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Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si          070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolac�a

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

!

Toplotna & 
zvočna izolac�a

MLADI

Delo z mladimi za 
mlade
Kotlovniška sezona se je za-
ključila s tradicionalnim fe-
stivalom Pozdrav iz Kotla, ki 
je ponudil program, narav-
nan k trajnostnemu razvoju 
lokalne skupnosti.
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ŠPORT

Kamniški vaterpolisti 
državni prvaki
Ekipa Vaterpolskega društva 
Kamnik do 15 let je osvojila 
naslov državnih prvakov, vse 
čestitke pa si zaslužijo tudi 
člani, ki se bodo v prihodnjih 
dneh potegovali za tretje 
mesto.
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Jasna Paladin

Kamnik – Težko pričakovani 
Kamkolo, ki bo Kamnik po
stavil ob bok številnih mest, 
ki že imajo razvito tovrstno 
mrežo alternativnih prevo
znih sredstev, je nared.
Občina je s pomočjo evrop
skega denarja kupila tride
set električnih koles, ki bodo 
občanom na voljo na šestih 
postajah po mestu. Njihova 
izposoja bo brezplačna, se 
bodo pa morali uporabniki 
registrirati v prostorih TICa 
na Glavnem trgu in plačati 
deset evrov letne članarine. 
Da so modro obarvana in že 
na daleč prepoznavna kolesa 
zelo priročna, saj imajo veli
ko košaro na krmilu, pa tudi 
trpežna, a hkrati preprosta 
za uporabo (četudi so elek
trična, se vam s kakršnokoli 
elektroniko ne bo treba uba
dati), je ta teden preizkusil 
tudi župan Matej Slapar. 
»Kolo je odlično, res nam bo 
olajšalo mobilnost po mes
tu, menim, da je ta projekt 
res dober in bo marsikomu 
omogočil, da bo z enega 
konca mesta na drugega pri
šel hitreje in mu ne bo treba 
za vsako stvar v avto. Prepri
čan sem, da bomo sistem v 
prihodnje lahko še nadgra
dili do drugih delov občine 
in predvsem do turističnih 
krajev. K uporabi sistema 
Kamkolo bom spodbujal 
tudi zaposlene na občinski 
upravi, saj registracija res ni 
visok strošek, tudi sam se 
bom na kakšen sestanek 
odpravil s kolesom, če bo le 
možnost, saj se zavedam, da 

bomo prav mi na občini lah
ko dober vzgled ostalim ob
čanom,« nam je kar s kolesa 
povedal župan.
Tudi med občani na kam
niških ulicah smo lahko 
zaznali navdušenje nad pro
jektom, ki obeta, da bodo ko
lesa veliko v pogonu. »Zadnji 
čas, da se to uvaja tudi v Ka
mniku, čestitke občini, da se 
je lotila tega projekta. Zago
tovo bom eden od rednih 
uporabnikov, in kot slišim, 
so tudi drugi za. Živim na 
Ljubljanski cesti, delam pa 
na območju KIKa in na tej 
relaciji bo takšno kolo več kot 
dobrodošlo, zato se bom tudi 
registriral,« nam je povedal 
Franci Ravnikar, ki je s Kam

kolesom že seznanjen. Zanj 
pa je iz naših ust prvič slišal 
dvajsetletni Gaj Valentinčič z 
Bakovnika: »Res? Nisem ve
del. A sliši se super! Pri
znam, da se kot mladi voznik 
najraje vozim z avtom, a go
tovo bom kdaj sedel tudi na 
kolo, še posebej zato, ker bo 
izposoja brezplačna. Menim, 
da bodo predvsem mlajši 
tega sistema zelo veseli. Ide
ja je res dobra, se bomo pa 
vsi skupaj morali navaditi 
nanjo. Takšne stvari se ne 
'primejo' čez noč.« Za mne
nje smo povprašali tudi 
72letno Julijano Brnot iz 
Šmarce. »Zdi se mi zelo v 
redu in že sedaj si želim, da 
bi bila postaja s kolesi tudi v 

Šmarci. Sama sem danes v 
center prišla z avtobusom, 
lahko pa bi s kolesom, saj ve
liko dam na svoje zdravje. Bi 
pa občina lahko še več nare
dila tudi za kolesarske steze. 
Sicer pa zelo pohvalno za ta 
projekt in še čim več takšnih, 
sem prepričana, da ga bodo 
Kamničani vzeli za svojega.«
V soboto, 8. junija, ob 9. uri 
bodo sistem Kamkolo na 
glavni avtobusni postaji tudi 
uradno odprli in ob tem 
vsem zainteresiranim prak
tično predstavili kolesa in 
način izposoje. 
Prvim petdesetim, ki se 
bodo registrirali v prostorih 
TICa, bo občina podarila 
majico Kamkolo.

Po mestu s kolesom
V soboto, 8. junija, bo v Kamniku zaživel sistem izposoje električnih koles Kamkolo. Predstavili ga 
bodo ob 9. uri na glavni avtobusni postaji, kjer so uredili eno od šestih postaj s terminali.

Kolesa iz sistema Kamkolo bo, kot nam je zatrdil, uporabljal tudi župan Matej Slapar. 

OBČINSKE NOVICE

Ločevanje odpadkov  
ni zadovoljivo
Inšpekcijska služba občine 
Kamnik bo v sodelovanju s 
podjetjem Publikus v juniju 
opravila poostren nadzor 
nad ločevanjem komunalnih 
odpadkov.

stran 3

KULTURA

Zapisi prostora  
in časa v sliki
Pod drobnogledom časa je 
naslov obsežne razstave li-
kovnih del prepoznavnega 
kamniškega slikarja Dušana 
Sterleta, ki bo vse do okto-
bra na ogled v Galeriji Miha 
Maleš.
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Vpis:
031 226 205

info@skalar.pro
www.skalar.pro

Razvijamo 
veselje 

do glasbe!
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Mekinje – Zaključek šolskega leta se nezadržno bliža, s tem 
pa tudi zaslužene počitnice in župan Matej Slapar bo tudi 
letos sprejel tiste, ki so bili v šolskih klopeh najbolj uspešni. 
V ponedeljek, 10. junija, ob 17. uri bo podelil priznanja in knji-
žne nagrade najboljšim učenkam in učencem ter dijakinjam 
in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter Glasbene 
šole Kamnik. Slovesnost bo letos v atriju samostana Mekinje, 
v primeru dežja pa v notranjih prostorih samostana. J. P.

Priznanja za najboljše učence in dijake
Priloga

POLETJE V KAMNIKU
od 9. do 16. strani
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Jasna Paladin

Kamnik – Osnovna šola Fra-
na Albrehta je v soboto, 25. 
maja, za starše in druge obi-
skovalce pripravila tradicio-
nalno šolsko prireditev, 
združeno z dobrodelnim 
sejmom, z naslovom Vsak je 
svetla zvezda. Na prireditvi 
so sodelovali vsi učenci in 
zaposleni na šoli.
»Naša velika družina se je 
na ta čudoviti dan zbrala z 
namenom, da podpremo in 

občudujemo ustvarjalnost 
in prizadevnost učencev in 
vseh zaposlenih na šoli in 
da izkažemo naklonjenost 
drug do drugega. To bomo 
še posebej potrebovali v pri-
hajajočem obdobju, ki bo za 
nas zelo zahtevno. Skupaj 
bomo morali znati prema-
govati tudi težke čase,« je 
zbrane nagovoril ravnatelj 
Rafko Lah in napeljal na 
enega največjih projektov, ki 
letos čaka občino. »Da bodo 
pogoji za delo in učenje na 
vaši šoli še boljši, si na obči-
ni pospešeno prizadevamo, 
da na tem šolskem vrtu čim 
prej zraste nova šolska stav-
ba, ki nam bo vsem v ponos. 
Da zapremo finančno kon-
strukcijo in pripravimo vse 

na začetek gradnje, nas čaka 
še nekaj dela, a verjamem, 
da bo do tega kmalu prišlo. 
Upam, da že naslednje leto 
ta prireditev ne bo več mo-
žna na tem travniku. Dela-
mo na tem in zares se trudi-
mo, čeprav nam realnost in 
birokracija marsikdaj vse 
skupaj otežujeta,« je pove-
dal župan Matej Slapar.
Kljub morebitnim težavam, 
ki utegnejo spremljati grad-
njo, za skrbi ta dan ni bilo 
prostora. Učenci in učitelji 

so pripravili bogat kulturni 
program, v katerem so na-
stopili šolski pevski zbor, 
šolski bend, igralci na cajo-
ne ter učenci podružničnih 
šol, ki so zaplesali ob zvokih 
popularnih pesmi. Na vrtu 
so učitelji in učenci predstav-
ljali dejavnosti, ki potekajo 
na šoli. Poleg vetrnih zvonč-
kov, ki so krasili drevesa šol-
skega vrta, so si obiskovalci 
na dobrodelnem sejmu lah-
ko ogledali raznovrstne upo-
rabne in dekorativne izdelke 
učencev in njihovih mentor-
jev ter poskusili slaščice, ki 
so jih spekli učenci. 
Zbrane denarne prispevkes 
prireditve bo šolski sklad na-
menil za nakup peči za žga-
nje gline.

