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Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav so šolske 
zgradbe celo poletje sameva-
le in so si učenci skupaj z 
učitelji polnili baterije na za-
služenih počitnicah, šole 
niso bile prazne, saj so mar-
sikje na vrsto prišli gradbeni 
delavci. Tako v šolah kot v 
vrtcih.
Občina se je tako lotila sana-
cije poševne strehe enote 
Tinkara Vrtca Antona Med-
veda Kamnik, ki je puščala, 
in sicer so izvedli prvo fazo 
energetske sanacije, ki bo 
izvedena v treh fazah. Zna-
ke dotrajanosti je zaradi pu-
ščanja kazal tudi strop nad 
igralnicami, za gradbena 
dela pa je občina namenila 
dobrih 145 tisoč evrov.
Na Podružnični šoli Tunjice 
je bila nekdanja kotlovnica 
preurejena v prostor za skla-
diščenje. Izvedena so bila ru-
šitvena, zidarska in inštala-

cijska dela, vgrajen estrih, 
položena keramika in vgraje-
na enokrilna vrata. Skoraj 
petdeset tisočakov je bilo po-
leti vloženih v Osnovno šolo 
Marije Vere, kjer je bila izve-
dena sanacija hidroizolacije 
fasade, prav tako so bila štiri 
okna v pritličju zamenjana z 
vrati, kar bo učencem omo-
gočilo izhod na prosto. Na 
Osnovni šoli Stranje so na 
novo preplastili tlake v treh 
učilnicah in enem kabinetu, 
na Osnovni šoli Toma Brejca 
pa so v sedmih učilnicah, ki 
so izpostavljene soncu, ure-
dili sistem hlajenja. Investi-
cija je bila financirana iz pre-
sežka šole in je znašala dob-
rih 24 tisoč evrov.

Začetek gradnje 
prihodnje leto
Kako pa kaže s sanacijo ozi-
roma novogradnjo Osnovne 
šole Frana Albrehta, na ka-
tero učenci, njihovi starši in 

učitelji čakajo že desetletje 
in naj bi se po nekaterih na-
črtih začela še letos? To po-
letje je občina v nujna 
vzdrževalna dela na strehi in 
fasadi vložila nekaj manj kot 
dvanajst tisoč evrov, na bi-
stveno boljše pogoje dela in 
učenja pa bo treba še poča-
kati. »Za izgradnjo prve faze 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta s športno dvorano je bila 
na podlagi izvedenega po-
stopka s projektantom Ate-
lje Hočevar, d. o. o., podpi-
sana pogodba za spremem-
bo projektne dokumentaci-
je. Ko bo ta pripravljena do 
te faze, da bo možno spreje-
ti investicijski načrt, bo ta 
predložen v obravnavo in 
sprejem občinskemu svetu. 
Načrtujemo, da bo to proti 
koncu letošnjega leta in bo 
razpis za izbiro izvajalca ob-
javljen v prvih mesecih pri-
hodnjega leta. Za zadaj pro-
jektantska dela potekajo 

skladno s pogodbenimi do-
ločili,« so nam na vprašanje, 
kako daleč je omenjeni pro-
jekt, odgovorili na občini.

Največ prvošolcev  
na OŠ Toma Brejca
Šolski prag bo v vsej občini 
danes prvič prestopilo 331 
prvošolcev: na Osnovni šoli 
Stranje 45 na matični šoli in 
štirje na POŠ Gozd, na 
Osnovni šoli Marije Vere jih 
je 74, na Osnovni šoli Toma 
Brejca 82, na Osnovni šoli 
Frana Albrehta 38 na matič-
ni šoli ter šestnajst na POŠ 
Mekinje, 22 na POŠ Nevlje 
in štirje na POŠ Tunjice, na 
Osnovni šoli Šmartno v Tu-
hinju imajo na matični šoli 
sedemnajst prvošolcev, se-
dem na POŠ Motnik, prav 
tako sedem na POŠ Sela in 
15 na POŠ Zgornji Tuhinj, 
na Osnovni šoli 27. julij Ka-
mnik pa prvošolcev v tem 
šolskem letu nimajo.

Znova v šolske klopi
Počitnic je konec in danes se v šolske klopi vračajo učenci in dijaki. Dan bo prav poseben za več kot 
tristo prvošolcev, marsikje pa so učence pričakale tudi prenovljene učilnice.

Učenci Osnovne šole Frana Albrehta bodo letošnji pouk začeli še v stari šoli, saj naj bi se gradnja nove šolske stavbe 
predvidoma začela šele prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ITALIJANŠČINA
RUŠČINA
ŠPANŠČINA
SLOVENŠČINA
LATINŠČINA
KITAJŠČINA 
ESPERANTO

M: 041 553 711, T: 01  831 73 60
www.ita-jezikovnasola.com, E: itadar@gmail.com

Pouk prvih skupin se bo začel 18. 9. 2017.
V tečaje se lahko vpišete vsak dan od 5. 9. 2017, od 14. do 19. ure.

Tečajnike vpisujemo tudi med šolskim letom.
Vabljeni k vpisu v našo šolo v centru Kamnika!
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OBČINSKE NOVICE

Novi ukrepi proti 
poplavam
Vlada je prižgala zeleno luč 
za izvedbo več kot milijon 
evrov vredne sanacije Kam-
niške Bistrice, ki naj bi do 
konca leta 2018 zagotovila 
celovito poplavno varnost 
mesta z okolico.

stran 2

ZANIMIVOSTI

Po poti industrijske 
dediščine
Ob koncu letošnjega Kamfe-
sta sta Marko Kumer in Go-
ran Završnik predstavila na 
novo zasnovano turistično 
pot po industrijski dediščini, 
ki naj bi postala stalni del 
kamniške turistične ponudbe.

stran 8

ŠPORT

Karate trenirajo že 
trideset let
Karate klub Virtus Duplica 
letos praznuje trideset let 
svojega delovanja. Jubilej 
bodo počastili v petek, 22. 
septembra, v Domu kulture 
Kamnik.

stran 18
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ZELO UGODNE CENE

Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21, ned. 8 –13, 

T: 059 949 779AKTUALNO

Obnovljena koča, 
rekorden obisk
Cojzova koča na Kokrskem 
sedlu, ki letos praznuje sto 
dvajset let, je bila pred začet-
kom poletne planinske sezo-
ne precej posodobljena, ob-
novo bodo nadaljevali tudi 
jeseni.

stran 5 PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kamnik – Rekonstrukcija Glavnega trga in Medvedove ulice, 
ki poteka že vse poletje, se te dni približuje zaključni fazi. 
»Najpomembnejši del prenove je v polnem teku, saj pola-
ganje granitnih površin zahteva izredno natančnost in pro-
fesionalen pristop. Vsi udeleženi pri izvedbi budno skrbijo, 
da se dela izvajajo v predpisani kakovosti in s primernimi 
materiali. Po položitvi granitnih plošč sledi faza čiščenja in 
fugiranja, nato pa zaključno asfaltiranje, ki naj bi predvido-
ma potekalo v prvih dneh septembra,« sporočajo na občini 
in dodajajo, da je do podaljšanja roka del – ta naj bi bila 
končana do 4. septembra, teden dni kasneje, kot je bilo 
prvotno načrtovano – prišlo zaradi zamude ladje iz Kitajske, 
ki je prevažala granit, zato so izvajalcem del ustrezno po-
daljšali rok izvedbe. J. P.

Obnova Glavnega trga v zaključni fazi
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ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin  
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251
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Špela Volčjak
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KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, tokratna 
številka izide v nakladi 31.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva 
v Občini Kamnik, priložen je tudi Gorenjskemu glasu. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 
središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2017 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 22. septembra 2017, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 14. septembra 2017.

OBČINA KAMNIK 

objavlja JAVNI RAZPIS za:

Dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva za naslednje oblike pomoči:

 1.  Pospeševanje zaposlovanja
 2.  Sofinanciranje zaščite patentov in licenc
 3.  Sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru
 4.  Sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah

Razpisna dokumentacija bo objavljena na občinski spletni 
strani www.kamnik.si od 1. 9. 2017 dalje. Vloge je treba odda-
ti najkasneje do petka, 6. 10. 2017 do 13. ure. 

Dodatne informacije: Liljana Juhart Mastikosa, tel: 8318-104 
ali po e-pošti: liljana.juhart@kamnik.si   

 Marjan Šarec, l.r.
 ŽUPAN
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Za 24. september 2017 je raz-
pisan zakonodajni referen-
dum o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju 
z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper. Časopis 
Kamničan-ka bo v skladu z 
zakonom o volilni kampanji 
in v skladu z uredniško politi-
ko predstavljal referendumsko 
tematiko. Uredništvo bo o no-
vinarskih objavah odločalo 
samostojno. 
Vsi, ki so zainteresirani za 
referendum, lahko naročijo 
oglasne objave, pri katerih bo 
naveden naročnik, ki odgo-
varja za točnost in resničnost 
navedb v oglasu. 

V času referendumske kam-
panje bo časopis Kamničan-
-ka v skladu z zakonom o 
medijih objavljal popravke in 
odgovore, pri tem pa bo zavr-
nil njihovo objavo vsem, ki 
bodo poskušali popravke in 
odgovore izkoristiti za prikri-
to referendumsko kampanjo. 
Pritožbe na izvajanje teh pra-
vil naslovite na odgovorno 
urednico, pritožba mora vse-
bovati opis očitane kršitve, 
predlog razrešitve zapleta in 
naslov, kamor bo najpozneje 
v dveh dneh po prejemu pri-
tožbe poslan odgovor.

Odgovorna urednica  
Jasna Paladin

Referendumska pravila

Jasna Paladin

Kamnik – Vlada Republike 
Slovenije je pred dnevi v 
Načrt razvojnih programov 
2017–2020 uvrstila nov pro-
jekt, in sicer Sanacija Kam-
niške Bistrice – I. in II. faza.

»S projektom želimo zago-
toviti poplavno varnost šir-
šega urbaniziranega obmo-
čja Kamnika. V letu 2017 se 
je zaključil del predvidenih 
protipoplavnih ureditev na 
območju med Titanom in 
Svitom, v sklopu katerih se 
je izvedla sanacija desnoob-
režnih zidov in vgradnja no-
vih kamnitih talnih pragov. 
Za doseganje celovite obrav-
nave poplavne problematike 
širšega urbaniziranega ob-
močja pa je treba izvesti še 

dve fazi, ki predvidevata 
gradbene ukrepe na obmo-
čju od mostu na kamniški 
obvoznici nad Volčjim Poto-
kom do jezu Titan. V okviru 
zadnjih dveh faz so predvi-
deni gradbeni protipoplavni 
ukrepi, kot so nadvišanje 
obstoječih zidov in zavaro-

vanja temeljev obstoječih 
zidov, gradnja novega proti-
poplavnega zidu na mestu 
obstoječe dotrajane vodne 
infrastrukture, obnova ob-
stoječih talnih pragov in ob-
režnih zavarovanj ter vzpo-
stavitev ustrezne pretočnos-
ti struge Kamniške Bistri-

ce,« so nam pojasnili na 
ministrstvu.
Dela, ki so ocenjena na 
1.069.139,09 evra (ministr-
stvo za okolje bo zagotovilo 
89 odstotkov, Občina Ka-
mnik pa 11 odstotkov), se 
bodo predvidoma zaključila 
konec leta 2018.

Novi ukrepi proti 
poplavam
Vlada je prižgala zeleno luč za izvedbo več kot milijon evrov vrednih dveh faz sanacije Kamniške 
Bistrice na odseku od mostu na kamniški obvoznici nad Volčjim Potokom do jezu Titan, ki naj bi do 
konca leta 2018 zagotovili celovito poplavno varnost mesta z okolico.

Z izvedbo sanacije Kamniške Bistrice od jezu Titan do mosta pri Sparu so na državni ravni 
že lani in predlani bistveno izboljšali poplavno varnost na območju Kamnika. / Foto: Jasna Paladin

Dela, ki so ocenjena 
na dober milijon 
evrov, bodo 
predvidoma 
zaključena konec 
leta 2018.

Jasna Paladin

Kamnik – V Turizmu Lju-
bljana so 23. avgusta začeli z 
drugim delom kampanje za 
promocijo destinacij in po-
nudbe v regiji Osrednja Slo-
venija, ki bo trajala vse do 
novembra.
Z njo želijo predstaviti nabor 
idej za izlete, obenem pa čim 
bolj razširiti besedo o lepo-
tah in doživetjih – zato so se 
za promocijo odločili vključi-
ti priljubljeno platformo In-
stagram, uporabnike hashta-
ga #CentralSlovenia pa bodo 
nagraditi z lokalnim daril-
cem. »Ljubljano vedno opi-

šemo kot idealno izhodišče 
za dnevne izlete. Verjamemo 
namreč, da lahko z upravlja-
njem turističnih tokov v regi-
jo Osrednje Slovenije in dru-
god po državi delno sprosti-
mo mestno jedro in ga pusti-
mo prijetnejšega za bivanje 
prebivalcev in tistih gostov, 
ki ostanejo. Obenem pa pro-
moviramo in ustvarjamo do-
ločen dobiček od turizma 
tudi drugim destinacijam in 
ponudnikom – verjamemo v 
povezovanje, saj imajo tako 
od uspeha prestolnice lahko 
več vsi,« pravijo v Turizmu 
Ljubljana, kjer so pripravili 
nabor desetih izletov, zani-

mivih ne le za turiste, ampak 
tudi domačine, saj pravijo, 
da pogosto slabo poznamo 
ponudbo pred svojim pra-
gom. »Prav prebivalci pa 
smo najboljši ambasadorji 
svojih destinacij.«
Na seznamu desetih izletov 
sta poleg Polhograjske 
graščine, Županove jame, 
Zbiljskega jezera, razgledne-
ga stolpa na Planini nad Vrh-
niko, Pustolovskega parka 
Geoss, gradu Bogenšperk, 
Slamnikarskega muzeja v 
Domžalah in veslanja po Lju-
bljanskem barju do Tromo-
stovja tudi Velika planina in 
Arboretum Volčji Potok.

Pravila sodelovanja so prepro-
sta: izberite in obiščite kraj s 
seznama, fotografirajte, kar 
vas je navdušilo, fotografijo ob-
javite na Instagramu in jo po-
kažete še drugim. Ne pozabite 
pripisati: #CentralSlovenia in 
označiti lokacije. Na navedeni 
točki pokažite svojo objavo in 
prejeli boste lokalno darilce (na 
Veliki planini v gostišču Zeleni 
rob in v Arboretumu v hišici 
ob vhodu).
Prvi del kampanje za pro-
mocijo osrednjeslovenske 
regije so izvedli še pred le-
tošnjim poletjem in dobili 
velik odziv – dva tisoč objav 
z oznako #CentralSlovenia.

Lov na zaklade Osrednje Slovenije
Na Turizmu Ljubljana so pripravili posebno kampanjo za promocijo destinacij in ponudbe  
v osrednjeslovenski regiji, v kateri sodeluje tudi Občina Kamnik.

Na seznamu desetih izletov sta tudi Velika planina … … in Arboretum Volčji Potok. / Foto: Jasna Paladin
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Zahvale, osmrtnice, pisma, članke in drugo gradivo za 
objavo v časopisu Kamničan-ka skupaj s svojimi 
kontaktnimi podatki v času uradnih ur lahko pustite v 
nabiralniku pri vratarju Občine Kamnik.
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Nagovor župana 
Občine Kamnik 
Marjana Šarca  
prvošolcem,  
učencem in dijakom

»Hočeš nočeš v šolo greš,
hočeš nočeš vse izveš,
hočeš nočeš se učiš,
hočeš nočeš že sediš.«
(Slovenska  ljudska)

Drage prvošolke, dragi prvošolci, 
učenci, dijaki,

vonj šolskih klopi, učilnic, zvezkov, učbenikov, knjig. Po ne-
čem novem, kar vzbuja občutke veselja in vznemirjanja, 
kaj vse boste doživeli. Dan, ko boste prvič ali pa ponovno 
zaslišali šolski zvonec, ki vas bo pospremil do konca učne 
ure ter druženja s sošolkami in sošolci ali pa opozoril, da 
morate hitro postaviti piko na koncu šolskega testa.

Vztrajno sledite ciljem, ki ste si jih zastavili, čeravno se kdaj 
pa kdaj ne uresničijo tako, kot ste si želeli. Pa naj bo takrat, 
na tem popotovanju uresničevanja želja, vaše vodilo pre-
danost in odločnost, zaupanje vase in v vaša dejanja, misel 
na zmago in ne na poraz. Vodi naj vas neustavljiva moč 
volje in napredka. Prizadevajte si, da ste vedno boljši. Da 
ste takšni posamezniki družbe, ki na življenjski poti ne stre-
mijo le za lastnimi cilji, temveč pomagajo sočloveku in si 
prizadevajo za njihov boljši jutri. Vsak dan pa se zavedajte, 
da dnevi niso samoumevni, da vam bo šola dala po-
membno popotnico, zato izkoristite priložnost, ki vam jo 
bodo s predajanjem znanja dali vaši učitelji.
 
V šolskih klopeh naj se letošnje leto pletejo lepe in  
uspešne zgodbe, pri tem pa vam želim varno pot v šolo 
in domov!

Vaš župan Marjan Šarec

Jasna Paladin

Kamnik – Na občini v zad-
njem obdobju opažajo tudi 
povečan pritisk in pričakova-
nje občanov, da bi morala 
občina poskrbeti za oskrbo 
prostoživečih živali (zlasti 
mačk). »Velik problem teh in 
posledično pojava nehigiene 
se kaže na Parmovi ulici,« 
sporočajo z občine in dodaja-
jo, da so zakonski predpisi v 
zvezi s tem jasni: 29. člen 
Zakona o zaščiti živali dolo-
ča, da v primeru, ko kdo iz-
gubi žival ali najde zapušče-
no žival, o tem obvesti zaveti-
šče. Pri tem je v 7. členu 
Pravilnika o zaščiti hišnih 
živali navedeno, da kdor naj-
de žival, mora najpozneje v 
roku 24 ur najdbo živali pri-
javiti bližnjemu zavetišču za 
zapuščene živali. Stroške za-
puščene živali zavetišču v 
primeru, da skrbnik živali ni 
znan, krije občina.

Prostoživečih živali ne 
hranite
Dejavnost zavetišča je po za-
konu opredeljena kot javna 
služba – za potrebe občine 
Kamnik jo opravlja Zaveti-
šče Horjul. Tam so s prime-
rom zapuščenih mačk na 
Parmovi ulici seznanjeni, a 
živali so še prisotne, saj jih 
nekateri okoliški stanovalci 
hranijo. »Zavedamo se dej-
stva, da se marsikomu za-
puščene živali smilijo in jih 
v želji pomagati jim tudi 

nahrani, a  prevzemanje 
skrbi za zapuščene živali v 
obliki hranjenja je velika od-
govornost in ne le enkraten 
dogodek, saj žival potem os-
tane na istem mestu, čaka 
na hrano, brska po smetnja-
kih, prenaša bakterije, ob-
močja, po navadi je to bliži-
na stanovanjskih blokov, 
kjer se zadržujejo tudi otro-
ci, pa postajajo vse bolj higi-
ensko sporna. Tudi zato ob-
čankam in občanom hranje-

nje prostoživečih živali 
odsvetujemo in jih naproša-
mo, da se v primeru, da opa-
zijo prostoživeče živali, obr-
nejo na Zavetišče Horjul,« 
svetujejo na občini.

Za neodgovornost 
nekaterih plačujemo vsi
Koncesijsko pogodbo za iz-
vajanje javne službe zago-
tavljanja zavetišča za zapuš-
čene živali je Občina Ka-
mnik z Zavetiščem Horjul 
sklenila leta 2013. Tam pra-
vijo, da povečano število za-
vrženih mladičev (predvsem 

mačjih) opazijo že aprila, 
najhujši meseci pa so junij, 
julij in avgust. »V zadnjem 
obdobju opažamo povečanje 
števila klicev v zvezi z za-
puščenimi mačkami, s tem 
pa seveda tudi povečano šte-
vilo sprejetih živali. Vse to 
pa vodi tudi v večje stroške, 
katerih plačnik je Občina 
Kamnik. Če nekdo zapusti 
svojo žival ali odvrže njene 
mladiče, pa jih v svojo oskr-
bo prevzame zavetišče, se 

skrb zanje poravna iz prora-
čunskih sredstev; kar pome-
ni, da za neodgovorno rav-
nanje na primer vašega so-
seda plačujemo prav vsi,« 
pravijo v zavetišču in poja-
snjujejo, da so prostoživeče 
mačke potomke zapuščenih 
domačih mačk. »Živijo v 
vseh urbanih okoljih in pov-
sod se v povezavi z njimi 
srečujemo s podobnimi te-
žavami. Nekateri so jim nak-
lonjeni in jih hranijo. Hra-
njenje nikogaršnjih mačk 
sicer ni prepovedano, ven-
dar jih je treba oskrbeti ce-
lostno in jih sterilizirati, ker 
imajo v nasprotnem prime-
ru le še več legel zaradi ugo-
dnih pogojev (dovolj hrane). 
Drugi spet prostoživečih 
mačk ne marajo in jih na 
vse mogoče načine prega-
njajo, kar ni dovoljeno.

Obnašajmo se kot 
odgovorni lastniki
Zakonsko sprejemljivi rešitvi 
sta dve: sprejem mačke v za-
vetišče, veterinarska oskrba 
in oddaja v nov dom (pri če-
mer je mačk bistveno več kot 
posvojitev) ter odlov mačk, 
sterilizacija oz. kastracija in 
vrnitev v okolje. Odlov v za-
vetišču izvajajo takrat, ko gre 
za divje, nesocializirane 
mačke, ki se človeku sicer ne 
približujejo in so boječe.

»Pozivamo vse, da se do svo-
je živali obnašate kot odgo-
voren lastnik. Če ne želite 
imeti mladičev in zanje ne 
nameravate poskrbeti, po-
tem svojo mačko odpeljite 
na sterilizacijo in mačkona 
na kastracijo. Če se v vašem 
okolju pojavi nikogaršnja 
zapuščena mačka, najdbo 
prijavite zavetišču, da jo lah-
ko oskrbimo, preden ima 
leglo. Če dlje časa hranite 
prostoživeče mačke (in se te 
razmnožujejo tudi zaradi 
boljših pogojev, ki jim jih vi 
s svojim hranjenjem omo-
gočate), ste njihov skrbnik, 
kar pomeni, da morate pos-
krbeti tudi za njihove mladi-
če. Zakon vsem nam nalaga, 
da moramo imeti svojo žival 
pod nadzorom in da mora-
mo preprečiti nezaželene 
mladiče. Naša družba se je 
tako odločila in to zapisala v 
Zakon o zaščiti živali, ki 
smo ga sprejeli že davnega 
leta 1999. Od tedaj do danes 
se zdi, da se je namesto izva-
janja tega bolj ''prijelo'' pre-
laganje odgovornosti na ra-
mena drugih, v tem prime-
ru na lokalno skupnost, zato 
ponovno pozivamo vse la-
stnike mačk, da k reševanju 
te pereče problematike pri-
pomorejo tako, da za svoje 
živali poskrbijo sami,« opo-
zarjajo v Zavetišču Horjul.

Lastništvo živali je 
odgovornost
V zadnjih mesecih in letih na občini opažajo skokovito naraščanje stroškov oskrbe zapuščenih živali, 
teh (predvsem prostoživečih mačk) naj bi bilo vse več tudi v središču mesta. Zakon nalaga, da mora 
vsak, ki najde žival, najpozneje v štiriindvajsetih urah najdbo prijaviti bližnjemu zavetišču za 
zapuščene živali. Občino Kamnik »pokriva« Zavetišče Horjul.

