
OGLASITE SE NA DRUŠTVU LIPA DOMŽALE  
ali nas pokličite na 041 727 873 ali 01 722 66 70.  

SENIORJI, OBOGATITE   
SVOJE ŽIVLJENJE Z NOVIMI  
AKTIVNOSTMI IN ZNANJEM. 

D
R

U
ŠT

VO
 L

IP
A 

D
O

M
ŽA

LE
, L

JU
B

LJ
AN

SK
A 

C
ES

TA
 5

8,
 D

O
M

ŽA
LE

M
on

na
 L

is
a 

d.
o.

o.
, K

id
rič

ev
a 

ce
st

a 
75

, Š
ko

fja
 L

ok
a

Ča so pis ob či ne Kamnik, 23. september 2016, leto 1, šte vil ka 16 

Fo
to

: R
o

k 
H

ri
ba

r

Rok Hribar

Kamnik – Učenci Osnovne 
šole Toma Brejca so v petek, 
9. septembra, na Bledu že 

drugič zapored postali zma
govalci velikega slovenskega 
finala v Žogariji.

Zmagovalci Žogarije

16. stran

Jasna Paladin

Kamnik – V ponedeljek, 12. 
septembra, sta župan Mar
jan Šarec in provincialna 
predstojnica uršulink s. Zo
rica Blagotinšek podpisala 
darilno pogodbo, s katero 
samostan v Mekinjah po 
letu dni usklajevanj prehaja 
v roke občine.
Spomnimo, da so sestre ur
šulinke (zadnja leta so v sa
mostanu delovale štiri) 
mekinjski samostan vrsto 
let neuspešno prodajale, 
lansko leto pa so ga – po 
tem, ko so se zaradi predra
gega vzdrževanja iz njega 
odselile – ponudile Občini 
Kamnik v dar, saj so si žele
le lastnika, ki bi izvajal de
javnosti, ki bi bile v korist 
lokalni skupnosti. Polovica 
stavbe, velike približno 
5000 kvadratnih metrov, je 

bila prazna od leta 2000, ko 
se je odselil depo Narodne 
in univerzitetne knjižnice. 
Župan Marjan Šarec je že 
lansko jesen podporo za 
prevzem tako velikega objek
ta, ki ima za občino sicer iz
jemno kulturno in zgodo
vinsko vrednost, poiskal pri 
svetnikih, ki so mu kljub 
številnim pomislekom, kaj v 
stavbo umestiti in kje dobiti 
denar za obnovo, vzdrževa
nje in zapolnitev vsebin, dali 
soglasje k sprejemu ponuje
nega darila. Takrat je bilo 
svetnikom predstavljeno, da 
je približno tretjina objekta 
obnovljena zelo dobro, pri
bližno tretjina nekoliko slab
še, tretjina pa še ni bila ob
novljena in je v slabšem sta
nju, je pa bila streha zame
njana na celotni stavbi. Pre
cejšen zalogaj za občinski 
proračun bo tudi davek, ki 

ga bo občina morala plačati 
ob sprejemu darila. 
Skoraj natanko leto dni za 
tem, ko so se sestre po 113 
letih poslovile iz Mekinj, je 
minuli teden tako vendarle 
prišlo do podpisa darilne po
godbe (ta je ocenjena na 
dobre tri milijone evrov), ki 
so jo usklajevali tudi z Vati
kanom, prav tako je bilo tre
ba stavbo v preteklih mese
cih izprazniti in očistiti. Z 
darilno pogodbo je v last 
Občine Kamnik poleg same
ga objekta prešlo tudi pripa
dajoče zemljišče v velikosti 
enajst tisoč kvadratnih me
trov in premičnine, ki pred
stavljajo bogato sakralno de
diščino.
Kot so sporočili iz župano
vega kabineta, bo župan 
Marjan Šarec predvidoma v 
prihodnjih mesecih imeno
val posebno komisijo, ki bo 

pregledala prostorske in 
druge možnosti, zbrala pre
dloge ter pobude zainteresi
rane javnosti in oblikovala 
ustrezen predlog glede na
daljnje uporabe objekta. Na 
Občini Kamnik so se s pod
pisom zavezali, da bodo 
stavbo uporabljali na način, 
da bodo spoštovali tudi nje
no dosedanjo zgodovino ozi
roma namembnost.
»V darilni pogodbi je zapisa
no, da se obdarjenec zaveže 
uporabljati dar na spoštljiv 
način, tako da se spoštuje 
zgodovina objekta in njena 
prejšnja namembnost. Upa
mo, da ga bo občina znala 
ovrednotiti, dati v prave roke 
in uporabiti za prave potre
be okolja. Komisiji, ki bo 
pripravila načrt glede upora
be, želimo dobro in kon
struktivno delo,« je povedala 
s. Zorica Blagotinšek.

Mekinjski samostan 
že v lasti občine
Sestre uršulinke, ki so mekinjski samostan zapustile pred letom dni, so stavbo skupaj z zemljišči in 
premično kulturno dediščino z darilno pogodbo podarile Občini Kamnik. Za primerno vsebino bodo 
skušali poskrbeti člani posebne komisije, ki jo bo imenoval župan.

Občina Kamnik bo polnopravna lastnica in posestnica Uršulinskega samostana Mekinje postala v petek, 30. septembra, 
ko bodo opravili primopredajo predmeta darilne pogodbe. / Foto: Jasna Paladin

KULTURA

Marica in njene 
majolike
V Hiši keramike je še do 4. 
oktobra na ogled razstava iz-
branih majolik s podpisom 
Marice Ftičar, dolgoletne sli-
karke kamniške keramike, ki 
je v več kot tridesetih letih 
dela zapustila neprecenljivo 
dediščino kamniških majolik.

stran 7

MLADI

Skavti so praznovali
Kamniški skavti letos pra-
znujejo petindvajset let delo-
vanja. Julija so organizirali 
tabor in nanj povabili tudi 
nekdanje voditelje z družina-
mi, ki so v stegu pustili po-
memben pečat.
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ZANIMIVOSTI

Tekel okoli Mont 
Blanca
Gorski tekač Matej Hribar si 
je nedavno uresničil eno od 
velikih želja – teči na zname-
niti preizkušnji Ultra trail du 
Mont Blanc. Dobrih 170 kilo-
metrov dolgo progo z več 
kot 10 tisoč metri vzponov je 
premagal v slabih 39 urah.

stran 13

Jasna Paladin

Kamnik – 46. Dnevi naro
dnih noš in oblačilne dediš
čine so privabili okoli tride

set tisoč obiskovalcev in več 
kot dva tisoč udeležencev 
tradicionalne nedeljske po
vorke.

Noše si je ogledal 
tudi Miro Cerar

Predsednik vlade Miro Cerar si je prireditev ogledal v 
družbi direktorice Zavoda za turizem in šport v občini 
Kamnik Božene Peterlin in župana Marjana Šarca. 

2. stran
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Teden mobilnosti za 
hojo in kolo
Evropski teden mobilnosti je 
v dneh od 16. do 22. sep-
tembra povezal na tisoče 
evropskih mest, ki si priza-
devajo za človeku in okolju 
bolj prijazne načine mobil-
nosti. Med njimi je tudi obči-
na Kamnik.
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Obvestilo

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

Organizatorji tradicionalne 
kamniške prireditve, ki je 
potekala med 8. in 11. sep-
tembrom, so tudi letos prip-
ravili tri razstave, povezane 
z našo oblačilno dediščino. 
V prostorih Občine Kamnik 
so v četrtek popoldne najprej 
odprli razstavo starih foto-
grafij iz bogate zapuščine 
Petra Nagliča, ki jo je pripra-
vil njegov vnuk Matjaž Špo-
rar. Naglič je v prvi polovici 
20. stoletja dokumentiral na 
stotine dogodkov, ljudi in 
krajev, ki so danes pomem-
ben vir etnologov in drugih 
strokovnjakov, saj stare foto-
grafije najpogosteje povedo 
veliko več kot zapisi sami. 
Njegova zbirka šteje kar 
okoli deset tisoč primerkov, 
na tokratni razstavi pa so na 
ogled izbrane fotografije, ki 
so razdeljene v dva dela. 
Prvi del predstavlja fotogra-
fije narodnih noš iz prve po-
lovice dvajsetega stoletja, ki 
so bile vedno prisotne pri 
vseh pomembnejših dogod-
kih na Kamniškem. Foto-
grafije dokazujejo, da je bila 
oblačilna kultura zelo dobro 
razvita že mnogo pred ura-
dnim začetkom tradicional-
ne prireditve. Drugi del pa 
je posvečen celotnemu Ka-
mniku, saj so fotografije 
urejene po krajevnih moti-
vih, predstavljene so skoraj 
vse krajevne skupnosti.
V prostorih TIC-a je še do 6. 
oktobra na ogled razstava V 

glini predstavljena oblačila 
naših prednikov Ladine Kor-
bar, ki oblačilno kulturo Slo-
vencev upodablja s keramič-
nimi figurami, in to skozi 
različna obdobja – od 15. 
stoletja pa vse do danes. V 
razstavišču Veronika pa je 
bila med štiridnevno prire-
ditvijo na ogled razstava 
Niso bili vsi goli in bosi o 
oblačenju otrok v 19. in prvi 
polovici 20. stoletja avtorice 
Andreja Stržinar. Na razsta-
vi so bila na ogled poustvar-
jena otroška oblačila folklor-
nih skupin Osnovne šole 
Alojzija Šuštarja iz Šentvida 
pri Ljubljani, KUD Jezersko, 
FS ŽKUD Tineta Rožanca 
in TD Žirovski Vrh, ki jih je 
izdelala Andreja Stržinar.

»Hvala, ker ohranjate 
našo dediščino!«
Organizatorjem – Zavodu 
za turizem in šport v občini 
Kamnik – je letos odlično 
služilo tudi vreme, tako da 
so bili s prireditvijo zado-
voljni tudi številni prodajalci 
na stojnicah pa tudi gostje iz 
tujine. Letos so kot medna-
rodne mreže folklornih fe-
stivalov CIOFF namreč gos-
tili folklorne skupine iz Bo-
sne in Hercegovine, Rusije, 
Estonije, Albanije in Avstri-
je.
Kot je na štiridnevnem do-
godku še v navadi, je največ 
obiskovalcev privabila ne-
deljska povorka narodnih 
noš, ki je tudi letos štela več 
kot dva tisoč udeležencev. 

Povorko si je v družbi gosti-
teljev na častni tribuni v 
Samčevem predoru ogledal 
tudi predsednik vlade Miro 
Cerar, ki se je po zaključku 
uradnega dela Kamničanom 
zahvalil, da že vrsto let prip-
ravljajo to prireditev in tako 
ohranjajo bogato kulturno 
dediščino.
S prireditvijo sta bila zado-
voljna tudi župan Marjan 
Šarec in direktorica Zavoda 
za turizem in šport v občini 
Kamnik Božena Peterlin. 
»Rada bi se zahvalila vsem, 
brez katerih nam prireditve 
ne bi uspelo izpeljati tako 
uspešno, kot smo jo. V prvi 
vrsti gre zahvala ekipi Obči-
ne Kamnik, z županom 
Marjanom Šarcem na čelu, 
ki vsako leto živi in diha 
skupaj s festivalom, vsem 

sponzorjem, nastopajočim, 
udeležencem povorke, po-
nudnikom na stojnicah, av-
torjem vseh treh tematskih 
razstav, voditelju vseh prire-
ditev Tomažu Simetingerju, 
javnim delavcem, ki skrbijo, 
da je naše mesto vedno čis-
to, redarjem, ki so omogočili 
varen in nemoten potek po-
vorke, in ne nazadnje svoji 
ekipi, ki je zadnje mesece z 
veseljem pripravljala in ko-
ordinirala vse potrebno za 
izvedbo prireditve. Hvala 
vsem, ki ste praznovali z 
nami, saj smo še enkrat do-
kazali, da spoštujemo dedi-
ščino in tradicijo svojega 
naroda in jo tudi uspešno 
prenašamo na mlajše gene-
racije,« je poudarila Peterli-
nova in že povabila na Noše 
prihodnje leto.

Noše si je ogledal tudi 
Miro Cerar

Matjaž Šporar je v prostorih Občine Kamnik pripravil 
razstavo Po fotografskih stopinjah Petra Nagliča. 

Ladina Korbar je izdelala že okoli petsto keramičnih figuric 
z narodnimi nošami. Njena razstava je v TIC-u na ogled še 
do 5. oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič

Niso bili vsi goli in bosi je bil naslov razstave  
Andreje Stržinar o oblačenju otrok v 19. in prvi polovici  
20. stoletja. / Foto: Gorazd Kavčič

46. Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine je letos 
zelo dobro služilo tudi vreme. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tradicionalna nedeljska povorka je tudi letos privabila več 
kot dva tisoč udeležencev in 30 tisoč gledalcev. 
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Jasna Paladin

Duplica – Občina Kamnik te 
dni ureja pešpot od ceste 
Volčji Potok–Cegnar–Jernač 
do navezave na Radomeljsko 
cesto oz. do trgovskega cen-
tra na Duplici, torej še tisti 
manjkajoči del, ki bo števil-
nim pešcem in kolesarjem 
kmalu omogočil, da se na 

južni del Kamnika ob Kam-
niški Bistrici podajo vse iz 
središča mesta. Ob vznožju 
regionalne ceste so v minu-
lih dneh že uredili odvodni 
jarek z betonskimi koritni-
cami, dela pa se nadaljujejo 
tudi v teh dneh, zato na ob-
čini občane opozarjajo, naj 
poti zaradi varnosti do za-
ključka del ne uporabljajo.

Pešpot ob Kamniški 
Bistrici bo še daljša
Gradbena dela bodo zaključena v prvi polovici 
oktobra.

Dela bodo zaključena v prvi polovici oktobra. / Foto: Jasna Paladin
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NUJNO OBVESTILO UPORABNIKOM  
PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODNEGA 

SISTEMA KAMNIK – IVERJE
Komunalno podjetje Kamnik d. d., kot koncesionar oskrbe s pit
no vodo v občini Kamnik obvešča porabnike pitne vode iz vo
dovodnega sistema Kamnik–Iverje, da bo v ponedeljek, 3. 10. 
2016, začelo z začasnim preventivnim kloriranjem omenjenega 
vodovodnega sistema. Dezinfekcija (preventivno kloriranje) si
stema se bo izvajala največ 10 dni. Količina klora v sistemu ne 
bo presegala 0,5 mg/l, kar pomeni, da je pitna voda primerna 
za uživanje in ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi. Po kon
čani dezinfekciji bo kloriranje ustavljeno.

Zahvaljujemo se za razumevanje.     KPK d.d.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Kam-
niški čebelarji se že vrsto let 
zavedajo znanja in prispev-
ka, ki ga je k razvoju čebelar-
stva na Kamniškem in mno-
go širše doprinesel profesor 
Josip Verbič.
Ta je bil leta 1869 rojen v 
Borovnici, a je v svojih zrelih 
letih, ki jih je posvetil peda-
goškemu in praktičnemu 
delu v čebelarstvu, zahajal 
predvsem v Kamniško Bi-
strico. Leta 1932 je na Ko-
piščih namreč sam ustano-
vil prvo plemenilno postajo 
za vzrejo matic na Sloven-
skem, saj je v dolini zaradi 
naravnih in geografskih da-
nosti prepoznal idealne po-
goje za vzrejo in plemenite-
nje najboljših čebeljih matic 
kranjske sivke. Že leta 1909 
ga je deželna vlada na Kranj-
skem imenovala za izveden-

ca v čebelarstvu, napisal je 
več knjig in imel vrsto po-
membnih funkcij – leta 
1930 je bil izvoljen za pred-
sednika Slovenskega čebe-
larskega društva, ustanovil 
pa je tudi zavarovalni sklad 
za škode v čebelarstvu in 

matični nasad čebelnih paš-
nih rastlin. Skrb za pleme-
nilno postajo so po drugi 
svetovni vojni prevzeli člani 
Čebelarskega društva Ka-
mnik, ki so na Kopiščih pred 
leti uredili tudi učni center, 
minulo soboto pa so se pro-

fesorju Verbiču poklonili še 
z odkritjem doprsnega kipa, 
ki ga je izdelal kipar Miha 
Kač. »V društvu menimo, da 
je naša moralna dolžnost, da 
se Josipu Verbiču, ki je bil 
eden med prvimi, ki se je za-
vedal, kaj pomeni matica 
kranjske sivke in kaj pomeni 
v čebelji družini kakovostna 
matica, oddolžimo s tem 
skromnim obeležjem. Vese-
li nas, da je šotor kar pre-
majhen za vse, ki ste danes 
prišli z nami praznovat,« je 
zbrane nagovoril predsednik 
Čebelarskega društva Ka-
mnik Štefan Virjent, ki se je 
razveselil tudi gostov iz Že-
lezne Kaple in srbskega 
mesta Ivanice. Pomen 
Verbičevega dela je predsta-
vil tudi tajnik Čebelarske 
zveze Slovenije Anton To-
mec, veliko uspešnega dela 
še naprej pa jim je zaželel 
podžupan Igor Žavbi.

Čebelarji odkrili doprsni kip
Člani Čebelarskega društva Kamnik so na Kopiščih odkrili doprsni kip profesorju Josipu Verbiču in se 
s tem oddolžili za njegov prispevek pri postavitvi prve plemenilne postaje v Sloveniji ter prispevek 
kamniškemu in slovenskemu čebelarstvu.

