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Aleš Senožetnik

Kamnik – Po tem, ko je lan-
sko leto odpadel zaradi orga-
nizacije evropskega prven-
stva na Veliko planino, se 
znova vrača gorski tek na 
Grintovec, ki bo potekal v 
nedeljo, 29. julija. Ekstrem-
ni tek na 2558 metrov visok 
najvišji vrh Kamniško-Sa-
vinskih Alp že devetnajstič 
organizira Klub gorskih te-
kačev Papež. 
Start teka bo pri Piknik cen-
tru pri Jurju ob 9. uri, ob 15. 
uri pa tudi razglasitev rezulta-
tov. Tekači bodo morali na 
9,8 kilometra dolgi progi pre-
magati tudi 1959 metrov vi-
šinske razlike. Kot je povedal 
Dušan Papež, organizator in 

vodja tekmovanja, so udelež-
bo že potrdile romunska mla-
dinska reprezentanca z evrop-
skim prvakom Gabrijelom 
Bulardo, ukrajinska in češka 
ekipa in številni hrvaški teka-
či, seveda pa se bodo teka 
udeležili tudi številni Sloven-
ci. Organizatorji se nadejajo 
tekmovalcev iz petnajstih 
držav in rekordne udeležbe.
Zaradi težavnosti so tokrat 
skrajšali progo za mladince, 
da bi s tem privabili čim več 
mlajših tekačev. Ti se bodo 
sicer pomerili v 14 kategori-
jah. Za najmlajše pa organi-
zatorji letos ponujajo tudi 
varstvo od 8.30 do 15. ure. 
Prijave so možne preko 
spletnega portala Prijavim.
se še do srede, 25. julija.

Gorski tekači znova 
na Grintovec

Po enoletnem premoru se znova vrača tek na 
Grintovec, na katerem organizatorji pričakujejo 
rekordno udeležbo domačih in tujih gorskih 
tekačev.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Turistične atrakci-
je v zadnjih letih v Kamnik 
privabljajo vse več domačih 
in tujih gostov. Po podatkih 
statističnega urada je v prvih 
petih mesecih občino obiska-
lo nekaj manj kot 11 tisoč go-
stov, kar pomeni 45 odstot-
kov več kot v enakem obdob-
ju lani. Osemintrideset od-
stotkov je bilo domačih, 62 
pa tujih, skupaj so v name-
stitvenih kapacitetah v mestu 
in okolici ustvarili dobrih 25 
tisoč nočitev, kar predstavlja 
približno 34-odstotno pove-
čanje glede na prvih pet me-
secev lanskega leta. »Očitno 
Kamnik postaja prepoznan 
tudi kot destinacija za zimski 
turizem, kar nas izredno ve-
seli. Opažamo pa tudi izred-
no veliko zanimanja za obisk 
Kamnika in njegovih turi-
stičnih destinacij s strani tu-
jih in domačih medijev ter 
blogerjev in vplivnežev na 
družabnih omrežjih, kar je 
dodatni znak, da Kamnik po-
staja privlačna turistična de-
stinacija. Zato smo s prvo 
polovico leta zelo zadovoljni 
in jo ocenjujemo kot obetav-
no,« podatke prvih petih me-
secev komentirajo na Zavo-
du za turizem, šport in kul-
turo Kamnik.
Porast obiska predstavlja 
dobre obete za vrhunec le-
tošnje poletne sezone, ko v 
juliju in avgustu v Kamniku 
beležimo največ turistov. 
Dobre sezone si obetajo tudi 
v kamniškem zavodu za turi-
zem. »Glede na to, da smo 
lani v tem obdobju beležili 
slabši obisk, potem pa smo 
imeli rekordno poletno sezo-
no, se letos nadejamo nove-
ga rekorda. Pri tem nas 
spodbujajo majski podatki, 
kjer smo beležili izjemno 
porast predvsem tujih turi-
stov. Tako se lahko zgodi, da 

bomo že letos konec leta do-
segli število prihodov in no-
čitev, ki smo si ga v Strategi-
ji razvoja in trženja turizma 
zadali za leto 2020,« poja-
snjujejo na zavodu in doda-
jajo, da v turizmu spanje na 
lovorikah nikakor ni dovolje-
no, zato si bodo za razvoj 
turizma prizadevali tudi v 
prihodnje.
Številni gostje obiščejo tudi 
točko TIC v središču mesta. 
Francoze, Nemce, Nizozem-
ce in Špance pritegnejo gore. 
Medtem ko se Čehi zanima-
jo za Plečnikova dela v Ka-
mniku, si Skandinavci želijo 
aktivnega oddiha in povpra-
šujejo po izposoji električnih 
gorskih koles. Kot še dodaja-
jo na zavodu za turizem, je 
vsem gostom skupno zani-
manje za Veliko planino, 
med bolj prodajanimi turi-
stičnimi produkti pa sta veli-
koplaninski sir Trnič in Ru-
šov'c. 
Da je zanimanje za največjo 
turistično zanimivost v obči-

ni, pritrjuje tudi Leon Keder, 
direktor podjetja Velika pla-
nina. »V prvih šestih mese-
cih lanskega leta smo z gon-
dolo prepeljali 16 tisoč go-
stov, v enakem obdobju le-
tošnjega leta pa že 22 tisoč,« 
pravi Keder, ki dodaja, da 
tako dobre sezone statistika 
ne beleži že več kot dvajset 
let. »Spomladanski meseci 
april, maj in junij so bili 
vsak posebej rekordni, tudi 
za julij pa kaže dobro. Če bi 
bilo še vreme nekoliko bolj-
še, pa bi bile številke gotovo 
še večje,« je prepričan prvi 
mož Velike planine. Planšar-
stvo in naravne lepote naše 
največje planote pritegnejo 
vse več tujcev. Po podatkih, s 
katerimi razpolaga Leon Ke-
der, je kar devetdeset odstot-
kov obiskovalcev, ki med te-
dnom obiščejo Veliko plani-
no, tujih gostov.
Z dozdajšnjo sezono so za-
dovoljni tudi v Termah Sno-
vik, kjer beležijo petodsto-
tno rast nočitev, a bolj kot 

število nočitev želijo v Sno-
viku povečati dodano vred-
nost storitev. »To se nam 
zdi pomembno še posebej 
zato, ker je slabost sloven-
skega turizma, da se hvali-
mo z nočitvami, ki pa jih 
prodamo po nizkih cenah. 
To v Termah Snovik spre-
minjamo. Že lani smo do-
segli 15-odstotno povišanje 
cen storitev, rasti pa se na-
dejamo tudi letos,« nam je 
povedala direktorica term 
Petra Zlatoper, ki pravi, da 
jim je že predlani poletno 
sezono uspelo razširiti še na 
junij in september, v preo-
stalih osmih mesecih pa 
goste privabljajo tudi z raz-
širjeno velneško ponudbo. 
»Zato smo v velneške pake-
te letos vključili tudi knajpa-
nje. Ravno velneška ponud-
ba, obogatena s knajpanjem, 
pa je osnova, s katero išče-
mo nove ciljne skupine tudi 
izven poletne sezone,« za-
ključuje direktorica Term 
Snovik.

Se obeta nova 
rekordna sezona?
Kamniški turistični delavci so zadovoljni z obiskom turistov v prvi polovici leta. Glede na velik porast 
domačih in tujih gostov si obetajo rekordno sezono.

Največ zanimanja med gosti, ki obiščejo Kamnik, je za Veliko planino. / Foto: Gorazd Kavčič

OBČINSKE NOVICE

Izzivov je še veliko
Pogovarjali smo se s podžu-
panom Igorjem Žavbijem, ki 
je po odohodu Marjana Šar-
ca v državno politiko zača-
sno prevzel funkcijo župana.
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AKTUALNO

Naj gostitelj je Kamnik
Kamniku, ki je konec junija 
gostil kolesarsko Dirko po 
Sloveniji, je pripadla nagra-
da najboljšega gostitelja dir-
ke, za kar so zaslužni pred-
vsem navijači ob poti in v 
cilju, ki so pripravili odlično 
vzdušje.
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MLADI

Rekord kamniških 
maturantov
Dijaki Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra so na 
splošni in poklicni maturi 
dosegli izjemen uspeh, 13 
zlatih maturantov na poklic-
ni in pet na splošni maturi.
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ŠPORT

Na Maratonu Alpe vse 
več tujcev
Maraton Alpe Scott je tudi 
letos v Kamnik privabil blizu 
šeststo kolesarjev. Organiza-
torji pa opažajo, da najtežja 
kolesarska preizkušnja pri 
nas privablja vse več tujih 
tekmovalcev.

stran 19
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Igor Žavbi l.r. 
PODŽUPAN V ZAČASNEM OPRAVLJANJU 
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Aleš Senožetnik

Ste podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župa-
na. Kaj to pomeni?
"Imam polna pooblastila, 
enaka, kot jih ima župan. 
Razlika je v tem, da je župan 
voljen, podžupan pa imeno-
van s strani župana. Zato 
jaz, ki opravljam to funkcijo 
podžupana v začasnem 
opravljanju funkcije župa-
na, ne morem biti imeno-
van z nazivom župan."

Zaradi udejstvovanja župa-
na Marjana Šarca in stranke 
LMŠ v državni politiki je sli-
šati očitke, da je bila Občina 
Kamnik v mrtvem teku. 
Kako vi gledate na to?
"Služba je bila vedno na 
prvem mestu, to velja tako 
zame kot za nekdanjega žu-
pana Marjana Šarca. Oba 
sva poskrbela za to, da so 
bile najprej urejene stvari na 
Občini, šele nato sva se pos-
večala kampanji. Gospod 
Šarec se je temu res posve-
čal več, a konec koncev sem 
bil tudi jaz tukaj, tako da je 
nekdo vedno skrbel, da so 
občinske zadeve potekale 
nemoteno. Občina nikakor 
ni bila v mrtvem teku, kar se 
vidi tudi na terenu."

Katere so glavne naloge, ki 
vas čakajo do konca mandata?
"Glavni cilj je dokončanje 
tistih projektov, ki smo si 
jih zastavili. Največji pro-
jekt v izvajanju je trenutno 
obnova Maistrove ulice z 
Glavnim trgom. Maistrova 
ulica bo dokončana v roku, 
medtem ko so na Glavnem 
trgu našli temelje stare 
Mestne hiše in vodnjak, za-
radi česar bodo arheologi 
nekoliko dlje opravljali svo-
je delo. Predvidevamo, da 
bo projekt dokončan v okto-
bru. V sklop urejanja sre-
dišča sicer spadajo tudi fa-
sade, nekaj lastnikov ima 
precej zanemarjena proče-
lja. Trudimo se s subvenci-
jami, ne moremo pa finan-
cirati celotne fasade.
Trenutno potekata tudi ob-
novi podružničnih šol na 
Selih in v Zgornjem Tuhi-
nju ter zamenjava tribun v 
telovadnici Osnovne šole 
Marije Vere, poleg tega pa 
še nekaj manjših projektov. 
Čaka nas še obnova kuhinje 
v gostišču na Starem gradu, 
tretja faza obnove ceste v 
Podgorju in tisto, kar si vsi 
želimo že vsa štiri leta – pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja za Osnovno šolo Frana 
Albrehta Kamnik. Gradnje 
skoraj zagotovo ne bomo za-
čeli v tem mandatu, upam 
pa, da čim prej pridobimo 
gradbeno dovoljenje.
Med projekti pa velja ome-
niti tudi uvedbo izposoje ko-
les, po podobnem sistemu, 
kot ga poznajo v Ljubljani. Z 
električnimi kolesi se bodo 
občani lahko vozili med še-

stimi točkami po mestu in 
okolici. Pristopili smo tudi k 
projektu kolesarske poveza-
ve med Kamnikom, Men-
gšem, Trzinom in Ljublja-
no, s čimer bo bolje poskr-
bljeno predvsem za varnost 
kolesarjev.
Največji dosežek je gotovo 
uspešna izpeljava kohezij-
skih projektov, s čimer smo 
zgradili primarne kanaliza-
cijske vode po občini, za kar 
smo pridobili tudi evropska 
sredstva. Trenutno pa se iz-
vaja izgradnja sekundarne 
kanalizacije v Tuhinjski do-
lini do Šmartnega v Tuhinj-
ski dolini."

Kaj dela v središču mesta 
pomenijo za občino, ki je na 
višku turistične sezone?
"Lani, ko je bil zaradi del za-
prt Glavni trg, smo se vsi 
bali, da bodo rezultati na po-
dročju turizma slabši, a na 
koncu leta se je izkazalo, da 
to ni vplivalo na kamniški 
turizem. Če se bo zaradi del 
morda kakšen turist ognil 
središču Kamnika, pa sem 
prepričan, da bo obiskoval-
cev več, ko bo vse preureje-
no in bo imel Kamnik naj-
lepše mestno središče."

Odstopila je direktorica Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik. Kako bo to 
vplivalo na delo zavoda v 
času največje turistične se-
zone?
"Odstop direktorice sredi 
mandata oziroma dobro leto 
pred koncem mandata goto-
vo ni nekaj, kar bi nas vese-
lilo, a odločitev je treba spo-
štovati. Vesel sem, da je go-
spa Božena Peterlin v Ka-
mniku naredila veliko dob-
rega za kamniški turizem, o 
čemer pričajo tudi rezultati. 
Odločila se je za drugo pot. 
Jutri (s podžupanom smo se 
pogovarjali prejšnjo sredo, 
op. p.) bo o tem razpravljal 
svet zavoda in predvidoma 
bodo v skladu z odlokom ob-
javili razpis za izbiro novega 
direktorja. Gospa Peterlin 
bo na mestu direktorice še 
do konca avgusta, in če bo 
vse potekalo brez zapletov, 
je popolnoma možno, da 
bomo s prvim septembrom 
že dobili novega direktorja 
zavoda. Če na razpisu ne bo 
mogoče izbrati primernega 
kandidata, pa bo treba ime-
novati vršilca dolžnosti. 
Tudi to ni tako slaba rešitev, 
saj lahko potem v novem 
mandatu novo vodstvo ime-
nuje novega direktorja.
Delo na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik je 
utečeno. Vsak direktor pot-
rebuje dobro in močno eki-
po. Naš zavod jo ima in 
prepričan sem, da bo ekipa 
tudi naprej delala tako, kot 
zna. Pred vrati so Dnevi na-
rodnih noš in oblačilne de-
diščine, ki pa zaradi novega 
vodstva ne bodo ogroženi, 
ravno tako se bodo nadalje-

vale vse ostale aktivnosti, ki 
jih je začela gospa Peterlin."

Že nekaj časa je zavodu 
pridruženo področje kultu-
re. Je to dobra rešitev?
"Zagotovo. Dr. Tomaž Si-
metinger, ki je vodja kultu-
re na zavodu, je pripravil 
kvaliteten program, Dom 
kulture Kamnik je poln in 
še vedno lepo živi. Dodali 
so tudi nekaj novega pro-
grama, kot je denimo Pole-
tje pod krošnjo. Tudi sama 
stavba se obnavlja, prenovil 
se je oder in Kino klub, že-
lja je, da bi se zamenjala 
tudi okna. Hiša je namreč 
stara, bila je slabo vzdrževa-
na in marsikaj bo treba še 
nadoknaditi."

Poteka čiščenje pobočja Sta-
rega gradu. Zaznavate kaj 
težav z obvozi?
"Država, ki je investitor pro-
jekta, dobro sodeluje z obči-
no. V času zapore se nabere 
kakšen kilometer dolga ko-
lona tovornih vozil, osebna 
vozila pa vozijo po obvozu. 
Do večjih zastojev trenutno 
ne prihaja. 
Velja pa omeniti, da država 
pripravlja še sanacijo treh 
odsekov državnih cest, in 
sicer v Šmarci od meje z 
občino Domžale do kroži-
šča pri Qlandii, od mosta 
čez Kamniško Bistrico do 
krožišča Volčji Potok ter od 
krožišča Volčji Potok do 
povezovalke. Gre za obsež-
no rekonstrukcijo državne 
ceste, dela pa se bodo zače-
la še v letošnjem poletju. 
Tudi v tem primeru bodo 
potrebne zapore, bodisi ob-
časne bodisi popolne. Do-
govarjamo se z investitor-
jem in zahtevamo kvalite-
tne obvoze, ki ne bodo pri-
nesli daljših zastojev."

Občina ni uveljavila pred-
kupne pravice za dvorec Ka-
tzenberg. Kaj si lahko občani 
obetajo od urejanja območja 
nekdanje smodnišnice?

"Občina si prizadeva za od-
kup severnega dela smodni-
šnice. Na seji občinskega 
sveta je bil sprejet sklep, da 
bo Občina sodelovala na 
dražbi za to območje, če 
bomo pridobili pozitivno 
mnenje ministrstva, kar pa 
se ni zgodilo. Nato je bil na 
pobudo nekaterih svetnikov 
sklican sestanek in nato ko-
respondenčna seja, na kateri 
je občinski svet sklenil, da 
se kljub temu udeležimo 
dražbe 19. julija.
Celotno območje smodni-
šnice pa je gotovo velika 
rana za Kamnik. Marsikaj je 
bilo zamujenega, tudi v 
prejšnjih mandatih, ko so 
bile realne možnosti, da pri-
demo do lastništva. Največja 
škoda je bila narejena, ko je 
propadla Kemijska industri-
ja Kamnik.
Kljub temu da je trenutno 
predvsem v južnem delu ne-
kaj nereda, pa je se bo to slej 
ko prej uredilo s prostorski-
mi akti. Občinski prostorski 
načrt za to območje je spre-
jet, v pripravi je tudi občin-
ski podrobni prostorski 
načrt. Prostorski akti jasno 
določajo, kakšna dejavnost 
je tam dovoljena."