Zadnje čase je več prostoživečih mačk opaziti tudi na Parmovi ulici v Kamniku.

Zavetišču Horjul lahko pišete na e-naslov info@
zavetisce-horjul.net ali jih v času uradnih ur od 
ponedeljka do petka med 8.30 in 12.30 pokličete 
na številko 051 30 44 35.
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Jasna Paladin

Kamnik – Policisti Policijske 
postaje Kamnik bodo v po-
vezavi z Občino Kamnik in 
skupaj s šolami, lokal-
no  skupnostjo, prostovoljci, 
Združenjem šoferjev in av-
tomehanikov, AMD, upoko-
jenci, zavarovalnicami, zain-
teresiranimi podjetji ter 
starši od danes, 1. sep-
tembra, do nedelje, 10. sep-
tembra, na izpostavljenih 
mestih okrepili prisotnost 
in izvajali tako prometno-
preventivno akcijo ob začet-
ku šolskega leta kot tudi re-
presivne ukrepe zoper krši-
telje prometnih predpisov. 
Prehod v šolski čas želijo za 
otroke, ki so ena najbolj ran-
ljivih skupin udeležencev v 
prometu, narediti čim bolj 
varen in prijazen.
»Kot vsako leto voznike tudi 
letos opozarjamo na priso-
tnost otrok v prometu ter na 
nevarnosti, kot so prečkanje 
ceste na nevarnejših od-
sekih, hojo otrok po pločni-
kih in ob vozišču. Še poseb-
no pa opozarjamo na hitrost 
vožnje, zlasti v bližini šol in 
mest, kjer otroci prečkajo 
vozišče ali hodijo ob cesti. 
Prosimo, da vozniki upošte-
vajo cestnoprometne pred-

pise in navodila prostovolj-
cev. Staršem in skrbnikom 
otrok priporočamo, da čim 
več časa namenite prome-
tnovarnostni vzgoji. Preveri-
te, kaj v prometu vaši otroci 
znajo in zmorejo. Poučite in 
opozorite jih na nevarnos-
ti.  Predvsem na to, kaj je 
prav in kaj ne. To naj ne ve-
lja samo na šolski poti, am-
pak tudi v prostem času. Pri 

prevozu otrok dosledno 
uporabljajte za to namenje-
ne pripomočke in varnostne 
pasove, predvsem pa jih ne 
vozite na prednjih sedežih, 
razen če to dopušča zakono-
daja. Tudi sami se v vozilu 
vedno pripnite. Ne pozabite: 
najboljša vzgoja je vedno vaš 
lasten vzgled. Ravno tako 
priporočamo, da ste v pro-
metu bolj pozorni na otroke 
in njihovo nepredvidljivost,« 
opozarja komandir Policij-
ske postaje Kamnik Ale-
ksander Perklič.

Vozniki, pozor!
Šolsko leto se je začelo, z njim pa preventivna 
akcija Spet smo tu! Vozite previdno!

Policijski nadzor bo v 
okolici šol in na 
drugih izpostavljenih 
mestih poostren od 1. 
do 10. septembra.

Kamnik – Center za socialno delo Kamnik v sodelovanju s 
Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci Spominčica 
– Alzheimer Slovenija vabi na predavanje o demenci, ki bo v 
torek, 10. oktobra, ob 17. uri v Dnevnem centru Štacjon. Pre-
poznavanje demence in prve znake bo predstavil generalni 
sekretar Spominčice David Krivec. J. P.

Predavanje o prepoznavanju demence

Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik se je začela 
težko pričakovana sanacija dotrajanih in neuglednih sanitar-
nih prostorov. Dela bodo predvidoma zaključena v drugi 
polovici septembra, novi prostori pa bodo prenovljeni tako, 
da jih bodo lahko uporabljale tudi invalidne osebe. Vrednost 
investicije znaša okoli 36 tisoč evrov. J. P.

V knjižnici bodo prenovili sanitarije
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V naši občini smo v zadnjih letih 
asfaltirali veliko cest, prenovlje-
na pa je bila tudi dotrajana infra-
struktura pod njimi. A čaka nas 
še precej dela.
Od 2014 dalje smo največ cest 
obnovili ob izvajanju 1. dela 
kohezijskega projekta izgra-
dnje kanalizacije in posodobi-
tve vodovoda. Z nadaljevanjem 
kohezijskih projektov in izvedbo 
sekundarnih vodov pa bo ob-
novljenih še precej cestnih od-
sekov v vaseh Vrhpolje, Sote-
ska, Markovo, Srednja vas, Vir, 
Buč, Loke idr.
Letos smo že obnovili in/ali zgra-
dili: dostop od cerkve Sv. Mavri-
cija v Šmarci do glavne ceste in 
tamkajšnja parkirišča, Murnovo 

cesto, del javne poti Podlom–
Kališe, del Neveljske poti in po-
vezavo od glavne ceste proti 
cerkvi v Podgorju (po obnovi 
komunalnih vodov), cesto do 
igrišča v Mekinjah; prestavili 
smo del javne poti Hruševka–
Ravne. Sanirali smo več usadov 
in plazov. Država je obnovila še 
Cankarjevo cesto in dotrajani 
del ceste mimo Podgorja.
V letu 2017 pa nas čakajo še: 
preplastitev parkirišča pred 
glasbeno šolo (vodovod in ka-
nalizacija sta obnovljena), asfal-
tiranje parkirišča na Tunjiški 
cesti, zaključek obnove ceste 
Volčji Potok–Nova vas, gradnja 
pasu za pešce in kolesarje ob 
cesti Podjelše–Godič, asfaltira-
nje dela ceste na Trebelnem, 
obnova najbolj kritičnih odse-
kov ceste Oševek–Briše. Kma-
lu pa bo končana prenova 
Medvedove in Glavnega trga 
od sodišča do TIC.

Matej Slapar, podžupan
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Koliko kilometrov asfalta?

Alenka Babnik

Snovik – Gre za rekreativno 
kolesarsko prireditev, ki je 
namenjena promociji kole-
sarjenja in predstavitvi kole-
sarskih poti v občini Kamnik. 
Omenjena kolesarska pot je 
dolga 23 kilometrov in je do-
kaj zahtevna, predvsem zara-
di nekaterih vzponov (npr. iz 
Sidola na Pšajnovico ter dalje 
do Velikega Rakitovca) in vo-
žnje po gozdnih cestah. Pot 
poteka po naseljih Tuhinjske 
doline od zdravilnega vrelca 
v vasi Potok, skozi Vaseno, 
Sidol, Pšajnovico, Laseno, 
Mali in Veliki Rakitovec, po 
gozdni cesti mimo planšarije 
na Lipovcu na Malo Raven 
do Motnika.
V Snoviku se je zbralo 66 ko-
lesarjev, ki jim je  srečno pot 
zaželel tudi podžupan Matej 
Slapar. V nagovoru je pouda-
ril, da želi Občina Kamnik 
doseči še večjo prepoznav-
nost na področju kolesarjenja 
in kolesarskega turizma, zato 

si vsako leto prizadeva dogra-
jevati mrežo kolesarskih poti. 
Letos so imeli kolesarji mož-
nost preizkusiti tudi električ-
na kolesa, ki jih je organiza-
torjem posodil Zavod za turi-

zem, šport in kulturo Ka-
mnik. Udeleženci so bili nad 
kolesi navdušeni in enotnega 
mnenja, da se njimi lažje pre-
maguje vzpone. Električna 
kolesa so za izposojo na voljo 

na TIC-u v Kamniku in splača 
se jih preizkusiti. Vsi udele-
ženci so zadovoljni prikolesa-
rili v Motnik, kjer se je z dru-
ženjem zaključil letošnji kole-
sarski izlet.

Za večjo prepoznavnost 
kolesarskih poti
V nedeljo, 27. avgusta, je potekalo tradicionalno kolesarjenje po kolesarski poti od Snovika  
do Motnika. Letos je bil to že enajsti kolesarski izlet, ki ga vsako leto skupaj organizirata  
Občina Kamnik in Športno društvo Motnik.

Pot iz Snovika do Motnika je letos premagalo 66 kolesarjev. / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Regionalna razvoj-
na agencija Ljubljanske urba-
ne regije (RRA LUR) obvešča 
mikro, male in srednje velike 
gospodarske družbe, samo-
stojne podjetnike ter zadruge, 
kot upravičene prijavitelje pa 
tudi socialna podjetja, da je 
objavljen 2. javni razpis ga-
rancij za bančne kredite.
Kredit lahko pridobijo podje-
tniki in podjetja, ki delujejo 
in vlagajo na območju občin 
statistične regije Osrednja 
Slovenija, torej tudi občine 

Kamnik, in sicer za pokritje 
stroškov materialnih investi-
cij (nakup strojev in opreme, 
nakup zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastruktur-
nega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa 
objekta), stroškov nemateri-
alnih investicij (prenos teh-
nologije z nakupom paten-
tov, licenc, blagovnih znamk, 
znanja ali nepatentiranega 

tehničnega znanja), pa tudi 
stroškov najema poslovnih 
prostorov in opreme, promo-
cijskih aktivnosti, priprave in 
izdelave razvojnih, investicij-
skih in drugih dokumentacij 
ter študij, pridobivanja inte-
lektualnih pravic …
Iz garancijskega sklada, v 
katerem je 562.500 evrov, 
bo Regionalna razvojna ag e-
ncija Ljubljanske urbane re-

gije (RRA LUR) izdajala ga-
rancije v višini od petdeset 
do osemdeset odstotkov 
vrednosti kredita, preostalo 
vrednost kredita pa bo zava-
rovala banka po svojih pogo-
jih. Najnižji znesek kredita 
je osem tisoč evrov, najvišji 
pa petsto tisoč evrov za inve-
sticije in dvesto tisoč evrov 
za obratna sredstva.
V času odprtja razpisa se 
lahko za dodatne informaci-
je obrnete na RRA LUR, tel: 
01 306 1902 oziroma na 
e-naslov: roman.medved@
ljubljana.si.

Javni razpis za bančne kredite
Podjetniki iz občin statistične regije Osrednja Slovenija – tudi občine Kamnik – lahko s pomočjo 
Regijske garancijske sheme v osrednjeslovenski regiji lažje in hitreje pridejo do bančnih kreditov.  
Rok za prijave na razpis je do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. maja 2018.

Rok za prijave na razpis je do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 15. maja 2018.

Državni zbor je spet pričel z 
delom. Pričakalo me je og-
romno predlogov zakonov, 
amandmajev, povečalo se je 
število obiskov občanov v moji 
poslanski pisarni v Kamniku 
ter elektronskih sporočil, na 
katera se moram odzvati.
Pred nami je referendum. Za-
kona o drugem tiru v parlamen-
tu nisem podprla, čeprav pod-
piram izgradnjo drugega tira. 
Izgradnje bi se lahko lotila vlada 
takoj, transparentno in brez ne-
dorečenega zakona, ki bi legiti-
miral predrago investicijo.
Težave občanov, na katere 
opozarjam pristojne, so po-

gosto socialne narave. Zaradi 
varnosti ljudi in omejenih jav-
nih sredstev si prizadevam, da 
bi se denar za socialne in 
zdravstvene storitve usmerjal v 
neprofitno izvajanje teh dejav-
nosti. Zaskrbljeni starši te dni 
spet opozarjajo, da se morajo 
mnogi otroci vsakodnevno po-
dajati po neurejenih in nevar-
nih poteh do šol. Občani po-
ročajo o ekološki bombi – ko-
pičenju smeti na bližnjem 
smetišču. Razvoj turizma ovira 
manjkajoča občinska infra-
struktura – razsvetljava, ploč-
niki, kolesarske steze ipd. 
V DeSUS-u želimo izboljšati 
položaj družin, mladih, zapo-
slenih in starejših. Prizadeva-
mo si tudi za demografski 
sklad, ki bo koristil vsem ge-
neracijam. 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar,
poslanka

DeSUS za vse generacije
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Kamnik – Občina Kamnik se bo Evropskemu tednu mobil-
nosti pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz, pri-
družila 21. septembra s prireditvijo na Glavnem trgu. J. P.

Združimo moči, delimo si prevoz

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je na podlagi Odloka o jav-
no-zasebnem partnerstvu 
za energetsko prenovo jav-
nih stavb v lasti Občine Ka-
mnik začela postopek izbi-
re zasebnega partnerja, a za 
zdaj neuspešno. Na javni 
razpis za podelitev koncesi-
je za izvedbo omenjenega 
projekta, ki je bil objavljen 

21. julija, zaključen pa 22. 
avgusta, namreč niso prijeli 
nobene vloge, zato so izdali 
sklep o ustavitvi postopka. 
Kot sporočajo z občine, 
bodo v nadaljevanju po-
drobno preučili razpisne 
pogoje in jih, če bodo ugo-
tovili, da je to mogoče, pri-
lagodili potencialnim za-
sebnim kandidatom, ter 
nadaljevali s postopki za is-
kanje zasebnega partnerja.

Zanimanja za energetsko 
prenovo javnih stavb ni

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik te 
dni obnavlja več cestišč po 
vsej občini. Začela se je sana-
cija javne poti v Volčjem Po-
toku, v okviru katere bosta 
obnovljeni tudi fekalna in 
meteorna kanalizacija. Pri 
koncu je druga faza prenove 
ceste Podgorje–Kamnik, ki je 
bila zaradi asfaltiranja minu-
le dni tudi v celoti zaprta. 

Sledi še urejanje okolice in 
postavitev prometne signali-
zacije. Zaradi sanacije poško-
dovanega cestišča je bil do 
konca avgusta za promet za-
prt tudi del ceste Nevlje–Oše-
vek–Briše–Soteska v naselju 
Oševek. Prav tako je v drugi 
polovici avgusta zaradi obno-
ve veljala popolna zapora lo-
kalne ceste Smrečje v Črni–
Gozd zaradi sanacije poško-
dovanega vozišča.

Občina obnavlja več 
lokalnih cest

4 x več! 
Več spoštovanja do mater in očetov! Več otrok! Višje plače! 
Višje pokojnine! To so temeljna načela stranke GLAS ZA OTRO-
KE IN DRUŽINE, ki bo dejavna tudi v vašem okolju. Naslednje 
volitve so priložnost, da skupaj začnemo spreminjati našo družbo 
v družbo prijazno do otrok in družin, prijazno do starejših, družbo 
medsebojnega sprejemanja in spoštovanja in države po meri ljudi. 
Začeli smo ustanavljati občinska središča, zato vse ki želite dejavno 
graditi boljšo in lepšo Slovenijo, Slovenijo po meri ljudi, vabimo da 
se nam pridružite.
Pokličite me na 041 599 578, in z veseljem vam povem še kaj več!

m. Janez Kunc, 
Iniciativni odbor za ustanovitev 
medobčinskega središča
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Radomlje – Člani Turističnega društva Radomlje vabijo na 
že tretjo garažno razprodajo oziroma veliki sejem rabljenih 
stvari, ki bo v soboto, 23. septembra, med 9. in 13. uro, na-
menjena pa je vsem, ki verjamejo, da stvari morajo krožiti, 
tistim, ki obožujejo stare predmete z zgodbo, in tistim, ki v 
vsaki stvari vidijo potencialno uporabno reč. Rabljene oseb-
ne predmete bodo prodajali, kupovali, menjali ali podarjali 
pred Kulturnim domom Radomlje. Če želite na garažni raz-
prodaji svoje rabljene predmete razstaviti tudi sami, se pri-
javite organizatorjem na naslov  td.radomlje@gmail.com. 
Vsakemu prijavljenemu bo namenjena miza, ki jo bo priskr-
bel organizator. Število mest je omejeno. V primeru dežja 
bodo dogodek prestavili na naslednjo soboto, 23. sep-
tembra. J. P.

Garažna razprodaja v Radomljah
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Kranjska ulica 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.siwww.pohistvo-dabor.si
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Odprodajamo eksponate 

kuhinj Alples!

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Z veli-
kim obiskom planincev se 
to poletje lahko pohvalijo 
skorajda vse planinske koče 
pri nas in nič drugače ni na 
Kokrskem sedlu, kjer so 
Cojzovo kočo odprli 17. juni-
ja – teden dni kasneje kot po 
navadi, saj so se obnovitve-
na dela nekoliko zavlekla.
Planinsko društvo Kamnik 
se je letos namreč lotilo pre-
nove koče. Spomladi so iz-
vedli prvo fazo obnove, in 
sicer so celovito prenovili 

sanitarije v kleti, pritličju in 
prvem nadstropju ter sobo 
za oskrbnika. Jeseni sledi 
druga faza obnove s preure-
ditvijo kuhinje in jedilnice, 
ki bo po novem bolj prostor-
na, prav tako bodo dodali 
novo železno peč za dodat-
no ogrevanje, saj sedanja 
krušna peč hitremu ogretju 
prostora ni bila kos. Predvi-
doma prihodnje leto pa se 
bodo lotili še prenove sob 
oziroma ležišč.

Z elektriko bolj varčno
»Najbolj pomembno je, da 
smo letos opravili prenovo ce-
lotne električne napeljave,« 
nam je povedal oskrbnik To-
maž Bolcar, ko smo ga v pone-
deljek, ko je bilo zaradi napo-
vedanega slabega vremena 
obiska malo in tako vsaj nekaj 
časa za počitek, obiskali in 
zmotili pri rednem tedenskem 
naročilu. »Elektrarno z vsemi 
akumulatorji in drugimi na-
pravami smo iz prvega nad-
stropja preselili v klet, dobili 
smo tudi nov agregat (ki ga 
uporabimo, če je vetra in son-
ca premalo), saj je bil stari že 
povsem dotrajan, zato je z 
energijo zdaj neprimerno laž-
je kot minula leta. Da bo pora-
ba še manjša, se je s prenovo 
napeljave uredila tudi LED-

-razsvetljava in pa senzorji, ki 
bodo luči ugašali sami,« našte-
va Bolcar, vesel, da je koča le-
tos certifikat okolju prijazna 
koča Planinske zveze Sloveni-
je dobila še za naslednja štiri 
leta. Certifikata družinam pri-
jazna koča sicer nimajo, a tudi 
najmlajšim na Kokrskem sed-
lu ne more biti dolgčas, prav 
tako jim Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik vsako sezo-
no na sedlo pošlje osemdeset 
knjig, ki poleg družabnih iger 
krajšajo čas ob večerih ali sla-
bem vremenu.
V koči imajo urejen tudi in-
ternet, a je strela anteno že 
dvakrat uničila, zato so letos 
poskrbeli za ozemljitev in 
upajo, da škode ne bo več.

Po turi na kokrski lonec
»Težko rečem, da je dober 
obisk povezan z obnovo, veči-
noma se imamo namreč zah-
valiti lepemu vremenu pa 
tudi trendu, da ljudje spet 
radi hodijo v hribe in tudi 
zapravljajo več. Kriza se je, 
kot kaže, iztekla. Nekega na-
vala tujih turistov ni, čeprav 
so naši redni gostje tudi Nizo-
zemci, Avstrijci, Čehi, Ma-
džari … največ je Hrvatov, 
prevladujejo pa domači pla-
ninci,« pravi oskrbnik in 
opomni, da je Cojzova koča 

obvezna točka Slovenske pla-
ninske poti in seveda »izhodi-
šče« za priljubljeni Grintovec, 
Skuto, Kočno, Kalško goro … 
Je sezona, ki se bo končala z 
zaprtjem koče 8. oktobra, po-
temtakem rekordna? »O re-
kordni smo govorili lani, a če 
bodo tudi septembrski konci 
tedna polni tako, kot so bili 
julijski in avgustovski, bo se-
zona gotovo rekordna.«
Tomaž Bolcar, ki sicer prihaja 
iz Ormoža in skupaj s partner-
ko Jožico ter ob pomoči prija-
teljev in študentov za Cojzovo 
kočo skrbi že šesto leto, priz-
nava, da je biti oskrbnik pla-
ninske koče veliko več kot go-
stinec, ki postreže čaj in joto. 
Zato se je letos že drugič ude-
ležil seminarja za oskrbnike, 
ki ga organizira Gospodarska 
komisija PZS. »Vsako usposa-
bljanje ti prinese širino – na 
ponudbo in gostinstvo pogle-
daš z drugega zornega kota ali 
pa ti prinese potrditev, da dela-
mo v pravi smeri. Naučili so 
nas, kako peljati zgodbo – in 
mi razvijamo zgodbo o rožah. 
Na Kokrskem sedlu so doma 
izredno redke in pomembne 
gorske cvetlice. Koča je poime-
novana po bratih Zois, Žigi in 
Karlu, ki je bil botanik. Zoiso-
va zvončica je ena najpo-
membnejših avtohtonih 
rastlin, ki si jo lahko planinci 

tukaj poleti ogledajo v živo, si-
cer pa na fotografijah ali pro-
jekcijah, spomladi pa je neda-
leč od koče največje rastišče 
kranjske lilije. Nadaljujemo 
Zoisovo izročilo in obiskovalce 
gora spodbujamo k spoštljive-
mu odnosu do gorskega cve-
tja. Želimo se povezati tudi s 
somišljeniki iz drugih koč s 
podobnim cvetličnim bo-
gastvom in narediti skupno 
tematsko planinsko pot,« pra-
vi Bolcar in dodaja, da je koča 
zdaj že znana po kokrskem 
loncu, ki je nekakšen zelenjav-
no-mesni ragu.

Vode komaj še za vzorec
Prenova in velik obisk, s tem 
pa večja poraba, pa letos, ko 
padavin že tako ali tako ni 
bilo veliko, prinašata tudi veli-
ke težave. Čeprav imajo nove 
vodne zalogovnike, je dežev-
nica pošla in vodo so morali z 
žičnico že štirikrat pripeljati 
iz doline. Ko se nam je red-
kim planincem zaradi bliža-
jočih se črnih oblakov in 
grmenja v ponedeljek mudilo 
v dolino, pa je Tomaž Bolcar 
z upanjem gledal v nebo – da 
bi vsaj malce napolnilo vodne 
zaloge.

Obnovljena koča, 
rekorden obisk
Cojzova koča na Kokrskem sedlu, ki letos praznuje sto dvajset let, je bila pred začetkom poletne 
planinske sezone precej posodobljena, obnovo bodo nadaljevali tudi jeseni. Vroče poletno vreme je 
pripomoglo k velikemu obisku planincev, a prineslo tudi težave – pomanjkanje vode.

Cojzova koča na Kokrskem sedlu letos praznuje 120 let. 

Tomaž Bolcar je oskrbnik 
koče že šest sezon. 

V vodnem rezervoarju je bilo v ponedeljek le še nekaj 
centimetrov vode. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Perovo – Člani skupine Stre-
et Workout Kamnik, ki skrbi-
jo za park ulične vadbe ob 
Titanovi brvi na Perovem, 
delujejo že pet let in vse od 
ustanovitve so znani tudi po 
svoji dobrodelnosti in motu 
Stopimo skupaj, pomagajmo 

s srcem! Tako so v nedeljo, 
27. avgusta, znova pripravili 
dobrodelno tekmovanje, na-
mesto vstopnic pa je moral 
vsak prinesti po vsaj tri šol-
ske potrebščine.
Odziv je bil odličen, saj je 
bila miza, namenjena za 
»vstopnine«, kmalu pre-
majhna. Da gresta šport (ki 

je bil tokrat kljub veliki 
udeležbi tekmovalcev iz vse 
Slovenije, sodnikom in po-
kalom vendarle drugotnega 
pomena) in humanitarnost 
odlično skupaj, je še enkrat 
potrdil  Miha Šest, idejni 
vodja dogodka, ki je skupaj 
s soorganizatorji Društvom 
za bulle in sorodne pasme, 

Street Workout Domžale, 
Street Workout Hrastnik in 
Jan Simon Calisthenics, s 
ponosom povedal, da so 
zbrali približno  tri tisoč 
šolskih potrebščin, ki so jih 
do začetka šolskega leta 
razdelili otrokom kam-
niških šol iz socialno ogro-
ženih družin.