Čebelarjem je doprsni kip Josipu Verbiču pomagal odkriti 
kamniški podžupan Igor Žavbi. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Razvojni center Srca Slovenije bo konec septembra 
objavil prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce 
Slovenije za sofinanciranje projektov, ki bodo sledili Strategi-
ji lokalnega razvoja LAS. Potencialnim prijaviteljem bodo z 
namenom, da bodo projektni predlogi pripravljeni čim bolj 
kakovostno, s svetovanjem in usmerjanjem pomagali v pi-
sarni LAS, kjer vabijo vse, ki imajo konkretne projektne ideje 
za prijavo na javni poziv, da se jim oglasijo in se dogovorijo 
za individualni razgovor (01 8962 715, las@razvoj.si). J. P. 

Prvi javni poziv LAS Slovenije

Jasna Paladin

Kamnik – Slogan, ki je zaz-
namoval letošnji Evropski 
teden mobilnost, se je glasil 
Pametna mobilnost za go-
spodarsko uspešnost, z njim 
pa so organizatorji želeli 
opozoriti na rezultate razi-
skav, ki kažejo, da imajo 
mesta, ki se zavzemajo za 
trajnostno mobilnost, opa-
zno ekonomsko prednost. 
Tako naj bi bila vrednost ne-
premičnin v mestih z dobro 
kolesarsko infrastrukturo in 
učinkovitim javnim prevo-
zom višja, otroci, ki gredo v 
šolo peš ali s kolesom, naj bi 
dosegali boljše rezultate, 
prav tako naj bi bili bolj 
učinkoviti in manj bolni tisti 
delavci, ki se na svoje delov-
no mesto vsakodnevno od-
pravijo peš ali s kolesom. 
Številnih prednosti človeku 
in okolju bolj prijaznih nači-
nov mobilnosti se, kot kaže, 
zavedajo tudi na Občini Ka-
mnik, saj so letos pripravili 
res pester nabor najrazlič-
nejših aktivnosti.

Prometna vzgoja se začne 
pri najmlajših
Zelo živahno je bilo v središ-
ču mesta že prvi dan Evrop-
skega tedna mobilnosti, ko 
se je na Glavnem trgu druži-
lo, učilo in zabavalo več kot 
devetsto otrok kamniških 
vrtcev in šol. Spoznavali so 
delo policistov, gasilcev, reše-
valcev, gorskih reševalcev in 
članov AMD Kamnik, si 

ogledali predstavo o prome-
tu, se preizkusili na poligonu 
Kolesarček in na skakalnici 
Mini Planica, porisali pa so 
lahko tudi avtobus. Občina 
in podjetje Kam-Bus sta pos-
krbela za brezplačen prevoz 
otrok iz oddaljenih krajev ob-
čine, po središču mesta pa je 
vozil tudi vlakec iz Arboretu-
ma. Da so se tudi najmlajši 
ta dan lahko na zabaven na-
čin naučili veliko o prometu, 

je poskrbelo več kot petdeset 
prostovoljcev. »Prav vsak lah-
ko prispeva svoj kamenček v 
mozaiku pametne mobilno-
sti. Najpomembnejši pri tem 
pa je vzor, ki ga odrasli daje-
mo našim najmlajšim. Veli-
kokrat se zdi, da majhni ko-
raki nimajo resničnega učin-
ka na okolico, a to ne drži – 
vaš korak prinaša številne 
koristi. Potujte pametneje in 
pomembno prispevajte k čis-

tejšemu zraku, manj hru-
pnemu vsakdanu in boljše-
mu počutju,« je ob tem pove-
dal župan Marjan Šarec.
Občani so lahko v soboto, 
17. septembra, obiskali 
popravljalnico koles na Šu-
tni. Nedelja je bila na Šutni 
namenjena mladim druži-
nam, saj so se popoldne lah-
ko s poganjalčki vozili po 
poligonu, si ogledali stara 
kolesa ali sodelovali v likov-
nih delavnicah. Tednu mo-
bilnosti so se pridružili tudi 
v Reciklarnici, kjer so zbirali 
predloge o nevarnih točkah 
po mestu in njihovih izbolj-
šavah. V trgovskem centru 
na Duplici so v ponedeljek 
pripravili predstavitev elek-
tričnih koles, Evropskemu 
tednu mobilnosti pa so ne-
kaj svojega časa namenili 
tudi dijaki GSŠRM, ki so v 
sredo prisluhnili policis-
tom  Policijske postaje Ka-
mnik, sodelavcem  Zdra-
vstvenega doma dr. Julija 
Polca Kamnik  in  članom 
AMD Kamnik. 

O prometni varnosti tudi 
z najšibkejšimi v prometu
Poleg mladostnikov so v do-
gajanju sodelovali tudi drugi 
šibkejši udeleženci v prome-
tu. Člani Društva upokojen-
cev Kamnik so se včeraj v 
družbi policista s kolesi po-
dali po občini in njeni okoli-
ci. Poseben sprehod po mes-
tu pa so v torek s predstavni-
ki Občine in policisti pripra-
vili gibalno ovirani učenci in 

dijaki zavoda Cirius. Spre-
hod je potekal po treh kro-
žnih trasah, na njem pa so 
invalidi opozarjali na ovire, s 
katerimi se srečujejo v vsako-
dnevnem življenju, ter poda-
li predloge, ki bi jim olajšali 
njihovo pot po mestu. 
»Namen današnjega ogleda 
je pregledati točke, ki so in-
validskim vozičkom nedo-
stopne. Na nekaj težav smo 
bili lani že opozorjeni in del 
pobud smo že realizirali, 
vsekakor pa ob novih inve-
sticijah posebno pozornost 
namenimo tudi temu, da so 
dostopi in prehodi čez cesto 
prilagojeni gibalno ovira-
nim.  Seveda je v mestu, ki 
ni majhno, takšnih točk še 
kar nekaj in tudi objektov je 
še veliko, ki niso prilagojeni 
invalidom.  Pozdravljam od-
ločitev, da je tudi Cirius 

pristopil k Evropskemu ted-
nu mobilnosti in bomo tako 
skupaj našli kakšno rešitev, 
ki bo pripomogla k večji var-
nosti otrok in mladostnikov 
z različnimi gibalnimi mot-
njami,« je pred sprehodom 
dejal podžupan Igor Žavbi. 
Dobro sodelovanje z občino 
nam je potrdil tudi direktor 
Ciriusa Goran Pavlič. »Obči-
no smo že večkrat opozorili 
na svoje težave in lahko re-
čem, da imajo posluh za 
nas. Z največ težavami se 
invalidi soočajo pri preho-
dih za pešce, kjer ni klančin, 
na preozkih pločnikih, ob 
semaforjih, kjer so tipke za 
pešce nameščene previsoko, 
ob vstopih v nekatere javne 
zgradbe …« našteje Pavlič in 
doda, da razmišljajo tudi o 
posebni označitvi poti za in-
valide.

Teden mobilnosti za hojo in kolo
Evropski teden mobilnosti je v dneh od 16. do 22. septembra povezal na tisoče evropskih mest, ki si prizadevajo za človeku in okolju bolj prijazne načine 
mobilnosti. Med njimi je tudi Kamnik, kjer so letos za razliko od prejšnjih let pestre aktivnosti za vse generacije pripravili prav vsak dan v tednu.

Da so avtobusi lahko prav zabavni, so najmlajši spoznali 
tudi tako, da so enega porisali. / Foto: Jasna Paladin

Tudi letos na Evropskem tednu mobilnosti ni šlo brez 
poligona Kolesarček. / Foto: Jasna Paladin

Občina Kamnik in Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kamnik se 
zahvaljujeta prostovoljcem krajevnih skupnosti, 
gasilcem in članom ZŠAM Kamnik za trud in 
korektno opravljeno delo pri varovanju otrok v 
prvih dneh novega šolskega leta ter pri 
Evropskem tednu mobilnosti.
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Cerarjeva vlada z mini davčno 
reformo predlaga, da se za do-
datnih 60 mio € obdavči go-
spodarstvo, na drugi strani pa 
javnemu sektorju namenja no-
vih 70 mio €. 
Mini reforma vsebuje tri zako-
ne. S spremembo zakona o 
davčnem postopku se uvaja 
predizpolnjeni obračun pri-
spevkov za s.p.-je in kmete. 
Gre za poenostavitev birokrat-
skih postopkov, kar je treba 
pozdraviti. Zakon o dohodnini 
razbija dosedanji 41-% doho-
dninski razred, v katerem so 
državljani, ki zaslužijo med 
20.400 in 70.907 € letno, na 

dva nova dohodninska razre-
da, in sicer na 34-% (do 
48.000 €) in 39-% (do 70.907 

€). Vlada ni predlagala nobene 
razbremenitve državljanov z 
najnižjimi dohodki, zato smo v 
NSi predlagali amandma, da se 
uvede splošna olajšava v višini 
7000 €. Zakon o davku od do-
hodka pravnih oseb pa predla-
ga povišanje obdavčitve do-
hodka podjetij s 17 % na 19 %, 
kar z drugimi besedami pome-
ni 60 mio € dodatnega breme-
na za gospodarstvo.
Ob gospodarski rasti in z zadr-
žanostjo pri zaposlovanju v jav-
nem sektorju smo imeli mož-
nost, da bi resnično davčno 
razbremenili vse državljane, ne 
zgolj prerazporejali davčnih 
bremen. A Cerarjeva vlada se 
je odločila drugače: zaposlila 
je dodatnih 3695 javnih usluž-
bencev in gospodarstvu naloži-
la dodatnih 60 mio € davkov.

Matej Tonin
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Vlada jemlje gospodarstvu

Iz poslanskih klopi

Zadnji nagovor predsednika 
Evropske komisije (EK) Jun-
kerja v evropskem parlamentu 
je vseboval poudarke, ki jih pri 
Junkerju doslej nismo bili vaje-
ni. V njem je namreč države 
članice pozival k solidarnosti, 
socialni pravičnosti in enotno-
sti, izražal pa je tudi skrb za 
ohranitev raznolikosti kultur 
evropskih narodov in skrb za 
varnost ter prihodnost mladih. 
Po dolgoletnem prevladovanju 
neoliberalizma, kar je imelo za 
posledico finančno izčrpavanje 
gospodarsko šibkejših držav 
EU v korist nemških, angle-
ških, ameriških in francoskih 
bank preko prisilne privatizaci-
je in mehanizmov finančne 
stabilnosti, kjer je znana spor-
na vloga zloglasne trojke 
(Evropske centralne banke, 
Evropske komisije in Mednaro-
dnega denarnega sklada), je 
bilo osvežujoče z vrha EK sliša-
ti drugačno retoriko. 
Nedvomno so k novi Junkerje-
vi retoriki botrovali tudi refe-
rendum o izstopu Velike Bri-
tanije iz EU, migrantska kri-
za in krizi odnosov EU z Ru-
sijo in s Turčijo, kar vse vnaša 
tveganja glede prihodnjega 
obstoja EU.
Ko sem se v začetku letošnjega 
septembra kot podpredsednica 
Odbora za zunanje zadeve v 
Bratislavi udeležila medparla-
mentarne konference držav EU 
o zunanji, varnostni in obramb-
ni politiki EU, mi je bilo iz po-
govorov evropskih parlamentar-
cev jasno, da skupni politiki EU 
primanjkuje prav vrednot, o 
katerih je nedavno govoril Jun-

ker. Brez povezovanja držav 
EU na vrednotah solidarnosti, 
socialne pravičnosti, spoštova-
nja kulturne raznolikosti in 
brez povezovanja držav EU na 
obrambnem in varnostnem po-
dročju države EU ne bomo kos 
globalnim izzivom. 
Tako članice EU še vedno niso 
sposobne delovati v korist 
lastnih prebivalcev, npr. zavr-
niti tajnega prostotrgovinske-
ga in investicijskega sporazu-
ma, o katerem se pogajata EU 
in ZDA, znanem pod kratico 
TTIP. Prav tako države EU 
niso sposobne uveljaviti sku-
pne migrantske politike. In še 
bi lahko naštevali.
Tudi v Sloveniji pogosto zma-
gujejo egoistični zasebni intere-
si. Poslanci npr. višajo plače 
premožnim, na robu družbe 
pa ostajajo številni starejši, rev-
ni in socialno izključeni. Soo-
čeni smo z nedopustno dolgimi 
čakalnimi dobami v zdravstvu. 
Prav tako ni poskrbljeno za 
ohranjanje in varovanje slo-
venščine doma in v zamejstvu. 
Prav zaradi slednjega sem na 
septembrski parlamentarni seji 
postavila ustni poslanski vpra-
šanji ministricama za zdravje 
in za šolstvo. 
Vsakdo med nami lahko po 
svojih močeh pripomore k bolj-
šemu skupnemu bivanju.

Mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Dolga pot do 
povezane 
Evropske unije

Jasna Paladin

Kamnik – Kako sam gleda 
na darilo uršulink in s 
kakšnimi vsebinami bi obči-
na lahko zapolnila mekinj-
ski samostan, smo tokrat 
vprašali svetnika LMŠ – 
naprej Kamnik in podžupa-
na Igorja Žavbija.

Stavba se bo morala 
preživeti sama
»Odločitev sester uršulink, 
da mekinjski samostan po-
darijo Občini Kamnik, sem 
najprej sprejel kot zelo lepo 
gesto, a takoj v naslednjem 
trenutku sem se vprašal, ali 
je Občina Kamnik sploh 
sposobna sprejeti takšno da-
rilo. Gre za ogromno stavbo, 
katere obnova, vzdrževanje 
in obratovalni stroški so zelo 

visoki. Glede na to, da sta 
približno dve tretjini stavbe 
v dokaj dobrem stanju in bi 
bil večji del stavbe primeren 
za uporabo v zelo kratkem 
času, sem bil tudi sam mne-
nja, da župan darilo sprej-
me. Seveda pa bo treba poi-
skati takšne vsebine, da bo 
stavba sposobna preživeti 
sama sebe. 
Namreč, gre za stavbo, ki 
ima 5000 kvadratnih me-
trov in prostorov v njej je res 
veliko. Sam sem si samo-
stan ogledal in bil sem pre-
senečen nad dobro ohranje-
nostjo stavbe. Večina pro-
storov je dobro vzdrževanih. 
Del samostana, na primer 
Marijin dom, je lahko takoj 
v uporabi. V njem so sestre 
organizirale duhovne vaje in 
ima vso potrebno infra-

strukturo za takojšnjo upo-
rabo. Z nekaj dela bi se dalo 
lahko dokaj hitro usposobiti 
tudi del, ki so ga uporabljale 
sestre za bivanje, medtem 
ko je del objekta, v katerem 

je nekoč gostovala NUK, po-
treben temeljite obnove. Ne 
gre pa pozabiti, da je streha 
na celotnem objektu prak-
tično nova. Pa tudi sestre, ki 
jih v samostanu ni že več 
kot leto dni, so prostore re-
dno zračile in skrbele za nji-
hovo čistočo.
O tem, kakšne vsebine bodo 
v samostanu, bo odločala 
posebna komisija, ki jo bo 
ustanovil župan Marjan Ša-
rec. Idej in želja je veliko, 
tako s strani politike kot tudi 
s strani občanov. Verjamem 
pa, da bo omenjena komisi-
ja znala upoštevati zgodovi-
no in nekdanji namen stav-
be ter da bodo v samostanu 
vsebine, ki bodo v ponos lo-
kalni skupnosti in v ponos 
bogati kamniški dediščini,« 
pravi Igor Žavbi.

Del samostana bi lahko 
uporabili takoj
Občina Kamnik je – leto dni za tem, ko je župan tudi s strani svetnikov dobil soglasje, da sprejme 
darilo uršulink, postala lastnica mekinjskega samostana. Drago darilo prinaša mešane občutke, saj 
gre za veliko odgovornost do dediščine, pa tudi skrb, kako zapolniti velike prostore.

Igor Žavbi / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Obzidje, ki je nek-
daj obkrožalo mesto Ka-
mnik, je bilo zgrajeno davne-
ga leta 1451 in do danes so se 
ohranili le njegovi manjši 
odseki. Še najbolje ohranjen, 
dostopen in viden je del ob-
zidja na parkirišču za policij-
sko postajo, ki je tudi zašči-
ten in ima status lokalnega 
spomenika. A bolj malo ob-
čanov ve, da gre za pomem-
ben delček naše zgodovine, 
še posebej zato, ker je bil zid 
do sedaj precej zanemarjen.
»Že pred tremi leti sem po-
dal svetniško pobudo, naj se 
zid očisti in označi s tablami 
in kratkimi slovenskimi ter 
angleškimi zapisi in risbo 
obzidja, da bodo občani in 

mimoidoči vedeli, kako je 
bilo videti in kaj imajo pred 
seboj. Če poudarjamo, da 
smo srednjeveško mesto, bi 
nam za take stvari moralo 
biti mar,« nam je povedal 
svetnik Tone Iskra, ki pa je 
te dni zadovoljen, da so na 
občini njegovo pobudo le 
uslišali. Vsaj delno, saj pri-
čakuje, da bodo obzidje tudi 
pokrili in tako dodatno zaš-
čitili. Delavci javnih del so 
poleti z obzidja namreč že 
odstranili manjša drevesa, 
grmovje in plevel. Kot nam 
je povedal Sandi Borec z ob-
činske uprave, bodo v pri-
hodnje v sodelovanju z zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine poskrbeli tudi za 
primerno označitev oz. in-
formacijsko tablo.

Očistili so ostanke 
srednjeveškega obzidja

Delavci javnih del so poleti očistili ostanke 
severnega mestnega obzidja, zdaj ga bo treba še 
primerno označiti.

