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Prireditve, zahvale

petek, 19. julija 2019

ZAHVALA

Bolečina iz tvojega telesa je izginila
in se preselila v naša srca.
Pa naj kar boli,  
da se bomo spominjali,
kako lepo nam je bilo ob tebi.

Terezija Kvas
(21. 10. 1934–22. 6. 2019)

Hvala vsem, ki ste naši mami, babici in prababici v zad
njih dneh njenega življenja stali ob strani, ji pomagali 
z svojimi deli in dobrimi mislimi ter jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Tiho si nas zapustila,
od nas se nisi poslovila.
Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Zdaj v tišini mirno spiš,
v naših srcih še živiš.

Ana Goričan
19. 2. 1951–17. 6. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, njenim so
delavkam zavoda CIRIUS, sosedom, prijateljem in znan
cem, Domu starejših Kamnik, gospodu župniku. Hvala 
za darovano cvetje in sveče, hvala vsem, ki ste jo pospre
mili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni

VSAK PETEK
V JULIJU IN AVGUSTU

MED 18. IN 24. URO
V PARKU EVROPA
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Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v ju-
liju? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki 
vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš ele-
ktronski predal. Prijave preko obrazca Os-
tanimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/
VpisDogodka.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK
Petek, 19. julija, ob 18. uri, Park Evropa, Kamnik
Kulinarični petek

Za glasbo bo poskrbela skupina Aritmija (indijska glasba).

Petek, 26. julija, ob 18. uri, Park Evropa, Kamnik
Kulinarični petek

Za glasbo bo poskrbela skupina Mono Band (Police in Sting  
cover band).

Petek, 2. avgusta, ob 18. uri, Park Evropa, Kamnik
Kulinarični petek

Za glasbo bo poskrbela skupina Mali oglasi (kantri, folk,  
rok).

Petek, 9. avgusta, ob 18. uri, Park Evropa, Kamnik
Kulinarični petek

Za glasbo bo poskrbela skupina Blue Angel Gang (pop, rok,  
soul glasba).

Petek, 16. avgusta, ob 18. uri, Park Evropa, Kamnik
Kulinarični petek

Za glasbo bo poskrbela skupina Kontrabant.

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN
Od ponedeljka, 29. julija, do petka, 2. avgusta,  
med 9. in 12. uro
Poletna likovna delavnica za otroke

Obvezne predhodne prijave na info@samostanmekinje.si do 19. julija, 
prispevek na otroka znaša 40 evrov, v ceno sta vključena material za 
delo in malica. Delavnica bo izvedena ob zadostnem številu prijav.

Prireditve v juliju in avgustu
lavnico se lahko prijavite v lončarskem ateljeju Narobe svet, Šutna 42, 
ali po e-pošti: mojca.zalik@gmail.com. Cena na osebo je 10 evrov.

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA 
Nedelja, 21. julija, od 12. do 21. ure, Kamniška Bistrica
Tekmovanje v metanju podkev

Prijave zbiramo na kamniskab@gmail.com

KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ
Nedelja, 28. julija, ob 9. uri, Piknik center pri Jurju
20. Tek na Grintovec

Podelitev nagrad najboljšim bo ob 15. uri.

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA V MEKINJAH
Petek, 19. julija, ob 19. uri
Zahvalna maša v čast 60. rojstnega dne organista  
Dominika Krta

PRODAM 4 SS v Kamniku 90.30 m2,3/4 nadst.,  
dvigalo, logia, 2 parkirna prostora. Tel.: 040 821 405

Marija Stopar Fortuna, Kamnik

Od ponedeljka, 5. avgusta, do petka, 9. avgusta,  
med 9. in 12. uro
Poletna likovna delavnica za otroke

Obvezne predhodne prijave na info@samostanmekinje.si do 19. juli-
ja, prispevek na otroka znaša 40 evrov, v ceno sta vključena material 
za delo in malica. Delavnica bo izvedena ob zadostnem številu prijav.

Od ponedeljka, 5. avgusta, do petka, 9. avgusta,  
med 10. in 18. uro
BaroKam – festival in poletna šola stare glasbe Slovenskega 
baročnega orkestra 

Kotizacija znaša 200 evrov. Prijave in informacije: nevenka.trsan@telema-
ch.net, 041 269 688. V sklopu poletne šole bodo organizirani nasled-
nji koncerti: 6. avgusta koncert baročne glasbe v centru Kamnika, 7. 
avgusta orgelski koncert prof. Egona Mihajloviča v cerkvi Samostana 
Mekinje, 8. avgusta koncert mentorjev poletne šole in 9. avgusta 
koncert udeležencev v prostorih Samostana Mekinje. Dogodek bo 
izveden ob zadostnem številu prijav.

VELIKA PLANINA 
Sobota, 20. julija, 27. julija, 3. avgusta, 10. avgusta  
in 15. avgusta od 10.30 do 13.30, Gradišče 
Voden ogled Velike planine

Sobota, 27. julija, ob 10. uri, gostišče Zeleni rob
23. Tradicionalno tekmovanje harmonikarjev

Sobota, 3. avgusta, od 11. do 14. ure, Preskarjev muzej
Dan trniča

Nedelja, 11. avgusta, od 10.30 do 12.30, Preskarjev muzej
Otroška delavnica Pastirčkov dan

Četrtek, 15. avgusta, ob 13. uri, kapela Marije Snežne
Sveta maša 

ARBORETUM VOLČJI POTOK
Sobota, 20. julija, 27. julija, 3. avgusta, 10. avgusta od 18. 
do 20. ure, Spodnji angleški park
Mantra Gajatri 

Čistost uma je znak ponavljanja Mantre Gajatri. S ponavljanjem Man-
tre Gajatri širimo božansko svetlobo v nas in izven nas ter prebujamo 
intuitivne moči. Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. 
Delavnica bo izvedena ob vsakem vremenu.

Nedelja, 21. julija in 28. julija, 4. avgusta, 11. avgusta  
od 17.30 do 19. ure, pri otroškem igrišču
Joga v parku

Plača se vstopnina v park. Rekreacija je brezplačna. 

Sobota, 27. julija in 3. avgusta od 10. do 12. ure,  
otroško igrišče
Lutkovna delavnica

Kako naredimo lutke, ki so enostavne za izdelavo in privlačne za ot-
roke, vam bo pokazala igralka animatorka Sonja Kononenko. Plača 
se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava na 
prireditve@arboretum.si. 

Nedelja, 28. julija, 4. avgusta in 11. avgusta od 10. do  
11. ure, Spodnji angleški park
Ples v krogu za naravo

Plača se vstopnina v park. Udeležba na dogodku je brezplačna. Plesna 
srečanja bo vodila dr. Albinca Pesek, glasbena pedagoginja ter zvočna 
in plesna terapevtka.

Sobota, 20. julija in 10. avgusta, od 10. do 11. ure, 
otroško igrišče
Spoznavanje eksotičnih živali

Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava 
na prireditve@arboretum.si. 

Nedelja, 11. avgusta, od 16. do 17. ure,  
pri otroškem igrišču
Tapkanje po akupunkturnih točkah

Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. S seboj prinesite 
podlogo za sedenje. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

TERME SNOVIK
Sobota, 3. avgusta, od 10. do 18. ure
Tradicionalni Snovičkov festival 

TRIATLONSKI KLUB UTRIP
Od ponedeljka, 29. julija, do petka, 2. avgusta, med  
7. in 16. uro, na kopališču Kamnik in v njegovi okolici
Utrip poletja

Od ponedeljka, 5. avgusta, do petka, 9. avgusta,  
med 7. in 16. uro, na kopališču Kamnik in v njegovi okolici
Utrip poletja

Prijavnico izpolnite na spletni strani www.tk-utrip.si.

ATELJE NAROBE SVET IN ROJSTNA HIŠA RUDOLFA MAISTRA
Sreda, 14. avgusta, od 17. do 19. ure, Rojstna hiša 
Rudolfa Maistra in atelje Narobe svet
Ustvarjalna delavnica

Udeleženci boste najprej obiskali Maistrovo rojstno hišo, nato pa jo 
boste ubrali v Narobe svet, ki je le nekaj metrov stran od nje. Za de-

ZAHVALA

Samo nebo ve, kako boli,  
ko te z nami več ni ... 

Utrujen od bolezni je za vedno 
zaspal naš ljubi 

Blaž Močnik 
(2010–2019)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani, za vse besede tolažbe, podarjene sveče, 
cvetje in darove. Hvala osebju Pediatrične klinike v Ljub
ljani, posebno oddelku za pljučne bolezni. Hvala pog
rebni službi KP Kamnik. Hvala župnikom: g. Janezu 
Mikliču, p. Franciju Seničarju, g. Martinu Zlobku in g. 
Gašperju Mauku za lepo opravljen pogrebni obred. Zah
vala pevcem za ganljivo zapete pesmi. Hvala tudi s. Mag
daleni za sočutne besede slovesa. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi prezgodaj končani poti. 

Vsi, ki smo ga in ga vedno bomo imeli radi 
Julij 2019

ŠPORT

Tek na Grintovec 
odhaja med legende
Tekači so se konec julija 
morda še zadnjič podali na 
tek na Grintovec, saj je Klub 
gorskih tekačev Papež zah
tevno gorskotekaško priredi
tev organiziral zadnjič.
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ZANIMIVOSTI

Vodiškarjeva hiša 
postala muzej
Hiša s slamnato streho je 
edinstven muzej življenja 
prednikov na Vodiškarjevi 
kmetiji, Iris in Tomaž Golob 
pa sta jo po petnajstih letih 
restavriranja letos odprla šir
ši javnosti.

stran 12

Jasna Paladin

Kamnik – Gospo Izabelo 
Hribar, ki je s 101 letom 
najstarejša Kamničanka, so 
na njenem domu (živi v va
rovanem stanovanju v Ka
mniku) ob rojstnem dnevu 
obiskali župan Matej Slapar 
ter Vinko Polak in Marjana 
Berlec iz Društva upokojen
cev Kamnik. Slavljenki so 
čestitali s šopkom cvetja in 
košarico dobrot, ob tem pa 
naleteli na veliko dobre volje 
in iskren nasmeh. Izabela 
Hribar svoja leta namreč 

dobro skriva in je bila obiska 
zelo vesela.
Očetu Ljubljančanu in 
mami Kamničanki je bila 
rojena leta 1908 v Sarajevu, 
kjer je končala tudi osnovno 
šolo in štiri razrede nižje gi
mnazije z malo maturo ter 
se izučila za modistko. Kot 
pomočnica je bila zaposlena 
v modistični stroki do leta 
1941, naredila pa je tudi 
mojstrski izpit in imela svo
jo obrt do leta 1946, nato se 
je zaposlila v podjetju. 

Šopek za najstarejšo 
Kamničanko
V ponedeljek, 22. julija, je svoj 101. rojstni dan 
dopolnila Izabela Hribar.

Izabela Hribar je s 101 letom najstarejša Kamničanka. 

42. stran

AKTUALNO

Kamnolom nameravajo 
razširiti
Družba Calcit je podala po
budo za  spremembo  na
menske  rabe  prostora, ki bi 
jim omogočila širitev ka
mnoloma v Stahovici. Ta po
buda je za občino in krajane 
pogojno sprejemljiva.
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamfest, največji 
poletni kulturni festival v 
širši regiji, so tudi letos v so
delovanju s številnimi posa
mezniki in organizacijami 
organizirali člani Kulturne
ga društva Priden možic, ki 
so za festivalsko vzdušje v 
mestu poskrbel i  že 
šestnajsto leto zapored.
Tudi letos ni šlo brez novo
sti; ena večjih je gotovo ta, 
da se je Kamfest po dveh le
tih gostovanja v Keršmanče
vem parku, kar je bilo pot
rebno zaradi gradbenih del 
na mestnih ulicah, znova 
preselil v samo mestno sre
dišče. Pa tudi na obrobje, saj 
so organizatorji, kot je že v 
navadi, pripravili več odrov. 
Srce letošnjega Kamfesta 
je Glavni trg, kjer je postav
ljen Otroški oder, Mestni 
oder je svoje mesto našel za 
Kavarno Veronika, v mekinj
skem samostanu stoji Sa
mostanski oder, ki letos za 
plačljive vstopnice gosti veli
ka imena slovenske glasbe. 
Mobilni oder se seli po raz
ličnih kotičkih mesta, mladi 

so tudi letos zavzeli Park 
Evropa, sejem Diversity pa 
se razprostira od Glavnega 
trga do Samčevega predora. 
»Od vsega začetka, od leta 
2003, Kamfest odkriva in 
raziskuje možne prireditve
ne prostore v Kamniku. Pa
lacij Malega gradu, Stražni 
stolp, dvorišče Veronike, 
Park Evropa, Samčev pre
hod, Trg svobode, Glavni 
trg, Keršmančev park, Dom 
kulture Kamnik, Ka
tzenberg, samostan Meki
nje, Sterletovo dvorišče, 
frančiškani, Galerija Dika, 
lapidarij na Zapricah, Male
ševa galerija in Titanova 
elektrarna so zgolj najod
mevnejša, največja, najzani
mivejša prizorišča, ki jih je 
Kamfest odkril do sedaj. Po 
dveh letih intenzivnega "fe
stivaljenja" v Keršmanče
vem parku smo se vrnili v 
mesto in se, najbolj do se
daj, posvetili Glavnemu 
trgu. Gotovo je veliko obi
skovalcev, ki pogrešajo zele
no udobje največjega kam
niškega parka ali pa razgled 
z Malega gradu, a festival se 
mora razvijati in pomagati 

lokalnim urbanistom pri ra
zvoju – predvsem – javnega 
prostora,« nam je o lokaci
jah in tem, kako so jih letos 
sprejeli obiskovalci, povedal 
programski vodja festivala 
Goran Završnik, ki je skupaj 
z direktorjem Rokom Kos
cem tudi letos gonilo festi
valskega dogajanja v Kamni
ku. Ekipo sicer tvori še vrsta 
mladih tehničnih in logistič
nih profesionalcev. 
In zakaj so letos uvedli plač
ljive dogodke? »V zgodovini 
Kamfesta so že bili plačljivi 
dogodki, lahko rečem, da 
vsako leto vsaj en koncert ali 
gledališki dogodek. Res pa 
je, da smo letos prvič posta
vili oder, ki ima celoten pro
gram plačljiv. S prodajo 
vstopnic smo popolnoma 
zadovoljni, saj si nismo dela
li utvar, da bo ta oder nabito 
poln vsak dan. Treba je tudi 
upoštevati, da je bila nacio
nalna usmeritev kulture leta 
2003 obrnjena v smer dosto
pnosti kulturnih dogodkov, 
po domače: naj bo vse zas
tonj, leta 2019 pa, naj obi
skovalci kulturnih dogodkov 
plačujejo za to, kar hočejo 

gledati. Spet po domače: naš 
drugi največji financer poleg 
Občine Kamnik, Ministrstvo 
za kulturo, želi, da festival 
tržimo. Naša vmesna pot je, 
da ljudem nudimo toliko 
raznolikega in kvalitetnega 
programa, da se plačljivi do
godki porazgubijo med pre
ostalimi. Spet po drugi stra
ni pa nam en dobro obiskan 
plačljivi oder v naslednjih 
letih lahko omogoči finanč
no zahtevnejše kulturne do
godke,« še pravi Završnik, ki 
kot močno rdečo nit letoš
njega festivala vidi delo 
kamniških profesionalnih 
umetnikov, rojenih v osem
desetih. »Ponosni smo, da 
nam je, prvič v zgodovini 
kamniških prireditev, uspe
lo privabiti ustvarjalce te ge
neracije, ki konkretno pose
gajo v nacionalni in evropski 
ustvarjalni prostor. Tadej 
Droljc, Nina Kožar, Anja 
Bezlova, Matic Sterle, Gre
gor Ftičar, Žiga Kožar pa 
tudi mlajša Manca Berlec in 
Gašper Selko in malo starej
ši Andraž Kožar, Oliver Pilič 
in Robi Pik. Nekateri od njih 
kot člani spremljevalnih 
glasbenih zasedb, drugi z 
avtorskimi, tudi družbeno 
angažiranimi projekti.«
Pestro dogajanje se bo skle
nilo jutri, 17. avgusta. »Jutri 
se bo Kamfest zaključil. Z 
močnim sporočilom prebi
valcem Kamnika in občin
skim oblastem, da pojem 
urejeno mesto ne pomeni le 
pločnika brez cigaretnih 
ogorkov, ampak konkreten 
in pošten odnos vseh do jav
nega prostora. S sporočilom 
javnim zavodom, da se mar
sikaj premakne, če vsi na
enkrat potisnemo v isto 
smer. S sporočilom nevlad
nikom, da moramo delati 
bolj natančno in vidno. In z 
zahvalo občini, da vsa ta leta 
podpira – če že ne edini, pa 
zagotovo največji – urbani 
festival v tem delu Slovenije. 
Hvala tudi vsem stanoval
cem ob prizoriščih za potr
pežljivost,« zaključi Goran 
Završnik.

Kamfest znova v mestu
Jutri, 17. avgusta, se bo v Kamniku zaključil že šestnajsti festival Kamfest, ki bo tudi letošnji avgust 
poživil z več kot šestdesetimi dogodki za obiskovalce vseh starosti in okusov.