Zbirali so šolske potrebščine
Udeleženci in obiskovalci dobrodelnega tekmovanja v ulični vadbi so zbrali kar tri tisoč šolskih 
potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin.

Pobudnik dobrodelne akcije Miha Šest je bil z izkupičkom 
dobrodelne prireditve zelo zadovoljen. / Foto: Jasna Paladin
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Barbara Klanšek

Tunjice – Društvo Tun'ški 
glas je že tretje leto zapored 
organiziralo zabavne ekipne 
igre z namenom v sprošče-
nem vzdušju združiti kraja-
ne in okoliške prebivalce, ki 
so se iger udeležili. Smeha 
polno popoldne, dobro 
vzdušje, medsebojno druže-
nje in predvsem zabavno 
preživet popoldan v družbi 

družine, prijateljev in znan-
cev je vsakoletni cilj organi-
zatorjev, ki se trudijo za kra-
jane Tunjic vsako leto prip-
raviti čim bolj pester pro-
gram. Tudi tokrat so ga.
Dogodek, ki sta ga povezova-
la Anže Slana in Barbara 
Klanšek, se je začel s slove-
snim sprevodom in predsta-
vitvijo vseh sodelujočih ekip 
ter sodnikov, ki so skrbeli za 
pravilen potek iger. Na prizo-

rišče so nato tunjiška dekleta 
prinesla zastavo tunjiških 
iger brez meja, nato pa jo slo-
vesno dvignila ob zvokih slo-
venske himne, ki jo je zapela 
Alenka Gotar. Pred začet-
kom iger, ki jih je naznanil 
možnar, je zbrane pozdravila 
predsednica društva Milena 
Erbežnik Klanšek in vsem, 
tekmovalcem ter navijačem 
in gledalcem, zaželela prijet-
no preživeto popoldne.

Igre so se tokrat tematsko 
osredotočale na vsakodnev-
no življenje kmeta in nje-
gove družine ter iskale rav-
novesje med delom na 
kmetiji ter preživljanjem 
prostega časa z družino. 
Letošnjih iger so se udele-
žile štiri ekipe, ki se iger 
redno udeležujejo: Žabci, 
Žgankarji, Zad'n rob in 
Smrkci. Pridružile so se 
jim tri nove: Majstri, Fuz-

balerji in Krti. Slednjo so 
zastopali tekmovalci iz Krti-
ne. Tekmovalci so morali v 
šestih igrah ekipno kot tudi 
individualno prikazati raz-
lične vzdržljivostne, prak-
tične ter hitrostne spretnos-
ti, igre pa so med drugim 
preverjale tudi njihovo po-
trpežljivost in ekipno med-
sebojno sodelovanje.

Letos so slavili Smrkci pred 
Krti in Zad'nmu robom. 
Zmagovalci so prejeli poka-
le, vsi tekmovalci pa simbo-
lična darila, ki jih je zanje 
pripravil Justin Klanšek. Pri-
jetno večerno dogajanje se 
je po koncu iger nadaljevalo 
ob glasbeni spremljavi, za 
katero je poskrbel glasbenik 
Kr'en.

Tunjiške igre brez meja
V soboto, 26. avgusta, so v Tunjicah potekale tretje Tunjiške igre brez meja. Tokrat se je iger, ki jih je 
organiziralo Društvo Tun'ški glas, udeležilo sedem ekip, ki so na igrišču pod tunjiško šolo poskrbele 
za smeha polno sobotno popoldne.

Letos je tekmovalo sedem ekip. / Foto: Gašper Plevel Udeleženci so poskrbeli za obilo smeha. / Foto: Gašper Plevel

Tekmovalci so morali pokazati različne vzdržljivostne in 
hitrostne spretnosti. / Foto: Gašper Plevel

Tone Habjanič

Zlato polje – Slovesnost so 
pomagali izvesti člani Špor-
tnega društva Zlato polje na 
svojem igrišču. Tudi vreme 
je služilo, da se je številno 
občestvo lahko brez dežni-
kov zbiralo na prireditve-
nem prostoru.
Program prireditvene slove-
snosti se je začel s koračnico 
lukoviške godbe, prihodom 
praporščakov in častne čete 
veteranov vojne za Slovenijo 
leta 1991. Sledila sta dvig za-
stave in slovenska himna. 
Predsednik ZB Lukovica 
Marjan Križman je v svojem 
nagovoru pozdravil vse 
zbrane, prisotne še živeče 
izgnance, borce Šlandrove 
brigade, povabljene goste, 
predsednika Državnega zbo-
ra Republike Slovenije dr. 
Milana Brgleza, podpredse-
dnika ZB Slovenije dr. Fran-
ca Križaniča, prisotne župa-
ne in podžupane, predse-
dnika Krajevne organizacije 
Društva izgnancev Slovenije 

Domžale Jožeta Kvedra, šte-
vilne praporščake, predsed-
nike ZB za vrednote NOB, 
predstavnike veteranov voj-
ne za Slovenijo, predstavni-
ke združenja Sever in vse 
druge. Z nekaj pozdravnimi 
besedami sta nas nagovorila 
tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Zlato polje Sašo 
Štiftar in Jože Kveder.

Podelili posebna 
priznanja
Z minuto molka smo se 
spomnili vseh padlih, dele-
gacija pa je položila žalna 
venca ob spominsko obelež-
je v Brezovici in na grob pa-
dlih na pokopališču v Pod-
gori. V čustvenem kultur-
nem programu je nastopila 
Godba Lukovica, pevci MPZ 
Janko Kersnik iz Lukovice 
ter recitatorji Irena Pusto-
tnik, Anja Ravnikar in Jože 
Pustotnik. Za prizadevno 
delo in zasluge pri organiza-
ciji so prejeli priznanja Jerca 
Cerar iz Preserij, Vinko Je-

ras iz Obrš in Ignac Repovž 
iz Spodnjih Lok. Priznanja 
jim je podelil podpredse-
dnik ZB Slovenije dr. Franc 
Križanič.

Takratni odpor vaščanov 
moramo spoštovati
Slavnostni govornik sveča-
nosti dr. Milan Brglez je v 
svojem nagovoru nanizal 
težke trenutke takratnega 
prebivalstva, ki je vidno pod-
piralo odpor proti okupator-
ju. Ta se je kruto maščeval s 
požigom hiš, tudi na Kore-
nu, in z izselitvijo prebival-
stva v izgnanstvo. Poudaril 
je, da je bil takratni boj proti 
okupatorju plemenito deja-
nje prebivalcev teh vasi – to 
moramo spoštovati in ne 
smemo nikoli pozabiti. 
S partizanskimi pesmimi 
so kulturni program pope-
strili in zaključili tudi har-
monikarji, sledila pa je še 
zahvala nastopajočim in 
vsem, ki so pripomogli k iz-
vedbi svečanosti.

Obletnica požiga vasi
Drugega avgusta je minilo že petinsedemdeset let od požiga zlatopoljskih 
vasi in vasi Koreno. V spomin na ta tragični dogodek je občinska zveza 
borcev iz Lukovice organizirala svečanost, ki sta se je udeležila tudi 
podžupan Igor Žavbi in predsednik kamniške ZB NOB Matevž Košir.
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja
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Kamnik – Mešani pevski zbor Cantemus vsako leto izvede 
več projektov ter se v želji po dvigu kakovosti poustvarjane 
glasbe redno in uspešno udeležuje tekmovanj v Sloveniji in 
tujini. Nič drugače ne bo v sezoni, ki prihaja, a ta bo nekaj 
posebnega, saj bo njen vrhunec praznovanje štiridesetletni-
ce našega delovanja. Pevci se veselimo jubileja, hkrati pa 
medse vabimo vse, ki imate željo po petju. M. O.

Cantemus vabi v svoje vrste

MENGEŠ • TRZIN
KAMNIK • DOMŽALE

www.taxikamnik.si
031 713 421

4M GROUP d.o.o., Medvedova ulica 11A, 1241 Kamnik, ID za DDV: SI34930558

TAXI
PREVOZ IN SPREMLJAVA OTROK IN STAREJŠIH
NAJEM KOMBIJA Z VOZNIKOM - 
SKUPINE DO 8 OSEB.
PREVOZI NA LETALIŠČA - ITALIJA, AVSTRIJA, 
NEMČIJA, HRVAŠKA
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Najboljši taxi v Kamniku

Jasna Paladin

Kamnik – Za razliko od lan-
skoletnega druženja na vrtu 
Frančiškanskega samosta-
na, ko je udeležencem uži-
vanje v pripovedovalskem 
večeru zagrenil poznopole-
tni hlad, je bilo vreme letos 
druženju pod milim nebom 
veliko bolj naklonjeno, zato 
je klopi za vse udeležence 
skorajda zmanjkalo.
Kako zelo priljubljene so 
stare zgodbe, so dokazali 
poslušalci vseh generacij, 
vedno več pa je tudi takšnih, 
ki stare pripovedi zapisujejo 
in se želijo predstaviti tudi 
kot pripovedovalci.
S svojimi pripovedmi, ki jih 
je povezovala Breda Podbre-

žnik Vukmir, jih je tokrat 
navduševalo pet. Začel je 
Ivan Nograšek  iz Tunjic, ki 
že dolga leta raziskuje tunji-

ško preteklost in zapisuje 
tunjiške zgodbe. Povedal je 
nekaj veselih zgodb, med ka-
terimi je bilo nekaj tudi res-

ničnih. Anže Slana, pred-
stavnik mlajše generacije, 
prav tako iz Tunjic, je pove-
dal zgodbo, ki jo je že davno 
zapisal dr. France Stele in je 
objavljena v knjigi Zlati hrib. 
Ljuba Lajmiš iz Zgornjega 
Tuhinja je povedala nekaj tu-
hinjskih, tudi o tem, kako in 
zakaj je sveti Vid premaknil 
cerkev in kako je pogumnim 
Tuhinjkam uspelo pregnati 
Turke. Verena Perko je v svo-
ji materinščini kot Kraševka, 
živeča v Kamniku, povedala 
pravljico z najbolj razširje-
nim motivom o volku in lisi-
ci, Ljoba Jenče pa je povedala 
eno od Križnikovih pravljic.
Slednja je večer obogatila 
tudi s petjem, pri čemer jo 
je na citrah spremljal To-
maž Plahutnik.

Kamniške zgodbe na 
samostanskem vrtu
Člani Društva sv. Jakoba Kamnik in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik so v petek, 25. avgusta, 
pripravili pripovedovalski večer, na katerem so pripovedovalci skupaj s številnimi obiskovalci obujali 
stare zgodbe, tako ali drugače povezane s Kamnikom.

Pripovedovalski večer na samostanskem vrtu je bil zelo dobro obiskan. / Foto: Jasna Paladin

Tomaž Plahutnik in Ljoba Jenče / Foto: Jasna Paladin

Predsednica Društva sv. 
Jakoba Kamnik Marjeta 
Humar / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – V Galeriji Dika je 
še vedno na ogled razstava 
kamniške slikarke Alenke 
Sušnik, a za en večer so svoje 
mesto v galeriji, predvsem pa 

na njenem dvorišču, našli 
tudi aforizmi in prav pose-
ben dogodek, ki so ga organi-
zatorji naslovili Bosi tabuji.
»Današnji večer je posvečen 
družbeni kritiki, saj želimo 
pokazati, da nas zanima še 

kaj drugega in da znamo 
tudi likovniki biti kritični, 
zato bomo kaj podobnega 
pripravili tudi še kdaj v pri-
hodnje,« je zbrane uvodoma 
nagovorila Danica Šraj, 
predsednica Likovnega 

društva Senožeti, nato pa 
»oder« predala trem glav-
nim igralcem večera: 
Kamničanki Miši Gams, 
magistri antropologije vsak-
danjega življenja, ki je v svo-
jem vsakdanjem življenju 
sezonska delavka in perfor-
merka, ki s čiščenjem čev-
ljev opozarja na probleme 
današnje službe, predvsem 
brezposelnost izobražencev, 
ki morajo poprijeti za 
podplačana začasna sezon-
ska dela, Andreju Kosu z 
Vrhnike, ljubiteljskemu ki-
parju, glasbeniku in tekaču, 
ki je znan tudi po svojih afo-
rizmih, ter Goranu Završni-
ku iz Kulturnega društva 
Priden možic. Večer je bil 
tako v znamenju obutve in 
bosih stopal ter vrste kritič-
nih misli, zapisanih na pa-
pirnatih odtisih stopal po 
vsem dvorišču.

Umetniki tudi kritični
Člani Likovnega društva Senožeti iz Radomelj, ki skrbijo za dogajanje v novo odprti Galeriji Dika, so v 
petek, 25. avgusta, pripravili poseben dogodek z naslovom Bosi tabuji.

Miša Gams je čistila čevlje, Andrej Kos je bosonog bral svoje aforizme, Goran Završnik pa 
ju je spremljal s harmoniko. / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Kamnik – Da so ostanki to-
varn lahko tudi turistični 
produkt, dokazuje pre-
cejšnje zanimanje udeležen-
cev, saj je bilo prostora na 
majhnem avtobusu oba 
dneva, v soboto in nedeljo, 
za vse, ki so se želeli udele-
žiti vodenega ogleda, pre-
malo, zato so se številni na 
sicer kratko pot podali tudi s 
svojimi avtomobili. Tisti na 
avtobusu pa so lahko vsaj 
malce podoživeli nekdanje 
vožnje delavcev z avtobusi, 
ki so imeli vzpostavljene po-
sebne delavske linije.
Pot se je začela na gradu 
Zaprice, kjer je v Medobčin-
skem muzeju Kamnik na 
ogled razstava o industrijski 
dediščini Gorenjske z naslo-
vom Naše tovarne, naš po-
nos – med drugim sta pred-
stavljeni tudi najstarejši 
kamniški tovarni Kemijska 
industrija Kamnik in Titan. 
Prav ogled Titana oz. njiho-
ve stare elektrarne, ki je še 
zadnji delček industrijske 
nostalgije (preostala proi-
zvodnja tako Titana, kjer iz-
delujejo ključavnice, kot Li-

varne Titan, ki je prav tako 
zrasla na mestu nekdanjega 
Titana, je danes povsem so-
dobna) je bila naslednja po-
staja ogleda. Zbrane je spre-
jel direktor prodaje Dimitrij 
Perčič in med drugim pove-
dal, da je bila druga najsta-
rejša kamniška tovarna 
zgrajena leta 1896, da je v 
letih 1911 in 1912 v njej delal 
Tito, da je pred osamosvoji-
tvijo tovarna zaposlovala 
okoli 1500 delavcev ter da 

elektrarna, ki je bila zgraje-
na že leta 1922, še danes 
proizvaja elektriko za potre-
be vse industrije na tem ob-
močju, in sicer kar milijon 
kilovatov elektrike letno.
Od Titana se pot nadaljuje 
mimo Svilanita (kjer proi-
zvodnje ni več) in Ete (kjer 
še vedno uspešno delujejo 
in bodo čez nekaj let pra-
znovali že stoletnico) na 
Usnjarsko ulico, kjer smo si 
lahko ogledali dva povsem 

različna primera sekundar-
ne rabe praznih objektov 
nekdanjih tovarn. Na desni 
je kompleks nekdanjega 
Alprema, ki je po zaslugi la-
stnika Rudija Capudra zaži-
vel v zanimiv skupek najra-
zličnejših najemnikov, 
predvsem društev in drugih 
neprofitnih organizacij, na 
levi pa ruševine nekdanjega 
Utoka, ki na svojo zgodbo še 
čakajo. »Morda bo že leta 
2020 tu eden od odrov 
Kamfesta, pogovori z lastni-
ki že potekajo,« nam je izdal 
Goran Završnik.
Kamniška turistična pot po 
industrijski dediščini se kon-
ča na območju smodnišnice, 

kjer se je nekdaj izjemno bo-
gata kamniška industrija sre-
di 19. stoletja (leta 1852) tudi 
začela pisati. Od nekdanje 
Kemijske industrije Kamnik, 
ki je vse do propada leta 
2009 zelo uspešno izdelova-
la tudi črni smodnik, ni da-
nes ostalo praktično nič – le 
še nekaj stavb, a še te so veči-
noma porušili, gozd pa pose-
kali. Pot nas je peljala mimo 
ostankov elektrarne, prve 
sploh v Kamniku, ki je bila 
zgrajena leta 1912 in je takrat 
z električno energijo oskrbo-
vala celotno mesto, do objek-
ta številka 69, kjer je bil nek-
daj obrat za vžigalne vrvice. 
Tu smo izvedeli za najhujšo 

nesrečo v zgodovini smodni-
šnice, ki se je pripetila 5. 
maja 1934. leta ob 4. uri zjut-
raj in v kateri je zaradi ek-
splozije umrlo deset delav-
cev. Za kako zelo veliko, ure-
jeno in pravzaprav samoza-
dostno območje je nekdaj 
šlo, sta nam Goran in Marko 
povedala na poti do Ka-
tzenberga, nekdanje upravne 
zgradbe, s katero zdaj uprav-
ljajo člani Kulturnega društva 
priden možic, zato se je dru-
ženje končalo tudi njihove-
mu ustvarjanju primerno – z 
impro predstavo, zasnovano 
po resničnih dogodkih, ki 
prisotne sprva dodobra 
prestraši, a tudi nasmeje.

Po poti industrijske dediščine
Ob koncu letošnjega Kamfesta sta Marko Kumer in Goran Završnik predstavila na novo zasnovano turistično pot po industrijski dediščini, ki naj bi 
postala stalni del kamniške turistične ponudbe.

Kamniško turistično pot po industrijski dediščini sta 
zasnovala Marko Kumer in Goran Završnik. / Foto: Jasna Paladin

Dimitrij Perčič je udeležencem predstavil tovarno Titan in staro elektrarno, ki še vedno deluje. 

Jasna Paladin

Duplica – Člani Teniškega 
kluba Duplica so minuli 
konec tedna, od petka, 25., 
do nedelje, 27. avgusta, 
gostili že sedmi mednaro-
dni turnir med pobrateni-
mi teniškimi klubi iz hrva-
ških, bosanskih in srbskih 

mest Valjevo, Zagreb, Bi-
hać, Slavonska Požega in 
Sombor. »Glavni pobudnik 
za tovrstna srečanja je bil 
pred sedmimi leti naš član 
Milan Devčič in zdaj se že 
vse od tedaj dvakrat letno 
srečujemo, enkrat pri nas 
na Duplici in drugič v enem 
od teh mest. Druženje je 

preraslo že v prijateljske 
vezi in turnirja se udeležu-
jejo že vse družine. Zmago-
valcem turnirja bomo pode-
lili pokale, a bistvo je v dru-
ženju, saj smo poskrbeli 
tudi za piknik in glasbene 
večere,« nam je povedal 
Mitja Redja iz Teniškega 
kluba Duplica.

Tudi tenis ne pozna meja

Turnir je na vseh osmih igriščih kluba igralo 64 igralcev, starejših od 35 let, med njimi je 
bil tudi Alen Islamović iz skupine Bijelo dugme (na sredini). / Foto: Jasna Paladin
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Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

VRNITEV ODPIHANIH: 
ČUDOVITI ŠUM
Kr’bis band, koncert filmske glasbe
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Koncert: ZLATKO 
ob zaključku festivala športa

CARMEN MANET
Evrovizijski zbor leta 2017
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STRAN 10
Uvodni pozdrav

STRAN 11
Družina Vehovar: 
Narodne noše so 
»kul«

STRAN 12,13
Program  
47. Dnevov  
narodnih noš in 
oblačilne  
dediščine 

STRAN 14
Oblačilna  
dediščina na  
podelitvi  
Prešernovih nag-
rad?! Zakaj pa ne.

STRAN 15
Spomini  
Kamničanov na 
Dneve narodnih 
noš in oblačilne 
dediščine

STRAN 16
Pomembne  
informacije za 
obiskovalce
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Uvod

KOLOFON

Prilogo 47. Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine je 
pripravil Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in je 
priloga časopisov Kamničan-
ka in Gorenjski glas.

Prilogo uredil:  
Samo Trtnik

Avtorji besedil:  
Marjan Šarec, Božena 
Peterlin, Samo Trtnik,  
Tomaž Simetinger

Fotografije:  
Anže Mulec, Urška Charney, 
arhiv Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, 
arhiv Občine Kamnik,  
arhiv nastopajočih

Organizator prireditve:  
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik

Vodja prireditve:  
Doroteja Narat

Datum izida:  
1. september 2017 

Naklada:  
31.000 izvodov

LETOS NE ZAMUDITE

Ko kamniške ulice in mnogi kotički našega 
srednjeveškega mesta oživijo v znamenju 
oblačilne dediščine naših prednikov, tradici-
je, običajev, spoštovanja, takrat ne samo 
mesto Kamnik, ampak celotna lokalna 
skupnost skupaj z obiskovalci diha v pozab-
ljenem, a vendar tako pomembnem času 
naše zgodovine. Oživi etnološka dediščina, 
ki jo tako radi poudarjamo, ki se jo že v 
vrtcih učijo naši najmlajši, oživijo in zaživijo 
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. 
Na njih smo Kamničanke in Kamničani iz-
redno ponosni. 
Ponosni smo na dogodek z večletno tradi-
cijo, ki ga skupaj z Zavodom za turizem, 
šport in kulturo Kamnik skrbno pripravlja-
mo in vsako leto znova poskrbimo za ra-
znovrsten preplet razstav, glasbe, domačih 
viž, otroških predstav, pete besede ter sej-
ma domače in tuje obrti. Prav za vsakega 
se bo nekaj našlo in tako vam ob pestrem 
programu prireditev vsekakor ne bo dolg-
čas. 

Osrednji dogodek 47. Dnevov narodnih noš 
in oblačilne dediščine ostaja nedeljska po-
vorka slovenskih in tujih noš, ki s tako ime-
novanimi pripadnostnimi kostumi ulice na-
šega starega mestnega jedra spremenijo v 
pisane barve in na ta dan zavrtijo kolo časa 
v daljno preteklost. 
Mnoge generacije so gojile in razvijale obla-
čilno dediščino, ta najdragocenejši oblačilni 
niz, ki nas dela tako edinstvene, a mladi so 
tisti, ki bodo ljubezen do ljudskega izročila, 
do etnološke dediščine in do tistega, kar je 
samo naše in česar nam ne more nihče 
odvzeti, ohranjali in prenašali naprej. Z veli-
kim navdušenjem vsako leto spremljamo 
vedno več mladih udeležencev povorke, ki 
jim vrednote tradicije niso tuje.
Vesel bom vaše udeležbe na 47. Dnevih na-
rodnih noš in oblačilne dediščine, zato 
prisrčno dobrodošli v naš Kamnik od četrt-
ka, 7. septembra, do nedelje, 10. septembra 
2017. Praznujmo tradicijo oblačilne dediš-
čine skupaj.