Tone Iskra ob očiščenem delu nekdanjega mestnega 
obzidja / Foto: Jasna Paladin

Zgornji Tuhinj – Občina Kamnik se je v sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine lotila temeljite obnove 
spomenika NOB na Prevojah pri Zgornjem Tuhinju, ki je bil 
postavljen v spomin na 192 padlih partizanov in člana ame-
riške vojne misije pri 4. Operativni coni kapetana Charlesa 
Fischerja. Spomenik, ki je bil že precej poškodovan, ob njem 
pa se vsako leto konec decembra odvija slovesnost, na kate-
ri sodelujejo tudi predstavniki ameriške ambasade, so pri-
stojni restavratorji in kamnoseki že temeljito očistili, zaradi 
posedanja pa bo treba sanirati tudi temelje in popraviti po-
škodbe na vseh zgornjih elementih spomenika. Zamenjali 
bodo tudi ograjo, poglobili ter na novo pozlatili črke, vklesa-
ne v spomenik, in obrezali obstoječe ciprese. J. P.

Obnova grobišča NOB na Prevojah

Na Občino sem naslovil svetni-
ško pobudo, da vrtci in šole po-
večajo nakup hrane iz občine ali 
njene bližine. Cilj predloga je, 
da se v zavode pripelje še več 
kakovostne in redno kontrolira-
ne lokalne hrane.
Pred meseci sprejet zakon o jav-
nem naročanju namreč omogo-
ča šolam in vrtcem nakup dolo-
čenega deleža lokalne hrane 
brez javnega razpisa. Na izbor 
tudi ne vpliva več samo najnižja 
cena, temveč se upošteva tudi 
kakovost. Tako imajo prednost 
živila in pridelki, ki so vključeni v 
shemo kakovosti, ter tista živila, ki 
so trajnostno pridelana in prede-

lana ter jim višjo kakovost daje 
večja svežina ali manjše obreme-
njevanje okolja pri prevozu.
Zavedam se, da javno naroča-
nje kakovostne lokalne hrane 
zahteva veliko znanja in izku-
šenj. Zato predlagam, da Obči-
na spodbudi povezovanje šol, 
vrtcev in kmetij ter organizira izo-
braževanje glede priprave razpi-
sov. Pomembno je, da zavodi v 
razpisih oblikujejo takšne sklope 
živil, da bodo zanje lahko konku-
rirali tudi okoliški kmetje.
Če nas skrbi, kakšno hrano 
jemo doma, potem nas bi mora-
lo enako skrbeti, kakšno hrano 
otroci jedo v vrtcu ali šoli. Zato je 
še kako pomembno, da zavo-
dom zagotovimo čim več sveže 
in kakovostne hrane iz kratkih 
verig ter tako prispevamo tudi k 
razvoju lokalnega gospodarstva 
in ohranjanju okolja.

Brane GOLUBOVIĆ,
občinski svetnik

Lokalna hrana v šole in vrtce
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SREDNJE DOLG STREŠNI KOVČEK
THULÉ GAMME CLASSIQUE 420L
Cena za člane programa 
ugodnosti Moj Peugeot 223,99 €
Redna cena: 373,32 €

Ste pripravljeni
   na dogodivščine? POPUSTA*40%

Kataloška št. 1609665780

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si
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Jasna Paladin

Kamnik – Predstavnik fran-
kofonskega poslovnega fo-
ruma v Sloveniji in direktor 
podjetja Africom Florent K. 
Samba je predstavnikom 
Podjetniškega kluba Ka-
mnik v prostorih kamniške-
ga podjetja Nektar Natura 
pred dnevi predstavil pre-
dloge za medsebojno sode-
lovanje kamniških podjetij 
in frankofonskega poslovne-
ga foruma, ki se veže na po-
slovne priložnosti in gospo-
darske promocije lokalnih 
podjetij v frankofonskih dr-
žavah Afrike, med njimi Ga-
bon, Kongo, Srednjeafriška 
republika, Kamerun, Sene-
gal, Ekvatorijalna Gvineja in 
Nigerija.
Predsednik Podjetniškega 
kluba Kamnik Tomaž Lah 
je po uvodni predstavitvi 
delovanja kluba zbranim 
gostom povedal, da kam-
niško gospodarstvo temelji 
na razvoju in na ustvarja-
nju izdelkov ter storitev z 
visoko dodano vrednostjo. 
»Veliki industrijski obrati 
za množično proizvodnjo 
se spreminjajo tako po vse-
bini kot poslovnih modelih 
in vse več sredstev name-
njajo razvoju. V Kamniku 
je več podjetij živilske, sto-
ritvene, gradbene, in dru-
gih panog, za katere meni-
mo, da bi lahko poslovale v 
teh visoko potencialnih dr-
žavah Afrike. Izvoz, ki je že 
sedaj gonilo slovenskega 
gospodarstva, je tudi nuja 
za prihodnost, saj brez ve-
čanja izvoza razvoja podje-

tij ne more biti. Vsi, ki se 
zavedamo tega dejstva, 
bomo z veseljem zagrabili 
priložnost. Prav takšna 
mreženja in tovrstni dogod-
ki so priložnost za sklepa-
nje poznanstev, poslov in 
za sodelovanje,« je povedal 

Lah in si zaželel tvornega 
sodelovanja. Ne nazadnje je 
bilo na srečanju poudarje-
no, da 'se v Afriki prodaja 
vse, razen nič', hkrati pa bi 
bilo sodelovanje zanimivo 
tudi v obratni smeri – torej 
uvoz surovin iz Afrike.

Vse kamniške podjetnike, 
ki jih zanima vstop na trg v 
frankofonskih državah 
Afrike, predstavniki fran-
kofonskega poslovnega fo-
ruma v Sloveniji vabijo na 
predstavitveni dogodek, ki 
bo 27. septembra ob 10. 
uri v prostorih Štajerske 
gospodarske zbornice v 
Mariboru,  kjer  bodo 
predstavili poslovne pri-
ložnosti v državah central-
ne Afrike ter primer dobre 
poslovne prakse poslova-
nja v Afriki s podjetjem 
Cetis. Zainteresirani kam-
niški podjetniki se lahko 
javite na številko 030 646 
088, saj bo Podjetniški 
klub Kamnik organiziral 
skupen obisk dogodka.

Priložnosti tudi v Afriki
V torek, 13. septembra, so se na pobudo župana Marjana Šarca in občinske uprave srečali 
predstavniki upravnega odbora Podjetniškega kluba Kamnik in pobudniki za vzpostavitev poslovnih 
povezav slovenskih podjetij na trgih frankofonskih držav Afrike.

Afriška delegacija s predstavniki Občine Kamnik in Podjetniškega kluba Kamnik na 
predstavitvi možnega sodelovanja / Foto: Nina Irt

Kamniški podjetniki, ki jih zanima vstop na trg 
v frankofonskih državah Afrike, se lahko skupaj 
s Podjetniškim klubom Kamnik 27. septembra 
ob 10. uri udeležijo srečanja v Mariboru, na 
katerem bodo predstavili poslovne priložnosti v 
državah centralne Afrike ter primer dobre 
poslovne prakse poslovanja v Afriki s podjetjem 
Cetis.

Jasna Paladin

Kamnik – Matej Tonin je 
svojo drugo knjigo z naslo-
vom Upanje za Slovenijo iz-
dal že sredi poletja, pred 
dnevi pa jo je v pogovoru z 
novinarjem Igorjem Juri-
čem predstavil v Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik.
Tonin je kljub mladosti že 
izkušen političen maček, saj 
se je občinskemu odboru 
Nove Slovenije pridružil že 
leta 2001 pri svojih osem-
najstih letih, in vse od takrat 
je v politiki zelo aktiven. 
O razlogih za svojo drugo 
knjigo, za katero je našel čas 
kljub ženi, dvema majhni-
ma hčerkama in službi, pra-
vi: »Mnogi so me spraševali, 
kaj mi je tega treba, a čutil 
sem, da moram svojo vizijo 
in stališča, ki jih kot politik 
poudarjam, zapisati.« Kot je 
povedal na predstavitvi, je 
bilo ključno za njegov raz-
mislek o tem, kje smo in 
kam si želimo, spoznanje o 

razočaranju, ki ga je med 
Slovenci zaznal ob prazno-
vanju letošnje obletnice osa-
mosvojitve. »Razlika v doje-
manju življenja pred pe-
tindvajsetimi leti in danes je 
dramatična in to razočara-
nje res veliko. Želel sem se 
poglobiti v to, od kod izvira 
in ali kljub temu še obstaja 
upanje, saj je to glavni vzvod 
za napredek, ki ga v teh tež-
kih časih naša država nujno 
potrebuje. Na podlagi stati-
stičnih podatkov sem želel 
ugotoviti razlike med leto-
ma 1990 in 2015, rezultati 
pa so zelo zanimivi. Materi-
alne okoliščine so danes 
neprimerno boljše, ljudje pa 
so kljub temu bolj nezado-
voljni. Včasih je bilo težko, a 
imeli smo upanje za boljšo 
državo, danes pa tega upa-
nja ni, zato cepetamo na 
mestu. Menim, da je glavni 
vir tega nezadovoljstva v ve-
likem občutku nepravičnos-
ti,« ugotavlja Tonin, ki v 
knjigi ponuja tudi rešitve.

Toninovo Upanje 
za Slovenijo
Kamniški poslanec in svetnik Matej Tonin je 
predstavil svojo knjigo z razmišljanju o razvoju 
Slovenije v zadnjih petindvajsetih letih.

Pogovor z Matejem Toninom je vodil novinar Igor Jurič. 

Kamnik – Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Ka-
mnik so se te dni razveselili še ene zlate maturantke. Na 
jesenskem roku poklicne mature je svoje znanje preizkušalo 
trinajst dijakov in dijakinj ter udeležencev izobraževanja od-
raslih strokovnih programov ekonomski tehnik in predšol-
ska vzgoja in prav vsi so maturo uspešno opravili. »Še več, 
prvič se je zgodilo, da smo tudi v jesenskem izpitnem roku 
dobili zlato maturantko. To je postala dijakinja predšolske 
vzgoje Irena Zupan,« so sporočili s šole. Irena Zupan (na 
sliki v sredini) je tako že letošnja trinajsta zlata maturantka 
GSŠRM, sedem jih je bilo zlatih že na splošni in pet na po-
klicni maturi v spomladanskem roku. J. P.

Zlata maturantka tudi na jesenski maturi
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Jasna Paladin

Godič – Blagoslova kapelice 
sv. Krištova, zavetnika po-
potnikov, se je kljub groze-
čim črnim oblakom v soboto, 
17. septembra, udeležilo veli-
ko ljudi, predvsem okoliških 
prebivalcev, ki so lahko pris-
luhnili tudi nastopu kvarteta 
Krt. Lastnik Eko resorta pod 
Veliko planino Matjaž Zor-
man je bil velikega števila 
obiskovalcev zelo vesel, o tež-
ko pričakovanih dovoljenjih 
pa tokrat nič kaj zgovoren, 
zato smo potek postopkov 
preverili pri inšpektorjih.
»Zoper odločbi gradbenega 
inšpektorja sta bili vloženi 
pritožbi, o katerih še ni bilo 
odločeno, zato odločitvi še 
nista pravnomočni. V zad-
njih tednih so bili opravljeni 

kontrolni inšpekcijski pre-
gledi, v zvezi s prejeto prijavo 
o novih gradbenih posegih. 
Glede teh za enkrat ni bilo 
odrejenih dodatnih inšpek-
cijskih ukrepov,« pravijo na 
gradbenem inšpektoratu. 

Na Inšpektoratu za okolje in 
prostor pa: »Inšpektor za 
okolje je izdal inšpekcijsko 
odločbo že v mesecu aprilu 
letošnjega leta, ki pa je bila 
po pritožbi na drugostopenj-
skem organu (ministrstvu) 

odpravljena in vrnjena v po-
novno odločanje. Dne 18. ju-
lija 2016 je bila družbi Pal-
mieri ponovno izdana odloč-
ba, s katero je odredil prene-
hanje gradnje do pridobitve 
pravnomočnega vodnega so-
glasja za poseg na priobal-
nem zemljišču Kamniške 
Bistrice. Inšpektor za okolje 
je ugotovil, da so štirje objek-
ti postavljeni na priobalnem 
zemljišču Kamniške Bistri-
ce. Zakon o vodah določa, da 
na vodnem in priobalnem 
zemljišču ni dovoljeno pose-
gati v prostor, razen za izje-
me, ki so v zakonu navede-
ne. Leseni objekti v Eko re-
sortu pod Veliko planino so 
postavljeni brez vodnega so-
glasja in niso izjema, nave-
dena v tem zakonu. Posto-
pek se nadaljuje.«

Blagoslovili kapelico sv. Krištofa
V Eko resortu pod Veliko planino so blagoslovili novo kapelico. Inšpekcijski postopki so medtem še 
vedno v teku.

Blagoslov kapelice sv. Krištofa je privabil veliko okoliških 
krajanov. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Podgorje – Krajevna skup-
nost Podgorje vabi na odpr-
tje in blagoslov nove mrliške 
vežice v Podgorju ter na bla-
goslov novega križa in pre-
novljenega krožišča. 
Praznovanje, ki bo v nede-
ljo, 25. septembra, se bo za-
čelo ob 11. uri s slovesno 
sveto mašo v cerkvi sv. Niko-
laja v Podgorju. Po maši 

bodo pri mrliški vežici sledi-
li nagovori predsednika kra-
jevne skupnosti Grega Cvir-
na, podžupana Igorja Žavbi-
ja in poslanca Mateja Toni-
na, nato pa procesija z ban-
derami do križa. Blagoslov 
vseh treh novih podgorskih 
pridobitev bo opravil župnik 
Luka Demšar. Po uradnem 
delu bo sledilo druženje pod 
šotorom z Ansamblom Vi-
harnik.

V Podgorju bodo odprli 
novo mrliško vežico

Praznik z blagoslovom treh novih krajevnih 
pridobitev bo v nedeljo, 25. septembra.

Velika planina – Pašna sezona na Veliki planini je končana 
in svoja vrata je minuli konec tedna zaprl tudi Preskarjev 
muzej. Pastirji so živino že preselili v dolino, zato bodo pla-
nino do nove pašne sezone prevzeli bajtarji. Ti praznik ob 
začetku svoje sezone z bajtarskim golažem pripravljajo v 
soboto, 1. oktobra, ob 11. uri v Velikem stanu. Od pastirjev 
bodo prevzeli »ključ planine«, podelili bajtarske značke, pri-
znanja in zahvale in se veselili z Ansamblom Domačini. J. P. 

Ključ planine od pastirjev prevzemajo bajtarji

Jasna Paladin

Špitalič – Rojstvo obeh lo-
vskih družin sega v leto 
1946; na podlagi tedanjega 
zakona o lovu se je najprej 
23. julija tega leta ustanovila 
Lovska družina Tuhinj, 15. 
oktobra pa še Lovska druži-
na Motnik-Špitalič.

Slednja ima štirideset čla-
nov in eno članico, vodi pa 
jo Janez Petrič iz Cirkuš. 
»Naše lovišče je veliko okoli 
štiri tisoč hektarov in obsega 
južni del Menine planine in 
severni del pogorja Šipka, tu 
pa prevladuje predvsem sr-
njad, gamsi, jelenjad in divji 
prašiči. Včasih je bil v na-
šem lovišču alfa in omega 
divji petelin, ki smo ga lovci 
zaščitili že leta 1980, ker je 
njegova populacija drastično 
padala. Še danes je na Meni-
ni planini zelo redek, zanj je 
namreč značilno, da ni pri-
lagodljiv spremembam v 
okolju. A divji petelin ostaja 

nekakšna maskota naše dru-
žine, zato smo ga upodobili 
tudi na naslovnici zbornika, 
ki smo ga izdali ob jubile-
ju,« nam je povedal Petrič in 
dodal, da so v svojih vrstah 
zelo veseli mladih, med ka-
terimi zanimanje za lov na-
rašča. Prav tako zelo dobro 
sodelujejo z ostalimi društvi 

v kraju, saj »na vasi, kjer so 
odnosi boljši kot v mestu, še 
držimo skupaj«. 
Lovci onkraj Kozjaka so že 
leta 1981 z lastnim denar-
jem kupili zemljišče za da-
našnji lovski dom v Špitali-
ču, ki so ga odprli leta 1996. 
Prav tam sta bili nedavno 
tudi slovesnosti obeh lo-
vskih družin. Lovci so skozi 
vso svojo zgodovino zelo ak-
tivni na več področjih:  kul-
turnem, športnem ter na 
področju ohranjanja in zaš-
čite narave  –  slednje je nji-
hovo osnovno poslanstvo, je 
bilo slišati na slovesnosti LD 
Motnik-Špitalič, na kateri se 

je starešina Janez Petrič žu-
panu Marjanu Šarcu zahva-
lil tudi za vračanje dela kon-
cesnine nazaj v lovišča. 
»Pravijo, da brez kulture ni 
razvoja. Zato smo pripravili 
jubilejno publikacijo, ki ni 
namenjena samo lovcem, 
temveč širšemu krogu bral-
cev, ki jih poleg lova in zgo-

dovine zanimajo še različne 
zgodbe tega kraja.  Ob tej 
priložnosti bi se zahvalil Ob-
čini Kamnik in županu za 
donacije iz naslova koncesij-
ske dajatve. Posebna zahva-
la velja tudi vsem lastnikom 
zemljišč za toleranten od-
nos. Kako naprej? Imamo 
voljo, pogum in začrtano 
pot. Imamo tudi mlade lov-
ce in nas ni strah za obstoj 
naše družine,« je med dru-
gim poudaril Petrič.
Tudi lovci LD Tuhinj so po-
nosni na svojo prehojeno 
pot. »Lovišče naše družine 
obsega območja KS Tuhinj, 
Šmartno v Tuhinju in Pšaj-

novica. Aprila 2009 je bila 
LD Tuhinj izbrana za konce-
sionarja za trajnostno gos-
podarjenje z divjadjo za ob-
dobje 20 let, včlanjenih je 
49 lovcev, naša povprečna 
starost pa znaša 58 let. Od-
govorni lovci skrbimo za lo-
vske naprave in divjad ter 
gospodarjenje z njimi, 

skrbimo za pravilen odstrel 
in izvajamo še druge ukrepe 
za preprečevanje škode po 
divjadi. V kulturni krajini 
vzdržujemo okoljsko ravno-
vesje, srnjad pa je glavna 
divjad v našem lovišču. Ude-
ležujemo se izobraževanj za 
preglednike uplenjene divja-
di, ocenjevalce škod po div-
jadi, ocenjevalce lovskih tro-
fej in za mentorje strelske 
sodnike,« pa je na slovesno-
sti teden dni kasneje pove-
dal starešina LD Tuhinj Da-
mjan Kožlakar in dodal, da 
ima v njihovih vrstah že vse-
skozi pomembno mesto 
tudi lovska kinologija.

