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Podgorje – Krajevna skup-
nost Podgorje je bila ena 
redkih v občini Kamnik, ki 
še ni imela poslovilne veži-
ce, čeprav so si jo krajani 
želeli že več kot štirideset 
let. Zdaj je želja krajanov 
uresničena. Poslovilna veži-
ca, umeščena med cerkev 
sv. Nikolaja in mežnarijo na 
podgorskem hribu, pa je 
bila v veliki meri sofinanci-
rana s prispevki krajanov 
samih in lokalnih podjetni-
kov. Skoraj polovico denarja 
je prispevala tudi Občina 
Kamnik.
Projekta so se ob podpori 
Občine Kamnik lotili v Kra-
jevni skupnosti Podgorje, 
kjer jim je znova uspelo po-
vezati vaščane. Poslovilna 
vežica je zgrajena skladno s 
kulturnovarstvenim soglas-
jem, izdelana je iz lesa, 
kamna in kovine, fasado iz 
štokanega betona pa bodo še 
delno ozelenili z zimzeleno 
plezalko. Poleg same vežice 
za pokojne, ki je opremljena 
s klimatsko napravo, ogreva-

njem in ozvočenjem za čas 
poslovilne slovesnosti, so 
uredili tudi čajno kuhinjo, 
sanitarije in predprostor z 
nadstreškom.
»Hvala vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli k tej prido-
bitvi. Z veseljem povem, da 

smo stroške nove poslovilne 
vežice že poplačali v celoti. 
Dokazali smo, da je mogoče 
s poštenim, iskrenim in 
vztrajnim delom doseči tudi 
tisto, kar so si mnogi pred 
nami le upali in si želeli,« je 
na slovesnem odprtju v ne-

deljo, 25. septembra, zbrane 
nagovoril predsednik Kra-
jevne skupnosti Podgorje 
Grega Cvirn in poudaril, da 
ga zelo veseli tudi postavitev 
novega križa v vasi. S tem pa 
izzivov in načrtov v Podgor-
ju še ni konec. Že v teh dneh 
bodo predstavniki Sveta 
Krajevne skupnosti Podgor-
je namreč začeli obiskovati 
krajane z namenom podpisa 
predpogodb za obnovo 
dotrajane ceste skozi vas. 
»Ne gre za mojo ali tvojo 
varnost, ampak varnost vseh 
nas. To si zaslužimo in smo 
dolžni dati mlajšim genera-
cijam.  Verjemite, dragi va-
ščani, krajevna skupnost je 
lahko uspešna le toliko, kot 
je povezana in enotna. Hva-
la vsem, ki se tega zavedate, 
tistim, ki pa v tem vidite sla-
bo, je danes nova poslovilna 
vežica lahko dokaz uspešne-
ga povezovanja,« je svoj na-
govor sklenil Cvirn.

V Podgorju dočakali 
poslovilno vežico
Po več kot štirih desetletjih želja in čakanj so krajani Podgorja slovesno odprli in blagoslovili novo 
poslovilno vežico, ob tem pa tudi nov križ v vasi, do katerega so pripravili procesijo z banderami, in 
nedavno obnovljeno krožišče.

Novo poslovilno vežico sta slovesno odprla podžupan Igor Žavbi in predsednik krajevne 
skupnosti Grega Cvirn. / Foto: Jasna Paladin

Podgorci so po odprtju nove poslovilne vežice pripravili procesijo od cerkve do novega 
križa ob glavni cesti. / Foto: Jasna Paladin 3. stran
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Ob obletnici obnovljen 
spomenik
Kamniški in komendski vete
rani vojne za Slovenijo so pet
indvajseto obletnico samo
stojne Slovenije prvega okto
bra počastili s sloves nostjo 
ob prenovljenem in razširje
nem spominskem obeležju v 
Golicah v Tuhinjski dolini.
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Kot trenerka vidi stvari 
drugače
Andreja Mali je končala svo
jo tekmovalno kariero. Po 21 
letih tekmovanj v svetovnem 
pokalu, na začetku v teku na 
smučeh, nato v biatlonu, je 
novi izziv našla v vodenju 
slovenske mladinske bia
tlonske reprezentance.
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Snovik – V Termah Snovik 
so že vse od svojega začetka 
usmerjeni v okolju in lju-
dem prijazno poslovanje in 
na tem področju med slo-
venskimi turističnimi ponu-
dniki že več let orjejo ledino.
Kot prvi pri nas so že leta 
2008 prejeli prestižni znak 
za okolje EU za turistične 
namestitve – EU marjetica. 
Lansko leto so prejeli znam-
ko zelene kakovosti Slovenia 
Green Accomodation za po-
nudnike turističnih name-
stitev, pred dnevi, 27. sep-
tembra, ob svetovnem dne-
vu turizma, pa še eno od 
priznanj Green Tourism 
Solutions Top 10. »Za ome-
njeno priznanje se lahko po-
tegujejo le turistični ponu-
dniki, ki so v preteklosti že 
prejeli kakšna priznanja s 
področja okolju prijaznega 
delovanja. Prijavili smo se 

na razpis, opisali svojo zgod-
bo, izpostavili okolju prija-
zno izrabo energije v pove-
zavi z drugimi storitvami, 
kot so zelenjavni vrt in sode-
lovanje z lokalnimi pridelo-
valci hrane, in mednarodna 
komisija je naše delovanje 
ocenila kot zelo uspešno, 
zato so nam podelili prizna-
nje,« nam je povedala direk-
torica Term Snovik Petra 
Zlatoper, ki je priznanje v 
Ljubljani tudi prevzela.
Priznanje TOP 10 Green so-
lutions so prejeli za svoje 
dosedanje delo, so pa letos 
na blejskem gospodarskem 
forumu kot eni od šestih 
slovenskih ponudnikov pod-
pisali tudi etični kodeks v 
turizmu. »S tem podpisom 
pa smo se zavezali, da se 
bomo tudi v prihodnje trudi-
li delovati prijazno okolju, 
zaposlenim, dobaviteljem in 
seveda svojim gostom,« je 
še dodala direktorica.

Novo priznanje 
Termam Snovik
Terme Snovik so ob svetovnem dnevu turizma v 
okviru mednarodne konference Global Green 
Destination Day prejele priznanje Green Tourism 
Solutions Top 10 (zelene rešitve v turizmu).

KULTURA

Mimobežnice 
kamniških dijakov
Z recitalom so mladi kam
niški pesniki, dijaki Gimna
zije in srednje šole Rudolfa 
Maistra, predstavili skupno 
pesniško zbirko Mimo
bežnice.
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Kamnik – Zavod Mladinski 
center Kotlovnica Kamnik je 
s projektom KIKštarter zma-
gal na nacionalnem natečaju 
Evropske komisije, in sicer v 
kategoriji spodbujanja pod-
jetniškega duha. KIKštarter 
je finalist postal med 343 
projekti iz Evropske unije in 
pridruženih članic. »Obra-
zložitve sicer še nimamo, saj 
bomo nagrado prejeli na 
slavnostni razglasitvi od 23. 
do 25. novembra na Slova-
škem, si pa predstavljam, da 
jih je prepričalo ravno to, da 
je bil projekt zastavljen od 
spodaj navzgor, da je podje-
tniški projekt nastal v okviru 

Mladinskega centra Kotlov-
nica ter da je v projekt vklju-
čeno ogromno deležnikov 
(Podjetniški klub Kamnik, 
podjetniki, Občina Kamnik, 
Tehnološki park Ljubljana 
...) ter da se je projekt 
vzpostavil na degradiranem 
območju in s pomočjo izme-
njave EVS ter prostovoljcev 
iz tujine, ki so ta prostor ob-
navljali z nizkimi sredstvi. 
Vse skupaj jih ne bi prepri-
čalo, če ne bi imeli tako od-
ličnih rezultatov,« je na mi-
nulo delo, ki ga zdaj opazi 
tudi širša strokovna javnost, 
ponosen vodja KIKštarter-
ja Matjaž Jug.

KIKštarter spodbuja 
podjetništvo
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AKTUALNO

Simpozij o Francetu 
Tomšiču
V Šmarci so minuli petek 
pripravili simpozij z naslo
vom France Tomšič in nje
gov čas, na katerem je dva
najst avtorjev osvetlilo življe
nje in delo tega politika, sin
dikalnega voditelja in častne
ga občana.

stran 5 Matjaž Jug, vodja KIKštarterja / Foto: Aleš Senožetnik
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Golice – Kot je v svojem na-
govoru zbranim izpostavil 
predsednik OZVVS Kamnik 
- Komenda Zvonko Cvek, je 
bila obnova spominskega 
obeležja za njihovo združe-
nje precejšen zalogaj, vre-
den več kot sedem tisoč 
evrov, ki ga brez donatorjev 
ne bi zmogli, zato se je jav-
no zahvalil vsem, ki so pri-
spevali denar ali material za 
obnovo, tudi družini Drolc, 
ki je omogočila razširitev 
območja spomenika na nji-
hovem zemljišču.

Zahvala slovenskim 
družinam
»Prepričan sem, da bo obe-
ležje tudi vnaprej ohranjalo 
svoje sporočilo in nas spo-
minjalo na osamosvojitveno 
vojno in naše priprave na-
njo. Zato se bomo trudili, da 
se bomo odslej na tem mes-
tu srečevali vsako leto v za-
četku oktobra,« je še pove-
dal Cvek. »Ko se je Slovenija 
pripravljala na pot k samo-

stojnosti, se je izkazala veli-
ka enotnost  in posledično 
uspeh slovenskih oborože-
nih sil. Ena najpomembnej-
ših nalog je bila ohranitev 
orožja, ki je bilo zato iz Ka-
mnika odpeljano na skrivne 
lokacije. Tudi v naši okolici 
so bila od 1. oktobra 1990 
dalje tajna skladišča orožja. 
Prevzele in hranile so ga v 
Zgornjem Tuhinju družina 
Poljanšek, na Lasenem dru-
žina Žavbi, na Pšajnovici 
družina Pestotnik, v Raki-
tovcu družina Žibert, v Steb-
ljevku družina Šimenc in v 
Snoviku družina Urankar. 
Navedene družine so maja 
leta 2000 dobile tudi repu-
bliško priznanje: naziv slo-
venska družina,« je zbranim 
naštela povezovalka progra-
ma Ivanka Bajde. 
Ponosen, da prihaja iz 
takšne družine, je tako tudi 
podžupan Igor Žavbi, ki je 
nanizal nekaj spominov na 
leto osamosvojitve, ko je 
imel sam komaj deset let. 
»Prihajam iz družine, ki je 
leta 1991 v svojo hrambo 
prejela orožje, da ga ne bi 

prejel sovražnik. Spomi-
njam se, kako sem nekaj dni 
ob začetku vojne na dvori-
šču opazoval mravljišče do-
mačih vojakov, ki so pri nas 
nato prebili dva tedna. Kot 
desetletni deček sem vojno 
za Slovenijo doživljal na svoj 
način. Nisem se popolnoma 
zavedal nevarnosti, ki nam 
je pretila, a že takrat sem bil 
ponosen na fante in može, 
ki so korakali po našem dvo-
rišču, in kasneje, ko sem iz-
vedel, zakaj se v določenih 

prostorih otroci nismo sme-
li igrati, sem bil ponosen na 
svojega starega očeta, ki je 
takrat sprejel to težko nalo-
go in odgovornost. Tudi da-
nes sem ponosen na vse tis-
te, ki so leta 1991 prispevali 
svoj delež k osamosvojitvi 
države, in tiste, ki danes oh-
ranjate spomin na to,« se je 
vojnim veteranom zahvalil 
podžupan.

Osamosvojitev je rezultat 
skupnega truda
Da je osamosvojitev Slove-
nije rezultat skupnega tru-
da in da zaslug za to ne 
smemo pripisovati le posa-
meznikom, je v svojem na-
govoru med drugim pouda-
ril slavnostni govornik dr. 
Tomaž Čas, predsednik 
Zveze veteranskih policij-
skih društev Sever. Slove-
snosti sta se udeležila tudi 
oba kamniška poslanca Ju-
lijana Bizjak Mlakar in Ma-
tej Tonin, bogat pa je bil 
tudi kulturni program, za 
katerega so poskrbeli člani 
veteranske  sekcije Men-
geške  godbe, Ljudski pevci 
iz Tuhinjske doline, pra-
porščaki veteranskih in do-
moljubnih organizacij ter 
Domen Hribernik iz OŠ 
Šmartno v Tuhinju.

Ob obletnici 
obnovljen spomenik
Kamniški in komendski veterani vojne za Slovenijo so petindvajseto obletnico samostojne Slovenije  
prvega oktobra počastili s slovesnostjo ob prenovljenem in razširjenem spominskem obeležju v 
Golicah v Tuhinjski dolini.

Spominsko obeležje v Golicah je obnovljeno in razširjeno. / Foto: Jasna Paladin

Predsednik OZVVS Kamnik 
- Komenda Zvonko Cvek 

Podžupan občine Kamnik 
Igor Žavbi / Foto: Jasna Paladin
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VABILO 
na drugo javno razpravo

o pripravi Celostne prometne strategije  
za Občino Kamnik

Vse zainteresirane občanke in občane občine Kamnik  
vabimo na drugo javno razpravo o pripravi Celostne  
prometne strategije za Občino Kamnik, ki jo bomo tokrat 
pripravili na dveh lokacijah, in sicer:
  v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 17. uri  
v Domu kulture Kamnik ter

  v petek, 14. oktobra 2016, ob 17. uri  
v dvorani Kulturnega doma Tuhinj.

Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega 
kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo 
RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami 
za pripravo tovrstnih dokumentov.
Na javni razpravi vam bomo predstavili osnutek analize obsto-
ječega stanja na področju prometa in mobilnosti v občini Ka-
mnik, ki temelji na rezultatih anket, kjer ste občani izrazili svoje 
mnenje ter podali predloge za izboljšanje mobilnosti v občini 
Kamnik. Hkrati bodo predstavljeni različni scenariji mobilnosti 
ter njihovi učinki, po predstavitvi pa ste vabljeni k razpravi o 
možnih usmeritvah mobilnosti glede na predlagane scenarije.
Nabor predlogov in komentarjev udeležencev javne razprave bo 
upoštevan pri nadaljnji pripravi Celostne prometne strategije.

 Vljudno vabljeni
 OBČINA KAMNIK

Jasna Paladin

Laze v Tuhinju – Delavci 
podjetja Eurograd, ki so bili 
kot najugodnejši ponudnik 
izbrani na javnem razpisu, 
bodo v prihodnjih dneh 
zaključili gradnjo pločnika 
ob državni cesti Kamnik–
Ločica v naselju Laze v Tuhi-
nju. Gradnja poleg pločnika 
v dolžini sedemsto metrov 
zajema tudi ureditev od-
vodnjavanja meteorne vode, 

ureditev javne razsvetljave 
in sanacijo opornih zidov 
bližnjega vodotoka, do za-
četka oktobra pa so opravili 
že osemdeset odstotkov 
vseh del. Zaradi gradbišča 
na državni cesti še vedno ve-
lja polovična zapora prome-
ta, urejena s semaforjem, 
dela, ki so ocenjena na sko-
raj 153 tisoč evrov, pa bodo 
– če bodo vremenske razme-
re ugodne – zaključena do 
16. oktobra.

Pločnik bo kmalu končan

Pot ob glavni cesti skozi Tuhinjsko dolino bo za krajane 
Laz že kmalu bolj varna. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Lokalna akcijska 
skupina (LAS) Srce Sloveni-
je je na svoji spletni strani 
objavila javni poziv za sofi-
nanciranje projektov, ki 
bodo sledili Strategiji lokal-
nega razvoja LAS, in sicer 
na območju občin, ki so čla-
nice LAS. Teh je šest, med 
njimi tudi Občina Kamnik, 

zato so javni poziv in kriteri-
je, po katerih bodo projekti 
ocenjeni, predstavili tudi v 
sejni sobi Občine Kamnik. 
Odziv potencialnih prijavite-
ljev projektov je bil majhen, 
a razpoložljivega denarja ni 
malo. Kot je poudaril Mitja 
Bratun iz Razvojnega centra 
Srca Slovenije, je denar na 
voljo iz dveh skladov, in si-
cer sklada za regionalni ra-

zvoj in evropskega kmetij-
skega sklada; skupaj je tega 
denarja za 525 tisoč evrov. 
Delež sofinanciranja znaša 
65 odstotkov, projekti pa 
morajo slediti štirim podro-
čjem: ustvarjanje novih de-
lovnih mest, razvoj osnov-
nih storitev, varstvo okolja 
in ohranjanje narave ter več-
ja vključenost mladih, žensk 
in drugih ranljivih skupin. 

Časa za prijave projektov ni 
veliko, saj se rok izteče 4. 
novembra.
Informacije o javnem pozi-
vu  lahko pridobite po elek-
tronski pošti:  las@razvoj.si, 
po telefonu 01/896 27 10, 
vsak delovnik od 9. do 13. 
ure. Odgovori bodo objavlje-
ni na spletni strani  www.
las-srceslovenije.si  v rubriki 
Javni pozivi.

Za projekte več kot pol milijona
Čas za prijavo projektov na javni poziv LAS Srce Slovenije se izteče 4. novembra.
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Vabimo vas na  
družabno srečanje krajanov  

KS Kamnik-Center,
 ki bo v torek, 18. oktobra 2016, ob 18. uri

 v Domu kulture Kamnik, Fužine 10.

Predstavili bomo dejavnosti sveta v letošnjem letu
 pa tudi načrte in želje,

podelili priznanja ob zaključku natečaja 
Polepšajmo in uredimo KS Kamnik-Center,

se poveselili s Predicami in Kvatropirci.

Prisrčno vabljeni!
Svet KS Kamnik-Center
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OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO REPUBLIKE
SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

13. in 14. oktober 2016
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!

S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!
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Kamnik – Uprava za obrambo 
Ljubljana bo skupaj z Občino 
Kamnik in Slovensko vojsko 
izvedla seznanitev vojaških 
obveznikov občin Kamnik in 
Komenda z vojaško dolžnostjo.
Seznanitev bo v Gasilskem 
domu Kamnik 13. oktobra 
od 9. ure dalje. Bodoči vo-

jaški obvezniki bodo sezna-
njeni z zakonskimi obve-
znostmi in možnostjo sode-
lovanja s Slovensko vojsko, 
pripravili pa bodo tudi 
predstavitev vojaške tehnike 
in opreme Slovenske vojske.
Vabijo državljane in drža-
vljanke, rojene leta 1998, in 
vse druge, ki jih dogodek 
zanima.