Kateri so največji dosežki iz-
tekajočega se mandata in 
kateri izzivi nas še čakajo?
"Največji dosežek je gotovo 
uspešna izpeljava kohezij-
skih projektov, s čimer smo 
zgradili primarne kanaliza-
cijske vode po občini, za kar 
smo pridobili tudi evropska 
sredstva. Poleg tega je bilo 
še ogromno manjših projek-
tov. Še posebej sem vesel, da 
nam je uspelo ponovno oži-
viti gostišče na Starem gra-
du. Kot že rečeno, je največji 
izziv, ki nas čaka, gradnja 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta Kamnik, poleg tega pa še 
več manjših projektov. Ne 
smemo pozabiti na prostor-
sko stisko gorske reševalne 
službe, ki jo moramo tudi 
čim prej razrešiti."

Izzivov je še veliko
Pogovarjali smo se s podžupanom Igorjem Žavbijem, ki je prevzel županovanje v kamniški občini.

Po odhodu Marjana Šarca funkcijo župana opravlja 
Igor Žavbi. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Eden najpomemb-
nejših kamniških zavodov 
ostaja brez vodstva. Po tem, 
ko je v začetku leta 2016 na-
stopila mandata, je namreč 
konec junija odstopila direk-
torica Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik Bo-
žena Peterlin. Kot je poja-
snila Peterlinova, ki sicer na 
mestu direktorice zavoda 
ostaja še do izteka odpove-
dnega roka, 31. avgusta, so 
jo k odločitvi privedli osebni 
razlogi, podrobnosti pa ni 
želela komentirati. Poveda-
la je še, da jo pot ponovno 

pelje nazaj v gospodarstvo. 
Na potezi je tako svet zavo-
da, ki bo najverjetneje v 
kratkem objavil razpis za 
novega direktorja, ki bi ga 
ob uspešni izbiri primerne-
ga kandidata menda lahko 
dobili že septembra, v na-
sprotnem primeru pa bo 
najverjetneje imenovan vrši-
lec dolžnosti direktorja.
Vprašanje o odstopu direk-
torice smo zastavili tudi 
kamniškemu podžupanu v 
začasnem opravljanju funk-
cije župana Igorju Žavbiju. 
Odgovor si lahko preberete 
v pogovoru, objavljenem na 
tej strani Kamničan-ke.

Odstop direktorice
Božena Peterlin odhaja z mesta direktorice 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na Šutni v času 
del v središču Kamnika za-
časno ne bo več bolšjega 
sejma. Zaradi del namreč 
promet poteka tudi po Šu-
tni, zaradi česar so na Za-
vodu za turizem, šport in 

kulturo Kamnik ugotovili, 
da ni mogoče zagotoviti 
varnosti obiskovalcev in 
prodajalcev na sejmu, var-
ne prodaje pa ne morejo 
zagotoviti niti na Ulici Josi-
pa Močnika, začasni lokaci-
ji, ki so si jo prodajalci 
izbrali sami.

Začasno brez bolšjega 
sejma na Šutni

Tunjice – Jutri bo pred podružnično šolo v Tunjicah poteka-
la slovesnost ob osemdeseti obletnici začetka delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice. Začetek slove-
snosti z gasilsko parado bo ob 18. uri, sledila pa bo gasilska 
veselica s skupino Špica. A. Se.

Osemdesetletnica PGD Tunjice
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V svojih spominih na otroška leta najdem Dušana Jeseni-
ka. Živel je pri Balantičevih na Novem trgu za Bistrico, 
kamor sem hodil s staro mamo, ki je hodila prat za Bistri-
co. Bil je namreč poročen s Tilko, mlajšo sestro pesnika 
Franceta Balantiča, o katerem se pa takrat ni smelo govo-
riti, kar smo vedeli tudi otroci. Blizu mojega doma sta ime-
li svojo skromno hišico Tilkini teti Lojzka in Rezka, ki ju je 
Dušan pogosto obiskoval.
Po izidu pesniške zbirke Muževna steblika Franceta Ba-
lantiča 1984 sva se z Dušanom začela srečevati, on je bil 
zrel mož, oče treh hčera in, kar je zelo pomembno, zavedal 
se je sorodstva s pesnikom, ki je zaradi nesrečnega časa pos-
tal žrtev razmer, v katere ga je pahnilo življenje. Stopil sem 
v stik z njim in z njegovo družino ter pesnikovo sestro Min-
ko, ki je ves čas del Dušanove družine. 
Čeprav je bilo do »slovenske pomladi« še kar nekaj let, smo se 
somišljeniki, člani Pedenjmožica, na Malem gradu odločili 
pripraviti recital Balantičevih pesmi. Seveda nam tega teda-
nji oblastniki niso dovolili. Zgodilo pa se je, da sva se z Du-
šanom takrat zbližala. Spoznal sem njegovo prizadevanje za 
dobro naše vsakdanjosti in še posebno prihodnosti, ki je tak-
rat že kazala nove obrise. Vem, da je bil, preden je prišel, na 
željo prijateljev, v Kamnik, zaposlen v takrat močni »firmi« 
SCT in je vedno imel odgovorna mesta, dokler ni iz Obnove, 
kjer je bil direktor tehničnih obratov, prišel v Kamnik in tako 
dokončno zapustil Ljubljano. Bil je povsod cenjen ne le kot 
strokovnjak, temveč kot človek, ki je znal prisluhniti sodelav-
cu, predvsem pa človeku v vseh njegovih stiskah.
Prišel je v Kamnik, poln načrtov za razvoj mesta, ki je pos-
talo njegovo, ker si je v njem ustvaril dom in družino.
Prišel je čas največjih družbenih sprememb v slovenski zgo-
dovini. Dušan se poleg dela, ki se mu je vedno popolnoma 
predal, nikoli ni hotel vključevati v kakršno koli politično 
dejavnost, vedno je ostal pri svojih stališčih v skladu s svo-
jim prepričanjem. Prevzela ga je slovenska pomlad, veselil 
se je samostojne Slovenije in zato se je celo pridružil SLS, 
najbrž tudi zato, ker je bil kot občinski svetnik ves čas v 
stiku s podeželjem. Ne poznam urejene ceste v Tuhinjski 
dolini, v Kamniški Bistrici in Črni, ki ne bi bila povezana 
z njegovimi prizadevanji. In ne nazadnje tudi za »tuhinj-
ske Toplice« Snovik se je prepričljivo in uspešno zavzemal 
s svojim delom. Bil je prizadeven in delaven uslužbenec 
Občine Kamnik, član tedanje SLS, občinski svetnik, sveto-
valec župana Smolnikarja …
Vedno je poudarjal stroko, bil je komunikativen, znal je 
prisluhniti ljudem in jih razumeti. Njegova človeška širina 
je bila pot do uspehov. Takega se spominja tudi nekdanji 
kamniški župan Smolnikar, ki trdi, da je Dušan Jesenik 
vedno znal preseči politične razlike, ko je delal v dobro Ka-
mnika in Slovenije. Zaradi njegove vizije in realnih priza-
devanj za uresničitev smelih rešitev ima podeželje na Kam-
niškem bogato javno infrastrukturo. Ostalo je poseljeno, 
prazne domačije so izjemna redkost.
In po teh delih se bomo spominjali Dušana Jesenika. Zato 
v najbolj oddaljenih vaseh živijo in se rojevajo novi rodovi.
Dušana Jesenika je v Kamnik z Vranskega prineslo najčis-
tejše čustvo. Ljubezen. Prišel je v družino, kjer se je po sino-
vi smrti naselila žalost. Prišel je med ljudi, ki jih je zazna-
movala sinova in bratova odločitev in smrt. France je bil 
izbrisan kot človek in pesnik več kot pol stoletja. Z njim je 
trpela vsa družina, tudi Dušan.
V življenju ni naključij. Dušan Jesenik je prišel v Balanti-
čevo družino, da je lajšal trpljenje »tistega novembra« pe-
snikovi mami (ki ga je sprejela kot sina), dolga leta zamo-
lčanosti … Danes vedno bolj razumemo pesnikovo usodno 
odločitev … In zato še bolj cenimo Dušanovo globoko 
prepričanje in vero v dobro, njegovo delo in iskrenost, zve-
stobo in Ljubezen do družine, Kamnika in do Slovenije.

Igor Podbrežnik

in memoriam

Dušanu 
Jeseniku

Aleš Senožetnik

Menina – Približno dva tisoč 
obiskovalcev je v začetku ju-
lija počastilo spomin na pre-
boj iz sovražnikovega obro-
ča, 75 let ustanovitve četrte 
operativne cone za Štajersko 
in sedemdeset let ustano-
vitve zveze borcev. 
Slovesnosti sta se poleg pred-
stavnikov veteranskih orga-

nizacij, županov sosednjih 
občin, nekdanjih borcev 
Franca Severja - Franta, Vale-
rije Skrinjar, Franca Bere in 
Rudolfa Pfajfarja udeležila 
tudi ministrica za obrambo 
Andreja Katič in kamniški 
podžupan Igor Žavbi.
Slavnostni govornik, gene-
ralni sekretar Zveze druženj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije Aljaž Verhovnik je 

Menino planino označil za 
sveto partizansko goro in 
podrobno orisal dogodke 
izpred 73 let, ko se je okoli 
450 borcev skozi opuščeno 
drčo za spravilo dreves v 
hudi zimi brez boja uspešno 
izvilo okupatorjevemu obro-
ču. Dotaknil se je tudi da-
našnjega časa. »Žalostno je, 
da se moramo po več kot 
sedemdeset letih boriti za 

resnico o narodnoosvobodil-
nem boju, ki jo blatijo celo 
najvišje državniške avtorite-
te,« je povedal Verhovnik in 
poudaril odločilno vlogo, ki 
jo je narodnoosvobodilni 
boj odigral, da smo si lahko 
na tej podlagi ustvarili 
lastno domovino.
Zbrane je nagovoril tudi 
kamniški podžupan Igor 
Žavbi, ki je poudaril vlogo 
Menine kot planine, ki lju-
di združuje, in pomen spo-
štovanja države. »Po-
membno je spoštovati našo 
državo in našo domovino, 
za katero so premnogi pre-
lili kri in darovali svoja živ-
ljenja. Spoštujmo pa jo 
tako, da bomo ob državnih 
praznikih s ponosom izo-
besili našo, slovensko zas-
tavo. Spoštujmo jo tako, da 
si bomo ob za to namenje-
nih priložnostih prepevali 
našo, slovensko Zdravljico. 
Spoštujmo jo tako, da 
bomo najprej spoštovali 
sebe in slovenski narod,« je 
med drugim poudaril Žav-
bi in pozval k složnosti 
med Slovenci.

Planina, ki združuje
Na Menini planini so se spomnili 73. obletnice preboja partizanov iz sovražnikovega obroča.

Tudi letos so številni obiskovalci počastili spomin na dogodke na Menini planini med 
drugo svetovno vojno. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Mekinje – S slovesnostjo na 
dvorišču Mekinjskega sa-
mostana se je tudi Občina 
Kamnik konec junija pri-
družila številnim praznova-
njem dneva državnosti. Slo-
vesnost je odprl prihod zas-
tavonoš Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnik - Komen-
da, Društva general Maister 
Kamnik, Združenja borcev 
za vrednote NOB Kamnik, 
Policijskega veteranskega 
društva Sever Kamnik in 
Zveze slovenskih častnikov 
območnega združenja Ka-
mnik - Komenda. Zbrane je 
nato nagovoril predsednik 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik – Komenda Zvonko 
Cvek, ki se je spomnil neka-
terih dogodkov v času vojne 
za Slovenijo, s katerimi smo 
povezani tudi Kamničani: 
»Kamničani smo v osamo-
svojitveni vojni sodelovali v 
enotah v Ljubljani, sodelova-
li v bitki pri Depali vasi in v 
Trzinu, ubranitvi letališča 
Brnik,« je povedal Cvek in 
se spomnil tudi padlega Ed-
varda Peperka.
Slavnostni govornik na pri-
reditvi, poslanec Državnega 

zbora in nekdanji kamniški 
župan je poudaril, da je bila 
osamosvojitev Slovenije dol-
gotrajen proces, k uresni-
čitvi sanj pa sta prispevala 
modrost politike in sposob-
nost obrambno-varnostnih 
organov ter celotnega prebi-
valstva. »Osamosvojitev ni 
bila samo zasluga nekaterih, 
kar danes lahko tu pa tam 
tudi slišimo, ampak je bila 
osamosvojitev zasluga celot-
nega naroda. Če takrat ljud-

je ne bi stopili skupaj, če ne 
bi verjeli v to osamosvojitev, 
potem je zagotovo ne bi 
bilo,« je poudaril Šarec in se 
dotaknil tudi današnjega 
časa: »Po 27 letih lastne dr-
žave bi bil že čas, da bi zače-
li gledati naprej. Da bi pre-
segli tarnanje, nezado-
voljstvo, da bi ob pravih pro-
blemih znali kritično kaj 
povedati, samo kritizirati ni 
dovolj. Treba se je izpostavi-
ti, zbrati pogum, saj pogum 

vodi k spremembam. Spre-
membe pa so vedno in pov-
sod nujne.«
Kulturni del prireditve, ki jo 
je vodil vodja oddelka kultu-
re na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik To-
maž Simetinger, so ob 
spremljavi Mestne godbe 
Kamnik popestrili pevka Sil-
vana Nuhijeva, kitarist Ma-
tic Smolnikar in pevka Teja 
Poljanšek ter recitator Gre-
gor Gruden.

Osamosvojitev je 
zasluga vseh
Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti je tudi letos potekala na dvorišču Mekinjskega samostana.

Letošnja prireditev ob dnevu državnosti / Foto: Klemen Brumec

Kamnik – Ob nezavarovanem železniškem prehodu na 
Tunjiški cesti so pred časom namestili opozorilni sistem, ki 
s senzorji prepozna bližajoča se vozila in nato voznike s 
svetlobnimi signali opozori na približevanje prehodu ter na 
ta način spodbudi njihovo pozornost. Namestitev sistema 
je plod projekta Zavarovalnice Triglav in podjetja COPS 
systems, h kateremu je kot ena od dvanajstih občin pristo-
pila tudi Občina Kamnik. A. Se.

Za večjo varnost
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Ob obnovitvenih 
delih, ki potekajo v središču 
Kamnika, so arheologi nale-
teli na ostanke stare Mestne 
hiše in vodnjaka. Pred začet-
kom rekonstrukcije omenje-
nega dela so namreč izvedli 
arheološke raziskave, saj je 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije predvi-
deval najdbe starejše poseli-
tve tega prostora. Že lani, ko 
je potekala obnova Glavnega 
trga proti Medvedovi ulici, 
pa so na območju Albrehto-
ve hiše arheologi naleteli na 
ostanke severnega mestne-
ga obzidja z delom severoza-
hodnega stolpa nekdanjih 
mestnih vrat.
Gre za Mestno hišo, ki je po-
gorela v požaru leta 1805 in 
je v originalni podobi ohra-
njena na sliki v Zakalu, ki 
prikazuje mesto Kamnik in 
sv. Florjana, ki gasi požar na 
Grabnu. 

»Mestna hiša je imela v zad-
njem delu tlakovano dvori-
šče in vodnjak, na severu pa 
je segala skorajda do sredine 
Maistrove ulice, ki je bila 

takrat mnogo ožja,« so ob 
pričakovanem odkritju spo-
ročili z občinske uprave, 
kjer dodajajo še, da bodo 
dela na Maistrovi ulici kon-

čana do konca avgusta, kot 
je bilo predvideno, medtem 
ko bo Glavni trg zaradi arhe-
oloških izkopavanj dokon-
čan predvidoma oktobra.

Glavni trg skrival 
ostaline preteklosti
Tla pod Glavnim trgom skrivajo ostanke Mestne hiše in vodnjaka.

Ostanki mestne hiše in vodnjaka, ki so jih izkopali ob urejanju Glavnega trga. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – V času poletnih 
počitnic, do 31. avgusta, do 
glavnih turističnih atrakcij v 
okolici Kamnika vozi turi-
stični avtobus. Za ta korak 
so se na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik od-
ločili v sodelovanju s podje-
tjem Arriva Kam-Bus, saj 
precej turistov v Kamnik 
pride brez lastnega prevoza. 
Za ceno en evro posebej 
označeni avtobus vsak dan 
vozi v Kamniško Bistrico, do 
Term Snovik in Arboretuma 
Volčji Potok. »Na ta način 

želimo vsem turistom, ki v 
Kamnik pridejo z javnim 
prevozom, omogočiti ogled 
teh priljubljenih znamenito-
sti,« pojasnjujejo na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik.
Vozni red je na voljo preko 
spletne povezave bit.ly/
BusKamnik, informacije pa 
so potnikom na voljo tudi na 
potniški blagajni avtobusne 
postaje Kamnik in točki turi-
stično informativnega cen-
tra Kamnik.
Kamnik je nosilec srebrnega 
znaka Greeen destination, 
zaradi česar si prizadevajo 
za trajnostni turizem. Tako 
si je mogoče že od konca 
maja na točki TIC Kamnik 
izposoditi navadna in elek-
trična Kolesa. Občanom in 
drugim obiskovalcem mesta 
pa bo kmalu na voljo tudi 
šest izposojevalnic električ-
nih koles v mestu in okolici.

Avtobus do atrakcij
V času poletnih počitnic v Kamniško Bistrico, do Arboretuma Volčji Potok 
in Term Snovik vozi turistični avtobus.