Še zadnjič na 
šolskem travniku
Letošnja osrednja prireditev Osnovne šole Frana 
Albrehta je minila v upanju na čimprejšnji 
začetek gradnje nove šolske stavbe.

Župan Matej Slapar, ravnatelj Rafko Lah, predsednica 
sveta staršev Irena Pavlič in drugi gostje osrednje šolske 
prireditve / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Kot vsako leto so 
svetniki tudi tokrat prisluh-
nili komandirju Policijske 
postaje Kamnik Aleksandru 
Perkliču, ki je stanje varnos-
ti v občini v letu 2018 
predstavil skozi šest podro-
čij :  in kriminaliteta, 
prekrški, varnost cestnega 
prometa, tujci, v skupnost 
usmerjeno policijsko delo 
in skupna ocena. Poudaril 
je, da je v primerjavi z neka-
terimi primerljivimi bližnji-
mi občinami zadev, ki jih 
obravnavajo kamniški poli-
cisti, precej manj. Se je pa 
povečalo število obravnav 
prepovedanih drog, a to 
predvsem zaradi lastne an-
gažiranosti policistov, prav 
tako je opozoril na vse več 
vlomov v stanovanjske 
objekte. Poudaril je, da so 
rope v lanskem letu raziska-
li v celoti in da je bilo pro-
metnih nesreč za deset od-
stotkov manj kot leto poprej.

Splošna varnost je 
relativno dobra
In kakšna je splošna ocena? 
»V letu 2018 smo na obmo-
čju občine Kamnik pri izva-
janju nalog zaznali in obrav-
navali različne dogodke, ki 

so predstavljeni v poroči-
lu. Ti še vedno kažejo na sta-
nje ugodne splošne varnosti 
in relativno dobre varnostne 
razmere po različnih se-
gmentih. Policijska postaja 
tako ni zaznala visoko se po-
navljajočih in tveganih do-
godkov, ki bi dosedanje sta-
nje v občine Kamnik bistve-
no poslabševalo.« 
Svetniki so delo kamniških 
policistov povečini pohvalili, 
so pa komandirju zastavili 
tudi nekaj vprašanj v zvezi z 
nadzorom tovornega pro-
meta v Tuhinjski dolini in 
kadrovsko podhranjenostjo 
kamniške policijske postaje.

Javni zavodi poslujejo 
dobro
Svetnice in svetniki so se 
seznanili tudi z  letnimi po-
ročili javnih zavodov v obči-
ni Kamnik za leto 2018, kjer 
so zajeti javni zavodi, kate-
rih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je Občina 
Kamnik in se financirajo iz 
občinskega proračuna. 
Iz kratke razprave je bilo sli-
šati, da so z njihovim delom 
zadovoljni, četudi je ravna-
teljica Vrtca Antona Medve-

da Kamnik mag. Liana Ce-
rar napovedala precejšnjo 
podražitev programov pred-
šolske vzgoje, ki jo bodo sve-
tniki obravnavali na eni od 
prihodnjih sej. 
Seje občinskega sveta so se 
udeležili tudi direktorji in 
ravnatelji domala vseh jav-
nih zavodov, ni pa bilo di-
rektorja družbe Velika pla-
nina Leona Kedra, ki bi 
prav tako moral v posebni 
točki  dnevnega reda 
predstaviti poslovanje te ob-
činske družbe v lanskem 
letu. Ker ga zaradi obvezno-
sti ni bilo, so se svetniki od-
ločili, da točko prestavijo na 

naslednjo sejo, saj imajo 
zanj več vprašanj, na katera 
želijo odgovore.

Odpadne vode, javna 
razsvetljava in pitna voda
V nadaljevanju so svetniki 
obravnavali tri točke s pod-
ročja komunalne infrastruk-
ture, in sicer so sprejeli Pro-
gram izvajanja obvezne go-
spodarske javne službe od-
vajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne in padavinske 
vode za leto 2019, program 

del za leto 2019 za opravlja-
nje gospodarske javne služ-
be dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja jav-
ne razsvetljave v občini Ka-
mnik ter dopolnjeni pro-
gram oskrbe s pitno vodo v 
občini Kamnik za obdobje 
2018–2021.

Zaključni račun
»Pod streho« je tudi Zaključ-
ni račun proračuna Občine 
Kamnik za leto 2018. Kot je 
povedala pomočnica vodje 
oddelka za področje finanč-
nega poslovanja Marija Kos, 
so realizirani prihodki prora-

čuna v letu 2018 znaša-
li 26.295.464 evrov oziroma 
98,2 odstotka načrtovanih, 
realizirani odhodki proraču-
na pa so znašali  24.333.615 
evrov oziroma 85,8 odstotka 
načrtovanih. 
Občina Kamnik je imela na 
dan 31. december 2018 še 
kredit za kohezijske projek-
te v višini 2.322.220,06 
evra, razveseljiv pa je poda-
tek, da je bil kredit za grad-
njo Osnovne šole Toma 
Brejca v letu 2018 že v celoti 
poplačan.
Sledila je še  Seznanitev s 
Poročilom o volilni kampa-
nji za lanskoletne lokalne 
volitve v občini Kamnik in 
sprejem Sklepa o delnem 
povračilu stroškov volilne 
kampanje organizatorjem 
oziroma kandidatom za voli-
tve župana in organizator-
jem list kandidatov za voli-
tve članov Občinskega sveta 
Občine Kamnik v letu 2018.
Sprejet je bil tudi Sklep o 
opustitvi javnega dobra na 
zemljiščih v Šmarci in sre-
dišču Kamnika.

Proračunski sklad za 
športne objekte
V prvi obravnavi je bil s se-
demnajstimi glasovi za potr-
jen tudi predlog Odloka o 
ustanovitvi Proračunskega 
sklada za športne objekte v 
občini Kamnik, ki utegne 
dvigniti še nekaj prahu. 
»Kljub rednemu vzdrževa-
nju športnih površin in 
objektov znotraj lokalne 
skupnosti bodo ti v prihod-
nje, zaradi dotrajanosti in 
potreb po prilagoditvah ak-
tualnim trendom na podro-
čju športa, terjali večje fi-
nančne vložke. Pojavlja se 
tudi vse več potreb po izgra-
dnji novih športnih površin, 
bodisi v krajih, kjer teh še 
ni, bodisi zaradi premajhnih 
kapacitet obstoječih površin 
oziroma objektov. Ker je 
šport, ne glede na kategori-
jo, pomemben element 
skrbi za zdrav življenjski 
slog prebivalcev lokalne 
skupnosti, poleg tega pa 
profesionalni športniki tudi 
nosijo ime in ugled lokalne 
skupnosti izven njenih 
meja, menimo, je treba 
ustanoviti sklad, kjer se 
bodo zbirala sredstva, ki 
bodo pravočasno na voljo za 
različne večje vzdrževalne in 
investicijske posege v špor-
tno infrastrukturo. Sredstva 
bodo namenjena investiciji 
v razsvetljavo na Stadionu 
prijateljstva v Mekinjah, 
ureditvi nogometnega igri-
šča z umetno travo in vzpo-
stavitvi športnega parka za 
individualne športe,« je sve-
tnikom pred razpravo poja-
snila vodja Oddelka za druž-
bene dejavnosti Tina Trček.

