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OBČINSKE NOVICE

Mekinjčani dobili 
športno igrišče
V Mekinjah so s pravim kra-
jevnim praznikom tudi ura-
dno odprli športno igrišče, 
na katerega so krajani čakali 
vrsto let.
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ŠPORT

Veronikin pokal uspel
Člani Lokostrelskega kluba 
Kamnik so med 5. in 7. ma-
jem organizirali mednaro-
dno tekmovanje Veronikin 
pokal, na katerem se je po-
merilo skoraj sto tekmoval-
cev iz enajstih držav.
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Jasna Paladin

Kamnik – Slovenska filantro
pija in članice Slovenske 
mreže prostovoljnih organi
zacij so v četrtek, 18. maja, 
sedemnajstim občinam po
delile naziv prostovoljstvu 
prijazna občina in med njimi 
je znova, tako kot že lansko 
leto, tudi Občina Kamnik. 
V obrazložitvi so podeljevalci 
zapisali: »Občina Kamnik 
prejme naziv prostovoljstvu 
prijazno mesto za nov dnev

ni center za mlajše invalidne 
osebe, za vzpostavitev Večge
neracijskega centra Kamnik, 
ki povezuje več generacij v 
skupnosti, za delovanje 
Dnevnega centra za osebe s 
težavami v duševnem zdrav
ju Štacjon, za programe za 
aktivacijo starejših in prosto
voljsko pomoč zanje, za us
pešne programe na medge
neracijskem področju in za 
podporo filma z medgenera
cijsko tematiko, ki je nastal v 
okviru Zavoda Oreli.«

Prostovoljstvu 
prijazno mesto

Jasna Paladin

Kamnik – Večgeneracijski 
center Kamnik, ki tudi ob 
podpori občine sicer deluje 
že vse od januarja letos, je 
namenjen vsem generaci
jam, kulturam in osebam z 
različnim statusom ter je 
posledično usmerjen v za
dovoljevanje raznovrstnih 
potreb, saj ima v njem 
vsakdo možnost za razvoj, 
osebnostno rast in aktivno 
sodelovanje. Projekt, ki se 
bo v Kamniku izvajal na 
treh lokacijah – v Svetoval
ni pisarni za starejše na 
Tomšičevi ulici, na občini 
in v Mladinskem centru 
Kotlovnica oz. njihovem 
KIKštarterju, ponuja raz
lične preventivne progra
me najbolj ranljivim obča
nom, predvsem družinam, 

mladim, brezposelnim, 
starejšim in drugim ranlji
vim skupinam.

Bogastvo je v 
medčloveških stikih
Projekt Večgeneracijski cen
ter Ljubljana, kamor sodi 
tudi kamniška enota, finan
cirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Evropski 
socialni sklad, podpirajo pa 
ga tudi Mestna občina Ljub
ljana ter občine Kamnik, 
Vrhnika, Grosuplje in Ivanč
na Gorica. »Današnja druž
ba, današnji svet in današ
nje okolje so čudni. So polni 
paradoksov, saj smo na eni 
strani čedalje bolj tehnolo
ško razviti, na drugi strani 
pa zelo nazadujemo. Naza
dujemo v človeških odnosih. 
Nazadujemo tudi v splošni 

razgledanosti in v mnogih 
drugih kriterijih. In to mor
da zaradi tega, ker nimamo 
več tistega, kar je bilo včasih 
samoumevno. Smo družba, 
ki danes na novo odkriva 
stvari, ki so bile nekoč logič
ne. Prehranjujemo se zdra
vo in odkrivamo, da znajo 
različne generacije med se
boj sodelovati. Današnja 
družba pozablja na tisto naj
pomembnejše. Na bistvo – 
biti človek. Biti posameznik 
na voljo sočloveku, ki je 
morda v stiski, ki ni zdrav, 
ki potrebuje pomoč, pa naj 
bo to le lepa beseda. Večge
neracijski center Kamnik je 
tako čudovita priložnost, da 
se predvsem zavemo dej
stva, da nesodelovanje in 
gledanje le na materialne 
dobrine in denar ne prinaša
ta nič dobrega. Največ nam 

prinašajo medčloveški stiki 
in občutek, da smo pomaga
li sočloveku. To je tisto, kar 
je pomembno,« je na odpr
tju poudaril kamniški župan 
Marjan Šarec.

Brezplačne aktivnosti za 
vse generacije
Udeležencem projekta v 
Kamniku bodo na voljo 
različne aktivnosti. Za sta
rejše: skupina za samopo
moč svojcev negibljivih 
starejših, skupina za samo
pomoč za zdrav življenjski 
slog in skupina za socialno 
participacijo in ohranjanje 
kulturne dediščine; za 
brezposelne: izobraževanje 
za idejni poslovni načrt in 
izobraževanje za spletne 
tehnologije; za mlade pa: 
Mala impro šola in Impro 
lige v Kotlovnici.

Odprli Večgeneracijski 
center Kamnik
Pod okriljem Zavoda Oreli so v KIKštarterju tudi uradno odprli kamniško podružnico 
Večgeneracijskega centra Ljubljana – VGC Kamnik. Gre za petletni projekt, v okviru katerega bodo 
programe za vse generacije izvajali na različnih lokacijah.

Večgeneracijski center Kamnik so uradno odprli vodja projekta vodilnega partnerja Zavoda Cene Štupar Nina Živkovič, 
Martina Ozimek in mag. Roman Rener iz Zavoda Oreli in župan Marjan Šarec. / Foto: Gorazd Kavčič
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Razvijamo 
veselje 

do glasbe!

Kamnik – Poletje se nezadržno bliža in na Zavodu za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik, ki upravlja mestno kopališče 
Pod skalco, so v torek, 23. maja, že začeli predprodajo letnih 
vstopnic za kopališče, in to po občutno nižjih cenah. V pred-
prodaji, ki bo trajala do 9. junija, je cena letnih vstopnic za 
odrasle 25 evrov, kasneje bo cena 40 evrov. Cena sezonske 
vstopnice za otroke do šestega leta starosti znaša deset 
evrov. Vstopnice lahko kupite na Turistično informativnem 
centru na Glavnem trgu, priložiti pa morate tudi fotografijo 
imetnika vstopnice. Odprtje bazena bo predvidoma 9. juni-
ja, odprt pa bo vse lepe dni do 31. avgusta. J. P.

Bazen bodo odprli predvidoma devetega junija

KULTURA

V Motniku dihajo  
s festivalom
V petek in soboto, 9. in 10. 
junija, v Motnik prihaja že 6. 
Križnikov pravljični festival 
Jenkret je biv …, ki znova pri-
naša pestro dogajanje za vse 
generacije.
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AKTUALNO

Kulturniki so za 
povezovanje
V Domu kulture Kamnik je 
na pobudo Simona Skalarja 
minuli teden potekala konfe-
renca o kulturi, na kateri so 
se sodelujoči strinjali, da 
znova obudijo Zvezo kultur-
nih organizacij Kamnik.

stran 5

AR
B

O
R

E
TU

M
 V

O
LČ

JI
 P

O
TO

K
, V

O
LČ

JI
 P

O
TO

K
 3

, R
AD

O
M

LJ
E



2

Občinske novice

petek, 26. maja 2017

Jasna Paladin

Kamnik – Na svoji dvajseti 
redni seji so se svetniki 
zbrali 10. maja, na dnevnem 
redu so imeli trinajst točk.

Družba Velika planina 
lani poslovala z dobičkom
Družba Velika planina, kate-
re lastnica in ustanoviteljica 
je Občina Kamnik, je lani na 
planino prepeljala rekordno 
število potnikov (57.654) in 
prvič po enaindvajsetih letih 
ustvarila dobiček iz rednega 
poslovanja, je glavni pouda-
rek poročila poslovanja 
družbe za leto 2016, ki ga je 
svetnikom predstavil direk-
tor Leon Keder. Kot je še po-
udaril, so presegli milijon 
evrov poslovnih prihodkov, 
kar predstavlja 32-odstotno 
rast. Družba je lani tako 
ustvarila dobiček iz rednega 
poslovanja in čisti dobiček, 
kar je bilo prvič v zadnjih 21 
letih, za kolikor imajo na 
razpolago podatke o poslo-
vanju. Celotni dobiček iz po-
slovanja v letu 2016 tako 
znaša slabih 38 tisoč evrov 
– še leto poprej so denimo 
»pridelali« za skoraj 113 ti-
soč evrov izgube. Prihodke 
so povečali tako na področju 
prodaje vozovnic kot tudi v 
gostinstvu. »K dobrim re-
zultatom so vplivale promo-
cijske aktivnosti Velike pla-
nine, ki jih je družba izvaja-
la sama in v sodelovanju z 
Zavodom za turizem, šport 
in kulturo Kamnik, obrato-
vanje sedežnice Šimnovec, 
lepo vreme ter uvedba novih 
orodij za pospeševanje pro-
daje,« je poudaril. 
Svetniki so bili s slišanim 
zelo zadovoljni, kako tudi 
ne, saj so v zadnjih letih o 
Veliki planini razpravljali le 
kot o »vreči brez dna«. So pa 
direktorju zastavili tudi več 
vprašanj v zvezi z obnovo 
Gostilne pod žičnico (ta je 
skoraj v celoti pogorela ko-
nec januarja letos), dobavo 
novih prižem ter obnovo 
koče Košutnik. Keder je po-
jasnil, da so pridobili vsa so-
glasja za rušitev v požaru 
močno poškodovanega 
objekta. Policijska preiskava 
je pokazala tudi na krivca – 
kazenska ovadba naj bi bila 
namreč podana zoper enega 
od obrtnikov, ki so delali ka-
min v gostilni. Kljub temu 
bo zavarovalnina v predvide-
ni višini 140 tisoč evrov iz-
plačana, z obnovo pa bodo 
začeli takoj, ko pridobijo 
gradbeno dovoljenje za ruši-
tev. Da izpad dohodkov za-

radi neobratovanja gostilne 
ne bi bil prevelik, so razširili 
in dodatno opremili zunanji 
letni vrt.

Z delom javnih zavodov 
zadovoljni
Brez razprave, čeprav so se 
seje udeležili tudi vsi ravna-
telji oz. direktorji, je minila 
točka, na kateri so se svetni-
ki seznanili z letnimi poro-
čili javnih zavodov v občini, 
katerih ustanoviteljica oziro-
ma soustanoviteljica je Ob-
čina Kamnik in se financira-
jo iz občinskega proračuna 
(osnovne šole, Glasbena 
šola Kamnik, Mestne lekar-
ne in Zdravstveni dom dr. 
Julija Polca Kamnik), kar 
priča o tem, da so javni zavo-
di lani, kot kaže, delovali us-
pešno in pregledno.

V energetsko obnovo 
skupaj z zasebnikom
Kot dodatni točki so na 
dnevni red uvrstili točki, po-
vezani z energetsko sanacijo 
in prenovo šestih javnih 
stavb v lasti občine, in sicer 
Zdravstvenega doma dr. Ju-
lija Polca Kamnik, Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, 
Doma kulture Kamnik, 
Osnovne šola 27. julija Ka-
mnik, Podružnične šole 
Vranja Peč in Podružnične 
šole Gozd. Svetniki so pod-
prli predlog, da se občina 
energetske sanacije loti v 
javno-zasebnem partner-
stvu, tako da izbranemu po-
nudniku podeli koncesijo – 
v tem primeru s samo sana-
cijo ne bi imela stroškov (ti 
so ocenjeni na 760 tisoč 
evrov), saj bi se zasebni in-
vestitor poplačal iz prihran-
kov, ki bi nastali zaradi sa-
nacije. Celotna investicija bo 
po petnajstih letih znova 
prešla na Občino Kamnik.

Celostna prometna 
strategija sprejeta
Občina Kamnik je bila lan-
sko leto ena izmed 64 ob-
čin, ki je na javnem razpisu 
ministrstva za infrastruktu-
ro dobila denar (64.600 
evrov od potrebnih 67 tiso-
čakov) za izdelavo Celostne 
prometne strategije. Prip-
ravljavci so v slabem letu 
dni pripravili več delavnic in 
okroglih miz, na katere so 
bili vabljeni vsi občani, da k 
pripravi tega dokumenta 
pripomorejo s svojimi pre-
dlogi in pripombami. S 
sprejetjem dokumenta na 
občinskem svetu ima občina 
zdaj možnost, da se prijavi 
na različne razpise, s po-

močjo katerih bo v strategiji 
zapisane ugotovitve lahko 
tudi udejanjila. 
»S sprejetjem Strategije se 
začenja obdobje drugačnega 
načrtovanja prometnega 
prostora, kjer osebni avto-
mobil nima več absolutne 
prednosti, ampak je obrav-
navan vzporedno z drugimi 
oblikami prometa. Namen 
je, da se število voženj z 
o s e b n i m  a v t o m o b i -
lom  zmanjša na račun pre-
magovanj razdalj peš ali s 
kolesom, v čim večji možni 
meri pa tudi z uporabo jav-
nega potniškega prometa. 
Za takšno spremembo poto-
valnih navad, ki je ni priča-
kovati takoj, je potrebno z 
ukrepi izboljšati pogoje traj-
nostnim oblikam mobilno-
sti, vzporedno pa o njih izva-
jati tudi akcije ozaveščanja, 
izobraževanja in vzgoje,« je 
povedala mag. Tadeja Križ-
nar Jamnikar.

Subvencije tudi za 
območja izven Šutne
V prvi obravnavi je bil so-
glasno sprejet predlog Odlo-
ka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine 
Kamnik št. 1, pri čemer pa 
so nekateri svetniki izrazili 
nestrinjanje z opredelitvijo 
velikosti zazidljivih ze-
mljišč. V dokumentu je za-
pisano, da je minimalna ve-
likost takšne parcele v mes-
tu 400 kvadratnih metrov, 
na podeželju pa 600 – pred-
log pa je bil, da naj bi bila ta 
omejitev po celi občini 400 
kvadratnih metrov.
Sprejete so bile tudi spre-
membe Pravilnika o dode-
ljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva v 
občini Kamnik, ki zdaj ne 
zajema več le območja Šu-
tne. »Občinska uprava je na 
podlagi evalvacije doseda-
njih razpisov za dodelitev 
proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva in zlasti 
nizke realizacije proračun-
ske postavke subvencionira-
nje najemnin v starem 
mestnem jedru glede na do-
sedanje število upravičencev 
do tovrstne subvencije pre-
dlagala spremembo, s kate-
ro se pomoč dodeli poslov-
nim subjektom tudi izven 
območja Šutne,« je razloge 
pojasnila Katarina Ščetinin 
iz občinske uprave. Spre-
memba bo prvič upoštevana 
pri razpisu, ki bo spet objav-
ljen jeseni.

Sprejet zaključni račun 
proračuna
Svetniki so sprejeli tudi Pra-
vilnik o sofinanciranju do-
moljubnih in veteranskih 
programov in projektov v 
občini Kamnik, ki ga je 
predstavila vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti Tina 
Trček: »Cilji pravilnika so 
opredelitev vseh domoljub-
nih dejavnosti, ki so podprte 
s strani Občine Kamnik, 
spodbujanje domoljubnih 
oziroma veteranskih organi-
zacij k aktivnemu delovanju 
na področju domoljubja, k 
izobraževanju, povezovanju 
in ohranjanju tradicije posa-
mezne organizacije.«
»Pod streho« je tudi zaključ-
ni račun proračuna Občine 
Kamnik za leto 2016, iz ka-
terega je razvidno, da je bilo 
realiziranih 78,1 odstotka 
načrtovanih prihodkov (ali 
26.883.933 evrov) in 74 od-
stotkov načrtovanih odhod-
kov (ali  27.478.537,83 evra).

Kako urediti promet na 
Veliki planini?
Svetniki so obravnavali tudi 
predlog Izhodišč za razvoj 
in prometno urejanje Velike 
planine ter v zvezi s tem 
sprejeli tri sklepe, in sicer so 
občinski upravi naložili, da 
pristopi k izdelavi celovite 
strokovne podlage, ki bo 
predstavila tudi variantne 
rešitve razvoja velikoplanin-
ske planote, ter da pripravi 
dokumentacijo, da se izved-
ba prometnih ureditev na 
območju velikoplaninske 
planote izvede fazno. Prav 
tako naj se pripravi nov od-
lok o prometnem režimu z 
možnostjo predvidenih fi-
zičnih zapor prometa ter 
ureditvijo površin za miru-
joči promet. Oskrbovanje 
objektov na planoti naj se 
ureja na trajnostno vzdržen 
način. S tretjim sklepom je 
bil ugotovljen javni interes, 
da Občina Kamnik za potre-
be reševanja prometne pro-
blematike velikoplaninske 
planote sodeluje pri izvedbi 
in financiranju ureditev na 
območju občine Luče.
Ob koncu seje je sledila še 
točka o razporeditvi presež-
ka prihodkov nad odhodki 
Vrtca Antona Medveda Ka-
mnik. Občinska uprava je 
skupaj z vodstvom vrtca sve-
tnikom predlagala, da se ne-
razporejeni presežek iz pre-
teklih let nameni za pokriva-
nje povišanih stroškov dela 
zaposlenih v Vrtcu Antona 
Medveda Kamnik. 

Dvajseta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Velika planina  
v zelenih številkah
Občinski svetniki so se na svoji majski seji med drugim seznanili s poslovanjem družbe Velika 
planina in javnih zavodov v lanskem letu, sprejeli so Celostno prometno strategijo občine Kamnik in 
odlok o spremembah Občinskega prostorskega načrta v prvem branju.
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Obvestilo

Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
kontaktnimi podatki v času uradnih ur lahko pustite v 
nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.

Kamnik – Občina Kamnik je z izbranim izvajalcem v torek, 
9. maja, začela rekonstrukcijo Murnove ulice v Kamniku, na 
kateri zaradi gradbenih del velja popolna zapora za promet. 
V sklopu del bodo prenovili komunalne vode, na novo ure-
dili javno razsvetljavo, uredili parkirišče in površino na novo 
asfaltirali. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bodo 
dela končana do začetka julija. Vrednost projekta je ocenje-
na na 184 tisoč evrov. J. P.

Murnova ulica je razkopana

Murnova ulica bo prenovljena do začetka julija. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Onkološki inštitut Ljubljana, ki že vse od leta 
2008 izvaja državni presejalni program za raka dojk DORA, 
je v torek, 19. maja, za Domom kulture Kamnik znova pos-
tavil svojo mobilno enoto, v katero bodo na preglede dojk z 
mamografijo vabili občanke med 50. in 69. letom – v staros-
ti, ko obstaja največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom 
dojk. Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjša-
ti umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. 
Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamograf-
ski pregled odzove vsaj sedemdeset odstotkov žensk. S pre-
sejalno mamografijo je mogoče odkriti bolezenske spre-
membe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipa-
la pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem 
pregledu, zato strokovnjaki Onkološkega inštituta priporo-
čajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled in se s tem 
vključijo v program DORA. Mobilna enota DORE bo v Ka-
mniku nameščena vse do konca oktobra, umaknili jo bodo 
le med 6. julijem in 7. avgustom. J. P.