Seznanitev vojaških 
obveznikov

Nove investicije se je razve-
selil tudi podžupan Igor 
Žavbi. »Ko je pred dobrim 
letom prišla na občino ideja 
o postavitvi mrliške vežice, 
smo jo seveda takoj podprli. 
Entuziazem in energija, ki 
so jo prinesli člani Sveta Kra-
jevne skupnosti Podgorje, je 
že takrat dala vedeti, da bo 
projekt zagotovo uspel. Zato 
sem danes resnično vesel, 
da smo skupaj premagali 
ovire, ki so bile na poti, in da 
nam je uspelo združiti kraja-
ne in odpraviti tiste male te-
žave, ki so se kazale. Vesel 
sem, da ste stopili skupaj in 
zgradili ta objekt, ki ga kra-
jevna skupnost zagotovo 
potrebuje. To je že drugi 
projekt, ki je bil v Podgorju 
narejen v zadnjem letu. 
Spomnimo se obnove ceste, 
seveda pa nas čaka še mno-
go dela,« je povedal Žavbi.
Nekaj spodbudnih besed je 
krajanom namenil tudi po-
slanec Matej Tonin: »Ta pos-
lovilna vežica ni bila zgraje-
na zgolj iz javnega denarja, 
ampak, kot je bilo slišati, ve-
činoma iz zbranega denarja, 
kar je vsem nam, ki skrbimo 
za javne finance, poseben 
opomin, da bomo v priho-
dnosti morda bolj darežljivi, 
ko bo šlo za podobne projek-
te. Naj bo ta praznik pred-
vsem spodbuda za vse tiste 
projekte, ki še sledijo.«

Znamenje za 
dobrososedske odnose
Po slovesnem blagoslovu 
poslovilne vežice, ki ga je 
opravil župnik Luka Dem-
šar, so se zbrani v procesiji z 
banderami od podgorske 
cerkve odpravili do novega 
križa ob glavni cesti, ki sta 
ga nato blagoslovila Pavle 
Juhant in pater Peter Lavrih. 
Znamenje je bilo na tem 
mestu postavljeno že pred 
drugo svetovno vojno, ne-
davno pa so ga postavili na 
novo. »To znamenje ima za 
nas, krajane, neprecenljivo 
vrednost. Želimo si, da bi 
vas varoval pred naravnimi 
nesrečami, da bi v vasi vla-
dali urejeni sosedski odnosi, 
ki so iz leta v leto slabši, da 

bi ljudje pokazali dobro vo-
ljo in pomagali drug druge-
mu. Kajti vsakdo od nas je 
pomemben in vsakdo lahko 

naredi nekaj za celotno 
skupnost, za kar mu bomo 
vsi zelo hvaležni. Posebna 
zahvala gospodu župniku 

Dularju, ki nam je poklonil 
Jezusa, starega okrog 140 
let, ki je zdaj na tem križu. 
Hvala mojemu očetu Janezu 
Lavriču, ki je podaril košček 
zemlje, na katerem zdaj sto-
ji to znamenje. Hvala Tanji 
Ocepek, da skrbi za zname-
nje, da je obdano z rožami. 
Vsa dela sta opravila mojstra 
domače obrti – kamnosek 
Slavko Likar in Marko Ko-
bal,« je povedal eden od po-
budnikov postavitve križa 
Matej Lavrič (poleg njega sta 
bila pobudnika še Danilo 
Bauman in Grega Cvirn). 
Krajevni praznik so Podgor-
ci izkoristili še za blagoslov 
nedavno obnovljenega krož-
išča v vasi, nato pa druženje 
nadaljevali z veselico pod 
šotorom.

V Podgorju dočakali 
poslovilno vežico

Odprtje nove poslovilne vežice je bil za Podgorje velik praznik. / Foto: Jasna Paladin

Grega Cvirn, predsednik Krajevne skupnosti Podgorje 

Blagoslov nove poslovilne vežice je opravil župnik Luka Demšar. / Foto: Jasna Paladin
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Kamnik – Občina Kamnik je na svoji spletni strani objavila 
javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine: Mobilno dr-
sališče s hladilnim agregatom. Gre za drsališče v velikosti 15 
x 20 metrov, ki so ga prodajali že pred dvema letoma, pa je 
bilo nato tik pred prodajo kupcu odtujeno. V začetku letoš-
njega leta se je drsališče ob pomoči policije (takoj za tem, 
ko je občina odstopila od kazenskega pregona) »našlo« in 
zdaj ga občina prodaja skupaj s hladilnim agregatom, na-
pravo za hlajenje tekočine, cevnim hladilnim sistemom, ab-
sorbcijsko preprogo in ograjo. Izhodiščna cena je 13.500 
evrov, rok za oddajo ponudb pa se izteče 12. oktobra. J. P.

Občina znova prodaja mobilno drsališče

Duplica – Pred mesecem dni je bila s primopredajnim zapi-
snikom zaključena obnova stanovanjsko-poslovnega objek-
ta na Klavčičevi ulici 11, v katerem je skoraj 47-odstotni la-
stnik tudi Občina Kamnik, ki ima v tej stavbi v lasti dvajset 
neprofitnih stanovanj. Ker je bil približno petdeset let star 
objekt potreben temeljite prenove pročelja, je v investiciji, 
vredni 144 tisoč evrov, sodelovala tudi Občina Kamnik, ki je 
za naložbo iz proračuna namenila 67.500 evrov. S tem de-
narjem so po večletnih usklajevanjih na objektu izvedli zapr-
tje balkonov, namestili učinkovito, 16 centimetrov debelo 
toplotno izolacijo in uredili novo fasado iz akrilnega glajene-
ga ometa, pobarvanega v treh barvnih niansah. Dela so med 
aprilom in koncem avgusta letos izvedli delavci SGP Gradi-
telj, končna cena pa ni bila višja od pogodbene J. P.

Obnova pročelja na Klavčičevi ulici 11

Mekinje – Občina Kamnik je podpisala pogodbo z izvajal-
cem Komunalnim podjetjem Kamnik za izgradnjo športne-
ga igrišča v Mekinjah. Gradbeno dovoljenje je namreč pos-
talo pravnomočno, izvajalec pa je z deli že začel. J. P.

Začeli graditi športno igrišče v Mekinjah

Bela – Iz občinske uprave so sporočili, da izvajajo sanacijo 
zemeljskega plazu pod občinsko cesto Bela–Pikl, ki je ogro-
žal varnost prometa. »Sanacija zajema  gradnjo podporne 
konstrukcije v dolžini petnajst metrov, na kateri  bo sidra-
na jeklena varnostna ograja, ter ureditev drenaže. Dela izva-
ja Komunalno podjetje Kamnik,« so projekt opisali na obči-
ni in dodali, da vrednost sanacije znaša 21 tisoč evrov. J. P.

Sanacija plazu pod cesto Bela–Pikl
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Na lep sončen septembrski dan 
smo se s prijatelji iz Ljubljane 
po uničujočem žledu, torej po 
treh letih, podali na končno 
očiščeno in odprto nekdanjo 
Koželjevo pot iz Stahovice pro-
ti Kamniški Bistrici. O tej poti 
je bilo napisanih že več član-
kov  in, kot vem, tudi članek 
PD Kamnik, da je pot po letih 
truda markacistov končno pre-
hodna in odprta. Pa smo se 
ušteli. Od separacije in maka-
damske poti naprej ni več no-
bene nekdanje steze. Prehodili 
smo vse cestne klance in ko ni 
bilo od poti nič, smo se vrnili 
do izhodišča na most čez Bi-
strico, koder je planinska tabla 
z napisom: Koželjeva pot je 
možna čez Široki žleb. Kje je 
torej ta silni žleb za individu-
alne turistične pohodnike tega 
lepega kraja? Že letošnjo po-
mlad je tudi predsednica KS 
Kamniška Bistrica spraševala 
markaciste na parkirišču za 

Kamniško Belo, kdaj se bo ta 
pot končno uredila in odprla. 
Med drugim je ob tej stezi tudi 
obeležje NOB iz naše polpre-
tekle zgodovine, to je nekdanja 
od domobrancev odkrita in 
požgana partizanska tehnika, 
do katere ni več nobene poti. 
Torej upravičeno menim, da 
bi bilo mogoče v treh letih kaj 
več storiti za nekdanjo lepo pa-
noramsko pot ob Kamniški 
Bistrici, za katero očitno ni več 
nobenega interesa. 
Podobno se je dogajalo letos z 
dolino Kamniške Bele. S 
trmasto voljo nekaj entuzi-
astov, delno tudi markacistov, 
se je pot do nekdanje bolnišni-
ce uredila, markirala pa le na 
pol, toda zelo dobro prijela kot 
dodatna turistična ponudba 
slapa Orglice. Z malo volje, 
zanosa in domoljubja bi bilo s 
pomočjo ZB za vrednote NOB 
Kamnik in tudi občine mogo-
če storiti še mnogo več. Veliko 
je bilo povedanega, obljublje-
nega, pa brez vsake realizaci-
je. 

Miroslav Potočnik, 
Kamnik

Koželjeva pot

Prejeli smo

Iz poslanskih klopi

Občina Kamnik je ena prvih v 
Sloveniji, ki nosi srebrni znak 
Slovenia Green Destination za 
svojo usmeritev v trajnostni ra-
zvoj. V to smer gre tudi predlog 
Strategije razvoja in trženja tu-
rizma v občini Kamnik 2016–
2025, ki upošteva spremembe 
povpraševanja in ponudbe v 
turizmu, kot so trajnostni ra-
zvoj, pristna ponudba in indivi-
dualna izkušnja.
Kamnik se kot turistična desti-
nacija sooča z vrsto izzivov. Tu-
rizem je obetavna gospodar-
ska panoga, ki ima v naši obči-
ni precejšnje, a še ne povsem 
izkoriščene potenciale. Proble-
mi so npr. prevelika sezon-
skost, prešibko pozicioniranje 

destinacije na trgu in prenizka 
potrošnja turistov. Zato strate-
gija meri na večanje števila sta-
cionarnih gostov ter krepitev 
pred- in posezone. 
V obdobju do leta 2025 želimo 
povečati pomen turizma v občini 
Kamnik s pospeševanjem pro-
daje sedanje ponudbe in z ra-
zvojem novih idej ter dopolnilne 
ponudbe v tesnem partnerstvu 
med občino, javnim, nevladnim 
in zasebnim sektorjem. Tako bo 
Kamnik prijetnejši za obisk in 
prebivalce, nudil pa bo kakovos-
tno okolje in življenje.
K tesnejšemu sodelovanju va-
bimo vse, ki v tej panogi vidite 
svojo pot. Želimo, da smo vsi, 
tako ponudniki kot prebivalci, 
ponosni na Kamnik, da v njem 
radi živimo ter ga delimo. 
Zares uspešni bomo le, če 
bomo strnili sile ter z dobro vo-
ljo skupaj predano uresničevali 
zastavljeno vizijo.

Matej Slapar, podžupan
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Za lepši in uspešnejši Kamnik!

V preteklih dneh je izjemno od-
mevalo Bavčarjevo igranje ko-
šarke. Prestajanju zaporne 
kazni se je izognil zaradi bo-
lezni. Težko je verjeti, da je člo-
vek preveč bolan za zapor in 
hkrati dovolj zdrav za igranje 
košarke. Obstaja celo verje-
tnost, da bodo sodni postopki 
zoper Bavčarja kmalu zastara-
li. Kaj naj si mislimo o ta-
kšnem sodstvu? Težko kaj lepe-
ga. Izpostavljen primer ustvar-
ja občutek nepravičnosti. 
Z delom sodstva ne moremo 
biti zadovoljni. Ne kupim flo-
skule, da se odločitev sodišč ne 
sme komentirati. Sodišča sodi-
jo v imenu ljudstva, prav zato 
moramo povedati svoje mne-
nje. Različne svetovne razi-
skave, ki merijo zadovoljstvo 
ljudi z življenjem v državi, 
kažejo, da je zadovoljstvo 
močno povezano z občutkom 
pravičnosti. Večji kot je obču-
tek pravičnosti, večje je zado-
voljstvo ljudi. Slovenija je tipi-
čen primer. Leta 1991 je bila 
povprečna plača v Sloveniji 
303 evre, medtem ko znaša da-
nes povprečna plača 1004 
evre. Statistični podatki tudi 
kažejo, da smo morali za hle-
bec kruha leta 1991 delati 25 
minut, danes pa delamo 17 
minut. Statistični podatki to-
rej kažejo, da se je v petindvaj-
setih letih samostojnosti stan-
dard v državi dvignil. Kljub 
boljšemu standardu so danes 
ljudje mnogo bolj pesimistični, 
ne zaupajo institucijam drža-
ve in se bojijo prihodnosti. 
Najpomembnejši povezovalni 
element vsake družbe je seveda 
pravičnost. Tako kot pri vsaki 

nogometni tekmi je tudi v 
državi spoštovanje vnaprej 
znanih pravil igre temelj pra-
vičnosti. Predstavljajte si, da 
bi imeli na nogometni tekmi 
sodnika, ki bi za vsako ekipo 
uporabljal drugačna pravila 
igre. Nihče ne bi želel igrati 
tovrstnih tekem, ker bi bili 
končni rezultati vedno posledi-
ca sodniških odločitev, ne pa 
sposobnosti nogometašev. 
Enake vzporednice lahko po-
tegnete tudi z državo. Če dr-
žava ne uporablja enakih pra-
vil igre za vse, potem ljudje 
bežijo iz države, v državi ras-
teta apatija in razočaranje, 
na koncu pa vse skupaj lahko 
preraste v nasilje in prevrate. 
Kako doseči več pravičnosti? 
Tako, da za vse državljane ve-
ljajo enaka pravila igre in da 
imajo vsi državljani enake iz-
hodiščne možnosti. Za spošto-
vanje pravil iger je v vsaki 
družbi najbolj zadolženo sod-
stvo. Slovensko sodstvo je edina 
veja oblasti, ki vse od osamo-
svojitve ni doživela tranzicije 
in očiščenja, zato potrebuje te-
meljito reformo. Skrajševanje 
trajanja sodnih postopkov in 
izločanje slabih sodnikov iz 
sistema morata biti glavni 
smeri prihodnje reforme.

Matej Tonin, poslanec

Za reformo 
sodstva

Občina Kamnik naj pristopi k 
nakupu stavbe nekdanje tovar-
ne Meso Kamnik ob Kamniški 
Bistrici, jo poruši in na tem 
mestu uredi park z manjšim 
otroškim igriščem in urbano 
opremo. V načrtu preureditve 
tega prostora pa je treba imeti 
tudi sprehajalno in kolesarsko 
pot ob reki, ki se nadaljuje na 
območje nekdanjega Alprema. 
Širši cilj je odpreti reko mestu 
oziroma mesto reki na celotni 
trasi Kamniške Bistrice v obmo-
čju mestnega jedra. To omogo-
ča tudi sprejeti občinski pro-
storski načrt, ki na tem mestu 
predvideva zelene površine. 
Odprtje reke mestu je eden od 
glavnih adutov za razvoj kamni-

škega turizma, kar dokazuje 
tudi Ljubljana. 
Območje starega Alprema, ki 
se sedaj razvija stihijsko, nek-
danja klavnica in Utokova jama 
predstavljajo v okviru razvoja 
mesta enega ključnih urbani-
stičnih izzivov. Gre za prestruk-
turiranje tega območje iz indus-
trijskega v urejen mesti predel, 
ki bo omogočal tudi tesnejši 
stik ljudi s Kamniško Bistrico. 
To pobudo sem kot občinski 
svetnik naslovil na Občino Ka-
mnik, kjer so odgovorili, da o 
tem razmišljajo, a nimajo za-
dostnih sredstev za nakup. Ker 
se pripravlja proračun občine 
za leti 2017 in 2018, v Listi Du-
šana Papeža predlagamo, da 
se v proračun umesti tudi 
sredstva za odkup, rušitev in 
ureditev območja nekdanje to-
varne Meso Kamnik.

Edis Rujović,
občinski svetnik

Nekdanja tovarna Meso Kamnik
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Jasna Paladin

Kamnik – V občini Kamnik 
socialno oskrbo na domu 
kot koncesionar opravlja Za-
vod za socialno oskrbo Pri-
stan, ki se mu pogodba pote-
če leta 2018. Občinski sve-
tnik Brane Golubovič (LDP) 
občinsko upravo sprašuje, 
ali spremlja in analizira pot-
rebo po tovrstni pomoči ter 
temu primerno zagotavlja s 
koncesionarjem zadostne 
kapacitete za izvajanje te 
storitve in ali je možno po-
deliti še eno koncesijo za 
tovrstno storitev.