Peta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Kamnik je varna občina
Občinski svetniki so na majski seji med drugim obravnavali poročila javnih zavodov, prisluhnili 
informaciji o stanju javne varnosti in sprejeli zaključni račun lanskoletnega proračuna.

Majske seje so se udeležili tudi direktorji in drugi predstavniki javnih zavodov, ki so 
predstavili poročila za lansko leto. / Foto: Jasna Paladin

Komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič 
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Kamnik – Na majski seji ob-
činskega sveta je Igor Žavbi 
v imenu svetniške skupine 
LMŠ na občinsko upravo na-
slovil nekaj vprašanj, pove-
zanih s stroški zimske služ-
be in vzdrževanjem cest. 
»Prvi del zime v letošnjem 
letu je za nami. Upamo lah-
ko, da nam bo tudi prihod-
nja zima naklonjena z vre-
menom in za zimsko akcijo 
ne bo treba zagotoviti več 
sredstev, kot je načrtovanih 
v proračunu. V zimi 2017/18 
žal ni bilo tako in spomladi 
2018 smo bili primorani kar 
nekaj sredstev, ki so bila na-
menjena vzdrževanju cest, 
prerazporediti na postavko 
zimske akcije, saj nas je ta 
stala samo v letu 2018 več 
kot milijon evrov. Večja ali 
manjša poraba sredstev za 
zimsko akcijo tako vpliva 
tudi na ostale postavke v 
proračunu, običajno prav na 
vzdrževanje cest, kjer se 
nove razpoke, jame in usadi 
pokažejo po tem, ko zima 
odide, vsi pa si želimo, da so 
poškodbe čim prej odprav-
ljene,« je dejal Žavbi, ki ga 
je zanimalo, koliko denarja 
je bilo v letošnji zimi porab-
ljenega za zimsko službo, 
kaj je bilo letos že narejene-
ga iz naslova vzdrževanja 

cest, kaj vse je še v načrtu in 
koliko denarja za vzdrževa-
nje cest namerava občina 
nameniti letos.
Kot je pojasnil Matjaž Srša, 
pomočnik vodje Oddelka za 
gospodarske dejavnosti, go-
spodarske javne službe in 
finance, so za zimsko akcijo 
2018/19 porabili 466.691 
evrov. V letošnjem letu so 
že izvedli nekaj večjih 
vzdrževalnih del, med dru-
gim v Godiču pri kapeli, v 
Črni, na Žebljarski cesti, na 
Klavčičevi ulici … »Zakon-

ska obveza občine je, da 
morajo biti ceste oziroma 
prometne površine vzdrže-
vane tako, da je omogočen 
varen in neoviran promet. 
Glede na dejansko stanje 
občinskih cest (za sanacijo 
vseh bi potrebovali 33 mili-
jonov evrov) lahko ocenjuje-
mo, da bodo stroški za 
vzdrževanje cest iz leta v 
leto naraščali, saj za siste-
matične sanacije cest ni za-
dostnih sredstev in tudi le-
tos so sredstva za to izredno 
omejena,« je pojasnil Srša.

Večja popravila na prome-
tnih površinah v letošnjem 
letu so načrtovana v Zgor-
njem Tuhinju, na Ekslerjevi 
ulici, v Nevljah do cerkve, na 
Steletovi, na Ljubljanski, v 
Godiču … Nekaj cestnih po-
vršin bo na novo asfaltiranih 
tudi hkrati z gradnjo optič-
nega omrežja (Županje Nji-
ve, Bistričica, Pot na Polja-
ne, Kettejeva).
Do maja letos je bilo za re-
dno vzdrževanje prometnih 
p o v r š i n  p o r a b l j e n i h 
429.296 evrov sredstev.

Denarja za popravilo 
cest ni dovolj
Letošnja zima je bila dolga, a snega ni bilo veliko, zato so bili tudi stroški zimske službe pol nižji kot 
leto prej. Občina je zanje namenila slabih petsto tisoč evrov. Pa bo zato zdaj več denarja za obnovo 
dotrajanih cest?

Prav vsaka krajevna skupnost v občini ima cesto, ki je nujno potrebna obnove. Ena takšnih 
je tudi cesta v Stolniku. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – V občini Kamnik 
je z ekološkimi otoki in raz-
ličnimi zabojniki po gospo-
dinjstvih ločeno zbiranje 
odpadkov urejeno že vrsto 
let, kar pa žal ne pomeni, da 
so odpadki tudi ločeni tako, 
kot bi morali biti.
»Odpadki postajajo vse bolj 
pereč okoljski problem, zato 
je naš cilj, da se količine 
nastalih odpadkov zmanjšu-
jejo. Tisti odpadki, ki že na-
stanejo, pa naj bi se pripra-
vili za ponovno uporabo, re-
ciklirali ali kako drugače 
predelali. Zato je po-
membno ločevati odpadke 
že na izvoru (tam, kjer na-
stanejo) in s tem prispevati 
k njihovi pripravi za ponov-

no uporabo, recikliranje ali 
drugo vrsto predelave. V ob-
čini Kamnik občane spod-
bujamo k ločevanju odpad-
kov, kljub temu pa to še ni 
na zadovoljivi ravni, v zad-
njem obdobju smo zaznali 
celo poslabšanje stanja v ka-
kovosti ločenega zbiranja 
odpadkov. V številnih zaboj-
nikih za mešane komunal-
ne odpadke je namreč še 
vedno precej odpadkov, ki bi 
morali biti ločeni v namen-
ske zabojnike,« ugotavljajo v 
družbi Publikus.

Poostren inšpekcijski 
nadzor
Prav zato bodo skupaj z ob-
činsko inšpekcijsko službo 
na podlagi določil občinske-
ga odloka o zbiranju komu-

nalnih odpadkov v juniju 
opravili nadzor nad ločeva-
njem komunalnih odpadkov. 
Akcija preverjanja ločevanja 
odpadkov bo usmerjena v ka-
kovost ločevanja mešanih 
komunalnih odpadkov (črna 
posoda s črnim pokrovom), 
mešane odpadne embalaže 
(črna posoda z rumenim po-
krovom) in biološko razgrad-
ljivih kuhinjskih odpadkov 
(rjava posoda).
In kaj sodi kam? V črno po-
sodo z mešanimi komunal-
nimi odpadki sodijo kosti, 
dlaka, lasje, iztrebki malih 
živali (v vrečki), higiensko-
-sanitetni material, obutev 
in tekstil, porcelan, kerami-
ka, elastika, guma, pluta, 
usnje, lepilni trak, vosek, ci-
garetni ogorki, saje, plenice 

za enkratno uporabo, pome-
tnine, vrečke za prah iz se-
salnika, ogledala, okraski, 
spominki ... V posodo z ru-
menim pokrovom odlaga-
mo odpadno embalažo, in 
sicer: plastenke pijač, živil, 
čistil, pralnih sredstev, pla-
stične kozarce, lončke, poso-
do, škatle, tube, plastične 
vrečke, folijo, embalažo raz-
ličnih živil, embalažo nene-
varnih kemikalij, tetrapak, 
pločevinke, zamaške, pokro-
ve kozarcev, škatle od živil, 
čevljev, kozmetike, zdravil, 
celofan, povoščen papir, pla-
stificiran papir, CD-je, dis-
kete, zobne ščetke, stiropor 
… V rjave posode za biološke 
odpadke pa odlagamo ku-
hinjske odpadke (ostanki 
sadja in zelenjave, ostanki 
mesa in mesnih izdelkov, 
pokvarjena hrana, jajčne lu-
pine, kavna usedlina, čajne 
vrečke, papirnata in kar-
tonska embalaža zamrznje-
nih živil, papirnate vrečke 
za kruh, sadje, zelenja-
vo),  vrtne odpadke (gnilo 
sadje in zelenjava, zemlja 
lončnic, plevel, pokošena 
trava, listje, veje) ter papir-
nate robčke, prtičke, brisače 
in moker časopisni papir.