Poletje se je poslovilo, a v mestu Kamnik 
utrip dogajanja ne upada, ampak narašča. 
Pred nami je najtradicionalnejša prireditev v 
mestu Kamnik – že 47. Dnevi narodnih noš 
in oblačilne dediščine. S to prireditvijo se 
vsako leto drugi konec tedna v septembru 
poklonimo naši bogati glasbeni in oblačilni 
dediščini. Zanimiv dodatni kulturni program 
pa dogajanje še dodatno popestri.
Organizatorji se vsako leto trudimo, da bi 
ravno s tem zanimivim kulturnim progra-
mom, ki zajema razstave, glasbo, ples ter se-
jem domače in umetnostne obrti, najširšemu 
krogu ljudi približali bogato narodno identi-
teto Slovenije. V časih, v katerih živimo, je še 
kako pomembno, da razumemo in spoštuje-
mo sporočila naše dediščine ter prek tega 
tudi spoznavamo zgodovino svojega naroda. 
S tem, ko ohranjamo našo dediščino in njeno 
izročilo prenašamo iz roda v rod, ohranjamo 
tudi svojo zgodovino in s tem tudi svojo bit.
Na letošnjih Dnevih narodnih noš in oblačil-
ne dediščine se bo predstavila tudi naša lo-

kalna posebnost – motniška oblačilna de-
diščina. Odkrilo jo je Turistično društvo 
Motnik v knjigi Pavla Urankarja Zgodovina 
trga Motnika in okraja. Za letošnjo priredi-
tev pa so se odločili, da oblačila ponovno 
izdelajo, kar ni enostavna naloga.
Pri izdelovanju oblačil so se naslonili na sta-
re opise motniške noše in s pomočjo dr. 
Marije Makarovič, ki je preučevala izročila 
ter zbirala potrebne informacije, na koncu 
prišli do vseh potrebnih podatkov, na osno-
vi katerih je šivilja Andreja Stržinar uspela 
sešiti oblačila. Oblačilno podobo moških in 
žensk v naseljih, ki tvorijo današnjo krajev-
no skupnost Motnik, bomo lahko občudo-
vali na razstavi Z zlato nitjo stkano, ki bo v 
Galeriji Miha Maleš, in tudi na tradicionalni 
nedeljski povorki narodnih noš.
Cenjene obiskovalke, cenjeni obiskovalci, 
pridružite se nam v Kamniku v času od 7. do 
10. septembra 2017 in spoznajte našo bo-
gato zgodovinsko, kulturno in oblačilno de-
diščino ter se poveselite z nami.

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik Božena Peterlin, direktorica Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik

Slikajte se ob zelenem srčku na Malem gradu in  
sliko objavite z oznako #visitkamnik in #dnevinarodnihnos

RAZSTAVE IN SEJMI:
 Oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc – Občina Kamnik
 Prišla je na kant, a nosila je gosposki gvant! – Galerija Dika
 Z zlato nitjo stkano – Galerija Miha Maleš
  Sejem domače in umetnostne obrti ter sejem ustvarjalcev - Šutna,  
Maistrova ulica, Glavni trg

PETEK, 8. SEPTEMBER
  17.45 Glavni oder: Šaleški študentski oktet in Uroš Kuzman:  
Jamranje v slovenski ljudski glasbi

 19.00 Glavni oder: uradno odprtje festivala
 20:30 Glavni oder: Dejan Vunjak in Veseli svatje

NEDELJA, 10. SEPTEMBER, OB 15. URI
TRADICIONALNA POVORKA NARODNIH NOŠ 

SOBOTA, 9. SEPTEMBER
  9.00 Oder pri Kavarni Veronika in Glavni oder:  
12. Tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš

 1 7.00 Oder pri Kavarni Veronika: Andrej Težak - Tešky, stand up
 20:30 Glavni oder: Kingston in Gorenjski kvintet

NEDELJA, 10. SEPTEMBER
 9.50 Glavni oder: nastop tujih folklornih skupin
 10.00 Oder pri Kavarni Evropa: otroška predstava Vroča župa
 10.00–13.00 Park Evropa: predstavitev Slovenske vojske in PGD Kamnik
 17.00 Glavni oder: revija narodno-zabavnih ansamblov
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Pogovor

Na obešalniku v dnevni sobi je visela priprav-
ljena moška noša, ki jo je kasneje oblekel An-
draž, na mizi pred televizorjem so bile priprav-
ljene broške iz preteklih Dnevov narodnih noš 
in oblačilne dediščine, pokazali pa so nam tudi 
skrbno zbran material iz prejšnjih festivalov. 
»To našo oblačilno dediščino bi morali bolj spo-
štovati,« razmišlja Andraž in spominja, kako se 
na bavarskem moški ob nedeljah oblečejo v 
nošo. »Zakaj tega ne storimo tudi mi, Sloven-
ci?«
Družina Vehovar je le en primer družine, ki jih 
je dogodek Dnevi narodnih noš in oblačilne 
dediščine potegnil vase, čeprav si tega niti Ana 
niti Andraž v otroških letih nista predstavljala. 
Kaj vam pomenijo Dnevi narodnih noš in ob-
lačilne dediščine ter narodna noša na sploh?
Ana: »Zelo veliko. To je družinski praznik, ko se 
vsi oblečemo. Priprave trajajo dva, tri dni, da 
polikamo, operemo, uredimo rožice. V noše je 
treba iti, je vedno rekel naš prijatelj.«
Andraž: »Jaz sem bil od majhnega vzgajan v 
tradicionalnem slovenskem duhu. Zato sem 
odnos do narodne noše imel zgrajen, še pre-
den sem spoznal Dneve narodnih noš in obla-
čilne dediščine, del tega slovenskega ponosa 
sem kot nekdanji vrhunski športnik začutil tudi 
skozi šport. Jaz v narodnih nošah vidim ohra-
njanje tradicije, kar je pomembno za vsako 
družino. Tradicija se gradi iz osnovne celice – 
družine. Gradnjo slovenske nacionalne identi-
tete je treba negovati.«
Ana: »In mi jo negujemo v takšnih stvareh.«
Andraž: »Morda je ravno noša eden tistih sim-
bolov, ki je bil v zadnjih letih zapostavljen. 
Nama so otroci rekli, da je narodna noša “kul”, 
in sedaj gradimo “kul” narodno nošo. Imeti po-
zitiven odnos do narodne noše je “kul”.«
Kdo vas je vpeljal v ta svet? Starši?
Andraž: »Mene ne. Zanimivo je, da nisva mid-
va otrok pripeljala v narodne noše, ampak so 
oni naju. Tudi tradicionalne nedeljske povorke 
v Kamniku se je med nami najprej udeležila 
najstarejša hči Ana. 
Ana: »Dve leti pred nama je že šla v povorko z 
gospo Metko. Tako da bi jaz rekla, da nas je v 
to vpeljala gospa Metka.« 
Andraž: »Tretje leto pa sva rekla, da morava 
tudi midva zraven.«
Ana: »No, to pa je zasluga najine najmlajše 
hčere, ki je rekla, da gre samo, če gremo vsi 
skupaj. Ne bi pa mogla reči, da bi se že kdo od 
mojih staršev oblačil v noše.«
Andraž: »Sedaj pa si ne predstavljam, da ne bi 
šli. Iz tega si naredimo lep dogodek, ko se zbe-
remo bližnji. Sedaj prihajajo že drugi prijatelji, 
ki se jim to zdi “kul” in počasi nas je vedno več. 

Tudi moj poslovni partner, ki je star 25 let, je 
šel že dvakrat zraven. Sedaj gre še njegova 
punca. Počasi ne samo širimo krog, ampak širi-
mo zavedanje, da so narodne noše “kul”.
Dnevi narodnih noš kot družinski festival …
Andraž: »Ne samo kot družinski festival, jaz ga 
vidim kot dogodek za mladino. Ljudje, ki se 
nam zadnja leta pridružijo, ugotavljajo, kako 
smo mladi. Jaz sem najstarejši! Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine so res prelep dogo-
dek, poln dogajanja, simbolike in narodnega 
ponosa.
Jaz si predstavljam, da je povorka naporna. 
Kaj odtehta to?
Andraž: »A veste, kaj je najtežje? Hoja s škor-
nji! Že sto metrov je daleč, kaj šele celotna pot 
povorke. Jaz že dopolnjujem svojo nošo in 
prva stvar, ki jo potrebujem, so škornji. Moji 
lastni škornji!«
Ana: »Boš moral počakati na Božička.«
Andraž: »In potem bom hodil tako, kot je tre-
ba. Na koncu ugotoviš, da sploh ni težko.«
Ana: »Odlično je!«
Ana, vi nimate svoje noše?
Ana: »Ne. Jaz si jo izposodim v celoti. Andraž 
ima sedaj zgornji del svoj, hčere pa imajo vse 
svoje, razen predpasnikov.«
Andraž: »Če bo meni Božiček prinesel škornje, 
bom imel komplet.«
Ana: »In se boš lahko oblekel tudi čez teden.« 
(smeh)
Andraž: »Z veseljem.«
Kako pa se skrbi za nošo?
Ana: »Predvsem se z njo ravna zelo previdno.« 
Andraž: »Ko enkrat dopolniš celotno nošo, si 
ponosen in zelo skrbiš zanjo. Tudi zato, ker je 
to drago. Petelinje pero, ki ga imam na klo-
buku, je staro petdeset let ali nekaj podobne-
ga. S tem ko imaš to, sprejmeš tudi nekaj od-
govornosti.«
Drago – kaj to pomeni? O kakšnih cenah go-
vorimo?
Ana: »Moška noša stane okoli 1500 evrov. 
Najdražje so “jerharce” in škornji. Andražev te-
lovnik je ročno šivan. Ko sem ga naročala, me 
je krojač vprašal, ali hočem tako, kot se dela, ali 
tako, kot mora biti. Pa sem rekla, da tako, kot 
mora biti. In je bilo zato dražje. Zato so gumb-
nice ročno sešite.«
Andraž: »Takšne stvari lahko kupiš. Vedeti pa 
morate, da so kakšne tudi stare in jih zato tež-
ko dobiš. Jaz sem to uro (pokaže staro žepno 
uro na verižici, ki ima na koncu verižice kova-
nec, op. p.) dobil od dobrega prijatelja, stara je 
150 in več let. Če pa je nekaj tako staro in je 
nekdo kovanec na koncu verižice uri žulil že 
pred 150 leti … Takšne stvari nimajo cene.«

Ana, kakšne pa imate vi spomine na priredi-
tev?
Ana: »Mi smo hodili z očetom Janezom samo 
na povorko. Spomnim se samo noš in veselice, 
stara sem bila približno toliko, kot so sedaj sta-
re najine hčere. Takrat je bila celotna prireditev 
bistveno manjša.«
Vas je že takrat privlačilo?
Ana: »Sanjala sem, da bi jaz enkrat to nosila.«
Andraž, ste vi o tem kaj vedeli, preden ste 
prišli sem?
Andraž: »Ne. Najprej mi je bilo vse to povsem 
tuje.«
Prej ste omenili tudi kolege, ki se vam prid-
ružujejo. Kaj je njih prepričalo?
Andraž: »Mi nikogar nismo v nič prepričevali. 
Kdorkoli pride pogledat in se druži z nami, 
reče, da bo šel naslednje leto zraven, in doda: 
“Samo nošo mi ‘zrihtajte’.” Tu pa se potem zap-
lete.« (smeh)
Je tako težko priti do noše?
Andraž: »To ne gre tako – dober dan, jaz bi 
nošo imel. In prav je tako. To so stare stvari in 
s tem pride odgovornost. Vse to ima tudi ču-
stveno vrednost.«
Ana: »Če si želiš izposoditi nošo, moraš neko-
ga poznati, ki se s tem ukvarja. Je pa vse to 
drago in narejeno po meri. Ko smo si mi prvič 
izposojali, so nas spraševali, kdo nam je dal 
kontakt, in pustiti smo morali osebne izkazni-

ce. Sedaj, ko nas že poznajo, to ni več potreb-
no. Gospa Veronika nam običajno posodi, kar 
nam manjka. Prvič se nam je tudi pomagala 
obleči. To je zelo pomembno, da ti nekdo 
pove, kje se kaj zapne, kaj je treba polikati. 
Brez tega je težko.«
Katera noša pa vam je najbolj všeč?
Andraž in Ana hkrati: »Gorenjska.«
Andraž: »Nimam kaj razmišljati, gorenjska. 
Brez razprave. Že stoletja nazaj je gorenjsko 
narodno nošo začelo prevzemati tudi meščan-
stvo, ker so videli, da je lepa. Zato je napačen 
stereotip, da je to “kmečko”. Gorenjska naro-
dna noša je veličastna in posebna, zato ni čud-
no, da se je ravno ta razvila v nacionalno nošo. 
V osnovni šoli, ko sem plesal v folklorni skupi-
ni, sem pa plesal v belokranjski noši.«
Kdaj boste začeli priprave na letošnjo tradi-
cionalno nedeljsko povorko narodnih noš?
Ana: »Mi imamo vedno v petek že vse zlikano 
in pripravljeno, tudi rožice naročimo. V nedeljo 
zjutraj gremo še k frizerju in na kavo. Dobre tri 
ure pred začetkom se začnemo oblačiti, pa še 
zmanjka časa.«
Andraž: »Jaz sem izvzet.«
Ana: »No, no. Tudi s tabo imamo veliko dela. 
Gre pa nam vsako leto hitreje. Je pa res, da 
smo prvo leto srajce zadaj zapirali. (smeh) Se-
daj, ko že poznamo stvari, pa se nam takšne 
napake ne dogajajo več.« 

Pozitiven odnos do narodne noše je »kul«
Družina Vehovar – Andraž, Ana in hčerke Ana, Eva in Teja – se bodo letos že šesto leto zapored udeležili tradicionalne nedeljske 
povorke narodnih noš na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Narodna noša je postala del njihovega življenja, morda celo 
del njihove osebnosti. Najmlajši hčeri sta nas že pri vratih sprejeli oblečeni v nošo ter z nasmehom na obrazu.
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SOBOTA  |  9.9.2017

WWW.CAROBNAJESEN.SI

Celodnevna zabava za mlade in aktivne po srcu, doživetje polno glasbe, družabnih 
iger, izobraževalnih in športnih delavnic, kulinaričnih kotičkov in kar je najpomembneje 
- čaka vas prijetno druženje v prečudoviti naravi parka Arboretum v Volčjem Potoku.

Več o samem dogodku na:

PEPEL IN KRI  /  NUSA DERENDA  /  WERNER
MANCA IZMAJLOVA  /  ALENKA GODEC  /  SLAVKO IVANCIC

VILI RESNIK  /  ZASEDBA KRANJCI  /  ROBERT GOTER
TANJA ZAJC ZUPAN  /  ALENKA GOTAR  /  ANSAMBEL ANZETA SUSTARJA
 TOMAZ PLAHUTNIK  /  PEVSKA SOLA ALENKE GOTAR  /  ZIGA LAKNER

GLASBENA SOLA MODERN MUSIC COLLEGE
GLASBENI STUDIO OSMINKA  /  FOLKLORNE SKUPINE

ČETRTEK, 7. SEPTEMBER
  17.00 // ODPRTJE RAZSTAVE OBLAČILNA DEDIŠČINA V UPODOBITVAH  
JANE DOLENC – OBČINA KAMNIK 
Avtor razstave: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

�� �Razstava�bo�v�prostorih�Občine�Kamnik�na�ogled�do�ponedeljka,�9.�oktobra�2017,�in�sicer�v�
času�uradnih�ur�Občine�Kamnik,�torej�v�ponedeljek�od�8.�do�12.�ure�in�od�13.�do�15.�ure,�v�
sredo�od�8.�do�12.�ure�ter�od�13.�do�17.�ure�in�v�petek�od�8.�do�13.�ure.

� �Tokratna�razstava�bo�predstavila�del�izjemno�bogatega�opusa�akademske�slikarke�Jane�Do-
lenc.�Njene�rekonstrukcijske�upodobitve�so�nastajale�s�pričevanji�terenskih�sogovornikov,�ki�
so�ji�opisovali�oblačenje�ljudi�v�preteklosti.�Jana�Dolenc�je�ustvarila�izjemno�obsežen�nabor�
rekonstrukcijskih�upodobitev�oblačilne�dediščine�iz�celotnega�slovenskega�etničnega�ozemlja.�
Tokrat�se�na�razstavi�predstavlja�del�upodobitev�oblačilne�dediščine�Koroške,�ki�jih�hrani�Slo-
venski�narodopisni�inštitut�Urban�Jarnik�v�Celovcu.�

  18.00 // ODPRTJE RAZSTAVE PRIŠLA JE NA KANT, A NOSILA JE GOSPOSKI  
GVANT! – GALERIJA DIKA 
Avtorica razstave: Veronika Pogačar

 URNIK GALERIJE: 
  •�petek,�8.�9.�2017,�od�14.�do�20.�ure 
  •�sobota,�9.�9.�2017,�od�10.�do�20.�ure 
  •�nedelja,�10.�9.�2017,�od�10.�do�20.�ure 
  •�petek,�15.�9.�2017,�od�16.�do�20.�ure 
  •�sobota,�16.�9.�2017,�od�10.�do�20.�ure 
  •�nedelja,�17.�9.�2017,�od�10.�do�20.�ure

� �Vodeni�ogledi:�ob�sobotah�ob�11.�in�ob�16.�uri�(po�predhodni�najavi),�ob�nedeljah�ob� 
11.�in�ob�16.�uri�(po�predhodni�najavi)

  19.00 // ODPRTJE RAZSTAVE Z ZLATO NITJO STKANO – GALERIJA MIHA MALEŠ 
Avtorica razstave: Andreja Stržinar

  Razstava�bo�na�ogled�do�30.septembra�2017.�V�času�Dnevov�narodnih�noš�in�oblačilne�de-
diščine�bo�ogled�razstave�brezplačen.

� �Letošnja�razstava�je�zopet�plod�trdega�dela.�Najprej�seveda�raziskovanj,�ki�so�jih�pričeli�v�po-
sameznih�krajih,�nato�pa�nadaljnjega�raziskovanja,�usklajevanja,�študije�ter�samega�krojenja�in�
šivanja�kostumov.�Razstava�prikazuje�polhograjsko�nošo�po�upodobitvi�slikarja�Goldensteina,�
motniške�noše�po�raziskavi�Marije�Makarovič,�smledniško�nošo�izdelano�na�željo�dveh�posa-
meznikov,�izbrane�kostume,�izdelane�v�okviru�projekta�Bogastvo�babičine�skrinje,�ter�original-
ne�oblačilne�kose�iz�Gorenjskega�muzeja.�Cilj�razstave�je�zagotovo�vzpodbuditi�ljudi�k�zaveda-
nju�o�pomembnosti�oblačilne�dediščine.�Z�ogledom�razstave�skupaj�z�mlajšimi�boste�k�temu�
zagotovo�prispevali�in�jih�vzpodbudili�k�razmišljanju�o�tem,�kako�so�živeli�in�se�oblačili�naši�
predniki.

PETEK, 8. SEPTEMBER
ŠUTNA, MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG OD 10.00 URE DALJE 

 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
 SEJEMSKA PRODAJA
 SEJEM USTVARJALCEV: DIVERSITY - EXPRESS YOURSELF

PARK EVROPA
  16.00–19.00 
� �V�Parku�Evropa�bo�na�letošnjih�Dnevih�narodnih�noš�in�oblačilne�dediščine�živahno.�V�pri-
jetni�senci�dreves�boste�našli�kotičke�za�najrazličnejše�aktivnosti�in�umiritev�pred�festi-
valskim�vrvežem�v�centru�mesta.�Za�začetek�dogajanja�bo�v�parku�bralni�kotiček�Knjižnice�
Franceta�Balantiča�Kamnik,�otroci�pa�bodo�svojo�kreativnost�izražali�na�otroških�delavnicah�
z�Reciklarnico.

ODER PRI KAVARNI VERONIKA
  16.00–19.00 // TELEVIZIJSKA ODDAJA GOSTILNA PR’ FRANCET
� �Oddaja�je�že�dlje�časa�prisotna�na�regionalni�televizijski�mreži,�se�ponaša�z�visoko�gleda-
nostjo�in�je�zanimiva�za�različne�starostne�skupine.�Snemajo�jo�v�različnih�krajih�po�Sloveni-
ji,�večinoma�v�dvoranah�in�kulturnih�centrih.�Oddajo�vodi�France�Peternel,�ki�v�svoje�goste�
povabi�glasbenike,�zanimive�sogovornike,�različna�društva�in�humoriste.

GLAVNI ODER NA GLAVNEM TRGU
 16.00 // FOLKLORNA SKUPINA KAMNIK
 16.30 // KADETSKA SKUPINA DRUŠTVA KAMNIŠKIH MAŽORETK VERONIKA
 17.00 // FOLKLORNA SKUPINA KOMENDA
  17.45 // ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET IN UROŠ KUZMAN: JAMRANJE  
V SLOVENSKI LJUDSKI GLASBI

 

�Šaleški�študentski�oktet�sestavljajo�ljubiteljski�glasbeniki,�katerih�želja�je,�da�z�vsakim�koncer-
tom�ustvarijo�doživetje,�ki�poslušalcev�ne�pusti�ravnodušnih.�Poleg�vokalnega�petja�posegajo�
tudi�po�multimedijskih�izdelkih,�stand�up�komediji,�improvizaciji�in�koreografiji�ter�se�kot�sou-
stvarjalci�šaleškega�vokalno-glasbenega�prostora�trudijo�izvajati�projekte,�ki�po�vsebini�odsto-
pajo�od�ustaljenih�okvirjev�zborovske�glasbe.�S�svojim�delovanjem�tako�skušajo�razbiti�stereo-
tip,�da�je�zborovsko�petje�nekaj�duhamornega�in�dolgočasnega.

 19.00 // SLAVNOSTNO ODPRTJE 47. DNEVOV NARODNIH NOŠ IN  
 OBLAČILNE DEDIŠČINE 
 �Nagovor�direktorice�Zavoda�za�turizem,�šport�in�kulturo�Kamnik�Božene Peterlin in�župana�
Občine�Kamnik�Marjana Šarca.�Sledi�nastop�Mestne�godbe�Kamnik�in�Društva�kamniških�
mažoretk�Veronika�

 20.30 // PETKOV KONCERT: DEJAN VUNJAK IN VESELI SVATJE 
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SOBOTA, 9. SEPTEMBER
ŠUTNA, MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG OD 10.00 URE DALJE

 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
 SEJEMSKA PRODAJA
 SEJEM USTVARJALCEV: DIVERSITY - EXPRESS YOURSELF

PARK EVROPA
  10.00–19.00 
	 	V	Parku	Evropa	bo	na	letošnjih	Dnevih	narodnih	noš	in	oblačilne	dediščine	živahno.	Poleg	
bralnega	kotička	Knjižnice	Franceta	Balantiča	Kamnik	in	otroških	delavnic	z	Reciklarnico	bos-
te	med	drevesi	odkrivali	tudi	ljubke	živali	na	razstavi	malih	živali,	ki	bo	pripravljena	v	sodelo-
vanju	s	kmetijo	Orion.	Obenem	se	boste	lahko	zabavali	ob	improviziranih	nastopih	ImproIger.	
Z	njimi	bodo	nastajale	zgodbe,	o	katerih	bodo	odločali	obiskovalci,	zato	v	park	velja	priti	s	
kopico	dobrih	idej.