Do konca avgusta bo vozil tudi turistični avtobus. 
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Občina Kamnik  je z nekaterimi 
jav nimi zavodi v 2016 in 2017 so-
delovala v EU-projektu Aktivni.Vsi, 
nosilec je bilo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. V lokalnem okolju se je 
preverjala obremenitev staršev z 
gospodinjskimi opravili in skrbjo 
za otroke in kako so ta dela razpo-
rejena med očete in mame. 
Ženske opravijo več gospodinj-
skega dela in jim zato ostane manj 
časa za vključevanje v druge aktiv-
nosti in tudi za politično participa-
cijo. V okviru projekta je bilo opra-
vljenih več kot 300 intervjujev z 
občani Kamnika, in ti so predlaga-
li nekatere ukrepe, ki bi olajšali 
usklajevanje družinskega in po-

klicnega življenja. S strani staršev 
so bile izpostavljene težave s po-
manjkanjem dejavnosti med 
krompirjevimi, zimskimi in 
prvomajskimi počitnicami. 96 od-
stotkov staršev se je strinjalo, da 
bi bile koristne informacije o poči-
tniški ponudbi zbrane na enem 
mestu (npr. spletna stran občine). 
Starši opozarjajo, da potrebujejo 
bolj prilagojen delovni čas vrtcev. 
Javni zavodi bi lahko v času poči-
tnic dostavljali kosila otrokom na 
dom. V anketi so bile posebej iz-
postavljene težave staršev, ki 
skrbijo za otroka s posebnimi po-
trebami ali pomoči potrebno odra-
slo osebo. Svetniška skupina Li-
sta Dušana Papeža si bo prizade-
vala, da se pred naslednjim prora-
čunom predlogi iz anket pretehta-
jo in se v okviru možnosti uvrstijo v 
občinski proračun in prilagodijo 
programi javnih zavodov.  

Milena Klemen
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Usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja in podpora lokalne skupnosti

Aleš Senožetnik

Kamnik – Občina Kamnik je 
v sodelovanju z Razvojnim 
centrom Srca Slovenije, v 
okviru projekta CityWalk, 
programa Interreg Podonav-
je, v začetku julija organizi-
rala tretje srečanje deležni-
kov programa. Kot pilotno 
območje bo občina preizku-
šala rešitve, namenjene kre-
pitvi trajnostnih oblik mo-
bilnosti, zlasti hoje. V raz-
pravi so deležniki podali 
svoja stališča v zvezi z izzivi 

hoje in predlagali potencial-
ne pilotne ukrepe, ki bi lah-
ko prispevali k spreminja-
nju navad prebivalcev, od-
pravo ovir v okolju, ki one-
mogočajo spremembe, de-
nimo širše pločnike, daljše 
intervale na semaforjih, de-
lavnice o prometni kulturi 
za otroke, usposabljanje 
projektantov in tematske 
poti. Na Občini vabijo obča-
ne, da izpolnijo vprašalnik o 
površinah za pešce v Kamni-
ku, ki je na voljo na poveza-
vi: https://goo.gl/zK3M15.

Tretje srečanje za 
CityWalk
V Kamniku spodbujajo k trajnostni obliki 
mobilnosti.
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Aleš Senožetnik

Mekinje – Avgusta se bodo 
nadaljevali zanimivi pogo-
vorni večeri, ki jih bo v okvi-
ru projekta Preobrazba, ki 
se izvaja pod vodstvom Ob-
čine Kamnik, gostil Noah 
Charney. Med 11. in 16. av-
gustom bo Samostan Meki-
nje v okviru letošnjega Kam-
festa gostil letni kino na sa-
mostanskem dvorišču, vsak 
dan z začetkom ob 21. uri. 
11., 14., in 16. avgusta se bo 
Charney pred filmskimi 

projekcijami pogovarjal z 
gosti, povezanimi s predva-
janimi filmi. Pogovori se 
bodo začeli ob 20. uri pred 
filmskim platnom. V petek, 
17. avgusta, pa bo na samo-
stanskem dvorišču gostil 
šest kamniških mikropivo-
varjev. Obiskovalci bodo 
tako spoznavali skrivnosti 
priprave odličnega piva, ki si 
z drznimi recepturami in 
prepoznavnim avtorskim 
odtisom utira pot na sloven-
ski in tudi tuji pivovarski 
sceni.

Preobrazba z NoahomMoja izvolitev za predsednika Dr-
žavnega zbora Republike Slove-
nije je bila eno večjih povolilnih 
presenečenj. Pred konstitutivno 
sejo državnega zbora 22. 6. je 
kazalo, da se politične stranke 
ne bodo mogle dogovoriti, kdo 
naj bo njegov predsednik. 
Obstajala je nevarnost prve poli-
tične blokade, kar bi bilo slabo 
sporočilo državljanom.
Tisto dopoldne sem dobil več 
namigov, da bi moja kandidatu-
ra lahko presegla 46 glasov. 
Hvaležen sem za podporo kar 
80 poslancev. Izvolitev razu-
mem kot prvi korak k stabilizaci-
ji slovenskega političnega pros-
tora. Ko gre zares, se sloven-

ska politika lahko dogovori in 
preseže blokovsko delitev.
Zavedam se, da Slovenija čim 
prej potrebuje razvojno vlado. 
Kot predsednik državnega zbo-
ra delam vse, kar je v moji moči 
in pristojnosti, da se to uresniči. 
Slovenijo namreč čakajo veliki 
izzivi: demografska kriza in sla-
bo stanje zdravstva doma, v 
Evropski uniji pa varnostna 
vprašanja, nesoglasja in ohlaja-
nje gospodarstva. Če naj vse to 
obvladamo, mora Slovenija za-
dihati tako z levim kot desnim 
pljučnim krilom.
Tudi zaradi tega se vsa ekipa 
Nove Slovenije trudi, da bi te-
meljne točke našega programa 
v čim večji meri prelili v koalicij-
sko pogodbo: višje neto plače 
za vse, odprava čakalnih vrst v 
zdravstvu, povrnitev dosto-
janstva bolnikom in ureditev 
pravosodja. Od tega ne bomo 
odstopali, saj mislimo resno.

Matej Tonin
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Vroče politično poletje

Aleš Senožetnik

Kamnik – Zaradi preneha-
nja koncesijske pogodbe 
specialistke za ginekologijo 
in porodništvo Helene Iste-
nič Pikl bo opredeljevanje 
pacientk pri specialistki za 
ginekologijo in porodništvo 
Maji Merkun zaradi nemo-
tenega dela ginekološke am-
bulante potekalo izven re-
dnega delovnika ambulante, 
in sicer v drugem nadstro-

pju zdravstvenega doma, v 
predavalnici Magnolija v to-
rek od 10.30 do 12.30 in sre-
do od 13.30 do 15.30. V istem 
času bo potekalo tudi posre-
dovanje dokumentacije v 
primeru odločitve za druge-
ga ginekologa. 
Ure vpisov se bodo zaradi 
dopustov spreminjale, o 
spremembah pa bodo ob-
veščali preko spletne strani 
kamniškega zdravstvenega 
doma.

Za ginekologinjo izven 
delovnega časa
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Na operativnem 
forumu, ki je potekal v pre-
davalnici kamniškega gasil-
skega doma, sta svoje znanje 
predstavila tudi Aleksandar 
Lazarević, nekdanji poveljnik 
gasilsko reševalne brigade v 
Beogradu in načelnik sektor-
ja za izredne razmere Repu-
blike Srbije, ter Nikola Tra-
montana, nekdanji poveljnik 
javne gasilske enote mesta 
Opatija in strokovni sodela-
vec gasilske zveze Primor-
sko-goranske županije. Laza-
rević je zbranim predstavil 
izkušnje in način dela gasil-
ske brigade v času napada 
zveze Nato na Beograd, Tra-
montana pa je pripravil stro-
kovno analizo hude tragedije 
na Kornatih, v kateri je pred 
nekaj leti življenje izgubilo 
12 gasilcev, en pa si je zaradi 
travmatičnih dogodkov kas-
neje sam vzel življenje.
»Gasilci so željni takšnih 
dogodkov. V obdobju volitev 
v gasilske organizacije pred 
časom je bilo čutiti veliko 
želje po treningih, usposa-
bljanjih in izobraževanjih. 
Intervencij ni toliko, da bi 
operativno sposobnost lah-
ko stalno preverjali, zato ga-
silci takšne dogodke kot tudi 

treninge in usposabljanja 
potrebujemo,« je povedal 
Tomas Felkar, sicer poklicni 
gasilec pri kranjski gasilsko 
reševalni službi ter član 
PGD Kamnik, ki je pripravil 
forum.
Kot je dodal Felkar, je zelo 
pomemben tudi psihološki 
vidik tako travmatičnih izku-
šenj, o katerih sta predavala 
Lazarević in Tramontana. 
»Vse več je požarov v narav-
nem okolju in požarov, ki so 
za gasilce nevarni. Pogosto 
se soočamo tudi z nesrečami 
s smrtnim izidom ali samo-

mori, kar za gasilce predsta-
vlja velik stres. V Sloveniji 
imamo sistem psihološke 
pomoči, na Igu potekajo 
usposabljanja psiholoških 
zaupnikov, s katerimi znot-
raj ene enote usposobimo 
gasilca, ki zna nuditi pomoč 
ekipi. Gasilcem je na voljo 
tudi šest pogodbenih psiho-
logov, na katere se lahko obr-
nemo v primeru težjih inter-
vencij in težav. Ni pa še raz-
vit sistem, s katerim bi gasi-
lec lahko prišel do psihiatra 
in dobil klinično pomoč,« je 
še povedal Felkar.

Čeprav upa, da do tako eks-
tremnih situacij, o katerih 
sta govorila hrvaški in srb-
ski strokovnjak, ne bo priš-
lo, pa je prav, da se tudi 
naši gasilci seznanijo s 
takšnimi okoliščinami. S 
tem se strinjata tudi Lazare-
vić in Tramontana, ki tudi 
sicer redno sodelujeta s slo-
venskimi gasilci. Oba zatr-
jujeta, da so odlično uspo-
sobljeni in zelo dobro opre-
mljeni, predvsem pa hvalita 
sistem prostovoljnega gasil-
stva, ki je v Sloveniji izje-
mno dobro organiziran.

Operativni forum 
tudi v Kamniku
Konec junija je v Kamniku potekal operativni forum gasilske enote, na katerem sta predavala 
strokovnjaka iz Hrvaške in Srbije.

Aleksandar Lazarević, Tomas Felkar in Nikola Tramontana / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Srednja vas – Gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Srednja vas so konec junija z 
gasilskim vozilom GV-1 po-
sodobili svoj vozni park. Kot 
je povedal predsednik društva 
Igor Trebušak, je novo vozilo 
nadomestilo staro orodno vo-
zilo znamke Tam, ki je po 28 
letih odslužilo svojemu na-
menu. »Lahko bi ga razstavili 
kot eksponat, vendar nam že 
tako primanjkuje prostora in 
smo ga prodali zainteresira-

nemu kupcu,« je na slove-
snosti ob predaji novega vozi-
la še povedal Trebušak in do-
dal: »Tako smo 14. avgusta 
leta 2009 v garažo pripeljali 
novo vozilo GVC16/25, leta 
2013 pa je staro vozilo za pre-
voz moštva zamenjalo novo. 
Seveda smo želeli zamenjati 
tudi dotrajano orodno vozilo, 
in kot vidite, nam je uspelo. 
Velika zahvala gre Gašperju 
Balohu, ki je bil gonilna sila 
tega projekta, ki ga bomo 
danes s slovesnim prevze-
mom zaključili.« Vozilo je 

primerno za posredovanje 
ob žledolomih, vetrolomih 
in podobnih nesrečah, opre-
mljeno je z vitlom, opremo 
za prvo pomoč, elektroagre-
gatom ter opremo za posre-
dovanje ob poplavah in delo 
na višini. 67 tisoč evrov 
vredno pridobitev je v višini 
34 tisoč evrov sofinancirala 
Občina Kamnik, preostanek 
pa je plačalo društvo.
»V vseh letih je tehnika 
močno napredovala in tudi 
na Občini Kamnik se zave-
damo, da je nujna dobra 

opremljenost društev za za-
gotavljanje požarne varnosti 
na celotnem teritoriju, zato 
skrbimo, da je vseh 13 dru-
štev enakovredno opremlje-
nih. Zavedamo pa se tudi 
tega, da dobra izobrazba in 
usposobljenost nista dovolj, 
da mora tudi kvaliteten voz-
ni park zagotavljati ukrepa-
nje ob vedno zahtevnejših 
intervencijah,« je ob tem 
dodal podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi.
Gasilci iz Srednje vasi pa ne 
skrbijo le za posodabljanje 
voznega parka, temveč se 
zavedajo tudi pomena psi-
hofizične pripravljenosti 
svojega moštva, zato redno 
skrbijo za pripravljenost in 
usposobljenost svojih čla-
nov, posvečajo pa se tudi 
podmladku. »Če z gasil-
stvom zastrupiš Janezka, 
dobiš dobrega operativca, ki 
mu postane gasilstvo način 
življenja,« je ob tem pripo-
mnil predsednik društva, ki 
povezuje 255 članov in v kra-
ju deluje že od leta 1930.

Bogatejši za novo vozilo
Gasilci iz Srednje vasi so prevzeli ključe novega orodnega vozila. 

Ob prevzemu vozila so gasilci iz Srednje vasi pripravili slovesnost z gasilsko parado. 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamničani in dru-
gi obiskovalci, ki so pričakali 
kolesarsko karavano Dirke 
po Sloveniji na cilju v središ-
ču mesta ter na vrhu vzpona 
na Kranjskem Raku in ob 
progi, so konec junija priča-
rali odlično kolesarsko 
vzdušje, kulisa pa je spomi-
njala celo na znamenito dir-
ko po Franciji. Dogodek ni 
ostal neopažen niti med or-
ganizatorji, ki so Kamniku 
podelili posebno nagrado 
najboljšega gostitelja letoš-
nje dirke.
Nagrado sta iz rok predse-
dnika komisije Darka Bulca 
sprejela podžupan Matej 
Slapar in vodja športnih 
programov na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 

Kamnik Franci Kramar. Kot 
je povedal Slapar, nagrada 
pripada navijačem, Kamnik 
pa je pravi dom za kolesar-
ske navdušence. »Veseli 
smo, da so se najboljši kole-
sarji ustavili tudi v našem 
mestu. Kamnik je namreč 
športno in kolesarsko mes-
to, kar dokazujejo številne 
kolesarske in ostale športne 
prireditve kot tudi uspehi 
kolesarskih in ostalih špor-
tnih klubov ter kamniških 
kolesarjev in ostalih špor-
tnikov,« je povedal kam-
niški podžupan.
Posebno priznanje strokov-
ne žirije so prejeli tudi učen-
ci Osnovne šole 27. julija 
Kamnik, ki so s stvaritvami 
na temo kolesarske dirke so-
delovali na natečaju, poveza-
nem z Dirko po Sloveniji.

Naj gostitelj  
je Kamnik
Kamnik je prejel nagrado naj gostitelj Dirke po 
Sloveniji.

Navijači, ki so pričakali kolesarje v cilju, so pričarali 
izjemno vzdušje. / Foto: Primož Pičulin
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Podjetje Kamnik-Schlenk, d. o. o.
Fužine 9, 1241 Kamnik

objavlja prosta delovna mesta za delo v proizvodnji  
kovinskih past in prahov

DELAVEC V PROIZVODNJI BO 
m/ž (3 delavci)
(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja )

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  končana osnovna šola s priučitvijo oz. poklicna šola  
tehnične smeri

  izkušnje z delom v proizvodnji
  opravljen izpit za vožnjo viličarja (ni pogoj)

Opis del in nalog:
  upravljanje postrojenja za polnjenje kovinskih  
past in prahov

  izdelava kovinskih past
  upravljanje postrojenja za izdelavo kovinskih Al lusk
  opravljanje opravil pri izdelavi Al zdroba

Nudimo:
  stimulativno nagrajevanje
  redno mesečno plačo
  možnost dodatnega usposabljanja

Delo se sklepa za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izobrazbi pričakujemo v 8 dneh  
po objavi na zgoraj navedenem naslovu.

Matjaž Šerkezi

Kamnik – V soboto, 23. juni-
ja, kot je po tradiciji že sko-
raj dvajset let, so nas v na-
šem mestu obiskali planin-
ski prijatelji iz pobratenega 
mesta Trofaiach iz avstrij-
ske Štajerske in se skupaj z 
vodniki PD Kamnik povzpe-
li na Brano in v nedeljo ude-
ležili tradicionalnega Dneva 
kamniških planin, ki je le-
tos potekalo na Kamniškem 
sedlu. »Oj Triglav, moj 
dom, kako si krasan,« je za-
donelo iz grl Lirašev. Pesem 
je odmevala med Brano in 
Planjavo in napolnjevala 
srca obiskovalcev s pono-
som in zanosom. Vsak dan, 
ki nam je dan preživeti v go-
rah, je vreden veliko, če pa 
se v takem dnevu združita 
še družba planinskih prija-
teljev in ubrana pesem, je to 
dan, ki bo še dolgo odzva-
njal v spominu.
Zahvala gre vsem nastopajo-
čim: prvemu slovenskemu 
pevskemu društvu Lira in 
zborovodju Andreju Misso-
nu, citrarju Tomažu Pla-
hutniku in pevcu Simonu 
Erženu, pevki in pevcema 
Nuši Fujan, Roku Rakarju 
in Tonetu Rakarju ter Jožetu 
Prezlju, ki je kot vsako leto 
poskrbel za ozvočenje. Poza-
biti ne smemo Vladka 
Vremšaka za organizacijo in 
vodenje celotnega programa 
in ubranega osebja Kam-
niške koče, ki je poskrbelo, 
da nismo bili lačni.