Organizatorji Kamfesta so se letos najbolj do sedaj posvetili Glavnemu trgu. / Foto: Bojana Klemenc
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OBČINSKE NOVICE

Sistem Kamkolo zelo 
dobro sprejet
V dobrih dveh mesecih, od
kar je občina vzpostavila si
stem izposoje električnih 
koles Kamkolo, ima ta že več 
kot 570 registriranih uporab
nikov. Občina zaradi dobre
ga odziva že razmišlja o širi
tvi sistema.
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Občinske novice

petek, 16. avgusta 2019
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Jasna Paladin

Bistričica – Po tem, ko je ob-
čina v minulih letih v sklopu 
kohezije zgradila na deseti-
ne kilometrov kanalizacije 
po Tuhinjski dolini, Tunji-
cah in Stranjah, zdaj nada-
ljujejo gradnjo sekundarnih 
priključkov v Tuhinjski doli-
ni in kanalizacije po manj-
ših naseljih – tako je letoš-
nje poletje na vrsti Bistriči-
ca, kjer izbrani izvajalec iz-
vaja gradnjo prve faze odpa-
dne kanalizacije.
»V večjem delu Bistričice od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda ni urejeno. Projekt iz-
gradnje odpadne kanalizaci-
je je zasnovan tako, da se 
bo nova kanalizacija v dolži-
ni 878 metrov priključila na 
obstoječi odpadni kanal v lo-
kalni cesti Zgornje Stranje–
Bistričica–Zakal, ki je zgra-
jen do objekta Bistričica 2. 
Izvedeni bodo tudi odcepi hi-
šnih priključkov za vse 
objekte na tem območju, ka-
terih lastniki bodo hišne 
priključke zgradili v skladu z 
dogovorom z upravljavcem 
Komunalnim podjetjem Ka-

mnik. Sočasno bo v vozišču 
lokalnih cest urejeno tudi od-
vajanje padavinskih voda v 
dolžini 798 metrov in obnov-
ljeno dotrajano vodovodno 
omrežje v dolžini 740 me-
trov za vodooskrbo štiridese-
tih objektov. Dokončana 
bodo dela na javni razsvetlja-
vi; omrežje javne razsvetljave 
je že bilo zgrajeno sočasno z 

gradnjo TK-optičnega 
omrežja v začetku letošnjega 
leta,« so nam pojasnili na ob-
čini in dodali, da bodo dela, 
ki so se začela 1. julija, pred-
vidoma trajala tri mesece oz. 
do konca septembra.
Vrednost projekta znaša 
približno 550 tisoč evrov. 
Občina je bila uspešna z vlo-
go za sofinanciranje mini-

strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, tako da bo 
naložba v višini 384.395 
evrov sofinancirana iz dr-
žavnega proračuna, preosta-
nek pa mora zagotoviti obči-
na. Drugo fazo, ki bo zajela 
gradnjo kanalizacije v sever-
nem delu Bistričice, občina 
namerava izpeljati v prihod-
njih letih.

V Bistričici gradijo 
kanalizacijo
Občinski projekt gradnje kanalizacije in prenove vodovodnega omrežja v Bistričici je ocenjen na 
dobra pol milijona evrov. Dela bodo trajala do konca septembra.

Zaradi gradbišča po glavni cesti skozi naselje velja popolna zapora, obvoz je urejen, s tem 
pa tudi dostop do izhodišča za Kamniški vrh in planino Osredek. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Perovo – Vstaja na Kamni-
škem se je začela 27. julija 
1941, ko je kamniška bojna 
skupina dobila nalogo, da 
zažge vojaško skladišče ben-
cina na Zapricah, minira 
smodnišnico, pretrga tele-
fonske zveze s Kranjem, 
blokira vse ceste, ki vodijo v 
kamniško okrožje, poruši 

mostova čez Kamniško Bi-
strico na Perovem ter napa-
de še nekatere druge vojaške 
objekte v Kamniku, a akcija 
zaradi izdaje ni povsem 
uspela. Skupina je  pri pe-
rovski brvi čez Kamniško 
Bistrico padla v zasedo, 
Nemci pa so ubili borca 
Kamniške čete Dominika 
Mlakarja in Antona Miklav-
čiča, ki se ju Kamničani spo-

minjajo kot prvi žrtvi druge 
svetovne vojne v občini.
Kot je v svojem nagovoru 
povedal predsednik Zveze 
borcev NOB Kamnik Dušan 
Božičnik, si s takšnimi do-
godki v združenju prizade-
vajo razvijati in krepiti tova-
rištvo in domoljubje, opozo-
ril pa je tudi na dokumen-
tarno-igrani film Preboj o 
legendarnih bojih na Meni-
ni planini, ki je že posnet in 
bo na ogled od oktobra dalje. 

»Na nas je, da ohranjamo 
spomin, da smo hvaležni, 
ker živimo v miru, da smo 
ponosni na svojo državo in 
na slovenski jezik,« pa je 
zbrane nagovoril podžupan 
Sandi Uršič.
Slavnostni govornik letoš-
nje proslave je bil sicer ča-
stni predsednik Zveze slo-
venskih častnikov polkov-
nik Miha Butara, srečanje 
pa so s kulturnim progra-
mom popestrili pevci DKD 
Solidarnost in recitator 
Goran Peršin.

Slovesnost pri Titanovi brvi
Člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik so tudi letos pripravili srečanje ob spomeniku pri 
Titanovi brvi in se tako spomnili prvih dveh žrtev druge svetovne vojne na Kamniškem.

Spomenik pri Titanovi brvi je postavljen v spomin na prvi 
žrtvi druge svetovne vojne na Kamniškem. / Foto: Jasna Paladin

Predsednik Zveze borcev 
NOB Kamnik Dušan 
Božičnik / Foto: Jasna Paladin

Podžupan Sandi Uršič 
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Leta 1951 se je njen oče upo-
kojil in si zaželel bivati v 
svojem kraju v Sloveniji, 
zato je s starši odšla v Ka-
mnik. V Sloveniji je bila 
najprej zaposlena pri mo-
distki v Ljubljani, nato pa v 
podjetju Univerzale v Dom-
žalah, kjer je bila vodja od-
delka damskih klobukov in 
slamnikov do leta 1960, ko 
se je začela širiti konfekcija 
in so njeno delovno mesto 
ukinili. Istega leta se je za-
poslila na občini v Kamniku, 
zaradi moževe bolezni pa se 

je leta 1972 upokojila. Ko ji 
je leta 1975 umrl mož, se je 
še za tri leta honorarno za-
poslila na davčni upravi na 
Občini Kamnik.
Kot nam pove, že celo življe-
nje rada bere, riše oziroma 
slika ter izdeluje gobeline in 
voščilnice. Svoja dela je lani 
in tudi letos razstavila v pro-
storih Doma starejših obča-
nov Kamnik. Zadnjih osem 
let živi v varovanem stanova-
nju v Kamniku, kjer se dob-
ro počuti. Neizmerno pa je 
hvaležna za gene, ki ji še 
danes omogočajo voljo po 
druženju in ustvarjanju.

Šopek za najstarejšo 
Kamničanko
31. stran

Za visok življenjski jubilej so Izabeli Hribar čestitali župan 
Matej Slapar, Vinko Polak in Marjana Berlec. / Foto: Občina Kamnik

Velika planina – Vedno 
večje število obiskoval-
cev Velike planine v po-
letnih mesecih zahteva 
tudi dopolnjevanje pot-
rebne infrastrukture in 
tako je v teh dneh pod-
jetje Kakis po naročilu 
občine postavilo dve 
kompostni stranišči 
(na sliki) na obeh več-
jih parkiriščih – na Ra-
kovih ravneh pri ka-
mnolomu in na Ušiv-
cu. Kot poudarjajo na 
občini, stranišči nima-
ta dodane nobene ke-
mikalije, nimata vode 
in nimata vonja, upo-
rabljamo pa ju tako, da 
po uporabi posujemo 
žagovino. Organska 
snov se v celoti predela 
v gnojilo ali biomaso 
za ogrevanje. J. P.

Na Veliki planini postavili kompostni stranišči
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Jasna Paladin

Kamnik – Medobčinski mu-
zej Kamnik je letošnje pole-
tje za krajši čas prilagodil 
odpiralni čas, saj so delavci 
od konca junija do začetka 
avgusta prenavljali streho 
na vhodnem objektu dvorca 
Zaprice. Ta je bila dotrajana 
do te mere, da se je že poja-
vilo zamakanje in je bilo 
nujno potrebno preprečiti 
večjo škodo. Ker je objekt 
razglašen za kulturni spo-
menik, so se vsa dela izvedla 

v skladu z izdanimi kultur-
novarstvenimi pogoji in v 
sodelovanju s konservatorko 
mag. Majo Avguštin s kranj-
skega zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. 
Občina je za obnovo name-
nila skoraj petdeset tisoč 
evrov, nujna sanacija gradu 
Zaprice pa še zdaleč ni pri 

koncu. »Nujno potrebno bi 
bilo pristopiti tudi k obnovi 
strehe na osrednjem objek-
tu, kjer je muzej. V začetku 
leta je občinski oddelek za 
družbene dejavnosti oddal 
vlogo za sanacijo strehe na 
osrednjem objektu dvorca 
Zaprice na razpis Ministr-
stva za kulturo za sofinanci-
ranje obnov kulturnih spo-
menikov, vendar na žalost 
nismo pridobili sredstev. 
Občina bo tako morala v pri-
hodnjih letih sama zagotovi-
ti denar, saj je streha tudi na 

tem objektu zelo dotrajana 
in bi lahko odlašanje te inve-
sticije povzročilo nepopra-
vljivo škodo tudi na muzej-
ski zbirki. Restavrirati bi 
bilo treba tudi razpadajoči 
stolpič na vogalu obzidja,« 
so nam na vprašanje o na-
daljnji sanaciji odgovorili na 
občini.

Streha v muzeju  
je dotrajana
Občina Kamnik je obnovila streho dela gradu 
Zaprice, a obnove je nujno potreben tudi osrednji 
objekt z muzejskimi zbirkami.

Obnova strehe na vhodnem objektu gradu Zaprice 

Jasna Paladin

Kamnik – Letošnje poletje je 
v Kamniku zagotovo zazna-
moval tudi Kamkolo, občin-
ski projekt, ki se je izkazal 
za zadetek v polno. 
Uporabnike vseh starosti na 
modrih kolesih s košarico 
lahko srečujemo po vsem 
mestu in v širši okolici, saj 
se nekateri z njimi zapeljejo 
tudi v sosednje občine. V 
primerjavi z drugimi obči-
nami, ki imajo sisteme izpo-
soje koles, smo Kamničani 
projekt še posebej dobro 
sprejeli.

Odzivi uporabnikov nad 
pričakovanji občine
O tem, kako uspešen je pro-
jekt, priča tudi statistika: 
»Doslej je registriranih že 
570 uporabnikov Kamkole-
sa, od dneva odprtja do 6. 
avgusta pa so bila kolesa iz-
posojena 5560-krat. Pov-
prečno dnevno beležimo 
89,66 izposoje, povprečna 
izposoja enega kolesa pa tra-
ja 54,71 minute. Največje 
število izposoj smo zabeleži-
li 10. julija, in sicer 164. Si-
cer pa so si uporabniki kolo 
doslej največkrat izposodili 
pri blokih na Duplici (1605-
krat), 1368-krat pri Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik, 
1128-krat na avtobusni po-

staji, 854-krat pri Qlandii in 
604-krat pri Domu kulture 
Kamnik. Od odprtja sistema 
smo zabeležili tri okvare na 
motorjih (te je izvajalec re-
klamiral in zamenjal), ter 
nekaj manjših okvar (pre-
drte zračnice, razrahljane 
zavore, menjava zvončka, 
izgubljeni odsevniki …),« 
nam je povedala Petra Čop, 
vodja županovega kabineta, 
in dodala, da so občani Kam-
kolo zelo dobro sprejeli. 
»Odzivi so celo nad našimi 
pričakovanji, kar nas izje-
mno veseli. Se pa zavedamo, 

da bo treba projekt še izbolj-
šati, nadgraditi. Zato smo 
tudi veseli vseh konstruktiv-
nih pripomb, ki jih dobimo s 
strani uporabnikov. Seveda 
razmišljamo o širitvi. Tudi 
uporabniki večkrat izrazijo 
željo po dodatnih postajah 
in kolesih v mestu. Kdaj de-
jansko bomo projekt širili in 
kam, pa bomo javnost obves-
tili pravočasno.«

Jeseni nova postaja na 
Kranjski cesti
Uporabniki kolesa se bodo 
že jeseni razveselili nove po-
staje za izposojo koles in 
drugih ukrepov za varnost 
kolesarjev, ki jih to poletje 
izvaja občina. 
Občina namreč pri železni-
ški postaji na Kranjski cesti 
gradi sklenjeno povezavo 
med dvema postajama za iz-
posojo koles Kamkolo. 
»Predmet projekta je izved-
ba sklenjene povezave med 
dvema postajama za izposo-
jo koles, in sicer med posta-
jo pri železniški postaji na 

Kranjski cesti ter postajo pri 
Glasbeni šoli Kamnik. Na 
celotni poti sta dve območji, 
kjer so za ureditev kolesar-
ske povezave potrebna večja 
gradbena dela; to je ureditev 
križišča pri železniški posta-
ji na Kranjski cesti ter uredi-
tev dvostranske kolesarske 
povezave, peš povezave in 
varnega prehoda za pešce na 
križišču Kajuhove in Kovi-
narske ceste. Na omenjenih 
odsekih se bodo izvedle ko-
rekcije elementov ceste, in 
sicer z namenom umirjanja 
prometa in zagotovitve večje 
varnosti, obnovila in prila-
godila se bo javna razsvetlja-
va, obnovljeno bo odvodnja-
vanje cest, izvedla se bo ure-
ditev prometne signalizacije 
in navezava na obstoječe 
stanje. Na preostalih delih 
so potrebne manjše ureditve 
v obliki ustreznih označb 
poti, parkovne ureditve in 
postavitev opreme za kole-
sarje (parkirišča za kolesa, 
servisni stebriček za popra-
vilo koles),« pojasnjujejo na 
občini, kjer so s projektom 
uspešno kandidirali na jav-
nem razpisu ministrstva za 
infrastrukturo. Poleg mini-
strstva bo projekt sofinanci-
ral tudi Evropski kohezijski 
sklad, in sicer skupno v viši-
ni slabih 183 tisoč evrov; 
vrednost celotnega projekta 
pa je 274.500 evrov.
Rok za dokončanje del je 
sredina oktobra.

Sistem Kamkolo  
zelo dobro sprejet
V dobrih dveh mesecih, odkar je občina vzpostavila sistem izposoje električnih koles Kamkolo, ima ta 
že več kot 570 registriranih uporabnikov. Občina zaradi dobrega odziva že razmišlja o širitvi sistema.

Ob kamniški železniški postaji poteka ureditev križišča sklenjene kolesarske povezave do 
Glasbene šole Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

Uporabniki sistema Kamkolo so si kolo doslej največkrat izposodili na postaji pri blokih 
na Duplici. / Foto: Jasna Paladin

»Povprečno dnevno beležimo 89,66 izposoje, 
povprečna izposoja enega kolesa pa traja 54,71 
minute. Največje število izposoj smo zabeležili 
10. julija, in sicer 164. Sicer pa so si uporabniki 
kolo doslej največkrat izposodili pri blokih na 
Duplici (1605-krat), 1368-krat pri Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik, 1128-krat na 
avtobusni postaji, 854-krat v Qlandii in 604-krat 
pri Domu kulture Kamnik.«

Vsi, ki bi še želeli 
postati uporabniki 
sistema Kamkolo, se 
lahko registrirate v 
prostorih TIC-a na 
Glavnem trgu. Letna 
članarina je deset 
evrov, izposoja koles 
pa je brezplačna.
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Mojca Škraba,  
svetnica DeSUS

Po nekajmesečnih izkuš-
njah dela v novem občinskem 
svetu, kjer predstavljam stran-
ko DeSUS kot svetnica, vam 
bom predstavila nekaj predlo-
gov, kako omogočiti starejšim 
boljše življenje.
Delo občinskega sveta je zelo 
dinamično in obsega vse po-
membne in aktualne teme pri 
razvoju naše občine.
Pohvaliti moram delo našega 
župana in svetnikov, ki so dob-
ro sprejeli amandmaje naše 
stranke, ki vam jih predsta-
vljam v Kamničanki, obenem 
pa bom pokazala pripravljenost 
pogovora z vsakim občanom 
glede občinske problematike.
V občini Kamnik je veliko po-
manjkanje domskih kapacitet 
za starejše, ko ti ne zmorejo 
ostati več doma in samostojno 
skrbeti zase, in tudi možnosti, 
da bi svojci lahko svoje one-
mogle starejše, ki še zmorejo 
ostati doma pod varstvom dru-
gih oseb in za katere si želijo, 
da bi lahko ostali doma čez 
dan, ko zanje zaradi služb ali 
drugih zadolžitev ne morejo 
skrbeti, pripeljali v dnevno 
varstvo v domsko oskrbo. Ovire 
so pomanjkanje mest in visoka 
cena domskega dnevnega 
varstva. DeSUS predlaga, da 
se uredijo temu namenjeni pro-
stori, občina pa naj družinam, 
ki si zaradi slabega finančnega 
stanja ne morejo privoščiti viso-

kih plačil dnevnega varstva, 
zagotovi subvencije.
V stranki DeSUS upravičeno 
pričakujemo, da bo tudi Obči-
na Kamnik poskrbela za 
dostojno življenje svojih naj-
bolj ranljivih občanov, kamor 
sodijo tudi starostniki, ki biva-
jo doma, ki živijo sami, so gi-
balno ovirani.
Stranka DeSUS je s predlo-
gom amandmaja k proračunu 
za leto 2019 že opozorila na 
težko problematiko ranljivih 
skupin starejših in predlagala 
občinski upravi in županu uk-
repe za bolj kvalitetno in var-
no življenje starejših občanov, 
vključno z najnovejšo tehnolo-
gijo Rdečega gumba, klic Na 
pomoč, s preprostim pritiskom 
na tipko na mobitelih in urah, 
ki bi bila brezplačna.
S skupnimi močmi bomo do-
segli, da bo mesto Kamnik pre-
poznavno v državnih in med-
narodnih merilih, tudi na po-
dročju lažjega in dostojnega 
življenja starejših občanov.