Lov navdušuje tudi mlade
Septembra so lovci iz vzhodnega dela občine praznovali sedemdesetletnico delovanja. Najprej so 
slovesnost pri lovskem domu v Špitaliču pripravili člani Lovske družine Motnik-Špitalič, teden dni 
kasneje pa še člani Lovske družine Tuhinj.

Starešina Lovske družine Motnik-Špitalič Janez Petrič z 
jubilejnim zbornikom / Foto: Jasna Paladin

Lovce je na slovesnostih pozdravil župan Marjan Šarec, na 
fotografiji s starešino LD Tuhinj Damjanom Kožlakarjem. 
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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
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Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 
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Jasna Paladin

Kamnik – Marica Ftičar, ro-
jena Kališnik, se je v kam-
niški keramični tovarni, tak-
rat imenovani Keramično 
kemična tovarna Kamnik, 
zaposlila leta 1956 takoj po 
končani šoli za umetno obrt, 
oddelek keramika v Ljublja-
ni. Kot se danes spominja, v 
času petletnega šolanja še ni 
slutila, da bo s keramiko po-
vezano njeno življenjsko 
delo. Tovarna, ki je z nacio-
nalizacijo nastala iz Sch-
nablove keramične delavni-
ce, se je kasneje preimeno-
vala v Svit, zatem pa v Eti 
Svit. Kljub velikemu povpra-
ševanju po majolikah pa je 
bil dekorativni oddelek ved-
no na meji preživetja, a prav 
Marica Ftičar je poskrbela, 
da je svoje bogato znanje kot 
vodja oddelka prenesla tudi 
na mlajše slikarke.

Služba jo je osrečevala
»Marica si je že kmalu oblju-
bila, da se bo zavzemala za 
majolike in ohranjanje te de-
diščine, dokler bo v njeni 
moči. In res je prav ona za-
služna, da je bila kamniška 
keramika vedno poslikana 
samo ročno. Preprosto je ču-
tila, da je tako prav,« je Mari-
co Ftičar na odprtju razstave 
z naslovom Moje drage ma-
jolike predstavila predsedni-
ca KUD Hiša keramike, za-
kaj pa ne majolka Tatjana 
Hlačer, ki je z avtorico posne-
la tudi daljši pogovor, ki si ga 

obiskovalci Hiše keramike 
lahko ogledajo in tako pris-
luhnejo številnim spominom 
iz let, ko je prodaja kam-
niških majolik dobesedno 
cvetela. Če bi želeli zbrati vse 
majolike z njenim podpi-
som, bi bila Šutna pre-
majhna, se je pošalila Tatjana 
Hlačer, ki ji je skupaj z avto-
rico in številnimi Kamničani 
le uspelo zbrati nekaj zelo le-
pih primerkov za tokratno 
razstavo. Med drugim so na 
ogled majolike, ki so kot prve 

nosile grb mesta po predlogi 
profesorja Boža Račiča, pa 
nekaj primerkov za posebne 
priložnosti, kot so poroke ali 
rojstva, velika majolika, ki je 
bila poslikana ob 750-letnici 
Kamnika, in majolika, ki je 
bila leta 1987 poslikana za 
Bojana Križaja ob njegovih 
izjemnih uspehih in jo je za 
razstavo prispeval prav legen-
darni smučar sam. Ekspona-
te za razstavo so sicer prispe-
vali še: Medobčinski muzej 
Kamnik, Miran Jereb, Slavica 

Cvetek, Irena Radej, Jože 
Vahtar, Tone Ftičar, Marjan-
ca Klobčar, Jelka Vogel, San-
da Kürbus Zore, Tatjana Hla-
čer in Marica Ftičar.
»Ko slikaš na keramiko, si 
trikrat srečen: prvič, ko sli-
kaš in uživaš v ustvarjanju 
lepega, drugič, ko je izdelek 
odžgan in je uspel, in tretjič, 
ko vidiš obdarjenca razvese-
ljenega. Nikdar se mi ni 
zdelo, da delam nekaj po-
sebnega, lahko pa rečem, da 
sem bila v svoji službi res 
srečna in je bilo moje življe-
nje tako bogato prav zaradi 
keramike,« je na odprtju 
svoje razstave pripomnila 
skromna Marica Ftičar, ki je 
v dar prejela cvetje v barvah 
»pava«, nepogrešljivega or-
namenta kamniških majo-
lik. S svojo ljubeznijo do 
keramike je zaznamovala 
tudi svoje štiri otroke Tone-
ta, Marjanco, Jelko in Vero-
niko, za predano znanje pa 
sta se ji zahvalili tudi njeni 
učenki Irena Radej in Slavi-
ca Cvetek, ki svoje pos-
lanstvo zdaj nadaljujeta tudi 
v Hiši keramike.

Del starih kalupov znova 
v Kamniku
Kamniški keramiki, ki jih je 
ob odprtju razstave spodbu-
dil tudi podžupan Igor Žav-
bi, pa so razveselili z novico, 
da so nedavno kot darilo na-
zaj v Kamnik dobili del kalu-
pov za kamniške majolike, 
ki so iz tovarne Eti Svit pred 
leti sicer odšli v Topolščico.

Marica in njene majolike
V Hiši keramike na Šutni je še do 4. oktobra na ogled razstava izbranih majolik s podpisom Marice 
Ftičar, dolgoletne slikarke kamniške keramike, ki je v več kot tridesetih letih dela zapustila 
neprecenljivo dediščino znamenitih kamniških majolik.

Jasna Paladin

Kamnik – Razstava z naslo-
vom Zgodba o nastanku ob-
lačila ali lokalna zgodovina 
kot navdih za oblikovanje je 
plod znanja, ki ga je Milena 
Glušič, sicer diplomirana 
etnologinja in bibliotekarka, 
zaposlena v kamniški knji-
žnici, osvojila na Srednji 
šoli za oblikovanje in foto-
grafijo v Ljubljani.

Navdih v srednjem veku
»Od nekdaj so me navduše-
vali raziskovalci, popotniki 
in drzni pustolovci, ki so 
prestopali meje znanega. 
Zato mi je bilo ob prebira-
nju naše lokalne zgodovine 
vedno zanimivo obdobje, ko 
je skozi Tuhinjsko dolino in 
Kamnik potekala strateška 
tovorna trgovska pot med 
Dunajem, Budimpešto in 

Jadranskim morjem. Skozi 
te kraje se je tovorilo vse 
najdragocenejše blago tiste-
ga časa in tako se je zgodilo, 

da me je ob iskanju navdiha 
za kreacijo zaneslo v srednji 
vek, ko je bilo naše območje 
v gospodarskem razcvetu,« 

pravi Milena Glušič, ki na 
razstavi predstavlja različne 
korake pri nastanku oblačil 
– idejo s skicami na papirju, 
izbor materialov, izris kroja, 
modeliranje in šivanje pa 
tudi samo predstavitev, na 
primer na modnih revijah 
in promocijo. Sama je tako 
narisala skice za kolekcijo 
modelov, pobarvala blago, 
izrisala kroje in sešila obla-
čila, ki so jih modeli tako 
nosili na modni reviji, kar je 
zabeleženo tudi v modnem 
tisku.
Razstava, ki bo v knjižnici 
na ogled še vsaj do konca 
meseca, bi bila v prihodnje 
gotovo lahko deležna kakšne 
nadgradnje, saj »zgodba o 
nastanku oblačil« poudarja 
butično izdelavo oblačil in 
nekatere poklice, ki ob ma-
sovni tekstilni proizvodnji iz 
tujine počasi izginjajo.

Zgodba o nastanku oblačila
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so svoj delček v pester mozaik dogodkov ob letošnjih Dnevih 
narodnih noš in oblačilne dediščine dodali z zanimivo razstavo Milene Glušič o lokalni zgodovini kot 
navdihu za oblikovanje. 

Milena Glušič je ob letošnjih Dnevih narodnih noš in 
oblačilne dediščine z razstavo opozorila na zanimivo 
Zgodbo o nastanku oblačila. / Foto: Gorazd Kavčič

Vodja Hiše keramike Tatjana Hlačer in Marica Ftičar 
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Kamnik – V Kavarni Veronika so v sredo, 7. septembra, od-
prli razstavo Brede Capuder Veselo v Kamnik in urno naprej. 
Na ogled je avtorica postavila portrete v pastelni tehniki, na 
katerih so upodobljeni: Jožica Kališnik, Petra Majdič, Brigita 
Vrhovnik Dorič, Miro Kregar, Marko Prezelj in Toni Tuhinj-
ski. Razstava bo na ogled vse do konca meseca. S. R.

Razstava portretov Brede Capuder

Breda Capuder je upodobila tudi triatlonca Mira Kregarja. 
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Bojana Klemenc

Kamnik – Na Trgu svobode 
je bilo celo soboto živahno, 
zanimivo in poučno. Na-
men preventivne prireditve 
je bil v prvi vrsti ozaveščanje 
ljudi o varnosti v prometu, s 
pestrim dogajanjem pa so se 
letos ciljno usmerili na uk-
repe za boljšo varnost otrok 
v prometu. Najmlajšim obi-
skovalcem so bile na voljo 
različne pobarvanke in zgi-
banke na temo preventive – 
varnost v prometu, kako se 
prečka cesta, na kaj morajo 
biti pozorni na cesti in po-
dobno.
Več pozornosti so namenili 
tudi problemu alkoholizira-
nih voznikov v prometu, 
zato so bila vsem na voljo t. 
i. pijana očala, s katerimi so 
jasno pokazali testirancu, 
kako je videti svet z dvema 
promiloma v krvi. Praktični 
preizkus simulacije hoje v 
vinjenem stanju med stožci 
in pobiranje žogice je večino 
nasmejal, a hkrati tudi zre-
snil o lahkomiselnosti vo-
žnje pod vplivom alkohola. 
Še posebej so obiskovalce ob 
hoji s pijanimi očali opozar-
jali, da imajo slovenski voz-
niki v prometnih nesrečah v 
povprečju kar 1,6–1,8 pro-
mila alkohola v krvi, kar je 
zelo veliko. Veliko zanima-
nja je požel tudi simulator 
vožnje motornega vozila, ki 
se mu na poti postavljajo 
ovire, ki jih lahko motorist 
doživi kadarkoli med svojo 
vožnjo. Prisotni so prijazni 
inštruktorici Barbaro Pon-
drk in Anamari Pandža lah-

ko povprašali tudi vse o de-
lovanju organizacije Avto 
moto zveza Slovenije 
(AMZS).
Predsednik Avto-moto 
društva Kamnik Vladimir 
Korošec je poudaril po-
membnost preventivnih ak-
cij, med letom pa kamniško 
društvo organizira šest več-
jih prireditev. V prvih dneh 
septembra je že vrsto let na 
območju kamniških šol moč 
opaziti številne prostovoljce, 
ki skrbijo za boljšo varnost 
otrok. Letos so s pomočjo 
AMZS prostovoljce opremili 
tudi s tablo, da je treba biti 
pozoren v prometu 365 dni 
v letu, ne le prve dni šole. 

Tudi v Tednu mobilnosti so 
z mlajšo generacijo kam-
niških otrok spregovorili o 
pomembnosti varnega ob-
našanja v prometu. »Tudi to 
naše dogajanje postaja že 
tradicionalno med Dnevi 
narodnih noš in Kamničani 
so nas res lepo sprejeli. Za-
nima jih, kaj delamo, o na-
ših akcijah in varnosti v pro-
metu, čeprav stanje na naših 
cestah tega žal ne odraža. 
Ne vem, zakaj je to tako. 
Verjetno gre vsak na cesto z 
mislijo, da ni ranljiv, tempo 
življenja, nepozornost in 
stanje cest pa hitro pripelje 
do prepogostih nezgod,« za-
ključi Vladimir Korošec.

Družinska ura  
o varnosti v prometu
V okviru Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine so člani AMD Kamnik 
v sodelovanju z AMZS pripravili Družinsko uro.

Dejavnosti kamniškega AMD so predstavili Barbara 
Pondrk, predsednik Vladimir Korošec in Anamari Pandža. 

Marjan Schnabl 

Kamnik – Omenjeni kraj 
leži na avstrijskem Štajer-
skem in je poznan tudi po 
avtomobilskem dirkališču. 
Preteklo leto smo si podo-
ben miting ogledali v bližini 
Aviana v Italiji na letališču 
Aeroporto di Rivolto in smo 
bili nad tovrstno strokovno 
ekskurzijo navdušeni.
Letošnji program strokovne 
ekskurzije v Zeltweg je bil 
izredno pester. Že na poti, 
ki nas je sprva vodila po av-
strijskem Koroškem, smo 
si, kot se za Slovence spodo-
bi, ogledali Knežni prestol 
in od daleč cerkev Gospe 
Svete na Gosposvetskem po-
lju. Sorazmerno hitro in 
skoraj v neposredno bližino 
letališča smo z dvema avto-
busoma prispeli do vstopnih 
terminalov, kjer so nas av-
strijski varnostni organi te-
meljito pregledali. Pobrali 
so nam praktično vse, kar bi 
lahko služilo za kakršen koli 
incident, tudi dežnike, ki pa 
smo jih potem na izhodu, 
presenetljivo vsak svojega, 
dobili nazaj. 
Program, ki je trajal od 9. do 
18. ure, je bil razdeljen ne-
kako na tri dele, in sicer nas-
topi letal v zraku, ogled letal, 
vojaške, reševalne, gasilske 
in druge tehnike na razstav-
nem prostoru ter ogled voja-
škega letalskega muzeja. 
Posamezna letala kot na pri-
mer: Eurofighter Typhoon, 
Alpha Jet, Pilatus PC-6, Do-
uglas DC-6B, Aero L-39 Al-
batros, P-51 Mustang, 

HAWK T2, Saab-1050E, 
F-16 Fighting Falcon, Saab 
JAS 39 Gripen, Saab 35 Dra-
ken, Northrop F-5E Tiger II 
in pa skupine letal PC-7 
TEAM iz Švice, Frecce Tri-
colori iz Italije, Team Orlik 
iz Poljske, Patrouille de 
France iz Francije in Patrul-
la Aguila iz Španije so prika-
zali izjemne nastope in ope-
rativne sposobnosti. Že 
samo grmenje letalskih mo-
torjev vzbuja pri gledalcih 
svojevrstno občudovanje in 
vznemirjenje, kaj šele njiho-
va aktivna oborožitev, ki je 
nameščena praktično po 
vsem spodnjem delu bojne-
ga letala. Dvoje letal smo si 
še posebno z zanimanjem 
ogledali, in sicer predsedni-
ško štirimotorno letalo mar-
šala Tita DC-6, imenovano 
Modra ptica, in pa Natovo 
letalo Awacs, ki je pravi ele-
ktronski kolos v zraku.

V vojaškem letalskem mu-
zeju je bilo moč videti več 
kot 25 avstrijskih vojaških 
letal iz preteklosti, med ka-
terimi so vzbujali posebno 
pozornost Yakovlev Yak-18, 
Fouga CM 170 Magister, 
Havilland DH-115 Vampire, 
potem Saab J-29F Fliegen-
de Tonne in helikopter 
Agusta Bell 204. Razsta-
vljenih je tudi veliko pred-
metov, ki jih uporabljajo 
vojaški piloti, radijske in 
navigacijske postaje, oblači-
la, oborožitev itd. Ob izho-
du iz muzeja pa nas je 
pospremil napis, ki bi ga 
morali vse bolj upoštevati, 
in sicer: Kriege gehören ins 
Museum, kar v slovenščini 
pomeni: Vojne pripadajo 
muzejem. 
Vsega, kar se je dalo videti, 
skoraj ni mogoče opisati. 
Dan je prehitro minil, ostala 
so nepozabna doživetja.

Letalski miting  
v Zeltwegu
Člani Območnega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Kamnik - 
Komenda smo se na povabilo kolegov iz Ljubljane v petek, 2. septembra, 
udeležili mednarodnega letalskega mitinga na letališču v Zeltwegu.

Člani OZSČ Kamnik - Komenda pred Natovim letalom 
Awacs / Foto: Bogomir Bajc
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SPOZNAJMO IDRIJO IN NJENE LEPOTE
Vabimo vas na izlet v Idrijo. Najprej se bomo ustavili ob Divjem jezeru in si tam ogledali 
tudi Naravoslovno učno pot ob Rakah. Nato se bomo sprehodili skozi središče mesta. 
Ogledali si bomo tudi  multivizijo in zgornje prostore turističnega rudnika živega srebra 
z imenom Antonijev rov. Nato si bomo ogledali še Mestni muzej Idrija z vsemi razstava
mi. Po ogledu se bomo zapeljali na turistično kmetijo Pr' Jureč, kjer nam bodo postre
gli s tipičnim idrijskim kosilom (žlikrofi). Po kosilu si bomo ogledali še različne značilne 
kmečke stroje, lahko pa boste tudi zaplesali.