Mobilna enota programa DORA spet v Kamniku
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Kamnik – Športno igrišče je 
na obrobju nekdanje mekinj-
ske pristave, tik ob uršulin-
skem samostanu, zraslo lan-
sko jesen, uporabno dovolje-
nje pa je Občina Kamnik, ki 
je projekt z okoli 40 tisoč evri 
tudi financirala, pridobila 
marca letos. Treba je bilo 
urediti izkop, poskrbeti za 
drenažo in travnato muldo, 
grobi in fini asfalt, zarisati 
črte, namestiti opremo, zasa-
diti nekaj dreves in urediti 
parkirišča. Športniki so novo 
površino, ki so jo uredili de-
lavci Komunalnega podjetja 
Kamnik, že temeljito preiz-
kusili, a brez uradnega odpr-
tja ne gre in v petek, 12. maja, 
se je na igrišču zbralo staro 
in mlado – Mekinjčani so z 
udeležbo dokazali, da so na 
to pridobitev res težko čakali. 

Ne v gostilno,  
ampak na igrišče
K slovesnemu vzdušju so 
najprej pripomogli člani 
Mestne godbe Kamnik v 

družbi kamniških mažo-
retk, nato pa govori tistih, ki 
so za novo pridobitev naj-
bolj zaslužni. »Končno smo 
dobili svoje igrišče, bodimo 
ponosni nanj. To je prostor, 
ki smo ga zelo potrebovali. 
V naših krajih ima športno 
udejstvovanje že dolgo bra-
do, od tu prihajajo številni 
športniki, vsem se bodo zdaj 
lahko pridružili še športniki 
z žogo, tu pa se bodo odvija-
le tudi druge prireditve, s 

katerimi bomo krepili med-
sebojne odnose in večali lo-
kalno pripadnost,« je svoje 
sokrajane nagovoril predse-
dnik Krajevne skupnosti 
Mekinje Nace Koncilja in se 
zahvalil svojemu predhodni-
ku, sedanjemu podžupanu 
Mateju Slaparju.
Slednji je bil deležen velike-
ga aplavza, člani Športno 
kulturnega društva Mekinje 
pa so mu v zahvalo za ves 
trud, ki ga je vložil v pridobi-
tev igrišča, poklonili košar-
karsko žogo z željo, da bi se 
jim na igrišču večkrat prid-
ružil. »Danes me prevevata 
veselje in sreča, saj smo si 
dolga leta prizadevali za tole 
igrišče in zdaj nam je 
končno uspelo. Velikokrat 
smo se pritoževali, da kraja-
ni v Mekinjah nimamo kam 
iti, kot le v gostilno, zdaj pa 
je ta zgodba povsem drugač-
na. Posebna zahvala gre Ma-
teju Slaparju, ki je gonilo 
našega kraja, motivator in 
prijatelj. Hvala za ves čas, ki 
ga žrtvuješ za Mekinje,« ga 
je nagovoril predsednik 
društva Brane Golob.

Investicijo je predstavil tudi 
župan Marjan Šarec. »Gre 
za veliko pridobitev, ki nam 
jo je s skupnimi močmi le 
uspelo izpeljati. Z Matejem 
Slaparjem sva prvič o tem 
igrišču govorila konec leta 
2010, želja krajanov pa sega 
še mnogo bolj nazaj. Ko so 
razmere postale ugodne in 
je investicija pod vodstvom 
nekdanjega direktorja ob-
činske uprave Ivana Kende 
le stekla, je bilo treba odpra-
viti polno ovir. Ni bilo tako 
enostavno, kot se danes vidi. 
Verjamem, da boste z novo 
pridobitvijo zadovoljni.« 
Igrišče je blagoslovil mekinj-
ski župnik mag. Pavel Piber-
nik, za kulturni program pa 
so poskrbeli učenci  POŠ 
Mekinje z mentorico Tama-
ro Bračič s skoki na ponjavi, 
mladi harmonikarji iz POŠ 
Mekinje in Nevlje pod vod-
stvom Matjaža Poljanška ter 
Matic Smolnikar in Ines 
Kern. Da je bil krajevni pra-
znik ta dan popoln, se je 
druženje krajanov ob kon-
certu zabavne glasbe nada-
ljevalo pozno v noč.

Mekinjčani dobili 
športno igrišče
V Mekinjah so s pravim krajevnim praznikom tudi uradno odprli športno igrišče, na katerega so 
krajani čakali vrsto let.

Slavnostno odprtje novega športnega igrišča je bilo dobro obiskano, kar dokazuje, da so 
krajani nanj res težko čakali. / Foto: Jasna Paladin

Krajani Mekinj so se za novo pridobitev še posebej 
zahvalili Mateju Slaparju, ki je za novo igrišče tudi najbolj 
zaslužen. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Glavni namen 
obiska ameriškega velepo-
slanika in njegovih sodelav-
cev je bilo okrepiti sodelova-
nje na področju ohranjanja 
spomina na Charlesa Fi-
sherja, v 2. svetovni vojni na 
območju Menine planine 
ubitega vodjo ameriške voj-
ne misije. Ameriška delega-
cija že vrsto let sodeluje pri 
organizaciji spominskih do-
godkov ob spomenikih pa-
dlih borcev v Zgornjem Tu-

hinju in v Češnjicah, nič 
drugače pa ne bo niti v pri-
hodnje.
Z županom Marjanom Šar-
cem sta se pogovarjala o go-
spodarskih in turističnih 
danostih občine Kamnik in 
njenih glavnih znamenito-
stih. Veleposlanik je nato 
obiskal učence Osnovne 
šole Marije Vere in se spre-
hodil po mestnem središču, 
obisk pa so gostje popoldne 
sklenili v Češnjicah, kjer so 
položili venec k spomeni-
ku padlim.

Ameriški veleposlanik na obisku
Občino Kamnik je v četrtek, 11. maja, na povabilo župana Marjana Šarca in predsednika Združenja 
borcev za vrednote NOB Kamnik Matevža Koširja obiskal ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent 
Robert Hartley.

Ameriškega veleposlanika so sprejeli predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Kamnik Matevž Košir, podžupan 
Igor Žavbi in župan Marjan Šarec. / Foto: Jasna Paladin

OBVESTILO

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je bil v četrtek, 
18. maja 2017, na uradni spletni strani Občine Kamnik www.
kamnik.si objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih 
objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbne-
ga pohištva). 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 
za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v 
občini Kamnik, upravičene osebe pa so fizične osebe, ki so 
las tniki oziroma solastniki spomeniško zaščitenih objektov v 
občini Kamnik.
 Marjan Šarec l.r. 
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Nov park in ekološki otok ob Molkovi poti
Na pobudo krajevne skupnosti je občina zemljišče ob regi-
onalni cesti med Kamniško Bistrico in Molkovo potjo že 
pred leti odkupila z namenom, da se zaraščena in nevzdrže-
vana površina uredi kot manjši park. Na severni strani so 
zdaj na novo uredili ekološki otok z zabojniki za ločeno zbi-
ranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Ob zabojnikih 
so zasadili grmovnice in s tem ustvarili lično pregrado, saj 
bodo ob novo urejeni pešpoti namestili tudi klopi.

V Šmarci so obnovili cesto mimo cerkve
V petek, 12. maja, so se zaključila gradbena dela v sklopu 
ureditve parkirišč in dela ceste mimo cerkve sv. Mavricija v 
Šmarci. Urejeno je bilo odvodnjavanje, javna razsvetljava in 
nov asfalt. Vrednost te občinske naložbe znaša 18.700 
evrov.

Popolna zapora javne poti Podlom–Kališe
Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi ureditve javne poti 
Podlom–Kališe od 23. maja do 6. julija na omenjeni cesti 
veljala popolna zapora za ves promet. Obvoz za dvosmerni 
promet bo urejen v smeri Podlom–Kališe.

Nova spletna stran kamniškega turizma
Po novi celostni grafični podobi so na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik te dni zagnali tudi novo spletno 
stran (www.visitkamnik.com), s katero so želeli poenostavi-
ti dostop do potrebnih informacij in vsebine predstaviti še 
bolj atraktivno. Večji poudarek so namenili slikovnemu gra-
divu, dodali pa so tudi atraktiven zemljevid z vsemi zname-
nitostmi. Novost prinaša tudi spremembo e-naslovov zapo-
slenih, ki imajo zdaj vsi končnico @visitkamnik.com J. P. 

Kratke novice

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

RAZPISUJE LETOVANJA 2017
ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE OBČINE

KAMNIK IN KOMENDA

V letošnjem letu je na voljo naslednji termin:
Debeli rtič            22. 7.–31. 7. 2017, in sicer 50 mest.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva, da so 
bili otroci v lanskem letu vsaj 3-krat pri zdravniku. Možnost  
letovanja imajo tudi otroci, ki niso bili tolikokrat pri zdravniku 
(teh otrok bo 10).

1. ZA LETOVANJA BOMO VODILI DVOJNO EVIDENCO:

 zdravstvena indikacija
  za otroke, ki jim bodo zdravniki odobrili zdravstveno indika-

cijo (27 otrok iz Kamnika in 13 otrok iz Komende). Teh  
otrok bomo, glede na odložitev ZZZS-ja, lahko sprejeli 40.

 socialna indikacija
  Otrokom, ki jim zdravniki ne bodo odobrili zdravstvene  

indikacije, bomo, na podlagi % dohodka na družinskega  
člana (razvidno iz določbe o otroških dodatkih /CSD/) dodeli-
li socialno indikacijo (7 otrok iz Kamnika in 3 otroke iz Ko-
mende). Teh otrok bomo lahko sprejeli še 10.

2.  PRIJAVE SPREJMEMAMO SAMO DO ZAPOLNITVE PRO-
STIH MEST. OBRAZCE ZAČNEMO IZDAJATI 29. 5. 2017, 
IZPOLNJENE VLOGE PA ZAČNEMO SPREJEMATI 12. 6. 
2017.
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Nedavno je NSi predstavila 
predlog pokojninske reforme in 
s tem kot prva postavila resno 
alternativo sedanjemu nevzdrž
nemu sistemu. Predlagamo tri
stebrni pokojninski sistem, ven
dar pa naš predlog ne spreminja 
sedanjih pogojev za upokojitev. 
Po reformi, ki jo predlagamo, bi 
vsak slovenski upokojenec dobil 
najmanj 617 €, kar država opre
deljuje kot prag revščine.
Zaradi sedanjih in prihodnjih 
upokojencev je treba spremeniti 
pokojninski sistem na način, da 
bodo po upokojitvi vsi lahko 
dostojno živeli. Po 40 letih dela 
upokojenci ne smejo životariti. 

Naš predlog pokojninskega si
stema pomeni nov koncept: od 
sedanjega, kjer se ves denar po
rablja sproti, namreč v prvem 
pokojninskem stebru, se razliku
je v tem, da uvajamo obvezni dru
gi steber, ki pa ni pretočni, am
pak naložbeni. Povedano po do
mače, del denarja, ki ga od plač 
namenjamo za pokojnine, želimo 
pred izplačili še oplemenititi.
Kdor vztraja pri »rešitvah« v okvi
ru sedanjega sistema, kjer vse 
temelji predvsem na pretočnem 
prvem obveznem stebru 
(sprotna poraba denarja), lahko 
ponudi samo negativne ukrepe: 
a) povečanje prispevkov za po
kojnino; b) podaljšanje pokojnin
ske dobe za upokojitev; ali pa c) 
zmanjšanje pokojnin. To je za 
nas v NSi nesprejemljivo, zato 
smo predlagali sistem, kjer dela 
pokojninskega denarja ne bi po
rabljali sproti, ampak bi ga 
najprej oplemenitili.

Matej Tonin, poslanec
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Za dostojne pokojnine

V Kamniku smo korak bliže pokrite
mu bazenu. Kot je bilo na občin
skem svetu že večkrat poudarjeno, 
je treba sprejeti odločitev, kje se 
lahko zgradi pokriti bazen. Odgo
vor, kje, že imamo – obstoječi ba
zen Pod skalco, kar podpiramo tudi 
v svetniški skupini LDP.
V proračunu za leto 2017 je občina 
za obnovo bazenske školjke že za
gotovila del sredstev in se prijavila 
tudi na razpis Fundacije za šport. 
Rezultat razpisa bo znan kmalu. Od 
uspeha na tem razpisu pa je odvis
no tudi, koliko dodatnih sredstev bo 
morala občina zagotoviti v rebalan
su proračuna. V primeru, da bodo 
sredstva zagotovljena, bi se letos 

lahko začela prva faza obnove, ki 
obsega temeljito obnovo školjke 
bazena. Ta bo omogočala organizi
ranje različnih tekmovanj. Začetek 
druge faze – pokritje z balonom –
pa se lahko pričakuje v 2018. Za 
drugo fazo bo treba spremeniti pro
storski akt za območje Pod Skalco 
M1, izdelati projektno dokumenta
cijo, pridobiti gradbeno dovoljenje 
in zagotoviti dodatna sredstva v pro
računu.
Kamnik je bil od nekdaj plavalno 
mesto in to tudi vsako leto dokazu
jejo naši klubi. Zato se vedno znova 
veselimo zmag naših vaterpolistov, 
triatloncev in plavalcev. Še bolj pa 
se bomo veselili, ko jih bodo dose
gali na DOMAČEM TERENU.
V svetniški skupini LDP bomo v ob
činskem svetu še naprej podpirali 
vsa prizadevanja občine, da bi v 
zelo kratkem času dobili tako želen 
pokriti bazen.

Žaklina Zdravković,
občinska svetnica
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Pokriti bazen Pod Skalco

Iz poslanskih klopi

Odločitve vlad in poslancev vpli-
vajo na življenja občank in ob-
čanov. Naj kot primere napač-
nih odločitev navedem projekt 
drugega tira, TEŠ 6, Magna 
Steyr, ZUJF, privatizacijo 
zdravstva, šolstva ipd. Žal se po-
gosto sprejemajo slabi zakoni, v 
ozadju nekaterih zakonov pa je 
lahko vpliv nestrokovnosti, ideo-
logije, zasebnih interesov ali celo 
korupcija. Drugače si je težko 
razložiti množico zakonov, za 
katere se izkaže, da služijo 
predvsem bogatim in elitam, 
prizadenejo pa vse ostale.
Zadnje mesece se veča število 
slabo pripravljenih zakonov, 
namenjenih predvsem promoci-
ji poslancev ali političnih strank. 
Tovrstni zakoni vsebujejo obi-
čajno le nekaj členov. Kljub za-
vrnitvam spornih zakonov na 
parlamentarnih odborih in na 
sejah državnega zbora jih pre-
dlagatelji skoraj enake ponovno 
vlagajo v postopke sprejemanja 
v državnem zboru. Tako je bil 
nedavno vložen predlog zako-
na, ki naj bi črtal člen drugega 
zakona. Težava je bila, da čle-
na, ki naj bi ga zakon črtal v 
drugem zakonu, tam sploh ni 
bilo. Kljub temu smo morali po-
slanci zaradi spoštovanja po-
stopkov državnega zbora zapra-
viti več ur, preden smo lahko 
nesmiselni zakon zavrnili.
Podobno sporen je predlog zako-
na poslanke, ki je pridobila pod-
pise okoli 5000 državljanov z 
obljubo, da bodo s sprejemom 
njenega predlaganega zakona 
letošnje pokojnine višje, letni do-
datek za upokojene pa prej iz-
plačan. Predlog zakona je spo-

ren, ker bi njegova realizacija 
zahtevala znižanje letošnjih 
pokojnin, torej povsem naspro-
tno od poslankinih obljub, odlo-
čitev glede letnega dodatka pa je 
bila v koaliciji sprejeta že pred 
poslankinim zakonom. Vsak 
upokojenec bo namreč julija 
prejel višji letni dodatek kot leto 
pred tem.  
Z množico slabo pripravljenih 
zakonov se poslancem po nepo-
trebnem podaljšujejo seje držav-
nega zbora. Zmanjkuje pa nam 
časa za resne sistemske zakone.
Društvo novinarjev Slovenije, 
sindikat novinarjev, Transpa-
rency International Slovenija in 
medijski strokovnjaki zahtevajo 
odpravo financiranja občinskih 
glasil z javnimi sredstvi. Kot 
razloge navajajo netransparen-
tno porabo javnega denarja, ve-
liko tveganje za korupcijo in 
manipulacije z javnostjo za vo-
lilne namene občinskih veljakov 
in oviranje razvoja profesional-
nih, neprofitnih medijev. Napo-
vedani predlog zakona naj bi 
podal tudi predloge glede finan-
ciranja občinskih glasil. Me-
nim, da so občinska glasila po-
membna za informiranje obča-
nov in s tem za vzpostavljanje 
demokratične družbe in aktiv-
nega državljanstva. Morala pa 
bi biti objektivna, nekomercial-
na in v službi javnega interesa.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Odločitve 
poslancev so 
lahko usodne

Prejeli smo

Prvega maja zvečer sem v So-
teski ob nenadni bolezni potre-
boval pomoč zdravnika. 
Po klicu žene na urgenco 
Zdravstvenega doma Kamnik 
so se hitro odzvale dežurne 
zdravnica dr. Marta Orehek 
Kirbiš, sestra Anja Rebolj in 
reševalka Maruša Milek. Po 
hitri intervenciji in zbranih 
podatkih je zdravnica Marta 
že obvestila dežurno kirurško 
ekipo v UKC Ljubljana. Reše-
valka Maruša me je v najkraj-
šem času prepeljala v UKC. 

Zahvala

Po takojšnjem ukrepanju in 
večurni operaciji sem ostal pri 
življenju. 
Po okrevanju na oddelku IPP, 
intenzivni negi in na oddelku 
sem se vrnil domov v osebno 
nego.
Še enkrat bi se rad zahvalil in-
terventni ekipi Zdravstvenega 
doma Kamnik, intervencijski 
ekipi UKC Ljubljana in vsem, 
ki so prispevali, da sem zdaj tu 
in sem jim srčno hvaležen.
Kot vidite, je urgenca v Ka-
mniku nujno potrebna, saj ti 
ljudje vsakodnevno rešujejo 
življenja, zato jih spoštujmo 
in cenimo njihovo humano 
delo.

Milan Podlesnik

Kamnik – Obilne padavine 27. in 28. aprila so v občini Ka-
mnik povzročile škodo na kmetijskih zemljiščih, infrastruktu-
ri in vodotokih. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije 
bo občinska komisija za ocenjevanje škode opravila oglede 
prijavljenih dogodkov. Oškodovanci, ki škode še niste prija-
vili, lahko to storite le še danes, 26. maja. Obrazec je objav-
ljen na občinski spletni strani, kontaktna oseba za prijavo 
škode je Brigita Vavpetič (01 831 81 94). J. P.