Roza vikend
Med 8. in 10. junijem je v 
okviru Turnosmučarskega 
in kolesarskega odseka pote-
kal Roza vikend, ki ga orga-
nizira Barbara Berlec. Pot 
jih je vodila iz Škofje Loke 
na Blegoš, do cerkniškega 
kolesarskega parka, kjer so 

se spustile po trailu Marjeti-
ce, naprej na Porezen, Pe-
trovo Brdo, Soriško planino. 
Po spustu s Soriške planine 
so prispele v Bohinjsko Bi-
strico in nato še na Uskovni-
co, na Zajamnike in se spus-
tile v dolino Radovne. Sku-
paj so opravile 160 kilome-
trov poti in premagale 4500 
višinskih metrov. 
Barbara pa že vabi na nas-
lednji Roza vikend: »Nasled-
nje leto pa ponovno vabljene 
na babje potovanje, kjer se 
veliko izve; ko se goni v kla-
nec, znamo biti tudi tiho; in 
ker smo take čarovnice, de-
žuje samo za nami, nad 
nami pa lahko samo prši.«

Pipa miru
Tabor Pipa miru, ki že pet-
najsto leto poteka v organi-
zaciji Alpinističnega odseka 
Kamnik na Petkovih njivah 
(Korošica), je "znova bil živ" 
med 22. in 25. junijem.
Tako slikovito se je izrazil 
Žiga Oražem, ki je Pipo 
miru prevzel od dosedanje-
ga vodje Marka Petka: »Se-
daj pipo nosim Žiga Ora-
žem in prepričan sem, da bo 
tako imenovana pipa miru 
gorela še mnogo let.«
Verjamemo, da bo z novo 
močjo in mladimi dekleti in 
fanti, ki prihajajo v alpini-
stično šolo AO PD Kamnik, 
pipa še dolgo gorela.

Južni steber v Barre Noire
V sklopu plezalnega tabora 
Alpinističnega odseka PD 
Kamnik so Klemen Rom-
šak, Boris Bodlaj, Jure Pre-
zelj in Simon Kurinčič 
preplezali južni steber v 
Barre Noire. Gre za klasično 
smer v masivu Ecrines.
Iz tabora so krenili ob četrti 
uri, z derezami pristopili 
pod steno. Dva raztežaja so 
plezali v gojzarjih, nato pa 

so jih zaradi naklonine na-
domestili s plezalkami.
Pozno popoldne priplezajo 
na vrh in se po dveh spustih 
po vrvi spustijo na škrbino 
med Barre des Ecrin in Bar-
re Noir. Sledi še sestop po 
ledeniku do koče Ecrines.
Smer ponuja odlično pleza-
nje, v zgornji tretjini zelo 
"pokonci". »Avantura je bila 
tista prava, s pravimi prijate-
lji, na pravem mestu, ob 
pravem času,« so doživetje 
opisali plezalci. 

Maloško poldne  
in Ostra peč
Vodniški odsek PD Kamnik 
je 23. junija organiziral pla-
ninski pohod na Maloško 
poldne in Ostro peč v Kara-

vankah, kjer so se spopadli s 
kratko, a sladko ferato in 
uživali v razgledu.
Zdenka Jelenc, udeleženka 
izleta, je turo opisala: »Gle-
de na to, da so bile skale pre-
cej spolzke in smo po jekle-
nici prečili potok, so nam 
varovala prišla prav. Vmes 
nas je še malo potuširalo. 
Hitro smo bili spet na goz-
dni poti. Sledil je vzpon pro-
ti mejnemu grebenu. Vršnji 
del je bil krasen, poln ma-
cesnov, rododendrona, ki 
žal še ni povsem zacvetel, 
drugih rož ter ptičjega petja. 
Šli smo mimo lesene hiške, 
ki je v zasebni lasti in ni bila 
odprta, čeprav v svojem ime-
nu vsebuje besedo koča – 
Mitzl Moitzl hütte.«

Novice s planin
Začetek poletja je v kamniškem planinskem društvu zaznamovalo pestro dogajanje, tako doma kot na 
tujem. Obiskali so jih prijatelji iz Trofaiacha, organizirali so Roza vikend in tabor Pipa miru, preplezali 
južni steber v Barre Noire in organizirali pohod na Maloško poldne in Ostro peč.

V sklopu plezalnega tabora Alpinističnega odseka PD 
Kamnik so Klemen Romšak, Boris Bodlaj, Jure Prezelj in 
Simon Kurinčič preplezali južni steber v Barre Noire. 

Vladka Bučevec

Kamniška Bistrica – Tako 
kot prvič so se tudi v deseti 
izvedbi pohoda članic Gasil-
ske zveze Slovenije poho-
dnice povzpele na Kam-
niško sedlo. Tokrat so se or-
ganizatorke z Gasilske zve-
ze Kamnik odločile, da za 
slabše pripravljene organizi-
rajo še manj zahtevno pot 
do slapa Orglice. 
V Piknik centru Pri Juriju se 
je v soboto, 7. julija, zbralo 
kakšnih 250 pohodnikov, 
največ doslej. Kolona za pot 
proti Kamniškemu sedlu je 
poleg vodnikov štela 81 ude-
ležencev. Udeležencev lažje 
poti proti Orglicam pa je 
bilo poleg vodičev 143.
Po prihodu nazaj v dolino se 
je malo po tretji uri začel 
zaključni del pohoda. Vokal-
na skupina Vocal Bača, ki jo 
sestavlja sedem članov iz 
Baške grape in okolice, je za 
uvod občuteno zapela dve 

pesmi, potem pa je prisotne 
nagovorila glavna organiza-
torica in pobudnica poho-
dov Vladka Bučevec. Pohod-
nike sta nagovorila tudi po-
veljnik Gasilske zveze Ka-
mnik Gašper Baloh in po-
slanec državnega zbora 
Marjan Šarec, nato pa so 
zbrani prisluhnili Lani Bu-
čevec, ki je ob kitarski 
spremljavi Slavka Bučevca 
zapela pesem Ferija Lainšč-
ka Ne bodi kot drugi.
Sledilo je tekmovanje za naj 
gasilko, nova predsednica 
Komisije za članice GZ Ka-
mnik pa je udeležencem 
vseh desetih pohodov razde-
lila darilca.
Pohod je imel tudi dobrodel-
no noto. Zbrani so pripravili 
dobrodelno akcijo za gasilko 
iz Črnomlja, ki je utrpela 
materialno škodo ob nedav-
nem neurju s točo. Za sana-
cijo škode na domačiji so 
pohodniki zbrali nenadeja-
nih 630 evrov.

Planinski pohod gasilk
V organizaciji Gasilske zveze Kamnik je v začetku 
julija potekal deseti pohod članic Gasilske zveze 
Slovenije, ki je imel tudi dobrodelno noto.

Gasilke so se povzpele na Kamniško sedlo. / Foto: PGD Kamnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – V sklopu Poho-
dniškega festivala, ki ga 
pripravljajo turistične orga-
nizacije na območju Kam-
niško-Savinjskih Alp, je ko-
nec junija na Starem gradu 
potekal gorniški filmski ve-
čer. Kljub nekoliko hladnej-
šemu vremenu se je na dvo-
rišču Starega gradu zbralo 
okoli 150 obiskovalcev, ki so 
pred ogledom filma Klatež: 
legenda Freda Beckeyja, ki 
govori o življenju znameni-
tega uporniškega plezalca z 
edinstvenim življenjskim 
slogom, ki še vedno navdi-
huje plezalce, prisluhnili 
pogovoru s slovensko legen-
do alpinizma, Silvom Karo, 

ki je predstavil svojo knjigo 
Alpinist. 
»Namen pohodniškega fe-
stivala je ravno promocija 
gorništva in pohodništva. 

Večeri, ko se obiskovalci lah-
ko srečajo z legendo sloven-
skega alpinizma, nato pa si 
ogledajo še nagrajeni film o 
drugi legendi, in vse to v na-

ročju Alp, k promociji veliko 
prispevajo,« je ob dogodku 
povedal koordinator Zdru-
ženja Kamniško-Savinjske 
Alpe Grega Ugovšek.

Gorniški filmi na Starem gradu
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Ko otroka piči žuželka  

UKREPATI JE 
TREBA HITRO
Poleti se pogosteje srečujemo s piki žuželk. 
Posledice pri odraslih po navadi niso hude, 
običajno gre le za blago lokalno reakcijo. 
Ker pa je otroška koža bolj občutljiva, so 
reakcije po pikih lahko hujše. Kako zaščiti 
majhne otroke?
Posledice pikov
Piki komarjev, os, sršenov,  čebel in čmrljev, pa tudi 
mravelj, obadov in nekaterih mušic so sicer precej 
neprijetni, vendar jo običajno tudi otroci odnesejo le 
z manjšo oteklino, rdečino in srbenjem kože okrog 
pika. Težave izzvenijo dokaj hitro, lahko že v nekaj 
urah ali najkasneje v nekaj dneh. Huje je, če je otrok 
na pike žuželk alergičen. Takrat je reakcija lahko 
lokalna in kot večja srbeča oteklina prizadene le 

okolico pika ter mine po nekaj dneh, lahko pa je 
sistemska in celo ogrozi življenje. Znaki alergije so 
hitro otekanje ustnic, jezika in žrela, težko dihanje, 
hudo srbenje, omotica, izpuščaji, krči in celo izguba 
zavesti. Takrat ne oklevajmo in takoj pokličimo 
nujno zdravniško pomoč.

Ukrepajmo hitro
Če otrok na pike ni alergičen, bomo težave omilili, 
če ukrepamo hitro. Če je v koži želo, ga odstranimo, 
potem pa mesto pika izperemo in osušimo ter nanj 
položimo hladen obkladek in nato namažemo z 
mazilom, ki bo ublažilo vnetno reakcijo. Pri odstran-
jevanju žela ali klopa moramo biti pazljivi, da ne 
okolice vboda ne klopa ne stiskamo, saj lahko otrok 
na ta način v telo dobi več strupa oziroma mu v 
kožo iztisnemo več bakterij. Zdravniško pomoč 
poiščemo takoj, če ga je osa, čebela ali sršen pičil v 
predel ust, žrela ali jezika. 

Zavarujmo otroka 
Pred nadležnimi piki bomo otroka v naravi najbolje 
zavarovali s fizično zaščito. Oblecimo mu svetlejša 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
V Beli štacunci za zaščito pred piki priporočamo predvsem sredstva in 
naravnih sestavin. Narejena so iz mešanice čistih naravnih olj, ki so 
naravni odganjalci žuželk. Olja kože ne dražijo, jo celo negujejo in 
varujejo pred izsušitvijo ter imajo zelo prijetno aromo, zato jih 
priporočamo tudi za majhne otroke in dojenčke. Obiščite nas, da boste 
vi in vaš  otrok v naravi uživali bolj sproščeno.

oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, v stanovanju 
pa bodo najbolj učinkoviti komarniki  oz. mreže na 
oknih in okoli ležišča. Uporabimo pa tudi repelente 
- sredstva, ki žuželke in insekte odganjajo z vonjem, 
ki ga ne prenesejo, oziroma pri njih blokirajo 
receptorje, s katerimi zaznavajo človekov vonj. 
Glede na sestavo jih delimo na naravne in kemične. 
Strokovnjaki uporabo teh zadnjih zaradi dokaj 
agresivnih kemičnih sestavin pri otrocih odsvetujejo.  

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 25 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 7. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%

Naravni repelenti so rastlinskega izvora in so 
narejeni na bazi eteričnih olj ali piretrinov. 
Najpogosteje se zanje uporabljajo citronela, cedra, 
sivka, bor, cimet, rožmarin, poprova meta, česen in 
še nekateri drugi. Delujejo tako, da insekte odganja-
jo. Načeloma so naravni repelenti bolj prijazni do 
uporabnikov, lahko pa vsebujejo tudi nekatere zelo 
agresivne sestavine, zato dobro preberimo 
deklaracije na njih. Pozorni moramo biti denimo pri 
limonski travi, ki lahko poškoduje oči, in olju 
krvomočnice, ki lahko povzroči hudo alergično 
reakcijo.

Ste vedeli?
Klopa moramo s telesa odstraniti čim prej, 
verjetnost okužbe je tako manjša. Primemo ga 
s pinceto čim bliže koži in ga s krožnim gibom 
previdno izvlečemo. Klopa nikoli ne mažemo z 
vazelinom ali oljem, saj se bo tako zadušil in 
izločil še več sline.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Sedaj že ustaljeni 
dvojec Marko Kumer in Go-
ran Završnik je v začetku 
julija pripravil še enega v 
vrsti dogodkov na temo 
kamniške industrijske zapu-
ščine. Prvi je avtor razstav o 
kamniški industrijski de-
diščini, drugi pa predsednik 
Kulturnega društva Priden 
možic ter vsestranski kul-
turni ustvarjalec. Tokrat sta 
z minibusom popeljala po 
poteh nekdaj bogate kam-
niške industrije. 
Vodenje se je začelo na gra-
du Zaprice, kjer je Marko 
Kumer predstavil glavne po-
udarke razstave Na sodu 
smodnika, ki priča o eni naj-
vznemirljivejših kamniških 
tovarn – smodnišnici oziro-
ma barutani, ki je odmaknje-
na od oči radovednežev na 
severnem robu mesta delo-
vala dobro stoletje in pol.
Z minibusom so se nato 
udeleženci odpravili na 
ogled skoraj stoletje stare in 
še vedno delujoče elektrarne 
v tovarni Titan in se prepri-
čali o resničnosti besed tam-
kajšnjega direktorja prodaje 
Demetrija Perčiča, da jo, 
tudi ob posluhu francoskega 
lastnika, ohranjajo domala 
takšno, kot je bila nekoč. 
Pot smodnika in tovarištva 
je nato vodila mimo Svilani-
ta in Ete, tovarne, ki je zaslo-
vela z gorčico in še danes 
uspešno deluje. Tega pa ne 
moremo reči za tovarni 
Alprem in Utok. Od zname-
nite tovarne usnja Utok je 
ostal le še neugleden kup 
ruševin, ki nikakor ne spada 
v mestno središče. Kot pravi 
Marko Kumer, je prav Utok 
izmed vseh znamenitih 
kamniških tovarn dočakal 
najbridkejši konec, tovarniš-
ki dimnik pa je s svojim 
padcem 25. marca 1998 
simbolno označil konec 

močne industrijske dobe 
mesta Kamnik.
Drugačno vlogo so dobili zi-
dovi nekdanjega Alprema, 
ki danes nudijo prostor za 
delovanje različnim dru-
štvom in posameznikom. 
Pot se je zaključila z ogledom 
območja nekdanje smodni-
šnice, kjer danes raste nova 
industrijska cona, vse manj 
pa je objektov nekdanje tovar-
ne smodnika. V enem izmed 

tistih, ki še stojijo, so si ude-
leženci poti ogledali prizori-
šče največje nesreče v zgodo-
vini tovarne, ki jo je povzroči-
la iskra ob menjavi žarnice. 
Zadnja postaja na poti je bil 
Katzenberg,  nekdanja 
upravna stavba smodnišnice 
in kasneje Kemične indu-
strije Kamnik, kjer so člani 
novoustanovljenega indu-
strijskega gledališča Ka-
tzenberg pripravili tudi ne-

kaj igranih prizorov iz ob-
dobja propada podjetja in na 
ta način približali žalostni 
konec tovarne smodnika.
Pot smodnika in tovarištva je 
zanimiv način približevanja 
ne tako oddaljene zgodovine 
kamniških tovarn in ponuja 
možnost za kritičen razmi-
slek o nadaljnji usodi razvoja 
mesta in vlogi industrije v 
njem. Naslednje vodenje bo 
že v nedeljo, 29. julija.

Po poti industrije
Kakšnih dvajset udeležencev Poti smodnika in tovarištva je skozi pripoved Marka Kumra in Gorana 
Završnika spoznavalo kamniško industrijsko dediščino.

Na ogledu skoraj stoletne elektrarne v Titanu / Foto: Aleš Senožetnik

Eden od igranih prizorov v Katzenbergu / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Od kresne noči do 
začetka Kamfesta ljubitelje 
kulture pod krošnjami dre-
ves na dvorišču Doma kul-
ture Kamnik vsak četrtek 
pričakuje pester in raznolik 
program.
Dogajanje sta odprla Ljoba 
Jenče, ki je ob glasbeni 
spremljavi pozavnista Žana 
Tkalca pripovedovala zgod-
be, o pomenu kresne noči pa 
je spregovoril tudi etnolog 
dr. Tomaž Simetinger. Na 
drugem večeru se je s cirku-
ško predstavo in delavnico 
cirkuških rekvizitov predsta-
vil Cirkus Printi Pravi, tretji 
večer pa so v sodelovanju s 
Festivalom Stop Trik 
predstavili filme, posvečene 
umetnosti stop motion ani-
macije. Na svoj račun so 
prišli tudi ljubitelji standup 
komedije. Nasmejala jih je 

hrvaška komičarka Marina 
Orsag, včeraj pa so si naj-
mlajši in mladi po srcu lahko 
ogledali lutkovno predstavo 
Lee Menard: Trobla in Ključ.
Kot pravijo na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik, se želijo s Pole-
tjem pod krošnjo v Domu 
kulture Kamnik povezati s 
festivali, ki v tem času pote-
kajo po državi, in najboljše 
festivalske zgodbe pripeljati 
v Kamnik. 
Četrtkovi dogodki bodo na 
sporedu še vse do začetka 
Kamfesta. Že prihodnji četr-
tek bo na sporedu otroška 
predstava Moje prav(lj)ice, v 
začetku avgusta pa bodo na 
svoj račun prišli ljubitelji 
etno glasbe, obeta se na-
mreč koncert Hannah Ja-
mes. Poletje pod krošnjo se 
bo sklenilo z improvizirano 
glasbeno predstavo Tria Šar-
done: Ala Kart.

Pod krošnjo kulture
Vsak četrtek na dvorišče Doma kulture Kamnik 
prihaja zanimiv in poletno sproščen kulturni 
program.

Eden od četrtkov je bil namenjen tudi standup komediji. 
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Volčji Potok – Jutri bo med 10. in 15. uro v Arboretumu Volčji 
Potok potekala slikarska delavnica pod vodstvom slikarke 
Teje Vučko in likovnega pedagoga Jureta Plavca. Delavnica 
je primerna za odrasle in mlade nad 15 let, slikarsko znanje 
pa ni potrebno. Delavnica je brezplačna, plača se le vstopni-
na v park. Prijave na delavnico so možne preko elektronske 
pošte organizatorja še danes do 12. ure. A. Se.