ODER PRI KAVARNI VERONIKA
  9.00 // 12. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA POKAL NARODNIH NOŠ
  12.30 // TELEVIZIJSKA ODDAJA GOSTILNA PR' FRANCET
  17.00 // STAND UP: ANDREJ TEŽAK - TEŠKY 
V	goste	prihaja	naš	znani	stand	up	komik,	dobrodelnik	in	tekač	na	dolge	proge	Andrej	Težak	-	
Tešky,	ki	se	v	svojih	nastopih	rad	šali	na	svoj	račun,	s	svojim	inteligentnim	humorjem	pa	zape-
ljuje	občinstvo	že	vrsto	let.

 
TRG SVOBODE

 9.00–16.00 // DRUŽINSKA URA ČLANOV AMZS IN AMD KAMNIK 
  Gre	za	prometno-preventivno	akcijo	s	ciljem	ozaveščanja	udeležencev	cestnega	prometa	in	
spoštovanja	cestnoprometnih	predpisov.

GLAVNI ODER NA GLAVNEM TRGU
 10.00 // GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV
 11.00 // NASTOPI FOLKLORNIH IN ETNO SKUPIN 
	 	Nastopile	bodo	Folklorna	skupina	Ponikve	(Dolenjska),	Folklorna	skupina	Cof	(Ljubljana),	Sra-
kova	banda	(Prekmurje)	in	Skupina	Vruja	(Slovenska	Istra).

 15.00 // 12. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA POKAL NARODNIH NOŠ – FINALE

 16.45 // KUMSKE PUNCE
 17.45 // EXTRA KVINTET
 18.45  // AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA MAROLT: MODNA REVIJA  

 OBLAČILNIH TIPOV V PRETEKLOSTI NA SLOVENSKEM
	 	Akademska	folklorna	skupina	France	Marolt	bo	letos	predstavila	najlepše	oblačilne	kose	iz	
svojega	bogatega	fundusa	folklornih	kostumov.	

  20.30 // SOBOTNI KONCERT: KINGSTON IN GORENJSKI KVINTET

NEDELJA, 10. SEPTEMBER
ŠUTNA, MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG OD 10.00 URE DALJE

 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
 SEJEMSKA PRODAJA
 SEJEM USTVARJALCEV: DIVERSITY - EXPRESS YOURSELF

PARK EVROPA
  10.00–13.00 
	 	V	Parku	Evropa	bo	na	letošnjih	Dnevih	narodnih	noš	in	oblačilne	dediščine	živahno.	Nedeljsko	
dogajanje	bo	v	parku	namenjeno	najrazličnejšim	generacijam,	saj	se	bosta	z	aktivnostmi	in	pri-
kazi	predstavili	dve	nepogrešljivi	in	zanimivi	organizaciji	–	Slovenska	vojska	in	gasilci	PGD	Ka-
mnik.	Gotov	bo	dogajanje	nedeljskega	dopoldneva	zanimivo	in	ga	ne	gre	zamuditi.

ODER PRI KAVARNI VERONIKA
  10.00 // PREDSTAVA VROČA ŽUPA 

Nedelja,	po	slovenskem	vzoru,	prinaša	vročo	župo.	Pa	ne	goveje.	Pravljični	duet	Vroča	župa	
sestavljata	Rok	Kosec	in	Goran	Završnik,	vsestranska	ustvarjalca,	improvizatorja,	“fotra”	Fe-
stivala	Kamfest.	Z	legendarnimi	interpretacijami	ljudskih	pravljic	ter	glasom	in	stasom	ob	me-
lodični	spremljavi	navdušujeta	tako	najmlajše,	kot	tudi	odraslo	občinstvo.

GLAVNI ODER NA GLAVNEM TRGU
 9.30 // BUDNICA GODBE STADTKAPELLE TROFAIACH
 9.50 // NASTOPI TUJIH FOLKLORNIH SKUPIN
	 	Nastopile	bodo	štiri	folklorne	skupine.	Folklorna	skupina	Zagreb	Markovac	je	ena	najboljših	
ljubiteljskih	folklornih	ansamblov	iz	Zagreba.	

  Doinita folk ansambel iz Bukarešte	ima	v	repertoarju	široko	paleto	ljudskih	pesmi	in	plesov	iz	
vseh	regij	države,	plešejo	pa	tudi	najstarejši	tradicionalni	romunski	ples,	ki	se	imenuje	"Calus".

�� �Połoniny�iz�Rzeszówa�je	udeleženec	in	nagrajenec	številnih	lokalnih	in	mednarodnih	folklor-
nih	festivalov.	Njihovi	uspehi	uvrščajo	skupino	v	sam	kvalitetni	vrh	poljskih	folklornih	ansam-
blov.	Plesna	formacija	Ungaresca�Táncegyüttes�iz�Szombathelya�je	rpejemnik	številnih	nagrad	
za	svojo	predstavo	kot	skupina,	solo	ples	in	koreografijo.	Folklorni	plesni	ansambel	Vyshy-
vanka iz Ukrajine je	ljubiteljska	skupina,	ki	v	osnovi	neguje	ukrajinske	ljudske	pesmi,	plese	in	
glasbo,	v	repertoarju	pa	imajo	tudi	plese	sosednjih	narodov.	

 15.00 // TRADICIONALNA POVORKA NARODNIH NOŠ 
	 	Nagovor	direktorice	Zavoda	za	turizem,	šport	in	kulturo	Božene Peterlin	in	župana	Občine	
Kamnik	Marjana Šarca	ter	slavnostnega	govornika,	predsednika	Državnega	zbora	Republike	
Slovenije	dr.	Milana	Brgleza.

 17.15 // REVIJA NARODNOZABAVNIH ANSAMBLOV 
Do	večera	bodo	obiskovalce	zabavali	štirje	kamniški	narodnozabavni	ansambli:	Ognjeni	muzi-
kantje,	Skupina	Špica	,	Ansambel	Domačini	in	Skupina	Bojsi.

ORGANIZATOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.  
VSTOP NA VSE PRIREDITVE JE PROST
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Nekoč in danes

Festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediš-
čine nedvomno močno prispeva k vedno večji 
ozaveščenosti o pomenu oblačilne dediščine 
na slovenskem in širše. S takšnimi etnološkimi 
prireditvami se vedno znova odpira vprašanje, 
kako (po)ustvarjati oblačilno in druge oblike 
dediščine. Oblačilno dediščino sicer največkrat 
povezujemo s folklornimi skupinami in drugimi 
ljubiteljskimi (po)ustvarjalci, vendar boste da-
nes v Sloveniji našli vrsto predvsem mlajših 
oblikovalcev, ki svojo inspiracijo iščejo prav v 
tradicionalni oblačilni dediščini in na osnovi 
tega oblikujejo različne sodobne izdelke. Tako 
elemente tradicionalnih oblik oblačenja najde-
mo v najrazličnejših sodobnih dizajnerskih iz-

delkih, čeprav tega na prvi pogled marsikdo 
niti ne opazi.
Tako je arhitektka Eva Štrukelj navdih našla v 
čipkah, ki so jih nekoč uporabljale ženske na 
svojih oblačilih, in v belokranjskih pisanicah 
oziroma v njihovih geometričnih vzorcih. Na 
njihovi osnovi je pričela izdelovati serijo lese-
nih izdelkov pod imenom LesnaVesna. Tradici-
onalne krasilne tehnike so na sodoben način 
ujete v lesene deske, servirne krožnike, 
podstavke …
Tudi sodobno oblikovanje se pogosto zgleduje 
po elementih oblačilne dediščine. V Podkore-
nu so pri obnovi domačije Pr’ Gavedarjo zdru-
žili različne oblike dediščine v sodobni etno 
hotel. Poleg »etno pohištva« in druge opreme 
lahko tam zasledimo še vrsto unikatno obliko-
vanih tekstilnih izdelkov, ki so nastali pod vpli-
vom tradicionalnih tehnik vezenja. Motiv na-
geljna v obliki križnega veza, ki ga najdemo 
tudi kot krasilno tehniko v oblačilni dediščini, 
je na posteljnini, okrasnih blazinah, prtičkih in 
pogrinjkih.
Tradicionalni vzorci na oblačilih iz preteklosti 
pa so osnova, iz katere izhajajo tudi mladi obli-
kovalci Anja Šerc, Vanja Mihelič in Mito Mihe-
lič. Ti so svojo linijo izdelkov poimenovali Ple-
ksimanija in izdelujejo broške, obeske in uhane 
iz sodobnih materialov, kot je pleksisteklo. 
Z oblačilno dediščino se je pred dobrim dese-
tletjem kot plesalka folklorne skupine soočila 
tudi modna oblikovalka Tadeja Pance. Poleg 
oblikovanja številnih folklornih kostumov je iz-
pod njenih rok prišla še serija drugih izdelkov, 
povezanih z oblačilno dediščino. Njeni pasovi, 
predpasniki in drugi oblačilni kosi ter modni 

dodatki so vedno bolj priljubljeni. Njena linija 
Desetno pa je šla še dlje, saj je oblačilno dedi-
ščino vnesla tudi v oblikovanje okrasnih blazin 
in razvila tudi v svojo linijo beležnic.
Verjetno eden bolj odmevnih in medijsko bolj 
izpostavljen pa je bil oblačilni kos, ki ga je obli-
kovala v Mostarju rojena modna oblikovalka 
Sanja Grgič. Na podelitvi Prešernovih nagrad 
leta 2016 je nagrajenka performerka Katarina 
Stegnar nosila njeno kreacijo – avbo. Sama 
avba je sledila tradicionalni obliki in kljub svoji 
filigransko natančni izdelavi presenetila tako v 
eleganci kot slogu, saj je bila v celoti izdelana iz 
materialov črne barve. Svoje kreacije je na 
osnovi gorenjske narodne noše oblikoval tudi 

Matic Veler, ustno izročilo in oblačilno dedišči-
no pa v sovjih torbicah združuje tudi oblikoval-
ka Mateja Premrl. 
Zato je dejstvo, da oblačilna dediščina še zda-
leč ni le stvar folklornih skupin in drugih zane-
senjakov, ki se ukvarjajo z njenim (po)ustvarja-
njem. V njem ne najdejo svojega navdiha le 
številne šivilje, ki z izjemnim znanjem (po)
ustvarjajo oblačenje iz preteklosti dediščine in 
jih je pri nas kar nekaj. To bogato dediščino, ki 
jo bo moč spremljati v Kamniku na 47. Dnevih 
narodnih noš in oblačilne dediščine, številni 
modni in drugi oblikovalci jemljejo za svoj nav-
dih in tako s pomočjo tradicije tvorijo seda-
njost.

»Dan narodnih noš bo moral 
postati tradicionalna priredi-
tev, ki bo popestrila turistično 
življenje v naši občini.« S temi 
besedami je Kamniški občan 
leta 1966 pospremil prve 
Dneve narodnih noš. Te sta or-
ganizirala predsednik kamni-
škega turističnega društva 
Svetozar Frantar in tajnik 
društva Alfonz Skala. Že takrat 
je bil odziv velik, saj se je po-
vorke, ki je potekala od 
Osnovne šole Toma Brejca do 
Samskega doma na Cankarjevi 

ulici, udeležilo okoli 350 naro-
dnih noš. Na ulicah Kamnika 
pa je bilo več kot pet tisoč gle-
dalcev. In prireditev je res pos-
tala tradicionalna in že dve leti 
kasneje je število udeležencev 
naraslo na šeststo.
»Nekatere stvari bo treba še 
izpopolniti, predvsem pa bo 
morda treba razmisliti o vklju-
čitvi narodnih običajev v to 
prireditev,« so leta 1968 zapi-
sali v Kamniškem občanu, a 
verjetno pri tej izpopolnitvi 
niso imeli v mislih tega, kar so 

organizatorji naredili nasled-
nje leto. Od 1969 do 1973 je 
prireditev potekala samo vsa-
ki dve leti. Tako Dnevov naro-
dnih noš leta 1970 in 1972 ni 
bilo.
Zapis Kamniškega občana iz 
leta 1973 pa je morda organi-
zatorje prepričal, da so prire-
ditev ponovno organizirali 
vsako leto: »Praznik dneva 
narodne noše 2. septembra je 
bil doslej najlepša in najuspe-
šnejša prireditev tako po ude-
ležbi narodnih noš kot po iz-
vedbi programa.« Kljub temu 
pa vsa leta kasneje tudi ni šlo 
vse gladko. Tako je leta 1980 
in 1981 pomanjkanje denarja 
organizatorje prisililo, da pri-
reditve sploh niso organizirali.
Festival se je skozi leta razvi-
jal dalje  do danes, ko je prire-
ditev po številnih vsebinskih 
preoblikovanjih pridobila širo-
ko prepoznavnost. Danes se 
tradicionalne nedeljske po-
vorke narodnih noš, ki je 
vrhunec festivala, udeleži več 
kot dva tisoč narodnih noš, 
prireditev pa obišče več kot 
trideset tisoč obiskovalcev.

Tradicionalna oblačilna dediščina  
ni samo stvar preteklosti
Številni predvsem mlajši oblikovalci v tradicionalni oblačilni dediščini iščejo navdih za sodobne izdelke.  
Oblačilna dediščina na podelitvi Prešernovih nagrad?! Zakaj pa ne.

Vse se je začelo leta 1966

»A SE SPOMNIŠ, KO JE …«
V teh skoraj petdesetih letih od prvih Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine se je 
zagotovo nabralo precej spominov in fotografij. Če imate kakšno zanimivo anekdoto ali 
kakšen zanimiv spomin iz katere od preteklih prireditev Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine in bi jih radi delili z drugimi, nam jih povejte. Imate doma fotografije s preteklih 
prireditev? Če bi jih radi delili z drugimi, nam jih posredujte.
Zgodbe, anekdote, spomine in fotografije nam lahko pošljete na Facebook stran Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine, na elektronski naslov tic@visitkamnik.com ali po nava-
dni pošti na Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, s pripi-
som »Spomini na Dneve narodnih noš« ali pa nas na tem naslovu obiščite. Veseli vas bomo.
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Spomini na festival

Kaj vam pomenijo Dnevi narodnih noš in oblačilne 
dediščine in kakšni so vaši spomini nanje?

Andreja Mali, nekdanja slovenska vrhunska tekačica na smučeh in biatlonka: 
»Ko sem bila otrok, smo z družino vsako leto hodili na Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Spomnim se, kako so me navduševale  
stojnice in predvsem sladkorna pena. V spominu mi je ostala tudi domača glasba ter veliko ljudi. Sedaj se izogibam prireditvam, kjer je gneča,  
in te prireditve ne obiskujem več.«

Noah Charney, publicist, pisatelj, avtor uspešnice Tat umetnin in Slovenologija/Slovenology  
in v Kamniku živeči Američan: 
»Čeprav pogosto zamenjam izraz “narodne noše” z “nerodni mož”, sem velik oboževalec nedeljske povorke tradicionalnih (in včasih ne toliko 
tradicionalnih) oblačil. Dolga leta sem celo živel v stanovanju, ki je imelo pogled na glavno ulico v mestu in to je bila popolna točka za opazovanje 
povorke od zgoraj navzdol. Mislim, da je ta festival zelo pomemben, saj lahko prek zgodovine oblačenja na nekoliko drugačen način spoznamo 
kulturo naroda. Mene osebno preseneča, koliko različnih noš je na tem relativno majhnem ozemlju. Ugotavljam, da je čar Slovenije tudi to, da ima 
na majhnem prostoru tako raznolike tradicije, in zato je pomembno, da vse te tradicije živijo dalje. Najboljši način za to pa je dejansko oblačenje v 
tradicionalne noše – to je zagotovo veliko bolj zanimivo kot pa gledati ta ista oblačila, razstavljena v muzeju. Razmišljam pa, da bi se nekoč na tej 
tradicionalni nedeljski povorki pojavil v “tradicionalnih” ameriških oblačilih: pižami, majici s kratkimi rokavi, natikači in kapi s “šiltom”.«

Zdenka Čebašek Travnik, nekdanja varuhinja človekovih pravic,  
danes predsednica Zdravniške zbornice: 
»Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine spremljam že več kot štirideset let, saj so vedno pritegnili mojo pozornost. Še posebno zanimivo je bilo, 
ko je v povorki kot harmonikar nastopal tudi moj zdaj že pokojni tast Ludvik Travnik. Rada si ogledujem različne noše pa tudi obraze ljudi, ki jih 
nosijo. Na povorko sem večkrat povabila sorodnike in prijatelje, zdaj pa si jo ogledamo skupaj z vnuki. Prireditev je eden od draguljev Kamnika,  
v katerem je res lepo živeti.«

Nataša Pirc Musar, nekdanja televizijska voditeljica, nekdanja informacijska pooblaščenka, danes odvetnica: 
»Kamnik je bil moje mesto in vedno bo. Tja še vedno rada zahajam in tudi na Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine pridem, saj me vedno 

spominjajo na otroška leta, na lepe gospe v lepih gvantih, ki so vesele in vedno dobre volje mahale nam, obiskovalcem ob cesti. Otroci smo jih z 
zanimanjem opazovali in si predstavljali, da so tako barvito oblečeni odrasli res nekdaj hodili po teh ulicah. Gorenjska noša je zame še vedno 

najlepša, avbe na glavah urejenih dam so me vedno navduševale. Pa klasičen parazol v roki, pletena pisana torba v drugi pa vriskale so nekatere, 
zajodlale tudi .... Skratka žur, kamniški dogodek leta. Naj tako tudi ostane ... za nas, za zanamce.«

Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš na divjih vodah in dobitnik  
srebrne olimpijske medalje v Atlanti leta 1996: 

»Zame so Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine resen dogodek. Ko vidiš velikost prireditve in ko to spremljaš že toliko let, vidiš, kako povorka 
vsako leto nekoliko zraste. Všeč mi je, da lahko neki kraj, kot je Kamnik, pripravi tako pomemben in tako velik dogodek. In zato mi je vse to 

fascinantno. Všeč mi je tudi, da ni večja samo povorka, ampak da je tudi ljudi, ki pridejo na prireditev, vedno več. Opažam, da je vedno več ljudi 
ponosnih na to, da so Slovenci in da so zgradili odnos do nacionalne zavesti, in to pomeni, da lahko Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine še 

precej zrastejo. Ne samo kot kulturna, ampak tudi kot turistična prireditev.«

Matevž Planko, mlad, perspektiven slovenski triatlonec: 
»Narodnih noš se spominjam od mladih nog, čeprav so v Kamniku že veliko dlje. Kot otrok sem s starši v septembru hodil gledat tradicionalno 
povorko narodnih noš in tako spoznaval kulturno dediščino Slovencev in tudi nekaterih drugih narodov. Včasih se je v gorenjsko narodno nošo 

oblekel tudi moj ded Rihard. Tudi danes si ogledam sprevod ali kakšno spremljevalno prireditev, če sem le doma. Tujcem, ki jih spoznavam po svetu, 
pa povem, da je moje rojstno mesto, mesto pod Kamniškimi Alpami, znano tudi po Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.«

Miha Deželak, moderator na Radiu 1:
»Dnevi narodnih noš me vračajo v čas mojega odraščanja. Ker so vedno v septembru, ko na Gimnaziji Rudolfa Maistra še ni bilo toliko testov in 
ocenjevanja, smo si dijaki lahko privoščili zabavo, druženje in nekateri celo prve nerodne poljube. Spomnim se, da so mi bili še posebno všeč koncerti 
s popularnimi glasbenimi skupinami in da smo na stojnicah pili medico. Zdaj, ko sem starejši, pa si z veseljem ogledam tudi povorko narodnih noš, ki 
me v mlajših letih ni toliko zanimala. Vesel bom, če bodo organizatorji poskrbeli, da bi dogodek še malo poživili s kakšno novostjo, šovom in s tem 
dogodek dvignili še za stopničko višje.«
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Pomembne informacije

Abonmaji za sezono 
2017/2018

Dom kulture Kamnik je tudi za gledališko sezono 
2017/2018 pripravil svežo izbiro gledaliških predstav, ki 
bo do postavljene na oder Velike dvorane. Pripravili smo 
tri abonmaje – Maistrov abonma, Abonma Kam‘nček in 
Abonma Stand up. Abonmaji bodo še naprej potekali v 
ustaljenih terminih, in sicer:

 Maistrov abonma ob četrtkih ob 19.30
 Abonma Kam‘nček ob četrtkih ob 17.00 in 18.30
  Abonma Stand up vsak drugi torek v mesecu  
(z izjemo januarja) ob 20.00

VABLJENI K VPISU ABONMAJEV.
Vpis starih abonentov bo potekal od 4. do vključno 19. 
septembra.
Vpis novih abonentov bo potekal od 20. septembra do 
dneva pred prvo predstavo posameznega abonmaja.
Vpišete se lahko: 

  po telefonu številka 041 360 399
 na elektronski naslov info@domkulture.org
  osebno v pisarni Doma kulture Kamnik v času uradnih 
ur blagajne (pon., tor. in pet. od 10.00 do 12.00, sre. in 
čet. od 14.00 do 18.00)

Na omenjenih naslovih oziroma telefonskih številkah 
lahko dobite tudi vse ustrezne dodatne informacije.

Opozorilo: Od 20. septembra naprej rezervacija 
sedežev starih abonentov ne bo več mogoča, saj bomo 

pričeli z vpisom novih abonentov.

NOVOST: ABONMA JE LAHKO LEPO DARILO.  
RAZVESELITE SVOJE NAJDRAŽJE IN JIM PODARITE 

CELOLETNO UŽIVANJE V PREDSTAVAH.
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Brezplačni avtobusni prevoz
V času prireditve 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 
v Kamniku bo tudi letos obiskovalcem omogočen brezplačni 
prevoz v okviru spodnjih rednih linij. Avtobusi bodo posebej 
označeni.

PETEK, 8. SEPTEMBER

18.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik

22.10 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

SOBOTA, 9. SEPTEMBER

10.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik

15.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

16.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik

22.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

NEDELJA, 10. SEPTEMBER

10.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik 

12.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik 

17.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

21.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

Več informacij: 01/830 94 14, 01/830 94 15

Na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine se bo predstavil 
Dom kulture Kamnik, ki je letos pod okriljem Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik. Pripravljajo otroški program, po-
vezan s kulturo in gledališčem. Na stojnici bo v času festivala 
mogoče vpisati gledališke abonmaje – Maistrov abonma, otro-
ški Abonma Kam'nček in Abonma Stand up.

www.pleteninespenko.si

SPLETNA TRGOVINA



Izobraževanje
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SENIORJI, OBOGATITE   
SVOJE ŽIVLJENJE Z NOVIMI  
AKTIVNOSTMI IN ZNANJEM. 
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Vpisi za šolsko leto 2017/2018 bodo  
potekali od 28. avgusta do 22. septembra 2017 
vsako delovno dopoldne od 10.00 do 12.00  
in ob sredah od 16.00 do 17.00 oziroma  
do zapolnitve prostih mest. 

Društvo Lipa - Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale 
vabi  občane Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, Kamnika, 
Komende in Moravč, da se vključite v programe aktivnosti. 
Vabljeni ste tudi občani preostalih okoliških občin. Več informacij 
lahko poiščete na naši spletni strani: http://drustvo-lipa.si/.

OGLASITE SE NA DRUŠTVU LIPA DOMŽALE
ali nas pokličite na 031 379 276 ali 01 722 66 70.  

 

ZDAJ JE ČAS ZA IZBIRO NOVEGA ZNANJA, POKLICA ALI KARIERE!  

