-
ropa med Šutno in železni-
ško postajo, v Samčevem
predoru, pri kavarni Veroni-
ka in na Trgu svobode. "Od
prvega avgusta dalje se bio-
ritem ekipe prestavi na "Fe-
stival" Spanje na odru, gle-
danje v oblake, prehranjeva-
nje s palačinkami in koka-
kolo, dopoldansko ležerno
poležavanje ob dobri knjigi
in popoldansko stresno leta-
nje od prizorišča do prizo-
rišča. Vse to je kot droga.
Težko se je odvadit," je po-
sebno energijo in zagnanost
mladih organizatorjev pov-
zel Goran Završnik.

Kamfest tehta 120 ton

Oder na Malem gradu bo ekipa Kamfesta letos začela
postavljati v petek, 7. avgusta.

Priprave na Dneve narodnih noš 
v polnem razmahu
V Kamniku bodo od 11. do 13. septembra potekali že 39. tra-
dicionalni dnevi narodnih noš, ki bodo po napovedih organi-
zatorja, Agencije za razvoj turizma in podjetništva, letos še
posebej bogati. Prvič se bodo namreč povezali z Mednarod-
nim folklornim festivalom od Celja do Žalca in z njihovim so-
delovanjem v nedeljo v Kamnik pripeljali folklorne skupine iz
Gane, Latvije, Škotske, Bolgarije in Indije. Dogodki, poveza-
ni s prireditvijo, se bodo začeli že dva tedna prej. 30. avgusta
bo na Glavnem trgu namreč bolšji sejem za vse, ki bi želeli
kupiti narodno nošo in različne dodatke, 6. septembra bo v
Budnarjevi muzejski hiši predstavitev knjige etnologa Bojana
Knifica, 10. septembra pa bodo odprli filatelistično razstavo
in razstavo oblačilne dediščine, ki jo v Galeriji Veronika letos
pripravljajo člani Folklorne skupine Ozara iz Kranja. J. P. 

Kamniški fotografi razstavljajo v Domžalah
Člani Foto kluba Kamnik so svojo pregledno razstavo Foto-
graf/inja se predstavi, na kateri ima vsak član kluba mož-
nost predstavitve svojega dela, letos pa je bila posvečena
portretom, iz preddverja kamniške občinske stavbe preselili
v Knjižnico Domžale. Portreti šestnajstih kamniških avtorjev
bodo na ogled do 12. avgusta. J. P. 

Za cerkev sv. Miklavža skrbi TD Gora
Turistično društvo Gora je letos pridobilo pravico do 
dolgoletnega najema in upravljanja z mežnarijo, v kateri so
ohranjene črna kuhinja, izba in kamra, na Gori v Tuhinjski
dolini, kjer stoji tudi znamenita gotska cerkvica sv. Miklavža
s samostoječim zvonikom. Občina je društvu za programe
in ohranjanje kulturne dediščine na tem delu občine letos
namenila 2.600 evrov. J. P. 
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Mercator Center Kamnik
Kovinarska 36, Kamnik, telefon: 01 83 08 787

Prisrèno vabljeni v svet odliènih nakupov!

PRIREDITVE:
Torek, 11. avgust, od 10. do 19. ure in sreda, 12. avgust, od 12. do 19. ure

Dan z Drogo Kolinsko

Sobota, 15. avgust, ob 10. uri

Vesela igra v sodelovanju z Kud Tunjice v pripravi z Ano Strle

Sobota, 22. avgust, ob 10. uri

Prireditev v sodelovanju z KamFest in Turistiènem centrom

Sobota, 22. avgust, ob 10. uri

Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja
Zbiramo veè kot sto tisoè besed za veè kot sto tisoè ljudi, ki potrebujejo našo pomoè. Pridružite se nam v 
našem Mercatorju Centru. V Mercatorju bomo poskrbeli, da bodo iz vaših besed zrasle tudi dobra dejanja. 
Pomoè je še posebej namenjena otrokom socialno ogroženih družin.