Slikarska delavnica v Arboretumu
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VABILO NA POLETNO LIKOVNO  
DELAVNICO ZA OTROKE

Z veseljem smo se povezali z Likovnim društvom Senožeti, 
da v počitniških dneh gostimo likovno delavnico za mlade 
ustvarjalce; ponudili smo samostanske prostore z zeleno 
okolico, ki je lahko zanimivo raziskovalno in ustvarjalno okol
je za mlade radovedne umetnike. Delavnico bo na zanimiv 
in sproščen način vodila študentka likovne pedagogike, na
menjena pa je učencem prve in druge dekade osnovne šole. 

Za delavnico razpisujemo dva termina, in sicer: 
I. Od 6. do 10. avgusta 2018 od 9. do 12. ure 

II. Od 13. do 17. avgusta 2018 od 9. do 12. ure 

Delo bo potekalo v prostorih Mekinjskega samostana  
dne vno po 3 šolske ure z vmesnim odmorom. 

Poskrbeli bomo za ves potreben material ter prigrizek – ma
lico. Otroci naj prispevajo le veselje do ustvarjanja in obilo 
radovednosti in otroške radosti. 

DELAVNICA JE BREZPLAČNA! 
Prijave sprejemajo v Likovnem društvu SENOŽETI – po 
mailu: sraj.dani@gmail.com ali na telefon: 031 616-075. 
Ob prijavi navedite ime in priimek ter naslov in starost 
otroka ter obvezno svoj kontakt (elektronski naslov, 
telefon ali naslov). V posamezno skupino bomo sprejeli 
od 8 do 10 otrok, zato s prijavami pohitite. 

O vseh podrobnostih vas bomo sproti obveščali. 

Naročnik delavnice je Javni zavod Mekinjski samostan, iz
vajalec pa je Likovno društvo SENOŽETI Radomlje, Galerija 
DIKA, Maistrova 14.

JAVNI ZAVOD
MEKINJSKI SAMOSTAN

Aleš Senožetnik

Kamnik – Rezultatov matu-
re so se razveselili tudi dija-
ki Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra v Ka-
mniku. Izmed 93 dijakov, 
ki so opravljali splošno ma-
turo, jo je uspešno opravilo 
91, kar pomeni 97,8-odsto-
tno uspešnost. Še posebej 
so ponosni na letošnjih pet 
zlatih »majstrov«, kot v Ka-
mniku pravijo zlatim matu-
rantom. Trideset ali več 
točk so dosegli Nina Grum, 
Gregor Humar in Jana Ste-
le, vseh 34 možnih točk pa 
sta osvojila diamantna ma-
turanta Ana Medved in Mi-
tja Roglič, kar je letos uspe-
lo le še osmim drugim ma-
turantom v Sloveniji.
Diamantna Ana Medved in 
Mitja Roglič tako dobrega 
rezultata nista pričakovala. 
Bodoča študentka matema-
tike in študent farmacije sta 
povedala, da so bile maturi-
tetne pole kljub vsemu zah-
tevne, za dober rezultat pa je 
bilo ključno sprotno delo 
skozi vsa štiri leta.
Izjemno so z maturitetnimi 
polami opravili tudi kandi-
dati na poklicni maturi. Na 
kamniški srednji šoli jo je 
opravljalo 73 dijakov, le ene-
mu mature ni uspelo opravi-
ti, tako da je skupen uspeh 
98,6-odstoten. Izmed dija-
kov, ki so uspešno prestali 
maturitetni test, je bilo kar 
13 zlatih maturantov, od 
tega pa kar pet diamantnih, 
ki so zbrali vseh 23 točk. 
Zlatim dijakinjam progra-
ma ekonomski tehnik – Ani 
Jermol, Tajdi Klopčič in 
Hani Poiškruh ter Niki Av-
belj, Teji Breznik, Aljažu 
Černivcu, Niki Jazbinšek in 
Luciji Šubert iz programa 
predšolska vzgoja dela druž-

bo pet diamantnih deklet 
predšolske vzgoje, in sicer 
Nika Brlec, Kaja Jamšek, 
Neža Kržan, Larisa Premk 
in Anja Smrečnik.
»Zelo ponosni smo na izje-
mne dosežke naših dija-

kov. Letošnje leto izstopa v 
vseh pogledih tako na po-
klicni kot splošni maturi. 
Dveh diamantnih dijakov 
na splošni maturi še nismo 
imeli, kot tudi ne petih na 
poklicni maturi. Na obeh 

maturah je bilo kar 18 zla-
tih maturantov, kar je naj-
več do sedaj. Letvica je pos-
tavljena zelo visoko,« se je 
sredinih rezultatov veselila 
ravnateljica šole Bernarda 
Trstenjak.

Rekord kamniških 
maturantov
Dva dijaka splošne mature sta zbrala vse točke, kar vsak peti dijak pa je na poklicni maturi postal 
zlati maturant.

Zlati maturanti splošne mature Nina Grum, Mitja Roglič, Ana Medved in Gregor Humar 
(manjka Jana Stele) z ravnateljico Bernardo Trstenjak in pomočnikom Pavlom Škobernetom 

Trinajst zlatih maturantk letošnje poklicne mature s profesorji in vodstvom šole
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Tamara Bračič

Kamnik – Okoli sedemdeset 
naših učenk in učencev je 
nastopilo na občinskem pr-
venstvu, ki je potekalo 10. 
maja na stadionu v Meki-
njah. Prav tako je bilo tu 21. 
maja področno prvenstvo, 
na katero se je uvrstilo se-
dem najboljših tekmovalcev 
iz vsake discipline.

Izjemen rezultat in uvrstitev 
med najboljših 24 posame-
znikov v državi je uspel Ka-
rolini Zbičajnik v teku na 
tristo metrov, Žanu Rozo-
ničniku v skoku v višino ter 
Luki Dacarju v teku na tristo 
metrov. Državno prvenstvo 
v atletiki je potekalo 6. juni-
ja v Žalcu. Žan Rozoničnik 
je bil šesti, Luka Dacar 13., 
Karolina Zbičajnik pa tretja.

Uspeh mladih atletov

Karolina Zbičajnik iz Osnovne šole Frana 
Albrehta je na državnem prvenstvu v teku na 
tristo metrov osvojila tretje mesto.

Aleš Senožetnik

Zgornje Stranje – Učenci iz 
Osnovne šole Stranje so do-
segli drugo mesto v katego-
riji zadnje triade in srednjih 
šol v projektu Eko-paket. Iz 
odpadne embalaže Tetra 
Pak so izdelali maketo dela 
v gozdu, podiranja dreves 

in priprave hlodovine ter 
spravila lesa z uporabo trak-
torja. Na natečaj je prispelo 
kar 1392 del otrok in šolar-
jev. Ob nastajanju izdelkov 
iz odpadne embalaže pa so 
se otroci naučili tudi o reci-
kliranju in ponovni uporabi 
takšnih materialov. Projekt 
Eko-paket je eden najstarej-

ših ozaveščevalnih projek-
tov v Sloveniji, namenjen je 
spoznavanju in ozavešča-
nju o pravilnem ravnanju z 
odpadno embalažo Tetra 

Pak. Ta je zaradi svoje se-
stave in lastnosti primerna 
za kreativno ustvarjanje, 
kar so dokazali tudi učenci 
iz Stranj.

Uspeh na natečaju
Z zaključkom šolskega leta se je letos enajstič 
zaključil projekt Eko-paket, namenjen ustvarjanju 
in pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo za 
mleko in sokove. Med več kot tisoč deli so se v 
svoji kategoriji odlično odrezali tudi otroci 
Osnovne šole Stranje.

Iz odpadne embalaže so učenci izdelali maketo dela v 
gozdu, podiranja dreves in priprave hlodovine ter spravila 
lesa z uporabo traktorja. / Foto: arhiv OŠ Stranje
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www.gorenjskiglas.si

118 strani,  
210 x 210 mm, 

trda vezava,  
cena

Ena prvih slovenskih knjig kulinaričnega mojstra o peki kruha 
je doživela novo izdajo z vzporedno  slovensko – angleškim 
besedilom. Tako bomo lahko z njo obdarovali tudi tujce. V novi 
izdaji je skoraj 50 najboljših receptov za različne vrste kruha (ajdov, 
ječmenov, ovseni, rženi, krompirjev, česnov, ocvirkov, vinski, 
gobov,...), in kruh brez glutena. Izvemo tudi, kako se izognemo 
najpogostejšim napakam pri peki, kako pečemo z drožmi in kako  
v avtomatu za peko kruha spečemo kruh in krušno pecivo.  

EUR
14     

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.

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Jolanda Anžel

Kamnik – Po 12-urnem noč-
nem potovanju z avtobusom 
smo prispeli v pokrajino in 
mesto Dzialoszyn, ki leži na 
južnem delu Poljske. Ob 
prihodu smo doživeli prisr-
čen sprejem članov folklor-
ne skupine, članic turistič-
nega društva in celo župana. 
Sprva nas je skrbelo spora-
zumevanje. Le redki Poljaki 
razumejo angleški jezik, saj 
je v šolah njihov tuji jezik 
ruščina. Ugotovili smo, da 
sta si naša jezika sorodna in 
imamo kar nekaj podobnih 
besed, zato smo se odlično 
razumeli. 
 Z enournim nastopom 
smo na festivalu navdušili 
in bili smo edina gostujoča 
skupina. Predstavili smo se 
v slovenski kostumski po-
dobi. Poleg naših plesnih 
spletov smo predstavili tudi 
nekaj naših narodnih pe-
smi. Poleg nas so nastopale 
še domače folklorne skupi-
ne in popularni poljski an-
sambel.
Po prireditvi je sledilo dru-
ženje z gostujočo folklorno 
skupino. Naši glasbeniki so 
z našo narodno glasbo osvo-
jili člane folklorne skupine 
Trebaczewianie in njihovi 
glasbeniki so hitro osvojili 
slovenske melodije.

Preizkusili smo tudi veliko 
njihove hrane in vsi smo 
mnenja, da je odlična. Dan 
po nastopu smo imeli prosto 
in domačini so nam razkaza-
li še mesto in pokrajino Dzi-
aloszyn. Prisrčen sprejem 
smo doživeli tudi pri ogledu 
cerkve Marije-Magdalene v 
Dzialoszynu, ki nam jo je 
razkazal župnik. Ker je Polj-
ska zelo velika, so nam ostale 
glavne znamenitosti pokazali 
kar z videoposnetkom na tu-
ristični agenciji in nam 
predstavili svojo zgodovino, 
ki je bila zelo boleča. Zgodo-
vino ohranjajo v spominu, a 
se vsi zelo trudijo za rast in 

razvoj, ki s pomočjo evrop-
skih sredstev hitro napredu-
je. Ponosni so na vsako novo 
pridobitev, vsak nov kulturni 
dom, vsako novo podjetje, 
novo šolo itd. Nedeljsko po-
poldne smo zaključili s pri-
jetnim piknikom na pešči-
nah ob reki Varti.
S ponosom smo delili naš 
ples, pesem in nošo ter tako 
predstavili Slovenijo oz. 
naše mesto Kamnik. 
Na ponedeljkovo jutro pa 
smo se skozi kilometre in 
kilometre ravnin in žitnih 
polj odpravili proti domu.
Člani folklorne skupine  
Trebaczewianie so nam 

obljubili, da nam obisk 
vrnejo in se nam septembra 
pridružijo na naši prireditvi, 
na Dnevih narodnih noš v 
Kamniku.  Upamo, da jim 
bomo tudi mi uspeli vrniti 
njihovo gostoljubje. Od  7. 
do 9. septembra jih boste 
lahko srečali tudi vi na kam-
niških ulicah in si ogledali 
njihov nastop na odru, kjer 
vam  bodo predstavili svojo 
nošo, ples in glasbo. Veseli 
bodo stika z vami, in če bos-
te imeli priložnost, jih le 
pozdravite in poskusite pok-
lepetati z njimi. Nekaj slo-
venskih besed smo jih že 
naučili.

Folklorniki na Poljskem
Folklorna skupina Kamnik se je na povabilo folklorne skupine Trebaczewianie iz Poljske udeležila  
praznovanja kresne noči.

Kamniška folklorna skupina je obiskala Poljsko / Foto: arhiv FS Kamnik

Lidija Fischer,  
Luka Vasle

Volčji Potok, Laško – Štac-
jonci, kot se imenujemo 
uporabniki dnevnega centra 
Štacjon in zaposleni, smo se 
z udeležbo na Čarobni Sim-
foniji ponovno odzvali pova-
bilu Zavoda Zaupanje. Zelo 
smo veseli, če se lahko pred-
stavimo tudi izven svojih 
prostorov, zato smo pripravi-

li obširno razstavo svojih iz-
delkov in predstavili raznovr-
stne delavnice, ki so navduši-
le mnoge obiskovalce. 
Štacjonci poleg ustvarjalnih 
delavnic v svojo sredino radi 
povabimo tudi strokovnjake 
z različnih področij (zdrav-
nike, psihiatre, psihologe, 
terapevte …), priredimo po-
topisna predavanja in še bi 
lahko naštevali. Tako smo 
tudi tokrat z veseljem 

predstavili delovanje in obi-
skovalce povabili v svoj 
dnevni center. Ta dan je bil 
za nas nekaj posebnega, 
imeli smo se zelo lepo in 
smo Zavodu Zaupanje ter 
Arboretumu Volčji Potok od 
srca hvaležni. 

Izlet v Laško
V torek, 5. junija, smo se 
uporabniki in zaposleni v 
Dnevnem centru Štacjon 
odpravili na tradicionalni po-
mladanski izlet. Pot nas je, 
tako kot lani, spet popeljala 
na Štajersko, tokrat v Laško. 
Naša prva točka je bila Zgor-
nja Rečica, vasica v bližini 
Laškega. Za Zgornjo Rečico 
se nismo odločili po naklju-
čju. V vasici živi gospa Travi-
ca Maleš Grešak, hči zname-
nitega Kamničana, slikarja 
Miha Maleša, čigar galerijo v 
Kamniku smo štacjonci že 
obiskali. Del slikarjeve zapu-
ščine je v lasti gospe Travice 
Maleš Geršak in je na ogled 
v galeriji v Zgornji Rečici na 
njeni domačiji. Gospa Travi-

ca nas je prijazno sprejela in 
nas popeljala po razstavi. 
Po slovesu nas je pot pope-
ljala v Laško, kjer smo obi-
skali Muzej Laško. Muzej se 
nahaja v središču starega 
mestnega jedra, v neposre-
dni bližini cerkve sv. Marti-
na. Muzejski vodnik Aljaž 
Majcen nas je popeljal po 
muzeju in nam v doživetem 
opisovanju zgodovine La-
škega, ki ga je zaznamovalo 
premogovništvo in pivo-
varstvo, pričaral duh začetka 
preteklega stoletja in utrip 
mesta v minulih časih. 
Ogledali smo si glasbeno 
skrinjo, prednico nekoč po-
pularnega in v vsakem loka-
lu prisotnega džuboksa. Po 
tem zelo zanimivem in pou-
čnem ogledu, ki ga priporo-
čamo vsakomur, ki ga pot 
zanese v Laško, smo se 
odpravili na zasluženo kosi-
lo. Odlično kosilo ob pri-
jazni postrežbi je bilo pika 
na i zanimivega in poučne-
ga izleta. 
Vsem, ki so omogočili izlet, 
se iz srca zahvaljujemo.

Aktivnosti štacjoncev
Uporabniki dnevnega centra Štacjon so sodelovali na Čarobni Simfoniji v Arboretumu in se udeležili 
izleta v Laško.

Štacjonci v Zgornji Rečici pri Laškem / Foto: Lidija Fischer

Aleš Senožetnik

Kamnik – Upor proti okupa-
torju se je na Kamniškem 
začel 27. julija 1941, ko je 
skupina kamniških aktivi-
stov dobila nalogo, da pono-
či zažge vojaško skladišče 
goriva na Zapricah, minira 
smodnišnico, pretrga tele-
fonske zveze s Kranjem, 
blokira ceste, ki vodijo v Ka-
mnik, poruši mostove prek 
Kamniške Bistrice na Pero-
vem in uniči še nekatere 
druge objekte, vendar akcija 
zaradi izdaje ni povsem 
uspela. Iz zasede sta bila na-

padena in ubita Dominik 
Miklavčič in Anton Mlakar,  
ki sta tako postala prvi žrtvi 
druge svetovne vojne na 
Kamniškem. 
V spomin na dogodke 
izpred 77 let bo jutri poteka-
la slovesnost pri Titanovi 
brvi, ki jo organizira Zdru-
ženje borcev za vrednote 
NOB Kamnik. 
Slavnostna govornica na slo-
vesnosti, ki se bo začela ob 
18. uri, bo Danica Simščič, 
nekdanja novinarka, župa-
nja Mestne občine Ljubljana 
in poslanka državnega zbo-
ra. 

Spominska slovesnost 
pri Titanovi brvi

Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik jutri 
pripravlja slovesnost v spomin na dogodke  
iz leta 1941.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Kar 355 tekmoval-
cev iz 22 klubov se je udele-
žilo 17. mednarodnega pla-
valnega mitinga Veronika 
na nedavno obnovljenem 
kamniškem bazenu Pod 
skalco, kjer so v sončnem 
vremenu gledalci lahko uži-
vali v napetih bojih plaval-
cev.
Dopoldanski del je bil na-
menjen mlajšim selekcijam, 
popoldanski pa je bil v zna-
menju finalov v petdesetme-
trskih disciplinah. Tudi le-
tos so organizatorji pripravi-
li tekmovanje mešanih šta-
fet v mešanem slogu. 
Mitinga se je udeležilo tudi 
34 domačih plavalcev. V ka-
tegoriji A je Eva Bende osvo-
jila drugi mesti na petdeset 

in sto metrov hrbtno, Jernej 
Prebil pa je zmagal na sto 
metrov prosto. V kategoriji 
B je Marja Maček Sitar zma-
gala na petdeset metrov 
prosto, druga pa je bila na 
sto metrov prosto in petde-
set metrov hrbtno ter tretja 
na sto metrov hrbtno. Taja 
Vejnovič je bila druga na 
petdeset metrov prsno, Bor 
Slana pa tretji na sto metrov 
hrbtno. V kategoriji C je Iza 
Videc osvojila drugo mesto 
na petdeset metrov prsno 
ter tretji mesti na sto metrov 
prsno in hrbtno, Jaka Varga 
pa tretji mesti na sto metrov 
prsno in prosto. V kategoriji 
D je Rok Vejnovič osvojil 
kar štiri prva mesta: na pet-
deset in sto metrov delfin 
ter petdeset metrov prsno in 
prosto.

