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OBČINSKE NOVICE

Svetniki na zadnji seji 
v tem mandatu
Občinski svetniki so sprejeli 
že tretji rebalans letošnjega 
proračuna. Občina posojila v 
višini 6,6 milijona evrov za 
gradnjo OŠ Frana Albrehta 
letos ne bo vzela, saj name-
ravajo dela začeti prihodnje 
leto.
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KULTURA

Ivan Vavpotič, velikan 
portreta
Prva predstavitev del slikarja 
Ivana Vavpotiča v rojstnem 
mestu je vsekakor vredna 
ogleda.
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ŠPORT

Veronikin tek dobila 
domačinka
Klemen Bojanc je lansko 
zmago ubranil z novim re-
kordom, v ženski konkurenci 
pa je zmagala domačinka 
Nuša Mali.
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Jasna Paladin

Kamnik – Edini kamniški 
hotel, ki so ga zaradi stečaja 
zaprli sredi poletja pred šti
rimi leti in do nedavnega 
neuspešno prodajali na 
dražbah, bo znova oživel.
Tako napoveduje novi las
tnik, podjetje Sicom hoteli 
iz Ljubljane, ki je v stoodsto

tni lasti častnega konzula 
Ukrajine v Sloveniji Sandija 
Brezovnika. Hotel so sep
tembra kupili od največjega 
stečajnega upnika, banke 
Sberbank, za kakšno ceno, 
ne povedo.

Nadaljevali bodo žlahtno 
tradicijo
Čeprav je stavba nekaj let 
samevala in je nekdanji po
tencialni kupec, upokojeni 
kamniški notar Janez No
vak, pred dvema letoma ku
poprodajno pogodbo za na
kup hotela razveljavil, ker 
naj bi bilo v njem preveč 
skritih napak, v družbi Si
com hoteli pravijo, da je 
pregled pokazal, da je stav
ba v dobrem stanju in bo 

potrebnih le nekaj manjših 
vlaganj. 
»Hotel bo odprt v nekaj te
dnih, ko bodo končana nuj
no potrebna vzdrževalna 
dela, preverjeno delovanje 
hotelskih sistemov ter obli
kovana ekipa. Kamničane in 
prebivalce okolice vabimo 
na obisk že pred uradnim 
odprtjem, ki bo z manjšo 

prireditvijo ob začetku Vese
lega decembra, do takrat bo 
hotel postopoma odprl pre
nočitvene zmogljivosti, bar 
in restavracijo. Vsebina ho
telske ponudbe bo nadalje
vanje žlahtne tradicije tega 
hotela kot enega od osred
njih mestnih turističnokuli
naričnih lokacij,« so nam 
odgovorili v družbi Sicom 
hoteli in dodali, da bodo z 
zagonom poslovanja tudi 
zaposlovali. Oglase za nova 
delovna mesta so že objavili.
Novi lastniki z oživljanjem 
zaprtih hotelov že imajo ne
kaj izkušenj; prav v teh dneh 
svoja vrata odpira tudi Hotel 
Cubis v Lendavi, ki je bil po
dobno kot Malograjski dvor 
zaprt več let in so ga prav 
tako kupili.

Malograjski dvor 
ima novega lastnika
Hotel je kupilo podjetje Sicom hoteli, svoja vrata 
pa naj bi odprl čez nekaj tednov.

»Hotel bo odprt v nekaj tednih, ko bodo 
končana nujno potrebna vzdrževalna dela, 
preverjeno delovanje hotelskih sistemov ter 
oblikovana ekipa.«

Jasna Paladin

Kamnik – Denacionalizacij
ski postopek za nekatere ne
premičnine na območju ob
čine Kamnik, ki so bile v le
tih po drugi svetovni vojni 
nacionalizirane Agrarni 
skupnosti Meščanska korpo
racija Kamnik (MKK), teče 
že več kot dvajset let. Nekaj 
postopkov je bilo sicer že 
pravnomočno zaključenih, 
odprta pa ostajata dva, ki sta 
za Kamnik najpomembnej
ša – Žale in občinska stavba.
V zadnjem letu sta občinska 
uprava in MKK pospešila 
pogajanja v zvezi z odprtimi 
postopki, saj je v interesu 
vseh, da se zaključijo kar 
najhitreje. Ker pa sodni mli
ni meljejo zelo počasi (po
stopek je bil ponovno vrnjen 
na prvostopenjski organ – 
Upravno enoto Kamnik), so 
se vpleteni odločili, da je 
najbolj smiselno skleniti po
ravnavo, kar jim omogoča 
tudi zakon. 
Tako je bil med strankama 
že dosežen sporazum, na 
osnovi katerega bi Občina 
Kamnik dokončno ostala 
lastnica preostalih zemljišč 
na območju kamniških Žal 
(glede katerih je denacionali
zacijski postopek še v teku), 
kot nadomestilo pa bi MKK 
izplačala znesek v višini 141 
tisoč evrov. Gre za zemljišča 
v skupni velikosti približno 
21 tisoč kvadratnih metrov, 
katerih vrednost po GURS 
znaša okoli 132 tisoč evrov. 
Direktorica občinske uprave 
Maja Sušnik pojasnjuje, da 
druge možnosti kot porav
navo občina niti nima. »Do
končen izid oziroma zaklju
ček denacionalizacijskega 
postopka je v tem trenutku 

nemogoče napovedati. Na
vedena zemljišča Občina 
Kamnik nujno potrebuje, 
saj je omenjeno območje 
namenjeno razširitvi osred
njega mestnega pokopališča 
ter parkovni ureditvi, zato 
smo se odločili slediti javne
mu interesu. Res je sicer, da 
v postopku še ni bilo do
končno ugotovljeno, za kate
re dele omenjenih zemljišč 
obstajajo ovire za vračilo v 
naravi, za katere dele pa ovi
re niso izkazane, a iz razlo
ga racionalnosti je vsekakor 
bolj smiselno skleniti porav

navo kot pa čakati na izid 
postopka in morebitnih pri
tožb,« je povedala in izrecno 
poudarila, da bo postopek s 
poravnavo zaključen, saj sta 
se stranki dogovorili, da v 
zvezi z zemljišči, ki so pred
met sporazuma, druga zo
per drugo nimata nikakršnih 
odškodninskih ali drugač
nih zahtevkov več. Odpoved 
velja tudi za morebitne prav
ne naslednike ter za morebi
tne odškodninske zahtevke 
glede navedenih zemljišč po 
končanem postopku denaci
onalizacije.

Ker gre za zadevo, ki je za 
Kamnik izjemnega pome
na, so o njej razpravljali in 
glasovali tudi svetniki. Iz 
razprave je bilo razbrati, 
da tovrstnim odškodninam 
sicer niso naklonjeni, se 
pa zavedajo, da časa obči
na nima več, saj na poko
pališču že zmanjkuje pro
stora. Predlog sklepa o po
ravnavi so podprli s 17 gla
sovi za in enim proti, ne
kaj svetnikov se je glasova
nja vzdržalo.
Sporazum bo podpisan še v 
tem letu.

Občina do pokopališča 
s poravnavo
Čeprav denacionalizacijski postopek za vrnitev zemljišča na Žalah Meščanski korporaciji Kamnik teče 
že desetletja, je bil ponovno vrnjen v obravnavo na prvo stopnjo. Sodni postopki se tako utegnejo 
vleči še leta ali celo desetletja, česar pa si občina preprosto ne more privoščiti. Prostora za pokope 
namreč hitro zmanjkuje in edina možnost je bila skleniti poravnavo. Občina bo Meščanski korporaciji 
Kamnik v zameno za zemljišča plačala 141 tisoč evrov.

Pokopališče na Žalah bodo lahko širili, a mora občina zato skleniti 141 tisočakov vredno 
poravnavo z Meščansko korporacijo Kamnik. / Foto: Jasna Paladin

ZANIMIVOSTI

Srečujejo se že četrt 
stoletja
V piceriji v središču Kamnika 
se enkrat mesečno sestaja 
prav zanimiva skupina – 
upokojeni delavci Zdravstve-
nega doma Kamnik. In to že 
polnih petindvajset let.
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Jasna Paladin

Kamnik – Svetniki so imeli 
na dnevnem redu svoje zad-
nje seje v tem mandatu 13 
točk, a so kljub temu zase-
danje končali hitro, saj raz-
prave skorajda ni bilo.
Uvodoma so za predstavni-
ka ustanovitelja v svetu Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik potrdi-
li  Boštjana Resnika, podali 
so soglasje k Statutu Javne-
ga zavoda Mekinjski samo-
stan in potrdili spremembo 
cen programov za predšol-
sko vzgojo, in sicer v enoti 
Tinkara, kjer so štiriurni 
poldnevni program na željo 
staršev podaljšali v šestur-
nega in s tem zapolnili vsa 
prosta mesta, kar sicer pri-
naša podražitev, a bo ta vse-

eno cenejša, kot če bi obči-
na morala plačevati nezase-
dena mesta.
Do sprememb je prišlo na 
postavki o uporabi prora-
čunske rezerve za leto 2018. 
Za sanacijo podora v Podstu-
dencu je treba zagotoviti 125 
tisoč evrov – in ne sto, kot so 
sprva načrtovali. Druga 
sprememba pa je denar za 
sanacijo zemeljskega plazu 
v Košišah (45 tisoč evrov), ki 
se je sprožil maja letos. 
Svetniki so sprejeli tudi 
tretji rebalans letošnjega 
proračuna. Iz proračuna je 
občina izločila najem kredi-
ta v višini 6,6 milijona 
evrov za gradnjo Osnovne 
šole Frana Albrehta, ki jo 
sicer nameravajo začeli pri-
hodnje leto. Del še niso 
mogli začeti, saj še vedno 

niso dobili gradbenega do-
voljenja (vloga je vložena), 
prav tako je treba sprejeti še 
investicijski program in iz-
peljati razpis. Ne glede na 
to na tej proračunski po-
stavki ostaja 415 tisoč evrov. 
Občina ima za to veliko in-
vesticijo tudi poseben sklad 
za šole, v katerem je bilo ob 
koncu avgusta slabih 1,5 
milijona evrov.
Rebalans prinaša še vrsto 
prerazporeditev, so se pa 
svetniki v razpravi dotaknili 
le nekaterih. Obnova kuhi-
nje na Starem gradu bo ob-
čino stala 320 tisoč evrov, 
obregnili pa so se tudi ob 
visoke stroške pravkar pre-
novljene Maistrove ulice. 
Znesek obnove je zrasel na 
kar 680 tisoč evrov, pri če-
mer so zgolj arheološka iz-

kopavanja na delu Glavne-
ga trga stala 141 tisočakov. 
Občina je z rebalansom za-
gotovila tudi denar (340 ti-
soč evrov) za odkup prosto-
rov, ki jih na Ljubljanski 
cesti prodaja Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje. Del 
prostorov že v tem trenutku 
koristi Glasbena šola Ka-
mnik. V isti nepremičnini je 
tudi kotlovnica, s pomočjo 
katere se ogrevajo prostori 
nekaterih sosednjih objek-
tov, ki so v lasti Občine Ka-
mnik oziroma njenih javnih 
zavodov.
V drugi obravnavi je bil 
sprejet OPPN za območje 
KA-133 Novi trg (nasproti 
GSŠRM), v prvi obravnavi 
pa OPPN z oznako VK-10 
(na Vrhpoljah) in OPPN OŠ-
01 Oševek.

Šestindvajseta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Svetniki na zadnji seji 
v tem mandatu
Občinski svetniki so sprejeli že tretji rebalans letošnjega proračuna. Občina posojila v višini 6,6 
milijona evrov za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta letos ne bo vzela, saj nameravajo dela začeti 
(šele) prihodnje leto.

Jasna Paladin

Golice – Slovesnost v Goli-
cah so člani Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda pripravili ob spo-
minskem obeležju, posveče-
nem Manevrski strukturi 
narodne zaščite občine Ka-
mnik.
Z njim želijo ohraniti spo-
min na čase osamosvojitve-
ne vojne, ko je po odvze-
mu   orožja v letu 1991 ob-
činsko vodstvo Manevrske 
strukture narodne zaščite 
občine Kamnik zagotavljalo 
orožje in strelivo in uvedlo 
tajno skladiščenje. Nalogo 

tajnega skladiščenja so v ob-
dobju od maja 1990 do juni-
ja 1991 v Tuhinjski dolini 
sprejele  družine Poljanšek 
iz Zgornjega Tuhinja,   
Šimenc iz Stebljevka  in 
Urankar iz Snovika. Po po-
novni vzpostavitvi Teritori-
alne obrambe v občini Ka-
mnik (oktobra 1990) so 
orožje hranili tudi na domo-
vih družin Pestotnik s Pšaj-
novice,  Žavbi iz Lasene-
ga in Žibert iz Rakitovca.
Takratne čase sta zbranim 
krajanom in članom druže-
nja v nagovorih osvetlila 
predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-

menda mag. Zvonko Cvek 
in podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi, prireditev pa je 
zaznamoval tudi kulturni 
program, za katerega so 
poskrbeli veterani Men-
geške godbe, učenci Osnov-
ne šole Šmartno v Tuhi-
nju  in  Podružnične šole 
Zgornji Tuhinj ter  Ljudski 
pevci iz Tuhinjske doline.
Ker pa letos mineva petde-
set let delovanja Teritorial-
ne obrambe in dvajset let 
delovanja Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda, bo oktober za kam-
niške veterane še zelo 

pester. Vabijo vas na dva 
dogodka. V torek, 23. okto-
bra, ob 19. uri bodo v Knji-
žnici Franceta Balantiča 
Kamnik predstavili zbor-
nik z naslovom Ne pozabi-
mo!, v petek, 26. oktobra, 
pa ob 18. uri v Domu kul-
ture Kamnik skupaj z Ob-
čino Kamnik in Policijskim 
veteranskim društvom Se-
ver – odbor Kamnik prip-
ravljajo proslavo ob dnevu 
suverenosti. Slavnostni go-
vornik bo general Ladislav 
Lipič, ob orkestru sloven-
ske Policije s pevko Alenko 
Godec pa bodo kulturni 
program obogatili kam-
niški umetniki.

Slovesnosti kamniških veteranov 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda je v začetku oktobra pripravilo 
tradicionalno slovesnost v Golicah, prihodnji teden pa vabijo na še dva dogodka, s katerima bodo 
obeležili petdesetletnico delovanja Teritorialne obrambe in dvajsetletnico delovanja združenja. 
Predstavili bodo tudi zbornik.

Predsednik združenja mag. Zvonko Cvek / Foto: Jasna Paladin Slavnostni govornik Igor Žavbi / Foto: Jasna Paladin

Andrej Kotnik

Kamnik – Zbirko razglednic 
z območja občin Kamnik in 
Komenda knjižnica načrtno 
gradi že skoraj dve desetle-
tji. Trenutno obsega skoraj 
sedemsto večinoma starej-
ših razglednic. Knjižnica 
gradivo pridobiva predvsem 
z nakupi in darovi. Zbirko 
razglednic smo leta 2017 fi-
zično preuredili, na novo 
popisali, označili z znaki 
knjižnice, digitalizirali in 
shranili v novo namensko 
embalažo, s čimer smo traj-
no zaščitili dragoceno in na 
trgu vse težje dostopno gra-
diva. Za zaščito gradiva je 
pomembna tudi objava gra-
diva na spletu, saj se z njo 
bistveno zmanjšuje potreba 
po pregledovanju fizičnega 
gradiva, hkrati pa je vsebina 
na voljo vsem.

Iskanje po spletni zbirki
Na spletni strani razglednic 
je mogoče iskanje po njihovi 
vsebini, saj so vse objavljene 
razglednice opremljene z 
naborom ključnih besed, ki 
so del obširnega geslovnika, 
ki obsega imena krajev, ime-
na založnikov in fotografov, 
imena nekaterih zgradb ter 
številna stvarna poimenova-
nja. Iskalnik omogoča tudi 
dodatno filtriranje pridoblje-
nih rezultatov glede na več 
parametrov, ki jih uporab-
nik lahko izbere.
Objavljeno gradivo predsta-
vljajo razglednice iz obdobja 
od konca osemdesetih let 
19. stoletja do konca šestde-
setih let dvajsetega stoletja 
in ni več zaščiteno po slo-
venski zakonodaji, ki ureja 
področje avtorskih pravic, 
ali pa je bilo objavljeno z do-
voljenjem nosilcev teh pra-
vic. Razglednice smo objavi-
li tako, da iz njih ni mogoče 
razbrati vsebine dopisova-
nja, imen ter naslovov poši-
ljateljev in prejemnikov. Oh-
ranili smo tiste elemente, ki 

vsebujejo zanimive infor-
macije o kulturi časa, v kate-
rem so nastale. 
V opisih nekaterih razgle-
dnic bodo uporabniki našli 
tudi spletne povezave do nji-
hovih biografskih člankov v 
Kamniško-komendskem bi-
ografskem leksikonu (www.
leksikon.si), ki prav tako na-
staja v kamniški knjižnici. 

Ureditev zbirke
Ob preureditvi leta 2017 
smo zbirko razglednic raz-
delili v sedem ločenih enot: 
pet geografskih (Kamnik, 
Kamnik – okolica, Alpsko 
področje z dolino Kamniške 
Bistrice, območje sedanje 
občine Komenda in Tuhinj-
ska dolina z Motniško kotli-
no) in dve posebni – fotogra-
fije blejskega fotografa Be-
nedikta Lergetporerja (1845-
1910) in razglednice z ume-
tniškimi motivi. Fotografije 
Benedikta Lergetporerja 
niso razglednice v pravem 
pomenu besede, saj niso 
bile namenjene pošiljanju, 
ampak promociji njegove 
fotografske dejavnosti. Štiri-
najst dragocenih Lergetpo-
rerjevih fotografij s konca 
osemdesetih let 19. stoletja, 
ki se nanašajo na kamniški 
prostor, je knjižnici podaril 
Aleksander Sarnavsky 
(1934–2010).

Široke možnosti uporabe
Z objavo razglednic na sple-
tu Knjižnica Franceta Ba-
lantiča Kamnik daje upo-
rabnikom dostop do drago-
cenega gradiva, ki ima velik 
kulturnozgodovinski po-
men za naše lokalno okolje 
in širše. Spletna stran Prej-
mi pozdrav je pripravljena 
tako, da bo v prihodnosti 
mogoča tudi objava angle-
ške različice. 
Upamo, da bodo uporabniki 
novo spletno publikacijo 
naklonjeno sprejeli in znali 
izkoristiti možnosti, ki jih 
ponuja.

Stare razglednice 
že na spletu
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik na spletni 
strani Prejmi pozdrav (www.prejmipozdrav.si) 
predstavlja starejši del svoje domoznanske zbirke 
razglednic.
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Jasna Paladin

Kamnik – Turistični delavci 
se v teh dneh veselijo sta-
novskih priznanj in prešte-
vajo visoke številke letošnje 
poletne sezone – in tako je 
tudi v Kamniku.
Kot sporočajo z Zavoda za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik, je bila letošnja po-
letna sezona znova rekor-

dna. »Po podatkih Statistič-
nega urada Republike Slo-
venije je Kamnik z okolico 
v treh poletnih mesecih 
(junij, julij in avgust) obi-
skalo 15.058 turistov, ki so 
skupaj opravili 46.447 no-
čitev. Neposredna primer-
java s prejšnjimi leti zaradi 
spremembe metodologije 
ni možna, vsekakor pa ve-
lja, da se Kamnik krepi kot 
privlačna turistična desti-
nacija. Vrhunec sezone si-

cer še vedno ostaja avgust, 
ko je Kamnik obiskalo 
6419 turistov, ki so opravili 
20.745 nočitev. Predvsem 
narašča število tujih gostov, 
saj je razmerje med tujimi 
in domačimi turisti letos 
poleti znašalo 81 proti 19 v 
prid prvih. Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik veliko pozornosti po-
sveča promociji Kamnika 
kot turistične destinacije 
na tujih trgih. Letos se je 

okrepilo sodelovanje pred-
vsem na italijanskem in an-
gleškem trgu. Z obiskom 
turističnih agentov iz Kitaj-
ske pa je Kamnik prisoten 
kot del turistične ponudbe 
tudi izven Evrope,« pravi 
Samo Trtnik in dodaja, da 
so letošnje poletje zabeleži-
li tudi visok obisk TIC toč-
ke na Glavnem trgu in ka-
pelice na Malem gradu. 
Tako je junija, julija in av-
gusta TIC točko na dan v 

povprečju obiskalo skoraj 
šestdeset turistov.
Na zavodu opažajo tudi iz-
redno veliko zanimanja tu-
jih in domačih medijev ter 
blogerjev in vplivnežev na 
družabnih omrežjih za 
obisk Kamnika in njegovih 
turističnih destinacij.
Uspešna poletna sezona pa 
se je razpotegnila tudi v je-
senske mesece, saj je sep-
tembra TIC točko obiskal 
1101 turist, kar je 51 odstot-
kov več kot septembra lani. 
Prav tako turisti tudi v okto-
bru sprašujejo po razpolo-
žljivih kapacitetah v kampih 
in penzionih po poteh na 
Veliko planino in po izposo-
ji koles.