Sobota, 29. avgust, ob 10. uri

Stara pot v šolo prireditev

odpiralni casi:
- od ponedeljka do petka: od 8. do 20. ure

- sobote: od 8. do 20. ure

- nedelje in prazniki: od 8. do 13. ure

- 15. avgust: od 8. do 13. ure

Jasna Paladin

Zg. Palovče - Bojan Koželj iz
Stahovice pri Kamniku se s
skodlarstvom ukvarja že dva-
indvajset let, znanje in ljube-
zen do tovrstne obrti pa je
prevzel od svojega očeta Fran-
ca Koželja. Je edini pri nas, ki
smrekove in macesnove sko-
dle za prekrivanje stavb izde-
luje na star, povsem ročen
način, za kar je prejel tudi
certifikat domače in umet-
nostne obrti, pred sedmimi
leti pa tudi znak kakovosti v
graditeljstvu. Dela je, kot pra-
vi, vse več, saj skodle pri ljubi-
teljih dediščine postajajo spet
vse bolj moderne, a največja
težava pri njegovem delu je v
lesu, saj za skodle ni prime-
ren kar vsak.
"Lep, resonančen les, ki je
nujno potreben za izdelavo
kakovostnih skodel, je zelo
težko dobiti. Na kakovost lesa
smo pozorni že v gozdu, še
preden ga posekamo. Po-
membna je zadostna gostota
lesa, posekan mora biti v zim-
skem času, ko les nima so-

kov, drevo mora biti ravne ra-
sti, brez grč, rasti pa mora
nad 600 metri nadmorske vi-
šine," pravi Bojan Koželj, ki
največ lesa dobi na Štajer-
skem in v Kočevju, nekaj pa
tudi v gozdovih domače Kam-
niške Bistrice.
Ko je les posekan, se pravo
delo v domači delavnici šele
začne. "Hlode razrežemo na
določene dolžine, odvisno pač,
kako dolge skodle potrebuje-
mo, to pa je odvisno od veliko-
sti strehe in vrste lesa. Mace-
sen se težje cepi, zato skodle
niso daljše od 60 centimetrov,
smrekove pa so dolge po en
meter. Skodle cepimo na roke,
saj je prav v tem bistvo - na ta
način namreč ohranimo lesne
pore, po katerih voda hitro 
steče. Če les žagamo, pore
uničimo, tak les vpija vlago in
hitreje strohni. Poznamo dvo-
in trislojno kritje, življenjska
doma takšnih streh pa je
okrog trideset let," opiše posto-
pek in doda, da na leto nacepi-
jo približno 150 kubičnih me-
trov hlodovine. Dela v domači
delavnici, kjer skodle tudi suši-

jo, je največ od novembra do
maja, v poletnih mesecih pa s
svojo ekipo dela na terenu.
S svojimi skodlami prekriva
najrazličnejše objekte po vsej
Sloveniji, največ pa stare
kmečke hiše, gradove, cerkve,
kapele in pastirske bajte na
Veliki planini. V teh dneh se je
lotil obnove strehe Budnarjeve
muzejske hiše v Zgornjih Pa-
lovčah nad Kamnikom. "Bud-
narco bomo prekrili s smreko-

vimi skodlami. Za približno
300 kvadratnih metrov bomo
potrebovali 28 kubičnih me-
trov lesa in kakšen mesec dni
dela, saj je samo prekrivanje
izredno zahtevno. Skodle je
treba namreč večkrat na sami
strehi dodatno obdelati, da se
kar se da lepo prilegajo," je še
povedal mojster, ki se bo že v
naslednjih dneh lotil tudi me-
njave strehe zvonika na Šmar-
jetni gori.

Mojster lesenih skodel
Bojan Koželj iz Stahovice je edini mojster domače obrti pri nas, ki še na ročni način izdeluje skodle. 
V teh dneh prenavlja streho Budnarjeve muzejske hiše v Zgornjih Palovčah

Bojan Koželj je edini rokodelec pri nas, ki ima certifikat 
domače in umetnostne obrti za izdelavo skodel. 

Ročno cepljenih skodel ni potrebno barvati, saj imajo že
same dovolj zaščite za vlago in druge vremenske vplive.

Budnarjeva muzejska hiša v Palovčah v teh dneh dobiva
novo streho iz smrekovih skodel, ki so bile izdelane iz lesa
bistriških gozdov.
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Volčji Potok

Razstava tropskih metuljev in orhidej

V Arboretumu Volčji Potok je do konca avgusta na ogled za-
nimiva razstava tropskih metuljev. V rastlinjaku za staro
upravno stavbo je med pisanim cvetjem mogoče opazovati
sovjeoke metulje, pisančke, lastovičarje, monarhe in druge
vrste metuljev z različnih celin, obiskovalci pa si lahko ogle-
dajo tudi razvoj iz bub v odrasle metulje. V sosednjem rastli-
njaku pa v teh dneh cveti na stotine orhidej, ki za svojo vzgo-
jo zahtevajo zelo specifične pogoje in zelo veliko truda. Orhi-
deje bodo v Arboretumu na ogled do konca septembra. J. P. 