Mnenje občinske svetnice

Za boljše življenje 
starejših

Matija Sitar Močnik, 
svetnik SDS

V Kamniku in o Kamniku se 
je v preteklih letih veliko govo-
rilo, a žal malo manj naredi-
lo. Tekom zgodovine je bil Ka-
mnik pomembno strateško 
mesto in prvo pomembnejše 
dejstvo o njem je, da je bila ne-
koč tu kovnica denarja. Kas-
neje je Kamnik postal tudi 
glavno mesto dežele Kranjske 
in bilo, poleg Ljubljane, najv-
plivnejše deželno mesto. Raz-
viti sta bili nožarska in kova-
ška obrt, kasneje pa je postalo 
eno izmed pomembnejših tr-
govskih mest. Pred leti pa je v 
Kamniku delovalo več kot pet 
podjetij z več tisoč zaposleni-
mi. Žal pa v zadnjih letih (de-
setletjih) mesto stagnira oziro-
ma – po mnenju nekaterih – 
celo nazaduje. Če je imelo 
mesto v svoji zgodovini strate-
ški razvoj in pomen, je to v 
zadnjih letih zbledelo, mesto 
in občina se praktično ne raz-
vijata (z izjemo nekaterih 
kozmetičnih popravkov) in 
sta prešla k stihijskemu ureja-
nju prostora, gospodarstva, 
kulture, športa ipd.
Težav in izzivov, s katerimi se 
je treba soočiti, je veliko: izgra-
dnja nove osnovne šole, razvoj 
Velike planine, priprava ra-
znovrstnih strategij (prostora, 
turizma, športa, kulture …), 
ureditev območja nekdanjega 
KIK-a, obuditev mestnega je-
dra, razvoj in povezava pode-
želja, turizma ipd. Predvsem 
bo treba začrtati smernice za 
prihodnje urejanje prostora in 
infrastrukture, saj le dobro raz-
vita infrastruktura omogoča 
nemoten razvoj ostalih dejav-
nosti. Razmisliti je treba, kako 

nadgraditi cestno infrastruktu-
ro, ki bo omogočala normalno 
pretočnost prometa tudi v času 
prometnih konic (predvsem na 
območju obeh OŠ in na kam-
niški obvoznici) in kako bolje 
povezati podeželje z mestnim 
jedrom. Za razvoj turizma je 
ključno učinkovito cestno 
omrežje, da bodo lahko turisti 
v čim krajšem času prišli iz 
enega konca naše občine na 
drugi konec. V smisli turizma 
je občino Kamnik potrebno tr-
žiti kot povezano celoto, kjer bo 
moral Zavod za turizem, kul-
turo in šport Kamnik učinkovi-
teje medsebojno povezati več 
turističnih ponudnikov in po-
nudbo predstaviti kot celoto, ne 
da je vsak prepuščen samemu 
sebi in lastni promociji. Za ce-
lostno ureditev območja nekda-
nje smodnišnice je žal že pre-
pozno, nujno pa je treba zau-
staviti oziroma omejiti stihijski 
razvoj območja in ga kasneje 
urediti v celovito obrtno cono. 
Seveda opaznejših sprememb 
ni možno narediti čez noč, 
ampak je treba zdaj začeti z 
majhnimi koraki in začrtati 
smernice razvoju mesta za 
prihodnost, da se ne bo urejalo 
nekontrolirano in po volji vsa-
kokratne oblasti.

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik – strateško 
ali stihijsko mesto?

V Kamničan-ki številka 13 z 
dne 19. julija 2019 smo pre-
brali, da odgovorni načrtujejo 
gradnjo kolesarske poti med 
Kamnikom in Godičem. Zelo 
pohvalno, saj potrebujemo 
tako varne kolesarske poveza-
ve med Kamnikom in bližnji-
mi mesti, kot sta Domžale in 
Mengeš, kot tudi do destinacij, 
kot je dolina Kamniške Bistri-

ce. Smele načrte podpiram, a 
dopolnjujem v bistveni točki. 
Občina načrtuje, da bo nova 
kolesarska povezava namenje-
na »le kolesarjem, ne pa tudi 
pešcem«.
Načrtovalce kolesarske poti 
prosim, da še enkrat premisli-
jo to omejitev. (1) Podaljšek 
Koželjeve poti v obliki pešpoti 
proti Kamniku obstaja »že 
desetletja« in je vpisan v regi-
ster planinskih poti. (2) So-
dobne kolesarske poti , 
kakršna je kolesarska pot regi-
onalnega značaja Alpe-Ja-
dran (Alpe-Adria), ki pove-
zuje Beljak v Avstriji in Trbiž 
v Italiji, dovoljujejo kombini-
ran, peš in kolesarski promet. 
Domačini vseh generacij jo 

redno uporabljajo za spreha-
janje. Kombiniran promet 
dovoljuje moder okrogel pro-
metni znak »steza za pešce 
in kolesarje«. (3) Taka uredi-
tev že lepo funkcionira na 
poti ob Kamniški Bistrici od 
Titana do mostu povezovalne 
ceste. 
To zares pomembno načrtova-
no pot bi morali pustiti odprto 
tudi pešcem vseh generacij. 
Zlasti, ker ne bo dovoljevala 
velikih hitrosti, saj ne bo asfal-
tirana. Imamo torej naslednje 
možnosti: 1. Urediti kolesar-
sko pešpot, kjer je hoja izrecno 
dovoljena, kar vodi v varno 
sobivanje. 2. Urediti kolesar-
sko pot, kjer peš hoja ni izrec-
no prepovedana. To tudi po-

meni, da je dovoljena hoja ob 
robu kolesarske poti, kot je do-
voljena hoja ob robu vozišča 
vsake ceste, z izjemo avtocest. 
Ta rešitev lahko vodi v konflik-
tne situacije, če kolesarji ne bi 
pričakovali pešcev. 3. Mogoča 
je tudi dvopasovna ureditev, 
ločena dvosmerna kolesarska 
pot na eni strani in pešpot na 
drugi. Pri previsokih hitrostih 
kolesarjenja to lahko vodi v 
konfliktne situacije. 4. Naj-
manj zaželeno, stroškovno ne-
umestno ter časovno in pro-
storsko potratno bi bilo ureja-
nje vzporedne pešpoti po isti 
ali celo drugi trasi. 

Dr. Blaž Komac, Kamnik

Prejeli smo

Kolesarska 
pešpot Godič–
Kamnik

Na junijski seji Občinskega sveta 
Občine Kamnik smo med drugim 
obravnavali predlog sklepa o so-
glasju za sklenitev poravnave v 
postopku denacionalizacije upra-
vičene stranke Zadružne zveze 
Slovenije. Predmet poravnave so 
tri nepremičnine: dom KS Volčji 
Potok, nepremičnine pri trgovini v 
Srednji vasi in nepremičnine, ki 
predstavljajo objekte vrtca Anto-
na Medveda v Šmartnem.
Pri denacionalizacijskih postop-
kih gre za premoženje, ki je bilo 
lastnikom po drugi svetovni vojni 
podržavljeno, odvzeto brez vsa-
ke odškodnine in preneseno na 
druge uporabnike.
Pri vseh treh nepremičninah, ki so 
predmet denacionalizacijskega 

postopka, je vrnitev v naravi oz. 
vrnitev v last in posest nemogoča, 
saj gre za objekte in zemljišča, ki 
danes služijo javnemu interesu in 
so nujno potrebni za izvajanje po-
sameznih nalog občine in njenih 
krajevnih skupnosti.
V zameno za navedene nepre-
mičnine bi Občina Kamnik izročila 
Zadrugi v last in posest nepremič-
nine, ki se nahajajo nepo sredno 
ob poslovnih prostorih Zadruge v 
središču Kamnika. Poleg tega pa 
bi Občina Kamnik Zadrugi plačala 
še 20.000,00 evrov.
Občinski svet je podprl predlog 
sklepa o sklenitvi poravnave. S 
tem bodo ti postopki končno za-
ključeni in Občina Kamnik bo 
postala zemljiškoknjižni lastnik 
navedenih nepremičnin. To pa 
pomeni prosto razpolaganje in 
na ta način tudi odprte možnosti 
glede vzdrževalnih in obnovitve-
nih del.

Cvetka Slapnik,
članica svetniške skupine  
NSi Kamnik
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Postopki denacionalizacije 

Slope nad Špitaličem – Člani združenja borcev za vrednote 
NOB Kamnik in krajevnega odbora NOB Motnik - Špitalič 
vabijo na proslavo in počastitev krajevnega praznika Krajev-
ne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič, ki bo v 
soboto, 17. avgusta, ob 10. uri pri spominskem obeležju na 
Slopeh. J. P.

Spominska slovesnost na Slopeh

Kamnik – V Občini Kamnik že od leta 2000 deluje Svet za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik. Gre za 
skupen organ za vse občinske gospodarske javne službe 
(obvezne, kot je npr. oskrba s pitno vodo, in izbirne, kot je 
npr. pogrebna dejavnost), namenjen varstvu pravic uporab-
nikov javnih dobrin. Svet daje pripombe, predloge in pripo-
ročila v zvezi z izvajanjem, načrtovanjem ter financiranjem 
gospodarskih javnih služb pristojnim občinskim organom 
in opozarja izvajalce gospodarskih javnih služb na pomanj-
kljivosti ter predlaga izboljšave. Omenjeni svet poziva obča-
ne k dajanju pobud, pripomb in predlogov na temo zaščite 
javnih dobrin v občini, in sicer na elektronski naslov obci-
na@kamnik.si s pripisom »za Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v Občini Kamnik«. J. P.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Jasna Paladin

Kamnik – Stičišče NVO 
osrednje Slovenije bo tudi 
letos v začetku oktobra (7. 
oktobra) pripravilo akcijo 
NVO gre v šolo, ki je dve leti 
nazaj potekala na Osnovni 
šoli Marije Vere, letos pa 
bodo društva možnost 
predstavitve dobila na 
Osnovni šoli Stranje.

Društva se predstavijo 
učencem
»NVO gre v šolo je akcija, 
kjer šole za en dan odprejo 
vrata nevladnim organizaci-
jam (društvom, zavodom in 
ustanovam) in jim omogoči-
jo, da se predstavijo učen-
cem. Otroci, ki so tudi po-
tencialni člani društev, bodo 
v času pouka spoznali njiho-
ve aktivnosti in dejavnosti, 
ki jih izvajajo. Nevladne or-
ganizacije s svojim delom 
na področju kulture, izobra-
ževanja, športa, varstva oko-
lja, pomoči sočloveku in šte-
vilnih ostalih področjih bo-
gatijo naš vsakdan, spodbu-
jajo prostovoljstvo, medge-
neracijsko učenje in prispe-
vajo k bolj kakovostnemu 

življenju v družbi,« pravi 
Nina Groboljšek iz Stičišča 
NVO osrednje Slovenije in 
društva poziva: »Z zanimivo 
in interaktivno predstavitvi-
jo boste nevladne organiza-
cije pri mladih vzbudile za-
nimanje za članstvo in spod-
budile praktično učenje 
med mladimi, okrepilo pa 
se bo tudi sodelovanje 
osnovnih šol z lokalnim 
okoljem. Prijave NVO zbira-
mo preko spletnega obraz-
ca, ki ga najdete na spletni 
strani www.consulta.si. Va-
bljeni k sodelovanju.«
Za vse dodatne informacije 
so na voljo preko elektron-
ske pošte nina.groboljsek@
consulta.si oziroma po tele-
fonu: 01 3209 484.

Znova akcija  
NVO gre v šolo
Društva in druge nevladne organizacije iz občine 
Kamnik se bodo letos lahko predstavili v Osnovni 
šoli Stranje.

Akcija bo letos  
7. oktobra. Dodatne 
informacije za 
nevladne organizacije 
preko elektronske 
pošte: nina.groboljsek@
consulta.si oziroma  
po telefonu:  
01 3209 484.

Kamnik – V ponedeljek, 5. avgusta, je bil na Direkciji RS za 
infrastrukturo sestanek, na katerem so bila  obravnavana 
vprašanja, ki nastajajo pri pripravi dokumentacije za kole-
sarsko povezavo Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana.  Konec 
avgusta bo idejna zasnova zaključena in posredovana nosil-
cem urejanja prostora v pridobitev projektnih pogojev. J. P.

Idejna zasnova za kolesarsko povezavo pri koncu
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PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNO  
ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO
Odpadki, ki jih uvrščamo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), so naj-
hitreje rastoča skupina odpadkov, saj v primerjavi z drugimi odpadki njihova količina raste 
kar 3-krat hitreje. Povprečno slovensko gospodinjstvo v enem letu kupi kar 35 kg nove 
električne in elektronske opreme, medtem pa jo ločeno zbere le 12 kg. Ob zavedanju, da 
je ločeno zbrano OEEO mogoče v veliki večini reciklirati, bo smotrno ravnanje z OEEO v 
prihodnosti vse bolj pomembno, zato v nadaljevanju podajamo nekaj koristnih napotkov.

1. USTREZNO LOČUJTE
Nedelujoči računalniki, prenosniki, tablice ali mobilni telefoni in druga elektronika, ki je ni 
mogoče več popraviti, spadajo med nevarne odpadke, zato je vaša dolžnost, da jih odpelje-
te v bližnji zbirni center, kjer jih lahko ustrezno odložite v za to namenjen zabojnik. Manjše 
tovrstne odpadke pa lahko odložite tudi v posebne ulične zbiralnike za e-odpadke.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA SUHADOLE:
 Poletni urnik (1. marec–30. september): PON.–PET.: 6.00–19.00, SOB.: 8.00–13.00.

LOKACIJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV ZA DROBNO OEEO  (OBSTOJEČI EKOLOŠKI OTOKI):
 Jakopičeva ulica – pri igrišču  Kovinarska c. – parkirišče pred Mercatorjem,
 Klavčičeva ulica – pri trafo postaji,  Srednja vas – pri trgovini TUŠ,
 Ljubljanska cesta – pri OŠ Marije Vere,  Šmartno pri Tuhinju – pri čistilni napravi,
 Frančiškanski trg,  Tunjice – na parkirišču pri cerkvi,
 Steletova ulica – pri SKG Upravnik,  Stahovica – pot na Sv Primoža.

OEEO lahko oddate tudi:
  v okviru oddaje kosovnih odpadkov na podlagi predhodno izpolnjenega kupona 

(naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov),
 trgovcu, pri katerem ste kupili določen izdelek.

2. POPRAVITE, PONOVNO UPORABITE, PODARITE ALI POSODITE
Preden izdelke zavržete, preverite, ali jih pred odpisom ni mogoče več popraviti, saj neka-
teri za delovanje potrebujejo le menjavo kakšnega rezervnega dela. Delujočo elektronsko 
opremo, ki je sami ne potrebujete več, lahko tudi podarite tistim, ki jo potrebujejo (npr. 
naredite objavo pod rubriko »podarim« po spletnih portalih ali družbenih omrežjih). Če 
sami kakšnega izmed izdelkov nimate in ga potrebujete le občasno, raje kot o nakupu 
novega premislite, ali si ga lahko sposodite. Skratka, preden se odločite za nakup novega 
izdelka, še enkrat premislite, ali nemara obstaja boljša rešitev. Okolje vam bo hvaležno.

ODPADKI, KI JIH UVRŠČAMO MED ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO:

Milena Erbežnik 
Klanšek

Tunjice – Drugega maja leta 
2012 je minilo natanko 250 
let, odkar je nekdanji komen-
dski župnik Peter Pavel Gla-
var na svoj 41. rojstni dan 
blagoslovil vogelni, temeljni 
kamen za novo cerkev sv. 
Ane v Tunjicah na mestu, 
kjer je do tedaj stala manjša 
gotska cerkev, ki je bila prvič 
omenjena v dokumentih 19. 
julija 1510. V spomin in po-
častitev te obletnice je bila 
izdana knjiga Baročna lepoti-
ca na Bukovem griču. Knjiga 
je kmalu po izidu pošla. Za-
radi velikega zanimanja za-
njo smo letos izdali prenov-
ljeno in dopolnjeno izdajo. V 
njej so upoštevana nova dog-
nanja o naši cerkvi in njeni 
zgodovini. Našel se je tudi 
podatek o posvetitvi cerkve 
sv. Ane, ki se je iskal več let. 
V vizitacijskem poročilu je 
zapisano, da jo je posvetil 
škof Wolf 23. avgusta leta 
1835. Ob tej priložnosti so 
bile v glavni oltar vzidane re-
likvije mučencev sv. Fausti-
na, sv. Urbana in sv. Katari-

ne. V prenovljeni izdaji je 
dopolnjena tudi kronika 
Tunjic in njene okolice.
Baročna lepotica na Buko-
vem griču zajema veliko za-
nimivih podatkov in dejstev. 
Kronološko si sledi opis zgo-
dovine kraja, predhodnice 

današnje cerkve, priljublje-
ne romarske gotske cerkvice 
sv. Ane. Že v 17. stoletju je 
imela poseben status, kar 
kaže označba »tempelj« v 
popisu leta 1684 – Templum 
Divae Matris Annae – kar po-
meni svetišče svete matere 
Ane. Del njene opreme je 
ohranjen še danes: na križe-
vem oltarju visi Križani, nad 
spovednico Metzingerjeva 
slika sv. Izidorja, relikviarij 
z relikvijo sv. Ane pa je shra-
njen v župnišču. Po Steleto-
vih zapisih so domnevno del 
opreme gotske cerkve tudi 
kipci sv. Ane Samotretje, sv. 
Joahima in sv. Jožefa, ki so 
shranjeni v župnišču in ča-
kajo na restavriranje. 
Pred nazornim umetno-
stnozgodovinskim opisom 
današnje cerkve nas beseda 
vodi skozi življenje in delo 
Petra Pavla Glavarja, ki je 
med letoma 1762 in 1766 v 
Tunjicah zgradil našo lepo-
tico. V knjigi je tudi njegova 
domnevna zadnja pridiga, s 
katero se je od tunjiških fa-
ranov poslovil leta 1766 
pred odhodom na gospostvo 
Lanšprež. 