Posebno priznanje Ivanu 
Hribarju
Na Dnevih slovenskega tu-
rizma, ki so jih med 8. in 10. 
oktobrom gostili v Portoro-
žu, so podelili tudi vrsto pri-
znanj; dveh so se razveselili 
v Termah Snovik. Pobu-
dnik, dolgoletni direktor in 
danes prokurist Term Sno-
vik Ivan Hribar je prejel pri-
znanje za izjemen prispevek 
k razvoju slovenskega turiz-
ma, produkt Term Snovik – 
Kneippova bosonoga pot – 
pa je prejel nagrado za naj-
boljšo tematsko pot po oceni 
Turistične zveze Slovenije.

Turistična priznanja 
tudi v Kamnik
Na osrednjem dogodku slovenskega turizma Dnevih slovenskega turizma so se dveh odmevnih 
priznanj razveselili v Termah Snovik. Letošnja poletna turistična sezona je bila v občini znova rekordna.

Ivan Hribar (desno) je prejel posebno priznanje za izjemen 
prispevek k razvoju slovenskega turizma. 

Jasna Paladin

Gozd – »Res mi je v veselje, 
da vas lahko pozdravim na 
Gozdu na ta poseben dan. Za 
gasilce in tudi vse krajane je 

danes praznik, saj smo po 82 
letih delovanja v naše gasil-
sko društvo končno pripeljali 
novo, sodobno opremljeno 
gasilsko vozilo, ki nam bo 
služilo vrsto let. S to opremo 

in s to tehnologijo bomo zdaj 
sposobni posredovati na 
vseh intervencijah, primerno 
sodobnemu času in zahtev-
nemu terenu, ki ga pokriva-
mo. S prihodom vozila nis-

mo pridobili samo mi, gasil-
ci, temveč tudi lokalna skup-
nost, krajani KS Črna in 
prebivalci vseh ostalih obmo-
čij okoli nas – pa tudi občina 
in Gasilska zveza Kamnik, 
saj se je z današnjim dnem 
število cistern v občini pove-
čalo še za eno – za goško,« je 
bil 5. oktobra zvečer na slove-
snosti pred gasilskim do-
mom vznesen predsednik 
PGD Gozd Simon Golob.
Pot do prihoda vozila sicer 
ni bila lahka. Približno dve 
tretjini za nakup več kot 
dvesto tisoč evrov vredne so-
dobno opremljene gasilske 
cisterne GVC 16/25 na 
MAN-ovem podvozju, so 
člani PGD Gozd uspeli ob 
pomoči podpornikov in 
botrov zbrati sami, jih pa v 
prihodnje čaka še ena velika 
investicija, saj bodo morali 
povečati in posodobiti tudi 
svoj gasilski dom, zagotoviti 
bo treba tudi novo garažo.

Novo vozilo za PGD Gozd
Gasilci in krajani Gozda so se po 82 letih delovanja PGD Gozd razveselili novega in sodobno 
opremljenega gasilskega vozila.

Prihod novega gasilskega vozila GVC 16/25 na Gozd so pospremili številni krajani, ki so si 
z zanimanjem ogledali tudi njegovo notranjost. / Foto: Jasna Paladin

Nagrajena Kneippova 
bosonoga pot je dolga 
3,2 kilometra, speljana 
je ob obstoječi poti 
Palčka Snovička in 
vključuje različne 
elemente Kneippove 
terapije.
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Jasna Paladin

Kamnik – Svetnica Lara Je-
mec (LMŠ) je na občinsko 
upravo naslovila vprašanja, 
povezana z delom občinske-
ga oddelka za razvoj in inve-
sticije, ki je bil ustanovljen v 
tem mandatu, in črpanjem 
nepovratnih sredstev iz EU.
O tem, koliko nepovratnih 
sredstev je občina prejela v 
zadnjih štirih letih, sta ji po-
ročali Barbara Strajnar, višja 
svetovalka za razvojne pro-
jekte, in Katja Kunstelj, višja 
svetovalka za reševanje prav-
nih zadev: »Oddelek za ra-
zvoj in investicije vključuje 
Občino Kamnik v različne 
evropske programe in prido-
biva nepovratna sredstva iz 
različnih skladov. Za uspeš-
no črpanje sredstev se prip-
ravljajo in izvajajo kakovo-
stni projekti, ki jih občina 
potrebuje, obenem pa se pri 

pripravi vlog na javne razpi-
se upošteva finančne zmo-
gljivosti občine. Slednja 
mora namreč običajno pro-
jekte sofinancirati v zahteva-
ni višini ter biti hkrati fi-
nančno sposobna založiti 
sredstva za izvedbo projek-
tnih aktivnosti do povračila 
sredstev, kar lahko traja več 
mesecev. V tem mandatu je 
Občina Kamnik uspešno 
pridobila (in že počrpala ozi-
roma bo počrpala) približno 
17,2 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev (od tega 12,8 
milijona evrov za nadgra-
dnjo čistilne naprave ter iz-
gradnjo vodovoda in kanali-
zacije in 4,4 milijona evrov 
za preostale projekte).«
Kot je na seji občinskega 
sveta še pojasnila Barbara 
Strajnar, se občina do konca 
finančne perspektive 2014–
2020 nadeja še vsaj dveh 
milijonov evrov.

Iz EU sedemnajst 
milijonov evrov

Občina Kamnik je bila v zadnjem mandatu 
uspešna pri črpanju evropskega denarja.

Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik 
in 

veteranske in domoljubne organizacije  
občine Kamnik 

 
občanke in občane vabijo na  

osrednjo komemorativno slovesnost 
ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, 
ki bo v torek, 30. oktobra 2018, ob 16. uri 

na kamniških Žalah pri spomeniku padlim v NOB 
in padlim v prvi svetovni vojni.

 
Ob prisotnosti zastavonoš ter predsednikov in predstavnikov 
veteranskih in domoljubnih organizacijah občine Kamnik  
bo zbrane nagovoril slavnostni govornik, podžupan v zača-
snem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi. 

V kulturnem programu bodo nastopili Mestna godba  
Kamnik, Prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik,  
program pa bo povezoval Tone Ftičar.

Venec bosta k spomeniku padlim v NOB položila podžupan  
v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi in pred
sednik ZZB NOB Kamnik tov. Dušan Božičnik. 

Ostale komemoracije ob 1. novembru, dnevu spomina na 
mrtve in padle v drugi svetovni vojni, bodo naši predstavniki 
krajevnih odborov NOB izvedli skupaj s kamniškimi osnovni
mi šolami v petek, 26. oktobra 2018, v terminih:

	  pri spomeniku ustreljenih talcev v Črni ob 11.30,
	  pri spomeniku padlih v NOB v Zgornjih Stranjah  
  ob 10.30,
	  pri Podružnični šoli Sela ob 11.30,
	  v Motniku ob 11.30,
	  v Špitaliču ob 12. uri
	  pri spomeniku ob Kulturnem domu na Duplici ob 9. uri,
	  v Šmarci ob 10. uri,
	  v Rudniku ob 10.30,
	  v Mostah ob 11. uri,
	  v Nevljah pri Osnovni šoli ob 11. uri,
	   v Tuhinjski dolini pri spomeniku 192 padlim borcem 

NOB na Prevojah se bomo s slovesnostjo poklonili  
v četrtek, 1. novembra 2018, ob 9. uri.

 Dušan Božičnik, 
 predsednik ZZB NOB Kamnik 

V četrtek, 1. novembra 2018, se bo podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana Igor Žavbi ob 10. uri skupaj s 
predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih 
organizacij občine Kamnik s položitvijo vencev pred  
osrednje kamniške spomenike poklonil žrtvam, padlim v 
vojnah. Ob 10. uri pa bo k spomeniku Rudolfa Maistra  
venec  položil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije 
Marjan Šarec.
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Jasna Paladin

Kamnik – Telekom Sloveni-
je, ki je investitor gradnje 
javnega komunikacijskega 
omrežja visokih hitrosti na 
območju občine Kamnik 
skupaj s svojim izvajalcem 
podjetjem GVO iz Ljublja-
ne, obstoječe bakreno 
omrežje na območju občine 
Kamnik nadgrajuje z optič-
nim omrežjem že od leta 
2015. Pri tem v sodelovanju 
z občino večina del poteka s 
sočasnimi posegi v preosta-
lo infrastrukturo v okviru 
občinskih investicij.
Občina Kamnik pri izvedbi 
projekta sodeluje kot lastnik 
zemljišč, po katerih poteka 
gradnja večjega dela TK-
-omrežja. »Pred začetkom 
izvedbe so vse tri stranke 
sklenile tripartitno pogodbo, 
v kateri so določeni pogoji 
za sklenitev služnostnih po-
godb na zemljiščih v lasti 
Občine Kamnik, ki ne pose-
gajo v cestno telo, pogoji za 

pridobitev cestnih soglasij 
za zemljišča, ki posegajo v 
cestno telo, ter ostali pogoji, 
ki jih je treba zagotoviti pri 
posegih v zemljišča, ki so v 
lasti Občine Kamnik. Za po-
seganje na zemljišča, ki niso 
last Občine Kamnik, pa 
mora investitor pridobiti 

ustrezno soglasje posame-
znega lastnika; v nekaterih 
primerih je, kolikor je bilo 
možno, pomagala tudi Obči-
na Kamnik. Kjer pa se z la-
stniki nikakor ni dalo dogo-
voriti, je Telekom spremenil 
traso, v skrajnem primeru 
pa opustil predvideno grad-
njo TK-omrežja na določe-
nem območju,« so nam na 
občini odgovorili na vpraša-

nje, ali so seznanjeni s teža-
vami krajanov Fužin, ki v 
zvezi z optiko za zdaj poslu-
šajo le obljube. 
Bralka nas je namreč opozo-
rila, da so bila gradbena dela 
za vzpostavitev optičnega 
omrežja na njihovem obmo-
čju izvedena že marca, tak-

rat pa so stanovalci dobili 
informacijo, da se bodo na 
omrežje lahko priklopili v 
roku dveh do treh tednov, 
zato so številni že sklenili 
naročniške pogodbe. Ker se 
po dveh mesecih ni nič pre-
maknilo, so povprašali na 
Telekomu in prejeli obvesti-
lo, da bo priklop možen v 
treh mesecih, a ta tudi da-
nes še ni možen.

Kje se zatika in zakaj obljube 
niso izpolnjene, smo povpra-
šali na Telekomu Slovenije. 
»V sklopu zagotavljanja op-
tičnih povezav na območju 
Fužin so bila predhodno pot-
rebna dela za nadgradnjo ob-
stoječih povezav z name-
nom, da zagotovimo za-
dostno zmogljivost in prepu-
stnost omrežja, s čimer 
bomo uporabnikom zagoto-
vili višje in stabilnejše hitro-
sti prenosa podatkov. Na ob-
močju Fužin so nadaljnja 
dela predvidena v obdobju 
naslednjih dveh mesecev. Če 
bo sodelovanje lastnikov ze-
mljišč pri izvajanju gradbe-
nih in montažnih del nemo-
teno, bodo prebivalci posa-
meznih ulic na območju Fu-
žin predvidoma do konca 
leta lahko naročili komuni-
kacijske storitve. Dela bodo v 
celoti zaključena prihodnje 
leto. Občanom, ki so prejeli 
drugačne informacije, se 
iskreno opravičujemo,« so 
nam sporočili.

Čakajo optično omrežje
Prebivalci z območja Fužin so nas opozorili, da se na optično omrežje še vedno ne morejo priključiti, 
čeprav jim je bilo to obljubljeno že spomladi.

Če bo sodelovanje lastnikov zemljišč nemoteno, 
bodo prebivalci posameznih ulic na območju 
Fužin komunikacijske storitve lahko naročili 
predvidoma do konca leta.
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DušanPapež,kandidatzažupanaObčine
Kamniksledigeslu»Dobroje,karzdružu
je.«Takokotdelujevvsakdanjemživljenju
–spoštljivo instrpno, takoseobnaša tu
divpolitiki.V lokalnopolitikojemočneje
vpetvzadnjihštirihletih,kojebilčlanob
činskegasvetaintudivodjaSvetniškesku
pineListaDušanaPapeža.Takojedodobra
spoznaldelovanjeobčineinneizkoriščene
možnostizarazvojnašegaKamnika.

»Na vo li tvah za žu pa na Ob či ne Kam nik bom na
sto pil s pod po ro svo je li ste kan di da tov za ob čin ski 
svet, se stav lje no iz vseh ge ne ra cij in raz lič nih izo
braz be nih pro fi lov. Pod po ro mo ji kan di da tu ri sta iz
ra zi la tu di lo kal na od bo ra So ci al nih de mo kra tov in 
Stran ke Alen ke Bra tu šek.«
Du šan Pa pež je po djet nik, or ga ni za tor, špor tnik po 
du ši, do brot nik. Pre pri čan je, da je po ve zo va nje 

raz lič nih znanj, lju di in pre pri čanj pra va me ša ni ca 
za uspeh. Tre ba se je po go var ja ti, pri slu hni ti raz
lič nim mne njem in naj ti naj bo ljšo re ši tev. V svo
jem po dje tju se je na u čil pre vze ma ti od go vor no sti, 
ka te ri se žu pan ne mo re izog ni ti. Na žu pan skem 
me stu je po tre bna vi zi ja in do lo če na me ra drz no sti, 
brez te ga po dje tje ali ob či na zač ne ta na za do va ti. 
Da si upa, je do ka zal z or ga ni za ci jo sve tov ne ga in 
evrop ske ga pr ven stva v gor skih te kih na Ve li ko pla
ni no, ko je znal k pro jek tu pri teg ni ti pro sto vo ljce in 
sku paj z nji mi ter dru ži no or ga ni zi ra ti do go dek, ki 
je tu ri stič no pro mo vi ral Ve li ko pla ni no in naš Kam
nik. Ve li ka pla ni na ima pri Du ša nu Pa pe žu po se bno 
me sto in za to je v vo lil nem pro gra mu za pi sa no, da 
bo Ob či na Kam nik sku paj z dr ža vo pri pra vi la ma
te ri a le za vpis Ve li ke pla ni ne na sez nam sve tov ne 
de di šči ne UNE SCO.
»Naš in moj pro gram te me lji na šti rih ele men tih, na 
ka te rih lah ko gra di mo uspe šno ob či no. V pri pra vo 
pro jek tov in de lo va nje ob či ne je po tre bno pri teg ni ti 
vse ge ne ra ci je. V ob či ni je tre ba vse po ten ci a le, ki 
jih ima mo ta ko v člo ve ških vi rih kot v na rav nih da
no stih, po ve za ti in jih usme ri ti v bo ljši stan dard za 
vse in za raz voj ob či ne. Vo de nje ob či ne mo ra bi ti 
tran spa ren tno in si ste ma tič no: kot po djet nik bom 
znal skr bno pre te hta ti po ra bo sred stev in naj ti re
zer ve, ki bo do usmer je ne v no ve pro jek te. Bo lje bo 
po tre bno iz ko ri šča ti ob sto je ča evrop ska sred stva 
in se pri pra vi ti na no vo fi nan čno per spek ti vo EU 
2021–2027. Med pr vi mi na lo ga mi no ve ga žu pa na 
bo in ve sti ci ja v OŠ Fra na Al bre hta in spro ži tev po
stop kov, da se ver ni del nek da nje smo dni šni ce po
sta ne ze le ni pro stor me sta.«
»Ver ja mem, da lah ko pre ko zdru že va nja, po ve zo
va nja zna nja in iz ku šenj, pred vsem pa za u pa nja 
in od go vor ne ga de la, sku paj so us tvar ja mo pri jaz
no ob či no lju dem in go spo dar stvu, z vi zi jo po sta ti 
čim bolj sa mo o skr bna ob či na na po dro čju de lov nih 
mest, ener gi je, hra ne in vo de.«
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ZA ŽUPANA
Štefan Virjent

Mag. Julijana Bizjak Mlakar

Marjetka Osenar Drolc

Janko Loboda

Demir Adrović

Vido Kregar

Frenk Vengust

Jožef Romšak

Darka Skalar

Mija Gorjup

Majda Repnik

 Nov dom za starostnike, dnevno varstvo in 
 medgeneracijski center. 
· Novo OŠ F. Albrehta, telovadnico, zdravo hra-
no v šolah, čisto pitno vodo, čisto okolje.
· Ureditev območja nekdanje smodnišnice 
skladno z razvojnimi potrebami občine. 
· Izgradnjo kolesarskih poti, zaprtega bazena,  
infrastrukturo za najmlajše.
· Dostopno športno infrastrukturo, pogoje za 
druženje in aktivnosti mladih.
· Varne prometne poti, pločnike, trajnostno 
prometno ureditev občine.
· Zmanjšanje socialne in zdravstvene ogrože-
nosti občanov. 
· Nova neprofi tna stanovanja; krepitev dru-
štvenih dejavnosti, gasilstva, prostovoljstva. 
· Spodbude podjetništvu, kmetijstvu, turiz-
mu, kulturi, oživitvi Šutne.
· Spodbude za nova delovna mesta, razvoju 

podeželja, ohranitvi hribovskih kmetij.
· Učinkovitejše vodenje občine, nadzor nad 
porabo javnih sredstev, participativni proračun.