Ločevanje odpadkov 
ni zadovoljivo
Inšpekcijska služba Občine Kamnik bo v sodelovanju s podjetjem Publikus 
v juniju opravila poostren nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov. 

Jasna Paladin

Kamnik – Strategijo in lokal-
ni načrt hodljivosti so v okvi-
ru evropskega projekta Ci-
tyWalk, v katerem je bil Ka-
mnik pilotna občina, izdela-
li v društvu za varstvo Alp 
CIPRA Slovenija. V zadnjih 
mesecih so izvedli več delav-
nic, na katere so povabili 
javnost, izvedli so tudi anke-
to ter podrobno analizo sta-
nja, na podlagi rezultatov, 
želja in skladno z že spreje-
to Celostno prometno stra-
tegijo pa so določili več 
konkretnih ukrepov, in sicer 
24 splošnih, 29 na področju 
hoje, enajst na področju ko-
lesarjenja, prav tako enajst 
na področju javnega potni-
škega prometa in šest na po-
dročju osebnih vozil.
Predlagani ukrepi so tako 
splošni kot konkretni. »Da-
našnje stanje glede pogojev 
pešačenja in kolesarjenja v 
Kamniku ni slabo, smo pa 
med procesom priprave Stra-
tegije hodljivosti ugotovili, da 
manjka povezanost ukrepov, 
tudi sodelovanje med držav-
no in občinsko ravnijo, ter 
trajna zaveza na lokalni rav-
ni, da se urejanje prometa 
nadaljuje, kot tudi, da se na-
daljujejo prizadevanja za oži-
vitev mestnega jedra. Os za 
hojo in kolesarjenje je že 
vzpostavljena ob Kamniški 
Bistrici in predstavlja po-
memben koridor življenja, 
doživljanja prostega časa in 
povezovanja v Kamniku. 
Zato smo omenjeni koridor 
vključili tudi v lokalni načrt 

hodljivosti, ki je dokument, 
ki vsebuje jasne ukrepe, kako 
v izbranem koridorju zagoto-
viti še boljše pogoje za hojo 
in kolesarjenje. S sprejetjem 
lokalnega načrta hodljivosti 
lahko Kamnik v nekaj letih 
temeljito izboljša pogoje za 
hojo in kolesarjenje po izbra-
nem koridorju, hkrati pa s 
Strategijo hodljivosti dobi in-
strument za dolgoročno skrb 
urejanja prometa v pešcem 
prijazno mesto, kjer se us-
pešno razvijajo vsi sistemi 
trajnostne mobilnosti,« je po-
vedal Matej Ogrin iz CIPRE 
Slovenije. Po njegovi oceni bi 
za izvajanje ukrepov letno 
potrebovali okoli 200 tisoč 
evrov, a je svetnike takoj po-
miril, da sprejetje dokumen-
ta občino zavezuje »zgolj« k 
temu, da prepoznava trajno-
stno mobilnost kot steber 
mobilnosti v mestu, uresni-
čevanje ukrepov pa bo odvis-
no od politično-ekonomske-
ga konteksta. Večinoma naj 
ne bi šlo za nove stroške, saj 
jih je večina že 'vgnezdenih' 
na drugih postavkah.
Svetniki so v razpravi izrazili 
bojazen, da gre za še eno od 
številnih strategij, da si v ob-
dobju, ko je treba zgraditi 
novo osnovno šolo in obnovi-
ti na kilometre občinskih 
cest, občina ne more privo-
ščiti še dodatnih stroškov, da 
je premalo govora o izboljša-
vi javnega potniškega pro-
meta in da si ukrepe za večjo 
varnost pešcev in kolesarjev, 
še posebej šolarjev, želijo 
tudi v Tuhinjski dolini in 
drugod na podeželju občine.

Načrt hodljivosti
Kamnik je poleg Ptuja edino mesto v Sloveniji, ki 
ima sprejeto strategijo hodljivosti in lokalni načrt 
hodljivosti. Svetniki so dokumenta soglasno 
sprejeli, a se tudi vprašali, zakaj se ukrepi 
omejujejo le na mesto, in ne tudi na podeželje.

Mekinje, Gozd – Na javni razpis za sofinanciranje sakralnih 
objektov, ki ga je objavila občina, sta prispeli dve vlogi. Žu-
pnija Mekinje namerava nadaljevati obnovo glavnega baroč-
nega oltarja v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Mekinjah, 
Župnija Gozd pa bo obnovila zvonila v zvoniku župnijske 
cerkve svete Ane na Gozdu. Strokovna komisija je pregleda-
la prispeli vlogi in Župniji Mekinje dodelila 8912,80 evra, 
Župniji Gozd pa 7884,40 evra. J. P.

Sofinanciranje sakralnih objektov

Kamnik – V križišču Ekslerjeve ulice in Kranjske ceste te dni 
poteka ureditev in razširitev prometnih površin, ki bodo pre-
cej olajšale dostop tovornih vozil do podjetja Nektar Natu-
ra, s tem pa se bo izboljšala prometna varnost vseh udele-
žencev v prometu. J. P. 

Lažji dostop za tovorna vozila

Tovorna vozila bodo odslej precej lažje zavijala  
v Ekslerjevo ulico.
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Nives Matjan,  
svetnica LMŠ

Kamnik, meni najlepše mesto, 
s ponosom predstavljam in va-
bim, da ga ljudje obiščejo in si 
ga ogledajo. Lep je občutek, da 
sem v dvanajstletnem delu v 
občinskem svetu tudi sama 
pripomogla s podporo k razvo-
ju in napredku mesta.
V preteklih mandatih se je ob-
čina lotila kar nekaj velikih 
projektov – izgradnja povezo-
valke, ki je pripomogla k pre-
točnosti prometa, obnova OŠ 
Toma Brejca in seveda izgra-
dnja kanalizacijskega sistema, 
v katerega je bilo vloženo veliko 
truda in naporov, da se je pro-
jekt realiziral do točke, da se je 
lahko potegoval za evropska 
sredstva. Tu moramo pohvaliti 
bivšega župana in sedanjega 
predsednika vlade Marjana 
Šarca in občinske svetnike, ki 
so podprli projekt, izgradnjo 
sistema in spremljevalnih del, 
kot so ureditev pločnikov in av-
tobusnih postajališč.
Tudi posluh krajevnih skup-
nosti je potreben, saj se tako 
ohranja stik s prebivalci in nji-
hovimi željami in potrebami. 
Sodelovanje je pomemben in 
ključen moment za razvoj 
trajnostnega turizma in 
usmerjenosti k odlični turistič-
ni destinaciji na zemljevidu 

Slovenije, kar Kamniku zelo 
dobro uspeva.
Prav tako pomembno je, da 
občina zagotavlja čim manj 
birokracije, ki podjetnikom 
zagotavlja nemoteno poslova-
nje in razvoj.
Zadovoljna sem, da je Hotel 
MD znova odprt, saj je mesto 
brez hotela mrtvo mesto.
Kar pa me razveseljuje, je ne-
davna izdaja gradbenega do-
voljenja za gradnjo OŠ Frana 
Albrehta, ki se je mora občina 
pogumno in smelo lotiti čim 
prej.
Svetniki liste LMŠ ne vlagamo 
populističnih amandmajev, 
ampak smo tukaj za skupnost 
in za ljudi. Poslušamo želje 
občanov, ki nimajo urejene in-
frastrukture, kot bi si jo želeli 
in za kar imajo vso pravico, in 
jih poskušamo v najkrajšem 
času tudi realizirati.