                      Na GSŠRM Kamnik vas vabimo, da izberete katerega naših programov:  
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Č GLASBENA ŠOLA

Č

Č

 

 

 

                 

                

 

 

Da se učimo vse življenje, 
zveni obrabljeno, a še kako 
drži! Nenehne spremembe 
in želje nas silijo, da pridobi-
vamo nova in nova znanja, 
nadgrajujemo svoje poklice 
ali jih celo povsem spreme-
nimo. Včasih si lahko šele pri 
tridesetih ali več uresničimo 
želje po izobrazbi, zato velja 
dobro razmisliti, kje bomo za 
svojo vloženo energijo in de-
nar dobili največ takega zna-
nja, ki ga bomo lahko zares 
uporabili. 
Če si tudi vi želite naučiti tuje-
ga jezika ali instrumenta, se 
pridružiti somatski vadbi za 
boljše zdravje, pridobiti novo 
izobrazbo, prekvalifikacijo ali 
nemara sanjski poklic, vablje-
ni, da se oglasite na enoti IZ-
OBRAŽEVANJA ODRASLIH 
v GSŠRM Kamnik. Pogovorili 
se bomo, pregledali možnos-
ti in izbrali za vas najbolj pri-
merno. 
Letos smo poleg ustaljenih 
programov za odrasle pripra-
vili še nekaj novosti:
Na šoli bomo prvič izvajali 
učenje SOMATIKE, ki je akti-
ven proces zaznavno gibalne 
vadbe. Omogoča lahkotnost v 
gibanju in odpravo kroničnih 
bolečin z izboljšano sposob-
nostjo občutenja in nadzira-
nja lastnega telesa. Skupinska 
vadba na somatski način te-
melji na samoopazovanju in 
izvajanju nadvse enostavnih 

gibov. Zelo učinkovita je za 
lajšanje kroničnih bolečin in 
odpravljanje stresa. 
Naslednja novost je MAIS-
TROVA GLASBENA ŠOLA za 
otroke, mladino in odrasle. 
Ker je pred leti prav glasba 
zelo pozitivno spremenila 
utrip naše šole, smo se odloči-
li, da še več glasbe ponudimo 
tudi Kamničanom. Zato vabi-
mo otroke, mladino in odrasle, 
da se nam pridružijo pri uče-
nju kitare, klavirja, flavte ali 
električnih klaviatur. Pouk bo 
potekal po sodobnem progra-
mu, prilagojenem potrebam 
in željam posameznika, pou-
darek bo na instrumentih. Pro-
grame boste lahko podrobne-
je spoznali na septembrskem 
glasbenem popoldnevu.
Letos bomo na GSŠRM Ka-
mnik namenili še več pozor-

nosti učenju tujih jezikov v 
različnih tečajih, zato vablje-
ni na »Dan jezikanja«, kjer bos-
te lahko spoznali programe, se 
preizkusili v znanju anglešči-
ne, nemščine ali italijanščine, 
se pogovorili o najprimernejši 
tečaju in še in še.
V jeseni nameravamo začeti 
tudi z izvajanjem različnih ob-
lik strokovnega izobraževa-
nja o aktualnih vprašanjih s 
področja zakonodaje (javna 
naročila, računovodstvo ipd.).
S tečaji tujih jezikov, somati-
ko, Maistrovo glasbeno šolo 
in izobraževanjem na smereh 
predšolska vzgoja, ekonom-
ski tehnik, gastronomija in 
turizem, gimnazija in matu-
ritetni tečaj začnemo okto-
bra, za vse informacije in vpis 
pa ste na Novem trgu 41 a do-
brodošli v septembru. Vabljeni!

NAZAJ V ŠOLO NE VELJA  
LE ZA OTROKE
Novosti s področja izobraževanja odraslih na GSŠRM Kamnik

Marjeta Jurman Kokalj

Kamnik – Jezikovna šola 
Dude je tudi letos avgusta 
pripravila poučen enote-
denski program za vse, ki so 
želeli utrditi svoje znanje 
angleškega jezika. Otroci so 
dva dni preživeli tudi na 
Kamniškem. V Arboretumu 
(na sliki) so posadili kaktu-
se, saj je bila rdeča nit tedna 
Mehika. Iskali so skriti zak-

lad, do njega so prišli s po-
močjo vprašanj, odgovorov 
in slik o Mehiki. V Eko re-
sortu pod Veliko planino so 
preživeli dan med domači-
mi živalmi, jih hranili in po-
birali pridelke na vrtu in si z 
njimi pripravili kosilo. Po-
govor je tekel o Veliki plani-
ni, planšarjih in skrbi za ži-
vali. V vsakdanjih situacijah 
so utrjevali znanje jezika na 
sproščen in naraven način.

Utrjevali znanje angleščine
Fo

to
: J

ez
ik

o
vn

a 
šo

la
 D

u
d

e

Jasna Paladin

Kamnik – Društvo Lipa – 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Domžale v leto-
šnjem letu praznuje dvajse-
tletnico delovanja. V lan-
skem letu je bilo v njihove 
pestre študijske programe 
vključenih več kot 780 kan-
didatov, večinoma upoko-
jencev (a to že zdaleč ni po-
goj) iz občin Domžale, Men-
geš, Trzin, Lukovica, Morav-
če, Komenda in Kamnik, od 
koder prihaja približno de-
setina slušateljev.
»Starejši imajo danes res veli-
ko možnosti za kakovostno 
preživljanje jeseni življenja. 
Upokojitev je za vsakogar ve-
lika prelomnica in nekakšno 
prehodno obdobje, ko mar-
sikdo kar ne ve, kaj bi sam s 
sabo in z vsem prostim ča-
som, ki se pojavi. Študentje 
univerze za tretje življenjsko 
obdobje Domžale leto za le-
tom dokazujejo, da je njihovo 
izobraževanje uspešno. Ved-
no znova so skupine navdu-
šene za učenje in novo zna-
nje. Pomembna motivacija 
študenta je spoznanje, da 
zna, česar pred letom še ni. 
Ni pa pomembno samo pri-
dobivanje novega znanja, am-
pak tudi druženje,« pravi 

Marjan Ravnikar, ki je vode-
nje Društva Lipa Domžale 
prevzel julija letos. Kot pravi, 
se financirajo s prijavami na 
različne razpise tako občin 
kot ministrstev ter prispevki 
študentov.

Prostore si želijo odpreti 
tudi v Kamniku
»Res si želim, da bi se z ob-
čani Kamnika in institucija-
mi v vaši občini, tako upoko-
jenci, kot Občino in mnogi-
mi drugimi, še bolj povezali. 
Ni treba, da ima Kamnik 
svojo univerzo za tretje ži-
vljenjsko obdobje, bi bilo pa 
gotovo za vse dobrodošlo, če 
se še bolj povežemo in tudi 
v Kamniku odpremo kakšno 
dislocirano enoto, da bo 
uporabnikom še bližje. Ver-
jamem, da bi lahko skupaj 
našli kakšne primerne pro-
store v ta namen. Za zdaj 
imamo predavanja namreč 
le v Domžalskem domu, v 
stari knjižnici, v središču 
Domžal,« pravi Ravnikar, ki 
se je v začetku tedna na to 
temo že sestal z županom 
Marjanom Šarcem.
Vpisi v novo študijsko leto, 
ki se bo začelo oktobra, že 
potekajo, izbira predavanj 
pa je zares pestra. 

Od zabavne matematike 
do barvne terapije

Največ zanimanja je za tuje 
jezike (angleščina, nemšči-
na, francoščina, italijanšči-
na, španščina in ruščina) ter 
različne športne aktivnosti, 
predvsem jogo, med preda-
vanji pa najdemo še svetov-
ne religije in verstva, astro-
nomijo, etnologijo, bralno 
značko v slovenščini in tujih 
jezikih, geografijo, računal-
ništvo, umetnostno zgodovi-
no, zgodovino in kulturo 
tujih ljudstev, zabavno ma-
tematiko, logiko, literarni 
krožek, pevski zbor, citrar-
ski krožek, izdelava kerami-
ke, likovno ustvarjanje, klek-
ljanje, gledališko delavnico, 
kaligrafijo, orientalski ples 
in mnogo drugega, tudi ne-
kaj zanimivih področij, ki 
jih letos uvajajo prvič: zeli-
ščarstvo, barvna terapija, 
ajurveda in mediacija s po-
govori.
Poleg predavanj, ki potekajo 
celo študijsko leto, priprav-
ljajo tudi različne enkratne 
seminarje, denimo tečaj var-
ne vožnje, mediacije, razne 
pogovore in soočanja o tem, 
kako se rešujejo določene 
težave, medsosedski spori 
in podobno.

Univerza za starejše
Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale 
upokojencem omogoča najrazličnejše tečaje in izobraževanja. Približno 
desetina njihovih študentov prihaja iz kamniške občine, zato se jim želijo 
še bolj približati z ureditvijo predavalnice tudi v Kamniku.

Predsednik Društva Lipa Domžale Marjan Ravnikar 
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Leon Pirman

Kamnik – V srbskem mestu 
Vrbas je konec julija potekal 
že 4. Kamp talentov medna-
rodne kegljaške zveze WNBA 
NBC, na katerem so sodelo-
vali mladi kegljači in kegljači-
ce iz Slovenije, Slovaške, Če-
ške in Srbije. Mnogo mladih 
danes že vrhunskih igralcev 
se je v preteklih letih udeleže-
valo kampa. Kamp je trajal od 
31. julija do 5. avgusta in se ga 
je udeležila tudi članica Keg-
ljaškega kluba Kamnik Tea 
Repnik. Na njem je sodelova-
lo 28 kegljačev in kegljačic, 
starih 15 in 16 let pod vod-

stvom dosedanjega trenerja 
srbske mladinske reprezen-
tance Miloša Ponjavića, vodil 
pa ga je predstavnik iz Češke. 
Slovence je vodil trener Iztok 
Kovač, nastopili pa so tri de-
kleta in dva fanta.
Tea je dobila dve medalji, in 
sicer obe srebrni, druga je 
bila posamezno in v kombi-
naciji. V zaključnem govoru 
trenerja kampa je ta poudaril, 
da je bil letošnji veliko kvalite-
tnejši od lanskega in da so bili 
predstavniki Slovenije in Če-
ške najbolje fizično in men-
talno pripravljeni, kar se je 
tudi pokazalo, saj so osvojili 
največ medalj.

Tea Repnik na Kampu 
talentov

Tea Repnik / Foto: Kegljaški klub Kamnik
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Miha Štamcar

Kamnik – Odbojkarice Calci-
ta Volleyja bodo po dveh se-
zonah igranja v Ljubljani v 
novi spet igrale v kamniški 
športni dvorani. 
Pomlajeno in precej spre-
menjeno zasedbo bo vodil 
Gregor Rozman, ki ima kot 
pomočnik selektorja obve-
znosti v slovenski ženski 
izbrani vrsti, zato uvodne 
treninge vodi njegov pomoč-
nik Aljoša Jemec. Kamni-
čanke so s treningi začele 
16. avgusta, vse do sredine 

septembra pa bodo v okrnje-
ni zasedbi, saj bo pet njiho-
vih igralk igralo na svetov-
nem prvenstvu do 23 let, ki 
bo od 10. do 17. septembra 
potekalo v Ljubljani. Novin-
ke v Calcitovem dresu so le-
tos: Eva Pogačar, Katja Mi-
halinec, Helena Mijoč, Leja 
Janežič, Manja Jerala in 
ameriška organizatorka igre 
Amanda Peterson.
Kamničanke bodo igrale v 
štirih tekmovanjih, ob obeh 
domačih še v srednjeevrop-
ski ligi, v kateri bo letos 
enajst ekip, v pokalu CEV pa 

bodo v prvem krogu igrale s 
poraženkami kvalifikacij za 
uvrstitev v ligo prvakinj. To 
bo ali Minchanka Minsk iz 
Belorusije ali pa francoski 
Rocheville La Canet. Sicer 
pa se bodo gledalcem prvič 
predstavile na domačem 
turnirju Calcita Volleyja, ki 
bo 23. septembra predsta-
vljal uvod v jubilejno sedem-
deseto sezono Odbojkarske-
ga kluba Kamnik. Na turnir-
ju bosta igrali ekipi Trenta 
pod vodstvom nekdanjega 
trenerja calcitovk Nicola Ne-
gra ter zagrebška Mladost.

Ženska odbojka se vrača

Jasna Paladin

Kamnik – V kamniški občini 
deluje več karate klubov, a v 
enem se letos veselijo okro-
gle obletnice. Leta 1987 so 
na pobudo nekaterih članov 
Karate kluba Kamnik v 
Športnem društvu Virtus 
Duplica namreč ustanovili 
karate sekcijo, ki je leta 
2002 prerasla v samostojen 
klub. Vodenje sekcije je 
prevzel Vladimir Stanić, 
ki še vedno kot glavni trener 
skrbi za kakovostno delo ter 
razvoj kluba. A kot se je iz-
kazalo v našem pogovoru, ni 
le trener in nekdaj uspešen 
tekmovalec, pač pa tudi dru-
gi oče posameznikom števil-
nih generacij, ki so ta šport v 
Kamniku vsaj za kratek čas 
imeli za svojega.

Najprej sankukai, zdaj 
shotokan
Prihodnje leto bo praznoval 
že štirideseto obletnico ne-
prekinjenega treniranja ka-
rateja. »Organizirano treni-
ranje karateja se je v Ka-
mniku začelo leta 1972 v 
Karate klubu Kamnik, kjer 

sem tudi sam začel svojo 
pot tega športa. Treninge 
smo imeli v šoli v Stranjah, 
kamor sem hodil z avtosto-
pom, zato je starše skrbelo 
in sem treniranje za nekaj 
časa opustil, a se leta 1977 
vrnil in od takrat sem brez 
prestanka v karateju,« pravi 
55-letni Vladimir Stanić z 
Bakovnika, ki se kot eden 
redkih pri nas lahko pohva-

li tudi z diplomo trenerja 
karateja, ki jo je opravil na 
Fakulteti za šport. V klubu 
so do leta 1990 trenirali ka-
rate stil, imenovan sanku-
kai, nato pa so se odločili za 
shotokan karate, ki ga goji-
jo še danes.

Uspešni tudi na 
tekmovanjih
Ker v začetku v klubu ni 
bilo izkušenih tekmovalcev, 
je Vladimir Stanić poleg vo-
denja treningov tudi tekmo-
val in dosegal dobre tekmo-
valne rezultate, tako na do-
mačih kot na mednarodnih 
tekmovanjih, s tem pa je 
pripomogel k prepoznav-
nosti društva.  S časom so 
tudi njegovi učenci nabrali 
znanja in so začeli s tekmo-
vanji ter z doseganjem dob-
rih rezultatov. 
V svoji beri imajo veliko šte-
vilo medalj z državnih pr-
venstev in mednarodnih 
tekmovanj. Njihova članica 
Meta Motnikar je nastopila 
tudi na svetovnem prven-
stvu pod okriljem zveze 
United World Karate pred 
dvema letoma v Kopru in 

osvojila peto mesto v špor-
tnih borbah. Tekmovalci, ki 
so v zgodovini kluba prav 
tako opozorili nase z dobri-
mi rezultati, so še: Kristjan 
Zupančič, Mirjam Lužar, 
Evelin Kolar, Gregor Grego-
rič, Rok Kladnik, Tanja Bo-
žič,   Stanko Česen, Marko 
Urh, Demir Ličina, Matic 
Klančnik, Matej Jeglič, Tim 
Semprimožnik, Drago Jeg-

lič, Domen Stražar, Rok Ma-
toh, Jan Magyar, Alijana Go-
lob, Nataša Steklasa, Tilen 
Sadar in še mnogo drugih.

Karate je šport za vse 
generacije
Ker je vodenje v skupini 
zahtevno delo, so trenerju 
pri tem pomagali tudi člani, 
ki so si nabrali določena 
znanja in izkušnje. »Pohva-
lo za svoj trud in prosti čas, 
ki so ga namenili delu v klu-
bu, si zaslužijo: Aleš Sedej, 
Marko Marolt, Vojko Rebolj, 
Franci Pavlič, Gregor Gre-
gorič, Stanko Česen, Marko 
Urh, Manca Podjed, Demir 
Ličina, Žan Ticijan Dolar, 
Meta Motnikar in zadnje 
čase Franci Šimenc ter Dra-
go Jeglič,« našteva Stanić in 
dodaja, da je v klubu trenu-
tno okoli 45 aktivnih članov 
starih od sedem (to je tudi 
spodnja meja za vpis v klub) 
do 66 let, kar dokazuje, da 
je karate šport za vse gene-
racije, v vsej zgodovini kluba 
pa se je zvrstilo že skoraj 
šesto članov. V klubu deluje 

tudi skupina starejših – ve-
teranov, ki je med večjimi 
tudi v slovenskem merilu.

Pomembno je tudi 
druženje članov
Treninge imajo dvakrat te-
densko v telovadnici Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik, poleg re-
dnih treningov pa skrbi-
jo tudi za družabno življenje 
zunaj telovadnice, saj so 
pripravili kar nekaj zimo-
vanj na Pokljuki ter pikni-
kov, na katerih so se družili 
in utrjevali prijateljske vezi, 
ravno tako pa tudi izlete v 
zabaviščne parke.
Svoj jubilej bodo počastili z 
manjšo svečanostjo, ki bo 22. 
septembra v Domu kulture 
Kamnik, nanjo pa bodo pova-
bili svoje nekdanje in sedanje 
člane ter simpatizerje kluba. 
Obisk je potrdil tudi dr. Vladi-
mir Jorga, ki je nosilec pred-
zadnje stopnje v karateju 9. 
DAN in je legenda jugoslo-
vanskega karateja, hkrati pa 
tudi predsednik evropske tra-
dicionalne karate zveze.

Karate trenirajo že 
trideset let
Karate klub Virtus Duplica letos praznuje trideset let svojega delovanja. Jubilej bodo počastili v petek, 
22. septembra, ko bodo na slovesnosti v Domu kulture Kamnik gostili tudi legendo jugoslovanskega 
karateja dr. Vladimirja Jorgo.

Predsednik Karate kluba Virtus Duplica Vladimir Stanić 

Sela pri Kamniku – Člani Športnega in kulturnega društva 
Sela vabijo zabave, iger in smeha željne na prvo svetovno 
prvenstvo v šarastem nogometu, ki bo jutri, 2. septembra, 
ob 10. uri na igrišču pri šoli. Vsako ekipo sestavljajo štirje 
tekmovalci (vsaj ena ženska in vsaj en član, mlajši od 14 let), 
pravila pa bodo podobna kot pri malem nogometu. J. P.

Prvo svetovno prvenstvo v šarastem nogometu
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Jubilej bodo počastili z manjšo svečanostjo, ki 
bo 22. septembra v Domu kulture Kamnik, 
nanjo pa bodo povabili svoje nekdanje in 
sedanje člane ter simpatizerje kluba.
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Romana Capuder

Kamnik – Kalmar je prelepo 
mesto na jugovzhodu Šved-
ske, ki leži v Baltskem morju. 
Je dobrih tristo kilometrov 
niže od glavnega mesta Stoc-
kholma. Sedem članov Tria-
tlonskega kluba Trisport se 
nas je pred enim letom odlo-
čilo, da z ironman razdaljo 
triatlona opravimo v Kalmar-
ju. Nekaj malo bolj izkušenih 
triatloncev (Tomaž Pilih, San-
di Novak, Miha Pančur in jaz) 
in trije, ki so se na preizkuš-
njo podali prvič (Robert 
Agnič, Sebastjan Podbevšek 
in Gregor Sušnik). Kalmar si 
bomo za vedno zapomnili. Z 
najboljšim časom pa je s pre-
izkušnjo opravil Kamničan 
Grega Zore, ki že dve leti živi 
in dela na Švedskem.
Večina se je na tekmo pripra-
vljala eno leto. Eni seveda več, 
drugi malo manj. Potrebnih 
je bilo vsaj nekako minimal-
no deset ur treninga te-
densko. Tisti bolj ambiciozni 
so ga imeli tudi dvajset ur. 
Vsaj dvakrat tedensko smo 
plavali, kolesarili in tekli. 
Kombinirali s hojo v hrib, tre-
ningi za moč, stabilizacijo in 
delali menjave s kolesa na 
tek. Večina od nas je svoje iz-
kušnje treninga podprla s 
strokovno pomočjo izkušene-
ga trenerja. V veliko pomoč 
sta nam bila Ivan Maradin in 
Grega Zore. 
Pri treningih smo bili pridni. 
Vsak po svoje. Fantje so treni-
rali precej bolj pridno kot jaz. 
S 3,86 kilometra plavanja, 
180 kilometri kolesarjenja in 
42,2 kilometri teka smo opra-
vili vsi. Vsi uspešno. Vsak s 
svojim tempom. Vsak s svoji-

mi razmišljanji, včasih dvo-
mi, problemi.
Na koncu so nam bili vsem 
skupni neopisljivi občutki, ko 
zadnjih sto metrov pritečeš 
po rdeči preprogi v cilj. 
Vzpodbuja te več tisoč navija-
čev. Zaslišiš odrešujoč stavek: 
»You are an Ironman.«
Naša pričakovanja o švedski 
ravnini, idealni, ne previsoki 
temperaturi morja in ozračja 
se niso najbolj uresničila. Na-
dejali smo se predvsem hitre-
ga kolesarskega dela proge in 
lahkih nog na teku. A ni bilo 
tako. Plavanje v morju pri 
približno 18 stopinjah je bilo 
borba s pristaniško umazani-
jo in muljem. Na kolesu pa 
popolno presenečenje: 122 
kilometrov na otoku Oland je 
bilo peklenskih. Veter z moč-
nimi sunki nas je vodil po 
svoje. Noge na teku so bile 
vse prej kot sveže in hitre.
Vzdušje na tekmi pa vendarle 

vrhunsko. Celotno mesto z 
vso okolico in vključno s turi-
sti živi za to tekmo. Očaral 
nas je Kalmar z vso svojo bo-
gato zgodovino in skriv-
nostnostjo pokrajine otoka.
Hvala trenerjema. Za odlično 
izkušnjo se moramo zahvaliti 
naši podporni ekipi na Šved-
skem. Za nas niso samo buč-
no navijali, ampak so poskr-
beli za našo prehrano in spro-
ščenost. Hvala seveda tudi 
vsem, ki ste nas podpirali v 
letu priprav.