CENA: 35 EVROV
Cena vključuje: voden ogled Divjega jezera in mesta Idrija, ogled zgornjih prostorov 
Antonijevega rova z multivizijo rudnika in ogled Mestnega muzeja Idrija, kosilo na 
turistični kmetiji, ogled kmečkih strojev in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.00
z AP Creina Kranj ob 7.25
z AP Mercator Primskovo ob 7.35
z AP Škofja Loka ob 7.55

Povratek v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

          IZLET// 28. septembra 2016

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@gglas.si. Za odjave, ki prispejo 
kasneje kot v ponedeljek, 26. septembra 2016, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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                GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK 

 

Nikoli ni prepozno                                           
za novo znanje, poklic in kariero! 

GSŠRM - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
vas vabi k vpisu v programe: 

 

 

-  PREDŠOLSKA VZGOJA 

- EKONOMSKI TEHNIK 

- GASTRONOMIJA IN TURIZEM 

- MATURITETNI TEČAJ 

- GIMNAZIJA 
 

- TEČAJI TUJIH JEZIKOV – angleščina, nemščina,  

italijanščina, francoščina …          

- RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
 
 

VPIS in INFORMACIJE: 
 

- ponedeljek, sreda in petek: 11.00 – 15.00 
- torek, četrtek: 12.00 – 17.30 

Tel: 01-830-32-28 in 01-830-32-12   www.gssrm.si 
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Po teku zabava s skupino Joške v'n 

Prijave in informacije na:
www.kranj.si | www.visitkranj.si 

www.omamljen.si
www.ak-triglav.si | www.zsport-kranj.si

www.sportkranj.si

ob 10. uri

Erika Klemenc

Kamnik – Začeli smo z 
majhnimi koraki, prva skupi-
na noviciat PP (popotniki/
popotnice) je štela sedem-
najst članov, leta 1992 smo 
ustanovili četo IV (izvidniki/
izvidnice), v letu 1996 dodali 
krdelo VV (volčiči/volkuljice) 
in septembra 2012 še naj-
mlajšo starostno skupino ko-
lonijo BB (bobri/bobrovke). 
Vse skupine vodijo voditelji, 
združeni v skupnost vodite-
ljev. Letos naš steg šteje 107 
aktivnih članov.
Med Kamničani smo znani 
predvsem po projektu Luč 
miru iz Betlehema, zbiranju 
starega papirja, sodelovanju s 
frančiškani … Osnovni na-
men našega delovanja pa je 
vzgajati mlade v samostojne 
in odgovorne državljane. 
Skupine se med letom te-
densko srečujejo, gredo na 
jesenovanja, izhode, zimova-
nja, mednarodne tabore … 

Vrhunec vsakega skavtskega 
leta pa so poletni tabori. V 
Čezsoči pri Bovcu smo od 22. 
do 24. julija organizirali tabor 
za vse naše skupine. Povabili 
smo še bivše voditelje z dru-
žinami, ko so v teh petindvaj-
setih letih s svojim prosto-
voljnim delom v našem stegu 
pustili pomemben pečat. 
Brez voditeljev in njihovega 
prostovoljnega dela naša or-
ganizacija ne bi mogla delo-
vati. S svojim zgledom na-
mreč skušamo slediti bese-
dam ustanovitelja skavtov 
sira Roberta Stephensona 
Smytha Baden-Powella (kraj-
še Bi-Pi): »Niti plačila niti na-
grade ne dobimo za služenje, 
toda prav to nas osvobaja. Ne 
delamo za delodajalca, tem-
več za Boga in za lastno vest.« 
Tridnevni skupni tabor smo 
preživeli v naravi, ob skupin-
skem delu, iznajdljivosti in 
obilju skavtskega duha. Ko je 
na tabornem prostoru 130 
udeležencev, je nujna dobra 

organiziranost in ekipno 
delo. Petkov večerni del smo 
namenili druženju ob treh 
manjših ognjih. Sobotni jut-
ranji pisk ob 7. uri je nazna-
nil čas za jutranjo molitev in 
telovadbo. V skavtskih krojih 
zbrani v skupnem kvadratu, 
pred jamborom, smo dvignili 
zastavi. Dopoldanski in po-
poldanski del je minil v zna-
menju raznovrstnih delavnic, 
prav tako nismo izpustili ob-
vezne ohladitve v Soči. Večer-
ja je bila rezultat ene od de-
lavnic – peke na žerjavici v 
posebni posodi, imenovani 
sač. Okusno meso in zelenja-
va sta bila tako dobra, da po-
sode na koncu ni bilo treba 
niti pomiti. Večerni del smo 
nadaljevali z oddajo Moja 
mamutova dogodivščina, 
druženju ob ognju s kitaro 
ter prepevanju pesmi. Da 
smo bili tudi ponoči na var-
nem, je skrbela nočna straža, 
ki je imela polne roke dela, 
saj so nam skavti, ki niso 

udeleženci tabora, ponoči 
prišli krast zastavo. Nam so 
jo poskušali ukrasti skavti iz 
Poljanske doline, ki so bili 
delno uspešni. Ukradli so 
eno zastavo, naša straža pa je 
ujela enega kradljivca. Za 
ukradeno zastavo smo nas-
lednji dan opravili odkupni-
no.
V nedeljo so se nam pridruži-
li starši in skupaj smo se pri 
skavtski maši zahvalili za pe-
tindvajset let delovanja in 
skupnega druženja. Sledila je 
torta, pospravljanje tabora, 
smeh, objemi, podiranje 
jambora in skavtski pozdrav 
Bodite pripravljeni! in Srečno 
pot!
Ob tej priložnosti se zahva-
ljujemo vsem, ki ste nam v 
teh letih pomagali in podpi-
rate naše delo. Če vas zanima 
še kaj o našem delovanju ali 
pa bi se radi pridružili našim 
skupinam, obiščite našo sple-
tno stran ali nam pišite na 
kamnik1@skavt.net.

Skavti so praznovali
V letu 1991 smo skavtinje in skavti v Kamniku ponovno začeli delovati. Leto kasneje nas je Združenje 
slovenskih skavtinj in skavtov potrdilo v steg Kamnik 1, v letu 2007 pa smo se poimenovali v 
Mamutov steg Kamnik 1.

Skavti Mamutovega stega letos praznujejo petindvajset let delovanja. / Foto: arhiv skavtov
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ZAPLEŠIMO V KAMNIKU

NOVO: PLESNI TEČAJI ZA PREDŠOLSKE OTROKE čet., 29. septembra 17.30

SALSA&BACHATA pon., 3. oktobra 20.00

LadiesART – samo za ženske pon., 26. septembra 19.00

PLESNI TEČAJI DRUŽABNEGA PLESA

ZAČETNI TEČAJ ned., 2. oktobra 20.00

ZAČETNI TEČAJ čet., 13. oktobra 18.30

NADALJEVALNI PLESNI TEČAJ ned., 2. oktobra 18.30

NOVO: DANCEMIX za ženske – brazplačna predstavitev v petek, 30. 9., ob 18.00

Info in prijave: 
www.plesniklub-art.com / 041 244 244 Plešemo v
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Mateja Lisjak

Kamnik – Znotraj avtokam-
pa Resnik imajo urejeni dve 
peščeni igrišči. V sprošče-
nem okolju narave ob reki 
Nevljici stran od hrupa ceste 
ponujajo igrišča – prijetno 
teniško sprostitev tako mlaj-
šim, starejšim, članom kot 
tudi nečlanom društva.
Turnir posameznikov je po-
tekal v soboto, 3. septembra. 
S pomočjo žreba smo dolo-
čili, kdo bo igral s kom. In 
boji so se lahko začeli. Bor-
ba je bila huda, saj se je vsak 
boril po svojih najboljših 
močeh. Da pa nas ne bi zeb-
lo, je poskrbelo sonce, ki je 
prijetno grelo naša prezno-
jena telesa. Pozno popoldne 
smo dobili zmagovalca 
zaključnega turnirja letoš-
nje sezone. Najboljšo teni-

ško pripravljenost, torej 
prvo mesto, je dosegel Janez 
Logar, drugo mesto si je pri-
služil Dominik Vake, neda-
leč za njima, na tretjem 
mestu, pa je bil Bogdan 
Kvas. Sledilo je zasluženo 
kosilo, po dobrem okrepčilu 
pa še razglasitev rezultatov. 
Najboljši trije so dobili po-
kale, drugi pa tolažilne na-
grade. Brez skupinske slike 
seveda ni šlo. Turnir se je 
zaključil s prijetnim pogovo-
rom in nasmehi na obrazu 
teniških igralcev.  
V društvu pozdravljamo 
takšna srečanja, saj lahko na 
tak način člani preživijo 
sproščen in nekoliko druga-
če preživet prosti čas, ki ga v 
današnjih časih še kako pot-
rebujemo. Če pa se med nji-
mi spletejo še kakšna prija-
teljstva, pa še toliko boljše.

Teniški turnir na 
igriščih Pod skalco
Na lep sončen dan je na igriščih Teniškega 
društva Pod skalco potekal tradicionalni teniški 
turnir. Svojim članom smo ponudili možnost, da 
se pomerijo med seboj ob zaključku sezone. 

Najboljši trije so prejeli pokale. / Foto: Mateja Lisjak

Matjaž Pogačar

Loke v Tuhinju – V članski 
konkurenci jim je uspelo iz-
vesti A- in B-turnir. V A-tur-
nirju je brez večjih težav 
lanski naslov ubranil Pri-
mož Pestotnik, ki je v finalu 
z 9 : 2 premagal Zorana Po-
ljanška, tretje mesto pa je 
osvojil Aljoša Korošec. Sle-
dnji se je v malem finalu 
pomeril s Črtom Pestotni-
kom in se mu z rezultatom 
9 : 5 uspel maščevati za zad-
nji poraz na odprtem prven-
stvu Tuhinja. Pri članih B, v 
njem so zaigrali trije igralci, 
je zmagal Dušan Urankar, 
ki je z 9 : 7 premagal Tadeja 
Zeliča, z 9 : 1 pa Larsa Pirša. 
Pirš, ki je bil najmlajši ude-
leženec članskega turnirja, 
je prikazal veliko borbenosti 
in znanja, a kljub temu mu 
v boju za drugo mesto ni us-
pelo premagati Zeliča, ki je 
tenis sicer začel igrati šele 
letos. Zelič spada med večje 
talente v klubu, saj jih ni ve-

liko, ki že v prvem letu lahko 
tako kakovostno igrajo tenis.
Pri članicah so nastopile tri 
igralke, poleg Simone Uran-
kar in Vide Burje je izven 
konkurence zaigrala tudi 
Darja Korelc. Najprej sta na 
igrišče stopili Simona in 
Vida, ki se odlično poznata, 
saj sta na klubskih tekmova-
njih zaigrali že ničkolikokrat, 
v zelo izenačeni tekmi pa je z 

9 : 8 zmagala Simona in tudi 
njej je uspelo ubraniti naslov 
iz lanskega leta. Darja Korelc 
je v nadaljevanju ženskega 
turnirja gladko premagala 
tako Simono kot tudi Vido, 
kar pa je obema služilo samo 
kot dober trening in seveda 
spoznanje, da bo treba še 
trdo trenirati, če bosta želeli 
po kakovosti ujeti vrh sloven-
skega ženskega rekreativne-

ga tenisa, kamor spada Darja 
Korelc. Na letošnjem klub-
skem prvenstvu je v konku-
renci otrok nad 10 let treba 
omeniti Mašo Burja, ki je z 
zmagama nad Miho Bergan-
tom in Majem Berlecem Bra-
čunom osvojila končno dru-
go mesto. Najboljše na tur-
nirju Lane Urankar sicer še 
ni mogla resneje ogroziti, a 
če bo v igri tako napredovala, 
se bo kmalu zgodilo tudi to. 
Za konec turnirja sta v boju 
za 3. mesto za pravo dramo 
poskrbela Maj in Miha, Maju 
pa je uspelo dobiti šele peto 
»meč žogico« in s tem zma-
gati z 9 : 8. V konkurenci naj-
mlajših do 10 let je zmagal 
Urban Urankar, v finalu je 
premagal Neli Zavasnik in 
družini Urankar priigral še 
četrto zlato medaljo na tek-
movanju. 
Prizadevni klubski delavci 
bodo letošnje leto v tekmo-
valnem smislu zaključili 
sredi oktobra, ko bo potekal 
kostanjev teniški turnir.

Klubsko prvenstvo v tenisu
Tenis klub Tuhinj je v soboto, 10. septembra, organiziral že tretjo klubsko prvenstvo.

Simona Urankar, Darja Korelc in Vida Burja 

Fo
to

: T
en

iš
ki

 k
lu

b 
Tu

h
in

j

Romana Capuder

Kamnik – Končno je Bled na 
dan tradicionalne tria-
tlonske tekme postregel s 
pravim poletnim vreme-
nom. Miro Kregar in kam-
niški Triatlonski klub Tris-
port sta imela pomembno 
nalogo – izpeljati tekmo 
evropskega mladinskega po-
kala, državno prvenstvo v 
olimpik triatlonu, tekmo v 
super sprint triatlonu, tria-
tlon za vsakogar in nekaj ci-
citekem za najmlajše. Do-
mačini z Bleda in tamkaj-
šnji redni obiskovalci prire-
ditev so priznali, da je to 
najbolje organizirana špor-
tna prireditev na Bledu.
Najpomembnejši je bil prvi 
jutranji start, kjer se je na 
tekmi za evropski mladinski 
pokal pomerilo sto mladin-
cev iz dvajsetih držav. Ogle-
dali smo si vrhunsko tria-
tlonsko predstavo. Za po-
poln uspeh tekme so poskr-
beli: Eva Skaza (TK Mari-
bor), ki je zmagala pred Av-
strijkama Pio Totschnig in 
Thereso Feuersinger, 
Kamničanka Tjaša Vrtačič je 
bila četrta, med moškimi je 
zmagal Izraelec Ran Sagiv, 
Kamničan Matevž Planko 
pa je bil odličen drugi pred 
tretjeuvrščenim Madžarom 

Csongorjem Lehmannom. 
Evropskega pokala so se 
udeležili tudi člani TK Tris-

port Exoterm: Ajda Ahačič, 
Katarina Humar, Gaja Per-
ko, Anja Herič, Klemen Bo-

janc, Domen Obreza, Žiga 
Podbevšek in Jaka Gerič.
V akvatlonu so iz domačega 
kluba na stopničke stopili 
najmlajši: Anja Hribar, Nal 
Ilar, Lun Ilar in Brina Grčar.
Popoldne je potekalo držav-
no prvenstvo v olimpik tria-
tlonu. Naslov absolutne dr-
žavne prvakinje je osvojila 
Kamničanka Maruša Kle-
menc pred drugouvrščeno 
Natašo Nakrst iz Ljubljane. 
Prva tri mesta v absolutni 
konkurenci so odnesli trije 
Madžari. Absolutni državni 
prvak je postal Jaka Kaplan 
iz Ribnice pred Urhom Kle-
novškom iz Ljubljane. Tria-
tlonci TK Trisport Mateja 
Mencin, Romana Capuder 
in Miro Kregar so osvojili 
naslove državnih prvakov v 
svojih kategorijah.
Triatlon Bled je bil v takšni 
razsežnosti, kot je bilo to le-
tos, za organizatorja Mira 
Kregarja res velik zalogaj. 
Pomagalo mu je več kot sto 
ljudi, predvsem staršev ot-
rok in prijateljev, ki so vklju-
čeni v Triatlonsko šolo Tris-
port Exoterm.
Vsi tekmovalci in gledalci so 
se strinjali, da je bil triatlon 
zopet odličen športni dogo-
dek. Zahvala vsem prisot-
nim in čestitke vsem tekmo-
valcem.

Vrhunec triatlonske 
sezone
Na Triglav triatlonu Bled, ki so ga organizirali člani Triatlonskega kluba Trisport,  
se je 3. septembra pomerilo skoraj 600 tekmovalcev iz dvajsetih držav.

Na Bledu je svoj prvi triatlon končal tudi kamniški plavalni 
trener Vlado Vučko in presenetil z odličnim rezultatom. Foto: 
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PREDPRIJAVE na www.prijavim.se
INFORMACIJE tel. 051 390 361, e-pošta: franci.kramar@kamnik-tourism.si

sobota, 8. oktobra 2016, ob 9.30 
Cicibanov tek, ob 12.00 • Glavni trg v Kamniku

Več informacij na www.kamnik-tourism.si in www.gorenjska-mojplanet.si

Pretecimo ga!
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Miha Štamcar

Kamnik – Za kamniškimi 
odbojkarji je že več kot me-
sec dni priprav pod vod-
stvom novega trenerja 
Gašperja Ribiča. Tudi tisti 
najbolj naporen, ki je bil na-
menjen telesni pripravi.
»Treninge smo kombinirali 
z dvorano in fitnesom, kjer je 
bil glavni 'urednik' kondicij-
ski trener Dalibor Todorović. 
S prihodom novega trenerja 
se način dela v tem delu se-
zone razlikuje v primerjavi z 
lani, ampak najbolj po-
membno je, da delamo dob-
ro, in to se je delno pokazalo 
že na domačem turnirju,« je 
po prvih pripravljalnih preiz-
kušnjah v novi sezoni dejal 
Andrej Štembergar Zupan, 
kapetan kamniške ekipe. 
Kamničani, prvič se je v dre-
su Calcita predstavil sloven-
ski mladinski reprezentant 
Jure Okroglič, priložnost pa 
sta dobila tudi Teo Podobnik 
in Metod Golob iz lastnih 
mladinskih vrst, so na turnir-
ju v Kamniku v uvodni tekmi 
z 2:1 premagali Ljubljančane. 
Na drugi so jih z istim izi-
dom premagali odbojkarji 
Triglava, ki so bili na koncu 
tretji, saj so v dvoboju z ACH 
Volleyjem izgubili. »Igrala 
nista le Domen Kotnik in 

Jani Konjedic, ki imata manj-
še težave s poškodbo. Prilož-
nost za igro so dobili vsi 
igralci, nekateri so igrali več, 
drugi manj, smo pa vse tek-
me posneli, tako da bom 
imel dovolj časa, da temeljito 
spoznam igralce. Izidi tekem 
niso bili pomembni, imeli 
smo nekaj dobrih trenutkov, 
vendar bo do začetka prven-
stva treba popraviti še veliko 
stvari. Tokrat smo preveč na-
pak naredili na servisu in to 

je eden od elementov, na ka-
terem bomo morali več dela-
ti,« je turnir za pokal Kamni-
ka ocenil Gašper Ribič, ki je v 
zadnjih treh sezonah vodil 
žensko ekipo Calcita Volley-
balla. 
V prihodnjem tednu bodo 
Kamničani gostovali v Italiji, 
kjer se bodo pomerili z Bre-
scio, članom italijanske A-2 
lige, in Monzo, ki igra v ita-
lijanski A-1 ligi, prihodnjo 
soboto pa bodo nastopili na 

turnirju v Kanalu. Do prve 
tekme v domačem prven-
stvu, ki se bo za calcitovce 
začelo 8. oktobra z gostova-
njem v Murski Soboti, tre-
ner Ribič s svojim pomočni-
kom Alešem Hribarjem na-
črtuje še nekaj pripravljal-
nih tekem. Sicer pa bo Calcit 
Volleyball ob obeh domačih 
tekmovanjih v letošnji sezo-
ni igral še v evropskem po-
kalu Cev ter v srednjeevrop-
ski ligi.