Potrebe po pomoči na 
domu naraščajo
Katja Vegel, višja svetovalka 
za področje družbenih dejav-
nosti, odgovarja, da delo kon-
cesionarja na tem področju 
aktivno spremljajo. »Konce-
sionar Občino Kamnik ažur-
no obvešča o stanju na podro-
čju izvajanja storitve in svoje 
kapacitete prilagaja potrebam 
po storitvi. Koncesionar svoje 
delo opravlja korektno, saj v 
zvezi z njegovim delom ne 
prejemamo pritožb. V prime-
ru kakršnih koli vprašanj se 
odzivajo hitro in učinkovito. 
Skladno s koncesijsko pogod-
bo Zavod Pristan Občini Ka-
mnik pripravi letno poročilo 
o delu, v katerem predstavi 
podatke o svojem delovanju, 
izpostavi morebitne težave in 
predlaga rešitve. Potrebe po 
pomoči na domu se iz dneva 
v dan spreminjajo, na daljše 
obdobje pa naraščajo. Na to-
vrstna nihanja koncesionar 
ustrezno odreagira in zagota-
vlja ustrezne storitve. Vedeti 
je treba, da so uporabniki sto-
ritev izjemno raznoliki z zelo 
različnim socialnim stanjem, 

ki ga kot javnost izredno tež-
ko in pogosto napačno oce-
njujemo. Zavod Pristan s 
svojimi strokovnimi delavka-
mi natančno spozna socialno 
stanje uporabnikov in nas po 
potrebi o tem tudi ustrezno 
obvešča. Obseg izvajanja sto-
ritve pomoči družini na 
domu določa koncedent. Z 
Zavodom Pristan imamo do-
govorjen okvirni obseg izva-
janja storitve v vsakoletni po-
godbi o financiranju. Glede 
na to, da povpraševanje po 
pomoči na domu konstantno 
narašča, je koncesionar v letu 
2013 predlagal povečanje ob-
sega storitev, ki je bil s strani 
koncedenta odobren in po-
sledično je septembra 2013 
zaposlil še dodatno socialno 
oskrbovalko (skupaj osem). 
Skratka, za zdaj ni potrebe, 
da bi tovrstne storitve v obči-
ni Kamnik izvajala dva kon-
cesionarja, če pa se bodo pot-
rebe po storitvah še povečeva-
le, bo Občina Kamnik vseka-
kor zagotovila dodatna 
sredstva za nove zaposlitve 
socialnih oskrbovalk.«

Razpisi in hrana iz 
lokalnega okolja
Svetnik Brane Golubovič 
občinsko upravo opozarja 
tudi na nov zakon o javnih 
naročilih, ki je začel veljati 
aprila letos in šolam in 
vrtcem omogoča lažje naro-
čanje in s tem nakup kako-
vostne in sveže pridelane ali 
predelane hrane v občini, 
njeni bližini ali Sloveniji. 
Med drugim ga zanima, ko-
liko lokalne hrane naročijo 
in porabijo v kamniških 
vrtcih in šolah. 
»Kamniške osnovne šole le-
tno za nakup hrane v povpre-
čju porabijo približno od šest 

do deset odstotkov celotnih 
sredstev, pri čemer so bila po 
podatkih nekaterih šol pri 
pripravi javnih naročil izloče-
na živila, ki jih lahko dobav-
ljajo lokalni dobavitelji. Gle-
de na to, da za nekatere šole 
prehrano dobavlja Gimnazija 
in srednja šola Rudolfa Ma-
istra (GSŠRM), s točnimi po-
datki o deležu slovenske pre-
hrane žal ne razpolagamo, 
niti jih nismo mogli pridobi-
ti. V Vrtcu Antona Medveda 
Kamnik so v letu 2015 znaša-
li stroški nakupa živil 364.136 
evrov. V letu 2015 so v vrtcu 
kupovali tudi pripravljene 
obroke od GŠŠRM in OŠ St-
ranje, v skupni vrednosti 
117.565 evrov. V letu 2015 je 
delež nakupa živil v primerja-
vi s celotnimi odhodki leta 
2015 znašal 7,6 odstotka. V 
koncesijskem vrtcu Peter 
Pan stroški živil na letni rav-
ni predstavljajo približno 11 
odstotkov stroškov po meto-
dologiji cene programa, v 
koncesijskem vrtcu Sonček 
približno 22 odstotkov stro-
škov, medtem ko v koncesij-
skem vrtcu Zarja približno 13 
odstotkov deleža stroškov. S 
podatki, kolikšni so natančni 
deleži slovenske prehrane, 
vrtci ne razpolagajo. Glede na 
to, da so se v dosedanjih jav-
nih naročilih hrane sklopi že 
izločali, bodo v javnih zavo-
dih tudi nadaljevali tako pra-
kso po sedaj veljavni zakono-
daji,« odgovarjata Tina Trček, 
vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti, ter Boris Ravbar, 
vodja Oddelka za razvoj in 
investicije.

Javni vodovod in 
azbestne cevi
Svetnica Žaklina Zdravković 
(LDP) pravi, da smo odje-

malci vode iz kamniškega 
vodovoda, ki ga upravlja Ko-
munalno podjetje Kamnik, 
s kakovostjo pitne vode lah-
ko zadovoljni, a opozarja na 
azbestne cevi, zato občinsko 
upravo med drugim sprašu-
je, koliko cevi v kamniškem 
vodovodu je še vedno az-
bestnih in v katerih delih 
občine ter v koliko letih in 
po kakšnem planu se bodo 
zamenjevale.
Odgovor je pripravil Franc 
Resnik, svetovalec za gospo-
darske dejavnosti in gospo-
darske javne službe. »V ob-
čini Kamnik je 160 km cevo-
vodov javnih vodovodnih 
sistemov v lasti občine in v 
upravljanju Komunalnega 
podjetja Kamnik. Od tega je 
še 12.781 metrov (osem od-
stotkov) azbestnih cevovo-
dov. Azbestni cevovodi so 
samo še na območjih vodo-
vodnih sistemov Kamniška 
Bistrica (2489 m) in Ka-
mnik-Iverje (10292 m, od 
tega je 6120 m primarnega 
cevovoda S500). Azbestni 
cevovodi so v uporabi že de-
setletja in nastale obloge na 
notranjih stenah cevi pre-
prečujejo prehod azbesta v 
pitno vodo. Pri poškodbah 
azbestnih cevi je stik azbesta 
s pitno vodo kratkotrajen, 
zato ne povzroča resne ne-
varnosti za uporabnike. Ob-
čina Kamnik in upravljavec 
nimata izdelanega posebne-
ga plana in prioritete za za-
menjavo azbestnih cevi. 
Cevi se zamenjajo vzpored-
no z drugimi posegi v ko-
munalno infrastrukturo ali 
po pojavu pogostejših okvar 
na določenem segmentu ce-
vovoda. Delavci KPK so 
ustrezno usposobljeni za 
delo z vsemi materiali cevo-
vodov, tudi z azbestnimi.«

Pobude in vprašanja svetnikov
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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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KIKštarter spodbuja 
podjetništvo

Matjaž Jug bo projekt v Bra-
tislavi konec novembra v 
živo predstavil šeststo poslu-
šalcem. KIKštarter je trenu-
tno eden največjih in najbo-
lje organiziranih coworking 
prostorov pri nas – imajo 25 
stanovalcev in šestnajst pod-
jetij ter skoraj sto dogodkov 
letno. 
Zgodba se je sicer začela pi-
sati januarja 2014, ko so se v 
Mladinskem centru Kotlov-
nica odločili soočiti z izzivi. 
Kot pravijo, so prebivalci ob-
čine Kamnik v povprečju 
mlajši od prebivalcev celot-
ne Slovenije. Delež mladih 
se v Kamniku stalno poveču-
je, a statistični podatki kaže-
jo, da je Kamnik kljub števil-
nim mladim in povprečno 
mlademu prebivalstvu soo-
čen z gospodarsko krizo. 
»Tako nas statistika sili v 
razvoj novih inovativnih 

pristopov, ki bodo prebival-
ce zadržali na območju obči-
ne in ki bodo ustvarjali nova 
perspektivna delovna mes-
ta.«
Na Slovaškem se bo KIK-
štarter potegoval za evrop-
sko nagrado za spodbujanje 
podjetništva, ki prepoznava 
najboljše podjetniške prakse 
in spodbujevalce podje-
tništva v Evropi. 
»Nagrada prinaša tudi spod-
budo vsem manjšim mes-
tom, kot je Kamnik, da ima-
jo lahko takšne kreativne 
podjetniške centre, preko 
katerih se lahko uspešno 
spopadejo z brezposelno-
stjo, mladim pa ponudijo 
kakovosten prostor za samo-
zaposlitev in nastajanje 
uspešnih startupov. Naši 
ekipi in stanovalcem zato 
nagrada pomeni veliko mo-
tivacijo in priznanje za na-
daljnje ustvarjanje,« sklene 
Matjaž Jug.
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Jasna Paladin

Šmarca – Simpozij so člani 
organizacijskega odbora 
(Jože Berlec, Ludvik Gomir-
šek, dr. Damjan Hančič, dr. 
Marjeta Humar, Marta 
Lavrič Tomšič, Robin Maj-
nik, Leon Pirman, mag. Igor 
Podbrežnik, Janez Repan-
šek, Matjaž Šporar in Igor 
Zemljič) pripravili v sklopu 
letošnjega Socialnega tedna 
2016 in to zato, »ker čuti-
mo, da se ta čas zelo odmi-
ka, ne le časovno, ampak 
predvsem v naših mislih in 
v našem pogledu na ta čas. 
France Tomšič je danes tako 
nekdo, ki ga že skorajda nih-
če več ne pozna, in malo lju-
di o njem še govori. S sim-
pozijem smo želeli predsta-
viti čas, v katerem je deloval, 
socialdemokracijo in to, kar 
je Tomšič za našo osamo-
svojitev naredil,« je pred za-
četkom povedala dr. Marjeta 
Humar. Kot je poudarila, jo 
zelo veseli velik odziv vablje-

nih predavateljev, ki so ime-
li o Tomšiču kaj povedati.

Revolucionar,  
ki ni ovinkaril
France Tomšič se je rodil leta 
1937 v Šmarci, po osnovni 
šoli na Homcu in nižji gim-
naziji v Kamniku je šolanje 
nadaljeval na Industrijski ko-
vinarski šoli v Kamniku, na 
Industrijski kovinarski šoli v 
Kranju in nato še na Srednji 
tehniški šoli v Ljubljani. Po 
končani srednji šoli je študi-
ral na Strojni fakulteti Uni-
verze v Ljubljani – smer letal-
stvo, kjer je leta 1963 z odliko 
diplomiral. Po diplomi se je 
zaposlil na inštitutu tovarne 
optičnih in steklopihaških iz-
delkov Jurij Vega v Ljubljani, 
leta 1966 pa kot strojni inže-
nir odšel v Nemčijo. Tam si 
je tudi ustvaril družino, s ka-
tero se je leta 1976 vrnil do-
mov (od leta 1983 do svoje 
smrti je živel na Perovem). 
Zaposlil se je kot strokovnjak 

za hidravliko in regulacije v 
Razvojnem inštitutu IRRP v 
Litostroju. Kmalu po prihodu 
v Litostroj se je aktivno vklju-
čil v Zvezo sindikatov Slove-
nije.
Svojo prvo vidnejšo »politič-
no« vlogo v Kamniku je odi-
gral leta 1986, ko se je vklju-
čil v razpravo o zazidalnem 
načrtu za novo stanovanjsko 
sosesko B3 Novi trg in orga-
niziral občane, da so se uprli 
in preprečili razlastitev veli-
kega števila parcel na Pero-
vem. V širšem slovenskem 
okolju pa je postal poznan 
decembra leta 1987, ko je vo-
dil litostrojsko stavko. »Če je 
kdo tisti, ki je resnično imel 
civilen pogum, je to France 
Tomšič, kajti ključne stvari, 
ki jih je on naredil za Sloveni-
jo, so se zgodile že dve leti 
pred osamosvojitvijo – li-
tostrojska stavka je bila nekaj 
zelo posebnega, saj je Tomšič 
kot vodja stavke prišel pred 
takratno Skupščino, za kar je 

bil potreben velik pogum. 
Tam so bile postavljene ključ-
ne štiri demokratične zahte-
ve, ki so popolnoma odstopa-
le od takratnega režima. In če 
sem kaj še posebej cenil pri 
njem, je bilo to, da ni ovinka-
ril. Vse je jasno povedal. Re-
kel je – ustanavljamo stranko 
in gremo v boj za oblast,« se 
Tomšiča danes spominja 
mag. Branko Grims.

Posmrtno postal častni 
občan
Po upokojitvi je pisal spomi-
ne o svojem življenju, po-
klicnem in političnem 
udejstvovanju. Po njegovi 
smrti, 25. marca 2010, sta 
spomine uredili njegova 
žena Marta Lavrič Tomšič in 
dr. Rosvita Pesek.
»Spominjam se ga kot člove-
ka, ki je včasih prišel tudi k 
nam domov, k očetu mizar-
ju, čez kratek čas pa se je 
pojavil na televiziji kot vodi-

telj litostrojske stavke, kar se 
mi je kot otroku zdelo zelo 
fascinantno. Bil je socialde-
mokrat, idealist, človek, ki je 
resnično verjel v to, da Slo-
venija lahko ubere novo pot. 
Kdo ve, kaj bi danes rekel na 
današnjo politično situacijo. 
Vesel sem, da nam je uspelo 
– žal posmrtno – razglasiti 
ga za častnega občana. Po-
nosni in veseli smo, da smo 
mu izkazali to čast,« je pred 
simpozijem povedal župan 
Marjan Šarec.

Sledi zbornik,  
morda tudi spomenik
Na simpoziju so s svojimi 
predavanji nastopili uveljav-
ljeni slovenski zgodovinarji, 
sociologi, ekonomisti in po-
litologi dr. Milan Balažic, dr. 
Stane Granda, dr. Bogomir 
Kovač, dr. Aleš Maver, dr. 
Janko Prunk in dr. Andreja 
Valič Zver, s pričevanji pa so 
se jim pridružili tudi Tomši-

čevi sindikalni in politični 
sodelavci dr. Gorazd Dre-
venšek, Jože Erčulj, mag. 
Branko Grims, Andrej Ma-
gajna, mag. Igor Podbrežnik 
in Anton Tomažič. 
Simpozij je spremljala tudi 
pregledna začasna razstava 
o življenjski in politični poti 
Franceta Tomšiča, ki je bila 
na ogled v preddverju šmar-
skega krajevnega doma, 
pripravili pa so jo Igor 
Zemljič, Marta Lavrič Tom-
šič in Leon Pirman. Simpo-
zij so zaključili s koncertom 
domoljubnih pesmi, ki jih je 
izvajal Mešani pevski zbor 
Odmev pod vodstvom zbo-
rovodkinje Anice Smrtnik.
Organizatorji simpozija 
bodo prispevke prihodnje 
leto izdali v posebnem zbor-
niku, v prihodnje pa name-
ravajo Francetu Tomšiču 
postaviti tudi spominsko 
obeležje, ki bi pričalo, kako 
pomemben človek za sodob-
no Slovenijo je bil.

Simpozij o Francetu Tomšiču
V krajevnem domu v Šmarci so minuli petek pripravili simpozij z naslovom France Tomšič in njegov čas, na katerem je dvanajst avtorjev s svojimi 
prispevki osvetlilo življenje in delo tega politika, sindikalnega voditelja in častnega občana, ki se je rodil prav v Šmarci in bil znan po svojih za tisti čas 
revolucionarnih demokratičnih idejah in vodenju litostrojske stavke ter ustanovitvi prve demokratične politične stranke pri nas.

Spominu na Franceta Tomšiča so se poklonili številni 
ugledni gostje in predavatelji. / Foto: Jasna Paladin

Simpozij je spremljala priložnostna razstava. / Foto: Jasna PaladinGlavni pobudnik simpozija je bil mag. Igor Podbrežnik.  
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

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

9E

AKCIJA

www.gorenjskiglas.si
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KME TIJ SKO GOZ DAR SKA  ZAD RU GA  z.o.o.
Trg tal cev 1, Kamnik
Tel.: 839-73-45

V naši prodajalni smo za vas pripravili  
široko in ugodno ponudbo: 

    VSE ZA UREDITEV GROBOV –  
MAČEHE IN NAGROBNI PESEK

   OKRASNIH ČEBULNIC IN TRAJNIC
   VRTNEGA ORODJA IN OPREME 
    KRMIL, KRMILNIH KOMPONENT  
ZA DOMAČE ŽIVALI  

IN VSE ZA MALE ŽIVALI
    GOSPODINJSKI  
IN INDUSTRIJSKI PLIN

   VSE ZA KOLINE

UGODEN ODKUP KRAV,  
BIKOV IN TELIC ZA IZVOZ 
TEL: 01 831 76 28 ali GSM: 041 612 646

Odpiralni čas trgovine: 
ponedeljek–petek 7.30–18.00
sobota 7.30–12.00
nedelja in prazniki zaprto

Jasna Paladin

Tunjice – Člani društva, ki 
sicer prihajajo iz desetih 
različnih občin, že dlje časa 
orjejo ledino na področju 
obujanja starega sadjarske-
ga znanja. 
Z različnimi aktivnostmi so 
pri tem aktivni že vrsto let, 
lani pa so na zemljišču Žu-
pnije Tunjice s pomočjo 
evropskega in občinskega 
denarja zasadili 1,5 hektara 
velik sadovnjak, kjer raste 
več kot 130 različnih sadik 
starih sadnih sort. Zadnjo 
nedeljo v septembru so prip-
ravili dan odprtih vrat in 
predstavili ter blagoslovili 
sadove letošnjega leta.

Nacepili so že več sto 
sadik
Poleg mladih drevesc jablan, 
hrušk, češenj in drugega 
sadnega drevja so lani pose-
jali tudi poseben predel z 
okoli tisoč peškami lesnik in 
letos že nacepili okoli sto sa-
dik 26 sort češenj, sto sadik 
petnajstih sort hrušk in 550 
sadik 84 sort jabolk. 
Povpraševanj po sadikah 
starih sadnih sort je namreč 
vedno več. »V zadnjih dveh 
letih smo imeli v različnih 
krajih po Sloveniji več raz-
stav jabolk, hrušk in druge-
ga sadja in vse pogosteje se 
nam dogaja, da so obiskoval-
ci nad videnim in slišanim 
navdušeni, da pa bi poleg 
gajbice sadja radi kupili tudi 
sadiko. Tega jim do sedaj še 

nismo mogli zagotoviti, smo 
pa že nacepili sadike in z no-
vim letom se bomo prijavili 
na ministrstvu, da bomo 
lahko uradno prodajali tudi 
te. Kako dolg postopek nas 
čaka, me niti ne zanima, 
dejstvo je, da ljudje prepros-
to hočejo kupiti sadike sta-
rih sort in nekdo mora s tem 
pri nas tudi začeti. Čaka nas 
pionirsko delo, a v tem vidi-
mo ves smisel svojega delo-
vanja. Društva, kakršno je 
naše, smo povezana v zvezo, 
a država za naša prizadeva-
nja nima posluha, še manj 
pa denarja. Mi pa vedno bolj 
ugotavljamo, da je to tisto 

pravo za preživetje našega 
naroda. Kar naenkrat bomo 
povsem odvisni od hrane, ki 
jo bodo k nam pripeljali od 
drugod, sami pa sploh ne 
znamo več poskrbeti zase. 
Znanje, ki so ga naši predni-
ki imeli in z njim preživeli, 
je bilo v enem trenutku po-
polnoma prekinjeno in mla-
di danes iz sadja ne znajo 
skuhati niti marmelade. To 
znanje je treba obuditi in 
spet živeti tako, kot so že 
znali naši predniki,« je odlo-
čen in prepričan predsednik 
S a d j a r s k o - v r t n a r s k e g a 
društva Tunjice Valentin 
Zabavnik.

Dobra motika in  
pridne roke

Kot je poudaril, v sadovnja-
ku s svojim delom pomaga 
okoli deset članov, marsik-
daj so za uspeh potrebne le 
dobra motika in pridne 
roke. Korenine sadnih dre-
ves so zdaj pognale, tunjiški 
sadjarji pa upajo, da bodo 
zdrave in tako rasle še vrsto 
let. Ker se v sadovnjaku čla-
ni radi tudi podružijo, so le-
tos postavili kamnito mizo z 
lesenimi klopmi, novo pri-
dobitev pa je na dnevu odpr-
tih vrat blagoslovil tunjiški 
župnik Edi Strouhal.

Prihodnost je v starih sortah
Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice so pred dnevi pripravili dan odprtih vrat svojega 
sadovnjaka starih sadnih sort na Prevali, kjer razvijajo prav poseben, pilotski projekt pri nas.