ZA OBČINSKI SVET 29 KANDIDATOV

Za našo občino Kamnik
IZKUŠENI. ODLOČNI. ODGOVORNI.
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Jasna Paladin

Kamnik – Potem ko sta se 
nedavno že predstavila Ma-
tej Slapar in Sandi Uršič, o 
čemer smo pisali v prejšnji 
številki, je svoje kandidature 
v minulih dneh najavilo še 
pet kandidatov za župana.
Dušan Papež je novinarje in 
svoje podpornike povabil 
kar na Veliko planino. Loka‑
cija srečanja ni naključje, saj 
Papež velja za velikega ljubi‑
telja Velike planine, tam pa 
je organiziral tudi svetovno 
in evropsko prvenstvo v gor‑
skih tekih, prireditvi, s kate‑
rima je dokazal, da je kos 
velikim projektom. Novinar‑
sko konferenco je pripravil v 
okrepčevalnici Skodla na 
zgornji postaji nihalke, glav‑
ne točke svojega programa 
pa predstavil s kratkimi fil‑
mi. Kot je poudaril, bi kot 
župan občino vodil podjetni‑
ško, odgovorno in sistema‑
tično, in sicer ob sodelova‑
nju in združevanju vseh ge‑
neracij. Poudaril je pred‑
vsem razvoj Velike planine, 
športnega turizma, območja 
nekdanje smodnišnice, pod‑
jetništva in središča Kamni‑
ka, pod njegovim vodstvom 
bi občina v prihodnjem letu 
prenovila OŠ Frana Albreh‑
ta in zagotovila sodobno 
športno dvorano, pozornost 
bi med drugim namenil sa‑
mooskrbi z lokalno hrano in 
obnovi lokalnih cest. »Sem 
človek dejanj. Vse, kar sem 
naštel, bomo izpeljali. Pro‑
gram je ambiciozen, a verja‑
memo, da uresničljiv, tudi 
ob podpori zasebnih investi‑
torjev; z nekaterimi smo že 
v stiku,« je poudaril Papež. 
Za župana se bo potegoval 
kot kandidat svoje stranke 
Lista Dušana Papeža, podpr‑
la pa sta ga tudi lokalna od‑
bora SAB in SD.
Matjaž Zorman je kandida‑
turo najavil tik po spektaku‑
larnem skoku z domnevno 
najvišje lovske opazovalnice 
na svetu v Slovenia Eco Re‑
sortu, katerega lastnik je. 
Povedal je, da ga je stranka 
SDS, katere kandidat je, h 
kandidaturi nagovarjala ne‑
kaj časa, dokončno pa se je 
za to odločil, ker je nekaj dni 
pred tem dobil odločbo, s 
katero mu je Občina Ka‑
mnik dogodek prepovedala, 
in sicer zato, ker so imeli 
letos teh dogodkov preveč in 
zato preveč obremenjujejo 
okolje. »S takšnimi stališči 
občinske uprave se seveda 
ne strinjam, in če bom žu‑
pan, takšnih odločb ne bo 
več. Zato kandidiram,« je 
povedal na novinarski kon‑
ferenci. Dodal je, da so v Ka‑
mniku potrebne spremem‑
be, tako v razmišljanju kot v 
dejanjih. »Pogledal sem si 
programe protikandidatov, 

vsi bomo morali izpeljati po‑
dobne stvari, in sprašujem 
se, kdo je vsega tega sposo‑
ben. Moji poudarki so delo, 
razvoj in ustvarjanje pogo‑
jev za gospodarsko rast, ra‑
zvoj podjetništva, gostinstva 
in turizma. Svojo vizijo ra‑
zvoja občine predstavljam 
brez nakladanja in nereal‑
nih obljub, naj govorijo re‑
zultati. Obrnimo Kamnik v 
svet,« je povzel svoj pro‑
gram.
Svojega kandidata ima tudi 
stranka DeSUS, ki si za žu‑
pana želi Štefana Virjenta. 
Novinarsko konferenco so 
pripravili na sedežu stranke 
v Ljubljani. Virjent, doma s 
Kužne, s ponosom pove, da 
pripada eni najstarejših dru‑
žin na Kamniškem. S svo‑
jim dosedanjim delovanjem 
je znan ne le v lokalni skup‑
nosti, ampak tudi širše. Iz‑
kušnje v podjetništvu si je 
nabiral kot podjetnik in di‑
rektor večjega podjetja, uve‑
ljavil pa se je tudi z delom v 
civilni družbi. Med drugim 
je bil predsednik Lovske 
zveze Slovenije, trenutno je 
predsednik Čebelarskega 
društva Kamnik. Kot je pou‑
daril, si bo kot župan priza‑
deval za pridobitev za‑
dostnih kapacitet za domsko 
oskrbo in za dementne ter 
finančno dostopno dnevno 
varstvo, ureditev območja 
nekdanje smodnišnice, iz‑
gradnjo nove OŠ Frana Al‑
brehta s telovadnico, izgra‑
dnjo kolesarskih poti, 
zmanjšanje socialne in 
zdravstvene ogroženosti ob‑
čanov, pridobitev novih 
neprofitnih stanovanj za 
mlade, spodbujanje razvoja 
podeželja in kmetijstva ter 
ohranitev hribovskih kmetij, 
bolj učinkovito vodenje ob‑
čine in mnogo drugega.
Igor Žavbi je svojo kandida‑
turo najavil v prostorih 
stranke LMŠ na Duplici. 
Žavbi je zadnji mandat že 
poklicni podžupan in velja 
za tesnega sodelavca Marja‑
na Šarca, zato je ob izvolitvi 
slednjega v parlament postal 
podžupan v začasnem opra‑
vljanju funkcije župana. Kot 
pravi, je delo zelo dobro 
spoznal, zato ve, katere ob‑
ljube so realne in katere ne. 
»Občino Kamnik čaka še og‑
romno dela. Prvo takšno sta 
zagotovo gradnja nove OŠ 
Frana Albrehta in gradnja 
težko pričakovanega špor‑
tnega igrišča, istočasno pa 
bo treba poskrbeti tudi za 
POŠ Vranja Peč in POŠ 
Gozd. Poleg tega bo treba 
poskrbeti za štiristo kilome‑
trov cest, ki so v zelo slabem 
stanju, in nadaljevati grad‑
njo pešpoti in kolesarskih 
stez s pomočjo evropskih 
sredstev,« je poudaril. Priza‑
deval si bo tudi za ustanovi‑

tev Regijskega parka Kam‑
niško‑Savinjske Alpe, prav 
tako ima načrte v severnem 
delu smodnišnice, kjer po 
njegovem mnenju občina še 
ni izgubila vseh možnosti. 
Igor Žavbi bo v primeru iz‑
volitve verjetno župan, ki bo 
imel najtesnejše povezave s 
predsednikom vlade in tako 
tudi ministrstvi in drugimi 
državnimi institucijami, saj 
je ne nazadnje tudi pod‑
predsednik vladajoče stran‑
ke LMŠ.
Kot zadnji od sedmerice pa 
se je na novinarski konfe‑
renci minuli petek predsta‑
vil najstarejši in tudi najiz‑
kušenejši – Anton Tone 
Smolnikar, ki je občino vo‑
dil že štiri mandate, med le‑
toma 1994 in 2010. »Verje‑
tno ste bili vsi začudeni, da 
sem se po osmih letih 'do‑
pustovanja' ponovno odločil 
za politiko,« je svojo novi‑
narsko konferenco v hostlu 
Pod skalo začel Anton Tone 
Smolnikar, ki je bil župan 
Kamnika že takrat, ko se 
marsikdo, ki bo šel letos na 
volitve, ni še niti rodil. Kot 
glavni razlog za vnovično 
kandidaturo je navedel ne‑
zadovoljstvo, da kar nekaj 
projektov, ki jih je sam začel 
že pred osmimi leti, še ved‑
no ni končanih. Omenil je 
gradnjo OŠ Frana Albrehta, 
za katero je kot župan tri te‑
dne pred iztekom svojega 
zadnjega mandata že vložil 
vlogo za gradbeno dovolje‑
nje, a se gradnja šole še ved‑
no ni začela. Kot prioritete 
svojega programa je izposta‑
vil še zagotovitev prostorov 
za kamniške gorske reševal‑
ce, dokončanje po njegovem 
mnenju precej spornega po‑
stopka denacionalizacije z 
Meščansko korporacijo Ka‑
mnik, izgradnjo nove špor‑
tne dvorane, ureditev Žal, 
postavitev kipa mamuta v 
naravni velikosti, ki ga je iz‑
delal že pokojni kipar Miha 
Kač ter tudi projekti za grad‑
njo zahodne kamniške ob‑
voznice. Poudaril je, da Mar‑
jana Šarca pred osmimi leti 
sam ni podprl za župana, da 
pa nima namena odkrivati 
njegovih morebitnih 'oko‑
stnjakov', čeprav ga je v zad‑
njih osmih letih, predvsem 
zadnji mandat, ko je bil tudi 
občinski svetnik, precej stva‑
ri motilo.
Smolnikar bo kmalu dopol‑
nil sedemdeset let, a je, kot 
je poudaril, zdrav, kar so po‑
kazali tudi nedavni zdravni‑
ški izvidi, in poln energije. 
Kandidira ob podpori svoje 
nestrankarske Liste Antona 
Smolnikarja.
Kandidate in njihove pro‑
grame bomo podrobneje 
predstavili v volilni prilogi 
Kamničan‑ke, ki bo izšla 2. 
novembra.

Sedem kandidatov za 
župana Občine Kamnik
Izbor za novega župana bo pester, saj se bo za to funkcijo potegovalo 
sedem kandidatov. Rok za vložitev kandidatur se je sicer izrekel včeraj.

Močno gospodarstvo

Turizem

Kakovost bivanja

Mladi in mlade družine

Kmetijstvo

N
O

VA
 S

LO
VE

N
IJ

A
, L

O
KA

LN
E 

VO
LI

TV
E 

20
18

, D
VO

RA
KO

VA
 U

LI
CA

 1
1 

A
, L

JU
BL

JA
N

A



6

Aktualno

petek, 19. oktobra 2018

Jasna Paladin

Kamnik – Letos teče deseto 
leto, odkar se je v Sloveniji 
začel izvajati zakon o dušev-
nem zdravju, v okviru kate-
rega so osebe s težavami v 
duševnem zdravju pridobile 
določene pravice, med dru-
gim tudi možnost obravna-
ve v skupnosti, pri kateri 
oseba prejme pomoč v do-
mačem okolju.

Pomoč je organizirana  
v okolju, kjer posameznik 
živi
Kaj to pomeni in kako do 
takšne pomoči priti, smo 
vprašali Tino Širnik, koordi-
natorko obravnave v skup-
nosti s CSD Osrednja Slove-
nija – vzhod, ki pokriva tudi 
občino Kamnik.
»Ugotovitve Svetovne zdra-
vstvene organizacije (SZO) 
so, da so v Sloveniji storitve 
za pomoč osebam s težava-
mi v duševnem zdravju v 
skupnosti slabo razvite in 

finančno podhranjene, 
kljub temu da dokazano 
učinkovito pomagajo lju-
dem v duševni stiski. SZO je 
oblikovala priporočila za or-
ganizacijo služb na podro-
čju duševnega zdravja. Ta so 
zasnovana na novem mode-
lu pomoči, v središču katere-
ga je posameznik in njegove 

potrebe, na podlagi katerih 
se organizirajo  službe in 
storitve pomoči v skupnosti 
– okolju, kjer posameznik 
živi. V Sloveniji je treba 
ustvariti mreže služb različ-
nih oblik pomoči, ki bodo 
ljudem omogočile dosto-
pno, celovito in kakovostno 
obravnavo zunaj bolnišnic 
in zavodov. Na področju du-
ševnega zdravja je nujno za-

gotoviti celostno obravnavo 
oseb s težavami v duševnem 
zdravju s povezovanjem in 
sodelovanjem različnih 
služb. Ena od predlaganih 
novosti je tudi zagotovitev 
možnosti psihoterapevtskih 
obravnav v okviru javnega 
zdravstva. S sprejetjem za-
kona o duševnem zdravju so 

osebe s težavami v dušev-
nem zdravju že pridobile 
določene pravice, med dru-
gim tudi možnost obravna-
ve v skupnosti, kjer oseba 
prejme pomoč v domačem 
okolju.«
V Kamniku že sedmo leto 
deluje Dnevni center za ose-
be s težavami v duševnem 
zdravju Štacjon (na Kolod-
vorski ulici, vsak dan med 8. 

in 15. uro), pomoč pa bolniki 
in svojci lahko poiščejo tudi 
na Centru za socialno delo 
Kamnik, pri koordinatorki 
obravnave  v skupnosti CSD 
Osrednja Slovenija – vzhod 
in v kamniškem zdravstve-
nem domu. 
Štiriindvajset ur na dan so 
pomoči potrebnim in njiho-
vim svojcem na razpolago 
tudi svetovalci na zaupnih 
telefonih za pomoč ljudem v 
duševni stiski.
»Pomembno je, da oseba ali 
njegov svojec čim hitreje po-
išče pomoč in podporo, saj 
se le tako lahko začnejo re-
ševati stiske in težave, s ka-
terimi se sooča,« še poudari 
Širnikova in zaključi s skrb 
vzbujajočim podatkom: vsak 
sedmi prebivalec Slovenije 
ima v danem trenutku teža-
ve v duševnem zdravju, vsak 
tretji pa jih bo imel vsaj 
enkrat v življenju. Duševne 
in vedenjske motnje so v 
zadnjih letih eden od najpo-
gostejših vzrokov za bolniš-
ki stalež.

Duševne motnje v porastu
Desetega oktobra smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja. S tovrstnimi težavami se spopada že 
vsak tretji, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na pravice, ki jih imajo osebe s težavami v duševnem 
zdravju. Med drugim je to tudi možnost t. i. obravnave v skupnosti – okolju, kjer posameznik živi.

Jasna Paladin

Kamnik – Osnovna šola 27. 
julij Kamnik, ki je namenje-
na otrokom s posebnimi po-
trebami, je v tednu otroka 
ustanovila svetovalni tim za 
starše.
»Starši sicer velikokrat sami 
opazijo, da je njihov otrok 
drugačen, pa si ne upajo 
vprašati za nasvet oziroma 
ne vedo, koga vprašati. Do-
stikrat je razkorak med pri-
čakovanji in realnostjo tisti, 
ki pri starših vzbuja razoča-
ranje in strah, ko na primer 
ugotovijo, da je njihov otrok 
drugačen od tistega, kar so 
pričakovali, da ima posebne 
potrebe, ki jih ne bo mogel 
zadovoljiti na takšen način 
kot večina otrok. Veliko star-
šev ne ve, kako in kaj. Ne 
vedo, da to pravzaprav ni ko-
nec sveta, ampak da je od 
njih samih v največji meri 
odvisno, kako hitro bodo ot-
roka sprejeli takšnega, kot 
je, in mu po svojih močeh in 

s pomočjo za to izobraženih 
ljudi kar najhitreje in najbo-
lje pomagali na poti odrašča-
nja in izobraževanja. Po-
gostokrat starši predolgo 
oklevajo, si predolgo zati-
skajo oči in nočejo sprejeti, 
da njihov otrok enostavno 
ne zmore. Takrat ne delajo v 
korist otroka,« o razlogih za 
ustanovitev strokovnega 
tima pravi ravnateljica šole 
Jasna Lampe.
Svetovalni tim bo imel svoje 
uradne ure vsak tretji četr-
tek v mesecu od 17. do 19. 
ure v prostorih OŠ 27. julij, 
Tomšičeva ulica 9, Kamnik. 
V istem terminu bodo do-
segljivi tudi na telefonski 
številki 070 85 00 82. Starši 
bodo tako brezplačno dobili 
vse potrebne informacije s 
področja usmerjanja otrok s 
posebnimi potrebami, po-
moč pri iskanju podpore in 
virov za reševanje komple-
ksnih težav in ne nazadnje o 
samih otrocih s posebnimi 
potrebami.

Ustanovili svetovalni 
tim za starše
Na Osnovni šoli 27. julij želijo pomagati staršem, 
ki opazijo, da so njihovi otroci drugačni, pa ne 
vedo, kam se obrniti.

Osebe s težavami v duševnem zdravju lahko v 
Kamniku pomoč poiščejo v Dnevnem centru 
Štacjon, na centru za socialno delo ali v 
zdravstvenem domu.

Mnogi so presenečeni in razmiš
ljajo, ali ni lepše uživati, na vrtu 
kositi travo, obirati sadje …
"V teh aktivnostih uživam, tako 
kot sem pred županovanjem 
užival kot novinar na televiziji, 
kasneje 16 let kot župan. Ka
mnik sem imel vseskozi rad, tu 
sem se rodil in prepričan sem, 
da sem mu tudi veliko dal. To ni 

samohvala, dejanja izpred let 
govorijo sama zase. Nisem se 
utrudil, energija kipi, zaželel 
sem si novih izzivov, tako kot 
pred vsakimi volitvami."
Starejši Kamničani se še dobro 
spomnijo predvsem novih in 
obnovljenih šolskih objektov, 
cest, gradnje kanalizacij tudi 
izven širšega območja mesta ...

"Res je, da so pobude za kandi
daturo prišle od številnih ljudi, ki 
so prepoznali takratni hiter ra
zvoj celotne občine. Vedno sem 
poudarjal, da Kamnik ni samo 
mesto, ampak je treba celovito in 
v okviru možnosti skrbeti za ena
komeren razvoj celotne občine. 
Ko danes razmišljam o tem, se 
zavedam, da so v občino prišli 

številni novi občani, in na drugi 
strani so danes naši volivci, ki so 
se rodili npr. leta 2000, ko je meni 
teklo že šesto leto v županovi pi
sarni. Sem pa toliko bolj zadovo
ljen, da so lahko hodili v nove in 
obnovljene šole in telovadnice v 
Šmartnem v Tuhinju, na Duplici, 
v Stranjah. Ko sem 2010 zapuščal 
občino, je bil skoraj v celoti rešen 
problem otroškega varstva. Ob 
številnih novih in obnovljenih 
cestah in pločnikih – naj omenim 
le prvo krožišče v občini, ki smo 
ga ob številnih začudenjih zgra
dili v Podgorju – ne morem mimo 
velikega projekta obvoznice v 
Motniku. Kanalizacija Podgorje, 
Šmarca, Volčji Potok, Vrhpolje, 
Godič, primarni kanal od Stranj 
do Kamnika je le del projektov 
varovanja okolja in čiste pitne 
vode. V prvih dveh letih smo 
1997. leta zgradili 55 kilometrov 
plinovodnega omrežja, ki je pri
spevalo k čistejšemu zraku."

Ali vas kljub osemletni pavzi ne 
skrbijo novi izzivi, ki čakajo žu
pana in ekipo?
"V tem sklicu sem občinski svetnik 
na Listi Toneta Smolnikarja in sem 
bolj iz ozadja spremljal naš razvoj, 
a so mi najpomembnejše naloge 
in izzivi dobro poznani. O teh in o 
programu prihodnjih let bo dovolj 
priložnosti v predvolilnem mese
cu, tudi v pogovorih z občani."

Ob koncu tega pogovora še mi
sel, ali niso vaša leta ovira za 
kandidaturo?
"Tudi to slišim sem in tja, pred
vsem iz 'nasprotnih taborov'. Moj 
odgovor je jasen: dolgoletne iz
kušnje so moja prednost, ne po
trebujem uvajanja v to delo; sicer 
pa eden mojih županskih kolegov 
pri sedeminsedemdesetih letih 
kandidira za peti mandat."
Srečno in naj se izteče 
po vaših željah!
Zapisala: Tina Bašan

NADALJUJMO SKUPAJ
V teh predvolilnih mesecih se je dokaj nepričakovano razširila novica, da bo po  
osmih letih »dopusta« v Kamniku za župana spet kandidiral Tone Smolnikar.  
To je potrdil tudi s kratkimi izjavami v nekaterih medijih, zato smo želeli izvedeti kaj 
več o tej nameri – ali ni lepše živeti kot upokojenec, na vrtu kositi travo in obirati  
sadje, še posebej  čudovite grozde potomke najstarejše trte na svetu.
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»Zaradi naprednih varnostnih mehanizmov včasih zazna-
mo nevarnosti, še preden jih občutite stranke. Takrat je po-
membno, da čim prej stopimo v stik z vami, to pa lahko stori-
mo le, če imamo vaše prave podatke,« pojasni Irenka Štritof. 

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit skimming,  
vas lahko obvestimo

Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izveden skim-
ming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, ki so ta bankomat 
uporabljali. »Če ste dvigovali denar na sumljivem bankoma-
tu in imamo vaše kontaktne podatke, vas bomo poklicali in 
predlagali rešitve. Tako bomo lahko pravočasno preprečili, 
da bi zlikovci izpraznili vaš račun,« nadaljuje Štritofova.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce  
plačevanja s kartico 

Lahko vam tatovi ukradejo le podatke o kartici, kartico pa še 
vedno imate. Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s 
plačilno kartico, vas bomo poklicali in preverili, ali ste sum-
ljive nakupe res opravili vi. Če boste zlorabo potrdili, lahko 
plačilo ustavimo in kartico blokiramo. 