Pripravlja se občinski prostorski načrt

Občina že nekaj mesecev intenzivno pripravlja osnutek občin-
skega prostorskega načrta, ki je strateški dokument bodočega
razvoja občine. Kot je povedal podžupan Brane Golubovič, so
pripravljavci dokumenta enotni, da je občino in mesto Kam-
nik potrebno usmeriti predvsem v prepoznavno turistično
predalpsko prestolnico. "Potrebno je opredeliti, kako v pri-
hodnosti ravnati z našo kulturno dediščino, kako ohraniti iz-
jemno kulturno krajino in naravne vrednote v občini, kam
usmeriti prostorski razvoj občine in mesta, kako še dodatno
rešiti prometne probleme, ki se bodo v prihodnosti zopet za-
čeli pojavljati, kako izboljšati kvaliteto bivanja občanom, v
kakšni meri zagotavljati razvojne možnosti za nadaljnjo grad-
njo stanovanj, kako zagotoviti boljšo družbeno infrastrukturo
in oskrbo mesta in podeželja," je povedal Brane Golubovič in
izpostavil področja, ki jim namenjajo največjo pozornost -
razvoj starega mestnega jedra, izgradnja nove cestne poveza-
ve skozi mesto oz. kombinacija tirov in ceste v severnem delu
odseka kamniške železnice na odseku od središča do Grabna,
uvedba mestnega potniškega prometa, izgradnja skupnega
avtobusnega in železniškega terminala, dokončna ureditev
Rekreacijske osi Kamniška Bistrica, prestrukturiranje obsež-
nega industrijskega območja smodnišnice, zaprtje ceste za
osebni promet od gondole do izvira Kamniške Bistrice ter bolj
uravnotežen razvoj vseh delov občine. J. P. 

Jasna Paladin

Tunjice - V Mostah pri Ko-
mendi rojeni Pavle Juhant
je bil kot župnik priljubljen
po vsej kamniški občini, saj
je s svojo odprtostjo in nepo-
srednostjo velikokrat poskr-
bel za dobro voljo, pogrešali
pa ga ne bodo le njegovi fa-
rani, ampak tudi številni
drugi Kamničani. 
"Ko sem pred sedemnajsti-
mi leti prišel v Tunjice, me
je čakalo zahtevno delo, pa
ne le zaradi obnove material-
nih stvari, temveč tudi zaradi
obnove človekove misli, srca
in duha. Fara je velika, zaje-
ma cerkev sv. Ane in župniš-
če v Tunjicah, cerkev sv.
Urha in župnišče na Šentur-
ški gori in cerkev sv. Lenarta

na Rebri. Stavbe smo preno-
vili in tudi z ljudmi nisem
imel nikoli težav, predvsem
zato, ker sem se odprl svetu.

Duhovnik je namreč v službi
Boga in ljudi," pravi Pavle Ju-
hant in dodaja, da ga na Tu-
njice veže ogromno večino-

ma samo lepih spominov, ki
jih bo zbral v knjigi, izdati pa
namerava tudi svojo pesni-
ško zbirko.
Faranov je imel toliko, koli-
kor je v življenju srečal ljudi,
pravi v smehu, in dodaja, da
so k njemu še posebej radi
hodili mladi pari, ki so se v
Tunjicah želeli poročiti.
"Porok sem imel res veliko,
skoraj vsako leto več, še lani
jih je bilo okoli šestdeset.
Mislim, da mlade še posebej
privablja čudovita cerkev sv.
Ane z izredno lepo lego, ku-
lisa kamniški planin v oza-
dju in energetskih center v
bližini," pravi Pavle Juhant,
ki je v tem času nepogrešljiv
na številnih prireditvah,
Kamničani pa so ga kar pet-
najst let poznali tudi kot sv.
Miklavža, ki je decembra na
osrednji prireditvi v Kamni-
ku obdaroval otroke. Še pose-
bej je vesel, da so se krajani
Tunjic v času njegovega žup-
nikovanja zelo povezali med
sabo in začeli delati v dobro
razvoja in obnove kraja in
okolice.
V nedeljo, 26. julija, na god
farne zavetnice sv. Ane, je
imel v svoji cerkvi zadnjo
mašo, s prvim avgustom pa
so ga deloma na njegovo že-
ljo in deloma na željo škofa
premestili v Žirovnico, kjer
bo leto dni na t. i. sobotnem
letu. "To je leto dni počitka,
ko bom pomagal tamkajšnje-
mu župniku, mojemu dobre-
mu prijatelju. Fara, kamor
odhajam, mi je dobro pozna-
na, nenazadnje sem bil na
Valvazorjevem domu pod
Stolom letos že 68-krat," pra-
vi Pavle, a ne skriva, da bo
Tunjice s cerkvijo in ljudmi
močno pogrešal. 