Pregleden opis cerkvene 
zgodovine od 18. do 21. sto-
letja nakazuje njeno bogato 
in gospodarno delovanje. 
Podrobneje so predstavljene 
Križmanove orgle in štirje 
zvonovi. Knjiga se zaključi s 
pregledom duhovnikov, ki 

so v Tunjicah opravljali duš-
nopastirsko delo, in s sezna-
mom tunjiških novomašni-
kov, redovnic, cerkovnikov 
in organistov. 
Vsem avtorjem – Barbari 
Klanšek, Anžetu Slani, Olgi 
Stele, Mateju Steletu, Ivanu 
Nograšku in Mileni Erbežnik 
Klanšek –, ki so z vloženim 
znanjem, srčnostjo in lju-
beznijo pisali in ažurirali be-
sedila za objavo v knjigi, gre 
zahvala za njihov trud pri 
nastajanju knjige, ki bo osta-
la trajen dokument o zgodo-
vini tunjiške fare. Prisrčna 
hvala Marjeti Humar za jezi-
kovni pregled besedila in 
vsebinskim pregledovalcem 
Metodi Kemperl, Francetu 
Martinu Dolinarju in p. 
Franciju Seničarju. 
Dopolnjeno in prenovljeno 
izdajo knjige Baročna lepoti-
ca na Bukovem griču so 
omogočili Župnija Tunjice, 
Občina Kamnik in Društvo 
Tun'ški glas. Posebna zah-
vala gre našemu župniku, 
upravitelju tunjiške župnije 
Luku Demšarju za podporo 
in finančno pomoč, kajti 
brez te pomoči nam knjige 
ne bi uspelo izdati.
Obenem pa se iz srca zahva-
ljujem vsem, ki ste nam na 
kakršen koli način pomagali 
pri zbiranju gradiva in infor-
macij ter nas podpirali pri 
našem delu.

Baročna lepotica  
na Bukovem griču
Izšla je prenovljena in dopolnjena izdaja knjige o cerkvi sv. Ane v Tunjicah.

Dopolnjeno in prenovljeno izdajo knjige 
Baročna lepotica na Bukovem griču so 
omogočili Župnija Tunjice, Občina Kamnik in 
Društvo Tun'ški glas. Posebna zahvala gre 
našemu župniku, upravitelju tunjiške župnije 
Luku Demšarju za podporo in finančno pomoč, 
kajti brez te pomoči nam knjige ne bi uspelo 
izdati, in vsem, ki so na kakršen koli način 
pomagali pri zbiranju gradiva in informacij.

Avtorji prenovljene in 
dopolnjene izdaje 
knjige Baročna 
lepotica na Bukovem 
griču so Barbara 
Klanšek, Anže Slana, 
Olga Stele, Matej 
Stele, Ivan Nograšek 
in Milena Erbežnik 
Klanšek.

Jasna Paladin

Stahovica – Dobrih trideset 
hektarov veliko območje po-
bude za spremembo na-
menske rabe se nahaja se-
verno in severozahodno od 
obstoječega kamnoloma in 
je večinoma poraščeno z 
gozdom. Poseg bi pomenil 
zmanjšanje površine gozda 
za 27 hektarov. Ker je ek-
sploatacija načrtovana na 
severnem pobočju hriba, z 
južne strani (torej s ceste) 
ne bo vidna. Družba Calcit 

ima v lasti že večino potreb-
nih zemljišč, za manjkajoče 
parcele pa so že dogovorjeni 
z lastniki za odkup. 
Kot pravijo v Calcitu, bi ši-
ritev pridobivalnega pros-
tora proti severu pomenila 
optimalnejšo lego kamno-
loma, manjšo vizualno de-
gradacijo, manjše vplive 
predvsem na bivalno oko-
lje, kot pa poudarjajo, na-
meravana širitev ne bo 
povzročila večjih obreme-
nitev na cestno infrastruk-
turo, saj naj bi se število 

kamionov, ki vozijo iz ka-
mnoloma do končnih kup-
cev (okoli petdeset na dan), 
z a r a d i  p r e d v i d e n e g a 
zmanjšanja odkopnega 
materiala za potrebe grad-
beništva zmanjšalo za po-
lovico.
Kamnolom si želijo razširi-
ti zato, ker na delu, ki ga že 
izkoriščajo, belega kalcita 
in sivega apnenca ni dovolj 
za dolgoročno proizvodnjo, 
je pa hrib Grohat na sever-
ni strani z mineralno suro-
vino še zelo bogat, kar so 

pokazale tudi nedavne razi-
skave. S spremembo na-
menske rabe bo podjetju 
omogočena pridobitev nove 
koncesije (obstoječa je ve-
ljavna do decembra 2021) 
za pridobivanje mineralnih 
surovin, ki bo manjša za 
približno trideset hektarov, 
bolj smiselna in usklajena 
z geološkimi in terenskimi 
razmerami na območju.
Ker se skladno z zakonom 
izhodišča za spremembe in 
dopolnitve Občinskega pro-
storskega načrta Občine 

Kamnik oblikujejo v sode-
lovanju z nosilci urejanja 
prostora in tudi javnostjo, 
je občina konec junija prip-
ravila posvet, s katerim je 
izmenjavo mnenj želela 
omogočiti že v zgodnji fazi 
postopka. Kot je poudaril 
župan Matej Slapar, si želi 
občina zagotoviti nadaljnji 
uspešen razvoj družbe Cal-
cit, a hkrati želijo zaščititi 
tudi okolje, zato je pobuda 
za občino pogojno spre-
jemljiva. Krajane skrbi 
predvsem vpliv na zajetje 

pitne vode Iverje, pa tudi 
siceršnji vpliv na okolje. 
Kot je zatrdil izvršni direk-
tor Calcita Miha Kirn, si že-
lijo dolgoročen obstoj v 
kamniški občini, namerava-
mo pa poskrbeti za tak ra-
zvoj, ki bo čim manj invazi-
ven za okolje. V Calcitu za-
trjujejo, da s svojo dejavno-
stjo že do sedaj niso ogroža-
li pitne vode, s širitvijo pa 
se bo eksploatacija samo še 
bolj oddaljila od zajetja, 
zato škodljivih vplivov na 
okolje ni pričakovati.

Kamnolom nameravajo razširiti
Družba Calcit je podala pobudo za spremembo namenske rabe prostora, ki bi ji omogočila širitev kamnoloma v Stahovici. Ta pobuda je za občino in 
krajane pogojno sprejemljiva, je bilo slišati na posvetu, saj okoliške krajane skrbijo vplivi na okolje in tamkajšnje zajetje pitne vode.
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Rajko Slapnik

Velika planina – Pri iskanju 
vhodov v že v preteklosti po-
znane in potem pozabljene 
vetrnice v Globokih jamah 
na Konjščici, za Veliko gričo 
in za Ušivcem nam je bil v 
veliko pomoč priznani alpi-
nist, himalajec in odlični 
poznavalec Velike planine 
Bojan Pollak. Njegovo po-
znavanje še tako skritih ko-
tičkov na Veliki planini je 
res izjemno kot tudi temu 
primerno njihovo poimeno-
vanje. V veliko pomoč nam 
je prišla knjižica Krajevna 
imena na Veliki planini iz 
leta 2018, ki jo napisal in iz-
dal lansko leto prav on. Sku-
paj z jamarji iz Šaleškega 
jamarskega kluba Podlasica 
iz Topolšice smo locirali 
šest brezen (vetrnic), tri iz-
merili in naredili načrte. 
Preverili smo tudi količino 
in stanje odpadkov v 
vhodnem delu Jame v Kof-
cah in količino snega in 
ledu v Mali vetrnici.
Velikoplaninska planota je 
izrazito kraška, že registrira-
nih, izmerjenih in z načrti 
opremljenih je petnajst jam 
in brezen. Vsaj toliko jih še 
čaka, da jih raziščemo in iz-
merimo. 
V soboto zvečer je v nekoliko 
okrnjeni zasedbi potekal 
tudi posvet o strategiji razvo-

ja Velike planine. Predvsem 
smo razpravljali o vplivu po-
večanega obiska turistov na 
kakovost podzemeljske 
vode, ki se izteka v vznožju 
velikoplaninske planote in 
priteka preko vodovodnega 
sistema v naše domove. 
Analize vode v izvirih izpod 
Velike planine, opravljene v 
zadnjih nekaj letih, so poka-
zale, da voda ni več tako čis-
ta, kot smo mislili. 
Zajetje Iverje je vir pitne 
vode za vodooskrbni sistem 

Iverje Kamnik. Je glavni in 
največji v kamniški občini, 
oskrbuje več kot 18 tisoč ob-

čanov. Vanj pritekajo vode 
izpod Velike planine, zato je 
skrb o strategiji razvoja Veli-
ke planine brez ustreznih 
varovalnih ukrepov glede 
vpliva na podzemne vode na 
mestu. 
Z donatorstvom JP CČN 
Domžale - Kamnik in Zavo-
da za gozdove Slovenije 
LPN Kozorog Kamnik je ta-
bor v celoti uspel in odločili 
smo se, da se ponovno dobi-
mo v še večjem številu nas-
lednje leto.

Jamarski tabor na Veliki planini
Kamniški jamarji smo od petka, 5. julija, do nedelje, 7. julija, organizirali medklubski jamarski tabor na Veliki planini. Nastanjeni v koči zavoda za gozdove 
pri Šimnovcu smo v treh dneh iskali in raziskovali jame in brezna, skrita v nedrju velikoplaninske planote.

Spust v Megleno brezno v Jerohih / Foto: Rajko Slapnik

Raziskovalna ekipa pred kočo Zavoda za gozdove / Foto: Rajko Slapnik

Velikoplaninska planota je izrazito kraška, že 
registriranih, izmerjenih in z načrti opremljenih 
je petnajst jam in brezen. Vsaj toliko jih še čaka, 
da jih raziščemo in izmerimo.

Analize vode v izvirih 
izpod Velike planine, 
opravljene v zadnjih 
nekaj letih, so 
pokazale, da voda ni 
več tako čista, kot smo 
mislili.

Nataša Pivec

Sela pri Kamniku – V petek, 
19. julija, so se pohodniki 
Matjaž Kolenc, Barbara in 
Tone Mali ter vodja pohoda 
Aleš Štrajhar ob 13. uri opra-
vili v skoraj sto kilometrov 
oddaljeni Podčetrtek.
Prvo osvežitev jim je na Lo-
kah pripravil Franc Šuštar. 
Pot so nadaljevali skozi Tu-
hinjsko dolino, kjer sta poho-
dnike pozdravila Cestanarje-
va Jaka in Anica. Na Ločici 
pri Vranskem pa jih je priča-
kal Alešev prijatelj Jernej in 
jim pripravil malico. 
V Celju sta se skupini 
pridružili še Alenka Rajter 
in Ines Zajc Žunič. Pot je 
vodila preko Šentjurja, 
kjer pa so v korak s skupi-
no stopili še najstarejša 
pohodnica Lili Gerbec in 
najmlajša pohodnika Klara 
Štrajhar in Domen Mali. 
Pred njimi je bilo do cilja 
še 26 kilometrov. Na cilju, 
pri tabli Podčetrtek, jih je 
pričakal župan Podčetrtka 

Peter Misja. Za celotno pot 
je skupina potrebovala 22 
ur potrpežljivosti, vztraj-
nosti in lahkih misli. Za 
končno okrepčilo in osve-
žilo pa sta na svojem poči-
tniškem domu spet poskr-

bela gostoljubna Milka in 
Nejc Štrajhar. 
Čestitke vsem pohodnikom, 
ki so zmogli prehoditi svojo 
zastavljeno pot. Razveseljivo 
pa je, da so se pridružili tudi 
mladi pohodniki.

Pohod z namenom
Pohod z namenom je ideja, ki jo v Športnem in kulturnem društvu Sela 
gojimo že dolgo, predvsem pa je Aleš Štrajhar tisti, ki vsako leto zbere ljudi 
okoli sebe, da se mu na tej poti pridružijo.

Pohodniki so si za letošnji cilj izbrali Podčetrtek.
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Aleš Senožetnik

Zgornje Stranje – Dominik 
Krt je že od malih nog zapi-
san glasbi. Oče in mama sta 
pela v cerkvenem pevskem 
zboru v domači župnijski 
cerkvi v Stranjah, kjer je v 
času njegovega otroštva 
služboval župnik France 
Gačnik, ki je imel velik vpliv 
na Dominikovo življenje in 
ustvarjanje. Dominiku je že 
pri štirih letih zaupal solo 
petje. »Cerkev je bila moj 
drugi dom. Kot otrok sem 
opazoval župnika, ki je veli-
ko igral klavir, in tako sem 
doma "trmaril", naj me vpi-
šejo v glasbeno šolo,« se 
spominja Dominik Krt. Oče-
ta mu je uspelo prepričati, 
njegovi poti pa so sledili še 
bratje Emil, Janez, Matej in 
Primož. 
Skupaj z osnovnošolskimi 
prijatelji so kasneje ustano-
vili prvi ansambel Ritem, v 
katerem so preigravali takra-
tno popularno glasbo. Sledil 
je odhod na služenje voja-
škega roka, kjer je začel s 

pisanjem prvih melodij za 
novi ansambel Bratov Krt, ki 
ga je nasledil Ansambel Krt, 
s katerim so poželi tudi naj-
večje uspehe, gostovali 
doma in v tujini in posneli 
dve kaseti. 
Vseskozi pa je ostal povezan 
s cerkveno glasbo. Od otro-
ških let je bil organist v do-
mači cerkvi v Stranjah, od 

leta 2012 pa v Mekinjah in 
drugod, kamor ga povabijo. 
V čast župniku Francetu 
Gačniku, ki je v njem pre-
poznal talent, je osnoval 
cerkveni zbor in ga poime-
noval po njem. V Gačnikov 
spomin so na njegovo pobu-
do postavili tudi spominsko 
obeležje s kipom kiparja 
Miha Kača in v Plečnikovi 

cerkvi v Šiški skupaj s Sim-
foničnim orkestrom Dom-
žale - Kamnik in drugimi 
zbori pripravili zahvalno 
mašo ob tridesetletnici Gač-
nikove smrti.
V svojem studiu je posnel 
okoli šestdeset avdio kaset in 
250 zgoščenk in oral ledino 
pri nas v snemanju velikih 
zasedb na terenu. Vseskozi 
ostaja zvest komponiranju. 
Danes ima prijavljenih več 
kot petsto lastnih skladb in 
predelav za narodno-zabav-
ne ansamble, pisal je za vse 
vrste zborov in med drugim 
izdal tudi štiri pesmarice na-
božnih pesmi za otroške in 
mladinske zbore.
Dne 19. julija je praznoval 
šestdeset let, letos pa obele-
žuje tudi petdesetletnico 
orglanja. Za svoj talent in 
prehojeno pot se je nedavno 
zahvalil z zahvalno mašo v 
cerkvi Marije Vnebovzete v 
Mekinjah. 
Upa, da bo tudi v prihodnje 
še osrečeval ljudi s svojim 
poslanstvom, saj, kot pravi, 
brez glasbe ne zna živeti.

Zapisan glasbi
Dominik Krt je praznoval šestdeset let, od katerih je večino posvetil glasbenemu ustvarjanju.