Valentin Zabavnik pri predstavitvi dosedanjega dela v sadovnjaku starih sadnih sort na 
Prevali / Foto: Jasna Paladin

Bojana Klemenc

Kamniška Bistrica – Člani 
Turističnega društva Kam-
niška Bistrica so v okviru 
svetovnega dneva turizma, 
ki se obeležuje 27. sep-
tembra, že drugič pripravili 
prireditev Halo, na finfranje 
s tekmovanjem v kuhanju 
Firštovega golaža in obe-
nem spomnili na rokovnjaš-
ko preteklost doline, hkrati 
pa so z dogodkom zaključili 
poletno turistično sezono v 
Kamniški Bistrici.
Letos sta se na tekmovanje 
prijavili le dve ekipi, ki pa 
sta s skuhanim divjačin-
skim golažem navdušili šte-
vilne obiskovalce, ki so se 
lahko dobro okrepčali za to 
posebno nedeljsko kosilo. 
Mlada ekipa TIC Kamniška 
Bistrica je tekmovala prvič, 
ekipa Fantje s tržnice pa je 
po lanskoletnem drugem 
mestu letos osvojila zma-
goslavni naslov in spo-

minske predpasnike, fantje 
pa so že ob prejemu prizna-
nja potrdili, da se bodo tek-
movanja udeležili tudi pri-
hodnje leto.
Firštov golaž – divjačinski 
golaž, ki je sestavni del Oku-
sov Kamnika, izhaja iz ča-

sov, ko so bili gozdovi doline 
Kamniške Bistrice po-
membno lovišče deželnih 
knezov in avstrijskih cesar-
jev, imenovan pa je po 
Firštovi mizi v Kamniški Bi-
strici, na kateri so leta 1564 
takšen golaž postregli tudi 

avstrijskemu nadvojvodi 
Karlu II. TD Kamniška Bi-
strica tekmovalcem pred za-
četkom priprave Firštovega 
golaža priskrbi mizo, klop, 
divjad – srnjad, ulovljeno v 
bistriških gozdovih, ter če-
bulo. Letos je tekmovalce 
ocenjevala Irena Dolenc iz 
kamniške Gostilnice in ka-
varne Pri podkvi, za dobro 
oceno pa je bil pomemben 
okus golaža ter izvirnost in 
urejenost tekmovalcev in 
stojnice. Maja Žagar, pred-
sednica TD Kamniška Bistri-
ca, je nadvse zadovoljna, da 
turistični ponudniki v dolini 
med seboj dobro sodelujejo, 
da ji je uspelo s to prireditvi-
jo povezati gostince ter na 
prireditev privabiti številne 
obiskovalce. Za prihodnje 
leto si želi več tekmovalcev v 
pripravi Firštovega golaža in 
da ta zaključni dogodek po-
letne sezone postane tradici-
onalen ter bolj opažen tudi 
med občani.

Kuhali so Firštov golaž
Zadnjo nedeljo v septembru je pri planinskem domu v Kamniški Bistrici potekalo drugo  
finfranje z rokovnjaško veselico in tekmovanjem v pripravi Firštovega golaža.

Fantje s tržnice so po lanskoletnem drugem mestu letos 
osvojili zmagoslavni naslov in spominske predpasnike. 
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Cveto Zaplotnik

Komenda – Danes, v petek, 
bodo v Komendi odprli tri-
dnevni jesenski kmetijsko-
-obrtni sejem, na katerem se 
bo s ponudbo kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter 
opreme, kmetijskega repro-
dukcijskega materiala, obr-
tnih izdelkov ter blaga za ši-
roko porabo predstavilo ok-
rog sedemsto razstavljavcev, 
med njimi še posebej 
obrtniki in podjetniki iz ko-
mendske občine. Za uvod v 
sejem bo danes strokovno 
srečanje pridelovalcev krom-
pirja, Zavod za gozdove Slo-

venije pa bo vse dni sejma 
predstavljal lastnikom goz-
dov varno delo z motorno 
žago. Ob peti obletnici Kul-
turnega društva Godba Ko-
menda bo jutri, v soboto, na 
sejmu Festival godb, na ka-
terem bodo poleg gostiteljev 
nastopili še godbeniki iz Bo-
hinja, Kamnika, Vodic, 
Domžal in Mengša. Konje-
niški klub Komenda, ki or-
ganizira sejem, bo na jutriš-
nji slovesnosti razvil prapor. 
Vse dni bo poskrbljeno tudi 
za zabavo, v nedeljo bo tudi 
slavnostni koncert ob 50-le-
tnici ansambla Slovenski 
muzikantje.  

Sejem v Komendi
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Jasna Paladin

Kamnik – Zamisel za projekt 
delimo znanje se je zaposle-
nim v knjižnici porodila ob 
zaključku širšeslovenskega 
projekta Točka vseživljenj-
skega učenja. »Praznino na 
področju vseživljenjskega 
učenja smo videli kot prilož-
nost, da se stvari lotimo 
znotraj knjižnice in lokalni 
skupnosti ponudimo nekaj 
novega. V sklopu vseživljenj-
skega učenja v kamniški 
knjižnici že vrsto let poteka-
jo brezplačni računalniški 
tečaji in tečaji slovenskega 
jezika za tujce. Za uspešne-
ga pa se je zdaj izkazal tudi 
projekt Delimo znanje, s ka-
terim smo začeli lani apri-
la,« pravi vodja projekta 
znotraj knjižnice Milena 
Glušič in dodaja, da v okviru 
projekta posamezniki iz lo-
kalnega okolja, ki imajo do-
ločena znanja in veščine, te 
brezplačno delijo naprej. 
Knjižnica koordinira pro-
jekt, prevzame organizacijo, 
promocijo, zbiranje prijav, 
rezervacijo in pripravo pros-
tora. Ob tem še zdaleč ni za-
nemarljivo, da so vse dejav-
nosti brezplačne, če pa pot-
rebujejo večje količine ka-
kšnega materiala, to rešujejo 
s prostovoljnimi prispevki.

V zadnjem letu in pol so v 
okviru projekta tako izvedli 
že dvanajst različnih delav-
nic, večina jih je bila 
večdnevnih. Izvedli so delav-
nico javnega nastopanja, te-
čaj kvačkanja, delavnici iz-
delave naravnega čistila in 
kreme, dvakrat so izdelovali 
waldorfske punčke, enkrat 
polstene otroške copate, iz-
vedli so osvežitveni tečaj 
francoščine, začetni tečaj 
šaha za osnovnošolce med 
zimskimi počitnicami, izde-
lovali so dekoracije iz sadja 
in zelenjave ter vadili jogo. 
»Trenutno poteka začetni 
tečaj francoščine, ki ga vodi 

Meta Lah, jeseni bodo orga-
nizirane še delavnica izdela-
ve waldorfskih punčk, likov-
na ustvarjalna delavnica ter 
izdelava polstenih copat. 
Dejavnost smo razširili tudi 
v Krajevno knjižnico Ko-
menda, dogovore z izvajalci 
pa imamo tudi že za prihod-
nje leto,« zadovoljna sklene 
Glušičeva.
Zanimanje javnosti za tovr-
stne delavnice in tečaje je 
veliko, navadno so vse delav-
nice polno zasedene, število 
udeležencev pa je omejeno, 
saj si želijo manjših skupin 
in tako bolj kakovostno po-
dajanje znanja. 

Projekt Delimo znanje pa ne 
prinaša zadovoljstva le tečaj-
nikom, ampak tudi predava-
teljem, vsaj dr. Meti Lah, do-
centki za didaktiko francošči-
ne na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, ki v knjižnici svoje 
znanje francoščine te dni 
deli že drugič. »Tokratni te-
čaj je že moj drugi in lahko 
bi rekla, da sem s sodelova-
njem vsaj toliko dobila, kot 
sem v projekt vložila. V knji-
žnici sem spoznala zanimive 
ljudi, čas smo preživeli v 
sproščenem vzdušju in se ob 
tem drug od drugega nekaj 
naučili. Projekt se mi zdi ide-
alna priložnost za spoznava-
nje in druženje, med drugim 
pa tudi priložnost za vključe-
vanje socialno ranljivejših 
skupin, na primer brezposel-
nih in starejših. Za sodelova-
nje namreč niso potrebna 
nobena sredstva, le čas si je 
treba vzeti. O konceptu sem 
se pogovarjala s kolegi, tudi 
nekaterimi iz tujine. Nad 
idejo so bili navdušeni, zato 
upam, da bo zares zaživela in 
da bo veliko Kamničanov 
pripravljenih deliti svoje zna-
nje,« nam je zaupala.
Pohval iz tujine so veseli 
tudi v Knjižnici Franceta Ba-
lantiča Kamnik, saj jim, kot 
pravijo, dajejo zagon za še 
veliko dobrih projektov.

V knjižnici delijo znanje
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik že drugo leto vodijo projekt Delimo znanje, v okviru katerega 
prirejajo najrazličnejše brezplačne delavnice in tečaje. Zanimanje občanov je veliko, koncept pa so 
opazili in pohvalili tudi v tujini.

Sodelujoči na osvežitvenem tečaju francoščine z Meto Lah, 
ki so ga v okviru projekta Delimo znanje v kamniški knjižnici 
pripravili že lansko leto. / Foto: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Aleš Senožetnik

Kamnik – Mimobežnice, 
zbirka trinajstih pesnikov in 
pesnic kamniške srednje 
šole, predstavlja krono raz-
mahu poezije, ki je vzplam-
tela med kamniško mladino 
v zadnjem obdobju. Sre-
dnješolci so širši javnosti 
zbirko predstavili prejšnji 
petek na recitalu, ki so ga z 
glasbenimi točkami pope-
strili tudi učenci Glasbene 
šole Kamnik. 

Trinajst mladih avtorjev, 
več kot šestdeset pesmi
Pod več kot šestdeset pesmi, 
zbranih v lično urejeno zbir-
ko v trdi vezavi, se poleg 
Gašperja Tonina, ki je zbir-
ko uredil in oblikoval, pod-
pisujejo še Ema Osolnik, 
Tara Korica, Monika Baraga, 
Pavla Zabret, Ana Hafner, 
Andrej Fatur, Blaž Lipar, 
Ana Dragar, Zala Kanc, Be-
njamin Zajc, Neža Zore in 
Pino Pograjc. Zbirko odlič-
no dopolnjujejo ilustracije 
Ariane Godicelj in Ane Haf-
ner, ki jih je Gašper Tonin 
obdelal s tehniko cianotipi-

je, ki daje knjižici značilno 
zamolkel moder ton.

Besede z veliko začetnico
Modrost pa je tisto, kar kljub 
mladosti avtorjev najbolj 
očitno veje iz rimane besede 
mladih pesnikov, ki s proni-
cljivim pogledom motrijo 
svet okoli sebe in tudi s poe-
zijo iščejo odgovore na vpra-
šanja vsakdana. Odgovore 
ponujajo v Besedi, pisani z 
veliko začetnico. Kot v spre-

mni besedi ugotavlja Tonin, 
Besede postajajo vse bolj 
redke in tihe, kljub vsako-
dnevnemu žlobudranju, ki 
je ob vsaki priložnosti na do-
segu gumba televizijskega 
daljinca.  
Pobudo za projekt je dal 
nekdanji ravnatelj Šemso 
Mujanović. »Dijaki so me 
navdušili pred meseci na re-
citalu Sozvočje v kamniški 
glasbeni šoli. Predlagal sem 
jim, da bi izdali pesniško 

zbirko, ki bi jo finančno 
podprla šola. Vse ostalo pa 
je zasluga Gašperja Tonina 
in ostalih mladih pesnikov,« 
je povedal Mujanović.

Velik potencial mladih 
pesnikov
Posebnost šele tretje pesni-
ške zbirke, ki je nastala v 
zgodovini kamniške srednje 
šole, je samoiniciativnost 
avtorjev, ki delujejo brez 
mentorja in so celoten pro-
jekt izvedli sami. »Ko je nek-
danji ravnatelj dal pobudo 
za zbirko, sem začel zbirati 
dijake, ki pišejo poezijo. 
Zdelo se mi je, da je na šoli 
prevelik potencial mladih 
pesnikov, da bi ga kar tako 
zavrgli. Pesmi so si med 
sabo zelo različne, vsak ima 
svoj slog, prav v tematski 
razdrobljenosti je posebnost 
te zbirke,« je o Mimobežni-
cah, ki so navdih za ime do-
bile po srednješolskem ob-
dobju, ki (pre)hitro mine, 
povedal Tonin. »Šele prideš 
v prvi letnik, pa si že v četr-
tem in odhajaš. Vmes pa 
tako veliko lahko dobiš od 
tega obdobja.«

Da gre za izjemen dogodek, 
je potrdila tudi sedanja rav-
nateljica Bernarda Trstenjak: 
»To je izjemna priložnost, da 
spodbujamo ustvarjalnost 

mladih, da izživijo poezijo, 
ki živi v njih. Hkrati pa 
upam, da bo ta zbirka spod-
buda za ustvarjanje tudi dru-
gim našim dijakom.«

Mimobežnice kamniških dijakov
Z recitalom so mladi kamniški pesniki, dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, predstavili skupno pesniško zbirko Mimobežnice.

Ob izidu pesniške zbirke Mimobežnice so dijaki kamniške 
gimnazije pripravili recital. / Foto: Aleš Senožetnik

Zbirko je uredil Gašper Tonin. / Foto: Aleš Senožetnik

Urednik zbirke Gašper Tonin in nekdanji ravnatelj Šemso 
Mujanovič, ki je dal pobudo za nastanek zbirke. 
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Tina Romšak,  
Milan Windschnurer

Kamnik – Na 200 m prsno 
je leta 1948 (star 32 let) na 
olimpijadi v Londonu kot 
najboljši Evropejec dosegel 
odlično 5. mesto. To mesto 
ga še danes, tudi po olimpij-
skih igrah v Riu, ohranja kot 
najbolje uvrščenega sloven-
skega moškega plavalca na 
vseh olimpijadah doslej. 
Kranjčan Borut Petrič je si-
cer leta 1980 na 1500 m 
prosto tudi dosegel 5. mesto, 
a na močno okrnjeni olimpi-
jadi v Moskvi. Tam zaradi 
bojkota niso nastopili mno-
gi najboljši plavalci, pred-
vsem zahodnega sveta s pla-
valno velesilo ZDA na čelu.
Tone Cerer je bil tudi dobi-
tnik dveh bronastih odličij 
na 200 m prsno, in sicer na 
evropskih prvenstvih leta 
1938 v Londonu in leta 1947 
v Monte Carlu. Državni (Ju-
goslavije) rekorder je bil na 
200 m prsno kar četrt stole-
tja. Njegov državni rekord iz 
leta 1949 na 100 m (1:11,7) 
in na 200 m (2:43,0), oba v 
prsnem slogu, ki je takrat, 
kot na olimpijadi 1948, 
vključeval oz. izenačeval 
tudi še prsni in metuljčkov 
slog, sta zdržala celo desetle-
tje.

Bazen v strugi Nevljice
V rodnem Kamniku je Tone 
Cerer pustil še močnejše 
sledi kot športni organizator 
in trener prvega reda. Po 
vojni, ko je bil Kamnik vse 
od leta 1939, po regulaciji 
zaključnega dela struge Ne-
vljice, še vedno brez letnega 
kopališča, se je kot predse-
dnik Sindikalnega športne-
ga društva (SŠD) Kamnik in 
predsednik gradbenega od-
bora v tem društvu zavzeto 
lotil izgradnje 50-metrskega 
bazena v opuščenem delu 
struge Nevljice.
Sedmega julija 1950 je v 
okviru SŠD Kamnik ustano-
vil plavalno sekcijo, ki je v 
naslednjih letih pod njego-
vim vodstvom dosegala 
izvrstne uspehe. Že mesece 
pred ustanovitvijo plavalne 
sekcije pa je Tone Cerer v 
pripravi gradnje novega ba-
zena storil vse, da so bili na-
črti za to gradnjo pravočas-

no pripravljeni – s kreditom 
preko Glavnega odbora sin-
dikatov Slovenije in dotacije 
Gradbenega odbora Fizkul-
turne zveze Slovenije za tis-
to leto so bila za izgradnjo 
zagotovljena potrebna fi-
nančna sredstva kot tudi za-
gotovljene nakaznice za na-
bavo vsega potrebnega grad-
benega materiala, predvsem 

cementa in železa. Mestni 
ljudski odbor Kamnik pa je 
z desetimi strokovnimi de-
lavci Mestnega remontnega 
podjetja zagotovil osnovno 
delovno silo. Za dodatno de-
lovno pomoč so poskrbeli 
prostovoljci.
Sedmega oktobra 1950 so 
prvič napolnili nov bazen z 
vodo. Naslednje leto, po 
dograditvi še otroškega ba-
zena, položitvi betonskih 
plošč okrog bazena in posta-
vitvi ograje in ozelenitvi, pa 
je bil bazen na veliko veselje 
Kamničanov delno odprt 

tudi za javno uporabo. Zače-
li so tudi že gradnjo filtrirne 
zgradbe. Ob vseh teh delih 
na kopališču so vzporedno 
tekla tudi dela pri gradnji 
stadiona v Mekinjah ter od-
bojkarskih in teniških igrišč 
ob kopališču. Tudi ta dela je 
vodil Tone Cerer.
Bazen je bil grajen v času 
vsestranskega povojnega po-

manjkanja. Vsa nabava ma-
teriala je bila še vedno racio-
nirana. Samo denar za na-
bavo ni zadostoval, bila je 
potrebna še nakaznica s 
strani oblasti. Vsem tem ovi-
ram je bil lahko kos le tako 
sposoben in visoko gospo-
darsko izobražen človek, kot 
je bil Tone Cerer. Kot vrhun-
ski športnik, takrat najboljši 
plavalec prsnega sloga v 
Evropi, je bil v vrhu sloven-
ske športne srenje zato zelo 
spoštovan in povsod so mu 
bila vrata širše odprta.

Bo letno kopališče kdaj 
dobilo Cererjevo ime?
Z vsem tem delom, zlasti 
pri gradnji kopališča, si je 
Tone Cerer postavil lep spo-
menik. Ta naj bi se, kot je 
bilo že večkrat javno izreče-
no, poimenoval po njem. 
Deset let je preteklo od nje-
gove smrti in letos kopališče 

praznuje svoj 65. rojstni 
dan. Bomo kdaj to našo ob-
ljubo tudi izpolnili? Tone 
Cerer, kamniški častni ob-
čan, tudi borec v partizanski 
vojski, zelo uspešen med 
povojnimi gospodarstveni-
ki, a še najbolj kot veliki člo-
vek, ki je za kamniške obča-
ne na športnem in športno-
-gradbenem področju storil 
toliko dobrega, si tako spo-
minjanje zares zasluži!