Pavle Juhant odhaja 
v Žirovnico
Priljubljeni tunjiški župnik Pavle Juhant se je z avgustom po sedemnajstih letih poslovil od Tunjic.
Spomine na delo v tunjiški fari bo zbral v knjigi.

V Tunjicah bo najbolj pogrešal cerkev sv. Ane, pa tudi samo okolje in ljudi, saj je tu stkal
mnogo prijateljstev, zato se bo v svojo nekdanjo faro vračal, kolikor mu bo dopuščal čas.

Pavle Juhant s svojim zvestim psom Žarom 

Kamnik

Turistov v kampu manj
kot lani
V Avtokampu Resnik so z le-
tošnjo sezono zadovoljni,
čeprav je gostov zaradi slab-
šega vremena, spremenje-
nih navad potovanj in go-
spodarske krize v primerjavi
z lani manj. "Naši gostje so
zdaj večinoma prehodni,
zgolj za kakšno noč, saj je
vse več namreč takšnih, ki
naokoli potujejo z avtodomi
in temu smo zato prilagodili
tudi naš kamp. Klasično
kampiranje je v upadu, saj je
na eni strani več premožnej-
ših turistov, na drugi pa ti-
stih, ki potujejo zgolj z na-
hrbtniki - takšnih s prikolica-
mi, praktično ni več," je po-
vedal lastnik enega od dveh
kampov v kamniški občini
Gabrijel Resnik.  J. P. 
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Kamničani o svojem mestu

Barbara Baša: "Kamnik je lepo urejen, kakšne črne
točke ostajajo, sicer pa je živeti tukaj zelo prijetno.
Izredno mi je všeč urejenost otroških igrišč, ki so
zelo lepo oskrbovana in jih radi obiskujemo. Mo-
goče si malo več življenja zasluži Šutna, a je po kul-
turni plati mesto zadnja leta zelo živo, vse polno je
dogodkov, festivalov."

Mojca Pucelj: "V primerjavi s prejšnjimi leti je raz-
lika velika, saj je mesto letos res lepo urejeno in
čisto. Občina bi morala Kamničane vsako leto
spodbujati, da bi sami skrbeli za mesto, tudi ko ne
bo komisije. Prijetno je tudi poletno dogajanje na
Glavnem trgu, glasba in otroški živ žav me kot
bližnjo sosedo sploh ne moti."

Jakob Škrjanec: "Zadnje čase je Kamnik zelo lep,
škoda le, da je središče malo preveč mrtvo, ker so
se trgovine preselile v nakupovalne centre. Pogre-
šam nekoliko več kulturnih prireditev, čeprav je
dogodkov za mlade vse več. Všeč mi je tudi to, da
je večina stavb v starem delu že prenovljenih."

Tina Baloh: "Kar se tiče urejenosti središča mesta,
res nimam pripomb. Všeč so mi cvetlična korita in
urejene gredice. Pogrešam le kakšne prijetne loka-
le z otroškimi igrali, kjer bi se lahko družili starši.
Tudi Šutno bi s kulturnimi prireditvami ter polni-
mi trgovinami lahko še bolj poživili." 

Motnik 

Počitnice po indijansko
Na Ekološki kmetiji pri Jernejk poteka že drugi indijanski ta-
bor, na katerem v teh dneh uživajo otroci iz vse Slovenije.
Mlade nadobudneže sta v okolje Sončevega laza, ki je te dni
polno različnih zelišč in sadja, tudi letos privabila Andreja Hri-
bovšek in Mih Lindič, ki sta na svoji kmetiji postavila tudi re-
pliko nedavno porušenega Jernejkovega toplarja. "Indijanski
tabor za otroke, stare od 7 do 12 let, sva letos pripravila že
drugič. Otroci uživajo v naravi, nadeli smo si indijanska ime-
na, izdelali smo oblačila in perjanice, zakurili ogenj, pekli
krompir v žerjavici in si sami skuhali kosilo v kotlu. Na hrbtih
oslic bomo v teh dneh spoznavali še Motnik, spali pa bomo v
pravem indijanskem šotoru," je aktivno dogajanje v narav-
nem okolju povzela Andreja, ki najmlajše vabi še na dva tabo-
ra. Od 17. do 19. avgusta bo potekal še en indijanski tabor, od
24. do 26. avgusta pa še tabor preživetja v naravi. J. P.