Plavalni praznik

Obnovljeni kamniški bazen je bil prizorišče 
plavalnega mitinga.

Blanka Štrajhar

Kamnik – Od 22. junija do 1. 
julija je bila Španija gostite-
ljica 18. Sredozemskih iger, 
na katerih je tekmovalo tudi 
179 športnikov in športnic iz 
Slovenije. Slovenija je bila 
na teh igrah zelo uspešna 
tudi po številu dobljenih 
medalj.
Tretji dan iger je za neverjet-
no presenečenje v sloven-
skem lokostrelstvu poskrbe-
la moška članska ekipa v se-
stavi Gašper Štrajhar, Den 
Habjan (oba člana LK Ka-
mnik) in Rok Bizjak (LK 
Mins Postojna), ki je po 
končanih dvobojih osvojila 
drugo mesto in s tem srebr-
no medaljo, Gašper Štrajhar 
pa je v posamičnih dvobojih 
prav tako osvojil srebrno 
medaljo.
Lokostrelci so kot prvi začeli 
tekmovanje. V petek, 22. ju-
nija, so bile na vrsti kvalifi-
kacije, kjer se je najbolje iz-
kazal Gašper Štrajhar, ki je z 
izjemnim rezultatom in no-
vim članskim državnim re-
kordom 675 krogov (od 720 
možnih) osvojil odlično dru-
go mesto, Rok Bizjak je os-
vojil osmo mesto, Den Hab-
jan je končal na 19. mestu, 
Ana Umer (LK Ankaran) pa 
je kot edina slovenska loko-
strelka osvojila 12. mesto.
V soboto, 23. junija, so bili na 
vrsti najprej ekipni dvoboji, 
kjer je naša moška ekipa v 
prvem dvoboju premagala 
Portugalce, potem pa še Itali-
jane in se uvrstila v nedeljski 

finale. Popoldne so bili na 
vrsti individualni dvoboji, v 
katerih je Den Habjan izgu-
bil v prvem krogu proti Fran-
cozu Mathieuju Jimenezu in 
osvojil končno 17. mesto. 
Rok Bizjak je najprej prema-
gal Portugalca Jorga Alvesa, 
v boju za uvrstitev med osem 
najboljših pa ga je premagal 
Hrvat Alen Remar. Osvojil je 
končno deveto mesto. Ana 
Umer je po zmagi nad Ardi-
to Zejnullahu s Kosova pre-
magala še Francozinjo Ange-
line Cohendet. V boju za 
polfinale pa je žal izgubila 
proti Španki Monici Galisteo 
Cruz, ki je bila na koncu sre-
brna. Ana je osvojila sedmo 
mesto.
Gašper Štrajhar je premagal 
najprej Hazirja Asilanija s 

Kosova, potem Grka Alexan-
drosa Karageorgiuja, sledila 
je tesna zmaga nad Franco-
zom Romainom Fichetom. 
V polfinalu se je srečal z 
odličnim Špancem Pablom 
Achem Gonzalesom, ki pa 
ni predstavljal velike ovire 
za vstop v finale. Gašper ga 
je premagal s 6:0 in si s to 
zmago zaslužil nastop v fi-
nalu.
V nedeljo, 24. junija, so bili 
na vrsti finalni nastopi, kjer 
so se najboljše lokostrelke 
in lokostrelci borili za me-
dalje. Najprej so bile na 
vrsti ekipe, kjer so naši fan-
tje kot zadnji tekmovali za 
zlato medaljo. Njihov 
nasprotnik je bila franco-
ska ekipa. Naša ekipa je 
morala priznati premoč 

Francozov in srebrna me-
dalja je bila naša. To je bil 
zgodovinski trenutek za 
slovensko lokostrelstvo, ker 
je to najboljši moški ekipni 
rezultat na velikih medna-
rodnih tekmovanjih v slo-
venski zgodovini.
Kot zadnji v boju za zlato 
posamično medaljo je na-
stopil Gašper Štrajhar. Nje-
gov nasprotnik je bil najbolj-
ši turški tekmovalec Mete 
Gazoz, ki je bil najboljši že v 
kvalifikacijah. Turek je zo-
pet dokazal, da je izredno 
kvaliteten tekmovalec, in 
Gašperja premagal z rezul-
tatom 6:2. Gašper je tako 
osvojil drugo srebrno meda-
ljo na tem tekmovanju in še 
povečal uspeh slovenskega 
lokostrelstva.

Uspeh lokostrelcev
Na Sredozemskih igrah v Španiji so kamniški lokostrelci posegli po najvišjih mestih.

Dare Homar

Kamnik –  Petindvajseti dan 
vaterpolistov so začeli vete-
rani v petek, 23. junija, s tek-
mo med Mroži in Veterani 
+60. Tekma, ki so jo dobili 
Mroži, je pokazala, da igra-
nje vaterpola nima staro-
stnih omejitev. Najstarejši 
igralec, dr. Milivoj Veličkov-
ič, v ekipi Veterani +60, šte-
je namreč več kot osemde-
set let. Drugo tekmo so igra-
li mladinci Kamnika, Beli 
proti Modrim, kjer je zma-
gala ekipa Modrih.
Sobotne tekme so imele bolj 
tekmovalni značaj, saj so ig-
rali tekme polfinala in finala 
pokala Slovenije do 15 let ter 
državnega prvenstva do 11 
let. Prvenstvo do 11 let je bilo 
mednarodno obarvano, saj 
so igrale tri ekipe iz sosednje 
Hrvaške. Zmagovalec turnir-
ja do 11 let je bila ekipa Opa-
tije, drugo mesto je zasedla 

ekipa SLO Ljubljana 1, tretje 
mesto Nova Gorica, četrto 
mesto pa SLO Ljubljana 2. 
Ekipe Delfin 1, Delfin 2, VD 
Koper 1958 in VD Kamnik 
so zasedle preostala mesta.
Polfinalna para do 15 let sta 
bila AVK Triglav-SLO Ljublja-

na in VD Kamnik-Koper. V 
finale sta se po zmagah uvr-
stila AVK Triglav in Kamnik, 
kjer je bil AVK Triglav iz Kra-
nja tudi zmagovalec pokala 
Slovenije za dečke do 15. 
Konec junija je bil name-
njen pokalnim tekmova-

njem. Ekipa mladincev Va-
terpolskega društva Kamnik 
je odigrala zadnjo uradno 
tekmo v letošnji sezoni. 
Fantje so v predtekmovanju 
premagali vrstnike iz Ljub-
ljane, v polfinalu pokala Slo-
venije pa so izgubili proti 
AVK Triglav. Kamničani so 
igrali tudi v polfinalu pokala 
kadetov, ravno tako v Kra-
nju, kjer so tekmo s Kokro 
izgubili. V letošnji sezoni je 
v pokalnem prvenstvu naj-
boljši rezultat dosegla ekipa 
do 15 let, ki je v finalu kloni-
la proti AVK Triglav iz Kra-
nja. 
Izkupiček končane sezone 
so tri druga mesta v držav-
nih prvenstvih: mladinci, 
kadeti in dečki do 15 let. Čla-
ni so izpadli po prvem delu 
sezone, dečki do 13 let so bili 
šesti, ekipa do 11 let pa se je 
ravno tako uvrstila na šesto 
mesto. 
Otroci lahko poleti obiskuje-
jo plavalni tečaj, ki je name-
njen vsem, starih od tri in 
pol do sedem let, ter va-
terpolsko šolo, poskrbljeno 
pa je tudi za rekreativno pla-
vanje odraslih. 
Prenovljen kamniški bazen 
vabi, da si popestrite poči-
tnice.

Dan vaterpolistov
Predzadnjo soboto v juniju so se na bazenu Pod skalo v Kamniku srečali 
vaterpolisti iz Slovenije in prijateljskih klubov iz tujine.

Mira Papež,  
Aleš Senožetnik

Kamnik – Tekači KGT Papež 
tudi med počitnicami nada-
ljujejo z odličnimi dosežki. 
Na svetovnem prvenstvu v 
gorskem maratonu pod 
Snežko na Poljskem sta si 
31. mesto pritekla Mojca Ko-
ligar ter Luka Mihelič.
Na mednarodni tekmi mla-
dih v Luzandi sta se med 
petdeset tekačev iz 14 držav 
uvrstila Rok Sušnik na 38. 
mesto in Nejc Uršič na 40. 
mesto.
V Podbrdu so se najmlajši po-
merili na teku GM4O za toč-
ke Pokala Slovenije. Med sta-
rejšimi dečki je zmagal Aleš 
Prelovšek, tretji pa je bil Izak 
Poljanšek. V kategoriji dekli-
ce/dečki je zmagala Viktorija 
Dolinšek, Nik Romšak je bil 
četrti. Med mlajšimi dečki je 
bil tretji Leon Pešovski Bu-
žan, mlajša deklica Neža Ža-
gar pa 15.

Bečan in Malijeva odlična 
v Skopju
Nastop slovenske reprezen-
tance na Evropskem prven-
stvu v gorskih tekih v Skop-
ju šteje med boljše v zgodo-
vini nastopov na evropskih 

prvenstvih. Na tehnično 
zelo zahtevni progi gor–dol 
nad Vodnim v Skopju med 
člani izstopa odličen na-
stop Timoteja Bečana, ki je 
s časom 50:41,31 zasedel 13. 
mesto. Triindvajset sekund 
za deseterico na 11 kilome-
trov dolgi progi (700+-me-
trov) priča o njegovi odlični 
formi. Po tekmi je povedal, 
da je z uvrstitvijo presenetil 
samega sebe, kar je nagra-
da za ves trud, ki ga je vlo-
žil v treninge in pripravo. 
Člani, vsi razen Plaznika 
tudi tekači KGT Papež, so 
dosegli ekipno sedmo mes-
to (31. Gašper Bregar, 32. 
Miran Cvet, 52. Matic Pla-
znik). Med ostalimi tekmo-
valci KGT Papež je Jasmina 
Jelovšek zasedla 44. mesto, 
mladinca Domen Avbelj 39. 
mesto, Nejc Uršič pa je 
kljub padcu in poškodbam 
pritekel na 45. mesto.
Nuša Mali z Znojil pri Ka-
mniku, sicer članica Atlet-
skega kluba Domžale, je na 
svetovnem pokalu v gorskih 
tekih v Lanzadi med mlajši-
mi mladinkami osvojila 15. 
mesto, odlično pa je nastopi-
la tudi na evropskem prven-
stvu v Skopju. Z uvrstitvijo 
na 25. mesto je bila najbolj-
ša slovenska mladinka. 

Uspehi gorskih tekačev

Kamniški gorski tekači so odlično nastopili na 
evropskem prvenstvu.

Slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Skopju 
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.
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Robert Prosen

Kamnik – V soboto, 16. juni-
ja, so neutrudljivi kamniški 
košarkarji na Duplici orga-
nizirali tradicionalni košar-
karski maraton. Na legen-
darnem igrišču Vila so v 
čast 789-letnice Kamnika 
odigrali natančno 789 mi-
nut košarke. Spopadli sta se 
ekipi Calcita Basketballa, ki 
sta bili sestavljeni iz veteran-
ske in članske ekipe ter 
združene ekipe kadetov in 
mladincev. Nasproti pa jim 
je stala ekipa Duplice ter dve 
ekipi združenih igralcev iz 
Kamnika in Domžal. Svoje 
košarkarske veščine so pri-
kazali tudi najmlajši člani 

Calcita Basketballa. Poleg 
napetih bojev smo videli 
tudi nastope plesne skupine 
Miki ter atraktivna zabijanja 
akrobatske skupine Bobri iz 
Dobrove pri Ljubljani. Ko-
šarkarska zveza Slovenije je 
na ogled dala originalni po-
kal evropskih prvakov, ob 
katerem so se udeleženci 
lahko tudi fotografirali, po-
leg pa se je pridružila tudi 
maskota Lipko. 
Za košarkarji je slab mesec 
počitka. Prvi treningi se zač-
nejo sredini avgusta. Vabi-
mo vas, da se nam pridruži-
te v novi košarkarski sezoni, 
ko se bomo ponovno oglasili 
in vas znova navduševali s 
svojimi dosežki.

Košarkarski maraton

Košarkarji Calcita Basketballa so s košarkarskim 
maratonom zaključili sezono.

Na ogled je bil tudi pokal evropskih košarkarskih prvakov. 
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Kolesarska dirka 
Maraton Alpe Scott, ki na 
130-kilometrski trasi udele-
žence vodi čez prelaze Jezer-
ski vrh, Pavličevo sedlo in 
Črnivec, je tudi letos upravi-
čila sloves najtežje kolesar-
ske preizkušnje pri nas in v 
začetku julija v Kamnik pri-
vabila okoli 570 kolesarjev. 
Tudi letos so se zaradi del v 
središču mesta organizatorji 
odločili, da start in cilj dirke 
organizirajo ob mekinjskem 
stadionu. 
Ciljno črto je sicer prvi pre-
vozil Primož Kališnik, ki pa 
je zaradi nastopanja v elitni 
konkurenci zmago moral 
prepustiti kolesarju Tuš tea-
ma Mateju Kravosu, ki je s 
časom 3;16:15 nasledil lan-
skoletnega zmagovalca Ma-
teja Lovšeta. »Dirka je bila 
naporna. Začeli smo sicer 
precej počasi, nato se je ne-
kaj kolesarjev podalo v beg, 
a smo jih v spustu kmalu 
ujeli,« je v cilju povedal 
zmagovalec v moški konku-
renci, ki si je oder delil z 
Urošem Bogšo in Urošem 
Komacem.
Med ženskami je bila na 
dvanajsti izvedbi kolesarske-
ga maratona najhitrejša La-
ura Šimenc, članica BK 
Umag, ki se je po letu 2014 

in lanskem drugem mestu 
znova veselila zmage. »Alpe 
so moja nesojena dirka, ni-
koli mi ne gre dobro, a sem 
se letos nekoliko bolj pripra-
vila na to tekmo in je šlo 
celo do zmage,« je povedala 
v cilju. Druga je v cilj priko-
lesarila članica domačega 
Kolesarskega društva Alpe 
SIS Tina Brelih, tretja pa 
lanskoletna zmagovalka 
Špela Škrajnar.
Letos so organizatorji, Kole-
sarsko društvo Alpe, prvič 
dali priložnost tudi kolesar-
jem z električnimi kolesi, a 

se za zdaj še niso opogumili 
za nastop na zahtevni dirki. 
»Nekaj zanimanja je bilo, a 
se na koncu ni nihče opogu-
mil. Vsekakor tudi električ-
na kolesa postajajo vse bolj 
razširjena, tako da verjame-
mo, da bo v naslednjih letih 
zanimanja več,« je povedala 
Nika Vrhovnik s Kolesarske-
ga društva Alpe, kjer so z 
udeležbo na letošnjem ma-
ratonu zadovoljni. Še pose-
bej jih veseli, da sicer težka, 
a lepa gorska trasa, ki ponu-
ja precej lepih razgledov v 
Kamnik, privablja tudi vse 

več kolesarjev iz drugih 
držav. »V zadnjih letih se 
tekmovanja redno udeležuje 
okoli šeststo kolesarjev, kar 
je očitno nekakšen kazalnik, 
koliko jih lahko tako zahte-
ven maraton prevozi. Veseli 
smo, da je vsako leto več tuj-
cev. Letos smo jih našteli 72 
iz desetih držav. Prišli so 
celo iz Finske, Nizozemske, 
Belgije in Velike Britanije. 
Tudi Hrvatov in Avstrijcev 
je vsako leto več, Italijani pa 
so tako ali tako že stalnica 
na maratonu,« je zaključila 
Nika Vrhovnik.

Na Maratonu Alpe 
vse več tujcev
Maraton Alpe Scott postaja vse bolj mednarodno obarvan. Letos se ga je udeležilo 72 tujih kolesarjev.

Maraton Alpe je letos privabil okoli petsto sedemdeset kolesarjev. / Foto: Aleš Senožetnik

Kristijan Erjavec

Črna na Koroškem – Koro-
ška je bila konec junija v 
znamenju gorskokolesar-
skega festivala Black Hole. 
Po odpovedi dirke gorskih 
kolesarjev v krosu za mlade 
– odplaknil jo je dež – so se 
pomerili za naslove držav-
nih prvakov. 

Na 62-kilometrski razdalji 
je v članski moški elite kate-
goriji do naslova najboljšega 
v Sloveniji prikolesaril Luka 
Tavčar, ki je za dobre tri mi-
nute ugnal klubskega kole-
ga Boštjana Hribovška. Na 
četrtem mestu je – po teh-
ničnih težavah – končal še 
tretji calcitovec v tej katego-
riji Gregor Krajnc. Tretji čas 

absolutno je postavil Rok 
Naglič, ki je tako prišel do 
naslova državnega prvaka 
med mlajšimi člani.
»Že na papirju je bil maraton 
z 62 kilometri in 2800 metri 
vzpona videti kot konkreten 
zalogaj in v praksi ni bilo nič 
drugače, le vzpona je bilo za 
550 metrov manj. Calcitovci 
smo imeli močno ekipo in že 

kmalu po startu smo se z Bo-
štjanom, Rokom in Gregom 
odcepili od ostalih. Dobro po-
lovico tekme smo večinoma 
ostali skupaj, potem pa je Gre-
ga na spustu skrivil menjal-
nik, jaz pa sem dobil defekt. 
Po uspešnem servisu s CO2-
bombico sem se odpravil na 
lov za Boštjanom in Rokom. 
Uspelo mi ju je ujeti in do ci-
lja mi je uspelo pridobiti še 
nekaj prednosti. Z osvojeno 
majico sem seveda zelo zado-
voljen,« je pojasnil Tavčar.
V ženski članski elite katego-
riji je bila na startu le Tina 
Perše in v svojem ritmu pre-
magala razdaljo za naslov.
V kategoriji U17 je imel kam-
niški klub na startu tri tekmo-
valce, najboljši med njimi je 
bil na koncu Matic Kranjec 
Žagar na tretjem mestu. Pred 
njim sta končala Teo Pečnik 
in Jakob Klemenčič, ki je mla-
dega calcitovca na koncu pre-
hitel le za dve sekundi. Jernej 
Hribar je bil peti, Jaka Star-
man sedmi.
V konkurenci do 19 let je 
Mihael Štajnar osvojil drugo 
mesto, boljši od njega je bil 
le Miha Klemenčič.