Spomini na gradnjo 
bazena
Naj ob 65-letnici obratova-
nja novega 50-metrskega ba-
zena v Kamniku še jaz, tak-
rat še Tina Škorjanc, dodam 
nekaj svojih spominov, kot 
takratna vodja čete v mla-
dinski delovni brigadi Tone-
ta Jegliča. Ta brigada je leta 
1950 namreč odločilno pri-
pomogla, da je bila gradnja 
bazena končana še v tistem 
letu. Tudi to brigado je usta-
novil Tone Cerer, predvsem 
iz vrst športnikov v doma-
čem društvu SŠD, zlasti od-
bojkarjev, smučarjev, plaval-
cev ter srednješolcev iz kam-
niške gimnazije. 
Za komandanta brigade so 
odborniki GO SŠD Kamnik 
postavili takratnega študen-
ta Milana Windschnurerja, 
ki je že imel brigadirske iz-
kušnje iz preteklih let. Kot 
izkušen organizator, na 
vseh športnih področjih de-
lujoč, je vodil našo brigado 
izredno uspešno. Z obema 
četama, drugo je vodil Janez 
Majcenovič, je brigada na 
obeh deloviščih, torej tudi 
pri gradnji nogometno-atlet-
skega stadiona v Mekinjah, 
opravila kar tretjino od vseh 
16.750 tisto leto opravljenih 
ur. To je bil čas skromne, a 
prelepe delovne mladosti, 
povezanosti in prijateljstva.

Tone Cerer, zaslužen 
za kamniški bazen
Na doslej najslavnejšega kamniškega plavalca Toneta Cererja nas letos spominjata kar dve njegovi 
okrogli obletnici. Potem ko smo se 22. maja spominjali desetletnice njegove smrti, bo 30. oktobra 
letos minilo sto let od njegovega rojstva.

Tone Cerer / Foto: arhiv Milana Windschnurerja

Prof. dr. Janez Marolt

Kamnik – Milan Trbižan je 
bil iz razreda prvih matu-
rantov kamniške gimnazije 
(1953). Ob navzočnosti nje-
gove širše družine, številnih 
strokovnih sodelavcev in 
prijateljev doma in iz tujine 
so mu odkrili doprsni kip, 
delo Mihe Kača, v spomin 
na njegovo življenje in delo.

Njegov naslednik na fakulte-
ti prof. dr. Primož Mrvar je 
prispeval zaključek k Trbiža-
novi zadnji študiji o Janezu 
Vajkardu Valvasorju, v kate-
ri je Trbižan poudaril Valva-
sorjev prispevek k sloven-
skemu livarstvu. Trbižan je 
pripravljal ta prispevek kot 
osrednje poročilo za sreča-
nje ob svoji 80-letnici. Žal 
ga ni uresničil. So pa emi-
nentni govorniki dekanja 
Naravoslovnotehniške fa-
kultete prof. dr. Petra Eva 
Forte Tavčer, predstojnik 
Oddelka za materiale in me-
talurgijo prof. dr. Primož 
Mrvar in akademik prof. dr. 
Boštjan Žekš predstavili nje-
govo bogato znanstveno pot 

in njegovo žlahtno oseb-
nost. Kip je odkril akademik 
prof. dr. Boštjan Žekš ob 
navzočnosti akademika 
prof. dr. Branka Stanovnika 
in nekdanjega rektorja Uni-
verze v Ljubljani prof. dr. 
Stanislava Pejovnika. 
Na tako slovesno počastitev 
spomina na Milana Trbiža-
na je vplivalo tudi okolje – 
galerija, kjer že deset let 

spominjajo nanj njegovi 
ulitki, ki jih je podaril svoji 
fakulteti. Po slovesnosti je 
zaživelo iskreno prijateljsko 
druženje, kakršnega pobu-
dnik je bil vedno sam. Za 
odlično organizacijo dožive-
te in pietetne predstavitve 
Trbižanovega dela in življe-
nja gre zasluga Oddelku za 
materiale in metalurgijo in 
njegovemu predstojniku 
prof. dr. Primožu Mrvarju, 
prav tako družini Trbižan, 
predvsem hčerki Katarini. 
Spomin na Milana Trbižana 
bo še dolgo živel med nami, 
ki smo bili deležni njegove 
bližine, osebnosti in široke-
ga znanja, ki ga je vedno ne-
sebično razdajal.

Kip Kamničanu
Na Oddelku za materiale in metalurgijo 
Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani je bila 
13. septembra spoštljiva slovesnost ob obletnici 
smrti prof. dr. Milana Trbižana, zaslužnega 
profesorja ljubljanske univerze.

Odkritja doprsnega kipa Milana Trbižana so se udeležile 
tudi hči Katarina, žena Marija in sin Matic Trbižan. 

V rodnem Kamniku je Tone Cerer pustil še 
močnejše sledi kot športni organizator in trener 
prvega reda. Po vojni, ko je bil Kamnik še vedno 
brez letnega kopališča, se je zavzeto lotil 
izgradnje 50-metrskega bazena v opuščenem 
delu struge Nevljice.

Tone Cerer, kamniški 
častni občan, tudi 
medvojni borec proti 
okupatorju v 
partizanski vojski, zelo 
uspešen med 
povojnimi vodilnimi 
gospodarstveniki, a še 
najbolj kot veliki 
človek, ki je za 
kamniške občane 
predvsem na 
športnem in športno-
gradbenem področju 
storil toliko dobrega, si 
tako spominjanje 
zares zasluži.

Na 200 m prsno je leta 1948 (star 32 let) na 
olimpijadi v Londonu kot najboljši Evropejec 
dosegel odlično 5. mesto. To mesto ga še danes, 
tudi po olimpijskih igrah v Riu, ohranja kot 
najbolje uvrščenega slovenskega moškega 
plavalca na vseh olimpijadah doslej.
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Brigita Aleš

Motnik – V torek, 20. sep-
tembra, smo se motniški 
polžki (učenci PŠ Motnik) z 
babicami odpravili na je-
senski pohod. Pot je bila 
dolga, a ne preveč naporna. 
Ko smo prišli v Belo, nas je 
s kužkom Nerom pozdravila 
Darja. Z navdušenjem smo 
si ogledali mlade zajčke in 
mucke. Umili smo si roke 
in si privoščili zasluženo 
malico. Majda je sestavila 
zanimive naloge za tekmo-
vanje Polžarjada. Tekmovali 
smo v štirih skupinah, kate-
rih vodje so bile Iva, Darja, 
Dida in Krista. Vsi sodelujo-
či smo se izredno potrudili 
in kljub majhni razliki v toč-
kah je zmagala modra sku-
pina. Dobili so medalje, vsi 
pa smo se posladkali. Urno 
smo se odpravili nazaj proti 
šoli, na poti pa smo se še us-
tavili pri sošolcu Kristjanu, 
kjer so nas pozdravili njegov 
očka, babica in papagajček 

Čopko. Tudi tam smo se 
posladkali in nato nadaljeva-
li pot nazaj proti šoli, kjer 
nas je že čakala Slavica z 

okusnim kosilom. Babicam 
smo se zahvalili za prijetno 
druženje in sklenili, da se 
kmalu vidimo.

Druženje motniških 
polžkov z babicami
Medgeneracijsko druženje v Motniku se uspešno nadaljuje iz leta v leto.

Tokrat smo se motniški polžki na sprehod odpravili s 
svojimi babicami. / Foto: Brigita Aleš

Katarina Komatar,  
OŠ Marije Vere

Duplica – Gre za najuspe-
šnejši socialno-pedagoški 
projekt v Evropi za otroke in 
mladostnike iz socialno 
ogroženih okolij, otroških in 
mladinskih domov ter usta-
nov za otroke z motnjami v 
telesnem in duševnem ra-
zvoju. Sodelujejo otroci in 
mladostniki iz Avstrije, 
Nemčije, Slovenije, Hrva-
ške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Ukrajine in Kosova. 
Slovensko floto je letos 
sestavljalo petnajst jadrnic s 
150 udeleženci. Vseh udele-
žencev Mirnega morja pa je 
bilo okoli tisoč, nameščeni 
so bili na 118 plovilih. Z OŠ 
Marije Vere sta se projekta 
udeležili Pia Žagar in Nata-
lija Močnik, učenki osmega 
razreda.

Nepozabno doživetje 
Jadralsko izkušnjo smo za-
čeli v marini Dalmacija v 
Sukošanu, kjer so se nam 
na jadrnici pridružili še tri-
je učenci in učiteljica z OŠ 
Duplek. V šestih dneh smo 
se naučili veliko novega in 
spoznali veliko prijateljev. 
Sodelovali smo v različnih 
aktivnostih, ki so se odvijale 
na kopnem in morju. »Za 
to potovanje sem se težko 

odločila, saj sem zelo nave-
zana na starše, vendar bi ga 
danes še enkrat z veseljem 
ponovila. Najboljše mi je 
bilo, ko sem s pomočjo ski-
perja vozila jadrnico, ko 
smo imeli razne delavnice 
in se družili med seboj ter 
sklepali nova prijateljstva še 
z drugimi udeleženci na 
118 jadrnicah. Iskali smo 
enake zapestnice in pripon-
ke. Čez dan smo jadrali, se 
kopali in uživali na morju, 
ob večerih smo plesali in 
peli. Na zabavi s palačinka-
mi sem se jih najedla do 
onemoglosti. Imela sem se 
zelo dobro, saj sem ob sebi 
imela nove prijatelje. Z ve-
seljem bi to izkušnjo še 
enkrat ponovila in tistim, ki 
gredo na jadranje naslednje 
leto, želim, da bi prav tako 
uživali, kot sem jaz,« pravi 
Pia Žagar. Natalija Močnik 
pa: »Ta teden, ki sem ga 
preživela skupaj s prijatelji 
in učitelji na Mirnem mor-
ju, se mi bo za zmeraj vtis-
nil v spomin. Bilo je super 
zabavno, saj sem spoznala 
veliko novega. Imeli smo 
različne delavnice, igre, 
družili smo se ob večerih. 
Naučila sem se ogromno o 
jadrnici, lahko sem jo tudi 
vozila in uspešno sem opra-
vila skiper junior izpit. Ve-
sela sem bila tudi, ker sem 
spoznala nove prijatelje. V 

tem projektu sodelujejo 
tudi otroci, ki so bolni ali na 
invalidnih vozičkih. Na za-
četku me je bilo malo strah, 
saj nisem vedela, kako naj 
se do njih obnašam in kak-
šen bo njihov odziv. A ko 
smo iskali zapestnice prija-
teljstva, sem spoznala Laro, 
ki je bila na invalidnem vo-
zičku. Spoznala sem, da so 
ti otroci prav takšni kot mi 
in da smo enakovredni. Za 
naslednje leto bi vsem otro-
kom, ki se bodo udeležili 
tega projekta, svetovala, naj 
uživajo, se zabavajo, izkori-
stijo vsako sekundo v tem 
tednu, naj spoznajo čim več 
novih prijateljev, naj invali-
dnih otrok ne sodijo po zu-
nanjosti, saj so prav tako 
ljudje kot mi, in naj jih 
spoštujejo ter jim pomaga-
jo, ko potrebujejo pomoč. 
Zame je bilo to nepozabno 
doživetje in če bi imela pri-
ložnost, bi z veseljem še 
kdaj šla, saj si bom to doži-
vetje zapomnila za zme-
raj.«

Življenje na jadrnici 
prinaša pomembne 
izkušnje
V tem tednu smo spoznali, 
da življenje na jadrnici omo-
goča intenzivno socialno 
učenje ter nudi možnost za 
pridobivanje novih in dru-
gačnih, a za življenje po-
membnih izkušenj ter 
znanj. Morje, jadrnica in 
posadka zahtevajo medse-
bojno skrb, upoštevanje in 
spoštovanje. Takšen način 
preživljanja časa nudi mla-
dim možnost učenja, prev-
zemanja odgovornosti zase 
in za druge, timskega delo-
vanja, krepitve socialnih ve-
ščin, reševanja konfliktov na 
ustrezen način, obvladanja 
strahu ali skrbi in izražanja 
zdrave tekmovalnosti.
Pri izvedbi projekta so nam 
finančno priskočili na po-
moč donatorji, ki se jim naj-
lepše zahvaljujemo.

Flota miru in tolerance
Mednarodnega projekta Mirno morje – flota miru in tolerance sta se med 
17. in 24. septembrom udeležili tudi dve učenki Osnovne šole Marije Vere.

Sodelovanje pri projektu nam je prineslo veliko novih znanj in izkušenj. / Foto: Katarina Komatar

Stkali smo veliko novih poznanstev. / Foto: Katarina Komatar

Aleš Senožetnik

Kamnik – Zavod Varna pot 
in Lidl Slovenija že tri leta 
ob začetkih šolskega leta or-
ganizirata delavnice o pro-
metni varnosti. 
»Z njimi pomagajo otro-
kom, njihovim staršem in 
ostalim udeležencem v pro-
metu, da pridobijo in obno-
vijo znanje o prometni var-
nosti. Na preventivne delav-
nice Zavod Varna pot in Lidl 
Slovenija vsako leto povabita 
tudi okoliške vrtce in osnov-
ne šole, kar pomembno pri-
speva k obogatitvi programa 
na področju prometne vzgo-
je, ki ga vrtci in šole že sicer 
redno izvajajo,« pravijo or-
ganizatorji.

Ena izmed desetih, ki jih or-
ganizirajo v različnih mes-
tih, je potekala na parkirišču 
pred trgovino Lidl na Bakov-
niku. Delavnico so obiskali 
otroci iz enote Tinkara Vrtca 
Antona Medveda Kamnik 
ter številni drugi mimoidoči.
Kot nam je povedala Sara Ži-
bert, ena izmed moderatork 
z Zavoda Varna pot, so se 
otroci na poligonu seznanili 
z osnovnimi cestnopromet-
nimi predpisi, se naučili var-
nega prečkanja ceste na pre-
hodu za pešce ter se seznani-
li z varno uporabo varno-
stnega pasu. »Otroci so nav-
dušeni nad prikazanim, zelo 
radi sodelujejo in se učijo 
varnega obnašanja v prome-
tu. Marsičesa so se naučili že 

v vrtcu, pri nas pa lahko to 
znanje praktično uporabijo 
in še dodatno nadgradijo,« je 
povedala Žibertova.
Delavnica pa ni bila zanimi-
va le za otroke, temveč tudi 
starejše. Ti so na štiriko-
lesniku preizkusili simula-
cijska očala, ki pokažejo, 
kako nevarna je vožnja pod 
vplivom alkohola. Presene-
čeni so bili tudi nad podatki 
iz tehtnice naletne teže. Od-
rasla oseba s 75 kilogrami 
ima pri trku s 50 kilometri 
na uro že okoli 1700 kilogra-
mov naletne teže. Ženska 
torbica, odložena na arma-
turni plošči, pa pri trku s to 
hitrostjo lahko postane ne-
varen predmet s težo skoraj 
34 kilogramov.

Varno na pot
Minuli teden je tudi v Kamniku potekala ena izmed desetih preventivno-
izobraževalnih delavnic, namenjenih otrokom in njihovim staršem.

Na poligonu pred trgovino Lidl so se otroci učili varnega ravnanja v prometu. / Foto: Aleš Senožetnik



10

Šport

petek, 7. oktobra 2016

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.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Barbara Sitar

Kamnik – Bratje Matevž, Jer-
nej in Peter Irt so ničkoli-
kokrat startali ob Timu Gaj-
serju, ki je uspel v najpresti-
žnejšem svetovnem razredu 
motokrosa, a tudi sami so v 
preteklih dvajsetih letih dir-
kanja dosegli številne odlič-
ne rezultate, naslove držav-
nih prvakov in lepe uvrstitve 
na tekmovanjih v tujini, pod 
okriljem AMZS in kluba Si-
tar Racing Team.
Pisalo se je leto 1994, ko je 
kamniški klub v svoje vrste 
sprejel okoliške ljubitelje 
športa, motokrosa in avtok-
rosa. Tako se je začelo. V 
vseh letih so se pri nas zvr-
stila številna znana imena 
motokrosa: Roman Jelen, 
Klemen Gerčar, Rok Sitar, 
Boštjan Kampuš, Aleš Hlad, 
Uroš Nastran, Primož 
Grkman in bratje Irt. Super-
moto je bilo nadaljevanje, 
kjer so naši fantje, pred-
vsem Aleš Hlad in Rok Si-
tar, dosegali odlične uvrsti-
tve in naslove državnih prva-
kov in podprvakov. Tudi 
karting smo uvrstili med 
svoje priljubljene športe. Vi-
dnejše uspehe so dosegali 
predvsem Janez Vrhovnik 
in Rok Sitar, najmlajši Mark 
Sitar pa je posegel po 2. 
mestu v skupni razvrstitvi v 
razredu MINI 50. Medijsko 
odmeven je bil tudi uspeh 
Roka Sitarja na dirki na 
medcelinskem pokalu v mo-
tokrosu v Namibiji, kjer je 
nastopil kot prvi in edini 

Slovenec in osvojil 3. mesto. 
V letih dirkanja so naši mo-
tokrosisti osemkrat osvojili 
naslov ekipnih državnih pr-
vakov, v supermotu ob kon-
cu sezone trikrat in dvakrat 
v avtokrosu.
Največji klubski uspehi pa 
so se pisali v motokrosu. Po 
tem, ko je v naših vrstah za-
radi poškodbe končal tek-
movalno sezono Andrej Irt, 
je v naš klub postopoma pri-
peljal tri sinove, v letu 1997 
najstarejšega Matevža, nato 
Jerneja in nazadnje še 
najmlajšega Petra, ki je 
vzljubil motokros ob gleda-
nju starejših bratov in 
lastnoročno napisal prošnjo 

za vpis v klub pri sedmih le-
tih. To je slovenski feno-
men, ki vzbuja veliko zani-
manja in spoštovanja do 
družine in zelo skromnih in 
delovnih dirkačev Irt, ki so 
nizali naslove najboljših v 
Sloveniji in tujini vse od leta 
1997 naprej. 

Tekmovali na elitnem 
Pokalu narodov
Zadnji konec tedna v sep-
tembru sta dva člana Sitar 
Racing Teama nastopala 
tudi na elitnem tekmovanju 
– svetovnem Pokalu naro-
dov, ki je bilo letos v Italiji. 
Potem ko se je Tim Gajser 

na treningu poškodoval, so 
barve Slovenije zastopali 
Jernej Irt, Peter Irt (ta je kot 
edini Slovenec poleg Tima 
Gajserja v letošnji sezoni še 
osvojil točko na SP MXGP) 
in Jan Pancar. Zgrešili so fi-
nale A, osvojili pa 4. mesto v 
finalu B. Na posamezni dir-
ki je Jernej osvojil 4., Peter 
pa 12. mesto.
V športu nas spremljajo 
vzponi in padci. Rezultati so 
tisti, ki dajejo zagon in voljo 
za nadaljevanje, padce pa 
poizkušamo pozabiti. Bratje 
Irt imajo veliko volje, moti-
vacije in obenem srečo, da 
so trije, saj si med seboj po-
magajo in se spodbujajo.