Mnenje občinske svetnice

Svetniki delamo  
za ljudi

Bogdan Pogačar, 
svetnik NSi

Delo v lokalni politiki me je 
zanimalo že od malih nog, 
sam to dojemam kot prispevek 
posameznika k razvoju druž-
be in okolja. Pred 17 leti sem 
začel z delom v KS Duplica, 
kjer sem nekaj let opravljal 
funkcijo predsednika KS, od 
leta 2014 pa delujem kot ob-
činski svetnik.
Zgodovina mesta Kamnik je 
dolga že 790 let, nekoč je bilo 
poleg Ljubljane najpomemb-
nejše mesto na Kranjskem.
Kasneje je bil Kamnik po-
membno industrijsko mesto, 
po zamrtju večjih podjetij pa 
so na njihovih temeljih zrasla 
številna manjša uspešna pod-
jetja. V Kamniku se prepletajo 
številne uspešne zgodbe s pod-
ročja kulture, športa, podje-
tništva, turizma ... Da bi se 
uspešne zgodbe nadaljevale, 
moramo poskrbeti za varno in 
zdravo okolje z zgrajeno špor-
tno, prometno, rekreacijsko in 
komunalno infrastrukturo. V 
zadnjih desetih letih sem opo-
zarjal na nujnost zgraditve 
optičnega omrežja, ki bo iz-
boljšalo pogoje za življenje in 
delo naših prebivalcev ter tu 
delujočih podjetij. Vesel sem, 
da se v zadnjem času optika 
pospešeno gradi, in upam, da 
bo do konca mandata dostop-
na skoraj vsem gospodinjstvom 
v občini Kamnik.
Izzivi, ki v prihodnje čakajo 
občino Kamnik, pa so obnova 
dotrajane cestne infrastrukture 
ter nič manj nujna obnova za-
jetij in vodovodnih objektov, ki 
so pogoj za zagotavljanje 
zdravstveno ustrezne pitne 
vode, ki jo želimo piti iz pip v 
svojih domovih. Z naslova 
omrežnine, ki je namenjena 
predvsem za obnovo omrežja, 

objektov in naprav, se letno 
zbere več kot 250 tisoč evrov in 
ni razloga, da se vsaj polovica 
teh sredstev ne nameni v nujno 
obnovo vodovodnih objektov.
Na področju družbenih dejav-
nosti bo treba poleg gradnje 
OŠ Frana Albrehta v prihod-
nje sredstva nameniti tudi za 
dograditev omrežja rekreacij-
skih poti in športne infrastruk-
ture, ki si jo klubi ter športni-
ki, predvsem pa najmlajši, ki 
jih v šport in na pot zdravega 
načina življenje šele usmerja-
mo, zagotovo zaslužijo in jo 
potrebujejo. 
Za konec bi želel poudariti še 
nujnost gradnje nivojskih par-
kirišč na območju Zdravstve-
nega doma Kamnik, ker je 
trenutno stanje alarmantno. 
V kolikor ni zadostnih sredstev 
za izgradnjo nivojskega parki-
rišča, bi morali pristopiti k 
asfaltiranju makadamskega 
parkirišča in uvedbi časovno 
omejenega 3-urnega režima 
parkiranja. Ne moremo dovo-
liti, da starši z majhnimi otro-
ki, ostareli in bolni ljudje ni-
majo možnosti parkiranja v 
bližini zdravstvene ustanove.
Torej, izzivov je zagotovo več 
kot sredstev, zato je nujno, da 
pri določanju prioritet izhaja-
mo iz potreb, in ne iz želja.
Verjamem, da nam bo uspelo, 
ker skupaj zmoremo več!

Mnenje občinskega svetnika

Za višjo kakovost 
bivanja

(odziv na članek z naslovom 
Kamnik je zlata turistična de-
stinacija, objavljenem v 
Kamničan-ki 24. maja 2019)

Kamnik je zlata turistična de-
stinacija?
Seveda je, to nam pove že 
kontejnerski terminal ob obvo-
znici na južnem vhodu v mes-
to. Seveda je, to se kaže s ko-
vinskim stolpom na severnih 
obronkih starega mestnega je-
dra, katerega postavitev je pri-
kaz dvoličnosti države, saj je 
njegova namestitev »vzdrže-
valno delo«, kakršnemu so se 
uprle vasi z nekaj deset prebi-
valci, naše mesto tega ni bilo 
sposobno. Seveda je, to daje 
vedeti že nezmožnost nočne 
vizualne zaznave Alp iz Ka-
mnika, zaradi urbanistično 
povsem zgrešene industrijske 
cone KIK in njenih lastnikov, 
katerih smisel za osvetljevanje 
ni dorasel LED-tehnologiji. 
Seveda je, saj smo na avtobu-
sni postaji nameščene kultne 

in svetovno priznane Lupine, 
delo Nika Kralja, izdelane v 
nekdanjem industrijsko-obli-
kovalskem ponosu Kamnika, 
tovarni Stol, nadomestili z 
generično nemestno klopjo 
brez dodane vrednosti. Seveda 
je, ker imamo vzorno zašči-
ten in predstavljen ostanek 
srednjeveškega zidu, ki ga 
vsako leto obišče več tisoč 
azijskih turistov. Seveda je, 
saj ponoči s severa piha svež 
alpski veter z vonjem po zaž-
gani izolaciji. Seveda je, to 
daje vedeti točnost vožnje 
mestnega avtobusa, namenje-
nega peš turistom, ki ga 
ni.  Seveda je, saj ima ekolo-
ško letovišče, katerega ekologi-
ja se nahaja že in samo v 
imenu. Seveda je, saj je Zak-
lad narave lepo vzdrževan 
brez nedelujočih naprav in 
zmogljivosti.  Seveda je, saj, 
ironično, nadomešča zelenice 
z zelenimi tehnologijami. Se-
veda je, saj so od bistriškega 
turizma ostali le kamniti te-
melji.  Seveda je, saj smo moj-
stri pozidave brezplačnih 
športnih igrišč. Seveda je, saj 
imamo mestni hotel brez de-
lujoče kuhinje.
Kamnik je zlata turistična de-
stinacija? Seveda je, saj papir 
prenese vse.

Maks Lavrinc, Kamnik

Prejeli smo

Kamnik je zlata 
turistična 
destinacija

Češnjice – Občina Kamnik, Združenja borcev za vrednote 
NOB Kamnik - Komenda in KO NOB Tuhinj vabijo na spomin-
sko svečanost v Češnjice, ki bo v nedeljo, 9. junija, z začetkom 
ob 10. uri pri spomeniku padlim. Prisotne bodo pozdravili po-
džupan Sandi Uršič, podpredsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik Emil Grzinčič in predstavnika Velepo-
slaništev Združenih držav Amerike in Velike Britanije. Slav-
nostni govornik bo general Alojz Štainer. V kulturnem progra-
mu bodo nastopili Mestna godba Kamnik, Podružnična šola 
Zgornji Tuhinj in Kulturno zgodovinsko društvo Triglav. J. P.

Spominska slovesnost v Češnjicah

V zadnjem času se osebno in z 
ekipo NSi veliko ukvarjamo s sta
njem v slovenskem zdravstvu. 
Med drugim sem se pred krat
kim sestal s Koordinacijo zdrav
niških organizacij. Opozorili so 
me, da je stanje v slovenskem 
zdravstvu zelo resno.
Zgrožen sem nad ugotovitvijo, da 
v Sloveniji v digitalni dobi ne zna
mo prešteti pacientov, ki čakajo 
na zdravstveno storitev in ki zara
di nedopustno dolge čakalne 
dobe tudi umirajo. Čakalna doba 
ne sme biti nikoli tako dolga, da 
se bolniku med čakanjem zdrav
stveno stanje poslabša. NSi vse
skozi poudarja, da zgolj poveča

nje dotoka denarja v zdravstvo 
ne bo rešilo problema čakalnih 
dob. Nujne so korenite sistem
ske spremembe tudi v organiza
ciji, ne samo financiranju. Prva 
nujna poteza bi bil sprejem inter
ventnega zakona, s katerim bi 
odpravili zakonske spremembe, 
ki so bile sprejete v času ministri
ce Milojke Kolar Celarc. Z njimi 
je namreč še dodatno birokratizi
rala slovensko zdravstvo, neka
tere zapisane stvari pa so celo 
neizvedljive, kar dodatno frustri
ra slovenske zdravnike. 
V NSi predlagamo, da naj bo 
zdravniška licenca tista, ki zdrav
niku omogoča, da dela v kakršni
koli obliki želi. S tem bomo 
zdravnikom omogočili svobodo, 
da sami organizirajo svoj način 
dela. Za paciente je namreč po
membno le to, da je zdravstvena 
oskrba dostopna takoj in da ga 
plača zavarovalnica, ne pa, ali 
zdravnik dela v javnem ali zaseb
nem zdravstvu.
Matej Tonin, poslanec
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Razmere v slovenskem zdravstvu 
so zelo resne