Pokal Kamnika odbojkarjem 
ACH Volley
Odbojkarji Calcit Volleyballa so v prvi preizkušnji nove sezone na turnirju v okviru Dnevov narodnih 
noš in oblačilne dediščine zaostali le za ACH Volleyjem. Tretji so bili Kranjčani, vse tri ekipe pa so po 
enkrat zmagale in izgubile.

Kamniški odbojkarji so na domačem turnirju osvojili drugo mesto. / Klemen Brumec

Robert Prosen

Kamnik – Kot prvi so se s 
svojimi vrstniki pod koši po-
merili starejši pionirji (U-
15), ki so prvo tekmo odigra-
li 18. septembra, ko jim je 
nasproti stala ekipa iz Pod-
četrtka. Oktobra bodo prve 
tekme odigrale tudi druge 
ekipe pionirjev, kadetov in 
mladincev.
Naša članska ekipa letos 
nastopa v 3. SKL Center. 
Fantje bodo nastopali proti 
ekipam Litije, Posavja Kr-
ško, Ježice, Hrastnika in Ra-
denske Creativ iz Murske 
Sobote. Prav tako bodo za-
stopali kamniške barve tudi 
v pokalu Spar, kjer so v 
prvem krogu prosti, v dru-
gem pa se bodo spopadli z 
ekipo iz Litije.
Ekipa je doživela nekaj igral-
skih sprememb. Po dolgih 
letih igranja je klub zapustil 
njen dolgoletni kapetan 
Grega Kajnih, ki bo svojo 
košarkarsko pot nadaljeval v 

Medvodah. Ob tej priložnos-
ti se mu klub javno zahva-
ljuje za športno udejstvova-
nje, saj je bil s svojim pristo-
pom lep zgled mlajšim kole-
gom. Kljub izgubi kapetana 
pa ekipa z velikim pričako-

vanjem začenja novo sezo-
no. Prva okrepitev tega leta 
je nekdanji košarkar z veliko 
prvoligaškimi izkušnjami. 
Klemen Balažic je zastopal 
tako barve domžalskega He-
liosa kot ekipe Šenčurja. V 
lanski sezoni je v prvi ligi 
igral za drugo domžalsko 
ekipo Lastovke. Fant pa je 
poleg tega, da je odličen ko-

šarkar, tudi človek na mes-
tu. V mesecu avgustu je v 
Kranju, s pomočjo še enega 
fanta, iz reke Save rešil uta-
pljajočega se človeka ter 
tako postal osebnost tedna, 
nato pa še osebnost meseca 
avgusta na Valu 202. Če ga 
bodo ob koncu leta poslušal-
ci izbrali, pa lahko postane 
tudi osebnost leta. S takim 
človeškim odnosom je za 
naš klub to že postal in nam 
je v veliko čast, da zastopa 
barve košarkarskega kluba 
Calcit Basketball. Prav tako 
si veliko obetamo tudi od 
druge okrepitve. Kamničan 
Gregor Klobčar je bil v lan-
ski sezoni igralec domžalske 
ekipe Helios Suns mladi. 
Dvesto dva centimetra viso-
ki fant bo prava okrepitev 
pod košem.
Kmalu bo kamniška dvora-
na ponovno ponujala zani-
mive košarkarske boje, lju-
bitelje te igre pa vabimo, da 
si tekme ogledajo v čim več-
jem številu.

Sezono začeli tudi košarkarji
Po napornih pripravah, ki so se letos odvijale v Savudriji, so košarkarji Calcit Basketballa že začeli s 
prvimi tekmami.

Klemen Balažic 
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Jurij Obreza

Kamnik – Kamničan Miha 
Žargi je v reprezentanci Sa-
vate zveze Slovenije na sve-
tovnem prvenstvu v savatu, 
ki je potekalo v disciplinah 
francoski boks in športno 
borjenje s palico – canne de 
combat v Varaždinu od 8. 
do 11. septembra, zopet potr-
dil odlično formo. Bodoči 
profesor športne vzgoje je s 
svojim nastopom v polfina-
lu presenetil celo domačine 
– organizatorje prvenstva, ki 
so uspeli v kategoriji do 85 
kg Mihi odvzeti zasluženo 
zmago le z enim opominom 
zaradi domnevno nedovolje-
ne brce ter svojega predstav-

nika plasirati vse do naslova 
svetovnega prvaka. Večkrat-
na analiza posnetka borbe je 
kaj hitro pokazala, da je bil 
Miha mnogo bolje priprav-
ljen od popolnoma izčrpa-
nega nasprotnika, sja mu je 
s hitrim tempom in boljšo 
taktiko uspelo prevzeti po-
budo. Odlično tretje mesto 
Kamničana, ki bi z malce 
več »sodniško-športne« sre-
če z lahkoto stal tudi na naj-
višjih zmagovalnih stopnič-
kah, je zagotovilo za tekmo-
valno prihodnost športne 
panoge savate (pod okriljem 
Savate zveze Slovenije) v 
obeh oblikah – canne de 
combat (palica) in francoski 
boks – tudi v našem kraju.

Miha Žargi tretji  
na svetu v savatu

Miha Žargi, tretji na svetovnem prvenstvu v savatu 
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Kamnik – Člani Kluba gorskih tekačev Papež so na 32. sve-
tovnem prvenstvu v gorskih tekih, ki so ga nedavno organi-
zirali, v Bolgariji dosegli nekaj odličnih uvrstitev. Proge so 
bile zahtevne in zelo razgibane; člane je čakalo 12,5 kilome-
tra s 1390 metri vzpona, članice in mladinci so tekli na 7,5 
kilometra s 700 metri vzpona, mladinke pa na 3,5 kilometra 
dolgi progi s 500 metri vzpona. Med člani je zmagal Ameri-
čan Joseph Gray (1:02:12), pri članicah pa Avstrijka Andrea 
Mayr (0:39:04). Med slovenskimi tekači jih je bilo kar pet iz 
kamniškega Kluba gorskih tekačev Papež. Najbolj je s svo-
jim dosežkom presenetil Miran Cvet, ki se je po poškodbi 
uvrstil med četrtino najboljših na svetu, Gašper Bregar in 
Timotej Bečan pa sta končala v prvi polovici tekačev. Ekipno 
so Slovenci dosegli 8. mesto. Najboljša slovenska članica je 
bila Jasmina Jelovšek na 42. mestu, mladinec Tine Habjan 
pa na 61. mestu. 

Gorski tekači na svetovnem prvenstvu

Prva okrepitev tega 
leta je nekdanji 
košarkar z veliko 
prvoligaškimi 
izkušnjami. Klemen 
Balažic je zastopal 
tako barve 
domžalskega Heliosa 
kot ekipe Šenčurja. V 
lanski sezoni je v prvi 
ligi igral za drugo 
domžalsko ekipo 
Lastovke.  
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Planinstvo

petek, 23. septembra 2016

Matjaž Šerkezi

Kamnik – Tako je začelo po-
govor trideset mladih pla-
nincev, ki se je letos udeleži-
lo planinsko-kolesarskega 
tabora, ki smo ga v okviru 
Mladinskega odseka Planin-
skega društva Kamnik orga-
nizirali na Koroškem, v 
Koprivni. Tudi letos so nam 
pomagali številni odseki na-
šega društva (turnosmučar-
sko-kolesarski odsek, alpini-
stični odsek, vodniški od-
sek) ter nepogrešljivi GRS-
-jevci, ki nam tabor vedno 
naredijo še bolj zanimiv.
Že takoj v nedeljo smo dru-
ženje začeli z zanimivim 
spustom s kolesi v Črno na 
Koroškem, kjer smo si pog-
ledali, kje letos gostujemo in 
kaj je značilno za ta kraj. Se-
veda nas niso razočarali s 
spoznavanjem navad rudar-
jev, ki so v tem kraju kopali 
svinčevo rudo. Navdušilo pa 
nas je tudi dejstvo, da sta 
naša legendarna smučarja 
Tina Maze in Mitja Kunc 
nekoč živela ravno v tem 
kraju. Polni vtisov smo se s 
kolesi podali nazaj v tabor, 
kjer nas je Matjaž čakal z od-
lično večerjo. 
Prvi večer smo preživeli v 
skupnem šotoru, saj nam je 
ponagajal dež, ki je svoje 
lovke stegnil še v ponede-
ljek. Vendar se planinci ne 
damo in smo tako dan izko-
ristili za nekaj napotkov gle-
de orientacije, ki smo jo iz-
vedli nekaj dni kasneje. Ne-
kaj trenutkov brez dežja 
smo izkoristili tudi za nogo-

metni turnir, popoldne pa 
smo se podali na krajši izlet 
proti izviru Meže in imeli 
smo se prav fino. 
Torek je bil za nas prvi son-
čen dan in izkoristili smo ga 
za pohajanje v deželo kralja 
Matjaža. Seveda, podali smo 
se proti Peci. Nekateri so jo 
osvojili, najmlajše pa je 
škratek kralja Matjaža obi-
skal nekoliko nižje, saj je 
bila jama za njih previsoko. 
Zvečer smo zakurili ogenj 
in s tem naredili uvod v sre-
do, ko nas je čakal izredno 
zanimiv dan. Obiskali smo 
rudnik Mežica, kjer so vča-
sih kopali cinkovo in svinče-
vo rudo. Za en dan smo 
spoznali, kako je izgledalo 
življenje rudarjev. Najprej 
smo se oblekli v rudarska 
oblačila, si nadeli čelade, 
nato pa se z lesenim vlak-
cem odpeljali v podzemlje 

Pece. Starejši so se v rudnik 
odpeljali kar s kolesom in ga 
na ta način dodobra spozna-
li. V rudniku nas je prestra-
šil tudi Perkmandeljc, ki je 
zelo rad ponagajal tudi ru-
darjem, drugače pa smo si 
podrobno ogledali opuščene 
rove in bilo je res zanimivo. 
Po dveh urah nam je prav 
prijalo priti z devet stopinj 
Celzija na visokih trideset. 
Popoldne smo izvedli orien-
tacijo, kjer so se mešane eki-
pe zelo izkazale. Navdušilo 
nas je njihovo sodelovanje 
in skrb najstarejših za 
najmlajše. 
Po odličnem dnevu, ko smo 
imeli malce počitka, smo se 
v četrtek podali v dve smeri. 
Najstarejši so odšli na 
dvodnevno turo preko Olše-
ve in Grohota na Veliko Ra-
duho ter s kolesi nazaj v ta-
bor, najmlajši pa smo se 

povzpeli na Uršljo goro in 
šli po turi na zasluženo ko-
panje v bazen na Ravnah. 
Otroci so bili navdušeni, pa 
tudi odrasli, saj je bazen 
prebudil male otroke, ki ga 
skrivajo v sebi. Sledil je še 
zadnji dan, ko so šli srednji 
na Veliko Raduho, najmlajši 
pa so se najedli borovnic na 
Smrekovcu.
Ne smemo pozabiti, da smo 
vsako jutro pridno telovadili 
in vsak večer trenirali glasil-
ke. Na koncu pa se spodobi, 
da vam povemo: otroci so 
bili nad taborom navdušeni. 
Prav nihče ni želel domov in 
obljubili smo si, da se drugo 
leto zopet vidimo.
Radi bi se zahvalili vsem 
vodnikom in drugim udele-
žencem, ki so s svojim pro-
stovoljnim delom omogočili 
izvedbo tako prijetnega ta-
bora, kot je bil ta. 

Mladi planinci na Koroškem
»Kam gremo pa letos poleti za en teden?« »Ja na tabor Vesele Gorice, na Koroško, seveda!«

Planinsko-kolesarskega tabora Planinskega društva Kamnik se je letos udeležilo trideset 
mladih planincev. / Foto: Simon Berlec

Bojan Pollak

Obiski hribov združujejo
V okviru dolgoletnega sode-
lovanja med pobratenima 
mestoma Kamnik in Trofaia-
ch so kamniški planinci 27. 
in 28. avgusta obiskali člane 
društva Prijateljev narave v 
tem gornještajerskem mes-
tu. Tokrat je bilo čudovito 
vreme, tako da so lahko obisk 
polno izkoristili za obisk hri-
bov. Skupaj so se s planine 
Hirn po zavarovani plezalni 
poti povzpeli čez Barbarin 
križ na Reichenstein in pre-
nočili v koči Reichenstein. 
Večer je bil namenjen druže-
nju, izmenjavi izkušenj, obu-
janju spominov ... Naslednji 
dan so se polni lepih vtisov 
vrnili v dolino in domov.

Spominska slovesnost v 
Kamniški Bistrici
Julija 2014 sta med odpravo 
v gorah Šaksgama v zahod-
nem delu Kitajske izginila 
Aleš Holc in Peter Mežnar. 
Kljub daljšemu iskanju ju 

niso našli, vendar je bilo gle-
de na razmere povsem jas-
no, da nista mogla preživeti. 
Člani kamniškega AO so se 
ju 8. septembra skupaj s 
svojci in prijatelji spomnili s 
krajšo slovesnostjo v spo-
minskem parku v Kamniški 
Bistrici.

Alpinistična šola 
Čez poletje ni bilo predavanj v 
letošnji alpinistični šoli, kar so 
tečajniki lahko izkoristili za 
plezanje. Septembra se šola 
nadaljuje. Najprej s plezalnim 
koncem tedna na Kamni-
škem sedlu, nato pa s preda-
vanji in praktičnimi vajami, 
saj kopnem delu sledita še 
snežni in ledni del. Nova alpi-
nistična šola se bo začela pri-
hodnje leto predvidoma v 
marcu.

S kolesi po planinskih 
poteh?
Vožnja s kolesi po planin-
skih poteh še vedno ni dovo-
ljena, če za to ni soglasja 
skrbnika planinske poti in 

lastnika zemljišča, tudi če to 
ni posebej označeno. Da bi 
se še posebej poudarilo, da 
ni dovoljena vožnja s kolesi 
po poti s Kisovca čez Pasjo 
peč do Sv. Primoža in z Dola 
do Kraljevega hriba, je skrb-
nik poti, PD Domžale, na-
mestil poseben znak, a so ga 
neznanci odstranili in s tem 
povzročili določeno škodo. 
Zato bo podana prijava na 
policijo. Kadar pa ima pla-
ninska pot modro oznako s 
kolesom, je po njej dovolje-
na tudi vožnja s kolesi.

Popravljena pot s Kisovca 
proti Mali planini
Veliko obiskovalcev Velike 
planine nanjo dostopa s pla-
nine Kisovec, vendar je bil 
del poti, ki se s Kisovca 
priključi na pot iz Stahovice, 
v obupnem stanju. Zato je 
meddruštveni odbor planin-
skih društev kamniško-bi-
striškega območja organizi-
ral popravilo te poti. Najprej 
je bilo treba pripraviti več 
kot 100 m ustreznega lesa in 
ga dostaviti na pot. Sama ak-

cija je bila izvedena 12. avgu-
sta. V njej so sodelovali Raj-
ko Balantič iz PD Bajtar, 
Aleš Kermauner, Jože Petar-
ka in Lojze Pirnat iz PD 
Domžale, Boštjan Balantič 
in Zdravko Bodljaj iz PD Ka-
mnik ter Danilo Oražem iz 
PD Onger. Postavili so 56 m 
bočnih zaščit, izkopali 15 m 
jarkov za odvod vode, 
šestnajst stopnic, poravnali 
pot, ponekod še odklesali 
skale, da je sedaj pot lepo 
prehodna tudi za manj izku-
šene. Postavili so tudi štiri 
drogove za kažipote.

Svinjska pot – svinjska?
Uporabniki planinskih poti 
niso samo planinci, ampak 
po njih hodi lahko vsak. Ker 
se ni dalo več parkirati na 
Rakovih ravneh, je agrarna 
skupnost povečala možnost 
puščanja avtomobilov na 
Jelševem konfinu, tako da je 
veliko obiskovalcev Velike 
planine začelo svojo pot 
prav tam. Ta povečan obisk 
se je pa na žalost poznal tudi 
po onesnaženju. Medtem ko 

so ostale planinske poti, po-
sebno tiste v visokogorju, 
razmeroma čiste, je ta pot, 
ki je bila nekdaj nadelana za 
odgon prašičev s planine in 
je zato tudi dobila ime Svinj-
ska oz. Prašičja pot, »obro-
bljena« s papirnatimi robč-
ki. Ker je pot markirana, 
prav nič ne potrebuje teh 
dodatnih »markacij«.