Uspešni v motokrosu
Letošnji svetovni prvak v elitnem razredu svetovnega prvenstva MXGP Tim Gajser je krepko povečal 
zanimanje za ta naporen, blaten in krut šport v Sloveniji. Člana kamniškega Sitar Racing Teama Jernej 
in Peter Irt sta nedavno slovenske barve zastopala na elitnem tekmovanju Pokal narodov.

Uspešna trojica bratov Irt: šestkratni državni prvak in prejemnik zlate čelade Jernej, 
petkratni državni prvak in prejemnik zlate čelade Matevž in najmlajši Peter, ki je državni 
prvak v dresu Sitar Racing Teama postal že štirikrat. / Foto: Peter Kavčič 

Romana Capuder

Kamnik – Tekmovanja se je 
udeležil tudi še ne 18-letni 
Matevž Planko iz Tria-
tlonskega kluba Trisport. 
Prvenstvo v Mehiki je pote-
kalo v znamenju visokih 
temperatur in visoke vlage, 
česar večina tekmovalcev ni 
vajena, posledično pa je 
imela zdravniška služba na 
prvenstvu polne roke dela.
Matevž je že na zadnjih tek-
movanjih v avgustu in sep-
tembru kazal zavidljivo tria-
tlonsko formo, ki sta jo s 
trenerjem Grego Zoretom 
dobro tempirala. V zahtevni 
konkurenci petinsedemde-
setih najboljših mladincev z 
vsega sveta je s časom 54 
minut in 35 sekund osvojil 
odlično 7. mesto, za zmago-

valcem, Američanom Austi-
nom Hindmanom (njegov 
čas je bil 54 minut in 2 se-
kundi) pa je zaostal zgolj za 
33 sekund. Drugo mesto je 
osvojil s časom 54 minut in 
12 sekund Kanadčan Char-
les Paquet, tretji pa je bil 
Britanec Ben Dijkstra s ča-
som 54 minut in 20 sekund.
Planko se je z razmerami 
dobro spopadel, saj je na 
plavalnem delu z majhnim 
zaostankom iz vode prišel 
na 26. mestu. Takoj je napa-
del na kolesu, polovil ubež-
nike in v okviru prve skupi-
ne kontroliral dogajanje na 
kolesu, kjer je na menjavi s 
14. mesta z zelo dobrim te-
kom prišel na končno sed-
mo mesto. »Ta rezultat sem 
si potihoma želel, vendar 
kljub odlični formi nisem 

verjel, da lahko posežem 
med prvih deset. Za mojimi 
rezultati stoji cela kopica lju-
di, ki se jim neskončno zah-
valjujem za pomoč in pod-

poro. Sedaj me čaka te-
denski odmor, potem pa 
grem novim izzivom napro-
ti,« je zadovoljen povzel Ma-
tevž.

Matevž sedmi na svetu
V petek, 16. septembra, popoldne po južnoameriškem času je v Cozumelu v Mehiki v sklopu finalne 
tekme svetovnega prvenstva WTS potekalo tudi prvenstvo najboljših mladincev v triatlonu, ki 
tekmujejo v razdalji sprint (750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka).

Matevž Planko po prihodu v cilj skupaj s svojim trenerjem 
Grego Zoretom / Foto: osebni arhiv Matevža Planka

Darja Korelc

Loke v Tuhinju – Za Deni-
som Gorjanom iz Motnika 
je odlična teniška sezona: 
zmagal je na štirih tekmova-
njih slovenskega rekreativ-
nega tenis toura, ki sodi pod 
okrilje Teniške zveze Slove-
nije, dobil je odprto prven-
stvo Tuhinja, zmagal pa je 
tudi v letošnji tuhinjski ligi. 
Na absolutni lestvici teni-
ških rekreativcev Slovenije 
je na visokem osemnajstem 
mestu, od Kamničanov je od 
njega više uvrščen samo Mi-
tja Mali, ki je na devetem 
mestu. Gorjan je v tuhinjski 
ligi brez večjih težav prema-
gal vse svoje tekmece, edini, 

ki mu je uspelo odvzeti mu 
niz, je bil lanski prvak Ma-
tjaž Pogačar. Slednji je bil 
ob koncu letošnje lige prav 
gotovo najbolj razočaran, saj 
je izgubil tudi proti Primožu 
Pestotniku in po lanskem 
zmagoslavju letos osvojil 
samo tretje mesto. Manj od 
pričakovanega sta dosegla 
tudi najmlajša v ligi Črt 
Pestotnik in Aljaž Burja, ki 
po nekaj odličnih rezultatih 
v lanskem letu in napovedih 
strokovnjakov, da bosta le-
tos »rezultatsko eksplodira-
la«, kljub vsemu še nista 
dosegla »starih mačkov« in 
bosta morala na vidnejšo 
vlogo v tuhinjski ligi še malo 
počakati.

Denis Gorjan prvak 
tuhinjske teniške lige

Denis Gorjan / Foto: Darja Korelc

Češnjice v Tuhinju – Člani Športnega društva Češnjice v ne-
deljo, 16. oktobra, vabijo na 11. Češnjiški tek – Memorial 
Zdravka Berlica. Start za vse kategorije bo na igrišču v Če-
šnjicah, in sicer ob 10. uri za daljšo progo (8,8 km), pet 
minut kasneje za krajšo progo (2,5 km) in takoj za tem še za 
najkrajšo progo za predšolske otroke (400 metrov). Dolga 
in kratka proga štejeta za Pokal Kamnika. Prijave so možne 
preko portala Prijavim.se ali na dan tekme od 8. ure do 9.30. 
Startnina je deset oz. pet evrov. Najhitrejši v vsaki kategori-
ji bodo prejeli medalje, najhitrejša med moškimi in ženska-
mi absolutno pa tudi denarni nagradi. J. P.

Vabilo na 11. Češnjiški tek
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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
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Miha Štamcar

Kamnik – Dvajset dni po 
praznovanju svoje polnole-
tnosti, 9. decembra 1995, je 
Andreja Mali v Davosu na-
stopila na svoji prvi tekmi za 
svetovni pokal v teku na 
smučeh. Takrat si gotovo ni 
predstavljala, da bo svojo 
zadnjo tekmo za svetovni 
pokal imela nekaj manj kot 
21 let pozneje, in to v biatlo-
nu. Tudi zato, ker je decem-
bra 1998 kar trikrat stala na 
stopničkah v sprinterski 
preizkušnji svetovnega po-
kala. Prvič v Milanu, ko je 
bila druga, kar so bile sploh 
prve stopničke za slovenski 
smučarski tek, nato je bila v 
Garmisch-Partenkirchnu 
tretja in v Kitzbühlu še 
enkrat druga. Do Petre Maj-
dič so bile to edine sloven-
ske uvrstitve med prve tri na 
tekmah svetovnega pokala v 
smučarskem teku. 

Iz tekaških v biatlonske 
vrste
»Očitno mi je bil sprint pi-
san na kožo, vendar moj ra-
zvoj potem ni šel v želeno 
smer. Ker je moj dolgoletni 
trener Jure Velepec ravno v 
tistem času postal direktor 
biatlonskih reprezentanc, 
sem po letu dni premišljeva-
nja le sprejela njegovo vabilo 
in se preselila med biatlonke. 
Če bi takrat ostala v teku na 
smučeh, bi bila zame špor-
tna pot morda nekoliko lažja, 
lahko bi se osredotočila samo 
na sprint in verjetno bi bila v 
tej disciplini v samem vrhu, 
medtem ko je odločitev za 
biatlon pomenila veliko spre-

membo. Toda, če se ozrem 
nazaj, mi ni žal, da sem spre-
jela to vabilo,« se ob koncu 
tekmovalne kariere Malijeva 
spominja prehoda iz teka-
ških v biatlonske vrste.
Njen prestop v biatlonske 
vrste za tiste čase ni bil pre-
senetljiv, kajti Nataša Lačen 
se je bližala koncu kariere, 
Petra Majdič je bila šele na 
začetku, zato pa je imela bia-
tlonska vrsta z Andrejo Gra-
šič, danes poročeno Koblar, 
že močno biatlonsko ekipo. 
»Kmalu mi je sledila še Teja 
Gregorin, slovensko drža-
vljanstvo je dobila Dijana 
Grudiček, tako da smo ob 
Andreji Grašič in Tadeji 
Brankovič imeli res močno 
žensko ekipo. Žal imamo v 
zadnjih letih s tem veliko te-
žav. Pred desetimi leti smo 
imeli s Tamaro Barič mla-
dinsko svetovno prvakinjo, 
žal pa ni vztrajala in je še kot 
mladinka prenehala tekmo-
vati, tako kot mnoge druge. 
Morda se je na tem v prete-
klih letih premalo delalo. «

Trening je lahko tudi 
zabava
Prav to, da bi bila vrzel s pre-
hodom iz mladinske v član-
sko konkurenco v prihod-
njih letih čim manjša, bo 
ena od novih nalog Andreje 
Mali, ki svoje bogate izku-
šnje že prenaša med najbolj 
nadarjene slovenske bia-
tlonke. Prepričana je, da bi 
moralo biti več sodelovanja 
s tekaškimi klubi, svoje va-
rovanke pa želi prepričati, 
da je trening lahko tudi za-
bava, ne samo trdo, mučno 
delo. »Tudi sama sem v bia-

tlon prišla iz tekaških vrst. 
Tako sem leta 2002 na 
olimpijskih igrah v Salt Lake 
Cityju nastopila v obeh di-
sciplinah, tudi pozneje sem 
še nastopila na nekaterih 
sprinterskih tekmah teka-
škega svetovnega pokala, 
zato menim, da bi morali v 
dobro obeh športov bolj 
vzpostaviti to medsebojno 
sodelovanje. Tu ne gre za 
nobeno 'krajo', bojim pa se, 
da tekaški klubi svojim tek-
movalkam še vedno dajejo 
premalo možnosti, da bi se 
poskusile tudi v biatlonu.« 
Če bi pri sebi lahko kaj spre-
menila, je to, da bi se manj 
obremenjevala z zgrešenimi 
streli, predvsem pa, da bi šla 
na tekme bolj sproščena. »To 
je ena od stvari, ki jih želim 
prenesti na svoje varovanke. 
V svoji karieri sem delala z 
veliko dobrimi trenerji, se od 
njih marsikaj naučila in ver-
jamem, da bom to znala pre-
nesti na svoje varovanke. 
Vendar jih jaz lahko le 
usmerjam, jim pokažem pot, 
kako priti do uspeha, na kon-
cu pa bo veliko odvisno od 
njih samih, od tega, koliko in 
kako bodo trenirale …, jim pa 
že zdaj skušam dati to samo-
disciplino, ki je za uspeh zelo 
potrebna. Zdaj, kot trenerka, 
veliko stvari vidim popolno-
ma drugače.«

Prevladujejo lepi spomini
Ampak to so izzivi, ki so 
šele pred njo, za njo pa so 
številni lepi in tudi manj 
lepi spomini. Seveda je veli-
ko tistih lepih spominov, 
sicer ne bi tako dolgo vztra-
jala v smučini s puško na 
rami. »Lepih trenutkov je 

veliko. Meni je bilo ves čas 
izredno lepo, zame je bil že 
trening zabava, potem so 
bile tu tekme, prosti čas … 
Ves čas sem imela ob sebi 
dobro družbo, prijatelje in 
mislim, da sem dobro izko-
ristila možnosti, ki mi jih je 
dal šport. Bojim se, da da-
našnja mladina z vso to teh-
nologijo, ki jo ima na voljo, 
ne občuti tistega čara, ki ga 
daje ukvarjanje s športom. 
Ob vseh teh napornih tre-
ningih, tekmah, smo se 
znali zabavati, se družiti, 
leta pa so kar minevala.«
Ob številnih uspehih, ki jih 
v 21 letih ni bilo malo, velja 
poudariti že omenjene »sto-
pničke« leta 1998 v sprintu, 
pa sedmo mesto na olimpij-
skih igrah v Salt Lake Ci-
tyju, v biatlonu pa svetovno 
prvenstvo v Ruhpoldingu 
leta 2012, ko je bila s Tejo 
Gregorin, Klemnom Bauer-
jem in Jakovem Fakom dru-
ga v tekmi mešanih štafet. V 
posamičnih tekmah je bila 
najbližje zmagovalnemu 
odru leta 2003 na tekmi 
skupinskega starta v Anter-
selvi, ki jo je končala kot če-
trta, v svoji predzadnji sezo-
ni pa se je v Kontiolahtiju v 
sprinterski preizkušnji z 
osmim mestom še zadnjič 
uvrstila med deseterico. Kot 
vsestranska športnica je bila 
tudi večkratna državna pr-
vakinja v gorskem kolesar-
stvu. »Gorsko kolesarstvo je 
bilo v mlajših letih moja 
strast. Saj je še vedno, am-
pak takrat sem bila mlajša 
in bolj pogumna,« pravi 
dvakratna najboljša športni-
ca Kamnika, ki bi, če bi se 
takrat bolj posvetila gorske-

Kot trenerka zdaj vidi 
stvari drugače
Andreja Mali je končala svojo tekmovalno kariero. Po 21 letih tekmovanj v svetovnem pokalu, na 
začetku v teku na smučeh, od leta 2001 naprej v biatlonu, je svoj novi izziv našla v vodenju slovenske 
mladinske biatlonske reprezentance.

Janja Lamut

Kamnik – V soboto, 24. sep-
tembra, sta na tekmi sloven-
skega pokala v judu za starej-
še dečke in deklice (U-14) 
Pokal Oplotnice barve Ka-
mnika zastopala tudi člana 
Judo kluba Kamnik Nik Pur-
nat in Enej Begić Lamut, ki 
sta tekmovala v isti težinski 
kategoriji do 55 kilogramov. 
Nik Purnat je s štirimi zma-
gami osvojil prvo mesto, 
Enej Begić Lamut pa je po 
porazu v rednem delu in v 
repešažu zasedel končno 9. 
mesto.

Nik Purnat Kamniku priboril zlato

Člana Judo kluba Kamnik sta na tekmi slovenskega pokala v judu za 
starejše dečke osvojila prvo in deveto mesto.

Nik Purnat na najvišji stopnički / Foto: Janja Lamut

mu kolesarstvu, zagotovo 
tudi v tem športu posegla 
po vrhu. 
Prav priznanji za najboljšo 
kamniško športnico imata 

v njenem srcu posebno 
mesto. Čeprav zdaj živi v 
Ljubljani, pravi, da je Ka-
mnik najlepše mesto na 
svetu.

Kamnik – V Mengšu so 2. ok-
tobra gostili zadnjo dirko za 
pokal mladih v gorskokole-
sarskem krosu, na kateri so 
tekmovali tudi člani kamni-
škega Calcit Bike Teama. 
Med dečki do 7 let je bil Ja-
kob Krapež 2. in Jošt Arbajter 
3., med deklicami v isti kate-
goriji je Tajda Šoštarko zma-
gala. Trojno zmago med 
dečki do 9 let so vpisali Maks 
Majnik, Jaka Tominšek in 
Nik Auer, Ana Inkret je bila 3. 
Žan Lopatič je bil 3. med 
dečki do 11 let, Hana Kranjec 
Žagar pa med deklicami do 
13 let. Med dečki do 15 let je 
Jaka Starman prikolesaril do 
3. mesta, Lara Plut do 2. med 
deklicami do 15 let, mladin-
ki Nika Dečman in Eva Jago-
dič sta bili 1. in 2. K. E.

Calcitovci trinajstkrat 
na stopničkah

Biatlonka Andreja Mali je končala svojo tekmovalno 
kariero. / Foto: Tina Dokl

Planinsko društvo Kamnik vabi  
na rekreativno plezanje,  

ki poteka od ponedeljka do petka 
od 20. do 22. ure na plezalni steni  

v Domu Kulture v Kamniku. 

Več informacij dobite na  www.drustvo-pdkamnik.si. 

a.1 Elementi loga

Logo PD Kamnik

a
Logo PD Kamnik predstavlja silhueta 

Kamnikških planin z letnico ustanovitve

Planinskega društva Kamnik in napis

Planinsko društvo Kamnik.

Logo se lahko uporablja samo s posebnim 

dovoljenjem Planinskega društva Kamnik.

PLANINSKO DRUŠT VO KAMNIK
1 8 9 3
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Andrej Slak

Kamnik – Tako se jih je se-
demnajst odpeljalo v petek, 
9. septembra, v Sarajevo. 
Tam so jih sprejeli bosan-
ski prijatelji iz PSD Zlatni 
Ljiljan. Po dolgi vožnji so v 
družbi bosanskih planin-
skih vodnikov utrujenost 
in zaspanost premagali z 
vzponom na Trebević 
(1627 m) nad Sarajevom. 
Prespali so v Sarajevu in se 
naslednji dan odpeljali do 
Tjentišta, mesteca blizu čr-
nogorske meje, in se še isti 
dan povzpeli na najvišji 
vrh Bosne in Hercegovine, 
2386 metrov visoki Maglič, 
ki je tudi mejna gora med 
BiH in Črno goro. Po ses-
topu  je sledilo zopet kar 
nekaj vožnje nazaj proti 
Sarajevu – do Bjelašnice, 
do planinskega doma Vre-
la, v Tušilah pod Visočico. 
Tam so v družbi bosanskih 

planincev preživeli prijeten 
večer, v nedeljo pa malce 
počivali,  obiskali Bjelašni-

co ter Tunel rešitve v Sara-
jevu in se srečno vrnili do-
mov.

Na najvišjem vrhu 
Bosne in Hercegovine
Člani Planinskega društva Kamnik so izpolnili obljubo, ki so jo dali 
bosanskim planincem ob njihovem obisku Grintovca julija letos.

Skupaj z bosanskimi prijatelji so se kamniški planinci 
povzpeli na Trebević in na najvišjo goro Bosne in 
Hercegovine Maglič. / Foto: Andrej Slak

Marjan Schnabl 

Kamnik – Vaje so potekale 
od 9. do 22. septembra na 
različnih lokacijah vojašnic v 
Postojni, Mariboru, Zagrebu 
in Slunju pod skupnim ime-
nom: Immediate Response 
2016 (Takojšen odgovor 
2016). Pri tem je sodelovalo 
več kot dva tisoč vojakov ra-
znih rodov vojske iz desetih 
držav: Albanije, Amerike, 
Anglije, Bosne in Hercegovi-
ne, Črne gore, Hrvaške, Ko-
sova, Makedonije, Madžar-
ske in Slovenije, enajsta čla-
nica te vaje Slovaška pa je 
bila samo opazovalka. Na-
men te večdnevne vaje je 
bilo usklajevanje pri vodenju 
operacij s sodobno računal-
niško podporo, poveljevanje 
in uporaba različnih tehnik 
in taktik bojevanja proti navi-
deznemu agresorju tako na 
kopnem kot v zraku. Vaja, ki 
smo si jo ogledali, je bila po-

vezana z begunci in begun-
sko krizo.
Ob prihodu in evidentiranju 
smo si najprej imeli mož-
nost ogledati del vojaške 
tehnike in voznega parka, ki 
je bil razstavljen na betonski 
ploščadi. Nato smo bili po-
vabljeni v sobo za predstavi-
tve, kjer nas je pozdravil po-
veljnik Franc Koračina, 
samo vajo pa nam je preko 
video medijev v angleškem 
jeziku predstavil polkovnik 
Danilo Jazbec. Razdelili so 
nam pisno gradivo s točnim 
časovnim in krajevnim raz-
poredom poteka vaje.