Jasna Paladin

Kamnik – »Prometna situa-
cija na križišču Kajuhove in 
Kovinarske ceste (območje 
tovarne Eta, nekdanje tovar-
ne Svilanit in vrtca Snegu-
ljčica) je težavna in nevar-
na. Na tem območju so šte-
vilni pešci, predvsem šolar-
ji, obiskovalci knjižnice, 
obiskovalci prostočasnih 
dejavnosti v lokalih (npr. 
Šinšin), poleg njih pa tudi 
avtomobili (vrtec, dejavno-
sti v kompleksu Svilanit) in 
tovornjaki (Eta). Največji 
izziv za prometno ureditev 
na tem območju so spre-
menjene razmere okrog 

nekdanjega Svilanita – v 
poslovnih prostorih opuš-
čene tovarne je zdaj več 

različnih dejavnosti, več 
vhodov, več avtomobilov, 
veliko parkirišče pa je še 

vedno neurejeno,« pravi 
svetnica Ivanka Učakar 
(NSi), ki od občine na tem 
območju pričakuje večjo 
skrb za prometno varnost.
Na občini pojasnjujejo, da 
je makadamsko parkirišče v 
zasebni lasti družbe Svila-
nit Svila, zato ga občina ne 
more urediti, da pa bodo 
lastnike pozvali, naj pri-
merno uredijo dostop in iz-
stop s parkirišča na cesto. 
Občina bo za večjo varnost 
pešcev in kolesarjev na tem 
območju spremenila zaris 
parkirnih mest mimo tovar-
ne Eta Kamnik ter zarisala 
potek kolesarske poti. Naro-
čili bodo tudi potrebno do-
kumentacijo, ki bo predvi-
dela ukrepe za zmanjšanje 
hitrosti in prehode za pešce 
na Kovinarski cesti. Na pod-
lagi tega bodo določili in 
zarisali prehode za pešce. 
Še letos pa bodo prehod za 
pešce zarisali na Kovinarski 
cesti 10b.

Parkirišče je v zasebni lasti
Občina bo za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev izvedla nekaj ukrepov 
na območju Kovinarske in Kajuhove ceste.

Neurejeno parkirišče med Eto in Svilanitom večkrat 
povzroča nevarne prometne razmere. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Mekinje – Občina Kamnik 
je  uspešno kandidirala na 
javnem razpisu Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport, in sicer za sofinanci-
ranje investicij izgradnje 
LED-razsvetljave nepokritih 
športnih površin. Za prijav-

ljen projekt osvetlitev Stadi-
ona prijateljstva je bilo obči-
ni dodeljenih 100 tisoč 
e v r o v  n e p o v r a t n i h 
sredstev.  Investicija se bo 
predvidoma izvajala v je-
senskem času, sredstva s 
strani ministrstva pa morajo 
biti porabljena do novembra 
2019.

Sto tisočakov za 
razsvetljavo stadiona
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Jasna Paladin

Kamnik – Letno kopališče 
Pod skalco, ki ga upravlja 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, se bo odpr-
lo v petek, 7. junija, ob 13. 

uri, in kot je v navadi že 
vrsto let, bo kopanje tudi le-
tos prvi dan brezplačno.
Voda je ogreta na prijetnih 
25 stopinj Celzija, cene dnev-
nih in letnih vstopnic pa so 
med najnižjimi na sloven-

skih kopališčih z ogrevano 
vodo, zagotavljajo na Zavo-
du, kjer so tudi letos pripravi-
li sezonske vstopnice. Še da-
nes, v petek, 7. junija, so se-
zonske vstopnice za odrasle 
na voljo po trideset evrov (od 

8. junija dalje jih bodo pro-
dajali po štirideset evrov). 
Prodajajo jih na osrednji TIC 
točki na Glavnem trgu, na 
dan odprtja bazena pa na bla-
gajni bazena. 
Cena sezonske vstopnice za 
otroke od šestega leta, štu-
dente, upokojence, invalide 
ter brezposelne, prijavljene 
na Zavodu za zaposlovanje, 
pa je ves čas enaka – 25 evrov.
Kopališče bo predvidoma 
odprto do 1. septembra.

Bazen odpira svoja vrata
Kopanje bo prvi dan, v petek, 7. junija, od 13. ure dalje brezplačno.

Jasna Paladin

Kamnik – V projekt Ekošola 
so vključene vse osnovne 
šole v občini Kamnik in tudi 
največji Vrtec Antona Med-
veda Kamnik, zato se o po-
menu varovanja okolja in 
zdravega načina življenja 
učijo otroci že od malih nog.
Izredno vlogo pri tem, 
kakšne izkušnje in doživetja 
najmlajši dobijo v naravi, 
imajo koordinatorji in tisti 
iz ekovrtcev iz vse Slovenije 
so se letos na celodnevnem 
srečanju zbrali v Kamniku. 
»Pravilno je, da že od malih 
nog otroke učite o varovanju 
okolja, in to je svetla točka 
za to, da bo prihodnost dob-
ra,«  je zbrane nagovoril žu-
pan Matej Slapar in pouda-
ril pomen varovanja okolja v 
smeri trajnostne mobilnosti 
in spodbujanja lokalnega 
kmetijstva.  »Vsi skupaj se 
moramo zavedati in pred-
vsem ravnati v smeri, da oh-
ranjamo naše okolje in ga za 
naše zanamce zapuščamo 
takšnega, da bodo v njem ži-
veli kakovostno,« je še dejal 
in vlogo koordinatorjev opi-
sal kot izredno pomembno.
O tem, kako otroke učijo o 
varovanju narave, je sprego-
vorila tudi ravnateljica Vrtca 
Antona Medveda Kamnik 

mag. Liana Cerar. »V našem 
vrtcu z majhnimi koraki de-
lamo zelo velike stvari,« je 
poudarila. O programu Eko-
šola je spregovoril nacional-
ni koordinator mag. Gregor 
Cerar, nato pa so vsi prisluh-
nili predstavitvi rezultatov 
projektne teme Gozd kot 
igralnica in učilnica in eko-
akcijskemu programu Eko-
šola za vrtce za prihodnje 
šolsko leto.

Tradicionalni Veronikin 
festival
Kako se teorija odraža v 
praksi, so si zbrani lahko 
ogledali v popoldanskih 
urah na tradicionalnem 
otroškem Veronikinem fe-
stivalu, ki pa se je zaradi 
dežja iz Keršmančevega 
parka preselil v Športno 
dvorano Kamnik. 
Kljub temu pa nadomestno 
okolje ni prav nič zmotilo 
otroškega rajanja. Otroci so 
se skupaj s svojimi starši za-
bavali na različnih delavni-
cah in sodelovali v pestrem 
programu, ki so ga pripravi-
le njihove vzgojiteljice. 
Festival, ki je minil tudi v 
znamenju predstave z nas-
lovom Vile cvetličnice, si je 
ogledal tudi podžupan San-
di Uršič.

Gozd kot igralnica 
in učilnica
Vrtec Antona Medveda Kamnik je prejšnji teden 
v Domu kulture Kamnik gostil 13. srečanje 
koordinatorjev ekovrtcev Slovenije.

Župan Matej Slapar, ravnateljica Vrtca Antona Medveda 
Kamnik mag. Liana Cerar, nacionalni koordinator programa 
Ekošola mag. Gregor Cerar in koordinator programa 
Ekošola za vrtce Dane Katalinič / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Skupina Arriva 
Slovenija je uvedla novo hit-
ro avtobusno linijo Ka-
mnik–Ljubljana–Kamnik. 
Vozni red nove hitre linije, 
ki od 3. junija povezuje Ka-
mnik in Mengeš z Ljublja-
no, je prilagojen predvsem 
zaposlenim, ki dnevno mi-
grirajo v Ljubljano. Nova 

hitra linija vozi od ponedelj-
ka do petka s štirimi odhodi 
in povratki dnevno. Iz Ka-
mnika odpelje avtobus ob 6. 
uri, 7.30, 11.50 in 13.45, 
potnike pobira tudi v Men-
gšu (6.11, 7.41, 12.01 in 
13.46), povratki iz Ljubljane 
pa so ob 6.45, 8.30, 12.50 in 
14.40. Cena enosmerne vo-
zovnice je 3,10 evra, predvi-
den čas vožnje je 39 minut. 