Škodo lahko prijavite le še danes

Jasna Paladin

Kamnik – »Občina Kamnik 
je podeljevalec koncesije za 
zbiranje odpadkov v občini 
in avtor Odloka o zbiranju 
komunalnih odpadkov na 
območju Občine Kamnik, ki 
določa pravila za zbiranje. 
Koncesijo za zbiranje je ob-
čina dala podjetju Publicus. 
Po pregledu problematike 
smo mnenja, da Publicus ne 
krši dogovorjenih pravil, pač 
pa mu Odlok, za katerega je 
odgovorna občina, omogoča 
postavljati občane v diskri-
minatoren položaj,« je Li-
pičnik zapisal v uvodu svoje-
ga vprašanja, nato pa nave-
del nekaj primerov, ki se 
zdijo številnim občanom 
krivični. Standard, ki ga Pu-
blicus uporablja pri določitvi 
velikosti posode v večstano-
vanjskih objektih za mešane 
odpadke, je 10 l na osebo, 
velikost posod pa se določa s 
štetjem stanovalcev. V pri-
meru trinajstih stanovalcev 
bi ti morali dobiti 130-litrsko 
posodo, a ker Publicus take 
nima, objekt opremi z 
240-litrsko, kar pomeni, da 
je znesek, ki ga plačujejo 
stanovalci, skoraj dvakratnik 
cene, ki bi jo plačevali, če bi 
bilo v stavbi dvanajst stano-
valcev. Opozarja, da tak na-
čin obračunavanja krši več 
členov potrošniške zakono-
daje. »Občina je podpisala 
koncesijo in izdala odlok, ki 
omogoča koncesionarju po-
litiko ločevanja občanov na 
osnovi parametrov, na kate-
re nimajo nikakršnega vpli-
va,« še pravi in poudarja, da 
skupina stanovalcev večsta-

novanjskih objektov zahte-
va, da se nepravilnosti 
popravijo.

Nov odlok ni prinesel 
sprememb
Na vprašanje, ali bo občina 
pristopila k reševanju ne-
enakopravnega položaja, v 
katerega je z odlokom spra-
vila stanovalce večstanovanj-
skih objektov, ali mora sku-
pina občanov sprožiti spor, 
je odgovorila Mihaela Brnot 
– Veternik, višja svetovalka 
za gospodarske dejavnosti 
in gospodarske javne služ-
be. »Odločitev glede načina 
obračunavanja stroškov sto-
ritev ravnanja z odpadki je 
bila dolga leta prepuščena 
izvajalcem storitev in lokal-
nim skupnostim. Pravilnik 
o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja pa 
je določil, da je sodilo za ob-
račun stroškov ravnanja z 
odpadki za posameznega 
uporabnika velikost name-
ščenega zabojnika in število 
odvozov odpadkov. S tem 
določilom je bilo usklajeno 
tudi določilo o oblikovanju 
cen storitev ravnanja z od-
padki in obračunavanju sto-
ritev uporabnikom v dotič-
nem občinskem odloku. 
Merila za določitev izhodišč-
ne prostornine posod so bila 
določena v Tehničnem pra-
vilniku o zbiranju in prevo-
zu komunalnih odpadkov. V 
skladu s temi določili je kon-
cesionar Publicus oblikoval 
cenik storitev ravnanja z od-
padki, ki je kot priloga skle-
njene koncesijske pogodbe 

veljal od 1. 1. 2013 dalje. V 
tem ceniku so prikazani 
stroški storitev glede na veli-
kost nameščene posode. Na-
vedeni pravilnik o metodo-
logiji je prenehal veljati 1. 
januarja 2013, ko je začela 
veljati Uredba o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva 
okolja. Ta še bolj striktno 
določa, da se cena storitev 
ravnanja z odpadki oblikuje 
na kg opravljene storitve in 
se uporabnikom zaračuna 
sorazmerno glede na pro-
stornino zabojnika in pogo-
stost odvoza odpadkov. 
Uredba tudi določa, da mora 
izvajalec storitev enkrat le-
tno pripraviti elaborat o obli-
kovanju cene izvajanja stori-
tev gospodarske javne služ-
be, upoštevajoč dejanske 
stroške in količine zbranih 
odpadkov. 
Odlok o zbiranju komunal-
nih odpadkov na območju 
občine Kamnik, ki je začel 
veljati 7. 1. 2017, ni uvedel 
nobenih sprememb na po-
dročju obračunavanja stro-
škov storitev, niti na podro-
čju določitve velikosti posod 
za posamezno vrsto komu-
nalnih odpadkov. Tudi vrsta 
in velikost posod za zbiranje 
posameznih vrst odpadkov, 
ki jih izvajalec namešča 
uporabnikom, se z novim 
odlokom nista spremenili. 
Tako so za mešane komu-
nalne odpadke za vse upo-
rabnike storitev možne tipi-
zirane črne posode prostor-
nine 80 l, 120 l, 180 l, 240 l, 
770 l in 1100 l. Publicus je v 
dosedanji praksi s kombina-

cijo razpoložljivih posod po-
sameznim uporabnikom 
zagotovil potrebno prostor-
nino, tako da ni prihajalo do 
problemov, kot ga navajate. 
Izvajalca smo že opozorili 
na to, da mora v podobnih 
primerih, kot je naveden, s 
kombinacijo razpoložljivih 
posod uporabnikom zagoto-
viti potrebno prostornino. 
Če se bo izkazalo, da izvaja-
lec tega ne bo upošteval, 
bomo predlagali dopolnitev 
18. člena odloka. 
Z novim odlokom se de-
jansko niso uvedle nobene 
spremembe na področju ob-
računavanja stroškov stori-
tev. Dejstvo pa je, da je kon-
cesionar do uveljavitve Skle-
pa o potrditvi cen storitev 
gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst ko-
munalnih odpadkov v Obči-
ni Kamnik, ki so ga svetniki 
sprejeli 7. 12. 2016, stroške 
storitev zaračunaval na raz-
lične načine (nekaterim gle-
de na velikost posod, dru-
gim glede na število članov 
gospodinjstva), kljub temu 
da je veljavni cenik določal 
cene glede na velikost na-
meščene posode. Občinska 
uprava je pridobila tudi 
pravno mnenje Evropskega 
pravnega centra in ministr-
stva za okolje in prostor. Iz 
obeh mnenj je nedvoumno 
razvidno, da je kakršno koli 
'linearno' zaračunavanje oz. 
zaračunavanje stroškov na 
prebivalca v nasprotju z ve-
ljavnimi predpisi in da se 
pri določitvi stroškov upo-
števa samo prostornina za-
bojnika in pogostost odvoza 
odpadkov.«

Plačujemo smeti pošteno?
Številne občane še vedno razburja letošnji dvig stroškov na položnicah Publicusa. Vprašanje v zvezi s 
tem je občinski upravi na zadnji seji zastavil tudi svetnik Aleš Lipičnik (SMC).
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Kamnik – Oseminosemde-
set maturantov in matu-
rantk Gimnazije in srednje 

šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik (GSŠRM) se je v po-
nedeljek od svoje šole s 
harmoniko na čelu spreho-
dilo po Šutni do Glavnega 

trga, kjer so jih že čakali 
starši in drugi občani, ki so 
z nostalgijo obujali spomi-
ne na svoje srednješolske 
čase. Že po tradiciji so dob-

ro razpoloženi prišli zaple-
sat maturantsko četvorko 
in pokazat drugo plesno 
znanje ter se tako želeli še 
malce sprostiti pred matu-
ro, ki jih čaka, in se nekako 
posloviti od mesta, katere-
ga del so bili vsa štiri leta 
svojega šolanja.
»Srednješolsko obdobje je 
čas, na katerega se v življe-
nju pogostokrat spomnimo. 
Dijaki v svoji mladostni 
vihravosti preživljajo trenut-
ke veselja pa tudi trenutke 
razočaranja. S tem postajajo 
vedno bolj izdelani in odra-
sli ljudje,« je nekaj besed in 
spodbud dijakom namenila 
ravnateljica GSŠRM Bernar-
da Trstenjak. Kot vsako leto 
jih je prišel pozdravit tudi 
župan Marjan Šarec, ki je 
mladim zaželel prave odlo-
čitve in pogum na poti, ki si 
jo bodo izbrali.

Maturantje zaplesali četvorko
Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so se na Glavnem trgu od mesta ob koncu 
šolanja poslovili s plesom.

Glavni trg so v ponedeljek dopoldne zasedli maturantje GSŠRM, ki so tudi letos zaplesali 
četvorko. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Godič – Turistična sezona v 
Eko resortu pod Veliko pla-
nino se bliža vrhuncu, in 
čeprav so z obiskom zelo za-
dovoljni, brez skrbi poslova-
ti ne morejo, saj objekti še 
vedno nimajo vseh potreb-
nih dovoljenj. 

Sporne hiške, kozolec in 
priobalni pas
Gradbena inšpekcija In-
špektorata RS za okolje in 
prostor je nedavno izdala 
novo odločbo, s katero druž-
bi Palmieri, ki jo zastopa 
Matjaž Zorman, nalaga, da 
mora do 6. avgusta letos 
odstraniti sedemnajst lese-
nih hišic, do sredine prihod-
njega meseca pa tudi kozo-
lec, v katerem že poteka go-
stinska dejavnost, saj ta ni 
zgrajen skladno z izdanim 
gradbenim dovoljenjem. 
Sporna sta tudi poseg v gozd 
in gradnja tik ob reki, a 
kmetijska inšpekcija in in-
špekcija za okolje in naravo 
svojih postopkov v zvezi s 
tem še nista zaključili. 
Družbi Palmieri so inšpek-
torji naložili tudi, da mora 
odstraniti ograjo z vodnega 
in priobalnega zemljišča 
Kamniške Bistrice, kar pa je 
zavezanec na podlagi opozo-
rila že storil.

»Poudarjam, da je šest in-
špekcijskih odločb v zvezi z 
našim eko resortom že pad-
lo, zato pričakujem, da bo 
tudi ta – že sedma, prav 
tako. Vztrajam, da gre za 
mobilne objekte, zato vsa ta 
dovoljenja niti niso potreb-
na,« nam je v telefonskem 
pogovoru povedal Matjaž 
Zorman, ki se je na zadnjo 
inšpekcijsko odločbo že pri-
tožil.
V javnosti pa je te dni zao-
krožilo tudi javno pismo 
predsedniku Državnega 
zbora RS dr. Milanu Brgle-
zu, ki ga je napisal Robin 
Majnik, neposredni sosed 
Eko resorta pod Veliko pla-
nino. Brglez je eko resort 
obiskal minuli teden ob od-
prtju mednarodne revije 
starodobnikov. »Moram 
priznati, da ste me hudo 
prizadeli kot legalista, de-
mokrata, državnega uradni-
ka in seveda kot državljana, 
saj ste s svojo prisotnostjo 
na prireditvi v Godiču, ki se 
je odvijala na objektih, ki 
nimajo ustreznih dovoljenj 
države, da bi lahko sploh 
obstajali, dali svetu in 
ljudstvu sporočilo o nepo-
trebnosti spoštovanja zako-
nov Republike Slovenije, ki 
jih pod vašim predsedova-
njem sprejemajo poslanci 
DZ RS,« je med drugim za-
pisal Majnik.

Inšpektor odredil 
rušenje
Gradbena inšpekcija je lastniku Eko resorta pod 
Veliko planino naložila, da mora objekte, ki 
nimajo dovoljenj, odstraniti do 6. avgusta. 
Matjaž Zorman se je na odločbo že pritožil.

Jasna Paladin

Kamnik – V sklopu Tedna 
ljubiteljske kulture se je v 
Klubu Kino dom v četrtek, 
18. maja, na t. i. konferenci 
o kulturi zbralo približno 
dvajset članov različnih kul-
turnih društev, ki delujejo 
po občini, in posameznih 
ustvarjalcev na kulturnem 
področju.
»Smisel današnjega srečanja 
je v tem, da se pogovorimo 
in vidimo, kakšna kultura v 
naši občini sploh je, in pred-
vsem to, da znova obudimo 
nekdaj že uspešno delujočo 
zvezo kulturnih organizacij 
na Kamniškem. Župan nas 
je kulturnike že večkrat jav-
no pozval, da se povežemo, 
in ima prav. Nenehno tarna-
mo, kako za nas ni posluha, 
kako ni dovolj denarja ali je 
ta krivično razdeljen, ali pa, 
da nimamo potrebnih pro-
storov. Vedno znova smo ne-
zadovoljni tudi z občinskim 
razpisom za kulturne dejav-
nosti. Če bomo le čakali, da 
se nekaj spremeni, se ne bo 
prav nič zgodilo. Na nas je, 
da se povežemo in občini 
jasno povemo, kaj želimo in 
pričakujemo,« je v uvodu 
pojasnil pobudnik srečanja 
Simon Skalar.
Okrogle mize se je v imenu 
občine udeležil tudi Brane 
Golubovič in ob tem izrazil 
veliko zadovoljstvo nad na-

mero kulturnikov, da usta-
novijo (oz. obudijo) svojo 
zvezo. »Za svojo namero 
vsekakor imate podporo ob-
čine, saj je v našem intere-
su, da dobimo partnerja za 
konstruktivne pogovore. 
Zelo težko je namreč, če na 
občino na pogovore hodi 
vsako društvo posebej. Želi-
mo si, da se uskladite med 
seboj, saj sami najbolje ves-
te, kako kultura deluje,« je 
povedal in potegnil nekaj 
vzporednic s Športno zvezo 
Kamnik, ki je na področju 
financiranja športnih dejav-
nosti rešila veliko težav. A 
kulturniki so mu hitro opo-

rekali, da primerjave niso 
pravične, saj se kulture ne 
da meriti tako, kot se da 
športne rezultate.
V zanimivi razpravi so šte-
vilni opozorili za sedanje 
krivično razdeljevanje ob-
činskega denarja in na pre-
pozne razpise ter na dejstvo, 
da v občinski komisiji, ki ta 
denar deli, ni nikogar iz vrst 
kulture. Pojavilo se je tudi 
nekaj vprašanj v zvezi s tem, 
kdo bi v tako kulturno zvezo 
sploh sodil – društva, sa-
mostojni kulturni delavci, 
zavodi?
Zbrani so si bili nato enotni, 
da zvezo potrebujejo in da v 

tem hipu nima smisla 
pogrevati zamer iz preteklo-
sti, ampak je treba pogledati 
naprej. »Močni smo lahko le 
skupaj!« K sodelovanju vabi-
jo tudi vse tiste, ki se prvega 
srečanja niso mogli udeleži-
ti; v prihodnjih mesecih se 
bodo zbrali še večkrat. Nji-
hova prva naloga bo določiti 
program dela, iz katerega bo 
razvidno, katera področja so 
sploh predmet zanimanja, 
nato pa napisati tudi kako-
vostno kulturno strategijo. 
Hiteli ne bodo, saj si želijo v 
ospredje postaviti vsebine in 
nadaljnje korake zastaviti 
premišljeno.

Kulturniki so za 
povezovanje
V Domu kulture Kamnik je na pobudo Simona Skalarja minuli teden potekala konferenca o kulturi, na 
kateri so se sodelujoči strinjali, da znova obudijo Zvezo kulturnih organizacij Kamnik.

»Ni res, da ne znamo sodelovati, prepiramo se le takrat, ko nas politika pripelje do tega,« 
je bilo eno od priznanj sodelujočih na konferenci o kulturi, ki se je zaključila z namero o 
obuditvi Zveze kulturnih organizacij Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič
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Perovo – Tradicionalno dru-
ženje Krajevne skupnosti 
Perovo so organizatorji iz 
Športno-kulturnega društva 
Dober dan, Perovo letos poi-
menovali Ne levo ne desno, 
na Perovski most in tako 
številnim obiskovalcem 
pripravili zares zabavno dru-
žabno srečanje. Perovanje 
ali Ta veseli peromajski dan 
je po besedah organizatorjev 
dan, ko Perovo praznuje roj-
stni dan. V spomin na prvo 
omembo imena Perovo in 
hkrati v želji, da nekdaj eno 
Perovo, zdaj 'razseljeno' v 
dve krajevni skupnosti – Pe-
rovo in Novi trg – ostane po-
vezano. Tudi prostor prire-
ditve ob Kamniški Bistrici ni 
naključen, saj si, kot zatrjuje 
predsednica Društva Perovo 
Ivana Skamen, na tem mes-
tu Zgornje in Spodnje Pero-
vo v znak stoletne povezano-
sti podajata roki.
Praznični program se je do-
poldan začel v lončarski de-
lavnici ILA, kjer so najbolj 
zavzeti obiskovalci s pomoč-
jo Tatjane Hlačer izdelali 
lične izdelke za domov. Po-
poldne se je okrog perovske-
ga mostu, ki so ga okrasili 
najmlajši iz enote Sneguljči-
ca Vrtca Antona Medveda 
Kamnik, zares dogajalo na 
polno. Obiskovalci so lahko 
telovadili tako z natrenirani-
mi članicami in člani Street 
Workout Kamnik kot tudi 

Perovčki, brali v čitalnici 
pod mostom Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, 
na parkovnih površinah so 
dijakinje in dijaki Gimnazi-
je in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik izdelovali 
mandale, igrali igrice ter v 
Grošanovem hangarju prip-
ravili delavnico mikroskopi-
ranja, klepali perovske stihe 
in pravljice s Perovčani Go-
ranom Završnikom, Bredo 
Podbrežnik Vukmir in Pav-
lo Zabret, obiskovalci pa so 
lahko prisluhnili tudi živi 
glasbi skupine Las Gafas in 
citrarke Pine Lenart, obe-
nem pa se posladkali z riže-
vim narastkom, ki so ga 
pripravili v Domu starejših 
občanov Kamnik.
Od vsega dogajanja je zago-
tovo daleč največ navduše-
nja požela perovsko-tirolska 
žičnica, ki je tudi simbolno 
povezala oba perovska bre-
gova. Kamniški gorski reše-
valci so uresničili sanje mar-
sikateremu kratkohlačniku, 
ko so ga po gorsko reševali 
oz. vozili čez perovsko-bi-
striški kanjon, a tudi pogu-
mne mlade dame niso bile 
od muh, vrsta čakajočih na 
dogodivščino pa zelo dolga. 
Kamniški alpinisti so pred-
vsem otroke simbolično po-
peljali v svet reševanja v go-
rah, kjer še veljajo vrline, 
kot so sožitje, medgeneracij-
sko sodelovanje in spoštova-
nje. Večina jih je kričala od 
navdušenja, kakšen tudi od 

strahu, a ta je bil odveč, saj 
so jih vodile in varovale naj-
bolj hrabre in preudarne 
roke reševalcev iz Društva 
GRS Kamnik. Igre krajev-
nih skupnosti brez meja so 
do solz nasmejale vse priso-
tne. Igre Vlečenje perovske 
vrvi, nošenje babe 'štupora-
mo' čez most in spopad naj-
boljših hvalnic svoji krajevni 
skupnosti so dokazale, koli-
ko ekipnega in ustvarjalne-
ga duha tiči v tekmovalcih iz 
KS Kamnik Center, KS 
Duplica in KS Perovo, in po-
trdile, da so krajevne meje 
najbolj trdne, ko so vrata za 
sodelovanje na stežaj odpr-
ta. Prireditvi se je ob za-
ključku pridružil tudi župan 
Marjan Šarec, ki je tekmo-

valcem podelil zaslužene 
nagrade.
»Ni pravih besed hvaležno-
sti za vse perovanjske 'sot-
rudnike', saj so praznični 
oder napolnili ne le z dogod-
ki, ampak tudi s srcem. Po-
nosni smo na perovske dob-
rotnike kot tudi na sosednji 
krajevni skupnosti, saj sta 
vzor prijateljskega povezo-
vanja. Upamo, da se nam 
ostale krajevne skupnosti 
vendarle pridružijo nasled-
nje leto. V rokavu imamo 
polno idej, tako za Perova-
nje 2018 kot oživljanje naše 
krajevne skupnosti v preo-
stalih dneh leta,« s še eno 
uspešno izpeljano priredi-
tvijo zaključuje Ivana Ska-
men.