Statična in dinamična 
predstavitev je potekala na 
bližnjem vojaškem poligo-
nu za urjenje, kjer je bilo vse 
pripravljeno. Za gledalce, 
opazovalce, novinarje in 
snemalce so pripravili po-
sebno tribuno v primerni 
oddaljenosti zaradi varnosti. 
V prvi fazi vaje so na prizori-
šče prihajali begunci (mi-
granti), ki so po vsej sili ho-
teli prečkati most, ki so ga 
varovale posebne enote civil-
ne policije in vojske. Prišlo 
je do nasilja in celo eksplozi-
je, ko se je eden od begun-
cev med množico razstrelil. 
Pri tem je bilo več oseb ra-
njenih, drugi pa so se razbe-
žali po bližnjem gozdu. Iz-
med beguncev sta bila tudi 
dva oborožena terorista, ki 
sta se »zabarikadirala« v 
bližnji razpadajoči stavbi in 
z ognjem iz avtomatskega 
orožja onemogočala delo 
varnostnih sil. Ta dva so pri-

padniki enote specialcev za 
hitro posredovanje in voja-
ške policije takoj eliminirali 
in z robotom za deaktivira-
nje razstrelili eksplozivno 
telo, ki sta ga postavila tero-
rista. Po obvestilu v po-
veljstvo, da je potrebna po-
moč ranjencem, sta priletela 
dva vojaška transportna he-
likopterja Cougar B-412 
francoske izdelave, izvedeni 
sta bili nujna medicinska 
pomoč in evakuacija ranjen-
cev v sanitetno terensko bol-
nišnico, ki je bila stacionira-
na na letališču Cerklje ob 
Krki.

Po prvem delu vaje je bila no-
vinarska konferenca, na kate-
ri je na vprašanja novinarjev 
odgovarjal major Aleš Kun-
ste, nato pa so nas z več voja-
škimi avtobusi v spremstvu 
vojaške policije odpeljali iz 
Novega mesta v Cerklje ob 
Krki. Tu nam je vojaški 
zdravnik dr. Strahovnik 
najprej predstavil sanitetno 
terensko bolnišnico in njeno 
osebje. Prelet helikopterjev je 
naznanil dovoz ranjencev iz 
prvega dela vaje, ki so jih 
eden za drugim iz helikop-
terjev prepeljali z vojaškimi 
reševalnimi vozili v bolni-
šnične prostore. Zanimivo je 
bilo videti, kako poteka var-
nostni pregled ranjenca, kar 
opravi posebno izurjen in 
opremljen vojak – specialec. 
Šele potem, ko se ugotovi, da 
ranjenec nima pri sebi mor-
da kakšnega eksplozivnega 
telesa ali orožja, se dovoli 
medicinskemu osebju iznos 

ranjenca iz vozila. Medicin-
ska evakuacija, triaža, oskrba 
bolnikov in drugo poteka v 
obsegu zmožnosti, ki ga 
nudi ROLE 2 LM (LM pome-
ni lahko prenosljivi). Za huj-
še primere ranjence oziroma 
bolnike napotijo v specializi-
rane bolnišnice. Vse prostore 
terenske bolnišnice smo si 
temeljito ogledali in bili pre-
senečeni, kaj vse imajo in s 
čim razpolagajo.
Prijazni spremljevalci in us-
merjevalci Slovenske vojske 
so nas po zaključeni vaji in 
ponovni novinarski konfe-
renci povabili na okusni vo-
jaški pasulj, ki so ga pripra-
vili kuharji vojašnice Jerneja 
Molana na letališču Cerklje 
ob Krki. Ob 15. uri smo pris-
peli nazaj v Novo mesto in 
se poslovili v upanju, da se 
kmalu srečamo na ogledu 
kakšne podobne vojaške 
vaje, ki ima poleg krepitve 
odnosov in povezovanja 
med državami na vojaškem 
področju tudi pozitivne 
učinke na turizem v regiji, 
kjer vaje potekajo, saj so bile 
v času vaje skoraj povsem 
zasedene turistične zmoglji-
vosti na tem območju.

Na vojaški vaji
Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Kamnik - Komenda smo 
si 20. septembra ogledali potek mednarodne vojaške vaje v vojašnici 
Franca Uršiča v Novem mestu in na letališču oziroma vojašnici Jerneja 
Molana v Cerkljah ob Krki.

Člani OZSČ Kamnik - Komenda in Domžale na ogledu vaje / Foto: Marjan Schnabl

Sprejem »ranjenca« v terenski sanitetni bolnišnici ROLE 2 
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški godbe-
niki so tudi letos takoj po 
nastopu v povorki prireditve 
Dnevi narodnih noš in obla-
čilne dediščine odhiteli do-
mov po svojo prtljago in se 
že četrto leto zapored odpra-
vili na turnejo na Vis. Tokrat 
so v svojo družbo povabili 
tudi člane Folklorne skupi-
ne Kamnik, da so skupaj 
prikazali del poustvarjalne 
kulture Kamnika.

Sodelovanje se širi na 
številna področja
Sodelovanje med Kamni-
kom in Visom se tako širi na 
različna področja, kar so se 
že lani dogovorili predstav-
niki obeh občin in vodstvo 
Mestne godbe Kamnik. Na 
pobudo predsednika Mestne 
godbe Kamnik Borisa Selka 
so poleg omenjene kam-
niške folklorne skupine na 
turnejo povabili tudi pred-
stavnike Glasbene šole Ka-
mnik z ravnateljico Nežo 
Gruden na čelu, ki so na 
koncertih igrali orkestru in 
kasneje izkoristili priložnost 

za dogovor o sodelovanju s 
predstavniki tamkajšnje 
glasbene šole. »Prav tako so 
stekli prvi pogovori med 
predstavnico Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik Majdo Zabrič in 
ravnateljico Srednje šole An-
tun Matijašević Karamaneo 
Vis Tončico Poduje Vojković 
za sodelovanje med šolama, 
ki so po prvih informacijah 
dosegli svoj namen. V priho-
dnosti lahko pričakujemo 
poleg sodelovanja godbe, 
Klape Mali grad, mažoretk, 
folklore in akterjev za usta-
novitev kriket kluba v Ka-
mniku še sodelovanje med 

mladimi iz izobraževalnih 
ustanov,« je po prihodu do-
mov povedal eden od pobu-
dnikov za plodno sodelova-
nje Boris Selko.
Tudi prebivalci Visa že vra-
čajo obiske, saj so letos Ka-
mnik že obiskali glasbeniki 
Hrvatske gradske glazbe Vis 
(Hrvaške mestne glasbe 
Vis), za prihodnje leto pa se 
je Boris Selko že dogovarjal 
z direktorji tamkajšnjih turi-
stičnih skupnosti za predsta-
vitev otoka Vis v Kamniku 
na turističnem, gastronom-
skem, kulturno-zgodo-
vinskem in ostalih področ-
jih.

Z glasbo in plesom 
navdušili obiskovalce

A jedro vsega sodelovanja 
med Kamnikom in Visom 
je že vsa štiri leta koncertna 
turneja kamniških godbeni-
kov, v okviru katere so letos 
nastopili v mestih Komiža 
in Vis, kjer so na tak način 
tudi uradno sklenili poletno 
festivalsko dogajanje. »Pod 
taktirko dirigenta Martina 
Dukariča so se izvajala veči-
noma dela slovenskih skla-
dateljev, ki so bila deležna 
navdušenja obiskovalcev, 
tudi zaradi tega, ker so bila 
pisano obarvana s plesi 
Folklorne skupine Kamnik. 
Prvi koncert v Komiži se je 
začel s povorko po tamkaj-
šnji obali. Poleg omenjene-
ga programa pa se je na po-

vabilo godbenikov odzval 
tudi tamkajšnji pesnik 
Joško Božanić - Pepe Kala-
foto, ki je v avtohtonem ko-
miškem jeziku predstavil 
nekaj svojih pesmi. Tudi 
koncert v Visu se je začel s 
povorko godbe in folklore, 
ki je v prekrasnem, takrat 
še poletnem večeru na pri-
zorišče privabila številne 
obiskovalce. Vse navzoče so 
nagovorili tamkajšnja po-
džupanja Antonija Uskok, 
predsednik mestne godbe, 
direktor Turistične skup-
nosti Vis in predsednik 
folklorne skupine, ki so si 
med seboj izmenjali prilo-
žnostna darila. Ob koncu 
uradnega dela so na takte 
godbe zaplesali tako nasto-
pajoči kot obiskovalci. Ve-
čer se je zaključil na druže-

nju s tamkajšnjo godbo,« je 
pestro dogajanje povzel Bo-
ris Selko in dodal, da so po 
dogovorjenih koncertih na-
stopili še enkrat, in prav ta 
nastop je vsem pomenil 
morda največ. »Odzvali 
smo se namreč povabilu, da 
zvečer nastopimo v Domu 
starejših občanov Vis. V 
skrajšanem programu smo 
na oči oskrbovancev in 
uslužbencev privabili solze 
sreče in spominov ter tudi 
ta nastop zaključili s skup-
nim plesom in petjem nav-
zočih. Nastop je močno od-
meval po otoku, o njem se 
je govorilo tudi na sose-
dnjih otokih, kot v celinski 
Dalmaciji, kako smo se Slo-
venci nesebično in prija-
teljsko odzvali na nenačrto-
van nastop.« 
In čeprav so godbeniki in 
folklorniki s svojimi nasto-
pi, predstavitvijo kulturne 
dediščine in promocijskim 
gradivom občine, ki so ga 
delili ob vsaki priložnosti, 
naredili veliko za občino, so 
stroške te turneje – kot ved-
no – pokrili iz lastnih žepov.

Godbeniki 
četrtič na Visu
Sodelovanje članov Mestne godbe Kamnik s prebivalci Visa, najjužnejšega 
otoka v Dalmaciji, je postalo že tradicionalno, področja sodelovanja pa se 
po njihovi zaslugi širijo iz leta v leto. Tamkajšnje poletne festivale so letos 
zaključili v družbi plesalcev Folklorne skupine Kamnik.

Druženje ob prihodu na otok / Foto: Mestna godba Kamnik

Zaključek koncerta v mestu Vis / Foto: Mestna godba Kamnik

Boris Selko: »V prihodnosti lahko poleg 
sodelovanja godbe, Klape Mali grad, mažoretk, 
folklore in akterjev za ustanovitev kriket kluba v 
Kamniku pričakujemo še sodelovanje med 
mladimi iz izobraževalnih ustanov.«

Nori na čokolado!
Ste nori na čokolado in vam je všeč vse, kar je vsaj oblito z njo? Kaj pravite na temno  
čokolado s svežim sirom trnič, novo slovensko čokoladico, ki je ena izmed kulinaričnih 
pregreh iz nabora jedi Okusi Kamnika?

Sir in čokolada – ne najbolj običajen par, 
vendar zagotovo eden najbolj posreče-
nih. Kdor je poizkusil sir trnič ter ročno 
izdelano temno čokolado Dolce Amore, 
že ve, o čem govorimo. Čokolada, ki ima 
sicer rahlo slan priokus, je v tujini že pravi 
hit, v Sloveniji pa je omenjena čokolada 
izdelana v posebni omejeni izdaji. Temna 
čokolada trnič vas bo zagotovo prepriča-
la s svojo drugačnostjo, drznostjo in ča-
robnostjo prepletajočih se okusov.
Nekaj desetletij nazaj bi vas po darilo za 
vašo izvoljenko poslali na Veliko Planino, 
kjer bi lahko v paru izdelali sir trnič, ki 
predstavlja ženske prsi, čemur so sirčki 
tudi sicer podobni. Trnič predstavlja sta-
rodavni simbol plodnosti in ljubezni, saj 
so pastirji od nekdaj en trnič obdržali 
zase, drugega, enako okrašenega, pa po-
darili svoji izvoljenki. Od sedaj naprej vas 
po darilo za vašo drago ne bodo več po-
šiljali na Veliko Planino, ampak bo dovolj 
že obisk TIC-a Kamnik in trgovinice Zlata 
ptička, kjer lahko kupite temno čokolado 
Trnič, ki že sama po sebi reče »ljubim te«.

x150-OkusiKamnika.indd   1 23/03/16   17:05

Kulinaričen ogled  
mesta Kamnik
Privoščite si kulinarično vodenje z Okusi Kamnika in lokalnim 
turističnim vodnikom po najlepšem mestnem jedru.
Za vse, ki želite VEČ izvedeti o zgodovini mesta, o pomembnih 
Kamničanih, o skrivnostnih kamniških uličicah in obenem 
razvajati svoje brbončice z Okusi Kamnika. Vodenje traja 3 ure.
Cena kulinaričnega potepanja po mestu je 17 €/osebo 
(minimalno 20 udeležencev oziroma se cena spreminja glede 
na število udeležencev).
Cena vključuje: 
– lokalno turistično vodenje po mestu
– degustacijo petih lokalnih tradicionalnih jedi Okusi Kamnika
Udeleženci kulinaričnega potepanja po mestu prejmete 
knjižico z recepti Okusi Kamnika na vsako mizo.
KAMNIK SI TI. KAMNIK CITY.
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Lepo okrašena miza 
je del dobrodošlice, 
s katero vabljencem 
sporočamo, da so 
zaželeni in da jih čaka 
nepozaben dogodek. 
Preden pa se lotimo 
okrasitve mize, je 
pomembno, da vemo, 
za kakšen namen 
krasimo mizo, za koga 
mizo pripravljamo.  V 
knjigi je opisanih14 
posebnih pogrinjkov 
s številnimi fotografi-
jami, dodani pa so še 
jedilniki za ta namen 
in opisi receptov 
zanimivih jedi. 

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

               + poštnina

12EUR
50

499
EURKnjige lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

Cena posamezne 
knjige je
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Krtek in njegovi prijatelji so vedno polni dobrih idej. Tokrat 

so se določili, da seznanijo naše najmlajše z angleščino. 

S pomočjo ilustracij na karticah, kot igra spomin, bodo  

otroke naučili 48 osnovnih angleških besed.

Odličen pripomoček za starše in učitelje angleščine v vrtcu.
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Krtek in njegovi prijatelji so  
vedno polni dobrih idej. Tokrat so se odločili, 
da seznanijo najmlajše z angleščino.  
S pomočjo ilustracij na karticah, kot igra  
spomin, bodo otroke naučili 48 osnovnih  
angleških besed. Odličen pripomoček za 
starše in učitelje angleščine v vrtcu.
 

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, 8. oktobra, ob 9.30, mestno jedro Kamnika
8. 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 (na dan tekmovanja 15 evrov).

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA in ŠPORTNO IN TURI-
STIČNO DRUŠTVO LENUH

Nedelja, 9. oktobra, od 8. do 17. ure, Planinski dom v 

Kamniški Bistrici
Treking Kamniška Bistrica 2016

Preizkusite neskončne stezice ter nove izhodiščne točke za izlete po 
Kamniško-Savinjskih Alpah. Dve različni kategoriji – pohodniška in 
aktivna. Ob zadostni prijavi kategorija Dog Trek na razdalji 10 km.

Prireditve v oktobru
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 12. oktobra, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 

Franceta Balantiča Kamnik
Predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja – 
tradicionalna evropska medicina

Avtorja Veronika in mag. Uroš Plantan predstavljata model tradicio-
nalne medicine, ki pove, zakaj zbolimo in kako lahko ozdravimo.

Sreda, 19. oktobra, ob 19. uri, Knjižnica Komenda (OŠ 

Komenda)
Potopisno predavanje Islandija, ognjevita dežela

V sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik. Predavateljica bo An-
dreja Avberšek.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Četrtek, 6. oktobra, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš, 

novo likovno razstavišče – Galerija Pogled
Odprtje kiparske razstave Prepih kamniške kiparke in 
grafičarke Nine Koželj

Predstavila jo bo umetnostna zgodovinarka Saša Bučan.

 

Četrtek, 13. oktobra, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Zadnje javno vodstvo po gostujoči razstavi Pilonove galerije 
iz Ajdovščine: Veno Pilon v prvi svetovni vojni

Vodila bo avtorica razstave, kustosinja Pilonove galerije Tanja Cigoj. 
Razstava bo na ogled še do 12. novembra 2016.

 

Sreda, 19. oktobra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra
Maistrov večer: Galicija 1914–1915

Tokrat o dnevniku dr. Otta Hawlina, zdravnika v avstrijski vojski, ter o 
spominskem popotovanju njegova vnuka Petra Hawlina

 

Četrtek, 20. oktobra, ob 10. uri, Galerija Miha Maleš
Umetnostnozgodovinski študijski krožek – začetek 
predavanj za odrasle

V letošnjem študijskem letu bomo spoznavali zgodovinsko ozadje in 
umetnost 18. in začetka 19. stoletja.

Predavanja in ogledi razstav bodo vsak drugi četrtek od 10. ure do 11.30.

Sreda, 26. oktobra, ob 18. uri, grad Zaprice
Muzejski večer v okviru razstave Kam so šle vse fabrike: 
ETA – tovarna, ki obeta 

Večer spominov in filmskih insertov iz zgodovine kamniške živilske 
industrije bo vodil Marko Kumer.

TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ

Sobota, 8. oktobra, ob 15. uri in nedelja, 9. oktobra, 

ob 10. uri, na Gori pri sv. Miklavžu v Tuhinjski dolini
Tradicionalna prireditev Prikaz starih kmečkih opravil

Prikaz striženja ovac, žganjekuha, stiskanje mošta, izdelava metel, 
ličkanje koruze, peka kruha v krušni peči. V soboto ob 17. uri strokov-
no predavanje o protiturških taborih. Možnost nakupa sira in doma-
čih dobrot, peka kostanja.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Petek, 7. oktobra, od 16. do 17. ure, otroško igrišče
Paleontološka delavnica o dinozavrih, otroška delavnica

Sobota, 8. oktobra, od 10. do 11. ure, uprava
Izdelava jesenskih kolažev iz naravnih materialov, otroška 
delavnica

Sobota, 8. oktobra, od 11. do 12. ure, vhod v park
Jesenske barve v parku, strokovno vodenje

Sreda, 12. oktobra, od 16.30 do 18. ure, vhod v park
Fotografska delavnica

Četrtek, 13. oktobra, od 16. do 17. ure, zelenjavni vrt 

pri otroškem igrišču
Pobiranje pridelkov, delavnica

Nedelja, 16. oktobra, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod, strokovno vodenje, DOPPS

Od 1. septembra do 7. oktobra, vrtni center
Razstava trideset različnih sort čilija, ki predstavljajo košček 
pestrosti in raznolikosti čilijev. 