Nogomet bo
Tudi letos je predvidena no-
gometna tekma na »najvišji 
ravni« na prvo oktobrsko 
nedeljo na Korošici z začet-
kom točno opoldne. Igrišče 
je pripravljeno, tudi goli že 
stojijo. Nabavljena je tudi 
nova žoga, saj je prejšnja po 
več kot tridesetih letih »iz-
pustila svojo dušo«.

Popravljena pot s Kisovca proti Mali planini

Člani meddruštvenega odbora planinskih društev 
kamniško-bistriškega območja so popravili pot s Kisovca 
proti Mali planini. / Foto: A. Pirnat

Rajko Zajc,  
Monika Povšič

Kamnik – Plezalnega tabora 
na Češkem se je udeležilo 
dvanajst mladih plezalcev in 
trije spremljevalci. Po dob-
rih 600 prevoženih kilome-
trih in devetih urah vožnje 
smo prispeli na cilj – v avto-
kamp Jesenice. Tukaj smo 
postavili šotore in se nasta-
nili za čas počitnic. Prvo jut-
ro smo se zbudili v moker 
dan, ki je dobro zmočil skale 
v okolici. Zato smo za prve 
poskuse na granitnih balva-
nih kar dolgo iskali suho 
skalo. Peter in Aljaž sta ta-
koj zlezla svojo prvo 7-ko, in 
to kar Žihadlo SD 7c+.
Sledila sta dva lepa dneva, 
ki smo jih dodobra izkoristi-
li za plezanje. V lepem vre-
menu smo se napenjali v 
sektorju Brana in bili uspeš-
ni v balvanih do 7B+. Tretji 

dan smo našli zelo lepe bal-
vane v gozdičku pod gra-
dom. Spet sta po 7C+ poseg-
la Peter in Aljaž, Katri pa je 
uspelo v svoji prvi 7-ki. Če-
trti dan smo počivali in ga 
izkoristili za obisk Prage. S 
spočitimi rokami, a utruje-
nimi nogami od hoje po 
mestu smo naslednji dan 
spet plezali. Zaman smo 
iskali oprimke, saj so bili vsi 
balvani kot velika jajca. A to 
ni oviralo Aljaža, ki je edini 
uspel v »super mantlu« 
7C+. Predzadnji dan nas je 
presenetil dež, zato smo se 
odpravili v Plzen in obiskali 
tamkajšnjo umetno balvan-
sko steno. Zadnji dan smo 
se spet podali v balvane, ki 
so bili že suhi, zato smo se 
z ostrimi oprimki borili, 
dokler niso bili prsti krvavi. 
Zjutraj pa smo le še pospra-
vili šotore in se odpravili 
proti domu.

Plezalni tabor  
na Češkem
Plezalni klub Kamnik je mlade plezalce tudi letos 
med poletnimi počitnicami odpeljal na plezalni 
tabor v tujino. 

Poletni tabor smo izkoristili za plezanje po balvanih. 
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Jasna Paladin

Kamnik – V ironmanu je na-
stopilo 550 tekmovalcev, 
med njimi tudi šest Sloven-
cev, ki so letos nastopali v 
idealnih vremenskih pogo-
jih. Velikega uspeha se je 
veselil kamniški triatlonec 
Matic Romšak.
Kot nam je povedal, je bil 
stresen že jutranji start pla-
vanja, saj se je v vodo na-
enkrat pognalo 1200 tekmo-
valcev na ironman in polo-
vični razdalji, že na kolesu 
pa so se najhitrejši tekmo-
valci hitro izdvojili in odpe-
ljali svojo tekmo. Hitrost 
najhitrejših v solo vožnji, 
večinoma na kronometrskih 
kolesih, je precej presegla 
40 km/h in to hitrost je do-
segel tudi Romšak, tokrat 
najhitrejši Slovenec, ki je za 
90 km kolesarjenja potrebo-
val natanko 2 uri in 15 mi-
nut. Suvereno je odtekel 
tudi polmaraton v času pod 
uro in 30 minut in tako v ka-

tegoriji 50–54 let med 52 
tekmovalci zmagal s pred-
nostjo petih minut in osvojil 
edino slovensko zlato meda-
ljo.
»Na tekmi sem res užival, v 
prav vseh disciplinah. Kolo 
bi lahko letelo še bolj, ven-
dar je bilo treba nekaj ener-
gije pustiti še za tekaško 
progo. Vedel sem, da sem 

hiter in da mi bo zmaga tež-
ko ušla. Je pa res, da me po 
četrti zmagi na avstrijskem 
prvenstvu nekateri sotekmo-
valci že postrani gledajo 
(smeh). Po lanskem uspe-
hu, ko je med veterani zma-
gal Miro Kregar, sam pa 
sem osvojil tretje mesto, mi 
je letos uspelo ubraniti Mi-
rov naslov,« nam je povedal 

Matic Romšak, ki je v abso-
lutni konkurenci s časom 
4;18:24 zasedel skupno 15. 
mesto. Da je letos res dose-
gel odličen čas, dokazuje 
tudi podatek, da je bil za več 
kot štiri minute hitrejši od 
zmagovalca v mlajši katego-
riji.
»V Podersdorfu rad tekmu-
jem, kljub temu da sem 
tam pred dvema letoma 
grdo padel in se polomil. 
Všeč mi je Gradiščanska, 
mestno središče kulturne 
prestolnice Železnovo, 
sploh pa manjša mesteca 
ob Nežiderskem jezeru, ki 
jih krasi prekrasna narava, 
brezhibno urejeni ravnin-
ski vinogradi, v katerih ras-
te grozdje za najboljša sve-
tovna predikatna vina, in pa 
številni naravni parki ter 
rezervati ob jezeru, kjer 
imajo množice različnih 
ptic, kljub stotinam vetrnih 
elektrarn, idealne življenj-
ske pogoje,« je svoje vtise 
povzel Romšak.

Zmaga na avstrijskem prvenstvu
Prvo soboto v septembru je ob Nežiderskem jezeru v bližini Dunaja potekalo tako eno najstarejših 
svetovnih tekmovanj na ironman in pol ironman razdalji tudi kot odprto državno prvenstvo Avstrije.

Matic Romšak / Foto: osebni arhiv Matica Romšaka

Jasna Paladin

Kamnik – Ekstremno preiz-
kušnjo je končal na 474. 
mestu v absolutni razvrstitvi 
ter 185. mestu v svoji katego-
riji, še bolj kot sama uvrsti-
tev pa je pomembna zmaga 
samega nad seboj. Če zmo-
re glava, zmore tudi telo – 
vedo povedati ekstremni 
športniki, in Mato, kot Ma-
teju Hribarju rečejo prijate-
lji, je tudi tokrat glavo imel 
na pravem mestu.

Ultra trail du Mont Blanc ni 
tekma za vsakogar, zato šte-
vilo tekmovalcev omejijo 
tudi organizatorji. Kako je 
vam uspelo priti na startno 
listo?
»Leta 2013 sem se začel ude-
leževati ultra trail marato-
nov predvsem v tujini, ki 
prinašajo točke za Ultra trail 

du Mont Blanc in v sezoni 
2014 sem jih imel dovolj. 
Potem je odločal žreb in le-
tos sem bil na startu.«

Gre za ekstremno preizkuš-
njo. Kako ste se pripravljali 
nanjo?
»Pripravljal sem se preko 
drugih ultra tekem in veliko 
urami, preživetimi v kam-
niških hribih in okoliških 
gozdovih. Vmes je bilo tudi 
nekaj nujnega zla – teka po 
asfaltiranih cestah v urba-
nem okolju.«

Brez ekipe na takih preiz-
kušnjah ne gre. Kdo vam je 
pomagal in kako konkretno?
»Na tekmi je bil spremlje-
valcem omogočen dostop na 
petih točkah. Sam sem imel 
podporo na 80. in 124. kilo-
metru. To pomeni, da sem 
lahko prejel nekaj dodatnih 

gelov ter bil postrežen s hra-
no iz okrepčevalnice, med-
tem ko sem se lahko usedel 
in vzel nekaj minut za oddih 
in razmislek o nadaljnji tak-
tiki. Vsekakor je pa to dobra 
moralna podpora od tistih, 
ki so ti najbližje!«

Kako nam lahko danes opi-
šete preizkušnjo? Je bilo tež-
je od pričakovanj? 
»Zagotovo je na svetu več 
težjih 100 milj ultra trail te-
kov. Sem pa prepričan, da je 
Ultra trail du Mont Blanc 
najlepši in najbolje organi-
ziran ter prav zato tako zaže-
len s strani ultramaratoncev 
s celega sveta. Če pa je še 
vreme tako lepo, kot je bilo 
letos, potem so vrhunski 
užitki zagotovljeni.
Trasa me ni v ničemer pre-
senetila. Vedel sem, kaj lah-
ko pričakujem, vključno s 
krizami, ki na takšnih raz-
daljah pač pridejo z različno 
jakostjo. Če pogledam, da 
nas je startalo 2555 tekačev 
in sem zasedel 474. mesto 
(1090 odstopov!), potem 
moram biti zelo zadovoljen. 
Seveda pa sem pred startom 
od sebe pričakoval več in 
vem, da sem tega sposoben! 
Dejstvo je, da se na takšnih 
razdaljah v naših telesih in 
glavah lahko zgodi marsikaj. 
Mnogo vrhunskih tekačev je 
odstopilo zaradi različnih te-
žav oz. prevelikih pričako-
vanj. Mnogo je takšnih, ki 
svojih meja v glavah še ne 

znajo ali nočejo premakniti 
naprej oz. višje. Nekatere so 
ustavile poškodbe. Meni je 
bilo navkljub nekaterim te-
žavam z želodcem dano pri-
ti v cilj in zato sem srečen in 
zadovoljen.«

Za kakšna spoznanja ste 
zdaj bogatejši?
»S prihodom v cilj na tej na-
jimenitnejši 100 milj (170 
km) dolgi preizkušnji na 
svetu, ki postreže še z 20 ti-
soč metri vzponov in spustov 
v različnih vremenskih po-
gojih sem si še enkrat doka-
zal, da zmorem in želim si 
še več! Po nekaj pretečenih 
ultra trail maratonih (3-krat 
100 milj, večkrat 100 km ...) 
vem, da je glava ob dobri 
pripravljenosti sposobna po-
rivati telo daleč preko nam 
razumnih meja. Tudi sam 
sem še vedno pripravljen 
iskati dalje …«

Gre za enega od vrhuncev 
gorskih tekačev. Kakšni izzi-
vi vam še ostajajo?
»Ultra trail du Mont Blanc 
je res le eden od vrhuncev. 
Izzivov je še veliko in mogo-
če mi ob dobrih vremenskih 
pogojih že v oktobru uspe 
uresničiti enega od zelo za-
želenih. Najlepše se zahva-
ljujem tistim, ki so mi pris-
luhnili in z denarno pomoč-
jo omogočili lažjo izvedbo te 
tekme, ter vsem, ki so navi-
jali zame in mi želeli uspe-
šen prihod v cilj! Hvala!«

Tekel okoli Mont Blanca
Kamniški ultra trail tekač Matej Hribar si je nedavno uresničil eno od velikih želja – teči na znameniti 
preizkušnji Ultra trail du Mont Blanc. Dobrih 170 kilometrov dolgo progo z več kot 10 tisoč metri 
vzponov je premagal v slabih 39 urah.

Matej Hribar na teku okoli najvišje gore Alp – Mont Blanca  
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Tudi SLOVENCI
 imamo dobre

ČEVAPE!
Popust velja  

z izrezanim kuponom  
septembra in oktobra v  

Das ist Valter Kamnik.

KUPON ZA 10% POPUST  
za jedi in pijačo po naročilu

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik tudi v sezoni 
2015/2016 pripravlja Srečanja s knjigo, ki bodo na različnih 
lokacijah potekala od oktobra do maja. Knjige, s katerimi se 
bodo srečevali udeleženci, so izbrali voditelji srečanj Danijel 
Bezek, Ivanka Učakar in Barbara Božič. V Kamniku bodo 
srečanja v čitalnici knjižnice vsako drugo sredo v mesecu ob 
19. uri, na sedežu Društva upokojencev Kamnik vsak prvi 
četrtek v mesecu ob 16. uri, v okviru skupine Metulji v fran-
čiškanskem samostanu vsak zadnji četrtek v mesecu ob 16. 
uri in v prostorih Krajevne skupnosti Duplica vsak drugi po-
nedeljek v mesecu. V Komendi se bodo ljubitelji knjig dobi-
vali v prostorih Zavoda za medgeneracijsko središče, in si-
cer vsak prvi ponedeljek in vsako prvo sredo v mesecu ob 17. 
uri, v Motniku bodo Srečanja s knjigo v prostorih podružnič-
ne šole vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri, v Šmarci v 
prostorih Krajevne knjižnice Šmarca vsak prvi torek v mese-
cu ob 18.15 in v Šmartnem v Tuhinju v knjižnici tamkajšnje 
osnovne šole vsak tretji četrtek v mesecu ob 14.30. J. P. 

Srečanja s knjigo tudi v novi sezoni
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veterinarji s posluhom

V mesecu septembru vam nudimo 

25% POPUST 
na SANDITAN TERMOGEL, kozmetični pripravek  

za živali, losjon za nego kože, mišic in vezi.

Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20, telefon: 01 830 95 72 
Ambulanta za male živali: 01 830 95 77  

Dežurni telefon: 051 626 941

Delovni čas ambulante: pon.–pet. 7h–18h in sob. 7h–11h  
E-pošta: info@veterina-kamnik.si,

http://www.veterina-kamnik.si

KONJSKA MAST/HLADILNI GEL
Bolečina v sklepih, mišicah in živcih ali hematomi?

Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s 
pravimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z 
vašo prijavo na delovno mesto

PROIZVODNI DELAVEC V PAKIRNICI IN 
NA FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU (M/Ž)

Od vas pričakujemo, da imate končano osnovno šolo, izkušnje 
so dobrodošle, niso pa nujne.

Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si 
v osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo skleni-
lo za določen čas pol leta z enomesečnim poskusnim delom.
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Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s 
pravimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z 
vašo prijavo na delovno mesto

SKUPINOVODJA V PAKIRNICI IN NA  
FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU (M/Ž)

Od vas pričakujemo, da imate končano srednjo kmetijsko šolo, 
izkušnje so dobrodošle, niso pa nujne.

Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si 
v osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo skleni-
lo za določen čas pol leta z veliko možnostjo podaljšanja.
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Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Kamnik najdete na uradni spletni 
strani Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rubriko Kam v oktobru? 
ter na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik 
www.kamnik-tourism.si.

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK

Sobota, 24. septembra, od 8. do 13. ure, Glavni trg
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Sobota, 8. oktobra, ob 9.30, mestno jedro Kamnika
Veronikin tek

Prijave v TIC Kamnik vsak dan med 9. in 16. uro ali na portalu Prija-
vim.se. Cicibani, učenci in dijaki tečejo brezplačno, za ostale tekmo-
valce pa je startnina 10 evrov (15 evrov na dan tekmovanja).

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK IN DRUŠTVO KLJUČ ŽIV-
LJENJA

Od četrtka, 22. septembra, do junija, od 17. do 19. ure, 

v pravljični sobi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Ustvarjalne delavnice Vila Čira Čara

Ustvarjalne delavnice prinašajo otrokom, starim od 5. do 12. leta, obi-
lo priložnosti za ustvarjanje unikatnih izdelkov v prijetni družbi. 
Predstavitev in vpis v torek, 13. 9., in četrtek, 22. 9., od 17. do 19. ure. 
Vpis poteka do zasedenosti prostih mest.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK 

Sreda, 5. oktobra, ob 19. uri, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik
Potopisno predavanje: Jugovzhodna Azija (Tajska, Laos, 
Kambodža)

Desettedensko potepanje po deželi širokih nasmehov, odlične hrane, 
čudovite narave in templjev.

Organizirano v sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Petek, 23. septembra, ob 19.30, grad Zaprice
Poezija Williama Shakespearja (ob 400. obletnici smrti)

V besedi in glasbi jo bo predstavil dramski igralec Uroš Potočnik.

Sreda, 28. septembra, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer: Predstavitev knjige Valterja Reščiča 
Potovanje na fronto 

Soška fronta in naši kraji v očeh Giacinta De Carolija, italijanskega 
zdravnika v 1. svetovni vojni, in Marie Luise De Caroli, njegove hčere

Prireditve v septembru in oktobru
Četrtek, 6. oktobra, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Novo likovno razstavišče

Odprtje kiparske razstave Prepih kamniške kiparke in grafičarke Nine 
Koželj. Predstavila jo bo umetnostna zgodovinarka Saša Bučan.

ŠPORTNO DRUŠTVO GRBINA

Petek, 30. septembra, od 14. do 22. ure, Športni park 

Virtus
Tekmovanje na velikem trampolinu v Športnem parku Virtus

JUDO KLUB KOMENDA

Nedelja, 2. oktobra, od 9.30 do 15. ure, Športna 

dvorana Komenda
1. judo pokal Komende

Vabimo vas na ogled 1. judo tekme v Komendi, kjer bodo nastopili tek-
movalci od najmlajših starostnih kategorij do ml. deklic in dečkov – U12. 
Pridite in od blizu spoznajte olimpijsko disciplino judo. Vstop prost!