Iz Kamnika v Ljubljano 
s hitro avtobusno linijo
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Visoška kronika se vrača domov na Visoko.  
Uprizoritev ob 100. obletnici  izida romana  
Ivana Tavčarja Visoška kronika.
Predstava na prostem.

Dvorec VISOKO pri Poljanah
PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic

Organizator: 
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Marija Kavčič

Laze v Tuhinju – V Tednu 
ljubiteljske kulture smo svo-
je glasbene moči združile 
članice dveh ženskih skupin 
– Citrarske skupine Domi-
nae z Gorenjskega pod 
mentorstvom prof. Damja-
ne Praprotnik in Ženske 
klape Kemelije iz Domžal z 
umetniškim vodjem Primo-
žem Leskovcem.
Na dveh skupnih koncertih 
z naslovom Strune sveta, 
glasovi morja – prvi je bil 17. 
maja v Kulturnem domu 
Laze v Tuhinju, drugi pa 18. 
maja v avli Mestne občine 
Kranj – smo predstavile res 
pestro paleto znanih melo-
dij z vsega sveta, s poudar-
kom na slovenski in dalma-
tinski ljudski in zabavni pe-
smi. Koncerta sta bila nene-
hen preplet zvena strun in 
ženskega vokala. 
Takšna raznolikost skladb je 
seveda že sama po sebi nare-
kovala koncept glasbenega 
potepanja, ki ga je prijetno 

vodila povezovalka gospa 
Darja Udir. Čisto samoumev-
no nam je, da sta Cvetje v je-
seni in citre nerazdružljiv 
par; da pa so lahko tako prijet-
ne za poslušanje tudi sodob-
ne popularne skladbe, zaigra-
ne s tem istim instrumentom 
– no, to je za marsikaterega 
poslušalca pozitivno presene-
čenje! Tudi kombinacija citer 
z vokalno dalmatinsko glasbo 
ali s slovensko popevko je ne-
kaj svežega in zanimivega ter, 
po odzivu poslušalcev sodeč, 
tudi precej všečnega. Če ne bi 
slišali, ne bi verjeli, kako lah-
ko citre čisto drugače zvenijo, 
kadar iz njihovih strun zveni 
Avsenikova glasba, kot takrat, 
ko so z njimi zaigrane dalma-
tinske pesmi. 
Vsi skupaj, tako glasbenice 
na odru kot občinstvo pod 
njim, smo doživeli dva res 
bogata glasbena večera in 
odšli domov polni prijetnih 
vtisov in občutij, hvaležni 
prstom, glasilkam in uše-
som za zmožnost tako lepih 
doživetij.

Strune sveta, 
glasovi morja
Citrarska skupina Dominae iz Kranja in Ženska 
klapa Kamelije iz Domžal sta v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture pripravili koncert tudi na 
Lazah v Tuhinju.

Moste pri Komendi – Mladinski pevski zbor OŠ Komenda 
Moste se je letos prvič prijavil na regijsko tekmovanje otro-
ških in mladinskih pevskih zborov. Za uspeh je najbolj za-
služna njihova zborovodkinja Marjeta Čimžar, ki prihaja iz 
Kamnika, prav tako Kamničan je tudi korepetitor Simon Ska-
lar, ki je mlade pevce spremljal s klavirjem. J. P.

Mladinskemu pevskemu zboru srebrno priznanje

Maša Likosar

Kamnik – Mešani pevski 
zbor (MePZ) Odmev Ka-
mnik pod vodstvom zboro-
vodkinje Anice Smrtnik je 
aprila v goste že pripeljal or-
kester Zarenitsa iz beloru-
skega glavnega mesta Minsk. 
Gostili so jih cel teden in 
poslušalcem pripravili skup-
ni koncert v kamniškem kul-
turnem domu. Tokrat jih je 
obiskal mlad zbor Pilsen Vo-
ice iz češkega mesta Plzen, 
ki ga vodi Lucie Hofmanová. 
»Sodelovanje z orkestrom 
Zarenitsa in zborom Pilsen 
Voice je plod uspešnih sode-
lovanj MePZ Odmev na 
mednarodnih dogodkih tako 
doma kot v tujini,« je pove-
dal Anže Burja, član MePZ 
Odmev Kamnik, in dodal: 
»Zbor stremi k temu, da se 
vsako leto poleg vseh doma-
čih projektov udeleži in ka-
kovostno pripravi na vsaj eno 
mednarodno tekmovanje, 
festival ali pa drugo delova-
nje v tujini, kar pripelje do 
gostovanja zasedb pri nas.« 
Sodelovanje je bilo, po bese-
dah Burje, v obeh primerih 
plod nekajmesečnega truda 
odbornikov in vodstva zbo-
ra. »Najprej je treba uskladi-
ti program in repertoar, do-

ločiti lokacije koncertov in 
pripraviti urnik vaj in doga-
janja. Potem so tu še nasta-
nitve in transport. Pomem-
ben vidik pa je seveda tudi 
predstavitev našega mesta 
in Slovenije, naše kulture, 
lepot dežele in načina življe-
nja. Ne nazadnje pa smo ne-
kaj časa namenili tudi dru-
ženju in spoznavanju vseh 
sodelujočih.« Sodelovanje 
se je v obeh primerih izka-
zalo kot dobro organizirano, 
kar so potrdili tudi gosti. 
»Vsi poznamo rek, da glas-
ba ne pozna meja in združu-
je. To je tudi moto vseh na-
ših sodelovanj. Poleg tega, 
da tako spoznamo veliko 

različnih kultur in pridobi-
mo veliko poznanstev, se na 
tak način krepimo tudi po 
znanju,« je pojasnil Burja. 
MePz Odmev Kamnik bo, 
tako kot je oktobra lansko 
leto obiskal Belorusijo, tudi 
Čehom vrnil obisk, tja se 
bodo odpravili septembra.
Za razliko od koncerta z Be-
lorusi je MePz Odmev Ka-
mnik za koncert s Čehi 
izbral lahkotnejši in bolj po-
pevkarsko obarvan pro-
gram. Pilsen Voice poleg 
klasičnega zborovskega pe-
tja krasi odlična interpreta-
cija sodobnih pop pesmi. 
Navdušili so z afriškimi in 
maorskimi ljudskimi pe-

smimi ter nekaterimi nape-
vi iz znanih muzikalov. 
Kamniški zbor je temu do-
dal še gospel in slovenske 
zimzelene melodije, zapeli 
pa so tudi črnske duhovne 
pesmi. Koncert se je zaklju-
čil s skupnim nastopom 
obeh zborov. Zapeli so če-
ško in slovensko ljudsko pe-
sem. »Po daljšem obdobju, 
ko poslušalcem nismo po-
nudili tovrstnega doživetja, 
so bili tokrat ti res navduše-
ni, česar nam po koncertu 
niso pozabili priznati. Zado-
voljni pa smo bili tudi mi, 
saj radi zapojemo pesmi, ki 
so ljudem blizu,« je ob kon-
cu dejal Anže Burja. 

Zimzeleno obarvan koncert
Mešani pevski zbor Odmev Kamnik je skupaj z gostujočim zborom Pilsen Voice iz Češke v Domu 
kulture Kamnik pripravil koncert z naslovom S Češke v Kamnik. Zbora sta se predstavila s 
samostojnim in skupnim programom.