Vstop prost!

KAMNIŠKI ORIENTACIJSKI KLUB

Nedelja, 16. oktobra, ob 11. uri, Glavni trg v Kamniku
Državno prvenstvo v orientacijskem teku – mešane sprint 
štafete

Na ulice Kamnika se bodo podali orientacijski tekači v lovu za kontro-
lnimi točkami in naslovom državnih prvakov. Vabljeni vsi ljubitelji 
orientacije (poznavalci in še nepoznavalci).

ŽENSKI KOMORNI ZBOR VOX ANNAE

Sobota, 8. oktobra, po sv. maši (maša ob 19. uri), 

Tunjice – Cerkev sv. Ane
Predtekmovalni koncert

V okviru pevskih priprav za mednarodno tekmovanje v Španiji ženski 
komorni zbor Vox Annae organizira več predtekmovalnih koncertov 
po Sloveniji. Tokrat se s tekmovalnim programom predstavlja v do-
mači tunjiški cerkvi.

TERME SNOVIK

Sobota, 8. oktobra, od 11. do 13. ure 
Ustvarjalne delavnice s Palčkom Snovičkom 

 

Sobota in nedelja, 15. in 16. oktobra 
Tekaški vikend v Termah Snovik 

Priprave na Ljubljanski maraton

DOM KULTURE KAMNIK
Torek, 11. oktobra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK 
Večer stand up komedije

Boštjan Gorenc Pižama, Jan Kreuzer in Sandra Petrović

Vstopnina: 5 evrov

Sreda, 12. oktobra, ob 20. uri, Klub Kino dom
Swinging Kamnik

Plesni večer z brezplačnim taster tečajem in skupino Vitezi ritma 
Vstop prost!

Petek, 14. oktobra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Ljudske pevke predice

Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev

Vstopnina: 5 evrov

 

Torek, 18. oktobra, ob 18. uri, Klub Kino dom
Družabno srečanje krajanov KS Kamnik-Center

Vstop prost!

 

Četrtek, 21. oktobra, ob 17. in 18.30
Mini teater Ljubljana: In še Rdeča kapica ...

Abonma Kam'nček in za izven

Vstopnina: 5 evrov

KIKŠTARTER

Ponedeljek, 10. oktobra, ob 16. uri
Podjetniško svetovanje ob kavici s Tehnološkim parkom 
Ljubljana

Torek, 18. oktobra, ob 19. uri
 KIK OFF – spletna trgovina in prodaja 

Predavanje je namenjeno vsem, ki želite imeti ali imate lastno spletno 
trgovino. Tokrat se nam bosta predstavila dva uspešna startupa z 
lastno spletno prodajalno.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

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

Združene moči mladih kamniških improvizatorjev! Pričakujete lahko 
le nepričakovano!

Sreda, 12. oktobra, ob 18. uri
Delavnica kuhanja čili omake

Naredi sam pekočo omako – zima prihaja!

Četrtek, 13. oktobra, ob 19. uri
Bobnarska delavnica z Alešem Korošcem

Bobni kot stil življenja s predstavitvijo bobnarskega S.O.S priročnika

Petek, 14. oktobra, ob 21. uri
Koncert Haiku garden in The Mint

Večer dreampop/shoegaze/neo-psychedelia/lo-fi/grunge melodij

Torek, 18. oktobra, ob 19. uri
Delavnice fizičnega gledališča: 5 prstov = 1 pest z Anjo

Sklop delavnic modernih gledaliških praks v zaprtih in odprtih prostorih

Sreda, 19. oktobra, ob 18. uri
Predstavitev kamniških mladinskih ekspedicij po Evropi

Kje in kako so in bodo potekale mladinske izmenjave in kako sodelovati

Četrtek, 20. oktobra, ob 18. uri
Delavnica podkastov z Anžetom Tomičem

Zasnova, produkcija in objava podkasta

Petek, 21. oktobra, ob 21. uri
Koncert Klubski maraton Radia Študent: NeoPogo in Noč

Večer svežih bendov
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ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila draga 
mama, babica, prababica in teta

Ana Podjed
s Tunjiške Mlake

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala gospodu župniku Ediju Strou-
halu za opravljen cerkveni obred, pevcem Solidarnost 
za lepo petje, Klemnu za poslovilne besede, gasilcem 
PGD Tunjice in Komunalnemu podjetju Kamnik. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
September 2016

ZAHVALA

Od rojstva je začrtana pot do smrti. 
Naj se vsa rahločutna bitja  
zatečejo k dobrim dejanjem. 
(Thubten Gjatso)

Ob boleči izgubi naše mame 

Pavle Hribar
roj. Berlec iz Kamnika 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se obema socialnima delavkama, 
negovalkam, medicinskemu osebju in zdravniku mag. 
Igorju Muževiču iz DSO Kamnik za tako sočutno nego 
in skrb. Za dostojanstveni pogrebni obred se zahvaljuje-
mo pevcema ge. Andrejki Zakonjšek - Krt in g. Primožu 
Krtu. Gospodu župniku Luki Demšarju pa hvala za vse. 
Lepa hvala še enkrat vsem. Mama, tebi pa dostikrat »bog 
lonaj« za vse, kar si nam dala. 

Žalujoči vsi tvoji
Kamnik, september 2016

Jasna Paladin

Volčji Potok – Začetni kon-
takt med upravama in vr-
tnarji Arboretuma Volčji 
Potok in Praškega gradu je 
vzpostavilo Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Pragi, 
sad dobrega sodelovanja pa 
je od konca septembra tudi 
češka greda, ki so jo umesti-
li na položno nagnjenem 
terenu ob Jezeru bele ma-
gnolije, tik ob koncu nasada 
rododendronov, ki po svo-
jem poreklu izvirajo prav iz 
Češke.
»Zelo smo počaščeni, da ste 
nam odstopili ta kos travni-
ka in nam omogočili zasadi-
tev češke grede. Rastline iz 
majhnih zrastejo v velike, 
takšno je lahko tudi naše so-
delovanje. Veselimo se, da 
čim prej pridete tudi vi k 
nam na obisk, da vam poka-
žemo, kako delamo vrtnarji 
pri nas,« je zbrane na 
prisrčnem dogodku nagovo-
ril direktor Praškega gradu 
Ivo Velišek. Dobro sodelova-
nje med obema državama je 

izpostavil tudi podžupan 
Matej Slapar. »Arboretum 
sodi med najlepše kotičke 
naše države in veseli me, da 
se je vzpostavilo sodelovanje 
z enim najlepših delov če-
ške – Praškim gradom in 
tamkajšnjimi vrtnarji. S po-
vezovanjem tako uspešnih 
zgodb lahko vsi skupaj le 
rastemo,« je dejal in gostom 

v znak dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje poklonil 
kamniško majoliko z grbom 
Občine Kamnik.
Greda ima obliko Republike 
Češke, vse posajene rastline 
pa so bile vzgojene na Pra-
škem gradu in so jih vrtnarji 
z avtobusom pripeljali s se-
boj. Gorate predele države 
so zasadili z grmički, dreve-

sa označujejo pet večjih 
mest, najvišje med njimi 
Prago, s cvetlicami, ki bodo 
zacvetele modro, pa so ozna-
čili tudi tri reke – Vltavo, 
Labo in Moravo.
Ker Slovence in Čehe pove-
zuje tudi to, da imamo oboji 
za narodno drevo lipo, so 
zraven grede posadili še lipo 
oz. lipovec.

Zasadili so češko gredo
V Arboretumu Volčji Potok so na zanimiv način potrdili sodelovanje in prijateljstvo z vrtnarji Uprave 
Praškega gradu iz Češke. V parku so namreč uredili gredico, ki ponazarja zemljevid Češke republike.

Češko gredo sta takole slovesno odkrila direktor Praškega 
gradu Ivo Velišek in direktor Arboretuma Aleš Ocepek.

Podžupan Matej Slapar je gostom iz Češke poklonil 
kamniško majoliko. / Foto: Jasna Paladin

Češki vrtnarji bodo za svojo gredo skrbeli sami; dvakrat letno bodo Arboretum namreč 
obiskali prav v ta namen. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – V Rojstni hiši Ru-
dolfa Maistra tudi to jesen 
nadaljujejo z Maistrovimi 
večeri – druženji, posvečeni-
mi različnim temam s pod-
ročja prve svetovne vojne.
V sredo, 28. septembra, so 
obiskovalci lahko prisluhnili 
gostoma s Primorskega, Loj-
zki in mag. Valterju Rešči-
ču. Slednji je prevedel in v 
samozaložbi izdal knjigo 
Potovanje na fronto dveh av-
torjev: zdravnika Giacinta 
De Carolija in njegove hčere 
Marie Luise De Caroli. Po-
ročnik Giacinta De Carolija 
je bil italijanski vojaški 
zdravnik, ki je mesece med 
26. julijem in 28. novem-
brom 1915 preživel v Plavah 

v osrčju soške fronte, o svo-
jem delu in doživetjih pa je 
pisal dnevnik. Na te zapise 
je po njegovi smrti povsem 

slučajno naletela njegova 
hči. Dnevnik s fronte, očeto-
ve spomine, ki jih je ta zapi-
sal leta 1980, in svoja do-

življanja ob obisku krajev, o 
katerih je brala v očetovem 
dnevniku, je leta 2011 uredi-
la v knjigo, ki je zdaj na voljo 
tudi v slovenskem prevodu. 
Kot je podaril mag. Valter 
Reščič, je delo pomembno 
kot zgodovinski dokument 
zaradi natančnega opisa do-
gajanja na soški fronti in za-
radi kritičnega pogleda hu-
manista, ki mu je vojskova-
nje tuje in nerazumljivo.
Naslednji Maistrov večer v 
Rojstni hiši Rudolfa Ma-
istra, tokrat z naslovom Ga-
licija 1914–1915, pripravljajo 
19. oktobra ob 18. uri, ko 
bodo predstavili dnevnik dr. 
Otta Hawlina, zdravnika v 
avstrijski vojski, ter spomin-
sko popotovanje njegovega 
vnuka Petra Hawlina.

Nova sezona Maistrovih večerov
Prvi jesenski Maistrov večer je bil posvečen predstavitvi knjige Potovanje na fronto.

Obiskovalce tokratnega Maistrovega večera je pozdravila 
direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora 
Torkar. / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – Slovensko vegan-
sko društvo v petek, 21. ok-
tobra, ob 17.30 vabi v Knji-
žnico Franceta Balantiča 
Kamnik na okroglo mizo z 
naslovom Vegafriday: šport 
in veganstvo, na kateri 
bodo sodelovali nekateri 
odlični športniki: državni 
prvak v gorskem kolesar-
stvu Uroš Mikelj, prvakinja 
v powerliftingu Galla Os, 
bodybuilder Rene Škara-

bot, košarkar Matevž Ho-
movec, tekač Mih Lindič in 
drugi. Z okroglo mizo, ki jo 
bo vodil Mih Lindič, želijo 
vegani razbiti mite o pot-
rebnosti uživanja hrane ži-
valskega izvora, sploh za 
fizično aktivne (športnike, 
kmete ...) Obdelali pa bodo 
tudi vse ostale vidike ve-
ganstva: etiko, zdravje in 
vpliv na okolje. Predstavitvi 
bo sledila razprava, temu 
pa veganski prigrizek z 
druženjem.

Šport in veganstvo

Kamnik – Veleposlaništvo Bolivarske republike Venezuele v 
Republiki Sloveniji skupaj z Občino Kamnik in Domom kul-
ture Kamnik na dan upora staroselcev, ki ga v Venezueli pra-
znujejo 12. oktobra, vabi na fotografsko razstavo, ki jo bodo 
v preddverju kulturnega doma odprli ob 18. uri. Govorec na 
odprtju razstave bo znani borec za pravice staroselcev Tomo 
Križnar. Razstava bo na ogled do 26. oktobra. J. P.

Razstava ob dnevu upora staroselcev
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Aleš Senožetnik

Velika planina – »Velika pla-
nina je takšna kot ženska, 
včasih mična kot gospodič-
na, od sonca obsijana, danes 
pa je takšna kot kakšna zvita 
tašča,« je Franc Pestotnik - 
Podokničar pozdravil vse 
udeležence bajtarskega pra-
znika, ki so se v megli in 
hladnem vetru prebili na 
planino. A kdor ima Vel'ko 
rad, jo ima v vsakem vreme-
nu, tudi v hladnejših zim-
skih mesecih, ki prihajajo. 
Še posebej to drži za bajtarje 
iz Planinskega društva Baj-
tar Velika planina, ki so mi-
nulo soboto od pašne skup-
nosti prevzeli ključe in bodo 
na pastirske stanove pazili 
do prihodnje pomladi.
Običaj ima že 86-letno tradi-
cijo. Leta 1930 so se planinci, 
ki so na Veliko planino priha-

jali iz okoliških mest, povezali 
s planšarsko skupnostjo in v 
zimskem času varovali veli-
koplaninske stanove. Ob me-
njavi gospodarjev planine se 
je tako razvil praznik Bajtar-
ski golaž, ki je v teh letih raz-
vil prav posebno folkloro, v 

kateri poleg predaje ključa ne 
sme manjkati »bajtarski fa-
rovž«, sestavljen iz župnika, 
policista in dveh mini-
strantov, ter seveda sloviti baj-
tarski golaž, po katerem je 
prireditev dobila ime.
V imenu pastirjev je veli-
koplaninskemu županu Her-
manu Benčanu ključe predal 
Aleš Romšak, ki ga tod okoli 
poznajo tudi pod domačim 
imenom Jurčkov Aleš. »V 
imenu Agrarne skupnosti 
Gojška planina vam predaja-
mo ta ključ. Čuvajte planino 
do prihoda pastirjev prihod-
nje leto,« je povedal Jurčkov 
Aleš, Benčan pa mu je zago-
tovil, da bodo planino dobro 
čuvali in jo v maju znova pre-
dali pastirjem.
»Od leta 1930, ko se je ura-
dno začelo bajtarstvo, pa vse 
do danes se prepletajo vezi, 
prepletajo se bajtarska dru-

ženja iz koče v kočo, iz doma 
v dom, v dolini na izletih in 
druženjih,« je povedala 
Helena Plahuta iz Planinske-
ga društva Bajtar in zbrane 
povabila, naj še naprej priha-
jajo na planino.
Člani društva so najbolj za-
služenim bajtarjem podelili 
priznanja, nato pa je napočil 
trenutek, ki so ga mnogi že 
težko čakali. Procesija, ki jo 
je vodil bajtarski farovž, sle-
dili pa so razposajeni člani 
slovenjgraškega Tomos tro-
bilnega banda, je krenila 
proti kotlu dišečega golaža. 
Po uvodni pokušini je fa-
rovž golaž označil za pri-
mernega, da ga razdelijo 
med planince, in gostija se 
je lahko začela.
Z golažem okrepljeni bajtarji 
so tako nastopili pomembno 
nalogo čuvajev planine in ve-
likoplaninskih bajt.

Bajtarji prevzeli Veliko planino
S tradicionalnim Bajtarskim golažem in prevzemom ključa so bajtarji prevzeli oblast na Veliki planini, kjer bodo čez zimo pazili na pastirske stanove.

Aleš Romšak (desno) je ključe planine predal bajtarskemu 
županu Hermanu Benčanu. / Foto: Aleš Senožetnik

Že 86 let se prepletajo 
druženja bajtarjev po kočah 
in na izletih, je povedala 
Helena Plahuta. 

Bajtarski farovž / Foto: Aleš SenožetnikBajtarskega praznika ni brez pravega bajtarskega golaža. / Foto: Aleš Senožetnik

Bojana Klemenc

Kamnik – V nedeljo, 25. sep-
tembra, je bilo ob Titanovi 
brvi, kjer se srečujejo kam-
niški člani ulične vadbe na 
'štangah', zares živahno. 
Fantje in dekleta so s po-

močjo Občine Kamnik po-
novno organizirali dobro-
delno tekmovanje, ki so se 
ga udeležili vadeči iz celot-
ne Slovenije kot tudi Hrva-
ške.
Na začetku je vse zbrane 
tekmovalce in gledalce poz-

dravil Miha Šest, vodja Stre-
et Workouta Kamnik. »Ker 
ni vsem dano, da lahko kot 
mi vsak dan vstanemo, se 
sprehodimo, se učimo, bi 
radi pomagali, tako kot zna-
mo. Tekmovanje organizi-
ramo samo z enim ciljem – 
pomagati. Verjamemo, da 
dosežemo velike stvari 
samo, če stopimo skupaj,« 
je povedal Miha in dodal, 
kako Enej in Anže navdihu-
jeta vse kamniške telovadce 
in telovadke v parku.
Tekmovanje je potekalo za 
člane, mladince do 18 let in 
ženske, ki so se med dru-
gim medsebojno pomerili v 
sklecah, dipsih, kategorijah 
muscle ups, pull ups, fre-
estyle ..., za pravilno izved-
bo vaj in tekme pa so pos-

krbeli sodniki Rok Trost, 
Luka Požar, Žan Šket in 
Jure Knehtl.
Zbrani prostovoljni pri-
spevki so šli v roke starše-

ma dvojčkov Eneja in An-
žeta Strazbergerja, ki imata 
zaradi zapletov ob rojstvu 
cerebralno paralizo. Zbrani 
prispevki bodo v celoti na-

menjeni njuni terapiji in 
zdravstveni oskrbi, živahna 
mlada fanta pa sta dokaza-
la, kako velika borca sta, ter 
navdušila vse prisotne.

Dobrodelni za Anžeta in Eneja
Člani skupine Street Workout Kamnik so na svojem vadbišču znova pripravili dobrodelno tekmovanje, zbrane prostovoljne prispevke pa so namenili 
dvojčkoma Eneju in Anžetu Strazbergerju.

"Tekmovanje organiziramo samo z enim ciljem – pomagati," je povedal Miha Šest. 

Tekmovalci so se pomerili v sklecah, dipsih, kategorijah 
muscle ups, pull ups, freestyle ... / Foto: Bojana Klemenc
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Bajtarstvo na Veliki planini se je uradno začelo 
leta 1930, ko so se prvi mestni obiskovalci 
povezali z lokalnimi planšarijami in v zimskem 
času skrbeli za velikoplaninske bajte.
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