Dominik Krt / Foto: Aleš Senožetnik
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Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Sobota, 24. avgust 2019
IDRIJA

Več kot 25 jedi z idrijskimi žlikrofi 
Stojnice mikropivovarjev 
in regionalnih vinarjev 

Tržnica izdelkov Idrija Izbrano 
in drugih lokalnih proizvajalcev  

Glasbeni program in 
program za otroke . Prost vstop  Brezplačno 

parkirišče 
 1 ura vožnje iz Kranja  

www.idrijski-zlikrofi.si

Medijski pokrovitelj:

gg_3.indd   1 7. 08. 2019   20:33:25
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Irena Bizjak

Kamnik – Oba sta bila za lju-
di z motnjami v duševnem 
razvoju, ki bodo pod okri-
ljem Društva Sožitje Ka-
mnik prihodnje leto prazno-
vali dvajsetletnico delovanja 
v prenovljenih prostorih 
nekdanje šole na Lokah v 
Tuhinjski dolini, dokaz, da 
Kamničani sprejemajo in 
spoštujejo njihovo drugač-
nost ter jim nudijo podporo 
na poti v njihov lepši vsak-
dan, njihovo samostojnost 
in kakovostno življenje.
Dogodek, ki se je v februarju 
odvijal pod simboličnim 
naslovom Od ljudi za ljudi, 
bo njim, njihovim svojcem 
in strokovnim delavcem 
VDC za vedno ostal v spo-
minu. Kajti ljubezen do 
glasbe je združila ansambel 
Galop in ljudi, ki v svoji 
iskrenosti nosijo glasbo v 
srcu. Spremlja jih med de-
lom, jih navdihuje med 
ustvarjanjem in zapolnjuje 
prosti čas.
Člani ansambla Galop so na-
mreč s čudovitim koncertom 
s številnimi gosti obeležili 
desetletnico glasbenega 
ustvarjanja. V nabito polni 
športni dvorani, ki je preki-
pevala od čustev in energije, 
so v prvih vrstah navdušeno 
prepevali naši varovanci, nji-
hovi starši in delavci VDC, ki 
so jim galopovci podarili 
brezplačne vstopnice. Težko 
pa je bilo skriti solze ganje-
nosti, ko sta predstavnika 

VDC iz rok Mateja Omovška 
in Nine Uršič prejela bon v 
vrednosti tisoč evrov. Nobe-
na beseda zahvale ne bi mog-
la nadomestiti širokih nas-
mehov, objemov in stiskov 
rok ob tej dobrodelni gesti.
»Pa kam jih peljite,« so nam 
donatorji položili na srce. In 
smo jih. Najbolj vroč junij-
ski dan smo preživeli na Go-
ričkem. V parku Vulkanija 
so nas s pomočjo osupljive 
tehnologije popeljali v čas 
nastajanja našega dragoce-
nega planeta, izbruha zad-
njega vulkana na naših tleh, 
nas z vlakcem povabili k pa-
noramski vožnji, čemur je 
ob skoraj otipljivem navdu-
šenju sledilo še kosilo in ob-
vezen sladoled. Hvala an-

samblu Galop in mimogre-
de, vaša podarjena zgoščen-
ka nas spremlja vsak dan in 
z njo spomini na koncert in 
izlet.
Življenje varovancev pa so 
obogatili tudi člani Lions 
kluba Kamnik. V preteklih 
devetnajstih letih so že 
večkrat prisluhnili našim 
potrebam. Pomagali so nam 
pri nakupu šivalnih strojev 
in dela namenskega pohi-
štva, nam pomagali pri iz-
vedbi specialne olimpijade 
za gorenjsko regijo, tokrat 
pa so nas ob 15-letnici dobro-
delnega delovanja obdarili z 
donacijo v vrednosti tisoč 
evrov za izvedbo projekta 
Terapija z vrtom. Omogočili 
so nam nakup visokih gred, 

ki dopolnjujeta obstoječi vrt 
in starejšim ter gibalno ovi-
ranim varovancem omogo-
čata smiselno in sproščujoče 
delo v naravi. Krožna klop, 
ki še vedno diši po novem, 
pa objema košato drevo ob 
robu igrišča. Nekateri prise-
gajo, da so drevesa živa, tudi 
mi. Saj se nam zdi, da ob 
naših pogovorih, smehu, 
drobnih zaupljivostih in 
iskrenih objemih tudi listje 
drugače šelesti.
Kljub vsem oviram, ki jih 
našim varovancem na pot 
prinaša življenje, nam je 
dobro. Tudi zaradi vas, pre-
mnogih Kamničanov, ki z 
nami sodelujete ali pa nam 
namenite le nasmeh in 
pozdrav.

Sreča rada obišče 
iskrene ljudi
Kar dva dogodka z dobrodelno noto sta v prvi polovici leta osrečila varovance Varstveno delovnega 
centra Sožitje Kamnik.

Varovanci in strokovni sodelavci Varstveno delovnega centra Sožitje Kamnik

Anja Repanšek

Kamnik – V četrtek, 25. ju-
lija, smo se odzvali na po-
vabilo Planinskega društva 
Postojna in se pridružili 
otrokom planincem v doli-
ni Kamniške Bistrice. 
Najprej se je vsak od nas 
predstavil s kratko predsta-
vitvijo in fotografijami. 
Nato smo otroke razdelili v 
skupine in jim organizirali 
kviz. Kljub vročini je sledi-
la priprava tabornega og-
nja, petje pesmi ob njem in 
različne delavnice, ki so jih 
pripravili vodniki. Za ko-
nec pa so nas planinci po-
gostili še s kosilom in nas 
presenetili z ročno izdela-
nimi darili ter planinskimi 
knjižicami. Preživeli smo 
čudovit dan v naravi in se 

popoldne utrujeni, a veseli 
vrnili nazaj v center. 
V petek, 26. julija, pa smo 
se odpravili na celodnevni 
izlet na Štajersko. Naša prva 
postojanka je bil Špičnik, 
naselje v Zgornji Kungoti, ki 
je znano kot osrčje vinogra-
dov. Tam smo skupaj s foto-
grafom Juretom Kravanjo, s 
katerim tedensko sodeluje-
mo, naredili čudovite foto-
grafije. Naša pot se je nada-
ljevala v Maribor, kjer smo 
si najprej ogledali terarij in 
akvarij, nato pa smo imeli še 
ogled mesta z lokalnim vod-
nikom. Vodenje smo zaklju-
čili pri stadionu Ljudski vrt. 
Od tam nas je kombi odpe-
ljal proti domu, kjer smo na 
poti že snovali načrte, kam 
se bomo odpravili na na-
slednji izlet.

Pestro dogajanje v dnevnem centru
Konec julija je bil za udeležence in zaposlene Dnevnega centra za mlade, gibalno ovirane iz Kamnika, 
zelo razgiban in zanimiv, saj smo se v roku dveh dni odpravili kar na dva izleta.

Obiskovalci in zaposleni Dnevnega centra za mlade 
gibalno ovirane iz Kamnika so se to poletje odpravili na 
dva izleta.

Jasna Paladin

Tunjice – Člani Društva 
Tun'ški glas se v teh pole-
tnih dneh z vso vnemo prip-
ravljajo na organizacijo že 
petih Tunjiških iger brez 
meja, ki bodo znova poskr-
bele za obilo smeha in dobre 
volje.
Ekipe, ki so se na tekmova-
nje že prijavile, se bodo v 

različnih igrah med seboj 
pomerile v soboto, 31. avgu-
sta, ob 16. uri, v tekmova-
lišče pa se bo znova spreme-
nilo igrišče pod podružnič-
no šolo v Tunjicah.
Rezultate in s tem zmago-
valno ekipo bodo na prizori-
šču razglasili ob 18. uri, tak-
rat pa se bo začelo tudi za-
bavno druženje s skupino 
Suha špaga.

Bližajo se pete Tunjiške 
igre brez meja
Zabavna prireditev bo v soboto, 31. avgusta.
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Maksimiljana Mali

Kamnik – V poletnih dneh je 
glavna tema pogovorov in 
aktivnosti dopustovanje. Po 
vsakodnevnem ritmu življe-
nja prav vsi potrebujemo 
malo spremembe in nekaj 
drugačnih dni v letu, ki se 
jih veselimo. Tudi starejši si 
želijo spremembe na morju 
ali v gorah, vendar marsik-
daj te želje ne morejo ures-
ničiti: morda jih ovirajo vi-
soke cene letovanja ali pa ne 
želijo sami v drugo okolje.
Za dopustniško spremembo 
članov Medgeneracijsko 
društvo (MD) Jesenski cvet 
Domžale vsako leto poskrbi 
z organizacijo »tabora«, ki je 
tudi letos junija potekal v 
Hotelu Delfin v Izoli.
Medgeneracijsko društvo Je-
senski cvet je humanitarno 
društvo, ki deluje v občinah 
Domžale, Kamnik, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Moravče, 
v javnem interesu, in skrbi 
za kvaliteto življenja starej-
ših ljudi predvsem v nema-

terialnem smislu. Osnovni 
program se imenuje Skupi-
ne starih za samopomoč, 
kar pomeni, da se starejši 
vsak teden na istem mestu 
ob isti uri za uro in pol sre-
čajo in se družijo ob vode-
nem pogovoru, ki ga organi-
zira njihov usposobljen vo-
ditelj. Tako ohranjajo in bo-
gatijo svojo socialno mrežo, 
niso osamljeni in bolj kvali-
tetno preživijo del svojega 
časa. Skupina nekaterim 
postane skoraj nadomestna 
družina. Vemo, da je med-
sebojno druženje velikega 
psihološkega pomena za lju-
di in da je osamljenost mar-
sikdaj hujša od drugih bole-
čin. Prirejamo pa še druge 
dogodke za člane in eden od 
teh je tudi Večdnevni med-
generacijski tabor.
Naše »taborjenje« ni le biva-
nje v hotelu in kopanje v 
morju, pač pa aktivne člani-
ce in voditeljice skupin prip-
ravijo pester program, ki 
člane poveže, razvedri in 
tudi česa nauči. Vsako leto 

letovanje zaključimo s stro-
kovno ekskurzijo in z ogle-
dom kakšne znamenitosti. 
Letos je bila to znana vasica 
Koštabona v slovenski Istri.
Rdeča nit letošnjega druže-
nja je imela naslov Življenje 
je kot reka. Naša društvena 
reka je kar dolga, vijugasta 
in široka, saj bo MD Je-
senski cvet leta 2020 pra-
znovalo dvajsetletnico delo-
vanja. Skoraj prav tolikokrat 
so se člani družili tudi na 
poletnih letovanjih, najprej 
v Termalnem zdravilišču 
Radenci, zadnjih nekaj let 
pa v Hotelu Delfin v Izoli. 
V reki življenja našega 
društva se je nabrala vrsta 
spominov, a tokrat naj vam 
predstavimo nekaj utrinkov 
z letošnjega dopustniškega 
druženja. Vsak dan smo se 
srečali v skupinah, kjer smo 
se še bolje spoznali in imeli 
možnost izraziti svoja mne-
nja, stališča in spomine. Ker 
je bila letošnja tema pogovo-
rov Življenje je kot reka, 
smo razmišljali o svojih spo-

minih na to, kako smo se 
vključili v društvo, kaj nam 
druženje v skupinah, ki jih 
organizira društvo, pomeni 
in posebej, kaj nam pomeni-
jo naši »tabori«. Našo reko 
smo tudi narisali ali pa o 
njej napisali pesem. Vsi 
udeleženci tabora so izrazili, 
da jim druženje v skupinah 
MD Jesenski cvet pomeni 
zadovoljstvo, bolj prijeten 
čas in veselo druženje ter 
povezavo z ljudmi. Nekateri 
so navedli, da na teh skupi-
nah izvedo marsikaj novega 
zlasti o tistih stvareh, ki so 
zanje pomembne, spozna-
vajo nove ljudi in kraje ter se 
tudi veliko zabavajo. Drugi 
so poudarili, da se priprav-
ljajo na svojo starost in ob 
vključitvi v skupino jih je te 
manj strah in izgubljajo 
predsodke do nje. Najmlajši 
pa spoznavajo starejše in 
eden od mladostnikov je sli-
kovito povedal, da je bilo za-
bavno na letovanju, ker se 
znajo tudi starejši nasmejati 
in poveseliti.

Seveda pa so redni »taborni-
ki« največje navdušenje iz-
razili ravno nad tem, da lah-
ko pridejo na letovanje ali 
»tabor« po naše. Če le do-
pušča zdravje, se večina re-
dnih članov tabora vsako 
leto ponovno udeleži pole-
tnega letovanja. Poudarili 
so, da je to zato, ker se dru-
žimo in še bolje spoznamo 
med seboj in ker imamo 
vedno veliko zabave in zani-
mivih pogovorov, petja in 
glasbe. Pa tudi sprememba 
okolja in spoznavanje nove-
ga kraja je pomembna, pa 
seveda kopanje, postrežba v 
hotelu, ko ni potrebna vsa-
kodnevna skrb za kuhanje, 
in seveda je tu tudi zabaven 
program. Tudi letos nas je 
navdušila Marjetka Popo-
vska s svojimi pesmimi, 
spoznavali smo se s starejši-
mi iz Izole skupaj z njuni-
ma voditeljema Branko Kni-
fic in Tonetom Kladnikom. 
Onadva sta bila med prvimi 
ustanovitelji programa Sku-
pine za samopomoč starim 
v Sloveniji in nam vsako leto 
pripravita tudi kratko in za-
nimivo predavanje. Zelo za-
bavna je bila tudi igra luplje-
nje čebule, kjer smo sodelo-
vali prav vsi in se nadvse 
nasmejali. Seveda smo tudi 
zaplesali in večkrat za-
ploskali našemu mlademu 
harmonikarju Blažu.

Naše društvo in s tem tudi 
kraje, od koder prihajamo, 
smo s posebnim progra-
mom predstavili tudi vsem 
gostom hotela Delfin. V le-
tošnjem celovečernem pro-
gramu je zaigral harmoni-
kar Blaž, zapele so naše čla-
nice, predstavili smo vsebi-
no dela našega društva in 
predvajali kratek film z nas-
lovom Življenje je kot reka, 
ki ga je pred leti posnela 
Zveza društev za socialno 
gerontologijo Slovenije kot 
strokovno in promocijsko 
gradivo za svoje delo. Polur-
ni film je režiral g. Mravljak, 
snemali so ga pet let in res 
mojstrsko prikazuje življe-
nje starejših in pomen stro-
kovnega programa Skupine 
za samopomoč starim. Po 
končanem predvajanju fil-
ma sem od več navzočih sli-
šala mnenje: »Sedaj pa res 
razumem, kaj delate v dru-
štvu. Gre res za zahteven 
strokovni program, ki skrbi 
za počutje starejših in za nji-
hovo vključevanje v družbo. 
Na ta način marsikomu po-
magate osmisliti življenje in 
mu povrniti vero in upanje v 
življenje.«
Veseli smo, da naše društvo 
bogati življenje vsem gene-
racijam, ki se v njem zdru-
žujejo, tako starejšim, sred-
nji generaciji in tudi otro-
kom in mladim.

Življenje je kot reka
Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet je znova organiziralo poletno druženje svojih članov v Izoli.

Bojana Klemenc

Sela pri Kamniku – V orga-
nizaciji Športno-kulturnega 
društva Sela je enaindvajset 
otrok iz Sel in okolice doži-
velo tri pustolovske počitni-
ške dni v Lovskem domu 
Sela. V idilični okolici so ot-
roci preživljali zabavne dne-
ve, polne dogodivščin in pe-
strih aktivnosti. Da se imajo 
red dobro, zagotovo dokazu-

je zanimanje za doživljajski 
tabor, saj po besedah vodje 
tabora Nataše Pivec prija-
vljeno število otrok vsako 
leto presega nočitvene zmo-
gljivosti v lovski koči, kar 
nekaj otrok pa se je udeleži-
lo že vseh štirih taborov.
Dejavnosti na doživljajskih 
počitnicah so prilagojene ot-
rokom od prvega do četrtega 
razreda, čeprav je letos sode-
lovalo tudi nekaj mlajših in 

starejših otrok. »Veliko je 
gibanja na prostem. Smo iz-
redno hvaležni, da nam slu-
ži vreme, saj smo ravno uje-
li ta prave dni brez dežja. V 
ospredju so raznovrstne 
športne igre in ustvarjalne 
delavnice (izdelava nakita, 
posebne zastave in lutk), 
zadnji dan pa je namenjen 
pohodu na Črnivec, kjer si 
otroci lahko privoščijo zaslu-
žen sladoled,« razlaga Nata-
ša Pivec, ki je skupaj s Katjo 
Koprivnikar poskrbela, da je 
vse teklo kot po maslu, po-
magali pa so jima še Aleš 
Prosen, Špela Repič, Barba-
ra Petrušič, Vanda Mačkov-
šek in Lili Konda.
Letošnji vrhunec tabora je 
predstavljala Mini Planica, 
mobilna skakalnica, s katero 
otroci na inovativen način 
spoznavajo smučarske sko-
ke. Poleg spodbujanja giba-
nja tako Mini Planica kot 
celoten doživljajski tabor ot-
roke učita premagovanja 
strahu, vztrajanja pri reševa-
nju problemov in zabavanja 
v učenju nečesa novega.
Tabor so otroci zaključili s 
pogostitvijo in z lutkovno 
predstavo o medvedkih, ki 
so jo zaigrali staršem. Vsi 
zadovoljni so odšli domov z 
obljubo, da se drugo leto po-
novno srečajo, Nataša Pivec 
pa se zahvaljuje vsem za po-
moč pri izvedbi tabora.

Nepozabna doživetja  
v lovski koči
Sredi julija se je na Selih odvijal že četrti doživljajski tabor za otroke.

Otroci so na doživljajskem taboru spoznavali smučarske 
skoke na mobilni skakalnici Mini Planica. / Foto: Bojana Klemenc D
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Pretecimo ga!