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na tveganih 
spletnih straneh 

Tudi če zaznamo, da želite izvesti plačilo nakupa na spletni 
strani, ki ima oznako visokega tveganja, vas bomo poklicali, 
na to opozorili ter poiskali ustrezno rešitev.

»Svetujemo, da ob tem, ko nam sporočite svoje podatke, 
razmislite tudi, kako želite, da vas obveščamo, in s katerimi 
podatki želite, da upravljamo,« zaključuje sogovornica in vas 
vabi v NLB Poslovalnico Kamnik.

Ko boste zagotovo veseli  
klica iz banke
Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga,  
na katerega se lahko zanesete. 

Irenka Štritof, vodja NLB Poslovalnice Kamnik
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Bojana Klemenc

Kamnik – V Galeriji Miha 
Maleš je bilo v četrtek, 11. 
oktobra, odprtje razstave 
kamniškega rojaka – slikar-
ja, ilustratorja, portretista in 
scenarista Ivana Vavpotiča. 
Razstava z naslovom Ivan 
Vavpetič, velikan portreta je 
plod sodelovanja Medobčin-
skega muzeja Kamnik in 
Dolenjskega muzeja iz No-
vega mesta, kjer so razstavo 
odprli dan kasneje. Izbrana 
dela na razstavi prihajajo iz 
različnih ustanov – Narodne 

galerije, Medobčinskega 
muzeja Kamnik, Mestnega 
muzeja Ljubljana, Dolenj-
skega muzeja Novo mesto, 
Knjižnice Mirana Jarca iz 
Novega mesta, Belokranj-
skega muzeja Metlika in za-
sebnih zbirk. Na obeh raz-
stavah je prikazan obsežen 
opus umetnikovega razno-
vrstnega delovanja, na obeh 
lokacijah pa so na ogled tudi 
serije znamk Verigar, od ka-
terih izvedbe v letošnjem 
letu mineva že sto let. V so-
delovanju z Dolenjskim mu-
zejem Novo mesto (Jakčev 

dom) je ob razstavi izšel tudi 
skupni reprezentativni kata-
log z besedili kustosinj Saše 
Bučan in Katarine Dajčman.
Ob odprtju razstave je šte-
vilne obiskovalce nagovori-
la direktorica Medobčinske-
ga muzeja Kamnik Zora 
Torkar, kamniškega ume-
tnika pa je vsem zbranim 
predstavila kustosinja raz-
stave Saša Bučan. V glasbe-
nem sporedu so zaigrali 
učenci Glasbene šole Ka-
mnik – Manca Plahutnik 
violončelo, Marko Smrtnik 
harmoniko in Nika Juvan 
flavto.

Ob stoti obletnici izida 
prve slovenske znamke
»Konec leta 1918 so v Bla-
znikovi tiskarni v Ljubljani 
natisnili prve slovenske 
znamke t. i. Verigarje. 
Osnutke zanje je naredil sli-
kar Ivan Vavpotič. Prav ob 
stoletnici znamk se je poro-
dila ideja o celostni predsta-
vitvi obširnega in raznovr-
stnega umetniškega opusa 
Ivana Vavpotiča, sicer kam-
niškega rojaka, ki je mladost 
preživel v Novem mestu. Od 
tod je prišel tudi dogovor o 
sodelovanju med Dolenj-
skim muzejem Novo mesto 
in Medobčinskim muzejem 
Kamnik. Obe razstavi tvorita 

celoto, zato vabljeni na ogled 
obeh,« je v svojem nagovoru 
razložila Zora Torkar.
Pričujoča razstava v Galeriji 
Miha Maleš orisuje umetni-
ka v vseh ravneh njegovega 
delovanja. Vavpotič namreč 
ni bil le meščanski portre-
tist, s čimer ga najraje pove-
zujejo, ampak je bil izjemno 
nadarjen umetnik, ki je za-
gotovo postavil temelje slo-
venski knjižni ilustraciji, v 
kateri je izstopal. 
Vavpotičev opus je izredno 
obsežen ter vključuje olja, 
risbe, skice, perorisbe, akva-
rele, pastele, tempere, po 
motiviki pa figuralne kom-
pozicije, portrete v pleneru 
in interieru, krajine in tiho-
žitja. Izdeloval je inicialke, 
vinjete, okrasne platnice in 
drugo drobno grafiko za 
knjižni in revialni tisk, knji-
žne ilustracije, risbe za pri-
godne namene, karikature, 
plakate za gledališke nasto-
pe, stalni lepak za ljubljan-
ski velesejem, njegovo delo 
pa je povezano tudi s prvo 
slovensko znamko, je kam-
niškega umetnika predstavi-
la kustosinja Saša Bučan.
Razstava bo na ogled do 2. 
februarja v Jakčevem domu 
v Novem mestu in še vse do 
31. maja v Galeriji Miha 
Maleš.

Ivan Vavpotič, 
velikan portreta
Prva predstavitev del slikarja Ivana Vavpotiča v rojstnem mestu je vsekakor vredna ogleda.

Ob odprtju razstave je številne obiskovalce nagovorila 
direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik Zora Torkar. 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Sploh prva gledali-
ška uprizoritev mladega an-
sambla s Sel pri Kamniku, 
je v domačem kraju naletela 
na zelo dober obisk gledal-
cev. Spomladanski premieri 
so sledile še štiri ponovitve v 
domači dvorani, zato so se 
po besedah predsednika 
društva Boštjana Pivca odlo-
čili, da se predstavijo tudi v 
drugih okoliških krajih. 
Za prvo gostovanje so si mi-
nul petek izbrali kamniški 
dom starejših občanov in 
stanovalcem skozi predsta-
vo, polno komičnih zaple-
tov, polepšali popoldne.
Kot nam je povedala reži-
serka predstave Andreja 

Humar Gruden, je veselo-
igra Trije vaški svetniki lah-
kotna kmečka komedija, ki 
govori o treh vaških velja-
kih, ki živijo dvolično živ-
ljenje. »V mladosti so imeli 
vsi romanco z vaško nata-
karico, v starosti pa zelo ak-
tivno sodelujejo v društvu 
za zaščito morale in čed-
nosti,« pripoveduje režiser-
ka predstave.
Gostovanje v domu staro-
stnikov pa ni bilo zadnje. 
Kot pravi vodja dramske 
skupine Aleš Štrajhar, jih do 
konca leta čaka še nekaj pri-
reditev. Prva bo na vrsti že 
jutri ob 19. uri, ko bodo ko-
medijo izvedli že sedmič. 
Tokrat v dvorani doma kra-
janov v Šmarci.

Svetniki prvič  
na gostovanju
Trije vaški svetniki gledališke skupine ŠKD Sela 
so polepšali dan stanovalcem Doma starejših 
občanov Kamnik.

Člani gledališke skupine bodo jutri nastopili v Šmarci. 
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Kamnik – Člani Delavskega kulturnega društva Solidarnost 
ob svoji 99-letnici vabijo na tradicionalno, že 14. Srečanje 
pevskih prijateljev, ki bo jutri, 20. oktobra, ob 19. uri v dvo-
rani nad Kavarno Veronika. V koncertnem sporedu bodo 
nastopili: Moški pevski zbor DKD Solidarnost pod vod-
stvom Uroša Gorenca, kantavtor Anže Palka, Ženski pevski 
zbor DKD Solidarnost pod vodstvom Marka Tirana, violinist 
Amadej B. Gorenc in Mešani pevski zbor PGD Zbure pod 
vodstvom Aleksandre Barič Vovk. J. P.

Štirinajsto srečanje pevskih prijateljev

Mekinje – Pevci Prvega slovenskega pevskega društva Lira 
vabijo na koncert ob stoti obletnici vojaških podvigov Rudol-
fa Maistra za severno mejo in konca prve svetovne vojne z 
naslovom Vokalna podoba Rudolfa Maistra. Prireditev bo v 
soboto, 3. novembra, ob 18. uri v veliki prenovljeni dvorani 
Samostana Mekinje. Gostje bodo Primorski akademski zbor 
Vinko Vodopivec in ženski del Komornega zbora Limbar. 
Vstop je prosto, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. J. P. 

Vokalna podoba Rudolfa Maistra

Zgornje Stranje – Župnijska Karitas Stranje, ki letos pra-
znuje 25-letnico delovanja, je v petek, 12. oktobra, v telo-
vadnici Osnovne šole Stranje organizirala že tretji dobro-
delni koncert z naslovom Dar za otroški nasmeh. Na prire-
ditvi, ki sta jo povezovala Nina Cestnik Pavlič  in  Franc 
Pestotnik - Podokničar, so nastopili: Otroški pevski zbor 
Osnovne šole Stranje, ansambel Domačini, ansambel Ga-
lop, EROS, skupina Špica, Atomik Harmonik  in Maja 
Oderlap. Prireditev je bila predvsem dobrodelne narave, 
saj so organizatorji s pomočjo prostovoljnih prispevkov in 
donacije Liste Toneta Smolnikarja v višini tisoč evrov zbra-
li 3.450 evrov. Denar bodo namenili pomoči potrebnim 
otrokom. J. P.

Dar za otroški nasmeh na Osnovni šoli Stranje
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Bojana Klemenc

Konec septembra se je v Ka-
tzenbergu odvil zanimiv gle-
dališki performans. Je bila to 
zadnja prireditev v zgradbi, 
kjer ste v dobrem letu naje-
ma pripravili številne zani-
mive kulturne dogodke?
»Katzenberg piše novo 
zgodbo. Ali jo bomo sou-
stvarjali ali ne, v tem trenut-
ku ne vem, saj se novi la-
stnik še ni odločil, kaj se bo 
v zgradbi dogajalo. Možnos-
ti za sodelovanje so. V vsa-
kem primeru začenjamo na 
novo, ker se je zgodba, ki 
smo jo več let skrbno gradili 
z muzejem, mladino in ob-
čino, sesula kot hiša iz kart.«

Kaj točno se je zgodilo?
»Iz igre se je nenadoma in 
brez pojasnila umaknil naj-
močnejši igralec – občina. 
Pred tem se je govorilo o ka-
tzenberški kulturni coni, 
kjer bi združili dejavnosti, 
povezane s kamniško boga-
to industrijsko dediščino, 
pridobili prostore za društva 
in druge družbene dejavno-
sti. Vzor nam je bil Socialni 
center Rojc iz Pulja, ki je 
primerljiv s Katzenbergom. 
Zaradi neodločnosti lokalne 
skupnosti je takratni največ-
ji lastnik Iskra Mehanizmi 
začel stihijsko prodajo 
ozemlja, kar je pripeljalo do 
sedanjega stanja: množico 
novih lastnikov z raznovr-
stnimi poslovnimi dejav-
nostmi, ki se zanašajo na 
skorajšnjo spremembo ob-
činskega prostorskega načr-

ta. Trenutni predlog daje 
prednost rekreaciji, turizmu 
in družbenim dejavnostim, 
ker je svetlobna leta daleč od 
situacije zdaj. Zelene površi-
ne pospešeno izginjajo, 
zgradbe se rušijo ali nepre-
poznavno spreminjajo, ces-
ta je praktično uničena od 
množice tovornjakov, ki vsa-
ko noč ''prespijo'' na vedno 
večjih parkiriščih znotraj 
zidu. Kanalizacija, vodovod, 
upravljanje z odpadnimi 
motornimi olji, vse to je 
neznanka, logistična bom-
ba. Pesek v oči novim lastni-
kom je tudi moratorij, ki vse 
to dovoljuje, predvideva pa 
skorajšnjo povrnitev smo-
dnišnice v prejšnje stanje. 
Lepo vas prosim. Kdo bo to 
naredil? Novi lastniki? Stari 
lastnik? Občina?«

Slepomišenja je torej na 
pretek?
»Marsikje. Poleg smodnišni-
ce se gremo slepe miši s Šu-
tno. Na hitro: Šutna je bila 
živa, ker so jo napolnjevali 
potrošniki. Da, tudi in pred-
vsem po drugi vojni, ko so s 
polno paro delale vse okoliš-
ke tovarne. Po drugi uri se je 
po Šutni na veliko nabavlja-
lo. Tovarne smo v zadnjih 
dvajsetih letih potopili, po-
trošništvo se je preselilo na 
obrobje mesta. Pred kakimi 
desetimi leti bi Šutna še lah-
ko postala mini mestna, bu-
tična nakupovalno-turistična 
cona. Takrat so bili tam še 
delujoči lokali oziroma vsaj 
prazni prostori, primerni za 
najem. S pomembnim pripi-

som: Občina Kamnik ni bila 
lastnik teh prostorov in tako 
je tudi danes. Niti enega. Kar 
pomeni, da ne more postavi-
ti niti primera dobre prakse, 
poleg tega pa ne najde dialo-
ga z lastniki.« 

Vidite prihodnost kulturne-
ga dogajanja na širšem 
kamniškem področju. Kaj 
pa že zamujene priložnosti?
»Zamujena priložnost je 
kamniška industrijska de-
diščina. Kar še delamo sku-
paj z muzejem ali kar v tem 
trenutku počneva z Markom 
Kumrom na Poti smodnika 
in tovarištva, je zgolj senca 
tega, kar bi Kamnik lahko 
izkoristil iz bogate dediščine 
predvsem smodnišnice.
Zamujena je Šutna, čeprav 
bi se morda ob ureditvi Uto-
kove jame odprle določene 
možnosti .  Zamujamo 
konkretno povezovanje s Tr-
zinom in Domžalami. Ma-
muta ni več. Po letih neod-
ločnosti smo zapravili glav-
no kamniško atrakcijo. 
Kranj nas je prehitel po 
samo nekaj mesecih, ko so 
odkrili dele mamuta pri ure-
janju nekega krožišča.
Rovi pod Malim gradom in 
sama lokacija Malega gradu 
samevajo – tragična nesre-
ča na Kamfestu 2016 je še 
zmeraj v naših glavah. In 
bo tam tudi ostala, vsaj v 
moji. Že zaradi spomina na 
Zarjo bi morali ta del Ka-
mnika dokončno urediti in 

preučiti že pripravljene pro-
grame za ureditev zgornje-
ga platoja, stražnega stolpa 
in palaciuma.
Pa seveda Mekinjski samo-
stan, ki ima sicer že od prej 
urejene prostore za goste, 
veliko, popolnoma opre-
mljeno kuhinjo, atraktivno 
dvorišče in okolico pa še 
zelo sposobno direktorico z 
izkušnjami pri razpisih, a 
programsko zgolj podvajajo 
obstoječe programe drugih 
kamniških javnih zavodov 
in drugih organizacij. Ne 
sme se posegati v avtonomi-
jo direktorjev javnih zavo-
dov. Zato so tam, da delajo, 
kar najbolje znajo – in da za 
to tudi sprejemajo komple-
tno odgovornost. Medobčin-
ski muzej in Knjižnica Fran-
ceta Balantiča Kamnik ter 
tudi Mekinjski samostan 
imajo dobre direktorje, ki pa 
morajo imeti konkretno av-
tonomijo. Direktor, ki ti še-
peta, da kaj bi on vse nare-
dil, če ne bi bilo tistih gor na 
občini, je slab direktor. Kot 
večkrat rečem, birokracija je 
vedno bila in bo. Izključno 
odločitev župana in njegove 
ožje ekipe je, ali bo ta biro-
kracija nadvladala ustvarjal-

nost in držala v šahu celotno 
mesto ali pa bo ta ista biro-
kracija z istimi ljudmi celo 
pomagala raznim zavodom 
in organizacijam pri njiho-
vem delu. Zelo preprosto.«

Delate z mladino, jih spod-
bujate in uvajate v aktivno 
udejstvovanje v kulturi.
»V bistvu je mladina, ki je 
ustvarjalna, avtomatsko 
tudi aktivna, ne zgolj v kul-
turi, tudi na vseh drugih 
področjih. Kar naprej razbi-
jamo mit o neangažirani, 
apatični mladini. Mladina 
zgolj živi toliko drugače od 
nas, starejših, da se naši 
svetovi skorajda ne pokriva-
jo več. Ni več stičnih točk. 
Partizani in domobranci? 
Pa kaj še. Kamnik je mesto, 
prijazno mladim. Ta status, 
ki ga je v veliki meri prines-
la dejavnost Mladinskega 
centra Kotlovnica, je ob vsa-
ki obnovitvi pod vprašajem, 
ker občina za enkrat še ne 
izvaja konkretnih akcij, ki 
bi mladim resnično poma-
gale živeti v naši občini. So 
obdobja, ko je sodelovati z 
nekom smešno lahko in so 
obdobja, ko nekdo potegne 
ročno zavoro.«

Kakšna bi bila za vas idealna 
kulturna strategija Kamnika?
»Predvsem ne smemo spreje-
ti skrajno udobnega, a nesmi-
selnega koncepta "dajmo lju-
dem, kar hočejo". Ljudje mi 
zamerijo, češ da ne maram 
narodno-zabavne glasbe. Ni 
res. Kulturna strategija mora 
preseči miselnost "ali to res 
potrebujemo?" in se mora po-
dati na področje sodobnih 
kulturnih usmeritev in kul-
turnega turizma. Ali veste, da 
ima Kamnik izjemnega vizu-
alnega umetnika Tadeja Dro-
ljca, ki redno pobira nagrade 
na tem področju? A v Kamni-
ku nimamo primernega 
objekta, kjer bi vzgajali njego-
ve naslednike. Programe v 
MC Kotlovnica imamo, pogo-
jev pa ne. Ali veste, da ima 
Kamnik vrhunsko glasbeno 
skupino Matter, ki ne more 
priti gostovat v Kamnik, ker 
za to ni primerne dvorane? 
Ali veste, da ima Kamnik pre-
cej izrednih plesalcev, ki jim 
ni na razpolago noben prime-
ren oder za konkreten študij 
nove predstave? Ali to potre-
bujemo, medtem ko nekateri 
nimajo niti za kruh? Da, prav 
zaradi tega to potrebujemo 
najbolj do sedaj.«

Nehajmo 
slepomišiti
Vsestranski kulturnik Goran Završnik zadnji dve desetletji kroji kamniško 
kulturo. Nekateri ga obožujejo, drugim je velik trn v peti. Neizpodbitno 
dejstvo je, da je vizionar na kulturnem področju našega mesta, ki mu s 
številnimi zanimivimi projekti njegova ekipa pušča svoj pečat.