Kamničani s tremi prvaki
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Irena Bizjak, Sožitje 
Kamnik

Kamnik – Državne igre Spe-
cialne olimpijade Slovenije 
so potekale v začetku junija 
pod geslom Sodelovanje 
omogoča sobivanje. Iz 
Društva Sožitje Kamnik sta 
se jih udeležila Marinka 
Drolec in Miha Dacar. Kvota 
dveh tekmovalcev je bila do-
ločena na regijskem nivoju. 
Kot kriterij za uvrstitev smo 
upoštevali rezultat na regij-
skih igrah, ki so letos pote-
kale v Domžalah, in samo-
stojnost tekmovalcev, kar 
pomeni, da zmorejo slediti 
tekmovanju tudi brez vse-
skozi prisotnega trenerja, 
spremljevalca.
Vtisi o tridnevnih igrah, or-
ganiziranih v Ljubljani, so 
neponovljivi.
V petek zvečer je v hali Tivoli 
potekalo odprtje z mimoho-
dom ekip iz vse Slovenije in 
prižigom olimpijskega ognja. 
Po programu otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potreba-
mi iz vseh enot Osnovne šole 
Janeza Levca kot organizator-
ja iger je športnike med dru-

gimi opogumila varuhinja 
človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer.
V soboto dopoldne so bila v 
Športnem parku Kodeljevo 
izpeljana predtekmovanja in 
uvrstitev športnikov v skupi-
ne s primerljivim rezultatom.
Popoldanski čas je bil zapol-
njen s številnimi animacija-
mi, ustvarjalnimi delavnica-
mi, nastopi, predstavitvijo 
gasilcev, reševalcev, poli-
cistov in njihovih psov. Naša 
športnika je navdušilo sreča-

nje z igralci Ene žlahtne što-
rije, koncert Trkaja in Nipke-
ja, zaplesala sta ob pesmih 
Vilija Resnika, sodelovala 
prav v vseh delavnicah, boža-
la kače, se navduševala nad 
veščinami policijskih psov, 
pomagala gasilcem, se pri re-
ševalcih učila pomoči solju-
dem v stiski in se vmes slad-
kala s palačinkami in sladole-
dom.
V soboto je na Fakulteti za 
šport potekal zdravstveni 
program. Organizatorji so 

pripravili preglede oči, kjer 
so športniki, ki potrebujejo 
nova očala, ta dobili brezplač-
no, ostali pa so prejeli sončna 
očala. 
Ob tem je potekal tudi pro-
gram promocije zdravja, kjer 
so športnike izmerili – po ne-
kaj letih pa merili tudi ko-
stno maso, ki je zelo po-
memben podatek za kako-
vost kosti. Pripravljene so 
imeli tudi nove promocijske 
materiale, prek katerih je po-
tekalo kratko izobraževanje 
športnikov za boljši življenj-
ski slog. Vse skupaj so po-
skušali narediti čim bolj za-
bavno in prijetno! 
Tudi nedelja je bila tekmoval-
ni dan. Tristo petdeset špor-
tnikov je tekmovalo v atletiki, 
kolesarjenju, plavanju, bali-
nanju, judu, nogometu, ko-
šarki in namiznem tenisu po 
različnih športnih lokacijah 
širom Ljubljane. Miha in Ma-
rinka sta tekmovala v atletiki: 
Miha v teku na sto metrov, 
kjer je v hudem tempu osvoji 
drugo mesto in srebrno me-
daljo, Marinka pa je v metu 
žogice v močni konkurenci 
osvojila četrto mesto.

Na specialni olimpijadi
Društvo Sožitje Kamnik je sodelovalo na 18. poletnih državnih igrah Specialne olimpijade Slovenije.

Junija so potekale državne igre Specialne olimpijade 
Slovenije. / Foto: Sožitje Kamnik

Rudi Ocepek

Gozd – V soboto, 23. junija, 
se je 134 bosonogih pohod-
nikov znova zbralo na do-
mačiji Jožeta Sodnika na 
Gozdu in se podalo na Vo-
var. Organizatorji so pod 
vodstvom Pavla in Irene 
Žvelc krožno progo že pred 
začetkom pohoda označili 
in očistili, pohodnike pa 
postregli z malico in jim po-
delili majice. Pred odhodom 
jih je blagoslovil župnik Pa-
vel Pibernik, nato pa so kre-
nili na nekaj manj kot petki-
lometrsko pot, ki so jo us-
pešno premagali tako starej-
ši kot mlajši pohodniki. Na 
vrhu so potegnili za vrvico 
zvončka želja, se odžejali in 
se odpravili nazaj v dolino, 

kjer jih je že čakalo okrepči-
lo. Udeleženci so dobili 
praktična darila, tisti, ki so 
celotno pot prehodili bosi, 
pa še medaljo, ki jih bo spo-
minjala na udeležbo na bo-
sonogi pohod na Vovar.
Letošnja najmlajša pohodni-
ka sta bila petletna Eva Ajdo-
vec in komaj triletni Nejc 
Avbelj, najstarejša pa 77-le-
tna Joži Klemenc in 83-letni 
Vilijem Dolenc. Pohoda pa 
se je udeležila tudi štiričlan-
ska družina Ajdovec iz 
Homca. Za mednarodno 
udeležbo pa je poskrbel za-
konski par iz Nizozemske. 
Za pesem so poskrbeli člani 
kvarteta Homški ptički, ki 
so se prav tako udeležili bo-
sonogega pohoda. S svojo 
prisotnostjo je pohodnike 

počastil tudi Janez Repnik, 
najstarejši udeleženec na 
prvem in drugem pohodu.
Kot pravijo ljubitelji bose 
hoje, je ta koristna tako za 
mlajše kot starejše. Bosa 
hoja spodbuja razvoj stopal-
nih mišic in vezi, kar je po-
goj za krepitev stopalnih lo-
kov, glavnih blažilcev sil, ki 
pri hoji in teku delujejo na 
stopalo. "Ne izboljša le teles-
ne drže, ampak tudi ravno-
težje in koordinacijo telesa. 
Draženje podplatov, ki so v 
neposrednem stiku s podla-
go, spodbuja delovanje mož-
ganov in drugih organov, 
kar izboljša zdravje, spomin 
in preprečuje prezgodnje 
staranje," so si enotni boso-
nogi, ki se bodo na pot poda-
li tudi prihodnje leto.

Bosonogi znova na Vovar
Med 134 bosonogimi pohodniki, ki so se konec junija podali na Vovar,  
je najmlajši štel tri leta, najstarejši pa 83.

Udeleženci letošnjega bosonogega pohoda na Vovar / Foto: arhiv organizatorja

Aleš Senožetnik

Zgornje Palovče – V začetku 
julija so na Budnarjevi do-
mačiji v Zgornjih Palovčah 
že četrtič po vrsti pripravili 
delavnico izdelovanja punčk 
iz sivke, ki sta jo vodili Tina 
in Branka Rozman, tudi si-
cer redni gostji dogodkov na 
domačiji. 
Kot nam je povedal Grega 
Ugovšek, predsednik Turi-
stičnega društva Kamn'k, so 
se udeleženci lahko sami 

preizkusili v izdelovanju 
punčk, ki so zaradi prikup-
nosti in dišeče sivke primer-
ne za darila ali pa popestri-
tev doma. 
Tudi konec avgusta bodo na 
svoj račun prišli ljubitelji 
ročnih spretnosti, saj na 
Budnar'ci pripravljajo delav-
nico na temo šivanja. Zače-
tek jeseni pa bo privlačen 
tudi za otroke, ki se bodo 
lahko udeležili pravljičnega 
popoldneva z Ivanko Uča-
kar.

Na Budnarjevi domačiji 
lutke iz sivke

Na Budnarjevi domačiji so pripravili delavnico 
izdelovanja lutk iz sivke, pester program pa 
napovedujejo tudi v prihodnje.

Pod spretnimi rokami udeležencev delavnice so nastajale 
punčke iz sivke. / Foto: Turistično društvo Kamn'k
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Maša Likosar

Kamnik – "Ideja o slikanici 
se je rodila precej spontano. 
V slovenskem knjižnem pro-
storu sem iskala nekaj po-
dobnega, pravljične zgodbe, 
kjer otroci prevzamejo vlogo 
glavnega junaka, se soočijo z 
lastnimi čustvi, se jih učijo 
izraziti na pravilen način ter 
pridobijo vero in zaupanje 
vase," pojasni Petra Šuštar, 
doma s Sel pri Kamniku, in 
nadaljuje: "Odrasle mnogo-
krat prehitevajo misli, ko jih 
obtežijo skrbi in zakrči strah. 
Za otroke večkrat zmotno 
mislimo, da jih taki občutki 
ne dosežejo, pa temu ni tako. 
Tudi oni se soočajo z negoto-
vostjo, strahom in žalostjo, 
zato je pomembno, da jih že 
dovolj zgodaj naučimo, da so 
vsi občutki, tako prijetni kot 
tudi tisti manj prijetni, nekaj 
povsem običajnega, pred-
vsem pa jih moramo naučiti 
izraziti čustva na pravilen 
način." 
Ker Petra že od nekdaj rada 
piše, se je odločila, da se 
sama potopi v svet pravljič-
nih meditacij. Napisala jih je 
več ter jih uporabljala v šoli 
in na igrivih meditativnih de-
lavnicah za otroke, ki jih vodi 
sama. "Ko sem našla še ilu-
stratorko Zorano Živić, s ka-

tero sva se takoj ujeli, sva 
skupaj ustvarili prvo slikani-
co Smaragdni gozd želja, ki 
je izšla v tiskani obliki." 

Vlogo glavnega junaka 
prevzame otrok
Zgodba slikanice nas pope-
lje v smaragdni gozd, do ka-
terega posameznik pride s 
čarobno kočijo. Na svoji poti 
srečuje različne živali: pojo-
če ptičke, ki odganjajo skrbi, 
leva, ki s svojim rjovenjem 
odganja strahove, medveda, 
ki z objemom premaguje 
žalost, pa navihano veverico, 
poskočnega zajčka, zvito li-
sico in prikupno srno, ki 
boža z dolgimi trepalnica-
mi. V drugem delu pa z ži-
valskimi prijatelji zre v 
nebo, opazuje zvezdne 
utrinke in si lahko zaželi ne-
skončno želja.
"Pravzaprav se ta domišljijska 
zgodba, ki ji lahko rečemo 
tudi pravljična meditacija, od 
običajnih razlikuje le po tem, 
da vlogo glavnega junaka v 
zgodbi prevzame otrok sam. 
On je tisti, ki potuje po gozdu, 
ki spušča svoje skrbi, prema-
guje strahove in zdravi žalost. 
On je tisti, ki na koncu ugoto-
vi, da zna in zmore in da je v 
življenju zares mogoče vse," 
pojasnjuje Petra in nadaljuje: 
"Ob takem branju oz. poslu-

šanju zgodbe se otrok že zgo-
daj nauči, kako se umiriti in 
kako izpustiti težka čustva. 
Spozna, da je povsem običaj-
no, če včasih občuti strah in 
žalost, in da to ni ovira, da 
kljub temu sledi svojim ži-
vljenjskih sanjam." 
Petra je po poklicu profeso-
rica športne vzgoje, zapo-

slena na Osnovni šoli Rodi-
ca, kjer dela v podaljšanem 
bivanju. "Letos sem pouče-
vala drugošolce, s katerimi 
smo vsakodnevno izvajali 
različne sprostitvene vsebi-
ne: jogo, kratke vizualizaci-
je, različne dihalne vaje, ta-
pkanje, pravljične meditaci-
je. Vse te vsebine so dobro-

Tudi otrok občuti strah in žalost
Učiteljica športne vzgoje Petra Šuštar je v sodelovanju z ilustratorko Zorano Živić pred kratkim izdala slikanico Smaragdni gozd želja, ki je namenjena 
tako otrokom kot tudi odraslim, ki želijo pobožati svojo dušo in popestovati svojega notranjega otroka.

"Tudi otroci se soočajo z negotovostjo, strahom in žalostjo, 
zato je pomembno, da jih že dovolj zgodaj naučimo, da so 
takšni občutki nekaj povsem običajnega," pravi Petra 
Šuštar. / Foto: osebni arhiv Petre Šuštar

"Pravzaprav se ta domišljijska zgodba, ki ji 
lahko rečemo tudi pravljična meditacija, od 
običajnih razlikuje le po tem, da vlogo glavnega 
junaka v zgodbi prevzame otrok sam. On je tisti, 
ki potuje po gozdu, ki spušča svoje skrbi, 
premaguje strahove in zdravi žalost. On je tisti, 
ki na koncu ugotovi, da zna in zmore."

došel odziv na glasen in hi-
ter svet, ki ga občutijo že 
otroci.

Sprostitvene tehnike so 
odlična življenjska 
popotnica
Moji učenci so minute za 
sprostitev res dobro sprejeli, 
moram pa poudariti, da sem 
jih seveda vedno ovila v otro-
kom prilagojen način. Neka-
teri učenci so proti koncu 
šolskega leta že sami sestav-
ljali svoje vaje za sprostitev, 
pisali kratke pravljične vizu-
alizacije in podobno, tako da 
je to le potrditev, kako so 
otroci dovzetni za tovrstne 
vsebine, ki so odlična ži-
vljenjska popotnica, saj se 
vsak vsaj enkrat v življenju 

znajde v težjih okoliščinah 
in takrat je res dobrodošlo, 
če že pozna tehnike, ki mu 
lahko pomagajo do boljšega 
psihofizičnega počutja."
V jeseni Petra obljublja še 
nekaj prav posebnega. 
"Abonma Moje velike ča-
rovnije, kjer bomo na me-
sečnih igrivih meditativnih 
delavnicah na zabaven, pra-
vljičen in otrokom prilago-
jen način iskali pot do no-
tranjega miru, sreče in kre-
iranja svetle prihodnosti." 
Ob vprašanju, ali bo izdala 
še kakšno slikanico, pa od-
govori: "Vsekakor, kar ne-
kaj jih imam že napisanih, 
čakajo le, da uzrejo luč sve-
ta in posvetijo v življenja 
drugih." 

Organizator :
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IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

(ob prijavi 40 gostov)
Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express – dodatni odhod

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu. 
1. dan: Najprej se bomo odpeljali do Lugana, kjer bomo imeli postanek. Sledi 
vož nja v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade, nato 
vožnja v mesto Bellinzona. Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so 
varovali vstop v dolino in je uvrščena na seznam Unesca.  
2. dan: Po zajtrku bomo pot nadaljevali proti mestu Chur, ki je najstarejše švicarsko 
mesto. Sledi vožnja v St. Moritz,  kjer bomo presedli na vlak Bernina Express. 
Doživetja, razgledi in narava, ki jo bomo srečevali na poti, so edinstveni! Peljali se 
bomo po delu trase železniške proge; izstopili bomo v Tiranu, na italijanski strani 
prelaza.   
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali po dolini Camonica, ki slovi po risbah, ki so jih 
tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na različne načine vrezovali v gladke skalne 
površine, prikazujejo pa dogodke iz vsakdanjega življenja. Od tu se bomo odpeljali 
do slikovitega jezera Iseo, ki ga krasi jezerski otok Montisola. Postanek bo tudi v 
slikoviti vasici Iseo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v 
dvoposteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. 
Moritz, ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/20 13 220, Škofja Loka – 04/51 70 
305, Radovljica – 04/53 20 445; Jesenice – 04/58 09 755,  
Ljubljana – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,  
Tržič – 04/59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Kamniški sudoku

"Letos sem poučevala drugošolce, s katerimi 
smo vsakodnevno izvajali različne sprostitvene 
vsebine: jogo, kratke vizualizacije, različne 
dihalne vaje, tapkanje, pravljične meditacije. Vse 
te vsebine so dobrodošel odziv na glasen in hiter 
svet, ki ga občutijo že otroci. Moji učenci so 
minute za sprostitev res dobro sprejeli. Nekateri 
učenci so proti koncu šolskega leta že sami 
sestavljali svoje vaje za sprostitev, pisali kratke 
pravljične vizualizacije. To je le potrditev, kako 
so otroci dovzetni za tovrstne vsebine."
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Prireditve

petek, 20. julija 2018

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 20. julij, od 18. do 23. ure, park Evropa

Kul Petek
Gostinci iz Kamnika in okolice bodo v parku Evrope ponujali 
prvovrstno hrano, ki jo bodo pripravili pred vami. 

Ker pa je kulinarika močno povezana z ambientom, v katerem je hra-
na postrežena, bo tudi letos kulinarične večere v parku Evropa spre-
mljala kvalitetna živa glasba. Tokrat boste lahko prisluhnili kantri 
glasbi v izvedbi Mali oglasi Band.

Petek, 27. julij, od 18. do 23. ure, park Evropa

Kul Petek
Tokrat boste lahko prisluhnili irski glasbi v izvedbi zasedbe 
Noreia.

Petek, 3. avgust, od 18. do 23. ure, park Evropa

Kul Petek
Tokrat boste lahko prisluhnili filmski glasbi v izvedbi Urške 
Orešič.