Sobota, 12. oktobra 2019 
ob 9.30, Glavni trg v Kamniku

11. 
VERONIKIN TEK

Helena Končar

Kamnik – V Kranju je od so-
bote, 13., do nedelje, 14. ju-
lija, potekalo Moštveno in 
posamično prvenstvo Slove-
nije za mlajše dečke (letnik 
2007 in mlajši) in mlajše 
deklice (letnik 2008 in 
mlajše) v 50-metrskem ba-
zenu. Prvenstva se je udele-
žilo 279 tekmovalcev iz še-
stindvajsetih slovenskih 
klubov.
Barve kamniškega kluba je 
zastopalo devet plavalcev in 
pet plavalk pod vodstvom 
trenerjev Mihe Potočnika 
in Karmen Kapla, ki so z 
odličnimi rezultati in dose-
ženimi osebnimi rekordi 
navduševali ter pokazali ve-
lik napredek v plavanju. 
Najboljše rezultate so do-
segli Rok Vejnovič, Ivana 
Lukan in Marko Gabriel 
Končar, ki so osvojili skup-
no devet medalj.
Rok Vejnovič je postal dr-
žavni prvak na 200 m 
hrbtno in prejel bronasto 
odličje na 200 m mešano. 
Ivana Lukan je postala dr-
žavna podprvakinja na 50 m 
prsno in 200 prsno ter bila 
tretja na 100 m prsno. Mar-
ko Gabriel Končar je štiri-
krat prejel bronasto odličje: 
na 50 m prosto, 100 m pros-
to, 400 m prosto in 200 m 
prsno. Rok Vejnovič si je 
priplaval tudi šest diplom v 
konkurenci mlajšega letni-
ka: eno zlato na 200 m 
hrbtno in pet srebrnih v di-
sciplinah 50 m hrbtno, 50 
m delfin, 200 m mešano, 
200 m prsno in 400 m 
prosto. 
Kamniški plavalci tudi v šta-
fetnih preizkušnjah niso 
popuščali. Najboljšo uvrsti-
tev je dosegla kamniška šta-
feta na 4 x 50 m prosto v 
postavi: Marko Gabriel Kon-
čar, Mark Anej Lapuh, Rok 
Vejnovič in Matevž Vrhov-
nik, ki je med 29. ekipami 
zasedla odlično 7. mesto.

Pohvale si zaslužijo tudi vsi 
ostali kamniški plavalci in 
plavalke, ki so na najpo-
membnejšem tekmovanju 
sezone izboljšali svoje oseb-
ne rezultate in pripomogli, 
da se je Plavalni klub Ka-
mnik v ekipnem točkovanju 
med šestindvajsetimi klubi 
uvrstil na izjemno deseto 
mesto. To so: Taja Klemen, 
Tajda Spruk, Klara Temni-
kar, Nina Vrhovnik, Andraž 

Cencelj, Miha Justin, Mark 
Anej Lapuh, Bor Mikuš, 
Liam Negodič in Matevž 
Vrhovnik.

Tekmovali tudi v 
kategoriji dečkov in deklic
Moštveno in posamično dr-
žavno prvenstvo Slovenije v 
50-metrskem bazenu je po-
tekalo v Ravnah na Koro-
škem od petka, 19., do nede-
lje, 21. julija. Na njem so 
sezono v velikem slogu 
zaključili kamniški plavalci 
v kategoriji dečkov (2005 in 
2006) in deklic (2006 in 
2007), ki so podirali svoje 
osebne rekorde in se uvršča-
li med najboljše. Tekmova-
nja se je udeležilo 198 pla-
valcev iz petindvajsetih slo-
venskih klubov.
Kamniške barve je pod 
budnim očesom trenerja 
Mihe Potočnika zastopalo 
sedem plavalcev: Taja Vej-
novič, Iza Videc, Nik Peter-
lin, Jakob Prebil, Bor Slana, 
Jaka Varga in Tevž Štupar. 
Naši junaki so pokazali veli-

ko borbenosti in hitre zave-
slaje, saj so domov prinesli 
šest srebrnih kolajn in osem 
bronastih ter šest diplom v 
mlajšem letniku. Zabeležili 
pa so tudi šestnajst nastopov 
v popoldanskih finalih ter 
dobre uvrstitve v štafetnih 
nastopih.
Naslov državnih podprvakov 
so si priborili Taja Vejnovič 
(400 m prosto in 200 m 
prsno), Jakob Prebil (100 m 

hrbtno in 400 m mešano), 
Bor Slana (200 m hrbtno) in 
Nik Peterlin (1500 m pros-
to). Bronaste medalje so 
osvojili: Taja Vejnovič (100 
m prsno), Jakob Prebil (50 
m delfin in 100 m delfin) in 
Bor Slana (00 m hrbtno) Na 
tretjo stopničko je stopila 
tudi štafeta 4 x 200 m pros-
to v postavi: Nik Peterlin, 
Jakob Prebil, Bor Slana in 
Tevž Štupar. 
Veselili smo se tudi vseh 
ostalih uvrstitev v popoldan-
skih finalih med najboljših 
šestnajst, ki so jih dosegli: 
Iza Videc, Taja Vejnovič, 
Bor Slana in Nik Peterlin.
Kamniška sedemčlanska 
ekipa je na Moštvenem in 
posamičnem prvenstvu Slo-
venije za dečke in deklice 
zasedla odlično sedmo mes-
to med 25 klubi.

Letno odprto združeno 
prvenstvo Slovenije
Po dveh državnih prven-
stvih, ko smo se veselili 
uspehov mlajših kategorij 
kamniških plavalcev, so tudi 
starejši plavalci Plavalnega 
kluba Kamnik poskrbeli za 
veselje in odlične rezultate. 
Od 1. do 4. avgusta je v Kra-
nju potekalo Letno odprto 
združeno prvenstvo Sloveni-
je 2019 v 50-metrskih baze-
nih, ki se ga je udeležilo 308 
plavalcev iz štiriindvajsetih 
slovenskih klubov in štiri-
najst tekmovalcev iz petih 
tujih klubov. 

Pod vodstvom trenerjev 
Emila Tahirovića in Mihe 
Potočnika se je prvenstva 
udeležilo deset plavalcev iz 
1. in 2. selekcije Plavalnega 
kluba Kamnik: kadetinje 
Eva Bende, Marja Maček 
Sitar, Žana Peterlin in 
Maja Vezenkova, kadet 
Gašper Stele, mladinke 
Maja Berlisk, Tina Dolinar 
in Neža Tekavčič, mladinec 
Jernej Prebil in članica 
Živa Dobrovoljc.
Kamničani so skupno zabe-
ležili 54 startov in se uvrsti-
li v šestindvajset finalnih 
obračunov. Naši plavalci so 
pokazali odlične nastope in 
osvojili veliko osebnih re-
kordov. Posamično se je 
najbolj izkazal Jernej Pre-
bil, ki je s časom 1:53.89 
postal mladinski državni 
prvak na 200 m prosto in 
hkrati osvojil 3. mesto v ab-
solutnem seštevku, na 400 
m prosto pa si je priplaval 
bron. Z osvojenim 3. mes-
tom na 50 m prosto je na 
stopničke stopila tudi Marja 
Maček Sitar.
V štafetnih preizkušnjah so 
naše štiri kadetinje Eva Ben-
de, Marja Maček Sitar, Žana 
Peterlin in Maja Vezenkova 
pokazale dobro pripravlje-
nost in veliko borbenosti ter 
se kar trikrat zavihtele na 
stopničke. V kategoriji kade-
tinj so v štafetah 4 x 100 m 
prosto in 4 x 100 m mešano 
osvojile drugo mesto, v šta-
feti 4 x 200 m prosto pa so 
stopile na tretjo stopničko.

Plavalci v velikem 
slogu zaključili sezono
V zadnjih tednih so se na državnih prvenstvih pomerili mlajši dečki in deklice, dečki in deklice ter 
starejši plavalci Plavalnega kluba Kamnik.

Najmlajši plavalci Plavalnega kluba Kamnik pod vodstvom trenerjev Mihe Potočnika in 
Karmen Kaplja / Foto: Helena Končar

Kamniška sedemčlanska ekipa je na Moštvenem 
in posamičnem prvenstvu Slovenije za dečke in 
deklice zasedla odlično sedmo mesto med 
petindvajsetimi slovenskimi klubi.

Posamično se je najbolj izkazal Jernej Prebil, ki 
je s časom 1:53.89 postal mladinski državni 
prvak na 200 m prosto in hkrati osvojil tretje 
mesto v absolutnem seštevku.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Na evropskem pr-
venstvu za gorske kolesarje, 
ki ga je gostilo mesto Brno 
na Češkem, sta dres sloven-
ske reprezentance nosila 
tudi dva člana kamniškega 
Calcit Bike Teama Rok Nag-
lič in Blaž Žle.
Naglič je najprej nastopil s 
štafeto, s katero so končali 
na 12. mestu. Nato je oba ča-
kala še dirka v krosu. Žle je 
bi 51. med mladinci, Naglič 
pa 46. med člani elite. »Na 
evropsko prvenstvo sem se 
res dobro pripravil, zadnje 
tri tedne sem posvetil samo 
tej dirki. Progo sem si res 
dobro ogledal ter naredil 
plan za dirko. V četrtek smo 
imeli štafeto. Sam sem si to 
vzel kot test za nedeljsko 
dirko v krosu. S štafeto sem 
bil zelo zadovoljen, noge 
prave, forma na mestu in 
sem se res veselil nedelje. A 
glej ga, zlomka, v četrtek 
zvečer sem začutil bolečine 
v grlu in sem upal, da se do 
nedelje ne razvije v kaj več. 

Vendar ni šlo vse po načrtih. 
Po samem startu dirke sem 
imel še dober občutek, a se 
je kaj hitro izkazalo, da se je 
zdravje malenkost poigralo 
z mano, saj enostavno ni-
sem mogel pritiskati na pe-
dale, tako kot bi si želel. V 
športu je tako: enkrat dobiš, 
drugič izgubiš. Pred mano 
je še nekaj dirk, še je čas za 
dokazovanje,« je povedal po 
koncu EP Naglič.
Blaž Žle pa: »Nepričakova-
no sem odšel na evropsko 
prvenstvo v Brno. Ekipa, ki 
je odšla z nami, je za vse 
dobro poskrbela. Vreme se 
je spremenilo in se malo oh-
ladilo, kar je bilo dobro. Od 
starta sem šel na polno in 
šlo je nad pričakovanji. Žal 
so drseče skale poskrbele za 
presenečenje in dvakrat sem 
padel ter iz 40. pozicije pa-
del na 50. Borbal sem do 
konca, a fantje so bili res 
dobri. Končal sem na 51. 
mestu in zadovoljen z vo-
žnjo. Za naslednjič vem, da 
bom vozil bolj z glavo in za-
gotovo bo rezultat boljši.«

Na evropskem 
prvenstvu dva calcitovca

Kamnik – Letošnji 11. Veronikin tek bo v soboto, 12. oktobra. 
Predprijave, ki prinašajo nižjo startnino, so že odprte. »Tudi 
letos bomo odraslim tekačem pripravili desetkilometrsko 
traso, ki bo potekala po mestu Kamnik in izven njega,« po-
jasnjuje vodja športnih programov na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik Franci Kramar in dodaja: »To teka-
ško tekmovanje postaja vedno bolj priljubljeno med tekači, 
tudi zato, ker je to za marsikoga odlična priprava na Lju-
bljanski maraton.« Start teka za odrasle na deset kilometrov 
bo ob 11. uri. Tudi letos pa na Zavodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik niso pozabili na mlajše ljubitelje teka. Ti 
bodo tekli od 9.30 dalje na 600 metrov (letnik 2008 in mlaj-
ši) oziroma na 1000 metrov (letnik 2004 in 2005 ter letnik 
2006 in 2007). Najmlajši tekači bodo tekli ob 13.30, ko bo 
potekal tek vrtcev – Ciciban teče. Vsi starti bodo na Glavnem 
trgu. Startnina v predprijavi znaša 15 evrov, od torka, 8. ok-
tobra, dalje je redna startnina 20 evrov. J. P.

Prijave za Veronikin tek so že odprte
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Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – »Ni mi 
lahko pri srcu, a sem se odlo-
čil, da bo letos zadnjič, in ko 
nekaj rečem, se tega držim. 
V organizacijo je bila vpeta 
cela družina in okoli 250 pro-
stovoljcev, brez katerih iz-
vedba tekme na takšnem ni-
voju ne bi bila mogoča. V 
vsako od dvajsetih prireditev 
smo dali svoje srce, ne le jaz, 
temveč vsi, ki smo sodelova-
li. Odslej pa bi rad sebi in 
svoji ekipi omogočil kakšen 
dan dopusta več, saj organi-
zacija takšnega teka zahteva 
ogromno časa in volje, ki 
nam je sicer še ni zmanjkalo, 
a jo bomo usmerili v kašne 
druge projekte,« je povedal 
vodja tekmovanja Dušan Pa-
pež, ki je slovo napovedal že 
lansko leto, a za zdaj še ni 
znano, ali se bo organizacije 
tekmovanja, ki ne predstavlja 
le velikega napora za tekače, 
temveč tudi izjemen podvig 
za organizatorje, morda lotil 
kdo drug.
Tek na Grintovec, ki so ga 
prvič organizirali leta 1996, 
je vse odtlej predstavljal sino-
nim za gorske teke pri nas, v 
teh letih pa je vsako leto pri-
vabil številne domače in tuje 
tekače, ki morajo na desetki-
lometrski progi premagati 
skoraj dva tisoč kilometrov. 
Meja teka se je z leti spuščala, 
letvico pa je najvišje postavil 
Novozelandec Jonathan Wya-
tt, ki je leta 2006 postavil re-
kord proge s časom 1;15:43. 

Tudi letošnjega jubilejnega 
dvajsetega teka se je klub 
slabemu vremenu, zaradi 
česar so morali organizatorji 

cilj prestaviti na Kokrško se-
dlo, udeležilo 247 tekmoval-
cev. Skrajšano šestkilometr-
sko traso s 1200 višinskimi 

metri je najhitreje premagal 
Kranjčan Luka Kovačič, v 
ženski konkurenci pa je bila 
najhitrejša Mojca Koligar. 
»Ciljal sem na prvo mesto, 
saj sem si zmage in naziva 
kralja Grintovca želel, odkar 
sem se začel ukvarjati z gor-
skim tekom,« je povedal 
zmagovalec, ki je s časom 
46:51 premagal drugouvr-
ščenega Timoteja Bečana in 
tretjega Gašperja Bregarja. 
»Upala sem, da bom lahko 
izboljšala lanskoletni čas, 
vendar žal okoliščine niso 
dopuščale teka na vrh,« je 
povedala zmagovalka Mojca 
Koligar.
Tako kot številni drugi tek-
movalci si tudi letošnja 
kralj in kraljica Grintovca 
želita, da bi se tradicija na-
daljevala in bi se tekači lah-
ko tudi v prihodnjih letih 
udeleževali tekov na najvišji 
vrh Kamniško-Savinjskih 
Alp. »Potolažili so me, da 
se iščejo novi organizatorji, 
vesela sem, da si tudi na ob-
čini želijo, da se tradicija 
nadaljuje, tako da pričaku-
jem, da to ni konec, temveč 
je le zadnjič v organizaciji 
Kluba gorskih tekačev Pa-
pež,« je povedala Koligarje-
va, Kovačič pa je dodal: 
»Tek na Grintovec je res 
nekaj posebnega, je legen-
daren, zato upam, da to vse-
eno ni bil zadnji in se bo 
tradicija nadaljevala.«

Tek na Grintovec 
odhaja med legende
Tekači so se konec julija morda še zadnjič podali na tek na Grintovec, saj je Klub gorskih tekačev 
Papež zahtevno gorskotekaško prireditev organiziral zadnjič.

Na startu morda zadnjega teka na Grintovec je bilo 247 tekačev. / Foto: Aleš Senožetnik

Družini Papež je Cene Griljc podaril sliko Grintovca. / Foto: Aleš Senožetnik

Kralj in kraljica Grintovca sta postala Luka Kovačič in 
Mojca Koligar. / Foto: Aleš Senožetnik

Khislstein Kranj
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6
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www.visitkranj.com
Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.

BRADE

Miha Štamcar

Kamnik – Kamničani bodo 
znova tekmovali v štirih tek-
movanjih. Sezono bodo za-
čeli v srednjeevropski ligi, 
nadaljevali v Pokalu Sloveni-
je in v pokalu Challenge, 
šele februarja pa se bodo 
priključili državnemu pr-
venstvu, v katerem bodo na-
skakovali naslov državnega 
prvaka.

Dva meseca napornih 
treningov
Tudi po vrnitvi na kamniško 
klop je Marko Brumen ostal 
zvest svojemu običaju, saj je 
priprave začel natančno dva 
meseca pred prvo uradno 
tekmo v novi sezoni. V letoš-
nji bo to v srednjeevropski 
ligi, ko se bodo Kamničani v 
prvem krogu pomerili z 
ACH Volleyjem. Čeprav je 
bil uradni začetek priprav 
šele v popoldanskih urah, so 
se v dopoldanskih pod vod-
stvom kondicijskega trener-
ja Sama Korošca igralci že 
potili v fitnesu.

»V prvem obdobju priprav 
bomo imeli tedensko od 
deset do dvanajst trenin-
gov, tako da bodo igralci na 
polno obremenjeni. Čaka 
nas prijetno druženje na 
igriščih za odbojko na miv-
ki Pod skalco, razmišljamo 
pa tudi, da bi šli še na Veli-
ko Planino, kamor se bo 
podala tudi naša ženska 
ekipa. Ker imamo na voljo 
štirinajst igralcev, praktič-
no za vsako igralno mesto 
po dva enakovredna, ima-
mo čudovito podlago za 
delo šest na šest, tako da 
bo vsak trening boj za mes-
to v prvi postavi. Na začet-
ku bodo vaje bolj aerobno 
usmerjene in bo tehnika 
podrejena telesni vadbi, po 
drugi strani pa bomo imeli 
trikrat tedensko tudi fitnes 
in dvakrat trening na stadi-
onu, tako da bomo morali 
paziti, da jih ne utrudimo 
preveč,« je o tem, kaj igral-
ce čaka prvi mesec priprav, 
spregovoril Brumen, ki 
prve tekme načrtuje v sep-
tembru.