Goran Završnik / Foto: Bojana Klemenc

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

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS
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Katarina Komatar

Duplica – Mirno morje je 
največji svetovni mirovni 
projekt na morju za otroke 
in mladostnike iz socialno 
ogroženih okolij, otroških in 
mladinskih domov ter usta-
nov za otroke z motnjami v 
telesnem in duševnem ra-
zvoju. Sodelujejo otroci in 
mladostniki iz cele Evrope. 
Iz Slovenije prihaja okoli 
160 udeležencev iz osnov-
nih šol, šol s prilagojenim 
programom, zavodov, dru-
štev. Vseh udeležencev Mir-
nega morja pa je okoli 1200 
in so nameščeni na več kot 
sto plovilih.
Posadke v povprečju s šesti-
mi otroki ali najstniki, dve-
ma skiperjema in učiteljem 
so cel teden plule na jadrni-
cah od marine do marine.
Z OŠ Marije Vere sta se pro-
jekta udeležila Nevena Tri-
funović iz sedmega razreda 
in Rok Letnar iz šestega ra-
zreda.
Jadralsko izkušnjo smo za-
čeli v marini Kaštela, kjer so 
se nam na jadrnici pridruži-
li še trije učenci in učiteljica 
z OŠ Duplek. V osmih dneh 
smo se naučili veliko novega 
in spoznali številne prijate-
lje. Sodelovali smo v različ-
nih aktivnostih na kopnem 
in na morju.
V nedeljo smo se vsi udele-
ženci zbrali v marini Frapa 
v Rogoznici, kjer je bilo 
tudi uradno odprtje projek-
ta s plesno zabavo. Na za-
bavi ni bilo pomembno, 
kakšne čevlje nosiš, ali se-
diš na invalidskem vozičku, 
ali imaš koordinacijske te-
žave pri hoji ... – vsi smo se 
premikali v istem ritmu. V 
ponedeljek je slovenska flo-
ta okupirala marino Masle-
nica na Šolti. 
Skupaj z otroki z Bavarske-
ga smo pripravili morsko 
modno revijo in "palačinka 
party", seveda nismo poza-
bili na morski krst udele-
žencev. Obiskal nas je sam 
Pozejdon in nas sprejel med 
mlade mornarje, saj smo 
mu obljubili, da bomo čuva-
li morje in pomagali vsem, 
ki bodo pomoči potrebni.
V torek smo pot nadaljevali 
proti marini Kaštela. Popol-
dan smo se zabavali na raz-
ličnih delavnicah. Sreda je 
dan, namenjen igram in 
druženju. Učili smo se 
oživljanja, vožnje z invalid-
skim vozičkom med ovira-
mi, postavljali lesen most in 
iskali svoj par med vsemi 
udeleženci. Popoldan nas je 
skiper Ivo peljal na sladoled 
v Split, preden smo prisluh-
nili predstavitvam ekip na 
velikem odru.
Pravi vrhunec mirovne flote 
je sledil v četrtek, ko so vse 

jadrnice udeleženke hkrati 
zapustile pristanišče in za-
plule v Kaštelanski zaliv. V 
znak prijateljstva, miru in 
tolerance smo vsi dvignili 
zastave in razprli jadra. S 
tem dejanjem smo se poslo-
vili od celotne flote in pot 
nadaljevali na otok Brač, 
kjer smo preživeli še en s 
soncem obsijan dan. Petek 
je bil dan za kopanje in ja-
dranje. V soboto pa smo se 
polni novih izkušenj in do-
živetij vrnili domov.

In kaj sta o projektu 
napisala udeleženca?
Ta teden, ki sva ga preživela 
skupaj s prijatelji in učitelji 
na Mirnem morju, se nama 
bo za zmeraj vtisnil v spo-
min. Bilo je super zabavno, 
saj sva spoznala veliko no-
vega. Naučila sva se ogrom-
no o jadrnici, lahko sva jo 
tudi vozila in uspešno sva 
opravila izpit skipper juni-
or. Za naju je bilo to nepo-
zabno doživetje, in če bi 
imela priložnost, bi z vese-
ljem še kdaj šla. Zahvalila 
bi se tudi vsem sponzor-
jem, ki so finančno podprli 
ta projekt in nama omogo-
čili to nepozabno izkušnjo. 
Vesela sva bila tudi, ker sva 
spoznala nove prijatelje. Za 
naslednje leto bi vsem otro-
kom, ki se bodo udeležili 
tega projekta, svetovala, naj 
uživajo, se zabavajo, izkori-
stijo vsako sekundo, naj 
spoznajo čim več novih pri-
jateljev, naj invalidnih otrok 
ne sodijo po zunanjosti, saj 
so prav tako ljudje kot mi, 
in naj jih spoštujejo ter jim 
pomagajo, ko potrebujejo 
pomoč. 
V tem tednu smo spoznali, 
da življenje na jadrnici omo-
goča intenzivno socialno 
učenje ter nudi možnost za 
pridobivanje novih in dru-
gačnih, a za življenje po-
membnih izkušenj ter 
znanj. Morje, jadrnica in 
posadka zahtevajo medse-
bojno skrb, upoštevanje in 
spoštovanje. Takšen način 
preživljanja časa nudi mla-
dim možnost učenja, prev-
zemanja odgovornosti zase 
in za druge, timskega delo-
vanja, krepitve socialnih ve-
ščin, reševanja konfliktov na 
ustrezen način, obvladova-
nja strahu ali skrbi in izraža-
nja zdrave tekmovalnosti. V 
tem tednu nič ni nemogoče. 
Prevzame nas neka čarovni-
ja, ki se razleze čez celotno 
floto – tujci postanejo prija-
telji, strahovi zaradi nezna-
nega izginjajo eden za dru-
gim. 
Želimo si, da bi čim več ot-
rok imelo možnost sodelo-
vanja pri takšnih projektih. 
Hvala vsem, ki pomagate.

Flota miru  
in tolerance
Mednarodnega humanitarnega projekta Mirno 
morje – flota miru in tolerance sta se sredi 
septembra udeležila tudi učenca Osnovne šole 
Marije Vere.

Bojan Pollak

Kamniška Bistrica – Na začet-
ku, leta 1979, je bila taka tek-
ma nekakšne vrste parodija 
na kakovost takratnega jugo-
slovanskega nogometa, ki je 
pobiral večino sredstev in jih 
je zato ostalo manj za druge 

športe. Bilo je to predvsem 
druženje in tudi tekma med 
predstavniki kranjskih in šta-
jerskih alpinistov ob zaključ-
ku poletne plezalne sezone, 
po malo prilagojenih pravi-
lih: ni avta, ni vratarja, gol 
velja samo, če prileti žoga s 
prave strani, število igralcev 
je neomejeno, najmanj pa 
mora biti en igralec na vsaki 
strani ... Celo soboto in v ne-
deljo dopoldne se je še pleza-

lo, v nedeljo točno opoldne 
pa je bila odigrana tekma. 
Prva leta je bila udeležba Šta-
jercev kar solidna, nato pa se 
je zmanjševala, tudi zaradi 
tega, ker datum ni bil dolo-
čen. Poleg tega je pa nekaj-
krat slabo vreme preprečilo, 
da bi bila tekma sploh odigra-

na. Odkar pa je določen stalni 
datum in začetek tekme (prva 
nedelja v oktobru točno opol-
dne), ni težav z obveščanjem, 
a je udeležba na Štajerskem 
živečih Štajercev v zadnjih 
nekaj letih minimalna, jih pa 
kar dobro zastopajo na Kranj-
skem živeči in njihovi naj-
bližji sorodniki. Zanimivo je, 
da so bile tekme tudi, ko je 
bilo na "igrišču" skoraj dvaj-
set centimetrov snega, drugič 

pa tudi okoli deset centime-
trov vode. Vendar so bile to 
izjeme, običajno je igrišče 
kopno.
Letošnja vremenska napoved 
je bila precej slaba, zato se 
skoraj do zadnjega ni vedelo, 
ali tekma sploh bo, saj je do-
govorjeno, da se v primeru, 

ko v nedeljo dopoldne (moč-
no) dežuje, tekma odigra 
naslednje leto. Poleg tega je 
lani pogorel še Kocbekov 
dom, tako da na Korošici tre-
nutno ni nobenega dobrega 
zatočišča pred dežjem in vet-
rom. Kljub temu se je nekaj 
najbolj vnetih zagnancev in 
pristašev tradicije te priredi-
tve v nedeljo dopoldne kljub 
rahlemu dežju podalo na Ko-
rošico. Tokrat se je ta 

"drznost" obrestovala – v 
času tekme ni bilo padavin, 
občasno je celo sonce malce 
pokukalo izza oblakov.
Tekma je torej bila, tradicija 
se nadaljuje. Tokrat je bil re-
zultat neodločen 1 : 1. Ker pa 
v Kocbekovem domu ni bilo 
možno narediti ustreznega 
zaključka tekme, je bil ta v 
Podvolovljeku, Pri gamsu, 
kjer se je slavju pridružila 
tudi Mojca, dolgoletna oskr-
bnica Kocbekovega doma, ki 
je prispevala večino jedače 
in pijače. Dogovorjeno je 
bilo tudi, da bo naslednja 
tekma v nedeljo, 6. oktobra 
2019, na Korošici z začet-
kom točno opoldne. 

Nova alpinista v Kamniku
Redko se zgodi, da bi zakon-
ca hkrati postala alpinista. 
Običajno je najprej postal al-
pinist eden od njiju, nato še 
drugi. Tako se je v zgodovini 
kamniškega alpinističnega 
odseka zgodilo prvič, da sta 
mož in žena istega leta opra-
vila izpit za naziv alpinist oz. 
alpinistka, ki sta ga oba potr-
dila tudi z uspešno končano 
alpinistično turo. To sta Ka-
tja in Boris Bodljaj, ki sta se v 
alpinistično šolo vpisala leta 
2014 in letos opravila vse 
potrebne izpite. Če pa hočeta 
postati še kamniška alpinis-
ta, potem morata prestati al-
pinistični krst oz. sprejem 
kot alpinista v kamniški alpi-
nistični odsek.

Nogomet na najvišji ravni
Letos je minilo že devetintrideset let, odkar je bila na Korošici odigrana prva "tekma na najvišji ravni" 
v nogometu, kamniški alpinisti pa so se razveselili tudi dveh novih članov – prvič sta to hkrati postala 
zakonca, in sicer Katja in Boris Bodljaj.

Skupinska slika po koncu tekme na Korošici / Foto: L. Kladnik
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Naj račun v papirni obliki, ki ste ga doslej prejemali, nadomesti eRačun, saj je skrb za okolje  
pomembnejša od lista natisnjenega papirja. Številni občani že vedo, da je eRačun dobesedno zdrav 
razum. Kaj pa vi?

Podjetje Publikus d.o.o. omogoča izdajo računa za opravljene mesečne storitve ravnanja z odpadki v elektronski obliki.  
Namesto papirnatega računa lahko mesečno fakturo prejmete bodisi neposredno v vašo  spletno banko  bodisi v vaš   
e-poštni predal v PDF-formatu.

1. PRIJAVA NA E-RAČUN V VAŠI SPLETNI BANKI

Pri prijavi na e-račun v vaši spletni banki boste morali izpolniti obrazec oziroma vnesti nekaj podatkov o izdajatelju računa 
(podjetje Publikus d.o.o.). Za prijavo na naš e-račun potrebujete naslednje podatke:
 naziv podjetja: Publikus d.o.o.,
 davčna številka: 12464341,
  ID referenca izdajatelja: 13-mestna sklicna številka (referenca) vašega zadnjega prejetega računa za opravljene  

storitve ravnanja z odpadki. Prosimo vas, da ne navajate oznake SI12, ampak samo 13-mestno sklicno številko, ki sledi.

2. PRIJAVA NA E-RAČUN V OBLIKI PDF

Pri prijavi na prejemanje e-računa v obliki PDF nam morate posredovati izpolnjeno in podpisano soglasje, ki ga najdete 
na naši spletni strani www.publikus.si (zavihek Uporabnikom v pomoč – eRačun). Na ta način vam bomo mesečni račun za 
opravljene storitve ravnanja z odpadki vsak mesec posredovali na želeni elektronski naslov.
Izpolnjeno in podpisano soglasje nam lahko vrnete:
 po pošti: PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
 po e-pošti (sken): doroteja.verlak@publikus.si,
 po faksu: 01/561 16 67.  
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Leon Pirman

Kamnik – V tretjem krogu 
državnega prvenstva so go-
stovali na Jesenicah in zma-
gali s 6 : 2 ter 3457 podrtimi 
keglji. Med Kamničani sta 
bila najbolj razpoložena 
Jure Starman s 610 in Matej 
Turk s 597 podrtimi keglji. 
Dekleta pa so v tretjem kro-
gu gostovala pri serijskem 
državnem prvaku Celju in 
izgubila s 3 : 5.
Druga ekipa je doma prema-
gala kranjski Triglav s 6 : 2 
in s tremi zmagami po treh 
krogih že vodijo s točko 
prednosti v drugi ligi – za-
hod. Tretjo ekipo je v Kranju 
porazil Adergas. Sredi okto-
bra ligaška tekmovanja zač-
ne tudi druga ženska ekipa v 
drugi državni ligi.
Tako kot že vrsto let je zače-
tek oktobra čas evropskih 
nastopov in naše ekipe na-
stopajo v evropskih pokalih 
že od leta 2007. Letos smo 
nastopili na Evropa pokalu v 
Sarajevu. Tekmovanje je po-
tekalo na kegljišču v olimpij-
ski dvorani Zetra, simbolu 
mesta Sarajevo, preimeno-
vani v Dvorano Antonia Sa-
marancha, dolgoletnega 
predsednika Mednarodnega 
olimpijskega komiteja. Med 
vojno je bila namreč tarča 

topovskih izstrelkov in uni-
čena in kasneje obnovljena. 
Tekmovanje je potekalo od 
torka, 2., do sobote, 6. okto-
bra, na osemsteznem 
kegljišču.
Tekmovalo je 14 ekip iz vse 
Evrope, pravico nastopa so 
imele vse drugouvrščene eki-
pe v nacionalnem ligaškem 
tekmovanju. Kot vice prvaki 
so Slovenijo zastopali v moš-
ki konkurenci KK Calcit Ka-
mnik in v ženski konkurenci 
Triglav iz Kranja. Igralke Tri-
glava so šle celo do konca in 
več kot zasluženo zmagale. V 
svojih vrstah so imele tudi 
dve najboljši igralki Evropa 
pokala, in sicer Brigito Stre-
lec in njeno hčerko Anjo, ter 
prepričljivo dokazale, da so 
najboljša ekipa. 
Za Calcit je šel kot prvi na 
stezo Matej Turk in podrl 
547 kegljev. V začetku smo 
bili kar malo razočarani, a 
smo ugotovili, da je kegljišče 
zelo zahtevno in da Matejev 
rezultat sploh ni bil slab. 
Nato sta tekmovala Jure 
Starman s 561 in Gašper 
Burkeljca s 537 podrtimi 
keglji. Naslednji dan nas je 
ugodno presenetil debitant 
na velikih tekmovanjih Igor 
Zamljen s 576 podrtimi 
keglji. Nato pa je sledil 
vrhunski nastop Petra Janto-

la s 607 podrtimi keglji. 
Samo podatek, da je bil to 
osmi rezultat od 84 sodelu-
jočih, pove, kako zahtevno je 
bilo kegljišče. Kot zadnji je 
za ekipo Calcita tudi premi-
erno na evropskih pokalih 
nastopil Kristjan Mijatovič 
in podrl 541 kegljev. Rezervi 
sta bila Jakob Jančar in Ma-
tic Babnik. S skupno 3369 
podrtimi smo zasedli soli-
dno deveto mesto. Trener 
Franci Spruk je poudaril, da 
je z nastopom zadovoljen, 
saj smo nastopili s tremi de-

bitanti na velikih tekmova-
njih in na zelo zahtevnem 
kegljišču, kar je dobra osno-
va za uspešno nadaljevanje 
državnega prvenstva. Tako 
kot v večini slovenskih klu-
bov za naše ekipe nastopajo 
samo domači igralci, med-
tem ko v zmagovalnih eki-
pah nastopajo s po dvema 
tujcema in s kar nekajkrat 
večjimi proračuni od naših. 
Zmagala je ekipa KK Merto-
jak iz Splita, v finalu so pre-
magali nemško ekipo Victo-
ria Bamberg.

Kegljači na 
evropskem pokalu
Kegljači KK Calcit so se na Evropa pokal v Sarajevo odpravili še s tretjo zmago v državnem prvenstvu.

Kamniška ekipa, ki je nastopila na Evropa pokalu v 
Sarajevu

Primož Kočar

Mekinje – Kamniški nogo-
metaši trenutno tekmujejo v 
desetih selekcijah, v otro-
ških in mladinskih ligah 
pod okriljem Medobčinske 
Nogometne zveze Ljublja-
na.  Poleg tekmovalnih se-
lekcij imamo tudi Cici vad-
bo za naše najmlajše in še 
netekmovalno selekcijo ot-
rok, mlajših od sedem let.

Članska ekipa je spet 
aktivna
Kot je bilo že govora, smo to 
sezono na noge ponovno 
postavili člansko ekipo, kar si 
štejemo za velik uspeh. Na ta 
način smo našim nogometa-
šem omogočili, da po konča-
nem treniranju v mladin-
skem pogonu lahko nadalju-
jejo treninge v članskem 
moštvu in jim ni treba nogo-

metne poti nadaljevati v dru-
gem klubu ali je celo zaklju-
čiti. Ponovno aktivna članska 
ekipa prav tako vpliva na več-
jo prepoznavnost kluba  in 
tudi samega mesta Kamnik. 

Število članov narašča iz 
dneva v dan
Skupaj s trenerji in vod-
stvom si v zadnjih letih 
močno prizadevamo klub 
dvigniti na višjo raven in 
omogočiti kvalitetno vadbo 
nogometa čim večjemu šte-
vilu otrok. Zlasti si prizade-
vamo, da športni uspehi na-
ših igralcev temeljijo na 
športnem duhu, medseboj-

nem spoštovanju in prija-
teljstvu, ki otrokom ne po-
magajo samo na nogome-
tnem igrišču, temveč obe-
nem oblikujejo njegov zna-
čaj, samopodobo in samoza-
vest.  Po  številu članov, ki 
narašča iz dneva v dan, me-
nimo, da smo na zelo dobri 
poti in da naše delo ter pri-
zadevanja niso zaman. Ven-
dar pa bi za dosego vseh zas-
tavljenih ciljev potrebovali 
boljše pogoje za delo. Zara-
di večanja števila članov je 
prostorska stiska vedno več-
ja.  Eno nogometno igri-
šče  (Stadion prijateljstva) je 
kljub velikosti za vse naše 
člane še vseeno prema-
lo.  Zelo težko je uskladiti 
termine treningov in tekem 
vseh selekcij, skupaj s član-
sko in veteransko ekipo ter 
tako zagotoviti nemoteno, 
redno in kvalitetno vadbo 
nogometa. Slednje je še po-

sebno težko zagotoviti v 
zimskem času, saj je glede 
na vremenske razmere igri-
šče včasih nedostopno. Zelo 
bi nam koristilo igrišče z 
umetno travo, zadostovalo 
pa bi že dodatno igrišče v 
bližini stadiona. 
V klubu si bomo ne glede na 
pogoje še naprej močno pri-
zadevali za uresničevanje 
zastavljenih ciljev.  V želji 
po   nadaljnjem uspešnem 
delovanju kluba bi občino 
Kamnik  vljudno prosili, da 
bi nam stopila naproti pri 
reševanju prostorske stiske 
in  nam  tako pomagala  pri 
zagotavljanju kvalitetne vad-
be nogometa.

Želimo si igrišče  
z umetno travo
V Nogometnem klubu Kamnik je aktivnih več kot 
dvesto igralcev, ker pa njihovo število raste, je 
prostorska stiska na igrišču v Mekinjah vedno 
večja.

Po številu članov, ki narašča iz dneva v dan, 
menimo, da smo na zelo dobri poti in da naše 
delo ter prizadevanja niso zaman.

Kristijan Erjavec

Kamnik – Mengeš je gostil 
zadnjo dirko letošnjega slo-
venskega pokala za gorske 
kolesarje v disciplini olim-
pijski kros, tokrat je bil na-
menjena le mladim kolesar-
jem. 
Med številnimi tekmovalci 
niso manjkali niti nadobu-
dni gorski kolesarji kamni-
škega Calcit Bike Teama, ki 
so kar petkrat stopili na naj-
višjo stopničko odra za zma-
govalce.
Anamarija Kosec se je razve-
selila prvega mesta med de-
klicami do sedem let, Jakob 

Krapež in Tajda Šoštarko v 
konkurenci do devet let.
V kategoriji do 11 let je bil 
drugi Maks Majnik, tretji 
Jaka Tominšek, Ana Inkret 
pa tretja v isti starostni kate-
goriji med deklicami. Med 
deklicami do 13 let je na dru-
gem mestu končala Maruša 
Tereza Šerkezi. V kategoriji 
U15 je Ambrož Vovk zasedel 
drugo mesto, Hana Kranjec 
Žagar je vpisala novo zmago 
med dekleti do 15 let.
Blaž Žle je premagal vse tek-
mece v konkurenci do 17 let. 
Vodja kolesarske šole Calcit 
Bike Teama Simon Erjavec 
je bil drugi v kategoriji open.