Perovanje združuje  
in povezuje
Na Perovem so v soboto, 6. maja, uspešno izvedli že sedmo Perovanje, ki je tudi letos v ospredje 
postavilo povezovalni pomen desnega in levega brega Kamniške Bistrice.

Od vsega dogajanja je zagotovo daleč največ navdušenja 
požela perovsko-tirolska žičnica, ki je tudi simbolno 
povezala oba perovska bregova. / Foto: Bojana Klemenc

Bojana Lužar

Brezje nad Kamnikom – Na 
večer pred sobotnim tekom 
je na dvorišču Grčarjeve 
družine zadišalo po praženi 
čebuli in mesu, ki ju je v 
bograč združil Golobov 
Miha. Večer se je hitro pre-
vesil v noč. In ta je bila za 
marsikoga prekratka. Že ob 
devetih zjutraj se je namreč 
štirinajst tekačev zbralo »na 
ovinku« nad Zvržinovo 
hišo, kjer so se po štartnem 
žvižgu Jerneja Koncilje za-
podili po klancu navzdol 
proti Vodicam. Nad omenje-
no vasjo so z asfaltne poti 
krenili po gozdni, zmeroma 
zložni poti, ki s tremi kilo-
metri poskrbi za ogretost in 
pripravo na strm vzpon pro-
ti vrhu. V dobrem kilometru 

se na tem delu proge naredi 
več kot 300 metrov višinske 
razlike in malo je junakov, 
ki slednjo preizkušnjo pre-
magajo, ne da bi tek upočas-
nili v hitro hojo ...
Prvemu so letos na vrhu Vo-
varja zapele fanfare – legen-
di scene Juretu Kukoviču. 
Izjemen športnik je po hudi 
poškodbi kolena dokazal, da 
se da z močno voljo, vztraj-
nostjo in vero vase premika-
ti meje nemogočega. Prvega 
zasledovalca, Darka Kovača, 
je prehitel za več kot tri mi-
nute. Za Darkom je vrh os-
vojil veteran Jože Grčar. Ta 
je na poti bil boj z Dušanom 
Malijem, ki je progo prete-
kel prvič in si je zato prislu-
žil posebne čestitke. Duša-
nu je sledil Kris Kukovič, ki 
je z enajstimi leti tekmoval 

kot najmlajši udeleženec. 
Sanja Kukovič je v cilj pri-
tekla kot prva ženska, z nas-
mehom na obrazu so ji sle-
dili Bojan Zvržina, Aleš 
Arko, Adi Matjačič, Žan Gr-
čar, Anka Starovasnik, sku-
paj pa so ciljno vejo presto-
pile še Petra, Lucija in Mihe-
la Gabrovec. 
Zvesti navijači so izpraznili 
svoje nahrbtnike in tekače 
pogostili z domačimi dobro-
tami in napitki. Skupaj so se 
nato odpravili do vasi, kjer 
sta jih v okolju Grčarjeve 
hiše že čakala bograč in pe-
čen odojek. Po uradni raz-
glasitvi rezultatov in podeli-
tvi majic, ki jih je poklonil 
Dušan Papež, sta se popol-
dan in večer odvila ob anali-
zi doživetega in peki pala-
čink. Druženje se je nadalje-

valo v nedeljo, ko so za reha-
bilitacijo poskrbele dobrote 
z žara in Mišine kuhinje. 
Glavna pobudnika, motiva-
torja in organizatorja teka 
sta bila Jože Grčar in Bojan 
Zvržina, poleg njiju so za 
nemoten potek dogodka od-
govorni še Irena Grčar, Ma-
tej Rak, gospod Puketa in 
Igor Cotman.

Spet tekli na Vovar
Druge sobote v maju se na Brezjah nad Kamnikom še prav posebej veselijo 
tekači, ki so se letos že sedmo leto zapored pomerili v teku na Vovar.

Na vrh je prvi pritekel Jure 
Kukovič. / Foto: Bojana Lužar
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od 29. 5. do 3. 6. 2017

v trgovini OUTLET
Svilanit Kamnik

Kdaj? 

Kje? 

www.svilanit.si

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Škrjančevo – Člani Ribiške 
družine Bistrica Domžale 
vabijo na praznovanje dneva 
slovenskih ribičev, ki ga ribi-
či na celinskih vodah pra-
znujejo vsako leto 20. juni-
ja. Ribiška družina Bistrica 
Domžale, ki združuje tudi 
kamniške ribiče, organizira 
s tem namenom že drugi 
tak praznik, ki bo letos na 
Kamniški Bistrici. Namen 

dogodka je združiti ribiče 
ter širši javnosti predstaviti 
ribolov, ribiško upravljanje, 
ribolovne revirje, vrstni se-
stav rib v vodah, novosti pri 
tehnikah ribolova ter druge 
zanimivosti vodovja, ki ga 
upravljajo. Zbrali se bodo v 
soboto, 10. junija, med 9. in 
15. uro ob teniškem igrišču 
na Škrjančevem. Dogodek 
bo potekal v okviru priredi-
tve Pohod ob reki, ki pove-
zuje.

Dan slovenskih ribičev

Laze v Tuhinju – Občina bo na državni cesti v Lazah posta-
vila semafor za pešce, ki bo omogočil varno prečkanje na 
tem nevarnem odseku, ter uredila potrebno javno razsvet-
ljavo. Ko bodo dela konec meseca zaključena, bo država iz-
vedla še sanacijo poškodovanega asfalta na cestišču. J. P.

Semafor za pešce v Lazah
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Ema Pretnar 7. b, OŠ 
Toma Brejca Kamnik

Kamnik – Vse se je začelo v 
nedeljo, 2. aprila, ko smo se 
z avtobusom odpravili v 
Dardo. To je kraj na Hrva-
škem, točneje v Slavoniji v 
bližini mesta Osijek. Po sko-
raj sedemurni vožnji smo se 
zvečer pripeljali do osnovne 
šole v Dardi. Tam so pokli-
cali naše nadomestne druži-
ne. Sprejeli so nas zelo pri-
jazno in lepo.
Naslednji dan smo se zbrali 
pred šolo ob devetih zjutraj. 
Ogledali smo si njihovo 
šolo, ki je kar velika in lepa. 
Po odmoru smo se spreho-
dili po Dardi in obiskali žu-
pana. Nato smo šli do jeze-
ra, na grad in na kmetijo, 
kjer smo jahali konje. Po 
kosilu smo si pogledali film 
Stribor's forest, na osnovi 
katerega smo zadnji dan za-
igrali gledališko igro. Razde-
lili smo se po skupinah, v 
katerih smo delali sceno, ig-
rali igro in plesali. Ob petih 
popoldne smo le odšli k svo-
jim nadomestnim druži-
nam. Tretji dan smo se pred 
šolo zbrali že ob osmih. Tis-
ti dan smo šli v Osijek in v 
šolo v Meci. Bila je zelo 
majhna in stara. Po ogledu 
šole smo šli v muzej, v kate-
rem smo si ogledali staro 
posodo, nakit … Nato smo 
šli na sprehod ob reki Dravi 
in na znameniti Osiješki 
most, za tem pa nazaj v Dar-

dino šolo. Tam smo po kosi-
lu delali v delavnicah. Za 
tem pa smo si ogledali 
predstavitev Poljske. Ob pol 
šestih zvečer pa smo s svoji-
mi prijatelji, ki so nas gosti-
li, odšli domov. Dogajanje 
po šoli je bilo kar pestro, saj 
smo včasih šli na bowling, v 
kino, k njihovim daljnim so-
rodnikom, nakupovat, na 
sprehod po mestu … Četrti 
dan, torej v sredo, smo ob 
osmih prišli v šolo, nato pa 
se z avtobusom odpeljali v 
Baranjo, Kopački rit, Batino, 
Karanac, kjer smo tudi imeli 
kosilo. Ogledali smo si vi-
nograde, tovarne in kleti vi-
narne Belje, nazadnje pa 
smo obiskali še Beli Manas-
tir. To je bil dolg dan, saj 

smo k nadomestnim druži-
nam prispeli šele ob pol sed-
mih zvečer. V četrtek smo v 
šoli delali slamnate skulptu-
re z Nikolom Fallerjem. Po 
kosilu smo delali v delavni-
cah in nadaljevali priprave 
na igro. Vadili smo igranje, 
ples in izdelovali sceno. Za 
tem smo predstavili Sloveni-
jo. Poleg splošnih podatkov 
o svoji državi smo predstavi-
li tudi mesto Kamnik, svojo 
šolo, tradicionalne sloven-
ske jedi, skladbo Na Golici 
in zaplesali. 
V petek smo vsi skupaj dela-
li ogromno skulpturo iz 
sena. Po kosilu smo končali 
igro, sceno in ples. Nato 
smo si ogledali predstavitev 
Grčije. Ob petih smo se 

vrnili k družinam. V soboto 
smo končno predstavili svoj 
tedenski izdelek – gledali-
ško igro Stribor's forest. 
Zadnji dan v nedeljo je bilo 
ozračje žalostno. Tisti dan 
smo se poslovili od družin, 
ki so nas gostile, in odšli na-
zaj v Slovenijo.
Ta izkušnja mi je bila zelo 
všeč, saj sem spoznala nove 
kraje in popolnoma nove in 
zelo prijazne ljudi in prido-
bila nove prijatelje, ki nas 
obiščejo že oktobra. Najbolj 
mi je bilo všeč to, da smo 
lahko tako hitro naredili 
skupni projekt in se pri tem 
super razumeli, čeprav smo 
prihajali iz različnih držav. 
Takšno izkušnjo priporo-
čam tudi drugim vrstnikom.

Izmenjava v Dardi
Letošnja druga izmenjava v okviru projekta Erazmus+ je potekala na Hrvaškem od 2. do 9. aprila. 
Zbrali smo se učenci iz Slovenije, Poljske, Grčije in Hrvaške.

Kamniški učenci na izmenjavi v hrvaški Dardi / Foto: Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Tekmovanja, ki je 
bilo sestavljeno iz  teoretič-
nega dela  o poznavanju ce-
stnoprometnih predpisov, 
spretnostne vožnje po poli-
gonu in praktične vožnje po 
prometnih površinah, se je 
udeležilo 33 učencev od 6. 
do 9. razreda, za končni re-
zultat pa se je bilo vredno 
potruditi, saj so zmagovalci 
dobili gorska kolesa, vsi 
udeleženci pa tudi praktične 
nagrade.
In kdo se je najbolje izkazal? 
Med 6. in 7. razredi so eki-
pno slavili učenci OŠ Frana 
Albrehta, pred vrstniki z OŠ 
Šmartno v Tuhinju in OŠ 

Marije Vere, med učenci 8. 
in 9. razredov pa ekipa iz 
OŠ Šmartno v Tuhinju, pred 
OŠ Stranje in OŠ Frana Al-
brehta. Najboljši trije med 
posamezniki iz 6. in 7. ra-
zredov so bili Žan Uršič (OŠ 
Stranje), Žan Trebušak (OŠ 
Frana Albrehta) in Jure Bur-
keljca (OŠ Šmartno v Tuhi-
nju), med učenci 8. in 9. 
razredov pa Jernej Hribar 
(OŠ Frana Albrehta), Matej 
Traven in Neža Levec (oba 
OŠ Šmartno v Tuhinju).
Jutri, 27. maja, bo na Ptuju 
potekalo tudi državno tek-
movanje o poznavanju pro-
meta, ki se ga bo iz občine 
Kamnik udeležil Žan Uršič 
iz OŠ Stranje.

Kaj veš o prometu?
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kamnik je tudi letos, 9. maja, pripravil 
občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.

Polona Mežnar in 
Tadeja Kilar

Kamnik – Mladi raziskovalci 
so lahko s svojimi razisko-
valnimi nalogami sodelovali 
na kar dvajsetih različnih 
področjih, s pripravo nalog 
pa so nadgradili in poglobili 
v šoli pridobljeno znanje, 
učili so se raziskovalnih me-
tod in s tem naredili prve 
korake v svet znanosti.  
Na državnem tekmovanju je 
sodelovalo kar 908 osnov-
no- in srednješolcev s 530 
nalogami, izmed katerih se 
je na zaključno srečanje le-
tos uvrstilo 233 raziskoval-
nih nalog, med katerimi so 
se več kot uspešno predsta-
vili tudi učenci iz Osnovne 
šole Marije Vere in Osnovne 
šole Frana Albrehta. OŠ Ma-
rije Vere so na tekmovanju 
zastopali: Leja Berlec in 
Marjana Pančur, ki sta za 
nalogo Sončne celice in mo-

bilni telefon prejeli zlato pri-
znanje, Ana Lucija Čuk in 
Nina Grebenc, ki sta za na-
logo z naslovom Ekorekrea-
cijska kolesarnica prejeli 
srebrno priznanje, ter Ian 

Cedilnik in Jaka Plankar, ki 
sta na tekmovanju sodelova-
la z nalogo z naslovom Elek-
trika nad in pod zemljo, za 
katero sta prejela bronasto 
priznanje.

Učenci OŠ Frana Albrehta so 
na državnem srečanju sode-
lovali s petimi raziskovalnimi 
nalogami, in sicer Lara Rozo-
ničnik, ki je za nalogo z naslo-
vom Arhitektura v slovenšči-
ni prejela zlato priznanje, 
Tinkara Golob, ki je za nalogo 
Plastenka ali steklenica? pre-
jela bronasto priznanje, Matic 
Hrabar, ki je v nalogi Water 
Bottle Flip raziskal obračanje 
plastenke in osvojil bronasto 
priznanje, Jerneja Grintal 
Polše, ki je raziskala Vpliv 
ilustracije na razumevanje 
besedila in prejela bronasto 
priznanje, ter Lara Plut, ki si 
je z raziskovalno nalogo z 
naslovom Baterija – od napra-
ve do predelave prav tako pri-
služila bronasto priznanje. 
Zlate nagrajenke se bodo 
udeležile tudi slovesne raz-
glasitve rezultatov, ki bo 10. 
junija v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljub-
ljani.

Srečanje mladih raziskovalcev
V ponedeljek, 15. maja, je na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska 
Sobota potekalo že 51. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki so se ga udeležili tudi kamniški 
osnovnošolci.

Kamniški osnovnošolci na Srečanju mladih raziskovalcev 
Slovenije

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Do počitniškega dela v treh korakih
V prejšnji kolumni sem pisala o tem, kako pomembno je, da si 
mladi čimprej začnejo sami pridobivati izkušnje, ki vodijo k samo-
stojnosti. Med današnjimi delodajalci velja vsesplošno prepriča-
nje, da je zelo težko dobiti mlad, perspektiven, predvsem pa po-
trpežljiv in odgovoren kader. Obstaja tudi splošno prepričanje, da 
mladi nimajo delovnih navad in so ravno ali pa predvsem zaradi 
tega težko zaposljivi. Živimo v času instant rešitev. Mladi so zrasli 
ob instant rešitvah. Danes lahko vse, kar si zaželimo, dobimo ta-
koj. Gremo na splet, naročimo, dobimo v dnevu, dveh. Tortico? Ni 
problema, zavijemo v slaščičarno, ne čakamo rojstnih dni. Nov 
film? Ne pogledamo kinosporeda, vemo, kje ga lahko dobimo. 
Zmenek? Na telefonu poslajdamo levo ali desno. Vse, karkoli si 
zaželimo, lahko dobimo takoj. Ob tem se ne razvija sladko priča-
kovanje, ki je temelj za urjenje potrpežljivosti.
Počitniško delo je odlična priložnost za spoznavanje procesa 
doseganja želenega cilja v karieri. Dobra primerjava je, da si 
predstavljamo kariero kot goro, kjer vidimo vrh, si ga želimo 
osvojiti, a nam kmalu postane jasno, da nas po vsej verjetnosti 
helikopter ne bo pripeljal do želene pozicije. Treba je vzeti pot 
pod noge, kdaj pohiteti, kdaj pasti, kdaj zaiti s poti. Pot, ki jo 
pregrizemo korak za korakom, pa je nujno potrebna, da osvo-
jeni vrh potem tudi cenimo. 
Do počitniškega dela v treh instant korakih:
1. Na spletni strani www.mservis.si izpolnite spletni obrazec 
za včlanitev v Agencijo M servis
(še hitreje je po navodilih iz vizitke spodaj in se počaka, da mi 
pokličemo).
2. Z naše strani si pridobite uporabniško ime in geslo in sami 
pobrskate med pestro izbiro počitniških del
(ali pa se pustite razvajati in počakate, da vas prijazne refe-
rentke obvestijo o prostem delu).
3. Z delodajalcem se zmenite za delo, se pisno dogovorite o  
dolžnostih in pravicah in naročite napotnico na 04 20 20 450.

Kamnik – Podelitev priznanj in knjižnih nagrad najboljšim 
učencem in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter 
Glasbene šole Kamnik bo v ponedeljek, 12. junija, ob 17. uri 
na gradu Zaprice. J. P. 

Priznanja za najboljše učence
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Kamnik – V preddverju Občine Kamnik je na ogled razstava 
Prvih pet pravljičnih let: Križnikov pravljični festival, ki jo 
krasijo fotografije Luke Dakskoblerja (na sliki), ki je uradni 
fotograf tega motniškega festivala. »Vesel sem, da sem del 
te zgodbe o uspehu. Če je bilo prvo leto obiskovalcev še 
malo, je dvorana v Motniku zdaj že premajhna. Čeprav gre 
za delo, se zabavam, poslušam vse te pravljice in jim včasih 
tako zelo prisluhnem, da kar pozabim fotografirati,« je na 
odprtju povedal Luka. Zbrane sta pozdravila župan Marjan 
Šarec in direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
mag. Breda Podbrežnik, pravo vzdušje pa sta z ljudsko pra-
vljico pričarala Irena Cerar in Matic Smolnikar. Razstava, ki 
jo je postavila Milena Glušič, bo na ogled do 5. junija. J. P. 

Razstava fotografij Prvih pet pravljičnih let
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Zlatka Levstek

Kamnik – Društvo DKD So-
lidarnost Kamnik so ustano-
vili delavci Titana leta 1919, 
ki so se najprej organizirali 
kot moški pevski zbor. Soli-
darnost ni le misliti, čutiti, 
pomagati, nikoli zapustiti 
prijatelja, ljubiti s srcem in 
razumom, ampak je več, je 
ljubiteljska kultura. Je kultu-
ra, ki daje osamljenim moč, 
zapuščenim varnost in upa-
jočim pogum. 
Pevke Ženskega pevskega 
zbora Solidarnost, ki jih 
vodi Marko Tiran, so zapele 
Slovo, Nobody knows, Škr-
janček poje in Nikdar na 
svetu lepšega ni in tako že 
pričarale prijetno vzdušje. 
Vrabčki pod vodstvom Mari-
ne Aparnik pa so poslušalce 
prav razvneli. Prikupno so 
ob klavirski spremljavi zape-
li Pomladno, Rajajmo, rajaj-
mo, Polžev god in Glasba 
mi je vse. Najbolj pa sta 

"zažgala" brata Max in Ma-
tic Kotnik, ki sta iz vrabčjega 
gnezda odletela med harmo-
nikarje, zaigrala sta Kiss me 
in Kranjsko dekle, pa še sku-
paj Lepote Kamnika.
Moški pevski zbor se je 
predstavil z ubranim petjem 
pesmi: Čej so tiste stezice, 
Urška, Lastovki v slovo, 
Imel sem ljubi dve in Žabe. 
Moške pevce vodi Uroš Go-
renc. Ampak to še ni bilo 
vse. Pevke in pevci so se se-
stavili v mešani pevski zbor 
in skupaj zapeli še dve pe-
smi: Ribce po Murjici pvava-
jo in Na bregovih Evfrata, 
vodil jih je Marko Tiran. 
Posebej so se na prireditvi 
zahvalili dolgoletnemu pri-
jatelju solidarcev, slikarju 
Bogdanu Potniku, ki je že 
naslikal portrete vseh pev-
cev in pevovodij. S šopkom 
in pesmijo so mu čestitali in 
mu za 90. rojstni dan zaže-
leli še mnoga zdrava in 
ustvarjalna leta.