LOKOSTRELSKI KLUB KAMNIK

Sobota, 8. oktobra, ob 10. uri, notranje strelišče LKK 

(nad kegljiščem)
Uvodni sestanek za lokostrelski tečaj

Seznanitev z osnovami lokostrelstva

ŠPORTNO DRUŠTVO LENUH

Nedelja, 9. oktobra, ob 9. uri, Planinski dom v 

Kamniški Bistrici
Kamniška Bistrica Trek 2016

Prijave sprejemajo na spletni strani www.treking.si najkasneje do 5. 
oktobra oz. do ukinitve spletnega prijavnega obrazca.  Startnina: 10 
evrov za aktivno kategorijo in 10 evrov za pohodniško kategorijo.

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 24. septembra
Moj kino, kinematografski dan v DKK

13.30 Ledeni morilec, akcija

16.00 Ovce in volkovi, animirani film

18.30 Dojenček Bridget Jones, romantična komedija

21.00 Poredne mame, komedija

Vstopnina: 6,5 evra

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 7. oktobra, ob 21. uri
Impro Igre

Večer improvizacijskega gledališča

Bojan Pollak

Mala planina – Kakor že šti-
riindvajset let do sedaj je 
bilo tudi letos zadnjo nede-
ljo v avgustu srečanje dom-
žalskih planink in planincev 
in njihovih simpatizerjev pri 
Domžalskem domu na Mali 
planini. Vreme je bilo lepo 
in vse klopi pred domom so 
bile zasedene. Še pred začet-
kom je za dobro razpolože-
nje zaigrala Domžalska god-
ba, nato se je srečanje ura-
dno začelo s planinsko hi-
mno, ki jo je zapel Moški 
pevski zbor Janko Kersnik iz 
Lukovice. Prisotne je nago-
voril predsednik Planinske-
ga društva Domžale Janko 

Vodlan, nekaj besed pa je 
spregovorila tudi podžupa-
nja Renata Kosec. Sledilo je 
prijateljsko druženje, kjer je 
za glasbeno spremljavo 
skrbel ansambel Pr'jatli. 
Dan prej je bila zanimiva pri-
reditev pod naslovom Ko pla-
nina zadoni, ki sta jo izvedla 
dva zbora rogistov. Leseni 
rogisti iz Kresnic so muzici-
rali pod Malim Vršičem, stre-
ljaj od Domžalskega doma, 
Stranski pa malo nad potjo 
pod vrhom Poljanskega roba. 
V premoru med muzicira-
njem hornistov so svoj pri-
spevek pravemu vzdušju dale 
še krave s svojim mukanjem, 
tako da je bilo pravo planin-
sko vzdušje.

Srečanje planincev  
na Mali planini

Zadnja nedelja v avgustu je na Mali planini že štiriindvajset 
let v znamenju domžalskih planincev. / Foto: Bojan Pollak

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Člani 
Turističnega društva Kam-
niška Bistrica vabijo na 2. 
tekmovanje v kuhanju 
Firštovega golaža, imeno-
vano tudi Halo na finfra-
nje! Tekmovanje, v kate-
rem se bodo pomerile 
štiričlanske ekipe, bo v ne-
deljo, 25. septembra, od 
10. ure dalje pri planin-
skem domu v Kamniški 
Bistrici. 
Ekipe svojo udeležbo lahko 
sporočijo le še danes, 23. 

septembra. Kuharske ve-
ščine ekip in njihove gola-
že bo ocenjevala strokovna 
komisija pa tudi obiskoval-
ci, prve tri najbolje ocenje-
ne ekipe pa bodo prejele 
nagrade. Za obiskovalce 
bodo pripravili tudi dru-
žabne igre in iskanje skri-
tega zaklada, po razglasitvi 
rezultatov, ki bo ob 14. uri, 
pa se bo druženje v Kam-
niški Bistrici nadaljevalo 
ob zabavno-razvedrilnem 
programu in živi glasbi. 
Več informacij na spletni 
strani društva.

Tekmovanje v kuhanju 
Firštovega golaža

Jasna Paladin

Kamnik – Člani skupine 
Street Workout Kamnik 
pripravljajo nov dobrodelni 
dogodek, s katerim tokrat 
želijo pomagati dvojčkoma 
Eneju in Anžetu Strazber-
gerju. »Ker ni vsem dano, 
da lahko kot mi vsak dan 
vstanemo, se sprehodimo, 
se učimo in naredimo nekaj 
zase, kot nam je večini sa-
moumevno, bi radi pomaga-
li, tako kot znamo. Tekmo-

vanje organiziramo samo z 
enim jasnim ciljem – poma-
gati,« pravijo športni navdu-
šenci iz Street Workout Ka-
mnik, ki so do sedaj pripra-
vili že več dobrodelnih tek-
movanj. Tokrat se bodo 
zbrali v nedeljo, 25. sep-
tembra, ob 17. uri ob Titano-
vi brvi v Kamniku. Zbirali 
bodo prostovoljne prispev-
ke, zbrani denar pa predali 
družini Strazberger za pot-
rebne terapije in zdravstve-
no oskrbo dvojčkov.

Humanitarno 
tekmovanje v ulični vadbi

Tunjice – Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice vabijo 
v nedeljo, 25. septembra, med 9. in 18. uro na dan odprtih 
vrat svojega muzeja starih sort na Prevali (ob cesti Tunjice–
Komenda). Ob 14.30 bodo pripravili krajši blagoslov letoš-
njih del članov društva v sadovnjaku. J. P.

Dan odprtih vrat muzeja starih sadnih sort
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ZAHVALA

Ni bitja, ki bi v nič
razpadlo!
Kar večno je, je v vseh ostalo,
saj osrečuje nas njih bit!
In bit je večna: v njej so sile,
zaklade večne so ohranile,
ki zdaj Vesolja so nakit.
(Goethe)

V 52. letu se je po težki bolezni za vedno poslovil od nas

Jože Pikl
iz Golic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, so
rodnikom, prijateljem in sodelavcem ETI Elektroelement 
Kamnik, Vrtca Antona Medveda in Inštituta RS za social
no varstvo za nesebično pomoč in podporo. Posebna hva
la dr. Jermanovi, patronažni sestri Alojziji Lipovšek in 
zdravstvenemu osebju Bolnišnice Golnik. Zahvala tudi 
gospodu župniku Nikolaju Štolcarju in gospodu župniku 
Igorju Dolinšku za lepo opravljen obred, ministrantom, 
pevcem kvarteta Grm, trobentaču, praporščaku Planin
skega društva in govornici Marinki Mošnik za besede 
slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti, za darovano cvetje, sveče, maše in prispevke za 
cerkev ter izrečeno sožalje in tolažilne besede.

Vsi žalujoči 
Avgust 2016

ZAHVALA

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

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 78. letu starosti 
zapustila draga mamica, babica, prababica in sestra

Marija Žumer
roj. Pirc, iz Kamnika, Kranjska c. 4d

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Pose
bej topla zahvala dr. Majdi Ambrož Mihelčič, pevcem za 
zapete pesmi, trobentaču in g. župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred. 

Žalujoči vsi njeni
September 2016

ZAHVALA

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča obišče. 
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala.

V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, tašča in 
stara mama

Ljudmila Vrhovec
roj. Mali iz Kamnika, Trg talcev 5

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Za
hvaljujemo se tudi negovalkam, medicinskemu osebju 
in zdravniku mag. Igorju Muževiču iz Doma starejših 
občanov Kamnik. Za lep pogrebni obred se zahvaljujemo  
g. župniku in pevcem kvarteta Krt. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni
Kamnik, september 2016

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel, 
niti roke nam podal,
a v naših srcih, 
za vedno boš ostal.

V 73. letu nas je za vedno zapustil 
naš dragi mož, ati, stari ata in praded

Franc Skok
z Briš 5 nad Kamnikom

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, znancem, 
sodelavkam in sodelavcem podjetij ETI, Eti Proplast, 
Kemostik, Graditelj in GP Trojane za izrečena sožalja, 
cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč, gospodu žup
niku Francu Oražmu za lepo opravljen obred, zdravnici 
Jani Plavc in patronažni Darji Vrtačnik, pevcem Grm in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.  

Žalujoči vsi njegovi
Avgust 2016

ZAHVALA

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

V 86. letu se je od nas poslovila draga mama, stara 
mama, prababica, sestra, teta in tašča 

Angela Pavlič
Oficijeva mama iz Buča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, sodelavcem Ete Kamnik za vsa 
izrečena sožalja in besede tolažbe, denarno pomoč, da
rovano cvetje in sveče. Hvala tudi za vse darove za svete 
maše in molitev ter da ste s svojo prisotnostjo počastili 
njen spomin. Zahvaljujemo se dr. Jermanovi za njeno 
dolgoletno oskrbo in sestri Mateji za vso prijaznost, 
zahvala pa gre tudi urgentnemu osebju, ki je skrbelo za 
njeno zdravje v zadnjem mesecu. Zahvala župnikoma 
Simonu Lorberju in Jožetu Drolcu za lepo opravljen po
grebni obred, pevcem iz Lahovč za prelepo zapete pesmi, 
trobentaču za zaigrano Tišino ter govornici Jani Pavlič 
za ganljive besede slovesa. Hvala vsem za tako številno 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 95. letu se je poslovila draga 
mama, babica in prababica

Ivanka Smolnikar
roj. Vovk, iz Vegove ulice, nečakinja nadškofa Antona 

Vovka in sorodnica pesnika Franceta Prešerna

Ob boleči izgubi smo dolžni iskreno zahvalo vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje, podarili sveče in cvetje in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Nikoli ne bomo pozabili 
čustvenih besed slovesa Marinke Mošnik in župnikov 
Luke Demšarja in Jožeta Lapa ... Hvala tudi zdravnikom 
in sodelavcem Zdravstvenega doma Kamnik ter vsem v 
Domu starejših občanov Kamnik za vso skrb, ki so jo 
naši mami namenjali v zadnjih šestih mesecih življenja.
Mama, hvala ti za vse, kar si nam dala!

Vsi tvoji

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je po hudi 
bolezni zapustil naš dragi 

Anton Uran
iz Motnika

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. 
župniku za opravljen obred, pogrebni službi Ropotar, 
DU Motnik  Špitalič, PGD Motnik in govorniku Mar
janu Semprimožniku za poslovilne besede. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
September 2016

V SPOMIN

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko te več ni ...

Marjan Berlic
 

15. 9. 2016 je minilo pet let od tvoje smrti.

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepimi mislimi in  
prižiganjem sveč.

Pogrešam te 
Jana

V 91. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Pavla Hribar
upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, 15. septembra 2016

ZAHVALA

ob boleči izgubi našega moža,  
očeta, tasta, starega ata in pradeda

Tiho sedaj si odšel
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

V 86. letu nas je zapustil 

Janez Čevka 
po domače Janeščev ata

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, 
vaščanom in vsem, ki ste nam izrazili ustna in pisna so
žalja, nam podarili cvetje in ga pospremili na zadnji poti. 
Zahvala gospodu župniku Antonu Prijatelju za lep po
grebni obred, pevcem za zapete pesmi in trobentaču Mar
janu za odigrano Tišino. Ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi
Bistričica, avgust 2016

www.pogrebnik.si
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Bojana Klemenc

Kamnik – V četrtek, 8. sep-
tembra, sta oče in hči iz Idri-
je odkolesarila na dobrodel-
no pot okrog Slovenije. Na 
svojem kolesarskem doži-
vetju nista nameravala podi-
rati rekordov, pač pa je bil 
njun namen zbrati čim več 
denarja za rehabilitacijo čla-
nov Društva slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica. Tem je 
namenjena startnina kole-
sarjev, ki so se jima na posa-
meznih trasah poti pridruži-
li, in prispevki Lions klubov 

ob poti. Tudi člani Lions 
kluba Kamnik z novim 
predsednikom Demitrijem 
Perčičem so ju pričakali dan 
kasneje proti večeru v Kam-
pu Resnik in veselo pozdra-
vili ter pogostili.
Sine in Saša Pečelin, zagri-
zena športna rekreativca, sta 
idejo za obkroženje Sloveni-
je s kolesi pestovala že nekaj 
časa, a ju je poškodba očeta 
ustavila. »Iz Sašine pobude, 
naj po desetletjih organizira-
nja kolesarskih podvigov 
končno tudi sam sedem na 
kolo, se je s pristopom Lions 

kluba razvila velika akcija 
Kolesarim, da pomagam. Na 
vseh etapah se nama pridru-
žujejo kolesarji in s startni-
no prispevajo za rehabilitaci-
jo slepih in slabovidnih v 
naši regiji in za center slepih 
športnikov Vidim cilj, kate-
rega ambasador je Alen Ko-
bilica. Kolesariva štafetno, 
saj je cilj, da čim več ljudi 
ozavestimo o namenu naše 
akcije in o pomenu pomoči 
vsem, ki jo potrebujejo,« je 
poudaril Sine Pečelin.  
Skupina slabovidnih kam-
niških kolesarjev ju je spre-

mljala od Cerkelj do Kamni-
ka, nadaljevala pa sta ob 
spremstvu Matica Romšaka 
in Mira Kregarja do Črniv-
ca. Pot ju je štiri dni vodila 

preko Postojne, Kopra, Se-
žane, Tolmina, Vršiča, 
Kranjske Gore, Kamnika in 
Dravograda, mimo Maribo-
ra,  Gornje Radgone, 

Razkrižja, Ptuja, Krškega, 
Novega mesta, Črnomlja, 
Kočevja, Nove vasi pri 
Cerknici do zaključka v Idri-
ji.

Kolesarili in pomagali
Na svoji 1250 kilometrov dolgi kolesarski poti okrog Slovenije sta se Sine in 
Saša Pečelin ustavila tudi v Kamniku.

Pobudnika dobrodelne akcije so podprli tudi kamniški lionsi. / Foto: Bojana Klemenc

V igri za prvo mesto so v 
skupnem seštevku štirih 
iger (kviz znanja, tudi vi, 
profesor, spretnostne igre in 
nogomet 3:3) naši učenci 
tesno premagali učence 
Osnovne šole Jožeta Krajca 
z Rakeka. 
Šolo so zastopali naslednji 
učenci: Ula Osolnik, Jure 
Novak, Timotej Pavlinac, 
Nal Česen, Miha Golob, 
Ana Lanišek, Maša Viriant, 
Žan Pahor, Lan Lamut, 
Luka Bojkovič, Gregor Poga-
čar, Vid Thuma in naša bi-
vša učenka Pia Božič. 
Učenci 3. a-razreda so pos-
krbeli za glasno spodbudo s 
tribun, Andrej Jerin in Va-
lentin Trobevšek pa sta nav-
dušila z energičnim plesnim 
nastopom.

Tretje mesto na 
mednarodnem finalu
Z zmago so si priborili na-
stop na mednarodnem finalu 
11. sezone Žogarije, ki se je v 
petek, 16. septembra, odvija-
lo v mestu Szentgotthard na 
Madžarskem. Naši učenci so 
se pomerili z zmagovalci 
vseh držav udeleženk (Italija, 
Avstrija, Madžarska, Hrva-
ška, BiH, Srbija, Kosovo, Ma-
kedonija in Črna gora). 
Učenci Osnovne šole Toma 
Brejca so se po končanih 
kvalifikacijah v finalnem 
delu pomerili z Ljudsko šolo 
Borovlje iz Avstrije. V tes-
nem in napetem obračunu 
so bili v skupnem seštevku 
štirih iger spretnejši in uspe-
šnejši od severnih sosedov in 
se na koncu tako zasluženo 
veselili odličnega tretjega 
mesta.

Zmagovalci Žogarije
1. stran

Jasna Paladin

Volčji Potok – Cvetlično pre-
progo so dijaki in študentje 
Biotehniškega centra Naklo 
pod mentorstvom Sabine 
Šegula prvič izdelali že lan-
sko leto, ko so poudarek na-
menili svetovnemu miru, 
letos pa je njihov izdelek še 
enkrat večji, saj meri kar sto 
kvadratnih metrov.
»S tem projektom smo letos 
želeli opozoriti na kar nekoli-
ko prezrt dan starih staršev in 
medgeneracijsko povezova-
nje, hkrati pa delo v parku te 
dni izkoriščamo za učenje 
timskega dela, povezovanja, 
strokovnosti, natančnosti in 
drugih vrlin, ki jih bodo naši 
dijaki in študentje pri svojem 
delu še kako potrebovali,« 
nam je projekt, pri katerem je 
sodelovalo dvaindvajset štu-

dentov in dijakov, vanj pa so 
vložili okoli tisoč ur dela, 
predstavila njihova mentorica 
Sabina Šegula. V nastanek 
privlačne cvetlične preproge 
so mladi vložili pet dni dela, 
prepoznaven logotip dneva 
starih staršev in mavrico, ki 
ga obdaja, pa so sestavili iz 
približno dvajset tisoč živo-
barvnih sezonskih cvetov (ve-
činoma dalij, pajkovk in bego-
nij), ki so jih narezali v parku. 
Cvetlična preproga bo na trav-
niku med drevoredom in 
upravno stavbo na ogled še 
kakšna dva tedna. 
Med delom so dijake in štu-
dente skupaj z učiteljicama 
in spremljevalkama obiskali 
tudi učenci 2. a- in 2. b-ra-
zreda Osnovne šole Frana 
Albrehta in skupaj z njimi 
sklenili krog medgeneracij-
skega sodelovanja.

Preproga iz pisanih cvetov
Dijaki in študentje Biotehniškega centra Naklo so v Arboretumu izdelali cvetlično preprogo in s tem opozorili na dan starih staršev,  
ki ga bomo praznovali drugega oktobra. Krog medgeneracijskega sodelovanja so z njimi sklenili tudi učenci Osnovne šole Frana Albrehta.

Cvetlična preproga opozarja na dan starih staršev in medgeneracijsko sodelovanje.
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