Kamnik

Skrbi za čiste pločnike in parke
Kljub vestni komunalni službi, številnim košem za smeti in
ekološkim otokom se na kamniških cestah, pločnikih in
parkih vsakodnevno še vedno nabere nemalo smeti, ki pa jih
pridno pometa znani obraz s kamniških ulic - Jernej
Žerovnik, ki je v Komunalnem podjetju Kamnik zaposlen že
trideset let. "Začel sem v gradbenem oddelku, nato sem de-
lal na deponijah na Duplici in v Suhadolah, zdaj pa kot čis-
tilec javnih površin že osemnajst let pometam po Kam-
niku," pravi Jernej Žerovnik, ki se v Kamnik vsakodnevno
vozi iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Kamnik je čisto in
urejeno mesto, pravi, smeti ni veliko, vesel pa je tudi števil-
nih prijaznih pozdravov Kamničanov, ki mu doslej še nikdar
niso dali občutka, da bi bilo njegovo delo manjvredno.
Mnogi se namreč dobro zavedajo, da je prav po njegovi za-
slugi središče mesta še lepše. J. P. 

Andreja Hribovšek in Mih Lindič z mladimi Indijanci Jernej Žerovnik iz Komunalnega podjetja Kamnik 

Jasna Paladin

Kamnik - Kamnik se je v svo-
jem jubilejnem letu, ko
praznujemo 780-letnico, že
drugič po letu 2001 prijavil
na mednarodno tekmovanje
Entente florale, na katerem
vsako leto iz ene države lahko
sodeluje le eno mesto in ena
vas. Mednarodna komisija,
sestavljena iz dvanajstih stro-
kovnjakov s področij arhitek-
ture, turizma, ekonomije,
krajinske arhitekture in urba-
nizma, je Kamnik obiskala
10. julija, posebna komisija,
ki jo je oblikoval župan, pa je
mesto z okolico v ta namen
urejala več mesecev. "Bistvo
tekmovanja, kakršno je En-
tente florale, je v gibanju, ki
smo ga v Kamniku začutili,
zato ne gre za enkratne akcije
zasajanja cvetličnih korit, am-

pak za sistematično izboljše-
vanje kakovosti našega biva-
nja, v katerem sodelujemo
vsi, tudi občani sami," je po-
vedal župan Tone Smolnikar
in obljubil, da bodo z akcija-
mi urejanja mesta nadaljevali
tudi po odhodu komisije in v
vseh naslednjih letih.
Rezultati tekmovanja, v kate-
rem je Kamnik pred osmimi
leti že prejel zlato medaljo,
bodo znani konec septembra,
a mednarodna komisija, ki je
ocenjevala splošno kakovost
bivanja v našem mestu, je
prve vtise že sporočila. Opazi-
li so, da je Kamnik v primer-
javi z letom 2001 precej na-
predoval. Povečalo se je števi-
lo prebivalcev in stavb, a oko-
lica je ostala zelena, izboljšala
pa se je kakovost pitne vode
in zraka. Prav ohranjanje ze-
lenih površin so v komisiji

najbolj pohvalili, a županu
hkrati svetovali, naj občinska
uprava več sodeluje s krajin-
skimi arhitekti.
Na občini bodo veseli vsakega
priznanja, predvsem pa je po-

membno, da številne prido-
bitve, ki pripomorejo k ureje-
nosti mesta in kakovostne-
mu bivanju v njem, ne glede
na tekmovanje in komisijo
ostajajo Kamničanom.

Komisija odšla, 
a Kamnik ostaja urejen
Na kamniški občini z optimizmom pričakujejo razglasitev rezultatov tekmovanja Entente florale, 
v katerem je Kamnik letos sodeloval že drugič.

Temeljito je bila prenovljena pešpot na Mali grad, ki bo
olajšala dostop številnim turistom in tudi obiskovalcem
Kamfesta. 

Po vsem mestu so urejeni cvetlični nasadi. Kršmančev park