Srečanje solidarcev
V petek, 12. maja, smo v Dvorani nad kavarno 
Veronika pripravili že osemnajsto srečanje 
solidarcev.

Jasna Paladin

Kamnik – Teden ljubiteljske 
kulture je med 12. in 21. ma-
jem povezal kulturnike in 
prebivalce po vsej Sloveniji, 
kot soorganizator se je 
pestremu dogajanju pridru-
žila tudi kamniška območna 
izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti.
Eden od osrednjih dogod-
kov se je v soboto, 13. maja, 
odvil na gradu Zaprice oz. 
njegovi neposredni okolici, 
kjer so pretežno kamniški 
likovniki ustvarjali v t. i. ate-
ljeju na prostem oz. ekstem-
poru z naslovom Kamniški 
likovni trenutek: pogledi na 
mesto. Pogledi so bili res sli-
koviti, vreme pa tudi precej 
prizanesljivo, zato prijetne-
ga vzdušja in lepih izdelkov 
ni manjkalo. Ustvarjalnega 
druženja se je udeležilo 
dvajset slikark in slikarjev, 
ki bodo svoja dela junija raz-
stavili v preddverju Doma 
kulture Kamnik.
Pozornost je bila isti dan 
zvečer z Zapric preusmerje-
na v župnijsko cerkev na Šu-
tni, kjer so v okviru Tedna 

ljubiteljske kulture pripravi-
li spominsko slovesnost ob 
stoletnici smrti Matije Kože-
lja – znamenitega krajinske-
ga in nabožnega slikarja, ki 
se je leta 1842 rodil v Vesci 
pri Vodicah, leta 1917 pa 
umrl v Kamniku. Po maši je 
sledil oris življenja in slikar-
stva Matije Koželja ob pro-
jekciji njegovih del, nato 

koncert sakralnih in ponaro-
delih pesmi, po koncertu pa 
še ogled razstave Koželjevih 
del, ki je v župnijskih pro-
storih na ogled še do nede-
lje, 28. maja.
Bogat program ob Tednu 
ljubiteljske kulture so dopol-
nili še številni dogodki. Svo-
ja vrata v ateljeje ali na vaje 
so odprli člani številnih dru-

štev in zasedb – KUD Hiša 
keramika, zakaj pa ne ma-
jolka, Kulturno in športno 
društvo Sandžak, Dušan 
Sterle, baletni oddelek Glas-
bene šole Kamnik, Folklor-
na skupina Kamnik, Mešani 
pevski zbor Odmev Kamnik, 
Društvo Swinging Kamnik, 
KUOD Bayani in Plesni 
klub Šinšin.

Odprte vaje in ateljeji
Tednu ljubiteljske kulture, ki je bil letos v znamenju likovne umetnosti, so se pridružili tudi kamniški 
kulturniki, ki so z »odprtimi vrati« pokazali, kaj vse ustvarjajo in kako.

Udeleženci ateljeja na prostem na gradu Zaprice / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – V Medobčinskem 
muzeju Kamnik so 18. maja, 
na mednarodni dan muze-
jev, odprli skupno razstavo 
gorenjskih muzejev z naslo-
vom Naše tovarne – naš po-
nos oz. Industrijska dedišči-
na Gorenjske. 
Kamniška razstava je tretja 
v nizu skupnih razstav, pri 
katerih sodeluje sedem 
muzejev, in sicer: Gorenj-
ski muzej, Loški muzej 
Škofja Loka, Medobčinski 
muzej Kamnik, Tržiški 
muzej, Muzeji radovljiške 
občine, Gornjesavski mu-
zej Jesenice ter letos prvič 

tudi Slamnikarski muzej 
Domžale. 
Na razstavi si je tako mogoče 
ogledati delčke zgodb tovarn, 
ki so ali pa še vedno močno 
zaznamujejo življenje na Go-
renjskem vse od njihovih za-
četkov naprej: tovarn Sava, 
Iskra, Lip Bled, Peko, Almi-
ra, Plamen, Šešir, Odeja, Že-
lezarne Jesenice, Bombažne 
predilnice in tkalnice BPT – 
kamniški muzej pa ta pester 
mozaik dopolnjuje z zgodba-
ma o Kemijski industriji Ka-
mnik in Titanu.
Razstavo spremljajo pred-
meti pa tudi katalog in ar-
hivski posnetki gorenjske 
industrije.

Naše tovarne – naš ponos

Razstava bo na Zapricah na ogled do 31. avgusta. 
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Meta Osredkar

Kamnik – Pevke in pev-
ci Mešanega pevskega zbora 
Cantemus iz Kamnika smo 
se pod vodstvom zborovod-
kinje Alenke Podpečan med 
12. in 14. majem udeležili 
mednarodnega pevskega 
tekmovanja Zlatna vila v 
Prijedoru v Bosni in Herce-
govini.
V dveh tekmovalnih večerih 
so se predstavili zbori iz Slo-
venije, Makedonije, Srbije, 
Hrvaške, Bosne in Hercego-

vine, Madžarske in Češke. 
Slovenske barve so poleg 
Cantemusa zastopali tudi 
člani PAZ Vinko Vodopivec.
S suverenim nastopom smo 
si Kamničani priborili tretje 
mesto absolutno in zaostali 
samo za Čehi ter zborom iz 
Banjaluke.
Doseženi uspeh nam pred-
stavlja potrditev dobrega 
dela, hkrati pa že kujemo 
načrte za prihodnje dosež-
ke. Vsi, ki bi jih radi delili z 
nami, ste toplo vabljeni v 
naše vrste!

Cantemus uspešen  
v Prijedoru

Informacije in rezervacija  
vstopnic preko spleta:

www.studenec.net

Poletno gledališče 
Studenec

Informacije in rezervacija vstopnic po telefonu:

051 61 61 51 051 61 41 41
vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Koncert ob 70-letnici  
dirigenta Karla Leskovca 

NEKDANJI  
KOMORNI  

ZBOR DOMŽALE 
nedelja, 21. maj, ob 21. uri

Vstop prost!

   Poletno gledališče Studenec

     poletno.gledalisce.studenec

17. Kulturni poletni festival
Studenec 2017

Koncert ob 70-letnici  
dirigenta Karla Leskovca 

NEKDANJI  
KOMORNI  

ZBOR DOMŽALE 

nedelja, 21. maj, ob 21. uri

Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Koncert  

SLOVENSKI  
CITRARSKI  
KVARTET  

petek, 26. maj, ob 21. uri
Vstop prost!

Poletno gledališče Studenec

Muzikal   

MAMMA MIA!  

petek, 2. junij, ob 21. uri

Vstopnice:  
Eventim, Petrol, Pošta

Poletno gledališče Studenec

Muzikal   

VERONIKA 
DESENIŠKA  

sobota, 17. junij, ob 21. uri

Vstopnice:  
Eventim, Petrol, Pošta

Poletno gledališče Studenec

Domača gledališka predstava 
Ljubezenska igra s petjem    

DIVJI  LOVEC
Premiera: petek, 21. julij, ob 21. uri 

Ponovitve: 22., 28., 29., 30. julij 
in 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14. 

avgust, vse predstave ob 21. uri
Cena vstopnice: 17 € odrasli, 13 € otroci

Poletno gledališče Studenec

Opera    

NABUCCO  
SNG Opera in balet Ljubljana 

sobota, 24. junij, ob 21. uri

Cena vstopnice: 23 €

NAPOVEDNIK - maj-junij.indd   1 21.4.2017   13:40:29
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Jasna Paladin

Kamnik – Simfonični orke-
ster Domžale - Kamnik je 
nastal leta 1971 z združitvijo 
orkestra Zavoda za glasbeno 
izobraževanje Domžale in 
kamniškega Komornega or-
kestra, ustanovil pa ga je ta-
kratni dirigent obeh orke-
strov prof. Tomaž Habe, ki 
je zasedbo, ki so jo večino-
ma sestavljali učenci in uči-
telji Glasbenih šol Domžale 
in Kamnik nato vodil vse do 
leta 1992.
Ker je Tomaž Habe januarja 
letos praznoval svoj 70. roj-

stni dan, so se glasbeniki 
orkestra pod vodstvom diri-
genta Slavena Kulenovića 
odločili, da mu v celoti pos-
vetijo svoj letni koncert. V 
petek, 12. maja, so zaigrali v 
Domu kulture Kamnik, dan 
za tem pa še v Domžalah. 
Program koncerta so sestav-
ljala Habetova dela, v kate-
rih so se kot solisti predsta-
vili: Ana Stoschitzky  z 
oboo, Andrej Omejc s sakso-
fonom,  Katarina Kozjek  z 
violončelom, Aleksander Si-
mionov s ksilofonom, Janez 
Podlesek  z violini in  Luka 
Einfalt z evfonijem. 

Na sporedu so bile tako ži-
vahne skladbe, kot sta Quasi 
Habanera za saksofon in or-
kester ter Ples komarjev za 
ksilofon in orkester, bolj 
notranje izpovedne, kot so 
Listi iz spominske knjige za 
oboo solo in Strune strasti 
za violino in orkester, pa 
tudi programsko naravnana 
glasba, kot Veronikina uso-
da za violončelo in orkester. 
Koncert je uvedla Uvertura, 
podnaslovljena Časi so se 
spremenili in mi z njimi, 
slišali pa smo tudi krstno iz-
vedbo dela z naslovom Jut-
ranja za evfonij in orkester.

Simfoniki so se poklonili 
Tomažu Habetu
Člani Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik so v petek, 12. maja, v 
Domu kulture Kamnik pripravili koncert z naslovom Glasba v srcu, srce v 
glasbi, ki so ga posvetili ustanovitelju orkestra Tomažu Habetu.

Simfonični orkester Domžale - Kamnik vodi dirigent Slaven Kulenović. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Motnik – Festival, ki je po-
svečen v Motniku rojenemu 
Gašperju Križniku, enemu 
najpomembnejših zapiso-
valcev slovenske slovstvene 
folklore iz 19. stoletja, orga-
nizirajo Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik, Irena Cerar 
in Ivanka Učakar v sodelova-
nju z motniškimi društvi, 
kako pa se je vse skupaj za-
čelo in kaj obiskovalcem 
pripravljajo letos, smo 
povprašali predsednika Kul-
turnega društva Motnik 
Rafka Goltnika.

Kako se je začelo?
»Leta 2011 sem prevzel vo-
denje Kulturnega društva 
Motnik in razmišljal, kaj za-
nimivega bi še lahko naredi-
li. Križnikovo monografijo 
smo že izdali, a njegova bo-
gata zapuščina mi preprosto 
ni dala miru. Odpravil sem 
se do Brede Podbrežnik v 
kamniško knjižnico in sku-
paj sva prišla do zamisli, da 

bi naredili pravljični večer. 
Začele so se priprave, prid-
ružili so se nam pripovedo-
valci in zgodba se je že prvo 
leto razvila v festival, ki smo 
ga poimenovali Jenkret je 
biv … Tako namreč Gašper 
Križnik začne večino svojih 
pravljic in pripovedk.«

Dogodek se je v zgolj šestih 
letih razvil v zelo prepoznav-
nega. Kaj tako velik festival 

pomeni za tako majhen 
kraj, kakršen je Motnik?
»Vsi v Motniku si to, da se je 
festival razširil daleč izven 
meja naše občine, štejemo 
za veliko priznanje. Motnik 
ima okoli štiristo prebival-
cev in kar sedem društev. 
Letos se bodo vsa društva v 
soboto predstavila na stojni-
cah in zdi se mi, da je to 
pika na i celotnega dogaja-
nja. S tem festivalom na-

mreč diha cel kraj, prav vsak 
doda nekaj svojega časa in 
energije v ta mozaik. Vsi že 
dolgo vedo za datum in do-
gajanje težko pričakujejo.«

Ne le poslušalcev, vabite 
tudi pripovedovalce. Je festi-
val spodbudil veliko domači-
nov, da delijo tovrstno dedi-
ščino od ust do ust?
»Domačini vedo za veliko 
pravljic in s tem festivalom 
so dobili priložnost, da jih 
delijo z drugimi. Do sedaj so 
s pripovedovanjem sodelo-
vali že Jože Semprimožnik, 
Jože Keršič, Marinka Mo-
šnik, Milena Drolc … Vsako 
leto koga dodamo. Je pa res, 
da mnogi potrebujejo precej 
spodbude, saj nastopati pred 
ljudmi ni tako preprosto.«

Kaj ste pripravili za letos?
»Teden pred festivalom bo 
delavnica izdelave kamišibaj 
gledališča, ki jo bosta vodila 
Jerca in Igor Cvetko. Sam 
festival se bo začel v petek, 
9. junija, s pripovedo-
valskim večerom za odrasle, 

ki se ga bodo udeležili tudi 
kamniški župan Marjan Ša-
rec, vranski župan Franc 
Sušnik in letošnja častna 
pokroviteljica dr. Marjanca 
Klobčar. Petkov večer bomo 
sklenili s koncertom Terra-
folk Violin Dua in pogosti-
tvijo z Okusi Kamnika. V 
soboto si bomo v parku Pod 
lipami ogledali predstavo 
kamišibaj gledališča. Sledile 
bodo igre, ki jih pripravljajo 
dekleta iz motniške skupine 
Me4, delavnica kamišibaj 
pod Vrbanovčevim kozol-
cem in pripovedovanje pra-
vljic na grajskih razvalinah. 
Sledilo bo odprtje razstave 
Podobe Križnikovih pravljic 
s podelitvijo nagrad udele-
žencem likovnega natečaja, 
ki ga je organizirala kam-
niška knjižnica. Festival 
bomo zaključili s pripovedo-
vanjem za odrasle.«

Dvorana je zdaj že skorajda 
premajhna. Razmišljate o 
spremembi lokacije?
»Včasih me je res strah, da 
bo festival prerasel samega 
sebe, a s sodelovanjem in 
odpiranjem na ven lahko le 
napredujemo. O spremem-
bi lokacije ne razmišljamo, 
saj bi potem izgubili celoten 
smisel festivala. Ne pozabi-
mo, da so pri nas v ospredju 
le Križnikove pravljice. Pr-
votna ideja je bila, da bi pri-
povedovalski večer organizi-
rali v parku Pod lipami, kjer 
bi bil za to res enkraten am-
bient. A preveč smo odvisni 
od vremena in za organiza-
cijo so odri na prostem pre-
cej nehvaležni. Da bi festi-
val razširili na več dni, bi 
bilo pa za tako majhno eki-
po kar preveč. O velikih 
spremembah zato ne razmi-
šljamo.«

V Motniku dihajo s festivalom
V petek in soboto, 9. in 10. junija, v Motnik prihaja že 6. Križnikov pravljični festival Jenkret je biv …, ki znova prinaša pestro dogajanje za vse generacije.

Rafko Goltnik, predsednik Kulturnega društva Motnik
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Brezplačni festivalski avtobus bo z glavne 
avtobusne postaje v Kamniku proti Motniku 
odpeljal v petek ob 18. uri, nazaj pa ob 23. uri.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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Leon Pirman

Kamnik – S 5. in 6. krogom 
razigravanja se je končala 
Občinska liga v kegljanju za 
sezono 2016/17. Tudi letos 
so bili že četrtič zapored naj-
boljši igralci Ambrož Tea-
ma, in ker so lansko leto 
prejeli pokal v trajno last, 
smo morali letos kupiti nov 
pokal za zmagovalce. Pravila 
v občinski ligi so namreč 
taka, da tisti, ki trikrat zapo-
redoma osvoji prvo mesto, 
dobi pokal v trajno last, dru-
gače pa je prehodni.
Med igralci Ambrož Teama 
sta izstopala Uroš Stoklas in 
Boris Benedik. Igralci Matej 
Turk, Štefan in Štefka Flerin, 
Mirjan Mlinarič, Zvone Iz-
goršek, Primož Flerin, Slav-
ko Zorman, Peter Ručigaj, 
Boštjan Flerin in Denis Narat 
tudi niso veliko zaostajali za 
njima. V šestih letih, odkar 
nastopajo pod imenom Am-
brož Team, je bila ekipa pod 
vodstvom Štefana Flerina šti-
rikrat prva, enkrat druga in 
enkrat šesta. Enkrat so bili 
prvi tudi še pod imenom Alu 
Alprem. Drugo mesto je 
osvojila ekipa ŠD Soteska, 
tretje mesto ekipa Franca 
Slatnarja Kegelj Team, četrto 
pa ekipa Zarje Elektronike.
V 5. krogu je bil derbi med 
ŠD Sotesko in Kegelj Tea-

mom. Z zmago Kegelj Tea-
ma s 6:2 je bilo prvenstvo 
odločeno. V zmagovalni ekipi 
Kegelj Teama so bili najboljši 
Janže Lužan (635), Tone Štu-
lar in še največje preseneče-
nje Andrej Rutar s 566 podr-
timi keglji. Za njim je zaostal 
tudi državni reprezentant 
Primož Pintarič. V ekipi ŠD 
Soteske so se izkazali Jure 
Starman (595), Franci Gru-
bar (595) in Peter Jantol 
(594), a vseeno ni bilo dovolj 
za zmago. Ambrož Team je 
odpravil Zarjo Elektroniko s 
7:1. Boris Benedik (612), Uroš 
Stoklas (611) in Štefan Flerin 
(584) so bili dovolj prepričljivi 
za zmago. V razigravanju za 
mesta 5–8 je DU Kamnik 
premagal Calcit s 5:3. V ekipi 
DU je blestel Rudi Vidic - Ka-
sai s 606 podrtimi keglji. Eki-
pa ŠD Policist je premagala 
Mladince s 5:3.
 Zadnji 6. krog razigravanja 
ni vplival na razplet na vrhu 
lestvice. Ambrož Team je z 
zmago 5:3 proti Kegelj Tea-
mu samo potrdil 1. mesto. 
ŠD Soteska je premagala 
Zarjo Elektroniko s 6:2. Edi-
no tekma med DU Kamnik 
in ŠD Policist je odločala o 
5. mestu in z zmago upoko-
jencev s 6:2 je bila tudi ta 
dilema odpravljena. Calcit je 
z 8:0 suvereno opravil z eki-
po Mladincev.