Za konec pet zmag 
mladih calcitovcev

Aleš Senožetnik

Kamnik – V soboto so sre-
dišče Kamnika znova zavze-
li tekači, ki so se udeležili 
jubilejnega, desetega Vero-
nikinega teka. Že v jutranjih 
urah so se na krajših razda-

ljah pomerili mlajši tekači, 
desetkilometrske razdalje, ki 
je tudi letos del tekaške seri-
je Gorenjska, moj planet, pa 
se je udeležilo rekordnih 
267 odraslih tekačev.
Za vrhunec dopoldneva je 
poskrbel triatlonec Klemen 

Bojanc, ki je zmago ubranil 
z novim rekordom proge, ki 
odslej znaša 33:02,6. Drugi 
in tretji sta bila tekača do-
mačega KGT Papež Miran 
Cvet in Gašper Bregar. »Mi-
ran (Cvet, op. a.) je nareko-
val hud tempo, tako da sem 

že mislil, da bom popustil. 
Na koncu sem imel še do-
volj energije in pridobil še 
kakšnih deset metrov, kar je 
bilo dovolj za zmago,« je v 
cilju povedal zmagovalec.
V ženski konkurenci je prva 
v cilj pritekla Nuša Mali (AK 
Domžale) iz Znojil pri Ka-
mniku, za njo pa Tjaša Vrta-
čič (GSŠRM Kamnik) in Ni-
ves Skube. »Prednost pred 
tekmicami sem pridobila v 
zadnjem kilometru, ko so 
preostale nekoliko popustile 
in sem izkoristila prilož-
nost,« je po tekmi povedala 
Nuša Mali, sicer odlična 
mlada gorska tekačica. 
»Včasih prija odteči takšno 
ravninsko progo, saj delajo 
povsem druge mišice kot pri 
gorskih tekih,« je še dodala 
zmagovalka.

Veronikin tek dobila 
domačinka
Klemen Bojanc je lansko zmago ubranil z novim rekordom,  
v ženski konkurenci pa je zmagala domačinka Nuša Mali.

Teka se je letos udeležilo rekordno število tekačev. / Foto: Aleš Senožetnik

V ženski konkurenci je 
zmagala domačinka Nuša 
Mali. / Foto: Aleš Senožetnik
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Boštjan Veinhandl

Kamnik – V pokritem ringu 
se je odvilo kar 19 spektaku-
larnih borb, za borbo večera 
pa sta se spopadla boksarja 
super težke kategorije Miha 
Vindiš (Ptuj) in kadetski 
evropski prvak Josip Biletić 
(Zadar).
Boksarski klub Hayat se je v 
Kamnik vrnil s prvim in 
dvema drugima mestoma. V 
rdečem kotu se je boril 17-le-
tni kamniški boksar Clirim 
Haxaj, ki je na svojem 
prvem boksarskem nastopu 
občinstvu pokazal odlične 
borbe ter se hrabro boril, a 
je po treh rundah moral pre-
moč priznati nasprotniku iz 
Hrvaške. Prav tako se je 
prvič boril tudi Aleksander 
Krebs, ki je z odlično tehni-
ko gibanja in močnimi 
udarci pokazal, da bo v pri-
hodnje trd oreh v svoji kate-
goriji. Njegovi uspehi v bok-
su se bodo nadaljevali, svojo 
ljubezen do borilnih veščin 
bo še naprej širil v klubu 
TNT v Ljubljani, kjer se kali 
še v drugih veščinah. Katari-

na Kumer se je v kategoriji 
članic borila proti veliko viš-
ji nasprotnici iz Celja in jo 
premagala. Z veseljem smo 
opazovali napeto borbo med 
dekletoma, ki sta se goreče 
borili in dokazali, da tudi de-
kleta spadajo v borilne špor-
te. Katarina uspešno tekmu-
je že na tekmovanjih v judu, 
v zadnjem letu pa se je pre-
izkusila tudi v boksarskem 
ringu – in vsekakor je bila to 
prava odločitev.
Boksarskega pokala se je 
udeležil tudi znani trener 
juda Marjan Fabjan, ki je do 
olimpijske medalje pripeljal 
judoistke Urško Žolnir, Lu-
cijo Polavder, Anamari Ve-
lenšek in Tino Trstenjak, 
sedaj pa se kot trener 
udejstvuje tudi v boksu.
Čestitke vsem tekmovalcem 
in trenerjem Boksarskega 
kluba Hayat s predsedni-
kom in glavnim trenerjem 
Boštjanom Veinhandlom na 
čelu, ki so odprli novo pog-
lavje boksa v Kamniku in ga 
pripeljali na višji nivo ter se 
bodo pripravljali tudi na dr-
žavno prvenstvo.

Kamniški boksarji 
tekmovali v Celju
V petek, 28. septembra, se je Boksarski klub 
Hayat iz Kamnika s tremi tekmovalci udeležil 
mednarodnega boksarskega pokala v Celju.

Trener Njegoš Čirović, Katarina Kumer, trener Boštjan 
Veinhandl in Clirim Haxaj / Foto: Boksarski klub Hayat

Nataša Planko

Kamnik – Ravno v teh dneh 
v Buenos Airesu v Argentini 
potekajo olimpijske igre 
mladih, na katere se je uvr-
stil Jan Škrjanc. Igre, kjer je 
konkurenca z vseh celin 
zelo močna, so Janu prines-
le uvrstitev na 19. mesto, če-
sar se je zelo veselil. Še bolj 
zadovoljen je bil z uspehom 
štafete, saj so skupaj s Por-
tugalko Ines Rico, Angleži-
njo Libby Coleman in Bel-
gijcem Rikom Malcorpsom 
osvojili peto mesto med 14 
štafetami, ki so prispele do 
cilja. V štafetah med seboj 
tekmujejo celine in Jan se je 

z individualnim nastopom 
uvrstil v šesto evropsko šta-
feto. V septembru je tekmo-
val še na tekmi za evropski 
mladinski pokal v Zagrebu, 
vendar mu zaradi dolge se-
zone in krajšega počitka po 
intenzivnih pripravah v Gr-
čiji nastop ni najbolje uspel. 
Teden dni kasneje se je od-
lično odrezal na balkanskem 
prvenstvu na Ohridu, kjer je 
med mladinci zasedel drugo 
mesto. Njegov uspeh so do-
polnili klubski prijatelji: Do-
men Obreza, ki se je med 
mladinci povzpel na deveto 
mesto, Ajda Ahačič je bila 
deseta mladinka, mladinska 
balkanska prvakinja pa je 

postala Tjaša Vrtačič.
Z balkanskega prvenstva pa 
nista medalj odnesla le Tja-
ša in Jan, ampak je komplet 
z bronom dopolnil Matevž 
Planko, ki je v članski kon-
kurenci osvojil tretje mesto. 
V elite konkurenci je uspeš-
no nastopil še Klemen Bo-
janc, ki je bil na koncu peti.
Domen Obreza je letos zad-
njič tekmoval med mladinci 
Blestel je predvsem na slo-
venskih tekmah, med dru-
gim je osvojil absolutno tret-
je mesto na Triatlonu Bled.
Tjaša Vrtačič je z naslovom 
mladinske balkanske prva-
kinje postavila piko na i naj-
uspešnejši sezoni do sedaj. 

Naslednje leto bo še tekmo-
vala kot mladinka in želimo 
ji, da ponovi ali celo izboljša 
letošnjo uvrstitev, ko je 
osvojila svojo prvo zmago 
na tekmi za mladinski 
evropski pokal in je v skupni 
razvrstitvi evropske tria-
tlonske lestvice mladink 
osvojila peto mesto. Na tej 
lestvici je Jan Škrjanc med 
fanti osvojil končno osmo 
mesto.
Večina triatloncev je že za-
čela priprave na sezono 
2019, medtem ko Matevž 
Planko še trenira za zadnjo 
letošnjo tekmo, evropsko pr-
venstvo do 23 let, ki bo ko-
nec oktobra v Izraelu.

Odlični nastopi v tujini
O uspehih kamniških triatloncev na mednarodnih prizoriščih v prvem delu sezone smo že poročali. 
Tokrat pa želim zapisati še nekaj o rezultatih, ki so jih tekmovalci Triatlonskega kluba Trisport 
Exoterm osvojili v drugem delu sezone, ki se je zavlekla v oktober in še ni popolnoma končana.

Življenje z inkontinenco

DOBRO IZBRAN 
PRIPOMOČEK 
OLAJŠA TEŽAVE
Ko človeku popolnoma nekontrolirano 
uhaja voda in morda tudi blato, govorimo o 
težki in zelo težki inkontinenci. S temi 
težavami se večinoma ubadajo starostniki, 
pogosto nepokretni in dementni ljudje ter 
invalidi oziroma njihovi svojci. Da bomo 
znali izbrati pravi pripomoček za zaščito in 
lajšanje težav, je treba dobro poznati vse, 
kar je na voljo.
Več vrst in vpojnosti 
Pripomočki za inkontinenco morajo tistemu, ki jih 
potrebuje, zagotoviti varnost in zanesljivo vpojnost ter 
jim ponuditi boljšo kakovost življenja. Vse to pa je 
odvisno od vrste, oblike, dimenzije in sestave teh izdelkov.

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
Vabim vas v Belo štacunco, kjer vam bomo predstavili široko izbiro 
izdelkov za inkontinenco in vam svetovali, kateri je najbolj primeren 
za vas ali težavo vaših najbližjih. S pravilno izbiro pripomočka 
namreč lahko veliko naredite za zdravje kože intimnih predelov in 
za udobje pri nošenju. Z dobrim izdelkom za inkontinenco bo koža 
dihala, ne bo se pregrevala in ne bo ves čas mokra.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 25 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 11. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%

Mobilne vpojne hlačke so uporabne takrat, ko urin 
uhaja v drobnem curku ali občasno z izlivi. Nosijo se 
kot običajno spodnje perilo, po uporabi jih 
raztrgamo po stranskih šivih, da jih odstranimo in 
zavržemo. So pogosta izbira tistih, ki še lahko 
samostojno uporabljajo stranišče.
Anatomske predloge so namenjene težki in telo 
težki obliki inkontinence. Namestimo jih s pomočjo 
mrežastih hlačk. Na voljo so v različnih velikostih in 
vpojnostih.

Hlačne predloge oz. plenice za odrasle so 
najpogostejša izbira pri težjih oblikah inkontinence 
za moške in ženske, ko uhaja tudi blato. Izberemo 
jih glede na obseg pasu in željeno vpojnost. 
Namestijo se s pomočjo stranskih lepilnih trakov in 
so najbolj enostaven pripomoček za inkontinenco 
za nameščanje leže.

Bistvena je kakovost izdelkov
Priznana evropska blagovna znamka pripomočkov 
za inkontinenco za profesionalno uporabo iD Expert, 
ki jo na slovenskem trgu zastopa Tosama, prinaša 
izdelke, ki ustrezajo najvišjim svetovnim standardom. 
Z njimi ljudem, ki živijo z inkontinenco in ne morejo 
brez pripomočkov, priskrbimo dobro zračnost, 
zanesljivo vpojnost in prepotrebno udobje.

Koža mora dihati
Izdelki id Expert so narejeni iz mehkih in izrazito 
vpojnih materialov, koži zagotavljajo potrebno 
zračnost in suhost. Materiali, iz katerih so izdelki 
narejeni, koži dovolijo, da diha – prepuščajo namreč 
zrak, tekočine pa ne. Vpojnemu jedru izdelkov iz 
celuloze so dodane mikrokapsule, ki lahko vpijejo 30- 
do 60-kratnik svojega volumna. Tekočino spremenijo 
v gel, zato jedro zanesljivo zadrži tekočino na mestu. 
Koža tako ni ves čas mokra, nevarnost vnetij se 
bistveno zmanjša. Mikrokapsule pa imajo še eno 
dobro lastnost: preprečujejo nastanek neprijetnega 
vonja. In še ena prednost teh izdelkov je pomembna: 
ko se polnijo z izločki, ne postajajo trši in manj prožni, 
še naprej se lepo prilegajo telesu. Ponašajo se 
namreč z dobro vpojnostjo po vsej površini.

• zanesljiva zaščita
• prijazno do kože

• od velikosti
  XS do XL

linija izdelkov
za inkontinenco

za profesionalno nego

Miha Štamcar

Kamnik – Obe kamniški 
mladinski ekipi sta se že 
uvrstili med najboljših 16 
ekip v Sloveniji, še zlasti 
prepričljivo je to uspelo mla-
dinkam, ki v letošnji sezoni 
še niso izgubile. Še več, do 
zdaj niso oddale niti niza. 
Glede na to, da za kamniške 
mladinke v glavnem igrajo 
igralke, ki branijo barve dru-
ge ženske ekipe Calcita Vol-
leyja, ki igra v prvi članski 
ligi, ob njih pa še Eva Poga-
čar in Anja Zorman, članici 
prve ekipe, potem ni nobena 
skrivnost, da je njihov konč-
ni cilj najmanj uvrstitev 
med najboljše štiri ekipe. Z 
dobrim uvodom v sezono se 
lahko pohvalijo tudi med 

starejšimi deklicami in deč-
ki ter v kadetski kategoriji. Z 
vsemi ekipami so na dobri 
poti, da se uvrstijo v A-ligo.
V najuspešnejšem kamni-
škem športnem kolektivu so 
zadovoljni tudi s tem, kako 
so začeli člansko sezono, v 
kateri imajo kar tri ekipe v 
prvi ligi in eno v drugi. Prvič 
so se med najboljšimi slo-
venskimi klubi predstavile 
varovanke Francija Obolnar-
ja, ki so najmlajša ekipa v 
prvi DOL za ženske. Čeprav 
so morale priznati premoč 
Nove KBM Branika, si za-
služijo vse pohvale za pri-
stop in borbeno igro. 
Največ uradnih tekem je v 
letošnji sezoni odigrala prva 
ženska ekipa Calcita Vol-
leyja, ki pa je imela v sre-

dnjeevropski ligi neverjetno 
smolo. Že na prvi tekmi 
pred svojimi navijači se je 
težje poškodovala blokerka 
Katja Mihevc, ki je končala 
letošnjo sezono. Verjetno je 
tudi to vplivalo, da so potem 
tekmo proti Strabagu iz Bra-
tislave izgubile z 1 : 3, čeprav 
so v prvem nizu zmagale. 
Podoben razplet je bil nato 
še na drugi tekmi v Zagrebu 
proti Mladosti. Kar Kamni-
čankam ni uspelo v srednje-
evropski ligi, jim je v prvem 
krogu domačega prvenstva, 
saj so v gosteh premagale 
Šempetranke. »Po poškodbi 
Katje Mihevc in smoli na 
obeh tekmah v srednje-
evropski ligi je bila ta zmaga 
za nas zelo pomembna,« se 
je treh točk razveselil Gre-

gor Rozman, trener prve 
kamniške ženske ekipe. 
»Osebno sem s pripravljal-
nim delom zadovoljen. Res 
je, da je bilo v naši igri veli-
ko nihanj, vendar je bilo to 
tudi posledica tega, da smo 
veliko delali v fitnesu. Mis-
lim, da smo že v Kranju po-
trdili, da si tudi v letošnji 
sezoni lahko obetamo, da 
bomo v vseh tekmovanjih, v 
katerih bomo igrali, pri sa-
mem vrhu,« pa je po zmagi 
v Kranju dejal Maxson Pere-
ira, ki je v letošnji sezoni ka-
petan prve moške ekipe Cal-
cita Volleyja. 
Njihov uspeh so v Žužem-
berku na tekmi prvega kro-
ga druge DOL za moške z 
zmago dopolnili še člani 
druge kamniške ekipe.

Odličen začetek odbojkarjev
Minulo soboto se je začelo letošnje državno prvenstvo tudi v članski konkurenci. V mlajših 
kategorijah so selekcije Calcita Volleyja v sezono vstopile odlično, po njihovi poti sta šli tudi obe prvi 
članski kamniški ekipi.
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Zanimivosti

petek, 19. oktobra 2018

Desetega oktobra sva se z ženo 
podala v naš lepi del sredogor-
ja Kamniško-Savinjskih Alp v 
smeri Kamniškega vrha. Prav 
v tem mesecu ta del našega 
sredogorja ponuja izjemen čar 
zaradi jesenskega ruja in ra-
znovrstnih barv dreves in 
grmičja. 
Podala sva se v smeri Kamni-
škega vrha iz vasi Slevo od 
bivšega peskokopa. Tako kot 
tudi večina ostalih pohodni-
kov. Pot v smeri planine Osre-
dek ter naprej do Krvavca in 
Kamniškega vrha je planin-
sko markirana in označena s 
planinskimi tablami. Pot je 
lepa in nezahtevna tudi za 
otroke.
Toda samo do prvega prečenja 
skalnega krušečega spodmola. 
Tukaj nastane problem preče-
nja tega krušečega odseka, ker 
ni nobenega varovanja. Spo-
daj je manjši prepad. Po sreč-
no prehojenem grušču širine 
čevlja naprej vodi spet lepa 
steza do novega, še večjega 
krušečega spodmola. Torej do 
novega sipkega prepadnega 
območja, pod katerim je še 
približno stometrski prepad, 
pod njim pa hlod, ki ne more 
zaustaviti padlega. Morda je 
ostal tam zato, da človeka pre-
polovi, če bi se slučajno ob 
padcu zadel obenj. Naprej po 
tej nevarni poti, če že prideš 

Prejeli smo

Nevarna 
označena 
planinska pot

brez težav do tu, je kratka le-
sena brv, brez katere nadaljnje 
prečenje ne bi bilo več mogoče. 
Ne bom in nimam namena 
poučevati odgovornih. Toda ta 
dva odseka sta smrtno nevar-
na. En sam mali zdrs – pa si 
tam spodaj, razbit v ostrih 
skalah.
Bojim se, da se zadeva varno-
stno ne bo uredila, dokler se ne 
bo zgodila prva smrtna žrtev. 
Menim, da ne more biti velik 
strošek, če bi se nakopalo nekaj 
stopinj v vsipajoči se pesek ter 
postavilo na prvi in še posebej 
na drugi raztežaj po dva ali 
tri kline v steno ter potegnilo 
jeklenico ali pa vsaj alpinistič-
no vrv za varnost pohodnikov. 
To je dvakrat po tri ali štiri 
metre. Kdo bo nosil odgovor-
nost, če se bo na tem kraju 
ubil otrok gornik ali pa njego-
va mamica? Pot je markirana 
in označena s tablami PD Ka-
mnik. 
Kako naprej? Saj planinci vse-
ga tudi ne zmoremo sami. Naj 
končno še država pokliče svoje 
od davkoplačevalcev socialno 
plačane ne-delavce, ki niso iz-
gubili svojih služb. Ker jih ni-
koli niso iskali. Prav te je dr-
žava vzela v svoje okrilje, da 
vsakodnevno posedajo po loka-
lih in zahtevajo še več. Če pa 
niso usposobljeni ne za lopato 
in ne za metlo, naj pa gredo 
obirat hmelj ali pa jabolka za 
štiristo evrov na mesec za svo-
ja postopanja. To pa delajo 
Romuni. Dela je dovolj za vse. 
Če bo treba, se zgoraj omenje-
ni akciji pridružim tudi sam. 
Da le ne bo prepozno.