Vtisi s tekme
Miha Pančur je po tekmi po-
vedal: »Na svoj drugi Ironman 
sem odšel sproščen, motivi-
ran in dobro pripravljen z že-
ljo  po dobrem rezultatu. Ker 
sem v najboljši formi, so bila 
pričakovanja temu primerna. 
Po dobrem plavanju hitro na 
kolo, kjer pa se je zaradi poče-

nega tubularja na 30 kilome-
tru in nenačrtovanega dolge-
ga postanka v moji glavi sesu-
lo vse in možnosti za dober 
rezultat je odpihnil močan 
veter, ki nas je spremljal skozi 
celotno kolesarsko traso.  K 
sreči sem lahko nadaljeval 
dirko, vendar v takem tempu, 
da so noge prišle na tek čim 
manj utrujene. Po 42 kilome-
trih teka v zadanem tempu z 
dvignjenimi rokami prečkam 
ciljno črto in občutki kljub 
vsemu zopet nepopisni.«
Robert Agnič je dodal: »Zbu-
janje ob 4. uri, pogled skozi 
okno ne pove nič dobrega, 
veter upogiba drevje, dež 
močno pada. Vseeno polni 
adrenalina in prepričani vase, 
z vsemi preteklimi meseci 
treninga se odpravimo na 
start. Start plavalne preizkuš-
nje poteka ob petju in mno-
žičnem spodbujanju. Prvi 
stik z vodo mi da vedeti, da se 

bo plavanje izteklo brez težav, 
suvereno preplavam 3,860- 
metrsko razdaljo. Menjalni 
šotor je poln uparjajoče se 
vode, saj topla telesa tekmo-
valcev in mokri dresi predsta-
vljajo idealne pogoje za to. 
Začetek kolesarske razdalje 
pomeni mokro cesto in suše-
nje dresa v dokaj hladnih raz-
merah, vendarle se po prečka-
nju včasih najdaljšega mosta 
v Evropi (šest kilometrov) po-
časi začne kazati sonce, ki nas 
ogreva. Vse poteka tekoče do 
približno osemdesetega kilo-
metra, ko se proga obrne v 
veter in hitrost drastično 
pade; borimo se s sunki in 
vedno močnejšim vetrom. Po 
približno 15 kilometrih se ste-
za zopet obrne nam v prid in 
kolo zopet teče po načrtih. Po-
novna vrnitev na most nam 
pokaže moč vetra, tekmovalec 
pred mano, ki suvereno leži 
na barih, pade pod močnim 
sunkom, še bolj se oprimem 
krmila, saj je veter vedno 
močnejši ter nepredvidljiv. 
Zadnjih petdeset kilometrov 
je izredno razgibanih in tudi 
višinsko najbolj težavnih, zo-
pet nas dodatno utruja veter. 
Ob spodbujanju navijačev 
prispem v menjalni prostor, 
kolo je za mano, sedaj je vse 
odvisno od mene (in ne več 
možnosti težav z opremo). 
Prvi kilometri teka gredo te-
koče po načrtu, na 15. kilome-
tru začutim utrujenost, kot bi 
se zaletel v zid, upočasnim, 
ustavljam se na vsaki postaji, 
hidriram. Spodbujanje in 
ustrezno dodajanje elektroli-
tov in tekočine mi vrne moč 
po tridesetem kilometru. Na 
štiridesetem kilometru prej-
mem zadnjo zapestnico od 
treh, nasmeh mi noče izginiti 
z obraza. Po špalirju gledal-
cev do cilja podelim ne-
skončno ''petk'' otrokom. 
Sem že na rdeči preprogi, 
vzamem slovensko zastavo in 
skupaj z njo pretečem do ci-
lja, kjer mi napovedovalec 
uresniči želje: ''Robert, you 
are an Ironman.''«

Ironmani na Švedskem
Sedem članov triatlonskega kluba Trisport nas je z ironman razdaljo triatlona opravilo v Kalmarju na 
Švedskem.

Sebastjan Podbevšek, Dušan Olaj (iz Ljubljane, ki je bil poleg Kamničanov tudi edini 
Slovenec na tekmi), Romana Capuder, Robert Agnič in Miha Pančur pred startom 
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Duplica – Člani Teniškega 
kluba Duplica bodo v sobo-
to, 16. septembra, prazno-
vali tridesetletnico delova-
nja svojega društva. Dopol-
dan bodo pripravili turnir, 
ob 17. uri pa svečanost s 
podelitvijo priznanj zasluž-
nim članom za minulo delo. 
Praznovanje se bo zaključilo 
z glasbenim večerom. J. P.

Jubilej Teniškega  
kluba Duplica

Jasna Paladin

Češnjice v Tuhinju – Člani 
Športnega društva Češnjice 
se ob podpori Kluba gor-
skih tekačev Papež te dni 
intenzivno pripravljajo na 
že svoj 12. Češnjiški tek 
(Memorial Zdravka Berli-
ca), na katerem letos priča-
kujejo še več tekačev. 
Tekma, ki bo v nedeljo, 17. 
septembra, bo pod okriljem 
Atletske zveze Slovenije 
štela tudi za državno prven-
stvo v krosu, zato so temu 

nekoliko prilagodili tudi 
dolžino daljše proge. Ta bo 
zdaj merila skoraj enajst ki-
lometrov. Proge za preosta-
le kategorije bodo dolge 
860, 2050 in 4500 metrov. 
»Organizacija nas, čeprav 
pričakujemo bistveno več 
tekmovalcev, ne skrbi, saj 
smo že dobro uigrana eki-
pa. Proge so začrtane, teden 
dni prej bodo tudi priprav-
ljene za tekače, želimo si le 
še lepega vremena,« nam je 
povedal predsednik Špor-
tnega društva Češnjice in 
vodja tekmovanja Rajko 
Jeglič in dodal, da bodo le-
tos tekači prvič tekli s čipi 
in da bodo imeli tudi 
predprijave (prijavim.se). 
Na dan tekme se bo mogo-
če prijaviti do 9.30.
Start tekme bo ob 10. uri, 
razglasitev rezultatov pa 
okoli 12. ure.

Češnjiški tek tudi  
za državno prvenstvo

Letošnji že 12. 
Češnjiški tek 
(Memorial Zdravka 
Berlica) bo v nedeljo, 
17. septembra, s 
startom ob 10. uri.

Kamnik – Gorski kolesar 
kamniške ekipe Calcit Bike 
Team Rok Naglič je na zad-
njem svetovnem pokalu se-
zone v Val di Soleju v Italiji 
osvojil 48. mesto med mlaj-
šimi člani, sezono pa s tre-
mi osvojenimi točkami na 
štirih dirkah v olimpijskem 
krosu končal na 58. mestu. 
Naglič je v letošnji sezoni 
odpeljal štiri dirke svetov-
nega pokala od šestih, naj-
boljši pa je bil v Nemčiji na 
23. mestu. Na prvi postaji 
sezone na Češkem je bil 
42., na tretji v Švici 34. in 
zdaj za konec še 48. Vmes 
je odlično odpeljal številne 
mednarodne dirke po Slo-
veniji bližnjih državah, ob-
lekel je tudi dres slovenske 
reprezentance na evrop-
skem prvenstvu, še enkrat 
ga bo čez dva tedna na sve-
tovnem prvenstvu v Avstra-
liji. »Zadnji svetovni pokal 
je za mano, vse, kar lahko 
povem, je, da danes eno-
stavno ni bil moj dan, sla-
bost skozi celotno dirko ter 
še nekaj drugih stvari, ki jih 
ni vredno omeniti, je na 
koncu zadostovalo za 48. 
mesto. Moje misli so sto-
odstotno usmerjene v zad-
njo, najpomembnejšo dirko 
v tem letu – svetovno pr-
venstvo v Avstraliji, kjer 
bom dal zopet vse od 
sebe,« je zadnjo dirko v Ita-
liji komentiral Naglič. K. E.

Rok Naglič na dirki 
svetovnega pokala

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

SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active (1,6 BlueHDi 120) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim SUV bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot 
– SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 22.990 EUR; mesečni obrok je 249 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV 
je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.08.2017 znaša 8,2% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,2%; financirana vrednost 16.093 EUR; skupni znesek za plačilo 
27.515 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. 
Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 g/km. Število delcev: od 0,01 
do 21,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

 

PEUGEOT SUV

SUVERENO  
NAJBOLJŠA 
IZBIRA
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Bojan Pollak

Kamnik – CIPRA je medna-
rodna nevladna organizacija 
za varstvo Alp s sedežem v 
Liechtensteinu, ki ima svoje 
članice po vseh državah alp-
skega loka, med drugimi od 
leta 2000 uradno tudi v Slo-
veniji. Vsako leto poleg svo-
je redne dejavnosti drugo 
soboto v avgustu že od leta 
1989 prireja tudi akcijo 
Ogenj v Alpah, ki ima na-
men opozoriti na celovit na-
čin reševanja okoljskih in 
razvojnih vprašanj v Alpah. 
Sama akcija poteka tako, da 
se udeleženci povzpnejo na 
nekatere izbrane vrhove oz. 
lokacije in tam prižgejo 
ogenj – ali kot grmado ali 
kot baklo ali na kakšen drug 
simboličen način.
V letošnjem letu, ki ga je or-
ganizacija Združenih naro-
dov razglasila za leto trajno-
stnega turizma, je bil na-
men te akcije opozoriti na 
to, da je treba razmisliti o 
nujnosti sprememb v alp-
skem turizmu. V okviru 
tega je CIPRA Slovenije 
skupaj s Planinsko zvezo 
Slovenije izpostavila proble-
matiko mobilnosti v turiz-
mu, predvsem pa na mož-
nosti prihoda na izhodišča 
izletov z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Zato je kot primer 
organizirala pohod na Malo 
planino.
Udeleženci so se z avtobu-
som pripeljali do Stahovice, 
nato pa šli peš mimo Sv. Pri-
moža do Domžalskega 
doma, kjer je predsednik CI-
PRA Slovenije Matej Ogrin 
spregovoril nekaj besed o 
pomenu te akcije in tudi šir-
še, poleg tega so bili razde-
ljeni vozni redi javnih prevo-
znih sredstev v Alpah in 
brošura Zapeljan v gore, v 
kateri je predlaganih in opi-
sanih štirinajst različnih iz-
letov v slovenske planine, 
kjer se do izhodišča lahko 
pripeljemo z javnim prevo-
znim sredstvom. Sledilo je 
simbolično prižiganje ognja 
– prižiganje bakel na Malem 
vršiču. Nato so za udeležen-
ce pripravili ogled nekaterih 
znamenitosti Velike plani-
ne, ki ga je vodi mag. Borut 

Peršolja, sledila je vrnitev v 
Stahovico na redni avtobus.

Skalaški tris
Poleg drugih zelo kvalite-
tnih vzponov članov kamni-
škega Alpinističnega odseka 
(AO) zasluži pozornost tudi 
podvig Primoža Lavriča in 
Žige Oražma. Dne 23. julija 
sta v enem dnevu preplezala 
kar tri smeri, imenovane 
Skalaška, v treh različnih 
vrhovih iz treh različnih do-
lin. Začela sta v Martuljku 
malo pred četrto uro zjutraj. 
Po Skalaški smeri (V-, 900 
m) v severni steni Špika sta 
okoli osme ure zjutraj 
priplezala na vrh Špika in se 
nato kar po grapi spustila v 
Veliko Dnino in po melišču 
do severne stene Škratice, ki 
sta jo preplezala po Skala-
škem stebru (IV+, 550 m). 
Ura še ni bila poldne, ko sta 
bila že na vrhu. V dobri uri 
in pol sta sestopila v Vrata in 
tri četrt na tri popoldne vsto-
pila v Skalaško smer z Ladjo 
(IV+, 1000 m) v severni ste-
ni Triglava. Zmogla sta jo v 
dobrih treh urah. Sledil je še 
sestop čez Plemenice v Vra-
ta. Za celoten podvig sta pot-
rebovala slabih 14 ur in pol. 
Tako sta se vpisala med tiste 
redke posameznike in nave-
ze, ki jim je uspelo prepleza-
ti kar tri skalaške klasike v 
enem dnevu.

Dolomiti
Alpinistični odsek je poleti 
običajno organiziral plezal-
ni tabor v evropskih gor-
stvih. Letos je bil načrtovan 
skupen obisk Dauphineje, 
a je bil glavni organizator 
službeno odsoten celo pole-
tje, zato je ta načrt propa-
del. Da ne bi šla rezervacija 
kombija v nič, so se organi-
zirali alpinistični pripravni-
ki in dva alpinista in obi-
skali Dolomite v okolici 
Cortine d'Ampezzo od 2. 
do 17. julija. Iz AO Kamnik 
jih je bilo sedem (Andreja 
Burja, Matic Grojzdek, 
Florjan Lajmiš, Sandra Ja-
nežič, Klemen Pavlič, Kle-
men Romšak (alpinist) in 
Mojca Zajc), pridružil se 
jim je še alpinist Bojan Av-
guštin iz AO Kozjak. 
Preplezali so več kot 15 raz-
ličnih smeri, med njimi 
tudi v Tofani di Roses, Tri-
dentinsko smer, smer Con-
stantini-Ghedina, Tretji 
raz, v Piccolo Lagazuoi 
smer V ljubezni zmaga tis-
ti, ki zbeži in Maurizijevo 
posebno smer, v Punti da 
Frida Comicijevo smer, v 
Preussovem stolpu Preu-
ssovo poč, v Mali Cini Ru-
meni raz, v Placce Zebrate 
smer Trento in Pasje vam-
pe, v Sellskih stolpih Tren-
kerjevo, Vinatzerejevo, Ka-
snapoffovo in smer Scho-
ber-Kleisl, v Pizu Ciavazzes 
pa Malo Michelluzzijevo 
direktno in Vodniško smer.

Posebno darilo
Ob obletnicah rojstnega dne 
običajno tistemu, ki jo pra-
znuje, damo kakšno darilo, 
lahko si pa tako darilo da 
tudi sam slavljenec. In za 
tako darilo si je izbral, vsaj 
tako je povedal, Cene Griljc, 
plezalno smer v vzhodni ste-
ni Brane imenovano Zajeda. 
Smer je visoka 140 metrov 
in ocenjena s III-IV, z več 
detajli IV+ pri čemer je naj-
težje mesto blizu V. stopnje. 

Smer, ki nekaterim bistveno 
mlajšim povzroča kar nekaj 
težav, je preplezal kar sam, 
kar nedvomno dokazuje, v 
kakšno dobri formi je še. 
Redki so 80-letniki, ki sploh 
še plezajo, kaj šele, da bi so-
lirali štirice!

Ograja mostu 
popravljena
Pred kratkim se je občan 
obrnil na Občino Kamnik, 
ker je bila lesena ograja mo-
stu čez Kamniško Bistrico 
pri Jurju na enem mestu 
dotrajana in zato nič več 
varna. Ker pa občina ni več 
lastnica zemljišča, na kateri 
je po katastru most, je o 
tem obvestila sedanjega la-
stnika Agrarno skupnost 
Meščanska korporacija Ka-
mnik (MKK). Ta je takoj 
ukrepala in ograja je 
popravljena na obeh stra-
neh mostu tako dobro, da 
bo vzdržala do večje sanaci-
je samega mostu. MKK je 
takoj po pravnomočnosti 
odločbe o vrnitvi tudi že sa-
nirala kolovoz – vlako v do-
lino Kamniške Bele pred 
Brtucovo gričo, kjer je voda 
ne samo odnesla več kot 
petdeset metrov zgornje 
plasti vlake, ampak tudi 
skopala okoli deset metrov 
dolgo, tri metre široko in 
meter globoko jamo.

Ogenj v Alpah
Nevladna organizacija za varstvo Alp CIPRA Slovenija je tudi letos drugo soboto v avgustu pripravila 
akcijo Ogenj v Alpah, tokrat na Mali planini.

Simbolično prižiganje ognja ob akciji Ogenj v Alpah / Foto: CIPRA Slovenija

Cene Griljc

Popravljena ograja na mostu pri Jurju / Foto: Bojan Pollak

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Na zad-
njo avgustovsko nedeljo se 
je v dolini Kamniške Bistri-
ce okoli tristo pohodnikov 
udeležilo vseslovenske akci-
je Očistimo naše gore, ki jo 
že osem let pripravlja Zava-

rovalnica Triglav. Udele-
ženci so po planinskih po-
teh doline in tudi ob glavni 
cesti pobrali za okoli 85 ki-
logramov odpadkov, največ 
plastenk in pločevink pa 
tudi otroške plenice, higi-
enske vložke, dele avtomo-
bilov, plastične folije, noga-

vice, celo škatlo ognjemetov 
in ostanke železne peči. Or-
ganizatorji opažajo, da je po 
zaslugi ozaveščanja odpad-
kov v gorah sicer iz leta v 
leto manj, zato zadnje čase 
velik poudarek namenjajo 
tudi varni hoji v gore. Zato 
so k sodelovanju povabili 

tudi člane Društva GRS Ka-
mnik. Ti so med drugim v 
praksi predstavili inovativni 
program GRZS za učinko-
vitejše iskanje in reševanje 
v gorah, imenovan sarOS, 
katerega pobudnik in  
vodja je Kamničan Matjaž 
Šerkezi. 

Smeti v gorah 
vsako leto manj

Med udeleženci čistilne akcije smo opazili tudi  
predsednico zdravniške zbornice dr. Zdenko Čebašek-
Travnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Program sarOS je predstavil Matjaž Šerkezi. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamniška Bistrica – Člani Planinskega društva Domžale, ki 
skrbijo za markirane poti v dolini Kamniške Bele, opozarjajo 
na previdnost in dosledno upoštevanje navodil gozdnih de-
lavcev. V dolini namreč potekajo sečnja, spravilo in odvoz 
lesa, in to prav po poteh, ki vodijo do slapu Orglice in k 
partizanski bolnišnici v bližini ter naprej proti Presedljaju, 
Konju in Korošici. Gibanje je tako močno omejeno, zato se 
je treba dosledno držati navodil gozdnih delavcev. J. P.

Previdno v dolini Kamniške Bele
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Pavel Jamnik,  
Bernard Štiglic

Menina planina – Menina je 
kraška planota z gozdovi, 
pašniki in mnogimi kraški-
mi pojavi. V preteklosti je 
bilo na Menini najdenih ne-
kaj jam in brezen, najbolj 
znana je Jama Jespa. V letu 
2015 smo jamarji začeli siste-
matično pregledovati celotno 
planino in do danes evidenti-
rali že več kot trideset novih 
jam. Iskanje poteka z delom 
na terenu, pregledati je treba 
vsak kotiček, saj so vhodi v 
podzemlje mnogokrat zakriti 
v podrastju. Vseskozi smo se 
skozi razgovore z domačini 
srečevali tudi s pripovedka-
mi o Menini planini.
Generacije, ki živijo v Novi 
Štifti pri Gornjem Gradu, se 
že kot otroci srečajo s pripo-
vedjo o nagajivem škratu, ki 
naj bi živel v jami nad Novo 
Štifto in ljudem hodil nagajat. 
Ko so se ženske odločile, da 
ga ulovijo, jim je v zameno za 
svobodo izdal skrivnost, kje 

se najde premog. Spustile so 
ga, škrat pa se jim je nato pos-
mehoval, da če bi ga vprašale, 
kje je zlato, bi jim povedal 
zanj, tako so pa izvedele le za 
premog. A od tistih časov za 
škratom ni bilo več sledu.
Tudi v dneh pred božičem 
leta 2016 sta člana društva 
Rafko Žerovnik in Ivo Sovin-
šek pregledovala strmo sever-
no pobočje Menine. Po ozki 
stezici sta prišla pod nizko 
steno in že od daleč zagledala 
manjši vhod. Odstranila sta 
večjo skalo, ki je zapirala 
vhod, in za ožino se je odprlo 
nadaljevanje v slabih sto me-
trov dolgo, s kapniki bogato 
vodoravno jamo. Božični dan 
je kar klical po poimenovanju 
v Božično jamo. A odkritje 
jame je bil šele začetek, prava 
presenečenja so sledila nekaj 
mesecev kasneje.
Jamarji so iz previdnosti, da 
si ne bi kdo zaželel katerega 
od redkih in zato dragoce-
nih kapnikov, jamski vhod 
zaprli z rešetkami in, koli-
kor jim je dopuščal čas, na-

daljevali z raziskovanjem 
jame.
Že ob prvih obiskih so v 
delu, kjer se jamski prostor 
najbolj razširi, na tleh opazili 
skoraj v krog zloženo kame-
nje. Sprva nanj niso bili zelo 
pozorni, ob enem od obiskov 
jame pa je Rafko med kame-
njem zagledal nekaj črnega. 
Sklonil se je, da bi pobral 
»gumb«, ki ga je, kot je 
najprej pomislil, verjetno iz-
gubil kak obiskovalcev. Ven-
dar je bilo po otipu to nekaj 
kovinskega. Najdbo je spravil 
v žep, doma pa doživel prese-
nečenje. »Gumb« se je ob 
srečanju z vodo spremenil v 
izredno lepo ohranjen antič-
ni novec, in sicer v t. i. seste-
rec Alexandra   Severja. Prvo 
vprašanje, ki so si ga zastavili 
jamarji, je bilo, kako je novec 
prišel v jamo in ali to pome-
ni, da je v jami še iz rimskih 
časov? Že naslednji dan je 
sledilo natančno pregledova-
nje jame. Pregledali so vse 
razpoke in prostore ob jam-
skih stenah, kjer se stvari, ki 

jih v jami pustijo ljudje, naj-
laže ohranijo. Že ko so v 
kamnitem krogu in ob njem 
med zloženimi skalami našli 
še dva fragmenta stare kera-
mike in nekaj živalskih kosti, 
na katerih so vidni urezi z 
ostrim predmetom, je bilo 
veselje veliko, ko pa je jamar 
Jože Ramšak - Zotler v ozki 
skalni niši ob krogu otipal in 
iz nje potegnil celo posodo – 
trinožnik, veselju ni bilo 
konca. Trinožnik je rjavo-si-
ve barve z debelimi stenami. 
Tik pod zgornjim zunanjim 
robom je okrašen z vodorav-
nimi vrezi, po obodu posode 
pa potekajo plitvi navpični 
kratki vrezi, ki so tudi na treh 
nogah. Na notranji strani je 
po celotnem obodu ohranje-
na črna žganina. Eden od 
najdenih koščkov je črno-rja-
ve barve z okrasom plitvih črt 
na vratu in neenakomernim, 
prekinjenim  pasom t. i. va-
lovnic na trebuhu posode. 
V trenutku, ko so vse to naš-
li, je tudi kamniti krog, okoli 
katerega so bile najdbe, do-

bil drug pomen. Takoj je 
postalo jasno, da je kamne v 
krog nekdo zložil z name-
nom. Ni bilo več dvoma, da 
je jama služila posebnim 
obredom ali skrivnim ritua-
lom, s katerimi so ljudje v 
davnih časih naravne sile 
prosili za pomoč in jim ver-
jetno sredi kroga v trinožni-
ku darovali kose živali, kate-
rih ostanke s sledmi vrezov 
so jamarji našli med kamni 
v krogu. Pripoved o škratu je 
tako dobila materialno pod-
lago in ponovno potrjuje, da 
se za pravljicami skriva pra-
daven spomin ljudi. 
Radovednost jamarjev še ni 
potešena. Komu v čast so 
ljudje v rimskih ali morda 
še v časih pozne antike da-
rovali in koga so prosili za 
pomoč. Čeprav bo morda 
kdo nejeverno zmajal z gla-
vo, pa strop nad kamnitim 
krogom morda ponuja tudi 
ta odgovor. Kapniki v ja-
mah so velikokrat zelo ne-
navadno oblikovani in spo-
minjajo na vsemogoča bit-

ja. Ta, ki je nad krogom, pa 
prav preveč spominja na 
moško spolovilo, da bi lah-
ko to spregledali. Jamarji so 
se že od prvih obiskov jame 
šalili na račun tega kapni-
ka, ko pa se je izkazalo, da 
je bila jama namenjena sta-
rodavnim obredom, se je 
šala spremenila v resen raz-
mislek. Novec Alexan-
dra Severja ima na eni stra-
ni upodobljenega sončnega 
boga, ki je bil simbol plo-
dnosti, in če je bil kovanec v 
jami puščen z namenom, je 
bil ta namen lahko prav 
priprošnja za rodnost ali 
plodnost. 
Za odgovore na ta in podob-
na vprašanja bo še čas, ko 
bodo etnologi iz pravljic in 
pripovedi poskušali izlušči-
ti, ali skrivajo v sebi tudi 
sporočila, ki govorijo o rod-
nosti in plodnosti in takrat 
bo morda bolj z gotovostjo 
reči, čemu je bilo namenje-
no jamsko svetišče, iz kate-
rega je pravljični škrat hodil 
nagajat ženskam v dolino.