Petek, 10. avgust, od 18. do 23. ure, park Evropa

Kul Petek
Tokrat boste lahko prisluhnili glasbi po izboru ekipe 
Kamfesta.

Petek, 17. avgust, od 18. do 23. ure, park Evropa

Kul Petek
Tokrat boste lahko prisluhnili glasbi po izboru ekipe 
Kamfesta.

DOM KULTURE KAMNIK

Četrtek, 26. julij, ob 18. uri, dvorišče Doma kulture 

Kamnik
Poletje pod krošnjo: Moje prav(lj)ice (Nefestival gledališča 
zatiranih)

Otroška predstava (5+). Vstop prost!

Prireditve v juliju in avgustu

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

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

Četrtek, 2. avgust, ob 20. uri, dvorišče Doma kulture 

Kamnik
Poletje pod krošnjo: Hannah James (Festival Plavajoči grad)

Etno koncert (UK). Vstop prost!

Četrtek, 9. avgust, ob 20. uri, dvorišče Doma kulture 

Kamnik
Poletje pod krošnjo: Trio Šardone: Ala Kart

Improvizirana glasbena predstava. 

Vstop prost!

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 21. julij, od 10. do 15. ure, vhod v park
Slikarska delavnica

Ljubitelje risanja in slikanja vabimo, da se nam pridružite na slikar-
skih delavnicah, kjer boste pod vodstvom slikarke in likovnega peda-
goga risali/slikali na prostem, v primeru slabega vremena pa v prosto-
rih AVP. Delavnica je brezplačna. Plača se vstopnina v park. Obvezna 
prijava do petka, 20. 7., na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 21. in 28. julij, 4. in 11. avgust, od 18. do 20. 

ure, Spodnji angleški park,
Mantra Gajatri

Hvalnico soncu, Mantro Gajatri, bomo ponavljali in peli za mir v tele-
su, umu in duši na ravni posameznika, naroda in sveta. Vodenje de-
lavnice je brezplačno. Plača se vstopnina v park. Delavnica se bo izva-
jala ob vsakem vremenu.

Nedelja, 22. in 29. julij, 5. in 12. avgust, od 17.30 do 19. 

ure, pod brezami na otroškem igrišču
Joga v parku, rekreacija

Pridružite se vadbi joge, saj redna vaba joge razvija zdravje, skla-
dnost in uravnoteženost uma, telesa in duše. Rekreacija je brezplač-
na. Plača se vstopnina v park. Več informacij na https://www.jvvz.
org/domzale.

Petek, 27. julij, 3., 10. in 17. avgust, od 18. do 19. ure, 

spodnji angleški park
Petje zvoka OM – OM Chanting, delavnica

Na srečanju boste tudi sami preizkusili skupinsko zdravilno tehniko 
petja zvoka OM – OM Chanting. Delavnica je brezplačna. Plača se 
vstopnina v park. Delavnica se bo izvajala ob vsakem vremenu.

 

Od ponedeljka, 30. julija, do petka, 3. avgusta, od 8. 

do 16. ure, park
Naravoslovne počitnice – poletno varstvo, plačljivo

Otroci se bodo družili v naravi, raziskovali okolje ter opazovali živali 
in rastline. Varstvo otrok z animacijo je plačljivo. Več informacij in 
prijave na spletni strani http://sadmavrica.si/nova/naravoslovne-po-
citnice-3/.

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ

Nedelja, 29. julij, ob 9. uri, Kamniška Bistrica – Piknik 

center pri Jurju 
19. gorski tek na Grintovec

Mednarodna tekma, tekma za Pokal Slovenije in za Tekaški pokal 
Občine Kamnik. Start ob 9.00, slovesna podelitev medalj ob 15.00.

Alenka Brun

Snovik – Terme Snovik so 
že šestnajstič gostile Postrvi-
jado, kjer je letos zmagal 
ženski dvojec, ki je pripravil 
postrvji »štrudelj« z zele-
njavno omako. Zmagovalni 
krožnik je bil delo tekmo-
valk Petre Zlatoper in Pie 
Kozinc, komisijo pa je prep-
ričal tako z videzom kot oku-
som.
Na tekmovanju, ki je zabav-
no in obenem poučno, glav-
no zvezdo krožnika pa pred-
stavlja tuhinjska postrv, je 
drugače sodelovalo pet ekip. 
Poleg zmagovalnega para še 
Jasmina Imanovič in Peter 
Leskovar, Mitja in Božidara 
Omerzu, Martina Klodič in 
Anže Veršnik; iz Zagreba pa 
sta se tekmovanja udeležili 
Anica in Marina Živković. 
Mama in hči sta pripravili 
popečene postrvje fileje z 
zelenjavnimi kroglicami in 
čemaževo omako; filirano 
postrv s tortelini, polnjeni-

mi z jurčki, skuto in v omaki 
iz smetane ter pršuta sta 
postregla Jasmina in Peter; 
Mitja in Božidara sta se od-
ločila za ocvrto postrv s pire-
jem iz sladkega in navadne-
ga krompirja ter zelenjavo, 
pogumno pa sta se trisa po-
strvjega krpača lotila Marti-
na Klodič in Anže Veršnik.
Osrednji gost dogodka je bil 
tokrat predsednik Društva 
kuharjev in slaščičarjev Slo-
venije Tomaž Vozelj, ki je 
bil tudi v komisiji, a je že 
med nastajanjem krožnikov 
svetoval tekmovalcem, kako 
lahko svojo jed izboljšajo. 
Strokovno komisijo pa so 
sestavljali še idejni oče Po-
strvijade Stane Omerzu, do-
mačin Srečo Urankar, ki je 
obiskovalce seznanil tudi s 
košnjo po starem – ta je isto-
časno potekala v okolici 
Snovika, Damjan Krašovec 
in Damir Salajko iz Ribiške 
družine Bistrica Domžale. 
Dogodek je povezovala Sabi-
na Romšak.

Zmagal je postrvji 
»štrudelj«

Udeleženci letošnje Postrvijade v Snoviku / Foto: Alenka Brun

Aleš Senožetnik

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik bo 
13. oktobra desetič organizi-
ral Veronikin tek. Tako kot 
lani se bodo tudi tokrat teka-
či lahko podali na desetkilo-
metrsko traso, ki bo v enem 
krogu potekala po Kamniku 
in okolici, štart in cilj tekmo-
vanja pa bosta na Glavnem 
trgu. Kot je povedal Franci 
Kramar, vodja športnega 
programa na zavodu, so se 
za vnovično organizacijo 
teka v enem krogu odločili 
zaradi odličnih odzivov, ki so 
jih lani prejeli od tekačev. 

Predprijave na Veronikin 
tek so možne preko spletne-
ga portala Prijavim.se, ali na 
Turistično informativnem 
centru v Kamniku vsak dan 
med 9. in 16. uro. Za večje 
skupine in klube pa je sku-
pinska prijava možna tudi 
na elektronski naslov franci.
kramar@visitkamnik.com. 
Startnina v predprijavi do 
10. oktobra znaša deset 
evrov, nato pa 15 evrov. 
Poskrbljeno bo tudi za otro-
ke (letnik 2003 in mlajši), ki 
se bodo preizkusili na tisoč-
metrski razdalji po Kamni-
ku. Cicibani, učenci in dija-
ki so startnine oproščeni.

Predprijave na 
Veronikin tek

Oktobra bo desetič potekal Veronikin tek. 
Predprijave so že odprte.

Medijski pokrovitelj
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Zahvale

23petek, 20. julija 2018

ZAHVALA

Kako bi dihal rad, poslušal, gledal, 
sedel med vami, katero vmes povedal, 
pa me tišči teptan grob preran. 

 
V 54. letu se je  
od nas poslovil naš dragi

 

Janez Repnik
iz Rudnika pri Radomljah

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, kolektivu Milaxa, sošolcem in razrednikom 7. a 
OŠ Preserje, 2. f GSŠRM, 1. s SŠ Domžale in vsem, ki ste 
nam pomagali med boleznijo in nam v težkih trenutkih 
stali ob strani.
Hvala za cvetje, sveče, darove in spremstvo na njegovi 
zadnji poti.

 
Žalujoči: Milena, David, Anamari in Pia

ZAHVALA

Ni je večje bolečine, 
kot v dneh žalosti nositi v srcu 
srečnih dni spomine.
(Dante)

 
 

V 82. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek 

Anton Hribar
p. d. Blažkov Tone iz Poljane

 
Ob tej boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sosedom, pri-
jateljem, sorodnikom za besede tolažbe, sveče, cvetje ter 
darovane maše. Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju: 
reševalcem, zdravnikom UKC Ljubljana. Zahvaljujemo 
pa se tudi župniku g. Danijelu Kaštrunu za opravljeno 
pogrebno mašo, govorcema g. Vrankarju ter g. Romšaku 
za lep nagovor in pevcem za pesmi slovesa. Vsem iskre-
na hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 80. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, tašča, sestra, teta in svakinja

Ivana Žagar 
roj. Hafner, iz Duplice pri Kamniku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za 
izrečena sožalja, vsak stisk roke, topel objem, darovano 
cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti in se je boste spominjali.

Žalujoči vsi njeni
Junij 2018

ZAHVALA

Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, 
kako me izvabljaš iz nizkih ravan 
v poletni vročini na strme vrhe, 
da tam si spočije v samoti srce …
Oj Triglav, moj dom,  
kako si krasan, kako si krasan ...
(Matija Zemljič/Jakob Aljaž)

V Triglavski severni steni je sklenil svojo življensko pot

dr. Klemen Pavlič
1990–2018

Ob njegovi nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo 
vsem, ki ste se spomnili nanj in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti, še posebej sosedom, prijateljem iz vasi, 
iz srednješolskih in fakultetnih dni, sodelavcem in pri-
jateljem iz Inštituta za biomedicinsko informatiko ter 
kolegom iz PD Kamnik, pevcem iz Vranje Peči z organi-
stom Alešem, pevcem iz Šmartna in Ljudskim pevcem, 
g. Klobčarju za melodije na violini in g. župniku Simonu 
Lorberju za izbrane besede slovesa. Hvala za spominske 
besede prijateljev iz vasi in za nagovor predstavnika AO 
Kamnik. Hvala tudi vsem, ki ste darovali za maše, za 
GRS Kamnik in za IBMI za področje raziskav raka. 

mami Irena, ati Janez, Domen, Anuša in vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu je odšel k Bogu naš 
dragi ata, dedi, pradedi, tast in 
brat 

Franc Hribar
Slaparjev ata z Laz v Tuhinjski dolini

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem za vso pomoč in prijaznost, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in spremstvo 
na njegovi poslovilni poti.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljeno sveto mašo 
in pogrebni obred, Branetu za besede slovesa, hvala tudi 
pevcem in trobentaču. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega ata imeli radi 
in ga boste ohranili v svojem srcu.

Vsi njegovi
Julij 2018

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

V 77. letu nas je zapustil

Alojz Perne 
z Glavarjeve ceste 21 v Komendi

Ob boleči, nepričakovani izgubi našega moža, očeta, 
deda, tasta in brata se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Zahvala vsem 
sosedom, ki ste nam bili v težkih trenutkih v oporo. Hvala 
za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvala gospo-
du župniku Petru Steletu za lep pogrebni obred in sveto 
mašo. Hvala pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču. 
Hvala ge. Ireni in ge. Nataši Markič za vso pomoč. Zahva-
ljujemo se vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem in vsakemu pose-
bej iskrena hvala, ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Čudno,
kako prazen svet se zdi,
ko tebe več ni ...

V 97. letu je za vedno zaspala naša draga mama

Barbara Klopčič 
iz Lok v Tuhinju

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ji 
pomagali in jo imeli radi. Hvala vsem, ki ste prispevali za 
cerkev in svete maše ter darovali cvetje in sveče.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot ali pa 
bili samo v mislih z njo. 

Vsi njeni

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini 
bo vsak naš korak 
spremljal v tišini. 

 
Tiho se je poslovil mož, oče, 
dedek in pradedek

 
Viktor Vavpetič st.

upokojeni krojač iz Podgorja

 Žalujoči vsi njegovi
Julij 2018

Aleš Senožetnik

Kamnik – Glavna novost 
naslednje sezone je prevetri-
tev nekdanjega Abonmaja 
Stand up, ki se iz Kluba 
Kino dom seli v veliko dvo-
rano kamniškega kulturne-
ga doma. Ljubitelji komedi-
je si bodo lahko ogledali pet 
izbranih predstav sloven-
skih gledališč. Novo je tudi 
ime abonmaja, ki se odslej 
imenuje Kam'na'smeh. 
»Minulo gledališko sezono 
smo pozorno spremljali od-
zive naših abonentov in 
ostalih obiskovalcev ter 
večkrat slišali izraženo željo 
po abonmaju, ki bi vključe-
val komedije. Zato smo se 
odločili, da nekdanji abon-
ma, ki je vključeval standup 
in improvizacijske predsta-
ve, preoblikujemo v abon-
ma, sestavljen iz izbranih 
komedij slovenskih profesi-
onalnih gledališč,« je pove-
dal vodja oddelka kulture na 
Zavodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Tomaž Si-
metinger. V Dom kulture 
Kamnik tako prihajajo ko-

medije SiTi Teatra, SNG 
Drame Ljubljana, SLG Ce-
lje, Mestnega gledališča Ptuj 
ter Drame SNG Maribor.
Tudi v prihodnji gledališki 
sezoni bodo obiskovalci lah-
ko vpisali Maistrov abonma, 
ki bo vključeval predstavo Re-
alisti SNG Nova Gorica, člani 
SLG Celje bodo uprizorili 
dramo Mučenik, Prešernovo 
gledališče Kranj pa Teror. Na 
sporedu bo tudi predstava 
Angel pozabe SNG Drama 
Ljubljana in komedija Bog 
masakra SNG Maribor.
Na svoj račun bodo prišli 
tudi najmlajši. Abonma 
Kam'nček ponuja pet pred-
stav.
Vpis abonmajev za doseda-
nje abonente, ki bi radi ob-
držali svoj sedež, bo potekal 
od 3. do 17. septembra, za 
nove abonente pa od 18. sep-
tembra do 1. oktobra. Vpis v 
novi abonma Kam'na'smeh 
pa bo potekal od 3. sep-
tembra do 1. oktobra. V času 
Kamfesta ter Dnevov naro-
dnih noš in oblačilne dediš-
čine bodo abonmaje na voljo 
po predprodajni ceni.

Vpis abonmajev

Dom kulture Kamnik tudi v prihajajoči sezoni 
ponuja abonmaje, ki se jim letos pridružuje 
abonma Kam'na'smeh.
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PRILAGODLJIVI 
DIGITALNI MERILNIKI
NADZOR OPRIJEMA 
GRIP CONTROL

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

SUV
PEUGEOT3008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število 
delcev: od 0,01 do 20,36. 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 3008 Active (1,2 PureTech 130), bela banquise barva; maloprodajna cena z DDV je 22.550 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 261 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17.05.2018 znaša 10,4% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 15.785 EUR; skupni znesek za plačilo 28.157 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI 
SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SUVERENO IZJEMEN,  
V VSEH POGLEDIH

Alenka Brun, Aleš 
Senožetnik

Kamnik – Kadar jo organiza-
torjem sicer zagode zadnje 
čase muhasto vreme, potem 
večerno druženje v parku 

Evropa, ki se vsak petek 
spremeni v udobno kombi-
nacijo dnevne sobe z jedilni-
co z ležalniki, kjer nudijo 
okusne grižljaje, za glasbe-
no vzdušje pa skrbijo različ-
ni bendi z različnimi 

zvrstmi glasbe, odpade. V 
nasprotnem primeru pa so 
Kul petki dobro obiskani. 
Pridejo domačini, pa tudi s 
kakšnega drugega konca 
Slovenije se ljudje pripeljejo 
na okusne, že tudi lanskole-
tne uspešnice. Za Mojčine 
svinjske »bombette« ali ko-
zarec Menin’cevega piva 
povpraševanja med obisko-
valci ne zmanjka. Druženje 
traja od 18. do 23. ure, kogar 
srbijo pete, se ob zvokih žive 
glasbe lahko tudi zavrti. Od 
glasbenih žanrov na letoš-
njem glasbenem odru Kul 
petkov lahko spremljamo 
vse od bluza do filmske glas-
be. Za vzdušje na zadnjih 
dveh večerih pa bo poskrbe-
la ekipa Kamfesta.

Park so popestrili tudi 
otroci na počitniškem 
varstvu
Svoj delež k poletni podobi 
parka Evropa pa so dodali 
tudi najmlajši. Otroci, ki so 
vključeni v počitniško 
varstvo v okviru Društva po-
čitniško varstvo Kamnik, so 
namreč pobarvali zid v par-
ku in poskrbeli za lepši am-
bient. S pomočjo šablon pa 
so pokazali, kako sami vidijo 
kulinarične petkove večere. 
Ena od tem počitniškega 
varstva je namreč tudi hra-
na. Otroci so v začetku poči-
tnic obiskali kamniško tr-
žnico in se srečali z lokalni-
mi pridelovalci hrane, ter 
tako spoznali razliko med 
hrano kupljeno v trgovini in 
lokalno pridelano hrano, 
svoje znanje pa so pokazali 
na Mali tržnici počitniškega 
varstva.

Poletni okusi znova v Kamniku
Ker so bili kulinarični večeri v parku Evropa uspešnica lanskega poletja, se je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik odločil, da letos zgodbo ponovi. 
Kul petke bo park gostil vse do 17. avgusta.

Kul petki v Park Evropa privabljajo številne Kamničane. / Foto: Alenka Brun

Dobro obiskane stojnice z različnimi dobrotami lokalnih 
gostincev. / Foto: Alenka Brun

Na drugem Kul petku je za glasbeno vzdušje skrbela 
zasedba Swingwagon. / Foto: Alenka Brun

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

Park so polepšali tudi otroci v okviru počitniškega varstva.
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