Miroslav Potočnik, 
Kamnik

Jasna Paladin

Velika planina – V družbi 
Velika planina so po vzoru 
nekaterih drugih smučišč 
lansko leto prvič organizirali 
akcijo pobiranja kamenja po 
smučišču in se zaradi dobre-
ga odziva in zadovoljivega 
učinka odločili, da akcija 
postane tradicionalna. Tako 
so prostovoljce k sodelova-
nju znova povabili v soboto, 
13. oktobra.
»Kot naročeno je bila tudi 
letošnja sobotna vremenska 
napoved odlična. Sonce, viš-
je temperature in sem ter tja 
kakšen vetrič so privabili 
prostovoljce in druge obi-
skovalce na Veliko planino. 
Že malo po osmi uri zjutraj 
so se številni prostovoljci za-
čeli zbirati v dolini Kam-
niške Bistrice. In med vsemi 
je bilo kar nekaj otrok, ki so 
se pobiranja kamenja in obi-
ska Velike planine prav ve-
selili. Kljub jutranjemu hla-
du v dolini se je zbralo več 
kot petdeset ljubiteljev Veli-

ke planine. Vabilu na delov-
no akcijo sta se odzvali tudi 
lanska in letošnja miss Slo-
venije Maja Zupan in Lara 
Kalanj. Veselja in smeha je 
bilo slišati med krajšanjem 
časa ob čakanju na prvo vo-
žnjo z nihalko, ki je prosto-
voljce na planino popeljala 
ob 9. uri. Čeprav smo akcijo 
izvedli že lani oktobra, pa se 
je kamenja tudi letos veliko 
nabralo. Začeli smo na smu-
čarski klančini za najmlajše, 
ob vlečnici Jurček, ter pri-
dno nadaljevali vse do vrha. 
Vodja akcije Andrej Potoč-
nik je vodil udeležence, kje 
in kaj je treba očistiti. Trak-
torske prikolice so se hitro 
polnile in smučišče smo do 
13. ure očistili več kot dvajse-
tih ton kamenja,« so nam 
povedali organizatorji.
Udeležence je po končani 
akciji na Zelenem robu ča-
kala topla malica, organiza-
torji pa so se jim za pomoč 
zahvalili tudi z brezplačno 
celodnevno smučarsko vo-
zovnico za letošnjo sezono.

Pobrali dvajset ton 
kamenja
Smučišče na Veliki planini je minulo soboto 
čistilo več kot petdeset prostovoljcev.

Jasna Paladin

Kamnik – Začelo se je pred 25 
leti, ko se je Marija Zagorič-
nik, takrat medicinska sestra 
v otroškem dispanzerju, na-
zadnje pri dr. Staretu, upoko-
jila. »Kolegice v pokoju so me 
nagovarjale, da bi se rade do-
bivale, naj kaj organiziram, 
naj jih zberem – in sem jih. 
In od takrat že 25 let enkrat 
mesečno, ne glede na vreme, 
ne glede na vse. Prav v teh 
dneh praznujemo točno četrt 
stoletja naših druženj. Še da-
nes si imamo po vseh teh le-
tih ogromno povedati – kako 
lepo smo se imeli in tudi to, 
kako medicina danes napre-
duje in kaj je novega. Dve uri 
mineta neverjetno hitro. Lepo 
se imamo, res je luštno,« 
nam je povedala Marija Zago-
ričnik, nekakšna vodja skupi-
ne, ki pa je prav ob obletnici 
to funkcijo predala svoji na-
slednici Miheli Urankar.
O združenju upokojenih de-
lavcev Zdravstvenega doma 

Kamnik vodi tudi vestno evi-
denco – koliko se jih je zbra-
lo, kdo vse, kje in kdo je na 
kakšnem srečanju manjkal. 
Med njimi so tako zdravniki 
kot laboranti, medicinske 
sestre in drugi zdravstveni 
delavci. Tako nam pove, da 
se jih je v najboljših letih 

srečevalo tudi po dvajset, 
zdaj pa jih na klepet in mali-
co pride po osem, devet. V 
različnih obdobjih so se do-
bivali na različnih lokacijah 
– pri Lužarju na Šutni, v Pla-
ninki, v Kavarni Veronika, v 
Piceriji Napoli, Pri podkvi in 
pri Marjanci. 

Z Zdravstvenim domom Ka-
mnik sodelujejo, če ne dru-
gače, tako, da jim oni vsako 
leto pošljejo seznam upoko-
jenih delavcev, sami pa jim 
sporočijo, kdo vse je že 
umrl. Tako se bo njihova 
skupina družila tudi v pri-
hodnje.

Srečujejo se že četrt stoletja
V piceriji v središču Kamnika se enkrat mesečno sestaja prav zanimiva skupina – upokojeni delavci 
Zdravstvenega doma Kamnik. In to že polnih petindvajset let.

Na oktobrskem srečanju so se zbrale (z leve): Mihela Urankar, Milka Bosančič, Marija 
Zagoričnik, Tonka Rems, Aleksandra Novak Balantič in Mojca Koretič. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Mekinje – Da bi se to spre-
menilo, so v Samostanu 
Mekinje nedavno pripravili 
predavanje Vande Rebolj, ki 
je o Francu Pircu (pa tudi 
drugih znanih Kamničanih 
in Komendčanih – na nje-
nem seznamu jih je že okoli 
350) doslej zbrala največ po-
datkov. Tega duhovnika, mi-
sijonarja, sadjarja in zdravil-
ca je predstavila na poljuden 
način in pokazala, zakaj se 
po njem v ameriški zvezni 
državi Minnesota imenuje 
mesto Pierz.
Franc Pirc se je rodil 20. no-
vembra 1785 v Kamniku me-
ščanu Jerneju Pircu in nje-
govi ženi Neži. Osnovno šo-
lanje je opravil pri kam-
niških  frančiškanih, nato je 
končal klasično gimnazijo v 
Ljubljani, zatem pa še študi-
ja filozofije in teologije. 
Služboval je v različnih kra-
jih, kot vikar tudi v Pečah, 
kjer se je začela njegova lju-
bezen do sadjarstva. V ta 
kraj pri Moravčah je prišel 
leta 1818, le malo po »lač-
nem letu«, ko je prebivalce 
Kranjske prizadela huda la-
kota. Rešitev za to je videl v 

sadjarstvu, zato je krajane 
pozival, naj uživajo sadje in 
zasadijo svoje sadovnjake. A 
znanja o tem je bilo takrat še 
zelo malo. V Pečah je zasa-
dil drevesnico ter posejal ja-
bolčne in hruškove pečke 
ter orehe. Cepiče je brez-
plačno delil kmetom. Prepo-
toval je Kranjsko in sosednje 
dežele, da bi se seznanil z 
gojenjem sadnega drevja in 
vinske trte. V Pečah je 
vzdrževal več kot sedemsto 
različnih jabolčnih in hru-
škovih sort. Leta 1830 je iz-
dal prvi del knjige z naslo-
vom  Krajnski vertnar, štiri 

leta kasneje pa še drugega. 
Svoje znanje je želel preda-
jati drugim, zato se je prija-
vil na natečaj za poučevanje 
na kmetijski stolnici v okvi-
ru liceja, a bil zavrnjen kot 
nesposoben, kar ga je zelo 
prizadelo. Domnevno je bil 
to tudi eden glavnih razlo-
gov, da se je leta 1835 po 
zgledu številnih takratnih 
duhovnikov odločil za od-
hod v misijon v Ameriko.
Do tja je z jadrnico potoval 
štirideset dni in že kmalu je 
svoje prepričanje o koristi 
sadjarstva in kmetovanja za-
čel širiti med Indijance, sta-

roselce  iz skupine  pla-
men Dakota. Z njimi je imel 
zelo lep odnos in zato so ga 
– ker sami niso izgovarjali 
črk r in c – poimenovali Mi-
nodee, kar pomeni dobra 
duša. Pri svojem delu je 
močno izražal skrb za indi-
janske staroselce, ki so bili 
na svojih ozemljih ogroženi 
zaradi vse večjega dotoka be-
lih naseljencev. Prizadeval 
si je, da bi imeli staroselci 
enake pogoje za nakup zem-
lje kot beli priseljenci, da bi 
dobili državljanstvo, priskr-
bel jim je kmetijsko orodje 
in tako omogočil boljšo pre-
hrano, zaslužek in lažji 
obstoj na njihovem ozem-
lju. V Združenih državah 
Amerike je danes okoli štiri-
deset spomenikov v njegovo 
čast in še danes mu posveča-
jo veliko pozornosti.
Franc Pirc se je leta 1873 
vrnil domov. Prve mesece 
po vrnitvi je preživel v Ka-
mniku kot gost kamniških 
frančiškanov, spomladi 
1874 pa se je na lastno željo 
naselil v  ljubljanskem  stol-
nem  župnišču, kjer je leta 
1880 tudi umrl. Njegov grob 
v spominskem parku Navje 
danes ni označen.

Po njem se imenuje 
mesto v ZDA
V Kamniku rojeni Franc Pirc je človek, ki je – kot se je sam rad pošalil – v življenju žlahtnil dve vrsti 
divjakov: sadike sadnega drevja in indijanske domorodce. Čeprav velja za očeta umne sadjereje na 
Kranjskem in so mu na severu Združenih držav Amerike postavili več spomenikov, svojega slavnega 
rojaka iz devetnajstega stoletja danes pozna vse premalo Kamničanov.

Pomembnega Kamničana je predstavila Vanda Rebolj. 
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_KAM_18
NALOGA

9 2 6
3 2 1

2 8 1 9
9 5 2

1 4 7 3
6 3 1

2 6 8 4
7 8 1

3 4 2

sudoku_LAZJI_18_KAM_18

REŠITEV

9 1 5 7 4 8 2 3 6
7 4 3 9 2 6 5 1 8
6 2 8 5 3 1 9 7 4
4 3 7 8 9 5 6 2 1
2 5 1 4 6 7 3 8 9
8 6 9 3 1 2 4 5 7
1 9 2 6 7 3 8 4 5
5 7 6 2 8 4 1 9 3
3 8 4 1 5 9 7 6 2

sudoku_TEZJI_18_KAM_18
NALOGA

4 8 7 1
5 1 4

3 8
2 6 3

3 8 1
7 9 2

8 7
1 3 5

2 7 8

sudoku_TEZJI_18_KAM_18

REŠITEV

4 2 3 8 6 7 1 5 9
7 8 5 3 1 9 2 4 6
1 9 6 5 2 4 3 7 8
2 4 8 1 7 6 9 3 5
6 3 9 2 8 5 7 1 4
5 7 1 9 4 3 8 6 2
8 5 7 4 9 1 6 2 3
9 1 4 6 3 2 5 8 7
3 6 2 7 5 8 4 9 1

sudoku_TEZJI_18_KAM_18
NALOGA

4871
514

38
263

381
792

87
135

278

sudoku_TEZJI_18_KAM_18

REŠITEV

423867159
785319246
196524378
248176935
639285714
571943862
857491623
914632587
362758491

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

sudoku_LAZJI_18_KAM_18
NALOGA

926
321

2819
952

1473
631

2684
781

342

sudoku_LAZJI_18_KAM_18

REŠITEV

915748236
743926518
628531974
437895621
251467389
869312457
192673845
576284193
384159762

Kamniški sudoku

Željko Đurić

Duplica – Člani Namiznote-
niškega kluba Kamnik (NTK 
Kamnik) in Teniškega kluba 
Duplica (TK Duplica) so v 
prostorih OŠ Marije Vere 7. 
oktobra odigrali zanimivo in 
razburljivo prijateljsko tek-
mo v namiznem tenisu.
V kategoriji A so nastopili po 
štirje najboljši igralci. Selek-
torja sta bila Boris Hribar za 
NTK Kamnik in Matjaž Mi-
kuš za TK Duplica. Po priča-
kovanju so zmagali trenirani 
igralci iz NTK Kamnik z izi-
dom 14 : 2 v dvobojih. Prese-
nečenje se je zgodilo pri ne-
koliko slabši kategoriji B, 
kjer so zmagali igralci TK 
Duplica z 19 : 13 v dvobojih. 
Med 24 nastopajočimi so se 
najbolj izkazali: Lukas Ko-
želj, Franc Sitar in Mitja 
Mali pri TK Duplica ter Kre-

šo Kiršner, Milan Močnik in 
Dragan Jokić pri NTK Ka-
mnik. Na osmih mizah smo 
spremljali vrhunske igre lo-
kalnih mojstrov bele žogice. 
Obe športni društvi sta znani 
po velikem številu aktivnih 
članov in po izvedbi različ-

nih ekipnih in posameznih 
tekmovanj. Veliko je tudi 
skupnih članov, ki v poletnih 
mesecih na osmih igriščih 
na Virtusu v TK Duplica tre-
nirajo tenis, od oktobra do 
maja pa namizni tenis v OŠ 
Marije Vere. Glavna razlika 

med kluboma je ta, da v TK 
Duplica igrajo in se v klub-
skem bifeju družijo pred-
vsem rekreativci in veterani, 
medtem ko v NTK Kamnik 
glavni poudarek dajejo delu 
z mladimi. Vsak na svojem 
področju so uspešni.

Zanimiv športni dvoboj
V namiznem tenisu sta tekmovali ekipi Namiznoteniškega kluba Kamnik in Teniškega kluba Duplica.

Najboljši igralci namiznega tenisa, člani in veterani NTK Kamnik in TK Duplica

Jasna Paladin

Kamnik – Partnerji in delež-
niki projekta P-IRIS so se 2. 
in 3. oktobra udeležili pete-
ga študijskega obiska v Ka-
mniku in Litiji.
Kot nam je povedala Ana-
marija Kamin, je bil prvi del 
študijskega obiska posvečen 
predstavitvi dobrih praks 
inovativnega povezovanja 
podjetnikov in nadgradnje 
človeških virov za strokovno 
upravljanje mrež v Srcu Slo-
venije, drugi del pa je bil 
osredotočen na pristop in 
metodologijo za pripravo ak-
cijskih načrtov, ki bodo 
ključni rezultati projekta 

P-IRIS za izboljšanje politik 
v podeželskih inovacijskih 
sistemih. Kot primer dobre 
prakse podpornih podjetni-
ških sistemov so obiskali 
tudi KIKštarter, kjer jim je 
Matjaž Jug predstavil struk-
turo delovanja, pomembno 
podporo Podjetniškega klu-
ba Kamnik in obsežne pro-
jekte, ki jih še čakajo v pri-
hodnje. Srečanja se je udele-
žil tudi podžupan Matej 
Slapar, zbranim pa se je 
predstavilo podjetje Vigo-
shop.si, ki mu je velik pre-
boj na svetovni trg uspel 
tudi po zaslugi močne mre-
že lokalne skupnosti in KIK-
štarterja.

Študijski obisk  
v KIKštarterju
Razvojni center Srca Slovenije je za partnerje 
projekta P-IRIS iz Hrvaške, Finske, Italije, 
Norveške, Slovenije in Španije organiziral 
študijski obisk KIKštarterja.

Velika planina – Doživetje med pastirji na Veliki planini se je 
znašlo med finalisti nedavno zaključene akcije za naziv na-
jatraktivnejšega turističnega paketa. Gre za akcijo Radia SI, 
ki je letošnje poletje predstavljal skrite turistične dragulje, ki 
bi jih moral obiskati vsak tuji turist v Sloveniji. Svoj glas 
lahko oddate tudi vi, glasovanje poteka od 15. oktobra do 15. 
novembra (na spletni strani najsmucisce.si; doživetje na Ve-
liki planini je pod številko 15). Letos avgusta je Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik organiziral posebno doži-
vetje za dva Britanca, ki sta bila nad obiskom Velike planine 
ter doline Kamniške Bistrice naravnost očarana, kar je bil 
tudi razlog za uvrstitev omenjenega doživetja med finaliste 
akcije. J. P.

Glasovanje za doživetje na Veliki planini

Mitja Redja

Duplica – Da sezono konča-
mo športno, smo organizi-
rali »šampanj'c turnir dvo-

jic«, ki se ga je udeležilo 16 
parov. Zmagal je mešani 
par, ki sta ga sestavljala Bo-
jana Pirc in Matej Habjanič. 
Po končanem turnirju se je 

pričel zabavnejši del druže-
nja. Naš predsednik Srečko 
Radulovič je podelil pokale 
za prva tri mesta v posame-
znih klubskih ligah (osmih 

različnih) in se zahvalil po-
sameznikom za delo v klu-
bu. Če nam bo vreme naklo-
njeno, bomo igranje nada-
ljevali do novembra.

Zaključek teniške sezone
Prehitro je prišla jesen in z njo zaključek še ene, že 32. uspešne sezone v Teniškem klubu Duplica.

Udeleženci zaključka sezone Teniškega kluba Duplica
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Prireditve
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Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, 
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

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

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK IN OBČINA KA-
MNIK – BARVITA JESEN

Petek, 19. oktobra, ob 19. uri, Kavarna Rotovž
Etno violine

Petek, 19. oktobra, ob 10. in ob 17. uri, Intershop 

Kameleon
Predavanje o starodavnih simbolih

Sobota, 20. oktobra, od 8. do 12. ure, Zavod 

Ustvarjalnih idej
Astro kartografija

Od ponedeljka, 22. oktobra, do sobote, 27. oktobra, 
od 9. do 19. ure, v soboto od 9. do 13. ure, Pletenine 

Špenko
Promocija nove jesensko-zimske kolekcije 2018

Od četrtka, 25. oktobra, do sobote, 27. oktobra, v 

delovnem času prodajalne, Zavod Ustvarjalnih idej
Z naravo nad zimske tegobe

Petek, 26. oktobra, ob 19. uri, Kavarna Rotovž
Akustični večer kitarista Matica Smolnikarja in Neže 
Drobnič

Petek, 26. oktobra, ob 19. uri, Gostilna Majolka,
Degustacija vin Ščurek 

Petek, 26. oktobra, in sobota, 27. oktobra, od 8.30 do 
13. ure in od 16. do 19. ure in v soboto od 9. do 13. 

ure, Lady M
Modno oblačenje kot umetnost

Sobota, 27. oktobra, od 10. do 11. ure, Razvojno 

združenje Grunt – Reciklarnica
Otroške delavnice – Okraski za noč čarovnic

Prireditve v oktobru
Ponedeljek, 29. oktobra, od 9. do 19. ure, Pletenine 

Špenko
30 let prodajalne Špenko

Ponedeljek, 29. oktobra, ob 15. uri, Galerija Majolka
Buče – izdelovanje, izrezovanje, bučna juha, bučna pica

Sreda, 31. oktobra, od 17. do 18. ure, Razvojno 

združenje Grunt – Reciklarnica
Predstavitev kozmetike in čistil na točenje

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 19. oktobra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Ljudske pevke Predice: Srečanje z ljudskimi pevci in godci

Koncert, cena vstopnice: 5 evrov

Sreda, 24. oktobra, ob 18. uri, Galerija DKK
Odprtje razstave 50 let Teritorialne obrambe Slovenije

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda

Vstop prost!

Petek, 26. oktobra, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Proslava ob dnevu suverenosti 2018

Organizator: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda

Vstop prost!

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN 

Sreda, 24. oktobra, od 19. do 21. ure, samostan 

Mekinje
Pogovorni večer z Noahom Charneyem – Sašo Rebolj

Nocojšnji gost bo direktor Zdravstvenega doma Kamnik dr. Sašo Re-
bolj. Razpravljali bomo o medicini in vlogi zdravnikov v Sloveniji, ne-
varnostih branja spletnih forumov in tudi nasvetih za žulje.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 23. oktobra, od 17. do 18. ure, Krajevna 

knjižnica Šmarca
Pravljične urice 

Otroci bodo prisluhnili pravljicam, pesmicam in z ustvarjanjem podo-
živeli slišano. Za otroke, starejše od štirih let; vodi pravljičarka Mirjam 
Slanovec. Obisk urice je brezplačen. Otroci naj prinesejo copate!

Torek, 23. oktobra, ob 19. uri, dvorana knjižnice
Predstavitev zbornika Ne pozabimo!

Zbornik je ob dvajsetletnici delovanja in petdesetletnici ustano-
vitve Teritorialne obrambe Slovenije izdalo Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda. Prireditev bo 
vodil Tone Ftičar.

Sreda, 24. oktobra, od 17. do 18. ure,  
pravljična soba knjižnice

Pravljične urice 
Za otroke, starejše od štirih let; vodita pravljičarki Nina Semprimo-
žnik in Mirjam Slanovec. Pravljična joga, vodi Maruša Pfajfar. Obisk 
pravljične urice je brezplačen. Otroci naj prinesejo copate!