Božična jama na Menini planini
V letu 2015 so jamarji Jamarskega kluba Tirski zmaj začeli sistematično pregledovati celotno Menino planino in do danes so evidentirali že več kot trideset 
novih jam. Ob koncu lanskega leta so odkrili Božično jamo, v njej pa nekaj zelo dragocenih najdb.

XX
Vpisovanje abonmajev: 
od 7. do 19. septembra
www.kd-domzale.si
tel.: 01/722 50 50
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Imate tudi vi kakšno idejo, kako bi lahko 
kulinarično nadgradili obstoječe jedi iz Okusov 
Kamnika ter imate v mislih svojo jed? Zaupajte 
nam jo in lahko se zgodi, da bo naslednjič 
predstavljena prav vaša jed. Ideje nam pošljite na 
tic@visitkamnik.com ali na Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik.

www.visitkamnik.com
www.facebook.com/visit.kamnik

Mojčine dobrote so se v okviru projek-
ta Okusi Kamnika prvič pojavile lansko 
jesen. »Tja sva prišli, da se pokaževa in 
počasi ustvariva delovno mesto, ki me 
veseli in mi dopušča svobodo kreiranja, 
učenja in raziskovanja novega,« pravi 
Mojca Potočnik, ki idejo razvija skupaj z 
Darjo Pirš. Prva kuha, druga vodi raču-
novodstvo. Zaenkrat Mojčine dobrote 
delujejo v najeti kuhinji, a cilj je imeti 
obrat podoben ulični prehrani, kjer bi 
ponujali okusno hrano s pridihom slo-
venske tradicije. »Ljudem želim pribli-
žati jedi, ki jih niso vajeni v vsakdanji 
kuhinji,« pravi Mojca Potočnik, ki sebe 
opisuje kot samouka. Z njo smo se po-
govarjali tudi o Okusih Kamnika.
Kaj vam pomenijo Okusi Kamnika?
Nam so Okusi Kamnika dali priložnost 
se pokazati širši javnosti s svojimi jedmi 
in sploh dali priložnost, da smo začeli 

delovat. Zato sem za to priložnost zelo 
hvaležna. Za potrošnika pa so vsekakor 
odličen naslov za podpiranje lokalnih 
gostinskih ponudnikov. 
Na katero jed iz Okusov Kamnika ste 
še posebej ponosni?
Na sladki trnič. Ta je vsekakor poseben. 
Nanj so še posebej ponosni, ker gre za 
nadgradnjo iz Okusov Kamnika in pred-
stavlja novo jed s sestavino iz tradicije 
kamniške kulinarike. Kombinacija trnič, 
paradižnik, bazilika bi sicer marsikoga 
napeljal na misel, da je to pica. Ne, ni. 
Niti testenine niso. Tortica je (smeh).
Kakšna je vaša skrivnost pri pripravi 
te jedi?
Vse je narejeno z ljubeznijo (smeh).
Kaj bi svetovali nekomu, ki bi želel to 
jed pripraviti doma?
Vsaka dobra jed se prične z dobro voljo. 
Vsebovati pa mora kvalitetne, čimbolj 
sveže in po možnosti lokalno pridelane 
surovine.
Katere jedi iz Okusi Kamnika lahko 
gost pri vas še poskusi?
Do sedaj smo že ponudili pečen file tu-
hinjske postrvi na polenti s trničem in ne-
žno zeliščno omako. Tukaj smo sodelova-
li z Ribogojnico Nevljica, ki nam dobavi 
res lepe in okusne postrvi. Sicer pa sode-
lujemo tudi s kmetijo Pr’Anžič, kjer jemlje-

mo odličen domači kruh in kmetijo 
Pr’Gabršk, od katerih jemljemo sir.
Kje in kdaj lahko te vaše jedi gost 
okusi?
Ker smo začeli iz obratne smeri kot ve-
čina, trenutno fiksno lokacijo za našo 
ponudbo še iščemo. Takrat se bodo 
Mojčine dobrote preimenovale v Ošte-
rijo Pr Mojci. Poizvedujemo tudi, kdo bi 
bil pripravljen na sodelovanje z nami in 
mogoče v svojo redno ponudbo vklju-
čiti naš sladki trnič. Do takrat pa deluje-
mo iz najete kuhinje in nas lahko okuša-
te na različnih dogodkih in prireditvah.

»Ključ so sveže, kvalitetne in  
po možnosti lokalne sestavine«

Mojca Potočnik

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Od četrtka, 7. septembra, do nedelje, 10. septembra, 
Šutna, Glavni trg in Maistrova ulica

47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine
Za obiskovalce bo na voljo pester program razstav ter glasbenih in 
kulturnih nastopov. Več v posebni prilogi.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 19. septembra, ob 19. uri, dvorana Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik

Predstavitev dveh knjižnih uspešnic: Figa in Slovenologija
V sproščenem medsebojnem dialogu bomo spoznali oba avtorja, Go-
rana Vojnovića in Noaha Charneya, njune zgodbe in junake iz ome-
njenih knjig.

Prireditve v septembru
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,  
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

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

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 13. septembra, ob 18. uri, Rojstna hiša  
Rudolfa Maistra

Maistrov večer: Na južnem delu soškega bojišča jeseni 1917
Predavanje dr. Vasje Klavore

TERME SNOVIK

Petek, 15. septembra, ob 20. uri  

Družinski nočni pohod z baklami do izvira termalne vode

Sobota, 16. septembra, ob 9. uri

Pohod po bližnji okolici z obiskom domačih kmetij in 
degustacijo

Nedelja, 17. septembra, ob 7. uri

Pohod na Menino planino in predstavitev planine

DOM KULTURE KAMNIK

Sreda, 20. septembra, ob 21. uri, Klub Kino dom

Swinging Kamnik: Otvoritveni swing plesni večer
Kamniški plesalci swinga vstopajo v novo sezono, ki jo bodo začeli s 
swingovskim plesnim večerom v Klubu Kino dom. Vstop prost!

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE

Sobota, 2. septembra, od 10. do 17. ure, igrišče  
v Mekinjah

Košarkarski turnir
Turnir v košarki za rekreativne ljubitelje igre

veterinarji s posluhom

V mesecu septembru vam nudimo 

25% POPUST 
na SANDITAN TERMOGEL, kozmetični pripravek  

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

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

Dežurni telefon: 051 626 941

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

http://www.veterina-kamnik.si

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

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vabi na te-
denska srečanja joge, kjer se bodo udeleženci naučili metod 
za uravnovešanje telesa, uma in duha. Srečanja bodo celot-
no jesen potekala pod naslovom Moj prispevek k lastnemu 
zdravju in so del projekta Delimo znanje, ki je med obisko-
valci knjižnice zelo priljubljen. Srečanja joge bodo ob četrt-
kih, in sicer 21. in 28. septembra, 5., 12., 19. in 26. oktobra 
ter 9. in 16. novembra ob 19. uri v čitalnici knjižnice. Delav-
nice joge bo vodila Britanka Lorraine Watts, ki ima s pouče-
vanjem joge in komplementarno terapijo že dvajsetletne 
izkušnje, prijave (te so obvezne) pa zbirajo v čitalnici knji-
žnice (1. nadstropje) ali po telefonu (01 320 55 83), kjer so 
na voljo tudi za dodatne informacije. Udeleženci srečanj 
bodo potrebovali udobna oblačila in podlago za vadbo joge. 
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Število mest je 
omejeno, udeležba je brezplačna. J. P.

Tedenska srečanja joge v kamniški knjižnici

Jasna Paladin

Kamnik – Za lepo staro zele-
no izložbo Hiše keramike 
na Šutni se bo septembra 
znova dogajalo veliko zani-
mivega. 
»V Hišo keramike tako kot v 
poletnem času tudi sep-
tembra lahko vstopate vsak 
dan od ponedeljka do petka 
od 10. do 13. ure in od 17. do 
19. ure ter ob sobotah dopol-

dne, ko je čas med 11. in 12. 
uro namenjen ustvarjanju z 
glino za otroke. V času Dne-
vov narodnih noš in oblačil-
ne dediščine bo v soboto, 9., 
in v nedeljo, 10. septembra, 
možen vstop tudi popoldan 
od 17. do 19. ure. Še poseb-
no pestro bo v nedeljo do-
poldan, ko pripravljamo 
program z naslovom Vrti-
mo, slikamo in pripoveduje-
mo zgodbe kamniške majo-

like,« nam je dogajanje 
predstavila vodja Hiše kera-
mike Tatjana Hlačer, ki za 
dediščino kamniške kerami-
ke in tudi novodobno ustvar-
janje iz gline skrbi skupaj s 
svojo ekipo predanih kera-
mikov in lončarjev.
V izložbi Hiše keramike si 
trenutno še lahko ogledate 
razstavo Anagama žganje in 
Unikatne poslikave kam-
niške keramike, ki pa ju bos-

ta že kmalu zamenjali raz-
stavi Kamenina in Zgodo-
vinska majolka. 
V Hiši keramike se ob sre-
dah popoldne lahko zadržite 
ob opazovanju dela na vrete-
nu, ob četrtkih pa opazujete 
slikanje na keramiko in ok-
raševanje majolk.
Jeseni bodo razpisali tudi 
različne tečaje oblikovanja 
gline in slikanja na kerami-
ko.

September v Hiši keramike
Poseben program z naslovom Vrtimo, slikamo in pripovedujemo zgodbe kamniške majolike, 
pripravljajo ob bližajočih se Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.
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ZAHVALA

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

Sonja Zika
15. 4. 1956–26. 7. 2017

Po težki bolezni je odšla od nas naša Sonja, ljubljena 
žena, mami in babica. Zahvaljujemo se vsem, ki ste so
čustvovali z nami in nam izrekli sožalje ter nas bodrili 
v težkih trenutkih. Z njo je odšlo vse veselje, radost in 
iskrenost, ki ga je delila z nami in številnimi prijatelji. 
Hvala vsem, ki ste se ji poklonili in jo pospremili na njeni 
zadnji poti, hvala pevcem Krt, klarinetistu, župniku Pav
letu Juhantu, ki jo je pospremil v večnost. Hvaležni smo 
osebju Zdravstvenega doma Julija Polca za vso pomoč pri 
zdravljenju njene bolezni. Hvala vsem, ki obiskujete njen 
prerani grob in jo nosite v srcu.

 
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 90. letu nas je zapustila naša 
draga mama, babica, sestra in teta

Frančiška Vrtačnik
iz Soteske 73 pri Kamniku

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se 
iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za opravljen 
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi osebju Doma 
starejših občanov Kamnik za vso podporo, skrb in nego.

Vsi njeni
Avgust 2017

ZAHVALA

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

Veliko prezgodaj nas je zapustil 
naš dragi

Janez  
Zamljen
10. 12. 1975 – 16. 6. 2017
Medvedova 9, Kamnik

Ob boleči izgubi našega Janija se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 
njegovim sodelavcem iz Interblocka  za izrečena sožalja. 
Hvala za darove, cvetje in sveče. Posebna zahvala sorodni
ku Igorju za občuteno izpoved Janijevega življenja. Hvala 
tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete pesmi in godbenikom godbe Stranje za 
zaigrano melodijo. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

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

Monika Jeglič

Šmartno v Tuhinju – Večji 
del oratorija je potekal po 
ustaljenih tirnicah. Otroci 
so imeli vsak dan priložnost 
videti del igrice, ki je tokrat 
vsebino jemala iz življenja 
Marije, Jezusove matere. 
Vrednote posameznih dni 
so otrokom pomagali usvoji
ti tudi kratki igrani filmčki, 
ki so jih pripravili animator
ji. Glede na starost otrok je 
potekalo delo v devetih ho
mogenih skupinah, ki so s 
pomočjo animatorjev 
ustvarjale, razmišljale, se 
pogovarjale in iskale odgo
vore na vprašanja. Dva dne
va v tednu sta prinesla tudi 
posebne velike igre – pone
deljkove so barvne skupine 
popeljale po otokih presene
čenja na bližnjih travnikih, 
medtem ko so petkove igre 
minile v vodnoblatnem 
duhu, kakor se spodobi za 

vreme in temperature, ki jih 
je ponujal teden.
Otroci so si lahko izbrali več 
delavnic, na katerih so pre
verjali svoje spretnosti ter si 
pridobivali nove talente. 
Med drugim so imeli na vo
ljo gledališko delavnico, 
mini nogomet na milnici, 
kmečko, športno in plesno 
delavnico, orientacijo, »wa
terball«, izdelavo mozaikov, 
tiskanje majic in izdelavo 
ovitkov za telefone.

Letos prvič tudi mini 
oratorij
Sredin dan nas je popeljal v 
neznano in nam prinesel 
polno novih vtisov in čudo
vitih prijateljstev, ki so se 
sklenila in utrdila ob igrah 
ter veselih pogovorih v nara
vi.
Kot je že v navadi, je med 
tednom potekal tudi pose
ben program za predšolske 

otroke od 4. do 6. leta sta
rosti, t. i. mali oratorij, ki ga 
je tokrat obiskovalo 25 otrok. 
Letos se je poskusno izvedel 
tudi mini oratorij, posebni 
program za otroke do 4. leta 
starosti, ki so ga ob vnaprej 
pripravljenih materialih za 
otroke izvajale njihove ma
mice, nekdanje animatorke 
oratorija.

Brez dobrodelnosti ni šlo
Brez dobrodelnosti ni šlo 
niti tokrat. V času oratorija 
smo zbrali kar nekaj torb 
šolskih pripomočkov za 
romske otroke, prepolnih 
škatel s hrano za družino v 
stiski ter kar nekaj vreč pla
stičnih zamaškov. 
Zadnji dan oratorija smo na 
bazarju ponujali tudi izdel
ke otrok ter izkupiček prid

ružili znesku, ki smo ga 
zbrali ob vseh akcijah pranja 
avtomobilov. Za Rdeče no
ske smo tako skupaj zbrali 
dobrih osemsto evrov, kar 
dokazuje, da dobra volja, 
mladostna energija ter prip
ravljenost lahko premikajo 
gore.

Zaključek z mašo in 
piknikom
Oratorij se je sklenil v sobo
to, 26. avgusta, s slovesno 
mašo in piknikom za vse ot
roke, starše in druge nav
zoče, ki so prišli praznovat z 
vsemi, ki smo se ves teden 
poskušali dotakniti nebes. 
Če vprašate nas, menimo, 
da nam je uspel še en super 
teden krasnih doživetij in 
skupne rasti. Vse za odličen 
zaključek počitnic!

Dotik nebes v 
Šmartnem v Tuhinju
V soboto, 26. avgusta, se je v Šmartnem v Tuhinju sklenil že šestnajsti oratorij po vrsti. Pod 
naslovom Dotik nebes je potekal od 21. avgusta in združeval okrog sto petdeset otrok, šestdeset 
animatorjev ter celo vrsto sponzorjev in drugih prijateljev oratorija.

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je  
zapustila naša teta 

Antonija 
Drolc 
iz Okroga pri Motniku 15

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijate
ljem za tolažilne besede, stiske rok, podarjeno cvetje, sve
če in svete maše. Zahvaljujemo se osebju Doma starejših 
občanov Kamnik za vso skrb in nego. Posebna zahvala 
vaščanom Okroga za iskreno in nesebično pomoč za iz
vedbo zadnjega slovesa. Hvala tudi g. župniku za lep pog
rebni obred ter Mileni za govor. Hvala vsem, ki ste jo imeli 
radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš
vedno znova zaživijo.
/J. W. Goethe/

V juniju je svojo življenjsko pot 
sklenila naša draga mama 

Ivica Orešnik
Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in sosedom ter vsem tistim, ki ste imeli našo 
mamo radi in se poslovili od nje. Hvala vam za tolažil
ne besede, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi 
vsem sestram, negovalkam in dr. Muževiču za nego in 
pomoč v Domu starejših občanov Kamnik ter župniku 
g. Gerčarju za lep obred in pevcem Kvarteta Krt za lepo 
zapete pesmi.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame,  
stare mame, prababice, sestre, 
tete in botre

Pavle Žagar
roj. Jagodic, Okroglo 1, Stahovica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za iskrena sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in sv. maše. Hvala patronažni službi ZD 
Kamnik, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala gospodu žu
pniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

V 63. letu nas je prezgodaj  
zapustila 

Marija 
Resnik
iz Smrečja v Črni

Po težki bolezni je odšla od nas naša ljubljena žena, mami 
in babica. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sočustvovali z 
nami, izrekli sožalje ter nas bodrili v težkih trenutkih. 
Zahvala tudi za podarjeno cvetje, sveče in maše. Hvala 
osebju Doma starejših občanov Kamnik za vso podporo, 
skrb in nego, župniku Pavletu Piberniku za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem za ganljivo odpete pesmi in  
vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti.

 Žalujoči vsi njeni
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Jasna Paladin

Snovik – Letošnja tridnevna 
etnološka prireditev na temo 
Bilo je nekoč v Tuhinjski do-
lini, se je v petek, 25. avgusta, 
začela s kmečko veseloigro 
Zadrega nad zadrego dram-
ske skupine Kulturno-ume-
tniškega društva Ivana Can-
karja iz Šmartnega v Tuhinju 
v režiji Franca Modrijana. V 
soboto, 26. avgusta, so na te-
rasi Term Snovik pripravili 
etnološko tržnico s prikazi 
klekljanja, izdelovanja vitra-
žev, kvačkanja, pletenja, s 
prodajo paradižnika, svežega 
sadja in številnih drugih iz-
delkov. Osrednja pa je bila 
znova nedeljska prireditev, ki 
je bila letos posvečena sadjar-
stvu v Tuhinjski dolini.
»Nekoč ni bilo kmetije ali 
preproste hiše, ki ne bi imela 
zraven hiše še sadovnjaka z 
velikimi drevesi; da so varo-
vala hišo pred mrčesom tudi 
pred morebitnim ognjem, da 
se ni razširil na druga poslo-
pja. Tako je na dvorišču stal 
mogočni oreh ali pa divji 
kostanj. V sadovnjaku s če-
belnjakom so se vrstile raz-
lične vrste sadnih dreves od 
hrušk do različnih sort ja-
bolk, potem  slive, cimbare, 
špinglji ... Škoda, da se je ve-
liko teh vrst sadnih dreves že 
opustilo. Naša želja je, spod-
buditi ljudi, da bi se stare 
vrste dreves vrnile v naše 
okolje. Tuhinjska dolina 
ima   po mnenju sadjarjev 
zelo dobre pogoje za uspeš-
no sadjarjenje,« pravijo v Tu-
rističnem društvu Tuhinjska 
dolina, ki si že vrsto let priza-
devajo za ohranitev starih 
običajev in kmečkih opravil.

Sezona je letos zelo slaba
Temo za vsakoletno dogajanje 
izberejo najkasneje ob začet-
ku leta, a letos jim je pri tem 
ponagajala narava. »Zaradi 
pozebe letos sadja v dolini 
skorajda ni. Žal je tako prišlo, 
narave ne zanimajo naši načr-
ti, narava svoje naredi. Potru-
dili smo se in vseeno skupaj 
zbrali toliko sadja, da bomo 
danes lahko vsa opravila in 
temo verodostojno predstavili. 
Močnega poudarka na sadjar-
stvu v dolini ni več. Včasih so 
bili na vseh domačijah veliki, 
stari sadovnjaki, ljudje so pob-
rali prav vsak sadež in iz tega 
marsikaj predelali. Zdaj pa 
obvelja mišljenje, da se nič ne 
izplača. A to ni res. Veliko 
škode je bilo narejene pred 
leti, ko je obveljalo, da vse, kar 
je staro in avtohtono, kar na-
enkrat ni več v redu. Ni bilo 
več moderno in kmetje so sta-
re sorte prenehali saditi. A 

zdaj znova ugotavljamo, da so 
ravno stare sorte tiste, ki so 
najbolj primerne za določena 
območja in tako tudi za Tu-
hinjsko dolino. Vedeti mora-
mo tudi to, da nekje v dolini 

ali ob vodi sadje nikakor ne 
more biti tako kakovostno kot 
denimo na višinah med petsto 
in šeststo metri na levi strani 
doline, če se peljemo iz Ka-
mnika proti Vranskemu, kjer 

je sadje zaradi sonca in drugih 
pogojev zares odlično,« nam 
je povedala Manja Žebaljec in 
kot zanimivost dodala, da so 
bili kraji pod Kostavsko plani-
no znani tudi po trti, kjer so 
bili veliki vinogradi, a jih je še 
za časa Marije Terezije uničila 
trtna uš in od takrat naprej 
trte v dolini ni več.
Organizatorji so v goste pova-
bili tudi Valentina Zabavnika, 
predsednika Sadjarsko-vr-
tnarskega dru š t va Tunjice, ki 
je zbranim prikazal pravilne 
saditve sadnega drevja, ceplje-
nje in obrezovanje, kmetje iz 
doline pa so predstavili še 
žganjekuho, sušenje sadja in 
stiskanje mošta ter vrsto kuli-
naričnih dobrot: orehove 
štruklje, jabolčno čežano, ore-
hovo potico, jabolčni zavitek, 
jabolčno pito, polnjena jabol-
ka z orehi, makarone z jabol-
ki, »krhlovo« vodo iz suhega 
sadja …

Sadjarstvo  
v Tuhinjski dolini
Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so letošnje etnološke dneve minuli konec tedna posvetili 
sadjarstvu v dolini. To je danes v zatonu, a starega orodja in znanja, ki ga s tovrstnimi prireditvami 
želijo prenašati na mlajše, domačinom ne manjka.

Najbolj zaslužni za letošnjo prireditev sta bili Manja 
Žebaljec in Zdenka Klančnik, na fotografiji ob mini razstavi 
sadjarskega orodja. / Foto: Jasna Paladin

Dobrote iz sadja so skuhale in spekle Ana Mali iz Snovika, Iva Bajde iz Golic in Nada Drolc 
z Vasenega. / Foto: Jasna Paladin

Rajko Žebaljec pred svojo sušilnico sadja / Foto: Jasna Paladin

Fani in Jože Baloh iz Zgornjega Tuhinja zlagata jabolčne 
krhlje in slive na leso, ki bo romala v sušilnico za sadje. 

Žganjekuho je predstavil Jože Drolc z Vasenega. 

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo sadnih sort. / Foto: Jasna Paladin

                Družinska gostilna s prenočišči 

                    Stahovica 20, 1242 Stahovica, T: 01/83 25 410
                                    e-pošta: info@priorlu.si, www.priorlu.si

                           V Stahovici, nedaleč od Kamnika, ob poti v Kamniško 
Bistrico, stoji družinska gostilna Pri planinskem orlu,  kjer popot-
nikom, planincem in ljubiteljem dobre hrane že več kot sedem-
deset let ponujamo obilico domačih in lovskih specialitet,  prip-
ravljenih še na »starem ognju«. Jedi, ki se kuhajo na štedilniku na 
drva, so brez dvoma okusnejše, tako so kuhale že naše babice, 
katerih kuhinja je, resnici na ljubo, neprekosljiva. Dobrodošli!

  PRENOČIŠČA    DIVJAČINSKE SPECIALITETE  
  SLOVENSKE DOMAČE IN TRADICIONALNE JEDI    JEDI S 
TRNIČEM    SOBOTNA IN NEDELJSKA KOSILA    SAVNA 

IN MASAŽNA KAD    POROKE IN ZABAVE Z ŽIVO GLASBO  
ZA DRUŽBE DO 160 OSEB    OKREPČEVALNICA PRI  

ZNAMENITI ROMARSKI CERKVI NA SVETEM PRIMOŽU

Delovni čas: od ponedeljka do petka10. - 22. ure, torek zaprto,
sobota 10.– 24., nedelja 10.–20. ure
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