Ambrož Team 
prvak občinske lige

Zmagovalci letošnje občinske lige – ekipa Ambrož Teama: 
(stojijo) Primož Flerin, Matej Turk, Peter Ručigaj in Štefan 
Flerin, (čepijo) Zvone Izgoršek, Uroš Stoklas, Štefka Flerin, 
Boris Benedik in Boštjan Pohlin / Foto: KK Kamnik

Končni vrstni red:

1. Ambrož Team 6 5 0 1 10
2. ŠD Soteska 6 4 0 2 8
3. Kegelj Team 6 2 0 4 4
4. Zarja Elektronika 6 1 0 5 2
5. DU Kamnik 6 5 0 1 10
6. ŠD Policist 6 4 0 2 8
7. Calcit 6 3 0 3 6
8. Mladinci 6 0 0 6 0

Blanka Štrajhar

Mekinje – V Lokostrelskem 
klubu Kamnik se je lansko 
leto porodila ideja o organi-
zaciji tekme, ki bo sčasoma 
v Kamnik privabila večje šte-
vilo tekmovalk in tekmoval-
cev s celega sveta. Zavedali 
smo se, da gre za idejo, ki 
potrebuje veliko znanja in 
časa za izpeljavo zahtevnih 
mednarodnih tekmovanj. 
Po vložitvi kandidature na 
Svetovno lokostrelsko zvezo 
za organizacijo tekme, ki 
šteje za uvrstitev na svetov-
no jakostno lestvico, in ka-
snejši odobritvi, smo člani 
Lokostrelskega kluba Ka-
mnik lansko leto izpeljali 
prvo takšno tekmo, letos pa 
pridobili dovoljenje za orga-
nizacijo druge, ki smo jo 
simbolično poimenovali Ve-
ronikin pokal.
Zavedamo se, da je potreb-
no veliko truda, da na take 
tekme privabiš velika imena 
svetovnega lokostrelstva. 
Prav zato pa smo bili prijet-
no presenečeni nad odzi-
vom evropskih lokostrelcev, 
kajti v Kamnik je letos prišlo 
kar nekaj udeležencev olim-
pijskih iger v Riu in tudi vi-
soko uvrščeni tekmovalci na 
evropski jakostni lestvici. Na 
kamniškem nogometnem 
stadionu je tekmovalo sko-
raj sto tekmovalk in tekmo-
valcev iz enajstih držav.
Organizacija je odlično uspe-
la, k čemur je pripomoglo 
tudi vreme, ki je omogočilo 

prekrasen pogled na kuliso 
Kamniško–Savinjskih Alp. V 
petek, 5. maja, so se tekmo-
valci preizkusili na neura-
dnem treningu. V soboto, 6. 
maja, je v dopoldanskem 
času potekal uradni trening s 
pregledom opreme, popol-
dne pa so napeli tetive in 
odstrelili tekmo za kvalifika-
cije za nedeljske dvoboje. 
Ker je trenutno večina naših 
članov sredi uvajanja nove 
tehnike, ki bo prinesla mno-
go sprememb, so člani Lo-
kostrelskega kluba Kamnik 
nastopili v nekoliko okrnje-
ni zasedbi. Tekmovali so: 
Den Habjan in Jaka Komo-
čar med člani in Žiga Ravni-

kar med mladinci. Naši trije 
kamniški fantje so se odlič-
no zoperstavili sotekmoval-
cem in dosegli naslednje 
rezultate: Den Habjan je bil 
v kvalifikacijah med člani 2., 
po končanih dvobojih pa 6., 
Jaka Komočar je med člani v 
kvalifikacijah dosegel 13. 
mesto, po končanih dvobo-
jih pa 8., Žiga Ravnikar pa je 
bil v kvalifikacijah med mla-
dinci 2., po končanih dvobo-
jih pa je končal na 3. mestu.
Naši fantje so nastopili tudi v 
ekipah, ki se sestavijo iz treh 
najbolje uvrščenih tekmoval-
cev iz posamezne države v 
kvalifikacijah in v mešanih 
ekipah, ki jo sestavljata naj-

boljši tekmovalec in tekmo-
valka istega sloga iz države. 
Den Habjan je tekmoval 
skupaj z Ano Umer (LK An-
karan) in zasedel 4. mesto, 
Žiga Ravnikar je skupaj z 
Anžetom Dodičem (LK Lo-
gatec) in Žanom Lukšičem 
(LK Dolenjske Toplice) v fi-
nalnem dvoboju premagal 
mladinsko ekipo iz Poljske.
Posebno presenečenje pa je 
pripravila slovenska članska 
ekipa v sestavi Den Habjan, 
Jaka Komočar in Rok Bizjak 
(LK Mins Postojna), ki so v 
zadnjem finalnem dvoboju 
s tremi zadetimi centri 
ugnali favorizirano ekipo iz 
Turčije. 

Veronikin pokal uspel
Člani Lokostrelskega kluba Kamnik smo med 5. in 7. majem organizirali mednarodno tekmovanje 
Veronikin pokal, na katerem se je pomerilo skoraj sto tekmovalcev iz enajstih držav.

Slovenska članska ekipa v sestavi Jaka Komočar, Rok Bizjak in Den Habjan / Foto: LK Kamnik

Stane Židan

Kamnik – Drugi del tekmo-
vanj t. i. Zahodne lige pote-
ka v težavnostnem plezanju 
na velikih umetnih stenah. 
Tekmovalci plezajo v dveh 
smereh, zmagovalca pa do-
loča skupna višina iz obeh 
smeri. Za vsako smer ima 
tekmovalec na voljo štiri mi-
nute. 
Tekme v Žirovnici se je 
udeležilo trinajst članov 
Plezalnega kluba Kamnik, 
tekmovali so v šestih posa-

meznih kategorijah, v treh 
kategorijah so bili nepre-
magljivi. Na stopničke za 
zmagovalce sta ponovno 
stopila Žiga Židan (st. deč-
ki) in Elija Baloh (ml. cici-
bani), ki sta slavila že v Ka-
mniku, ter Timotej Romšak 
(ml. dečki), ki mu je tokrat 
poleg bronaste in srebrne 
medalje iz balvanskega ple-
zanja uspelo priplezati naj-
dlje in s tem svoji beri me-
dalj dodati še zlato iz težav-
nostnega športnega pleza-
nja. Pia Mavec (ml. deklice) 

in Luka Jerman (ml. dečki), 
ki imata v letošnji sezoni že 
vsak po eno zlato medaljo, 

sta se na tokratni tekmi mo-
rala zadovoljiti s četrtim 
mestom.

Zlati plezalci
V okviru Zahodne lige 2017 je v Žirovnici 
potekala že četrta tekma v športnem plezanju.

Timotej Romšak in Žiga Židan / Foto: Plezalni klub Kamnik

Kristijan Erjavec

Kamnik – Gorski kolesarji 
Calcit Bike Teama Boštjan 
Hribovšek, Luka Tavčar in 
Jure Belak so ugnali vse tek-
mece na maratonu v Crikve-

nici, ki je štel za hrvaški po-
kal. Po 72 kilometrih je z 
dobrim dvema minutama za 
Hribovškom v cilj prišel 
Tavčar, nekaj kasneje pa še 
Belak. »Progo poznam že od 
lani in mi je pisana na kožo. 

Morali smo opraviti z 72 ki-
lometri in nekaj več kot 
1600 nadmorske višine. Po 
startu je sledili dolg klanec 
in kmalu sva ostala z Lukom 
sama. Ves čas sva držala vi-
sok ritem. Na prvem spustu 

sem naredil manjšo razliko, 
a sem na koncu tega staknil 
okvaro. Hitro sem ga popra-
vil in se podal v lov za Lu-
kom. Po skoraj treh urah 
dirkanja sem ga na zadnjem 
spustu dohitel, ko pa je 
okvara doletela tudi njega. 
Tako sem v cilj pripeljal prvi 
in se veselil zmage na dolgi 
trasi,« je povedal Hribovšek.

Trojna zmaga calcitovcev
Kamnik – Tekmovanja v državnih prvenstvih vaterpolistov se 
nadaljujejo. Člani VD Kamnik so premagali Koper s 16 : 11 in 
si zagotovili prednost domačega igrišča v primeru izenače-
nega rezultata. Strelci za Kamnik so bili: Tim Ostrež (4), Blaž 
Briški (3), Rok Bergant (3), Nik Nikolič (2), Luka Sokler, An-
draž Smolej, Vid Naglič in Tadej Debevec (1 gol), finalna 
serija se igra na dve dobljeni tekmi in se začne jutri, 10. juni-
ja, v Kopru. Povratna tekma bo 17. junija v Kamniku. D. H.

Vaterpolisti tretji po rednem delu prvenstva
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Romana Capuder

Kamnik – Letos odlično 
pripravljeni Matevž Planko 
(TK Trisport Exoterm) je os-
vojil prvo mesto pred klub-
skim kolegom Domnom 
Obrezo. Tretji je bil Klemen 
Bojanc. Tjaša Vrtačič (TK 
Trisport Exoterm) je bila po 
poškodbi noge zadovoljna z 
absolutno drugim mestom. 
Na tretje mesto se je uvrstila 
Ljubljančanka Katja Hoče-
var.
V disciplini Sprint triatlona 
(750 m plavanja, 20 km ko-
lesarjenja, 5 km teka) so sto-
pničke v kategoriji osvojili 
naslednji Kamničani: Jan 
Škrjanc, Tjaša Vrtačič, Ma-
tevž Planko, Žiga Pod-
bevšek, Romana Capuder, 
Miro Kregar (vsi 1. mesto), 
Domen Obreza in Tjaša 
Žnidar (2. mesto), Žiga Ber-
lec in Leon Obreza (3. mes-
to).
V Super sprint triatlonu 
(300 m plavanja, 10 km ko-
lesarjenja in 2 km teka) so v 

kategorijah slavili Kim 
Šporn in Vita Pilih (osvojili 
sta 2. mesto), Manca Mara-
din je bila tretja. Uspešno so 
tekmovali tudi Vita Škrjanc, 
Matic Mežnar, Domen Bo-
janc, Maks Černelič, Lenart 
Rakar, Aljaž Berlec, Urh 
Sušnik, Matic Hribar, Jan 
Maradin in Nejc Flis.
Najmlajši Trisportovci so se 
pomerili v akvatlonu. Zma-
govalne stopničke so osvoji-
li: Lun Ilar (1. mesto), Zarja 
Pančur, Nik Belaj in Mark 
Šporn (2. mesto), Arne Pilih 
in Anja Hribar (3. mesto). 
Uspešno so tekmovali tudi: 
Teja Strgar, Lucija Prevc, 
Manca Černelič, Luka Dež-
man, Izak Zupančič, Do-
men Hudovornik, Martin 
Smole, Drejc Zupančič, Izza 
Sušnik, Ema Bernot, Pija 
Šporn, Lana Porovne, Anže 
Dežman, Erik Hudovornik, 
Nejc Rifel, Luka Majdič in 
Matic Černelič.
Naslednja tekma, na kateri 
bomo navijali, bo v Portoro-
žu 28. maja.

Na prvi triatlonski 
tekmi slavili Kamničani
Prva letošnja pokalna tekma v triatlonu je bila 7. maja na Ptuju. Absolutni zmagovalec je bil Matevž 
Planko, zmagovalka pa Maruša Klemenc.

Najboljši trije fantje na Ptuju: Domen Obreza, Matevž 
Planko in Klemen Bojanc / Foto: Aleš Sušnik

Mira Papež

Zgornje Stranje – Glede na 
posamezne zadolžitve čla-
nov odbora se tedensko ses-
tajamo na sedežu kluba, vsi 
skupaj pa v knjižnici Osnov-
ne šole Stranje.
Od 6. do 9. julija bo Kamnik 
gostitelj 25 evropskih repre-
zentanc, ki bodo tekle na 
Veliko planino. 8. julija ob 
11.15 bo v Eko Resortu pod 
Veliko planino start teka čla-
nov – reprezentantov. Proga 
bo vodila mimo cerkvice sv. 
Primoža in Pasjih pečin do 
Male planine ter cilja na 
Gradišču na Veliki planini 
(12 km – 1300 m višinske 
razlike). Glede na različne 
kategorije bosta še dva starta 
na isti progi, in sicer za čla-
nice in mladince na Sv. Pri-
možu ter za mladinke na 
Kisovcu. Na isti trasi bo ob 
7.30 tudi start tekačev na t. i. 
Open Race tekmi. Proga, ki 
se je tekmovalcem že pred 
sedmimi leti na svetovnem 
prvenstvu vtisnila v spomin 
kot ena najlepših in najbolj 
slikovitih.
Zato so od 11. do 14. maja 
potekale priprave tekačev na 
Mali planini. Devet gorskih 
tekačev, možnih reprezen-
tantov evropskega prven-
stva, se je udeležilo tekaških 
priprav, bivali so v Domžal-
skem domu. Pogoji za tre-
ning so bili odlični, prav 
tako vzdušje med tekači. 

Mnenje vseh pa je bilo, da je 
proga težka in tehnično zah-
tevna. Slovenska reprezen-
tanca bo znana 4. junija na 
izbirni tekmi na Ratitovcu.
Istočasno so potekale tudi 
priprave za otroške kategori-
je, tabora se je udeležilo 
osem članov KGT Papež. 
Trenirali so na trasi tekačev 
za evropsko prvenstvo. Tudi 
najmlajši, za katere sta pos-
krbela trenerja Miran Škrtič 
in Tugo Križnar, so bili 
kljub utrujenosti zadovoljni 
s pripravami, pa tudi z dru-
ženjem in igrami. 
Klub gorskih tekačev Papež 
vas v sodelovanju z Osnov-
no šolo Stranje vabi na slo-
vesno prireditev V pričako-
vanju evropskega prvenstva 
v gorskih tekih na Veliko 
planino. Prireditev bo 1. ju-
nija ob 18. uri v telovadnici 
OŠ Stranje, ki se bo kot eko-
šola predstavila s kratkim 
kulturnim programom. Sle-
dila bo predstavitev največje 
slovenske atletske prireditve 
v letu 2017 z gosti slovenske 
in evropske atletike. Na pri-
reditvi bo tudi slovesna 
razglasitev najboljših likov-
nih in literarnih izdelkov 
osnovnošolcev občin Ka-
mnik – Komenda in razsta-
va le-teh. Prvič bo v izvedbi 
Robi Smolnikar Trio pred-
vajana Tekaška himna, pos-
večena tekačem, navijačem 
in vsem ljubiteljem gorske-
ga teka.

V pričakovanju 
evropskega prvenstva 

Člani KGT Papež in organizacijskega odbora 16. 
evropskega prvenstva v gorskih tekih, ki bo na 
Veliki planini, smo za atletsko prireditev na 
najvišjem nivoju v polnih pripravah.

Katarina Kumer

Kamnik – Skupina boks in 
samoobramba za ženske, ki 
jo vodi trener Boštjan Vein-
handl, že drugo leto kar poka 
po šivih. Dekleta boksajo, da 
bi pridobila kondicijo, si 
oblikovala telo, izgubila kak-
šen kilogram ali da bi spro-
stila negativno energijo. V 

soboto, 13. maja, jih je za ves 
trud čakala nagrada.
V jutranjih urah smo se do-
bili v Mengšu. Vsi polni pri-
čakovanj, z malo nervoze v 
sebi, a z velikimi nasmeški 
na obrazih smo se posedli v 
kombi. Pred nami je bil izlet 
na Ptuj – domače mesto slo-
venskega svetovnega prvaka 
v boksu Dejana Zavca. Priča-

kal nas je pred telovadnico 
Dejan Zavec GYM in nas 
prijazno sprejel. Že takoj na 
začetku nas je presenetila 
njegova skromnost in topli-
na, ki jo je ohranil kljub svo-
ji slavi. Dejan Zavec je med-
celinski prvak po verziji 
WBO in nekdanji svetovni 
boksarski prvak po verziji 
IBF v velterski kategoriji ter 

najboljši slovenski boksar 
vseh časov. Tudi plakati, ko-
lajne, pokali, slike in članki 
na stenah telovadnice so nas 
opomnili na njegovih 34 
dvobojev in od tega kar 32 
zmag. Hitro smo se pripravi-
li na trening in začelo se je … 
Po ogrevanju smo si že na-
deli rokavice in začeli z »12 
rundami« intenzivnega tre-
ninga. Levi direkt, desni 
aperkat, levi kroše in desni 
direkt je bila ena izmed 
kombinacij, ki nam jih je po-
dal Dejan. Izzval nas je tudi 
s počepi na priljubljeno pe-
sem Bring Sally up in s teža-
vo nam je uspelo zdržati do 
konca. Preizkusili smo bo-
ksarske vreče ter trening 
zaključili tako, da smo se po-
sedli v krog in se malo pogo-
varjali. Spraševali smo ga o 
njegovih psihičnih in fizič-
nih pripravah na velika tek-
movanja, odločitvi za ta šport 
ter sprejemali vse napotke in 
nasvete za prihodnje trenin-
ge. Izjemno je pohvalil našo 
tehniko in delo naših trener-
jev. Seveda ni šlo brez slika-
nja in deljenja avtogramov. 
Dejan je res dober človek, 
športnik in trener. Zaželel 
nam je dobro delo še naprej 
z veliko uspehov.

Dekleta trenirala z Zavcem
Boksarski klub Hayat ima v Kamniku že veliko število članov, tako fantov kot tudi deklet.  
Pa naj še kdo reče, da boks ni za dekleta!

Seveda ni šlo brez slikanja in deljenja avtogramov. / Foto: Katarina Kumer

Boštjan Veinhandl 

Komenda – Z državnega pr-
venstva v judu za kategorije 
U12 in U23 so se člani Judo 
kluba Komenda vrnili s peti-
mi kolajnami.
Mlajše članice je zastopala 
enaindvajsetletna Katarina 
Kumer, ki je z veliko manj 
izkušenj in treninga od so-
tekmovalk, a gorečo željo ter 
borbenostjo osvojila odlično 
3. mesto. V repasaž jo je 
poslala evropska mladinska 
prvakinja Kaja Kajzer, ki je 
na koncu tudi osvojila na-
slov  državne prvakinje. Ka-
tarini je v ključni borbi za 
bron uspelo zmagati z dve-
ma wazarijema in tako dose-
či odličen rezultat. Med 
mlajšimi dečki in mlajšimi 
deklicami smo imeli pet 
predstavnikov. Vrhunsko 
trojno zmago so dosegli 
Luka Lukšič, Mark Lukšič in 
Mark Jelnikar, ki to sezono 
tekmujejo v isti kategoriji. 
Za las so jim ušla vsa tri naj-
višja mesta, saj je prišlo do 
borbe med bratoma, kjer je 
starejši Luka Lukšič prema-

gal Marka in mu s tem 
odvzel možnost za drugo 
mesto. Tako je Luka s štiri-
mi zmagami brez poraza 
osvojil naslov državnega pr-
vaka. Vsekakor je to velik 
uspeh fantov, ki so kraljevali 
na stopničkah letošnjega dr-
žavnega prvenstva.
Angelina Pajić je po prvi iz-
gubljeni borbi hitro popravi-
la vtis in se na koncu veseli-
la odličnega 3. mesta. Neko-
liko težje delo je imela Nika 
Mencigar, ki se je ravno 
vrnila na tatami, saj ji je po-
škodba kolena onemogočila 
treninge. Poleg tega je imela 
v svoji kategoriji kar 21 tek-
movalk in tudi žreb ji ni bil 
ravno naklonjen. Bila je edi-
na tekmovalka, ki ni avto-
matsko prišla v naslednji 
krog in si je morala mesto v 
njem zagotoviti s prvo do-
bljeno borbo. To je Niki us-
pelo, prav tako je zmagala 
tudi naslednjo. Zaradi pre-
malo treninga v zadnjih me-
secih je bila zelo utrujena, a 
je kljub vsemu na koncu iz-
med 21 tekmovalk osvojila 
odlično 9. mesto.