Sreda, 24. oktobra, od 10. do 11. ure,  
pravljična soba knjižnice

BIBE – igralne ure s knjigo 
Otroci bodo z bibarijami, prstnimi igrami, lutkami in pravljicami na-
redili prve korake v svet pisane besede. Za otroke starejše od treh let, 
ki niso v organiziranem varstvu, ter njihove spremljevalce, vodi pra-
vljičarka Helena Sterle. Obisk igralne urice je brezplačen. Otroci naj 
prinesejo copate!

Sreda, 24. oktobra, od 17.30 do 18.30,  
Krajevna knjižnica Motnik

Pravljične urice 
Za otroke starejše od štirih let, vodijo pravljičarke iz skupine Me4. 
Obisk pravljične urice je brezplačen. Otroci naj prinesejo copate!

Četrtek, 25. oktobra, od 17.30 do 18.30,  

Krajevna knjižnica Komenda
Pravljične ure 

Za otroke, starejše od štirih let; vodi pravljičarka Mirjam Slanovec. 
Obisk pravljične urice je brezplačen. Otroci naj prinesejo copate!

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 24. oktobra, ob 19. uri, Muzej, grad Zaprice
Gledališka predstava Uroša Potočnika: Ivan Cankar – Na otoku

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 20. oktobra, od 10. do 15. ure, vhod v park
Slikarska delavnica

Ljubitelje risanja in slikanja vabimo, da se nam pridružite na slikar-
skih delavnicah, kjer boste pod vodstvom slikarke in likovnega peda-
goga risali/slikali na prostem, v primeru slabega vremena pa v prosto-
rih Arboretuma. Delavnica je brezplačna. Plača se vstopnina v park. 
Obvezna prijava do petka, 19. oktobra, na prireditve@arboretum.si. 

Nedelja, 21. oktobra, od 8.30 do 9.30, vhod v park
Ornitološki sprehod

Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste na jutranjem sprehodu s 
strokovnjakom opazili marsikaterega ptiča, ki se skriva v krošnjah 
dreves in grmov. Priporočamo, da s seboj prinesete daljnogled. Plača 
se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava do petka, 
19. oktobra, na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 27. oktobra, od 10. do 12. in od 13. do 15. ure, 
pristava
Izrezovanje buč za noč čarovnic, otroška delavnica

Na delavnico prinesite svoj nož za izrezovanje, bučo pa lahko prine-
sete svojo ali pa jo kupite ob vhodu v park. Plača se vstopnina v park. 
Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava do petka, 26. oktobra, na 
prireditve@arboretum.si.

Sreda, 31. oktobra, od 17. do 19. ure, vhod v park
Začarani park

Med 17. in 18. uro so otroci vabljeni, da s seboj prinesejo izrezane 
buče. V vsako bučo bomo dali gorečo svečko in drevored se bo spre-
menil v začaran bučored. Izbrali bomo tri najlepše izrezane buče. Ob 
18.30 bomo razglasili zmagovalce in jih nagradili. Dogodek je brezpla-
čen. Odvija se pred vhodom v park.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Petek, 19. oktobra, ob 21. uri, MC Kotlovnica
Klubski maraton Radia Študent – Baltazar in Maskardh

Najmladostnejša in najbolj nora koncertna turneja na domačih tleh 
letos že osemnajstič razpira preseke alternativne klubske infrastruktu-
re in nove domače ustvarjalnosti. Vstop prost.

v prireditvenem  
    prostoru  
pred Termami  
              Snovik
Razstava rož iz krep papirja in  
rokodelskih izdelkov z možnostjo nakupa;  
delavnice za otroke in odrasle; ob 14.30  
odprtje s kulturnim programom.

www.td-tuhinjskadolina.si

Cvetoča jesen 
 
  28. oktober 2018  
       od 10. do 17. ure
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Rovi pod starim 

Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri

26. - 30. 10.

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, 
ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si

31.10.2018 
od 18:00 
do 24:00.

O
B
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D

SLEPA ULCA:

Noč čarovnic za odrasle v rovih 
pod starim Kranjem 
Strašljivo doživetje v kranjskem 
podzemlju

Več informacij na:
slepa-ulca.si
facebook.com/slepaulca/
https://www.visitkranj.com/sl/noc-carovnic-kranj
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ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, povsod te 
slišimo vsi, med nami si.

V 93. letu je odšla naša draga 
mama, babi, prababi, tašča in 
sestra

Ivana Lipovšek  
rojena Dacar

Gregačeva mama iz Špitaliča v Tuhinjski dolini

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem za vso pomoč, izrečena sožalja, po-
darjeno cvetje, svete maše in darove za cerkev. Hvala 
dr. Jermanovi in sestri Mateji za vso pomoč in podporo. 
Iskrena zahvala gospodu župniku za lepo opravljeno sve-
to mašo in pogrebni obred, Marinki za besede slovesa, 
hvala tudi pevcem kvarteta Grm in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot in 
jo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
September 2018

ZAHVALA

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, na mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

V 60. letu življenja nas je dne 11. 9. 2018  po težki bolezni 
zapustil naš dragi

Dušan Kotnik
s Sel pri Kamniku 10b

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, družinama 
Rak in Mandekič ter vsem ostalim sosedom, prijateljem, 
zaposlenim in bivšim zaposlenim Pulitusa, poslovnim 
partnerjem in sodelavcem ter vsem znancem za podar-
jeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem pevcem in 
pevkam, organistu Andreju Kotniku, Suzani Zavasnik 
in Franciju Vrankarju za besede slovesa, članom PGD 
Sela in ostalim gasilcem ter Pogrebniku, za spremstvo 
na zadnji poti. Hvala vsem zdravnikom in medicinskim 
sestram, patronažni službi ZD Kamnik, voznikom Meri-
-Impexa za oskrbo in pomoč v času njegove bolezni. Po-
sebej hvala gospodu župniku Janezu Šavsu za podelitev 
zadnjega zakramenta in slovo s pogrebno mašo. Hvala 
sestri Mariji Zore za vso pomoč in obiske.
Vsem, ki ste nam stisnili roko in izrekli sožalje ter pri-
stopate k njegovemu preranemu grobu, HVALA.

Vsi njegovi

www.pogrebnik.si

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

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

ZAHVALA

Poslovila se je naša draga 

Elizabeta 
Burja
z Zduše

Iskrena hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospre-
mili na zadnji poti. Hvala za darovane svete maše in sveče.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

»Jaz sem vstajenje in življenje:  
kdor vame veruje, bo živel, tudi če 
umre; in vsakdo, ki živi in vame 
veruje, vekomaj ne bo umrl«.  
(Jn, 11, 25–26)

V 89. letu je v Bogu zaspal naš 
dragi ata, stari ata in tast

Emilijan Lukan
z Zduše pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili so-
žalje, nas podpirali s sočutnimi besedami, darovali za 
svete maše, cvetje, sveče ter bili v mislih in molitvah z 
nami. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, in tistim, ki ste 
ga pospremili ob zadnjem slovesu. Zahvala požrtvoval-
nemu osebju Doma sv. Katarine v Mengšu in patroma 
iz Frančiškanskega samostana v Kamniku za sočutno 
opravljen obred.    

Vsi njegovi
Oktober 2018

Torek, 23. oktobra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Ping pong torek

Zabijali, rezali in spinali, a ne tudi servirali z roke bomo v torek na 
kotlovniškem turnirju v ping-pongu. Vstop prost.

Sreda, 24. oktobra, ob 18. uri, MC Kotlovnica
Delavnica osnove tonske tehnike

Drugi termin delavnice tonske tehnike – za vse, ki bi se radi naučili 
osnov ozvočevanja in uporabe digitalne mešalne mize Behringer x32. 
Vstop prost.

Četrtek, 25. oktobra, ob 20. uri, MC Kotlovnica
Katzen Kabaret – za zamudnike in oboževalce

Za vse, ki ste zamudili poletno edicijo The best of Katzen Kabaret, in 
za vse, ki si želite še enkrat doživeti to noro katarzo. Vstop z vabili, ki 
jih pet dni pred dogodkom brezplačno prevzamete v MC Kotlovnica 
(Fužine 10, Kamnik). Uradne ure: od torka do petka med 17. in 21. uro.

Petek, 26. oktobra, ob 19. uri, MC Kotlovnica
Odprtje razstave Kaje Judež Duša kot zvezda,  
nebo kot oseba

Razstava slik je namenjena sprejemanju samega sebe in svojega tele-
sa, takšnega, kot je, ter ljudem, ki so drugačni. Vstop prost.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK – PROJEKT  
VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Petek, 19. oktobra, ob 9. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Marjetice vabi na kolesarski izlet v 
neznano

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik. Obve-
zne predhodne najave na info@kotlovnica.si ali 070 405 484 (MC 
Kotlovnica). Udeležba je brezplačna.

Petek, 19. oktobra in 26. oktobra, ob 13.40, OŠ Marije Vere
The Producers

Osnovnošolska delavnica ustvarjanja in organiziranja dogodka.  
Udeležba je brezplačna.

Petek 19. oktobra in 26. oktobra, ob 14.40, OŠ Marije Vere
Verine ustvarjalne delavnice

Osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka.  
Udeležba je brezplačna.

Nedelja, 21. oktobra in 28. oktobra, ob 16. uri,  

MC Kotlovnica
Improigrarije

Delavnica priprave impro nastopa. Udeležba je brezplačna.

Sreda, 24. oktobra, ob 13.55, OŠ Marije Vere
Verine miške

Mala šola organizacije impro dogodkov. Udeležba je brezplačna.

Četrtek, 25. oktobra, ob 17. uri, MC Kotlovnica
Skupina za samopomoč Klub svojcev nepokretnih 
(zaključena skupina) – ritem prehranjevanja ter obroki  
in prigrizki

Obvezne predhodne najave na info@kotlovnica.si.  
Udeležba je brezplačna.

ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Sobota, 20. oktobra, ob 19. uri, Dom krajanov Mekinje
KUD Veseli oder: komedija Srečen zakon

Vstopnina: 10 evrov

Nedelja, 21. oktobra, ob 11. uri, Dom krajanov Mekinje
Otroška predstava Žogica Nogica

Predstava za otroke, ki jo pripravlja KUD Svoboda Bistrica ob Dravi. 
Vstopnina: 4 evre

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Nedelja, 28. oktobra, od 10. do 17. ure, prireditveni 

prostor pri Termah Snovik

Cvetoča jesen
Razstava rož iz krep papirja in rokodelskih izdelkov

DRUŠTVO SV. JAKOBA

Petek, 26. oktobra, ob 19.30, dvorana Frančiškanskega 

samostana v Kamniku

Vido Kregar: potopisno predavanje Peš do slovenskih svetih 
krajev ob spodnjem Renu

Vido Kregar je letos spomladi obiskal kraje ob spodnjem Renu, kamor 
so v zgodnjem novem veku romali Slovenci. Ogledal si je tri sveta 
nemška mesta Köln, Mainz in Trier, prehodil Trubarjevo pot od zibel-
ke do groba in obiskal kraje, kjer je Jurij Vega napisal svoje slavne lo-
garitemske tablice.

NAROBE SVET

Ponedeljek, 29. oktobra, torek, 30. oktobra, in petek, 

2. novembra, od 10. do 12. ure, Šutna 42

Delavnica z glino z Mojco Žalik in izdelava punčke iz cunj 
po walfdorskem vzoru z Alenko Mele 

ŠD ŠPORT AKTIV KAMNIK, SABLJAŠKA SEKCIJA

Sobota, 27. oktobra, od 9. do 18. ure, OŠ Toma Brejca

3. Kamnik Open
Mednarodni sabljaški turnir. Vstopnine ni.

PGD ŠMARTNO V TUHINJU

Petek, 19. oktobra, ob 19. uri, Gasilski dom Šmartno

Prikaz izvajanja prve pomoči in temeljnih postopkov 
oživljanja s pomočjo AED ter prikaz gašenja z gasilnikom

Nedelja, 21. oktobra, od 8. do 12. ure,  

Gasilski dom Šmartno

Servis gasilnikov (z možnostjo nakupa novih gasilnikov)

8. oktober
Intervencija v lokalu
V Kamniku je v enem izmed gostinskih lokalov razgrajal 
gost. Ker ni bil postrežen, je vpil in po tleh metal pepelnike. 
Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

9. oktober
Tatvina parfumov v drogeriji  
V drogeriji Tuš je nekdo odtujil več parfumov v vrednosti 335 
evrov. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Zaseg prepovedane snovi
Policisti so imeli v Kamniku v postopku osebo, ki so ji za-
segli ročno zvito cigareto z neznano posušeno rastlino, sa-
mozapiralno polivinilasto vrečko z neznano zeleno rastlino 
in alu zavitek z rjavo smolnato snovjo. Po analizi bo zoper 
kršitelja uveden postopek o prekršku.

10. oktober
Poškodovanje vozila pri Lidlu
Na parkirišču trgovine Lidl smo obravnavali poškodovanje 
vozila, kjer je neznani storilec z neznanim predmetom poš-
kodoval celotno levo stran vozila. Sledita zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

11. oktober
Intervencija v trgovini Spar
V trgovini Spar v Kamniku smo obravnavali verbalni spor 
med varnostnikom in stranko. Sprla sta se zaradi neprimer-
nega vedenja otroka stranke v trgovini. Po zbranih obvestilih 
in pregledu videonadzorih kamer sledi ustrezen ukrep.

Policijska kronika



16 petek, 19. oktobra 2018

Kamnik – Čeprav se je prometno-preventivna akcija ob za-
četku šolskega leta Naj bo pot v šolo varna, v kateri so so-
delovali redarji Občine Kamnik, Policijska postaja Kamnik, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kamnik in prostovoljci Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Kamnik, že zaključila, slednji še vedno budno pazijo na 
učence, za kar si zaslužijo vse pohvale. Prostovoljci Združe-
nja šoferjev in avtomehanikov Kamnik akcijo namreč nada-
ljujejo v skladu s projektom Šolska prometna služba 2018 in 
pred kamniškimi šolami še naprej skrbijo za varno pot naših 
najmlajših. »Akcijo nadaljujemo vse do konca oktobra, in 
sicer tri oziroma dva dni v tednu, za najmlajše udeležence v 
prometu pa bomo skrbeli tudi še v tednu po novembrskih 
šolskih počitnicah,« nam je povedal Franc Pivk. J. P. 

Skrbijo za najmlajše udeležence v prometu

Prostovoljci Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik 
so v okolici šol aktivni že vse od začetka šolskega leta.

peugeot.si

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
POTI!

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite  
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje  
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE 
NADOMESTNE DELE. 

-35 %
DO

POPUST NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE
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RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

Jasna Paladin

Kamnik – Sprehod po obšir-
nem območju nekdanje 
smodnišnice nas dandanes 
ne more pustiti ravnoduš-
nih. Tudi tisti, ki nekdaj 
zelo uspešne tovarne smo-
dnika niso poznali od blizu, 
se lahko strinjajo, da zapuš-
čene, propadajoče stavbe in 
uničena industrijska dediš-
čina na eni in razvijajoča se 
obrtna cona s posameznimi 
lastniki in parkirišči za to-
vornjake na drugi strani 
niso tisto, kar bi si ta del 
kamniške zgodovine in tako 
strateško območje v sever-
nem delu mesta Kamnik 
zaslužila.
Zdi se, da se s kamniško 
smodnišnico ukvarja zgolj 
le še peščica. Tako je opaziti 
tudi na dogodkih. Še nedol-
go nazaj so prostori Medob-

činskega muzeja Kamnik ob 
prireditvah, povezanih s 
smodnišnico, skorajda po-
kali po šivih, na zadnjem 
dogodku – sklepnem deja-
nju celodnevnega dogajanja 
pod skupnim naslovom Ma-
raton industrijske dedišči-
ne, se nas je zbralo manj 
poslušalcev, kot jih lahko 
naštejemo na prste obeh 
rok. 
Omenjeni dogodek sta prip-
ravila Marko Kumer iz Me-
dobčinskega muzeja Ka-
mnik in Goran Završnik iz 
KD Priden možic. Za obi-
skovalce sta pripravila delav-
nico zabavne pirotehnike za 
vse generacije, voden ogled 
po Poti smodnika in tova-
rištva, ogled nekaterih novih 
in arhivskih filmov o smo-
dnišnici ter predavanje in 
pogovor z naslovom Kaj 
smo hoteli in kaj imamo 

(nekdanja smodnišnica na 
razpotju). »Pred nekaj leti se 
je vse skupaj začelo z neiz-
mernim optimizmom. Prvi 
dogodek, povezan s tem, je 
bila razstava Kam so šle vse 
fabrike, ki je bila v sklopu 
Kamfesta 2013 v Parku 
Evropa, takrat me je k sode-
lovanju povabil Goran Zavr-
šnik. Zanimanje je bilo veli-
ko, zato smo na gradu Zap-
rice pripravili razstavo o 
sedmih ključnih kamniških 
tovarnah. Leta 2014 smo 
delo nadaljevali z načrtnim 
dokumentiranjem – takrat 
je bilo bolj ali manj že jasno, 
da območje nekdanje smo-
dnišnice ne bo obstalo, kot 
si je večina želela. Skupaj s 
prostovoljci iz evropskih 
mladinskih programov smo 
dokumentirali vseh dvesto 
objektov Šele danes se je to 
izkazalo za zelo dragoceno, 

saj vrsta objektov ne stoji 
več,« je med drugim pove-
dal Marko Kumer.
Goran Završnik je predstavi-
tev narejenega nadaljeval z 

omembo osnovanja KIK-
štarterja, Katzenberga, Val-
vazorjevega priznanja, ki ga 
je KD Priden možic prejelo 
za svoje delo, povezano s 
kulturno dediščino, snema-
nja filmov z zapisi pričeva-
nja delavcev, razstavo in 
knjigo Na sodu smodnika …
S prostovoljnim delom so 
posamezniki in nevladne or-
ganizacije naredili nemogo-
če, a močno grenak priokus 
ostaja. Večina industrijske 
dediščine je uničena, tiste-
ga, kar so uspeli rešiti, ni-
majo kje varno skladiščiti ali 
predstaviti javnosti. Še naj-
bolj pa bodejo v oči neugod-
ne lastniške in prostorske 
razmere. Večinski lastnik 
Iskra Mehanizmi je obmo-

čje prodal že več kot tridese-
tim obrtnikom, dvorec Ka-
tzenberg je bil prodan na 
dražbi zasebniku, občina pa 
je izgubila tudi zemljišča na 
severnem delu, ki so bila 
prav tako prodana na dražbi.
Edino upanje ostajajo ne-
premičnine, ki so še del ste-
čajne mase Skupine KIK v 
stečaju in so med Domom 
kulture Kamnik, železniško 
progo in KIKštarterjem. 
Županski kandidati, ki vsi 
po vrsti med svoje prioritete 
uvrščajo tudi ureditev stanja 
na območju nekdanje smo-
dnišnice, bodo tako svoje 
obljube lahko izpolnili, če 
bodo le zares želeli ohraniti 
ta del bogate industrijske 
dediščine.

Smodnišnica – kaj smo hoteli  
in kaj imamo
Desetletje po stečaju Kemijske industrije Kamnik je območje nekdanje smodnišnice vse prej kot to, kar bi si večina občanov želela. Sedemdeset hektarov 
velika površina se pred našimi očmi nenadzorovano spreminja iz dneva v dan. Dejstva, da je občina na tem področju zamudila izjemno priložnost, ne 
zanika nihče, a redki posamezniki menijo, da nekaj upanja za ohranitev bogate industrijske dediščine vendarle še je.

Pogled na območje smodnišnice danes – propadajoča industrijska dediščina na eni in v 
obrtne delavnice in parkirišča spremenjene nepremičnine na drugi strani / Foto: Jasna Paladin

Upanje za občino ostaja – del nepremičnin še ni prodan. Stavbe nekdanje smodnišnice so v zelo klavrnem stanju. 
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