Odbojkarji začeli 
priprave na sezono
Dva meseca pred začetkom nove sezone je 
Marko Brumen, ki se po treh letih vrača na 
kamniško klop, prvič zbral svoje varovance. Na 
prvem srečanju je bilo vseh štirinajst igralcev, ki 
bodo v sezoni 2019/20 nosili dres Calcita Volleyja.
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                        + poštnina
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V priročniku boste 
našli nasvete o 
tem, kako začutiti 
lahkotnost bivanja, 
najti smisel, kako 
uživati v zrelih letih, 
se rešiti bremen in 
težkih nahrbtnikov 
preteklosti, 
potlačenih čustev. 
Knjiga vsebuje vse, 
kar mora človek 
vedeti, da bi dobro 
živel.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

PONATIS

Bojana Klemenc

Nevlje – Hiša s slamnato 
streho je edinstven muzej 
življenja prednikov na Vo-
diškarjevi kmetiji, Iris in To-
maž Golob pa sta jo po pet-
najstih letih restavriranja le-
tos odprla širši javnosti.
Leta 2004 sta se lastnika 
Vodiškarjeve hiše odločila, 
da jo začneta obnavljati, saj 
sta želela ohraniti to drago-
ceno dediščino. Notranjost 
stavbe s črno kuhinjo je bila 
dobro ohranjena, izredno 
problematična pa je bila sta-
tika hiše. Pri izkopu za dre-
nažo vzdolž stavbe je Iris 
našla veliko količino gospo-
dinjskega odpada, črepinj 
lončenega in steklenega po-
sodja, kovinske dele orodja, 
hišne opreme, osebne pred-
mete pa tudi živalske kostne 
ostanke. Za vse skupaj se je 
izkazalo, da gre za srednje-
veške ostaline, kar je dve leti 
kasneje privedlo do arheolo-
ških izkopavanj. Zaradi sta-
tične šibkosti stavbe so bila 
izkopavanja zelo omejena, a 
navkljub vsemu so arheolo-
gi in domači našli ogromno 
najdb, analize pa so najsta-
rejše predmete opredelile v 
obdobje od 10. do 12. stole-
tja. Na mestu današnje mu-
zejske hiše je v poznem de-
setem stoletju stal dvor, ki je 
bil skupaj s cerkvijo sv. Juri-
ja del posesti kranjskih mej-
nih grofov, ki so imeli 
upravni sedež v Nevljah.

Predmeti pripovedujejo 
zamolčane zgodbe
Najstarejši del hiše je petsto 
let stara klet, skozi stoletja pa 
so stavbi dodajali hišo, črno 
kuhinjo, t. i. štibelc (manjša 
soba) ... V štibelcu, kjer je 
bila prvotno spalnica gospo-
darja, je sedaj urejena arheo-
loška zbirka, ki zajema boga-
to izpovedne predmete od 
slovanske dobe do današnjih 
dni. V črni kuhinji se je prip-
ravljala hrana in je še danes v 

prvotnem stanju s številnimi 
gospodinjskimi predmeti, 
dim pa se je valil na podstre-
ho, kjer so imeli spravljene 
stare skrinje in ostalo kramo. 
V hiši, prostoru za spanje, 
druženje in kmečka opravila, 
si lahko obiskovalec pogleda 
zanimive predmete iz prete-
klosti, ob topli kmečki peči 
pa bo v prihodnje prostor na-
menjen tudi različnim do-
godkom. »Naša želja je ved-
no bila, da se ta stavba pove-
že z življenjem na naši eko-
loški kmetiji in predstavlja 
našo družinsko zgodbo od 
nekdaj do danes,« razlagata 
Iris in Polona Golob, med-
tem ko v hiši pod 'bohkovim 
kotom' treta domače orehe. 
»Zame je bilo najtežje spre-
jeti dejstvo, da po obnovi ne 
bodo nikoli vse stvari take, 
kot so bile, nazadnje smo 
morali nekaj stvari prilagodi-
ti današnjemu času. Zgodilo 
se nam je nešteto trenutkov, 
ko smo obstali in nismo ve-
deli, kako naprej, kaj narediti 
ali kako se pravilno odločiti v 
danem trenutku. Opažam, 

da so imeli nekdaj ljudje zelo 
dober občutek za estetiko, ki 
se v današnjem času izgu-
blja, zato smo imeli pogosto 
posvete s celotno družino, 
kako oblikovati, preurediti ali 
dokončati kakšno stvar. Po-
nosna sem, da nam je s 
skupnimi močmi to zares 
dobro uspelo. Preurejanje te 
stare hiše je bil naš družinski 
projekt, ki je živel z nami to-
liko let. Kot en dodatni ot-
rok,« navdušeno pove Iris, 
Polona pa doda: »Ko se ozi-
ram nazaj, so občutki ne-
opisljivi. Navkljub vsem na-
porom in na trenutke nereš-
ljivim problemom smo vsi 
veseli, da smo se tega lotili in 
pripeljali do te točke.« 

V starinah vidijo trud 
prednikov
»Že od malih nog sem veli-
ka ljubiteljica raziskovanja 
preteklosti, zato mi je bilo 
urejanje domače zbirke v 
neizmerno veselje. Prebrala 
sem ogromno knjig, spra-
ševala naokrog ... S svojo 

radovednostjo in željo po 
raziskovanju sem okužila 
še svojo družino, tako da 
nam je to skupno dolgole-
tno doživetje dalo več kot le 
urejeno muzejsko hišo. Ta 
zgodba nas je veliko naučila 
in nas obogatila,« pripove-
duje Iris.
Prihodnost muzeja je na 
Vodiškarjevi kmetiji zago-
tovljena, saj je z njim pove-
zana vsa družina. Za zdaj 
dve generaciji, ki sta v zad-
njih letih vzljubili, spoznali 
in ohranili spomin na pre-
tekle dni. Vodiškarjev mu-
zej je postal Irisina strast. 
»To te zasvoji!« se nasmeh-
ne in ponosno pogleda na-
okrog. Načrtov ji ne zmanj-
kuje. V prihodnje namera-
vajo pod razstavljene ekspo-
nate dodati podnapise, da 
se bodo obiskovalci lažje 
znašli. A zgodb, ki jih Iris 
tako srčno pripoveduje ob 
vodenju po muzeju, zagoto-
vo ne oživi noben podnapis 
muzejskega eksponata. To 
preprosto moraš doživeti, 
videti in slišati.

Vodiškarjeva hiša 
postala muzej
Na sprehodu skozi čas v Vodiškarjevi kmečki hiši v Nevljah, ki je pred kratkim odprla svoja vrata 
obiskovalcem

Pri prenovi hiše je sodelovala vsa družina: Iris, Tomaž, Žan, Polona in Klara Golob. 

V črni kuhinji je na ogled veliko starih gospodinjskih stvari. V štibelcu je nameščena arheološka zbirka. / Foto: Bojana Klemenc

Tatvina žetonov iz avtomata za pranje vozila
Neznanec je v Podgorju z neznanim predmetom odprl klju-
čavnico na avtomatu za pranje vozil in odtujil žetone v vred-
nosti 150 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Zaseg kolesa z motorjem   
V Kamniku smo ustavili mladoletnega voznika, ki je vozil 
kolo z motorjem brez veljavnega vozniškega dovoljenja, za-
radi česar mu je bilo kolo z motorjem začasno zaseženo in 
odpeljano v hrambo. Zoper mladoletnega kršitelja sledi ob-
dolžilni predlog na pristojno sodišče.

Tatvina denarnice z vsebino   
Neznani storilec je izkoristil nepazljivost turista, državljana 
Nizozemske, in v Termah Snovik z recepcije ali vhoda v ba-
zen odtujil denarnico, v kateri je imel oškodovanec doku-
mente in denar. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Glasna glasba
S strani občana iz Kamnika smo bili obveščeni o glasni glas-
bi iz kamniškega bazena. Policisti so na samem kraju ugo-
tovili kršitev in izdali plačilni nalog po Zakonu o javnem 
redu in miru.

Poskus vloma v vozilo
V Stahovici je neznani storilec s primernim orodjem na 
vzvod skozi prednja desna vrata parkiranega vozila posku-
šal vlomiti, vendar je od dejanja odstopil. Po zbranih obves-
tilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Vlom v vozilo
Na makadamskem parkirišču na izhodišču za slap Orglice v 
Kamniški Bistrici je neznanec vlomil skozi prednja desna 
vrata parkiranega vozila ter iz denarnice v predalu pred so-
voznikom odtujil denar. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Tatvina iz avtobusa  
Neznani storilec je iz avtobusa last Arriva-Kam-bus iz bla-
gajne odtujil denar in črn nahrbtnik z različnimi dokumenti 
in s tem oškodoval podjetje. Sledi zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Drzna tatvina  
Znani storilec je izvedel drzno tatvino iz odklenjenega sta-
novanja v času, ko je bil oškodovanec doma, v kopalnici, in 
iz predsobe odtujil usnjeno moško torbico z vsebino. Oško-
dovanec je nato sam zasledil storilca, pri katerem je našel 
svojo denarnico z vsebino in ga zadržal do prihoda poli-
cistov. Zoper znanega storilca sledi kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo.
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INFORMACIJE: Terme Snovik - Kamnik d.o.o.    I    T: 01 83 44 100    I    E: info@terme-snovik.si   I   I : www.terme-snovik.si

Mlinarstvo  
skozi čas  
v Tuhinjski dolini
 
sobota, 24. 8., in 
nedelja, 25. 8. 2019

ETNOLOŠKI DNEVI V TERMAH SNOVIK

 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 23. avgusta, ob 18. uri, Park Evropa

Kulinarični petek
Za glasbo bo poskrbela skupina Šinobusi.

Petek, 30. avgusta, ob 18. uri, Park Evropa

Kulinarični petek
Za glasbo bo poskrbela skupina Skalp.

VELIKA PLANINA 

Sobota, 17. avgusta in 24. avgusta, od 10.30 do 13.30, 
Gradišče

Voden ogled Velike planine

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 17. avgusta in 24. avgusta, od 18. do 20. ure, 
Spodnji angleški park

Mantra Gajatri 
Čistost uma je znak ponavljanja Mantre Gajatri. S ponavljanjem Man-
tre Gajatri širimo božansko svetlobo v nas in izven nas ter prebujamo 
intuitivne moči. Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. 
Delavnica bo izvedena ob vsakem vremenu.

Nedelja, 18. avgusta in 25. avgusta, od 17.30 do 19.00, 

pri otroškem igrišču
Joga v parku

Plača se vstopnina v park. Rekreacija je brezplačna. 

Sobota, 17. avgusta, od 10. do 12. ure, otroško igrišče

Ustvarjalna delavnica s štampiljkami
Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si 
do petka, 16. avgusta, do 12. ure.

Prireditve v avgustu

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
avgustu? ter tudi v elektronskem mesečni-
ku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v 
vaš elektronski predal. Prijave preko obraz-
ca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne 
strani www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/Vpis-
Dogodka.

Četrtek, 29. avgust, do 31. avgusta

Filmski večeri v Arboretumu
Arboretum Volčji Potok je bil s svojimi edinstvenimi parkovnimi 
razgledi izbran kot kulisa za film Dolina miru (1956). Ob obeležju 100. 
obletnice rojstva režiserja filma Franceta Štiglica bomo film predvaja-
li prav na samem prizorišču, kjer je nastajal – v Arboretumu Volčji 
Potok. Več o sporedu na naši spletni strani. V primeru dežja bo dogo-
dek prestavljen.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 23. avgusta, ob 20. uri, vrt Frančiškanskega 
samostana v Kamniku

Kamniške zgodbe
Pripovedovalski večer je namenjen ohranjanju zgodb iz naše bližnje 
okolice. Pripovedovali bodo Anže Slana, Matic Maček, Ljuba Lajmiš, 
Goran Završnik in Rok Kosec, Nataša Pivec, Jožica Hribar, Breda 
Podbrežnik Vukmir. Pela bo Marinka Golob ob glasbeni spremljavi 
Antona Semprimožnika. Več informacij na www.kam.sik.si. 

ATELJE NAROBE SVET

Vsak torek in četrtek v juliju in avgustu,  

od 10. do 11.30, Atelje Narobe Svet
Z glino je fino

Obvezne prijave v ateljeju ali na mojca.zalik@gmail.com in  
041 540 342. Cena delavnice: 15 evrov

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 24. avgusta, in nedelja, 25. avgusta,  

od 10. do 16. ure, Terme Snovik
Etnološki dnevi – Mlinarska dediščina Tuhinjske doline

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK

Petek, 23. avgusta, ob 18. uri in sobota, 24. avgusta,  

ob 9. uri, igrišča in bazen Pod skalo

11. Kvadratlon Kamnik
Zaključek ob 21. uri v Pool baru s skupino Made in Yugoslavija

FOTO KLUB KAMNIK

Sreda, 21. avgusta, od 20. uri, Samčev prehod

Lepa razstava

PRODUCENTSKA HIŠA POSNETEK

Nedelja, 18. avgusta, ob 21. uri, Glavni trg

Zakleta bajta 
Projekcija slovenskega celovečernega igranega družinskega filma  
oziroma komedije

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – V slo-
venskih hribih že vse poletje 
poteka prostovoljna akcija 
Gluhi strežejo v planinskih 
kočah, ki je ali pa še bo za-
znamovala poletni utrip v 
petnajstih kočah. Akcijo so 
prvič organizirali lani in je 
naletela na odličen odziv 
tako med gluhimi in nagluš-
nimi kot med slišečimi. Pos-
lanstvo akcije, ki jo organizi-
rata odbor Planinstvo za in-

valide/osebe s posebnimi 
potrebami Planinske zveze 
Slovenije (PZS) in Mladin-
sko društvo za osebe z okva-
ro sluha VKLOP/IZKLOP, 
je omogočiti polno dosto-
pnost in vključevanje gluhih 
in naglušnih v družbeno 
okolje ter pokazati, da so 
gore dostopne za vse, tudi 
gluhe in naglušne. V soboto 
in nedeljo, 7. in 8. sep-
tembra, bodo gluhi tako 
stregli tudi v Kamniški koči 
na Kamniškem sedlu.

Gluhi bodo stregli tudi 
na Kamniškem sedlu

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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4 6 7 1 3 5 9 8 2
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REŠITEV
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Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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6 4 3 5 9 7 1 8 2

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Kamnik – Roman Končar in producentska hiša Posnetek va-
bita na projekcijo filma Zakleta bajta, ki bo v nedeljo, 18. 
avgusta, ob 21. uri na Glavnem trgu. Dogodek se bo odvijal 
v okviru projekta »60 let življenja – 6 celovečernih filmov – 6 
snemalnih lokacij«. »Zamisel zanj je porojena kot ena sama 
iskrena srčnost, v želji, da bi nekatere izmed mnogoštevil-
nih slovenskih celovečernih filmov, ki jih je v svojem življe-
nju kot avtor ali kot producent pomagal soustvariti jubilant 
Roman Končar, ponovno približali javnosti, in sicer na na-
čin, ki ni ravno 'običajna slovenska izvedbena stalnica',« 
pravijo organizatorji. Dogodek je brezplačen. J. P.

Projekcija filma Zakleta bajta

Volčji Potok – Čarobni dan, ki ga organizira Zavod Zaupanje z 
Barbaro Novak na čelu, bo v nedeljo, 1. septembra, v Arbore-
tumu praznoval svoj deseti rojstni dan. Najmlajše bodo zaba-
vale kreativne in plesne delavnice, gibalne urice, športni izzivi, 
številne predstave ter dogodivščine, polne glasbe in čarobnih 
doživetij. Na velikem glasbenem odru bodo nastopili: Nuša 
Derenda, Omar Naber, Rebeka Dremelj, Eva Černe, Nuška 
Drašček, Alenka Gotar, Regina, Anže Šuštar, Pepel in kri, pev-
ska šola Alenke Gotar, glasbeni studio Osminka in drugi. Ča-
robni oder bo zasedla tudi pisana druščina raznih drugih izva-
jalcev, med njimi Dunking Devils in čarodej Toni. J. P.

Čarobni dan praznuje deseti rojstni dan
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ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame 

Janje Kelava
bi se radi zahvalili podjetju Eta Kamnik, sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki so jo pospremili na zadnji 
poti. Radi bi se zahvalili tudi župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred. Iskrena hvala vsem za darovano cvetje 
in sveče. 

Otroci Marjan, Drago in Anica

ZAHVALA

Odšel si od nas,
več te ni in to boli, boli …
A med nami boš vedno ti,
saj ostale so tvojih pridnih rok sledi. 

Franc Kavčič
(1937–2019)

Ob izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znan-
cem za vse besede tolažbe, izraze sožalja ter podporo. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

V 89. letu nas je zapustila naša 
draga mama Micka

Marija Kladnik
rojena Tonin

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna 
sožalja, za darovane svete maše, cvetje in sveče. Posebna 
zahvala p. Bogdanu, p. Pashalu, p. Lovrencu, p. Franci-
ju in g. župniku Luki Demšarju za sočutno opravljen 
pogrebni obred in svete maše. Zahvaljujemo se osebju 
Doma starejših občanov Kamnik za skrbno nego med 
njenim bivanjem v Domu. Hvala vsem, ki ste bili del nje-
nega življenja in ste jo imeli radi, in vsem, ki jo boste 
skupaj z nami ohranili v lepem spominu in zanjo molili.

Vsi njeni
Kamnik, julij 2019

ZAHVALA

Naš dom je prazen, v sobi je tišina.
Povsod te iščejo naše oči,
v naših srcih je bolečina,
ker tebe, ljuba mama, več ni. 
Mirno in tiho si zaspala,
v nebeško kraljestvo se podala,
v mislih z nami vedno boš ostala. 

Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila  
naša draga mama, babica, sestra in teta 

Frančiška Lombergar
rojena Žebaljec, po domače Grošanova mama

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za darovano cvetje, sveče, iskren stisk 
rok in svete maše. Posebna zahvala Zdravstvenemu 
zavodu Revita Komenda, Nevrološki kliniki Ljublja-
na, Romanu Dacarju iz Patronažne službe Kamnik za 
nego in moralno oporo v času bolezni, Komunalnemu 
podjetju Kamnik, gospodu župniku Luki Demšarju za 
lepo opravljen pogrebni obred, prijatelju Mihi Zabretu 
za sodelovanje pri obredu in pevcem kvarteta Grm za 
ganljivo petje. 
Našo mamo bomo ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni
Perovo, julij 2019

ZAHVALA

Ati, vesel si bil, kadar smo te obiskali,
sedaj pa žalost je boleča,
ko te ni več med nami,
delo, žalost in bolezen
tvoje je bilo življenje.
(Narodna)

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi  
ati, mož, brat in stric 

Filip Kern
iz Kamnika

Iskrena zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sve-
če in spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala  
dr. Jermanovi, sestri Mateji in patronažni službi, gospo-
du župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za 
zapete žalostinke in trobentaču.
 
Žalujoči sin Bogdan z družino, žena Olga in sorodstvo

Kamnik, julij 2019

ZAHVALA 

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši.

V 92. letu se je od nas poslovila 

Justina Sovinšek
rojena Rems

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo 
se kvartetu Grm, g. župniku za opravljen mašni obred 
in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA

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

V 94. letu je tiho zaspala  
naša draga

Ana Potočnik
iz Zgornjih Stranj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in svete maše. Zahvala g. župnikoma za lepo opravljen 
obred, pevcem in pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
 

Žalujoči vsi njeni
Julij 2019

ZAHVALA

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

Tončka Sovinšek
(1942–2019) iz Zakala

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovana 
sredstva za Ljubhospic Ljubljana, stiske rok in sočustvo-
vanja ob naši neizmerni bolečini. Lepo se zahvaljujemo 
zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani 
in Ljubhospicu. Posebna zahvala gre gospodu župni-
ku Antonu Prijatelju za lepo opravljen pogrebni obred. 
Zahvala pevcem Grm in trobentaču ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Julij 2019

JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

www.pogrebnik.si

Jasna Paladin

Snovik – Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina va-
bijo na etnološke dneve v 
Termah Snovik, ki bodo le-
tos posvečeni mlinarski de-
diščini v Tuhinjski dolini. V 
soboto, 24. avgusta, bo v 
mobilnem prireditvenem 
prostoru od 10. do 16. ure 
tržnica, delavnica s peko 
kruha in žemljic, pohod in 
ogled ostankov mlinov ob 

potoku Snovišek, zvečer pa 
še predstava KUD Ivan Can-
kar Šmartno v Tuhinju Sli-
kar na vasi. Osrednja prire-
ditev z naslovom Ob bistrem 
potoku je mlin – brez moke 
ni kruha bo v nedeljo, 25. av-
gusta, ob 15. uri. Obiskoval-
cem bodo predstavili po-
stopke pridelave in predela-
ve žit, izdelavo testenin, 
preizkuse v prepoznavanju 
žit ter degustacijo in prodajo 
izdelkov iz moke. 

Mlinarska dediščina 
Tuhinjske doline

Jasna Paladin

Velika planina – Sobota, 3. 
avgusta, je bila na Veliki pla-
nini znova v znamenju trni-
ča, k odličnemu vzdušju pa 
je letos pripomoglo tudi 
lepo poletno vreme.

Obiskovalci sami 
izdelovali trniče
Na Veliko planino se je po-
dalo veliko domačih in tujih 
obiskovalcev, nekateri le na 
pohod, drugi na voden ogled 
z lokalnim vodnikom, zelo 
veliko obiskovalcev pa se je 
udeležilo brezplačne delav-
nice izdelave trniča, ki je 
pred Preskarjevim muze-
jem potekala od 11. do 14. 
ure. Ta posebni sir, značilen 
le za Veliko, Malo in Gojško 

planino, danes izdelujejo le 
še redki posamezniki. Pri-
pravo mase ter celoten po-
stopek izdelave trniča in ok-
rasitve s t. i. pisavami sta 
obiskovalcem predstavili 
Sonja Koprivšek s  kmetije 
Pr' Gabršk  ter  Tatjana Ko-
želj s kmetije Pr' Španc.
Še posebej veliko tujih po-
hodnikov sta s svojimi tipič-
nimi oblačili na dogodek 
privabila tudi pastirja, v not-
ranjosti Preskarjevega mu-
zeja pa so si obiskovalci lah-
ko ogledali predmete, ki jih 
je pastir nekoč uporabljal za 
pridelavo skute, ter osnovne 
pripomočke za vsakodnevno 
uporabo, različno obutev, 
oblačila ter druge predmete 
iz lesa, ki so jih v času pašne 
sezone na planini izdelovali 
pastirji.

Dan trniča  
na Veliki planini
Kulturno dediščino na Veliki planini ohranjajo 
med drugim z zdaj že tradicionalnim dogodkom, 
ki je bil tudi letos zelo dobro obiskan.
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  ZAHVALA

Veliko stiskov rok, sočutnih  
besed in objemov smo bili  
deležni ob slovesu našega 
najdražjega moža, očka, ata, 
dedka, tasta, brata, svaka in strica

Karla Bernota
1936–2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, bratu, sose
dom, kolektivu OŠ Stranje, sodelavcem in prijateljem iz 
LMŠ, sodelavcem iz podjetja Aqua viva, gasilkam in ga
silcem PGD Kamniška Bistrica, članicam ženske sekcije 
prostovoljk in znancem, ki ste ga v tako velikem števi
lu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in 
sveče, nam izrekli iskreno sožalje, nas objeli in čutili z 
nami. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pev
cem Župnije Stranje in kvartetu Grm, govorniku Nejcu 
Koželju in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri po
grebni slovesnosti.

Vedno boš z nami …
Radi te imamo.

Žena Anica, hči Karla z družino in sin Andrej z družino

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
in čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

Svojo življenjsko pot je v 86. letu 
sklenil naš dragi

Jožef Potočnik
Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
se zahvaljujemo, da ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. 
Posebna zahvala gospodu župniku Pavlu Piberniku za 
lepo opravljen pogrebni obred, kvartetu Grm za občute
no zapete pesmi slovesa in pogrebni službi KPK.

 
Vsi njegovi
Julij 2019

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

Utrujena od bolezni se je od nas poslovila naša draga 
mami, stara mama, prababica in tašča

Marija Mestek
22. 3. 1924–12. 7. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče, daro
vano cvetje in svete maše. Hvala patru Franciju za lepo 
opravljen obred ter pevcem in trobentaču. Zahvala tudi 
celotnemu osebju DSO Kamnik, posebej pa se zahvalju
jemo dr. Jani Plavc in sestri Emi za dolgoletno zdravlje
nje in pomoč ter maminima prijateljicama Rezki Drolc 
in Milki Rotar, ki sta ji z obiski in druženji krajšali urice.
Vsem, ki ste našo mami pospremili na zadnji poti, še 
enkrat najlepša hvala.

Vsi njeni
Julij 2019

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

V 92. letu se je od tega sveta poslovil  
naš dragi someščan

Maksimilijan Žargi
(22. 8. 1927–19. 7. 2019)

Na zadnjo pot smo ga pospremili 22. julija 2019 v dru
žinskem krogu, zahvaljujemo pa se vsem, ki ste ga po
znali, mu lepšali življenje in ga imeli radi. Zahvaljujemo 
se DSO Kamnik, kjer je preživel zadnja štiri leta svojega 
življenja, za vso skrb za njegovo dobro počutje. Hvala g. 
župniku, pevcem, trobentaču ter KPK za lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala tudi vsem, ki se ga boste spomi
njali še naprej.

Vsi njegovi
Julij 2019

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
ko mine čas,
ko srce obstane,
rodi se večnost,
ki ostane.

V 89. letu se je od nas po težki bolezni poslovil  
naš dragi oče, ata, tast, svak, prijatelj

Jakob Bergant
z Duplice pri Kamniku

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem, sosedom za izrečene besede, darovane sveče, po
darjeno cvetje. Zahvala Domu starejših občanov Ka
mnik in tamkajšnemu osebju za vso skrb in nego našega 
očeta Jakca – tako so ga klicali. Hvala njegovemu vnuku 
Borutu za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste ga imeli 
radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
V naših srcih še živiš.

Žalujoči: hči Mojca z možem Igorjem in vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti je umrla

Julijana Šuštar 
zdravnica, upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, znancem in 
sosedom za izrečene besede sožalja. Hvala g. župniku iz 
Šmarce za poslednji obisk. Posebna zahvala velja nego
valkam Pristana za njihov human, prisrčen in prijateljski 
odnos do pokojnice. Prisrčna hvala tudi Petri in Silvi.

Mož Milan
Kamnik, julij 2019

V 86. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Julijana Šuštar
upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, v juliju 2019

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega ata

Ivana  
Trobevška
z Županjih Njiv

se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili v poslo
vilni vežici in ga pospremili na zadnjo pot. Posebej se 
zahvaljujemo župniku Antonu Prijatelju in sosedi Mari 
Mlakar za poslovilne besede, dr. Janezu Juhantu za so
delovanje pri pogrebnem obredu in cerkvenemu zboru 
za poslovilno pesem. Hvaležni smo sosedom in sorod
nikom za nesebično pomoč in podporo, ki ste nam jo 
nudili v teh težkih dneh.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Človek nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 89. letu starosti je mirno za
spala naša mami, tašča, mama, 
prababica in teta

 Veronika Petek
 (1930–2019)

 iz Godiča

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in sosedom za darovane sveče, sv. maše in 
stiske rok. Hvala urgentni službi Zdravstvenega doma 
Kamnik, patronažni sestri Katarini za pomoč in oskr
bo na domu, njeni zdravnici dr. Plavc in sestri Emi za 
pomoč. Iskrena hvala tudi prijaznemu osebju prevo
zov Meri ter zaposlenim Zavoda Pristan, ki ste za našo 
mamo tako lepo skrbeli. Hvala gospodu župniku za lep 
poslovilni obred ter pevcem kvarteta Grm in trobentaču 
Marjanu. Prav tako bi se radi zahvalili g. Jožetu Romša
ku za čustveno prebrane poslovilne besede. Zahvala gre 
tudi Komunalnemu podjetju Kamnik za spoštljivo slovo.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
 

 Žalujoči vsi njeni
 Julij 2019

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,  
in življenje ni, kar druži nas.  
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.

Utrujen od bolezni je za vedno 
zaspal naš ljubi

Mirko Škrajnec
Ropetov Mirko iz Volčjega Potoka

Hvala vsem, ki ste našemu Mirku v dneh njegovega 
življenja stali ob strani, mu pomagali s svojimi deli in 
dobrimi mislimi ter ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala g. Stanku Cerarju, dr. Mariji Ta
deji Ježek, g. Radu Margoletu, ge. Alenki Žurbi, g. Ro
manu Žurbiju. Hvala zdravnici Olgi Ložar, dr. med., 
patronažnim sestram za strokovno delo in pomoč pri 
oskrbi na domu. Zahvala gre tudi g. župniku Luki 
Demšarju, g. župniku Pavlu Juhantu in Komunalne
mu podjetju Kamnik za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala za izrečene besede sočutja, tolažbe in pomoč, 
darovane sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše.

Vsi njegovi



16 petek, 16. avgusta 2019

Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Duplica – Letos avgusta 7 Burger iz Kamnika praznuje peti 
rojstni dan. Andrej in Mojca Žvanut (na fotografiji) sta se 
odločila, da za peto obletnico pripravita zabavo, ki jo je v 
večernih urah praznične sobote nadgradil še koncert: za 
pravo rokovsko vzdušje so poskrbeli najprej dolenjski De
Beat, sledili so Moravčani Mates, višek pa je zagotovo pred
stavljal nastop prepoznavnega benda San Di Ego. A. B.

Peti rojstni dan 7 Burgerja

Jasna Paladin

Tunjice – Praznik Krajevne 
skupnosti Tunjice, ki ga v 
spomin na 19. julij, ko je 
bilo pred 122 leti v kraju us
tanovljeno najstarejše dru
štvo v Tunjicah – Društvo 
skupne pomoči – je bil letos 
nekaj posebnega.
Novo vodstvo krajevne skup
nosti se je namreč odločilo, 
da v ospredje postavi kuma
re, ki so v kraju zelenjava s 
posebnim statusom. »V 
Tunjice so velike sorte ku
mar prišle po drugi svetovni 
vojni in najmanj štirideset 
kmetij v kraju jih je gojilo. 
Ženske so jih iz Tunjic v ko
šarah nosile v Kamnik na 
tržnico, še sam se spomi
njam, da so bile nekatere 
dolge tudi po sedemdeset 
centimetrov. Gojenje kumar 
je bil v tistih letih za marsi
katero kmetijo v kraju način 
preživetja. Za zimo so jih 
shranjevali v kisu, a tako, da 
so jih naribali in shranili v 

desetlitrske steklene kozar
ce, skupaj s poprom in šalot
ko. Ko pa je v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja ku
marice začela vlagati kam
niška Eta, so tunjiški kmetje 
gojili tudi male kumare za v 
kis. Praktično pri vsaki hiši 
so jih gojili,« nam je povedal 
predsednik Krajevne skup
nosti Tunjice in pobudnik 
festivala Valentin Zabavnik. 
In zakaj kumare tako dobro 
uspevajo prav v Tunjicah? 
»Zaradi ugodne kamninske 
sestave in vlažne zemlje. 
Kumare namreč potrebujejo 
veliko vlage, a ne z zaliva
njem, saj s tem liste napade 
plesen, pač pa neposredno 
iz zemlje,« še pove in nada
ljuje, da so se časi spremeni
li in da danes v kraju ni več 
kmetije, ki bi se preživljala s 
kumari. Želijo si, da bi se 
krajani zavedali zgodovine 
in bi se kumaram spet bolj 
posvečali. 
Zato tudi Festival tunških 
kumar, ki so ga pripravili na 

travniku ob šoli in so se ga 
– kljub dopustom in novo
sti, ki še nima tradicije – 
udeležili številni Tunjičani. 
Kumare, ki so jih prinesli, je 
ocenjevala petčlanska komi
sija (Sašo Mikuš, Uroš Stele, 
Aleš Sluga, Tone Kancilija 
in Marinka Štupar), dela pa 
so imeli kar veliko, saj so se 
posvetili 25 primerkom, kar 
je za prvi tovrstni dogodek 
veliko, so ugotavljali organi
zatorji, tudi zato, ker letos 
kumare dozorevajo vsaj dva 
tedna kasneje kot običajno.
 »Ocenjevali bomo dolžino, 
obseg, število semen, trdoto 
lupine, barvo, okus, glad
kost, kosmatost …« je hitel 
naštevati Sašo Mikuš in ob 
tem pripravljal zapleteno 
orodje za merjenje ukrivlje
nosti in drugih lastnosti ku
mar, in ko ni več mogel za
drževati smeha, je le priz
nal, da gre predvsem za 
družaben dogodek, katerega 

namen je krajane zbližati, 
sprostiti in nasmejati, pa 
tudi nahraniti, saj so obisko
valce pozvali, naj na druže
nje prinesejo tudi jedi iz ku
mar, ki bodo zamenjale na 
podobnih dogodkih nepo
grešljive čevapčiče. Tako so 
se na stojnicah znašle tople 
kumare, napitek iz kumar, 
limon in mete, namočenih v 
vodi, smuti iz kumar, kisle 
kumarice … Nekateri kraja
ni so se na ta dan celo oblek
li v zeleno, v barvo kumar pa 
so pred leti pobarvali tudi 
klopi, ki jih uporabljajo na 
različnih prireditvah.
Kumare, ki so sodelovale pri 
ocenjevanju, so poimenovali 
po njihovih glavnih lastno
stih: pikasta, hladna, čvrsta, 
anatomska, zelena, mla
dostna … Vsi sodelujoči so 
prejeli priznanja, nato pa so 
se družili še dolgo v večer. 
In še ena zanimivost iz 
Tunjic. »Dogodek smo pri

pravili brez gostincev in 
brez ansambla, kar se je iz
kazalo za zadetek v polno. 
Glasna glasba onemogoča 
pogovor, mi pa smo se lahko 
povsem spontano družili, se 
pogovarjali, se veselili in kar 

sami kaj zapeli. Tako mladi 
kot stari. Tako bomo nada
ljevali tudi v prihodnje, kot 
seveda tudi s festivalom ku
mar, ki bo postal tradiciona
len,« je naš pogovor zaklju
čil Valentin Zabavnik.

V Tunjicah ponosni na kumare
V Tunjicah so ob svojem krajevnem prazniku letos prvič pripravili Festival tunških kumar, s katerim želijo opozoriti na kulinarični pa tudi etnološki pomen 
te zelenjave v kraju, kjer kumare še posebej dobro uspevajo.

Predsednik Krajevne skupnosti Tunjice in pobudnik 
festivala Valentin Zabavnik / Foto: Jasna Paladin

Uroš Stele je na festival na pokušino prinesel tople 
kumare. / Foto: Jasna Paladin

Predsednik ocenjevalne komisije Sašo Mikuš / Foto: Jasna Paladin

Tunjice so bile po drugi svetovni vojni znane po velikih 
kumarah, nekaj zanimivih primerkov smo lahko videli tudi 
na prvem Festivalu tunških kumar. / Foto: Jasna Paladin