Medalje judoistom
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Helena Sterle

Kamnik – Pobuda Jane's 
Walk izhaja iz Toronta z na-
menom širjenja  sporočil 
Jane Jacobs in popularizira-
nje živosti mest, ki se poraja 
preko povezanosti prebival-
cev z bivalnim okoljem, so-
sedi in obiskovalci. Namen 
sprehodov je ponovno odkri-
ti skrite razsežnosti naših 
mest z očmi pešca.
Po smrti Jane je njena ideja 
postala globalna, širila se je 
po svetu, od leta 2011 so taki 

sprehodi organizirani tudi 
pri nas, pred časom tudi v 
Kamniku. Letos smo zamu-
dili rok za uradno prijavo, 
pa smo se vseeno odločili, 
da izpeljemo en sprehod, in 
sicer skupaj z uporabniki 
kamniškega Dnevnega cen-
tra gibalno oviranih. Člani 
Društva Perovo smo s seboj 
povabili še »sprehajalce – 
pohodnike« iz Društva upo-
kojencev Kamnik in telovad-
ce iz Šole zdravja. 
Dobili smo se v starem Alp-
remu, kjer ima svoje prosto-

re Dnevni center. Jutranja 
kavica se je raztegnila na 
celo uro, v kateri smo spoz-
nali delovanje centra in nji-
hove uporabnike ter za-
poslene. Pa je bilo vredno, 
saj nam je kasneje ponaga-
jalo vreme in so Ksenja, Rok 
in Nino z Barbaro in Roma-
nom morali sprehod pred-
časno končati. Povabili so 
nas, da jih še kdaj obiščemo, 
povabilo pa velja tudi vsem 
ostalim. Center je odprt od 
ponedeljka do petka od 6. 
do 15. ure. 
Naš sprehod je bil zastav-
ljen tako, da je lahko vsak 
prispeval spomine po nače-
lu Včasih, ko smo bili otroci 
... Začeli smo ob največjem 
degradiranem   območju, 
propadli tovarni Utok. Stri-
njali smo se, da bi bil na 

tem koncu najbolj primeren 
park z otroškim igriščem. 
Soseska Mali grad je vsa v 
betonu, ki ni prijazen mla-
dim družinam. Nerazumljiv 
je načrt te gradnje, ki pred-
videva toliko poslovnih pro-
storov, ki samevajo. Spomi-
njali smo se podiranja Uto-
kovega dimnika in tega, 
kako so nas iz šole vodili na 
ekskurzije v tovarno, mi pa 
smo se zmrdovali nad smra-
dom in mokroto v tovarni. 
Ogledali smo si podstavek, 
na katerem je bil včasih kip 
usnjarja, ki je izginil nezna-
no kam. Nadaljevali smo 
proti Cuzakovi opuščeni 
kmetiji. Vsi Kamničani 

vedo, da je imel najlepše 
rože na tem koncu. Hiše 
pod Malim gradom so imele 
dostop po mostičku, saj je 
tik ob hiši tekel »Žajspoh«. 
Na Trgu svobode, včasih za-
radi sejmov imenovanem 
»svinjski plac«, smo se usta-
vili ob vodnjaku. Pri podkvi 
smo se spomnili, da so tam 
včasih podkovali konje, od 
tod tudi ime. Nekaj pohod-
nikov je bilo že v rovu pod 
Malim gradom. Mimo Gale-
rije Miha Maleš smo prišli 
na Glavni trg, kjer smo si 
ogledali vodnjak z vklesani-
mi simboli za štiri paradne 
kamniške tovarne. Starejši 
se spominjamo  Podgorško-

vega Cezarja, ki je hodil pit 
k vodnjaku, bil je prava turi-
stična posebnost. Pogled na 
pošto je obudil spomine 
vsem, ki smo tja hodili v 
osnovno šolo in telovadit za 
kavarno, kjer je včasih telo-
vadil tudi Tito. Ob starih fo-
tografijah smo preverili 
tudi, kje je stala Skalarjeva 
hiša in kje je bila prva in 
edina »pumpa« v Kamniku. 
Zanimiv je tudi Samčev 
prehod, ki ga je dal znižati 
župan Samec, v starih zapi-
sih pa smo našli fotografijo 
o rovu v Samčevem preho-
du. Sprehod smo zaključili 
na Šutni, v slikarskem ate-
ljeju.

Na urbanem 
sprehodu
Člani Društva Perovo smo na urbani sprehod Jane's Walk povabili tudi 
uporabnike dnevnega centra za gibalno ovirane, sprehajalce iz Društva 
upokojencev Kamnik in telovadce iz Šole zdravja.

Udeleženci urbanega pohoda, ki ga bodo organizatorji kmalu ponovili. / Foto: Ivana Skamen

Naslednji sprehod načrtujemo 6. junija ob  
9. uri z zbirališčem pred mestno kavarno. 
Vabljeni vsi, ki bi radi obudili in delili spomine 
na stare čase.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški upoko-
jenci so ob svojem kegljišču, 
ki so ga postavili v Avto kam-
pu Resnik v Kamniku, tokrat 
gostili športne prijatelje iz 
društev upokojencev Dovje - 
Mojstrana, Rateče - Planica, 
Škofja Loka, Žirovnica in 
Naklo. Čeprav je glavni na-
men tovrstnih tekmovanj 
druženje, so se mnogi razve-
selili tudi dobrih rezultatov. 
Med ženskami je bila naj-
boljša Sonja Čebašek (DU 
Dovje - Mojstrana), med mo-
škimi pa Miha Prosen (DU 
Kamnik). Med ženskimi 
petčlanskimi ekipami so sla-

vile članice DU Dovje - Moj-
strana, med moškimi pa do-
mačini iz DU Kamnik. Prvo-
uvrščeni ekipi v ženski in 
moški konkurenci sta si pri-
dobili pravico, da bosta 
PZDU Gorenjske predstav-
ljali na državnem prvenstvu, 
ki bo v 21. septembra v orga-
nizaciji DU Marjeta na Dra-
vskem polju. Tokrat so prvič 
podelili tudi prehodni pokal, 
ki ga je osvojila ekipa, ki je v 
seštevku štirih boljših rezul-
tatov v ženski in moški kate-
goriji dosegla najboljši re-
zultat, in to so bili člani DU 
Kamnik, znotraj katerega 
sekcija za kegljanje s kroglo 
na vrvici deluje šele tri leta.

Gostje iz gorenjskih društev 
so bili nad organizacijo tek-
movanja v Kamniku navdu-
šeni, takole je dejala ena od 
tekmovalk iz DU Rateče - 
Planica: »Naši udeleženci 
turnirja niso mogli prehvali-
ti vaše organizacije in 
prisrčnega sprejema. Po nji-
hovih besedah tega ni zmož-
no nobeno društvo v Slove-
niji!«
Kamniški upokojenci se 
bodo kot organizatorji špor-
tnih tekmovanj lahko znova 
dokazali že kmalu; v začetku 
junija bodo na Duplici na-
mreč organizirali še pokra-
jinsko tekmovanje upoko-
jencev Gorenjske v tenisu.

Prehodni pokal Kamničanom
Člani Društva upokojencev Kamnik so v sredo, 17. maja, prevzeli 
organizacijo pokrajinskih športnih iger v kegljanju s kroglo na vrvici, kjer so 
se veselili tudi ekipne zmage.

Upokojenci so se v Kamniku pomerili v pokrajinskih športnih igrah v kegljanju s kroglo na 
vrvici. / Foto: Jasna Paladin
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Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes
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Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt
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karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK
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Jasna Paladin

Kamnik – Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik ni prav 
pogosto prizorišče glasbe-
nih koncertov, a dvorana se 
je za akustični koncert sku-
pine ŠanSončki, ki jo sestav-
ljajo Daniel Artiček - Dane 
(vokal, kitara, orglice), kita-
rist Marko Fujan in basist 
Marjan Spruk, izkazala za 
kar primerno.
Kot je povedal Daniel Arti-
ček - Dane, gre za njihovo 

skupno avtorsko in izvirno 
glasbo, čeprav je bilo nekaj 
predstavljenih skladb tudi z 
njegove prve zgoščenke 
Slep, ki jo je izdal lani. Zdru-
ženi v skupino ŠanSončki so 
trije odlični in izkušeni glas-
beniki svoje skladbe tokrat 
povezali v koncert z naslo-
vom Vedno je čas za ljube-
zen, poslušalci pa so lahko 
prisluhnili pomenljivim in 
predvsem življenjskim bese-
dilom pa tudi humoristič-
nim vložkom.

Koncert skupine 
ŠanSončki

Skupino ŠanSončki sestavljajo Marko Fujan, Daniel Artiček 
- Dane in Marjan Spruk. / Foto: Jasna Paladin

Bojana Klemenc

Kamnik – Angleška šolska 
dramska skupina, ki že ne-
kaj let deluje v Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik, ima bogato zgodo-
vino. Do sedaj so uspešno 
uprizorili že štiri muzikale 
– Das ist die Krönung, Chi-
cago, Mamma Mia in lani 
prvič avtorski izdelek The 
Immortals – Neumrljivi, ki 
si ga je ogledalo več kot štiri 
tisoč ljudi. Z vsemi predsta-
vami so poželi neverjeten 
uspeh in brez dvoma bo 
tako tudi letos.

Na odru skoraj petdeset 
nastopajočih
Tokratno predstavo The 
Tribe so kamniški srednje-
šolci premierno na oder 
Doma kulture Kamnik pos-
tavili v sredo, 17. maja, ter 
ga še dvakrat ponovili mi-
nulo nedeljo. Predstava, ki 
je vsakokrat do zadnjega 
kotička napolnila dvorano, 
je izredno zahtevna tako iz 
tehničnega kot tudi scenog-
rafskega in kostumograf-
skega vidika. Pri letošnjem 
muzikalu pod vodstvom 
mentorjev profesorjev Katje 
Balantič, Milana Mandelj-
ca, Matica Smolnikarja in 
Vesne Drolc namreč sode-
luje skupina skoraj petdese-
tih dijakov in dijakinj, ki 
prispevajo svoje talente, čas 

in energijo povsem prosto-
voljno. »Letošnja zasedba 
nastopajočih je popolnoma 
nova, sveža. Priprave so 
vsem sodelujočim vzele 
precej časa, saj smo z de-
lom začeli že jeseni, v 
predstavo pa vložili krepko 
čez dvesto ur,« pojasnjuje 
prof. Katja Balantič, mento-
rica predstave, in nadaljuje: 
»Priprave so za vse napor-
ne. Mentorji želimo pohva-
liti vse nastopajoče, saj 
žrtvujejo ogromno svojega 
prostega časa, so izredno 
zanesljivi, navkljub vsem 
zahtevam, ki jih s seboj pri-
naša zadnje obdobje šolske-
ga leta. Njihov odnos do 
dela in drug do drugega nas 
navdušuje.«

Kamniški srednješolci niso 
le suvereno stopili na oder, 
temveč povezali igro, petje v 
angleškem jeziku in ples. 
Prof. Mandeljc, avtor muzi-
kala, se je tokrat dotaknil te-
matike, ki je najstnikom pi-
sana na kožo. Predstava go-
vori o živahni komuni mla-
dih, ki poskušajo pozabiti na 
svoje prejšnje življenje in 
celo svoja imena. Je zgodba o 
plemenu upornikov, najstni-
kov, ki so se uprli staršem, 
profesorjem, sistemu ... Pre-
ko uro in pol dolgega spek-
takla celotna ekipa srčno 
diha kot eden in neukrotljiva 
ustvarjalna energija daje ce-
lotni zgodbi le še piko na i.
»Dijaki nas vsako leto znova 
presenetijo in navdušijo in 

to je tisto, kar nas, mentor-
je, 'žene' v nove podvige. V 
današnjih časih je vse bolj 
pomembno, da mladi dobi-
jo priložnost razviti svoje 
raznolike talente. Hkrati je 
v trudu in solidarnosti skri-
to učenje odgovornosti, tako 
do sebe, do ekipe kot druž-
be. Naša skupina je več kot 
le krožek – naši bivši člani 
nam večkrat povejo, da so 
prav na muzikalih odkrili 
delček svojega pravega ob-
raza. Mladi rastejo in odraš-
čajo, in to pred našimi 
očmi. Preprosto neverjetni 
so,« zaključuje prof. Balan-
tičeva. Da je predstava zares 
odlična, se lahko prepričate 
sami na junijskih ponovi-
tvah.

Srednješolsko pleme
Kamniški dijaki navdušujejo z novo plesno-gledališko avtorsko predstavo z naslovom The Tribe.

Predstava je zahtevna tako iz tehničnega kot tudi scenografskega in kostumografskega 
vidika. / Foto: Bojana Klemenc

Jasna Paladin

Kamnik – V petek, soboto in 
nedeljo, 2., 3. in 4. junija, 
bodo v Kamniku potekali 3. 
bienalni Dnevi keramike in 
lončarstva Kamnik 2017, 
tokrat pod naslovom Dober 

dan, keramika. Gre za festi-
val, ki se letos prvič istoča-
sno odvija po različnih mes-
tih Evrope, z namenom po-
vezovanja in širjenja tradi-
cij, znanja in lepote v kera-
miki. Festival bodo v Ka-
mniku organizirali člani 

KUD Hiša keramike, zakaj 
pa ne majolka, in sicer v 
Parku Evropa, v kapeli na 
Malem Gradu, v Šoli idej in 
v Hiši  keramike. Dogodku 
se pridružuje tudi Medob-
činski muzej Kamnik, ki bo 
omogočil ogled zgodovinske 

keramike v svojih stalnih 
zbirkah. V kapeli na Malem 
gradu bo razstavljala Ines 
Kovačič, v Hiši keramike 
Irena Radej in Slavica Cve-
tek, v Šoli idej pa Taja legat 
Lokar. V soboto, 3. junija, bo 
v Parku Evropa lončarje 
možno opazovati pri delu, 
za otroke bodo pripravili de-
lavnice, predstavili bodo 
tudi japonsko tehniko raku.

Dober dan, keramika!

3 junij_OD_KuhnaNaPlac_OGLAS_127 x 95_Q_TISK.indd   1 22.5.2017   13:06:56
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Godič – V Eko resortu pod Veliko planino v soboto, 27. maja, 
pripravljajo golažijado oz. Godič golaž Open 2017, na kateri 
pričakujejo šestnajst kuharskih ekip. Tekmovanje se bo zače-
lo ob 10. uri. Ob 18. uri sledi ocenjevanje golažev pod vod-
stvom Janeza Uršiča in Irene Repanšek. Ob 18.30 bo golaž 
blagoslovil mekinjski župnik Pavel Pibernik, nato pa sledi še 
brezplačna pogostitev golaža za obiskovalce. Čez dan bodo 
potekale brezplačne vožnje s kočijo, ki jih bo omogočil Kocja-
nov hlev, poskrbeli bodo tudi za glasbo. Zbrane bo obiskal 
tudi Matic Keržan, ki je pred kratkim ob nesebični pomoči 
drugemu utrpel hudo poškodbo, zaradi katere je ostal brez 
noge. Potekala bo dobrodelna akcija, v okviru katere bo NK 
Radomlje zbiral prispevke za protezo. J. P.

V Godiču bodo kuhali golaž

Kamnik – V Mladinskem centru Kotlovnica bo nocoj, 26. maja, 
ob 20. uri polfinale državnega prvenstva v slam poeziji Pest 
besed. Na dogodku bosta izbrana dva finalista, ki se bosta 
udeležila zaključnega dogodka državnega prvenstva, ki bo sep-
tembra prav v Kamniku. Dogodek se bo odvil v sklopu festiva-
la Pozdrav iz Kotla 17, prijave udeležencev so obvezne. J. P.

Polfinale državnega prvenstva v slam poeziji

V Kamniško-Savinjskih Alpah
POHODNIŠKI FESTIVAL

VEČ NA SPLETNI STRANI:
kamnik-savinja-alps.com

 22. - 25. junij 2017
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Prireditve, zahvale

petek, 26. maja 2017

Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center 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 maju? ter na spletni strani 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik www.kamnik-tourism.si.

ZAHVALA

2. maja nas je po dolgotrajni 
bolezni v 83. letu zapustil oče, 
mož, brat

Janez Pogačar 
dr. stom.

Zikova ulica 1, Kamnik

Iskreno se zahvaljujemo dr. Ivanetiču za njegovo dolgo-
letno skrb in patronažni sestri Marti. Hvala vsem, ki ste 
ga imeli radi. 

Vsi njegovi

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek in sobota, 26. in 27. maja, Keršmančev park
Veronikin festival

Največji otroški festival v Kamniku Zavod za turizem, šport in kulturo 
organizira skupaj z Vrtcem Antona Medveda Kamnik. Letos smo ga 
razširili na dva dneva. Na festivalu bodo nastopili predšolski in šolski 
otroci, na odru bodo tudi gledališke in lutkovne predstave ter čarodej. 
V petek popoldan bodo otroci ustvarjali na delavnicah. S soboto ves 
dan pa se bodo tudi predstavljali športni klubi v Kamniku.

Sobota, 10. junija, pot ob Kamniški Bistrici
Pohod ob reki, ki povezuje

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Zavod za šport in rekre-
acijo Domžale bosta ponovno povezala ti dve mesti s pohodom ob 
Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal in obratno. Vmes bo osem 
atraktivnih postaj, na katerih se bodo predstavljala posamezna 
društva. Na začetku poti v Kamniku bo potekalo tradicionalno sreča-
nje rezbarjev, v Domžalah pa Slamnikarski sejem.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 30. maja, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predavanje o zdravilnih zeliščih

Izkušena zeliščarka Jožica Bajc Pivec, znanka iz televizijske oddaje 
Dobro jutro, bo predavala o nabiranju, predelavi in uporabi zdravilnih 
zelišč, ki so aktualna v tem letnem času.

 

Torek, 6. junija, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Demokracija, politična in ekonomska svoboda ter ideologija 
v Sloveniji

V pogovoru bodo sodelovali Andraž Teršek, Bogomir Kovač in Ber-
nard Nežmah.

 

Petek, 9. junija, ob 19. uri, Motnik
Križnikov pravljični festival

Prvi dan dvodnevnega dogajanja bo v kulturnem domu ob 19. uri 
pripovedovalski večer za odrasle, ob 21. uri pa v parku Pod lipami 
koncert Terrafolk Violin Duo. Dogajanje se bo s pripovedovanjem 
pravljic, gledališko predstavo za otroke, igrami v parku ter predstavi-
tvijo motniških društev nadaljevalo še v soboto, 10. junija, od 14. ure 
dalje.

Prireditve v maju in juniju
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 31. maja, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice
Muzejski večer: V stoletju, ki se je začelo prepozno in 
narobe

Četrto predavanje prof. Marka Trobevška iz cikla Kulturna zgodovina 
od pomladi narodov do druge svetovne vojne

Sreda, 7. junija, ob 19. uri, Muzej – grad Zaprice
Umetnost med 1918 in 1939

Peto predavanje prof. Marka Trobevška iz cikla Kulturna zgodovina od 
pomladi narodov do druge svetovne vojne

Četrtek, 8. junija, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Vladimir Lamut

Odprtje gostujoče razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto

DOM KULTURE KAMNIK

Sreda, 31. maja, ob 16. uri, Velika dvorana DKK
Predavanje Preprečevanje spletnih zlorab mladostnikov

Občina Kamnik v sodelovanju s PP Kamnik, vstop prost!

Nedelja, 4. junija, ob 17. uri in 20. uri, Velika dvorana 

DKK
The Tribe

Muzikal angleške dramske skupine GSŠRM Kamnik

Vstopnina: 10 evrov/8 evrov študenti in dijaki

Četrtek, 8. junija, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
The Tribe

Muzikal angleške dramske skupine GSŠRM Kamnik

Vstopnina: 10 evrov/8 evrov študenti in dijaki

Sobota, 10. junija, ob 19.30, Velika dvorana DKK
RAKS Bayani

Letna plesna produkcija KUOD Bayani, vstopnina: 8 evrov

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA 

Petek, 26. maja, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Pozdrav iz Kotla 

Polfinale državnega prvenstva v slam poeziji

Sobota, 27. maja, ob 16. uri, MC Kotlovnica
Pozdrav iz Kotla 

Koncert – Manca Berlec in Fool Nation, tradicionalna turnirja v na-
miznem tenisu in namiznem nogometu, čevapčiči in druge dobrote

KIKŠTARTER 

Petek in sobota, 26. in 27. maja, KIKštarter
Startup vikend

Intenziven podjetniški konec tedna z bogatimi nagradami za najbolj-
še poslovne ideje. Prijave: info@kikstarter.si

KULTURNO DRUŠTVO VOX ANNAE 

Sobota, 27. maja, ob 19. uri, Kulturni dom Motnik
Predtekmovalni koncert

Ženski komorni zbor Vox Annae iz Tunjic se bo predstavil z ljudskim 
in sakralnim programom, s katerim v začetku junija odhaja na med-
narodno pevsko tekmovanje v češki Olomouc.

GLASBENA ŠOLA KAMNIK

Torek, 6. junija, ob 19. uri, Dom kulture Kamnik 
Zaključni koncert pevskega zbora in orkestrov Glasbene šole 
Kamnik

Na prireditvi se bodo z glasbenimi točkami predstavili pevski zbor, 
kitarski, godalni in pihalni orkester.

 

Sreda, 7. junija, ob 19. uri, Vremšakova dvorana 

Glasbene šole Kamnik
Zaključni nastop solistov in komornih skupin

ZASEBNI VRTEC ZARJA

Petek, 2. junija, ob 17. uri, igrišče vrtca Zarja
Prireditev Smeh in igra

Javna zaključna prireditev Vrtca Zarja s pestrim programom in ustvar-
jalnimi delavnicami

KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA KAMNIK

Petek, 9. junija, ob 19.30, velika dvorana na gradu Zaprice
Koncert ob 20-letnici Komornega pevskega zbora Šutna 
Kamnik

ROADHOUSE EVENTS

Sobota, 10. junija, pred Kavarnico na Glavnem trgu
Retro-moto dogodek Vintage Moto Jamboree

Predstavili se vam bodo starodobni motocikli letnikov 1950–1980, na 
ogled bodo tudi nekateri zelo redki modeli priznanih znamk, ki pred-
stavljajo vrhunec tedanje proizvodnje in so postale že umetnine.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO  

MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

K R V O D A J A L S K O   A K C I J O
v DOMU KULTURE KAMNIK,  

Fužine 10,
5. in 6. junija 2017  

med 7. in 13. uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven osebni  

dokument s fotografijo!
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Jasna Paladin

Stahovica – Tradicionalne 
športno-rekreativne priredi-
tve 24 ur Svetega Primoža 
2017, ki jo je prejšnji konec 
tedna organiziral Peter Ur-
šič, se je udeležilo skoraj de-
vetdeset pohodnic in pohod-
nikov.
Od krajevnega doma na Ve-
gradu pa do okrepčevalnice 
na vrhu so hodili od petka, 
od 17. ure, pa vse do sobote, 
do 17. ure.
Med pohodniki je ob koncu 
močno izstopal zmagovalec 
Dušan Globočnik iz Zagori-
ce pri Rovah, ki se je v elek-
tronsko vpisno knjigo na 
vrhu vpisal kar 25-krat in s 
tem postal novi rekorder 
prireditve in to kljub temu, 
da je svoj podvig zaključil že 
ob 16. uri. Za kako izjemen 

dosežek gre, priča dejstvo, 
da je v štiriindvajsetih urah 
tako prehodil kar 175 km in 
premagal 10 tisoč metrov vi-
šinske razlike. 
Udeležencem je bilo precej 
naklonjeno tudi vreme, saj 
je kljub slabi napovedi deže-
valo le v soboto popoldne. 
Odlične rezultate so zapisali 
še Mih Lindič (22 vzponov), 
Igor Marolt (20), Lojze Pe-
tek (19), Janko Uršič (18) in 
Andrej Resnik (17), med 
ženskami pa Alenka Uršič 
(20), Polona Rak (18), Jana 
Pavlič (17), Nataša Žabkar in 
Simona Sitar (16) ter Irena 
Podbevšek (15).
Vsi tisti pohodniki, ki so vrh 
v štiriindvajsetih urah osvo-
jili vsaj šestkrat, bodo le-to 
lahko prišteli v skupno letno 
število pohodov na Svetega 
Primoža.

Nov rekord  
Svetega Primoža
Letošnje 24-urno obiskovanje Svetega Primoža je 
prineslo novega rekorderja. Dušan Globočnik je 
vrh v 24 urah osvojil kar 25-krat.
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ZAHVALA

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

Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenila  
naša draga žena, mama, babica, sestra in teta

Majda Marolt
iz Šmarce, Nožiška 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem, zdravniškemu osebju Infekcijske klinike v 
Ljubljani, župniku za lepo opravljen pogrebni obred 
in osebju za lepo pripravljene pogrebne storitve. Hvala 
vsem, ki ste z njo kakorkoli delili radost življenja, se ve-
selili z njo in jo skupaj z nami ohranili v lepem spominu.

 
Vsi njeni
Maj 2017

ZAHVALA

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

Svojo življenjsko pot je v 89. letu sklenila draga mami, 
mama, babi, sestra, teta, botra in tašča

Frančiška Prelesnik
iz Spodnjih Stranj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče, maše ter številno spremstvo na njeni zadnji 
poti. Prisrčna hvala dr. Plavčevi, sestri Emi, patronažni 
sestri Cvetki, gospodu župniku za lepo opravljen pogreb-
ni obred, pogrebni službi, pevcem in trobentaču.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš. 

V 87. letu  nas je zapustil

Peter Urankar
1930–2017

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala tudi zavodu Pristan za pomoč na domu. Hvala 
vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Vsi njegovi 
Maj 2017

ZAHVALA

Nasmeh tvoj nikoli
v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu
nam večno bo živel.

V 84. letu starosti se je od nas poslovila naša  
draga mami, babi, prababi, sestra in teta

Štefanija Repnik
roj. Kaplja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi 
in ste jo pospremili na zadnji poti. Ohranili jo bomo v 
lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Tam, kjer si ti, ni sonca ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo boli.

V 84. letu je po težki bolezni tiho odšla naša ljuba mami, 
stara mama, prababica, tašča in teta

Marija Hančič
iz Črne 18 pri Kamniku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, sodelavcem Elektra Lj. in 
OŠ Frana Albrehta za izreke sožalja, sveče, cvetje. Hvala 
osebju DSO Kamnik, g. župniku Simonu Lorberju, cer-
kvenemu zboru Stranje, pevcem PSPD Lira, g. Simonu 
Urhu in trobentaču in vsem, ki so darovali za sv. maše.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih dneh kakorkoli po-
magali, in vsem, ki ste našo mami pospremili k zadnje-
mu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Črna, maj 2017

ZAHVALA

„Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...“

Ob smrti našega ata

Antona Jerasa
10. 6. 1938–7. 5. 2017, iz Cirkuš

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, za po-
darjene sveče, denarno pomoč ter darovane svete maše. 
Zahvala dr. Damjani Plešnar Cvirn in sestri Ireni, patro-
nažni sestri Lojzki Lipovšek in Romanu Dacarju. Hva-
la sosedom za organizacijo pogreba, gospodu župniku 
Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen obred. Še posebej 
hvala g. Janezu Petriču za ganljive besede slovesa. Za 
poslednje melodije slovesa pa se zahvaljujemo pevcem 
Grm in trobentaču za zaigrano Tišino. Še enkrat hvala 
vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih v zahvali 
nismo imenovali, da ste našega ata v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Noč, ki ne pozna jutra, 
ni tvoja poslednja noč. 
Nasledila se je z zvezdami posuta 
v očeh tvojih dragih, 
vsem, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

V 89. letu je tiho odšla v večnost naša  
draga mami, žena, babica in prababica 

Danica Primc 
iz Kamnika 

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, in vsem, ki ste našo mamo pospremili k njene-
mu zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Maj 2017

ZAHVALA

Ni zares odšla ...
Je zvezda ponoči in sonce podnevi.

 

   
V 98. letu je tiho in za vedno odšla od nas naša  
draga mama, babica, prababica in praprababica

Stanislava - Slavka 
Osojnik 

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu. 
Zahvaljujemo se vsem, ki jo boste ohranili v lepem  

in spoštljivem spominu.

Žalujoči vsi, ki smo jo imeli radi
Kamnik, 8. maja 2017

ZAHVALA

V 66. letu starosti se je od nas 
poslovil naš oči in dedi 

Dušan Podgornik
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Hvala 
pevcem Solidarnost za zapete pesmi in govor, Gregorju 
za zaigrano melodijo, DSO Kamnik. Hvala vsem, ki ste 
nam stali ob strani, in vsem, ki ste našega očija pospre-
mili k večnemu počitku. 

Žalujoči: hči Špela, sin Matic s Katjo  
ter vnuki Nejc, Rok in Miha

Kamnik, 26. aprila 2017

www.pogrebnik.siKamnik – Kamniški in domžalski lionisti so v soboto, 13. 
maja, skupaj s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, in-
kluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne na Glavnem trgu 
organizirali poligon za slepo hojo, da bi lahko razumeli ovi-
re, s katerimi se vsakodnevno srečujejo slepi in slabovidni. 
Moči pa bodo znova združili v soboto, 3. junija, v Arboretu-
mu, kjer se bo ob 10. uri začela prireditev Tečem, da poma-
gam. Tekli bodo na 5,5 in 11 km v treh kategorijah, zbrani 
denar pa bodo namenili Zavodu za slepo in slabovidno mla-
dino ter socialno ogroženim, gibalno oviranim, slepim in 
slabovidnim otrokom in mladim z območja občin Kamnik, 
Mengeš, Komenda, Trzin in Domžale. J. P.

 Lionsi bodo tekli in pomagali
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Bojana Klemenc

Kamnik – Četrta izvedba glo-
balnega dobrodelnega teka-
škega tekmovanja je bila da-
leč največja do sedaj, sporo-
čajo organizatorji tega do-
godka. V 58 državah in na 
111 lokacijah je usklajeno 
tekmovalo 155.288 tekačev 
in tekmovalcev na invalid-
skih vozičkih, od tega v Slo-
veniji blizu štiri tisoč. Sku-
paj je bilo s startninami po 
vsem svetu zbranih 6,8 mi-
lijona evrov, celoten znesek 
pa je namenjen fundaciji 
Wings For Life, ki se ukvarja 
z raziskavami poškodb 
hrbtenjače in iskanjem 
zdravila zanje. Posebnost 
prireditve Krila za življenje 
je tek brez cilja, na katerem 
vsak teče glede na svoje 
lastne zmožnosti. Ciljno 
črto na tem tekmovanju 
predstavlja premikajoče se 
zasledovalno vozilo, ki starta 
točno 30 minut po začetku 

teka. Ko posameznega teka-
ča prehiti, je ta izločen iz 
tekmovanja. Prvič je skupni 
zmagovalec in Wings For 
Life Run svetovni prvak pos-
tal tekmovalec na invalid-
skem vozičku. Šved Aron 
Anderson je na trasi okoli 
Dubaja za seboj pustil vse 

tekače in izključno na po-
gon lastnih rok, na klasič-
nem invalidskem vozičku, 
prevozil 92,14 kilometra.
Letos je v dobri uri in pol po-
novno prvi v Kamnik prite-
kel David Pleše, takoj za pe-
tami mu je sledil kasnejši 
zmagovalec Rus Ivan Moto-
rin. Do Kamnika so tudi tok-
rat pritekli številni tekači, 
med njimi poznani Kamni-
čani. Na Glavnem trgu je 
tekače pričakala okrepčeval-
nica s prostovoljci, ob celot-
ni progi v kamniški občini 
pa so tekmovalce bodrili šte-
vilni gledalci. Kamničanka 
Mateja Jeras, ki je že vsa leta 
del organizatorske ekipe, je 
pojasnila: »Na projektu de-
lamo z dušo in srcem vsaj 
osem mesecev. Letos je do-
godek presegel vsa naša pri-
čakovanja. Veseli smo, da je 
iz leta v leto več tekačev, pro-
stovoljcev in navijačev. Po-
nosna sem na vse kamniške 
tekačice in tekače, ki se v 

vedno večjem številu udele-
žujejo našega dobrodelnega 
teka in navdušujejo z rezul-
tati in voljo.« Navkljub pro-
metnemu zamašku in nego-
dovanju voznikov zaradi za-
prte ceste okrog Kamnika, 
na Red Bullu ne razmišljajo 
o spremembi trase.

Krila za življenje 
znova skozi Kamnik

Sedmega maja je svet že četrto leto zapored tekel 
za tiste, ki tega ne morejo. Trasa dobrodelnega 
teka je tudi letos potekala skozi našo občino.

Kamničana Gregor Mlakar in Anton Iskra sta skupaj 
zmogla kar 34,86 km in še kako navdušila številne 
navijače, tudi v Kamniku. / Foto: Klemen Udovč - Clementino

Kamnik – Člani Planinskega društva Kamnik bodo tudi letos 
pripravili tradicionalni nočni rokovnjaški pohod, že 27. po 
vrsti. Na 34 kilometrov dolgo pot se bodo podali jutri, 27. 
maja, ob 20.30 izpred Gostinskega podjetja na Trojanah. 
Potek letošnje trase je naslednji: Trojane (569 m)–Lipovec 
(800 m)–Špitalič (480 m)–Slopi (925 m)–Goli vrh (Šavnice 
–1426 m)–Dom na Menini planini (1453 m)–planina Travnik 
(1080 m)–Velike stene – Zgornji Tuhinj (Pri Mejašu – 580 
m), za celotno pot pa naj bi pohodniki potrebovali okoli 
enajst ur s počitki vred. Prijavnina, ki znaša deset evrov in se 
poravna ob prijavi na dan pohoda, vključuje brezplačen pre-
voz z avtobusom, vodenje, diplomo, izkaznico za prvo ude-
ležbo na pohodu, krof, čaj, malico in rokovnjaški golaž. Av-
tobus bo z avtobusne postaje Kamnik odpeljal ob 19. uri, po 
končanem pohodu pa bo pohodnike odpeljal nazaj na izho-
dišče. Dodatne informacije: Miran Jereb (031 395 094). J. P.

Vabilo na sedemindvajseti nočni rokovnjaški 
pohod

Jasna Paladin

Godič, Volčji Potok – Glavna 
novost letošnjega srečanja, ki 
je že tretje leto zapored zapi-
san v koledar evropske zveze 
FIVA in tako odmeven tudi v 
tujini, je bila sprememba lo-
kacije. Če so se lastniki in vo-
zniki starodobnih vozil na 
dosedanjih srečanjih ponos-
no kazali v samem središču 
mesta, zadnji dve leti pa tudi 
po cestah okoliških gorenj-
skih občin, so se organizatorji 
letos odločili, da jih namestijo 
v Eko resortu pod Veliko pla-
nino v Godiču in razstavijo v 

Arboretumu Volčji Potok. 
Dogodek sta v petek zvečer v 
Godiču slovesno odprla pred-
sednik državnega zbora dr. 
Milan Brglez in župan Mar-
jan Šarec, ki sta se v enem od 
starodobnikov nato tudi po-
peljala po okolici, še več obi-
skovalcev pa so stara vozila 
privabila v Arboretum.
»Naša želja je, da si starodob-
nike lahko v miru ogleda čim 
več ljudi, kar na cestah ni vse-
lej tako lahko, prav tako je or-
ganizacija za nas letos lažja. 
Sprememba je bila med ude-
leženci zelo dobro sprejeta, 
veseli smo, da nam je bilo ve-

činoma naklonjeno tudi vre-
me,« nam je povedal predse-
dnik Društva starodobnih vo-
zil Kamnik Miro Vrhovnik, 
nato pa z nami delil nekaj 
zanimivih podatkov o letoš-
njih udeležencih. Ti so prišli 
iz šestih držav, razstavili pa 
okoli trideset starodobnih 
motorjev in okoli štirideset 
starodobnih avtomobilov. 
Med njimi je veliko zanima-
nja požela predvsem tatra z 
letnico 1931, ki vozi na drva. 
Lastnik jo je pripeljal s Hrva-
škega in je bila v Sloveniji na 
ogled prvič, za sto prevoženih 
kilometrov pa je treba zakuri-
ti vrečo drv. Najstarejše vozi-
lo, ki je bilo na ogled, je nosilo 

letnico 1917. Na ogled je bila 
tudi stara gasilska črpalka in 
dva starodobna avtobusa, ki 
sta lastnike vozil – med tem, 
ko so svoje starodobnike pus-
tili na zelenicah parka na 
ogled vsem radovednežem – 
popeljala na izlet po Kamniku 
in okolici.
Druženje je obogatil tudi 
spremljevalni program; med 
drugim so tako v Godiču kot v 
Volčjem Potoku pripravili 
modno revijo starodobnih ob-
lačil. Lastniki starih vozil se 
namreč vedno potrudijo, da 
so iz časov, iz katerih prihaja-
jo njihovi starodobniki, tudi 
oblačila, v katerih se v vozilih 
predstavijo sami.

Na ogled tudi avto na drva
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so minuli konec tedna pripravili že osmo tridnevno 
mednarodno srečanje predvojnih starodobnih vozil.

Predsednik Društva starodobnih vozil Kamnik Miro 
Vrhovnik pred avtom na drva / Foto: Jasna Paladin

Ne le avtomobili, na ogled so bili tudi motorji starejših 
letnikov. / Foto: Jasna Paladin

Osmo mednarodno srečanje je privabilo lastnike 
starodobnikov iz šestih držav. / Foto: Jasna Paladin

Pomemben del druženja je tudi oblačilna dediščina. Takole 
sta se oblekla Nejc Lenček iz Trzina in Andreja Novoselič iz 
Brežic. / Foto: Jasna Paladin

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

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
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PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 
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