Skupni nastop Mešanega pevskega zbora Odmev Kamnik in zbora Pilsen Voise iz Češke 

Jasna Paladin

Kamnik – Medobčinski mu-
zej Kamnik se je pridružil 
skupnemu projektu gorenj-
skih muzejev z naslovom 
Neverjetne gore, ki muzeje 
povezuje z gorami. V vsa-
kem muzeju so pripravili 
zanimivo razstavo, v kateri 
izpostavljajo presežke, zgod-
be in predmete, povezane z 
gorami. Razstavo v Kamni-
ku so naslovili Na planincah 

luštno biti in govori o Veliki 
planini. V sklopu projekta je 
nastala tudi Gorenjska mu-
zejsko-planinska transverza-
la. Vanjo je vključenih šest 
muzejev in 23 planinskih 
vrhov oziroma koč. Poho-
dniki naj bi jo prehodili v 
letu dnu, pri tem pa zbirali 
žige vrhov, postojank in mu-
zejev in vpisovali gesla v 
knjižico oziroma vodnik. Ob 
koncu bodo prejeli eno od 
privlačnih nagrad.

Neverjetne gore v Kamniku

Janja Železnikar s knjižico muzejsko-planinske transverzale 
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www.pohistvo-dabor.si

· KUHINJE 
· VGRADNE OMARE
· DNEVNE SOBE 
· SPALNICE

Ne ponujamo velikih popustov, 
ampak smo

cenovno
najugodnješi.

Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81    I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si
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Igor Kavčič

Kamnik – Večer v Galeriji 
Miha Maleš pred dobrim te-
dnom dni je bil lep. Po-
memben, in če sklepamo po 
številnih obiskovalcih, tudi 
dolgo pričakovan. Pravza-
prav bi lahko rekli, da so na 
odprtje razstave likovnih del 
someščana slikarja, ilustra-
torja, grafika in oblikovalca 
Dušana Sterleta prišli vsi. 
Dušan ta čas ni 'le' najbolj 
prepoznaven kamniški li-
kovni ustvarjalec, ampak 
tudi vsestranski kulturnik in 
luciden opazovalec družbe-
nega bitja tako v domačem 
mestu kot v državi in v sve-
tu. Kar v svojem prepoznav-
nem umetniškem izrazu 
seveda beleži na platna, le-
sene plošče, papir … Župan 
Matej Slapar je bil v nagovo-
ru ob odprtju še kako jasen: 
»Dušan je Kamničan, ki raz-
mišlja s svojo glavo in vedno 
znova opozarja na anomali-
je, ki se dogajajo v družbi. Je 
naš priljubljen slikar, njego-

ve slike krasijo prenekateri 
kamniški dom in podjetje.«
A vendarle je sam dvomil, naj 
razstavlja v osrednji kamniški 
galeriji ali ne. Kasneje je po-
vedal: »Dolgo časa sem bil v 
dilemi. Na srečo je bila kusto-
sinja Saša Bučan dovolj 
vztrajna, spodbujali pa so me 
tudi domači.« Z njim se stri-
nja tudi Bučanova, ki je zbra-
nim poudarila: »Mislim, da 
se nihče izmed nas, razen 
njegovih ožjih kolegov in 
družine, ne zaveda, kako ši-
rok je njegov opus, zato je 
bilo težko izbrati dela, ki bi 
Dušanovo slikarstvo orisala 
kolikor toliko dobro. V 
ospredje sem tako postavila 
človeka, figuro, ki je stalnica v 
njegovem ustvarjanju, temu 
se posveča tudi v svojem raz-
mišljanju – o človeku, o dob-
rem in slabem v njem, o od-
nosih, o odmevih bivanja.«
Razstavo so pripravili v Me-
dobčinskem muzeju Ka-
mnik, v okviru katerega de-
luje galerija. Sterle se je zah-
valil vsem, ki so pripomogli 

k postavitvi, v prvi vrsti Ma-
tevžu Kirnu iz podjetja Kal-
cit, ki je omogočil izdajo lič-
nega kataloga, oblikoval ga 
je Vladimir Ristič, ter obča-
nom Kamnika. »Seveda gre 
zahvala občini, ki je razstavo 
podprla; predvsem pa obča-
nom, saj je občina tista, ki 
za pravo stvar da 'le' t. i. 
štempelj,« je v duhovitem 
tonu povedal Sterle.

Bogat likovni svet
Na ogled je več kot sedemde-
set likovnih del. V prvem 
prostoru nas najprej navdu-
šijo zgodnejša dela iz sedem-
desetih let prejšnjega stoletja 
in cikel Lutke. Preden pride-
mo v osrednji prostor galeri-
je, v sobo vsakdanjih trenut-
kov posamičnih življenj, kot 
o postavitvi pomembnega 
Sterletovega motivnega opu-
sa razmišlja Bučanova, pa 
postanemo še v 'umetniko-
vem ateljeju', kjer se lahko 
zatopimo v Dušanovo široko 
paleto tehnik in vsebin, ki bi 
sicer ne našle povezave v ga-

lerijskem prostoru, ki je pre-
majhen za Sterletovo široko 
likovno zgodovino. 
Atelje je pravi likovni babi-
lon. Na stenah okrog mize, 
na kateri so barve, čopiči, 
knjige, poleg pa na stolu de-
lovna halja, so slike različnih 
motivov, formatov in tehnik 
... »Atelje je moj inkubator, 
valilnica, v njem se vse doga-
ja, zato je tu postavitev del 
tako raznolika. S tem nisem 
želel opozarjati na svoj likov-
ni razvoj, nasprotno – skozi 
slike predstavljam svoja raz-
lična gledanja na umetnost, 
ne le v idejnem, ampak tudi 

tehnološkem smislu. Rad 
eksperimentiram, razisku-
jem, zanimive so mi vsaka 
pika, črta, lisa ... « 
V osrednjem prostoru se 
srečamo z deli, na katerih 
Sterle vpeljuje vsebine 
vsakdana na način, da v nas 
obudi drobne trenutke, ki 
jih tudi sami srečujemo, 
smo del njih ali zgolj njiho-
vi opazovalci. Pred nami so 
otroci ob pogovoru, igri, par 
ob srebanju jutranje kave, 
posamezniki, ki posedajo, 
branjevke, knjižni molji na 
sejmu, kolesar, sprehajalci 
po dežju …

Dušan Sterle se tokrat raz-
daja predvsem v figuri in 
kot pravi kustosinja Saša 
Bučan: »Sterletova likovna 
pot je po vsebinski plati ne-
kakšna vizitka, kronika 
družbe in posameznika, po-
klon naravi, s strogo likov-
no-tehnične plati pa neneh-
no potepanje, hlastanje po 
eksperimentiranju in ne-
nehno neutrudno beleženje 
lastnega in širšega družbe-
nega bivanja.« Kamničani 
in vsi ljubitelji likovne 
umetnosti boste to na raz-
stavi v Galeriji Miha Maleš 
vsekakor prepoznali.

Čas v sliki
Pod drobnogledom časa je naslov razstave likovnih del kamniškega slikarja 
Dušana Sterleta, ki bo vse do oktobra na ogled v Galeriji Miha Maleš.

Življenje v dveh vrstah, kot ga vidi Dušan Sterle / Foto: Igor Kavčič

www.visitkranj.com
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RUDI BUČAR 
in ISTRABEND

ANDREJ 
ŠIFRER: 
40 LET NOROSTI

23
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BRADE

do 7. junija
cenejše vstopnice

do 15. junija
cenejše vstopnice

Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.
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Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.flebaven.si

LAHKOTEN 
KORAK ZA   
 ZDRAVE   
 VENE

UKREPAJTE 
ZDAJ! mikronizirani diosmin

filmsko obložene tablete, 500 mg
tablete, 1000 mg

Flebaven z eno tableto na dan: 
 olajša bolečine v nogah, 
 zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje,
 omogoča cenovno dostopnejše zdravljenje.

Naj vas bolečine v nogah ne ustavijo na vaši poti. 
Preprečite napredovanje kronične venske bolezni.

735C-2019_FLEBAVEN-500-1000mg_ad-259x191_SI.indd   1 22. 05. 2019   10:49:24

Jože Arko

Duplica – Srečanje, ki ga je 
organiziralo  Društvo Dogo-
dek Kamnik z donatorji, je 
bilo na nogometnem igrišču 
na Duplici. S srečanjem 
smo želeli pokazati spoštljiv 
odnos do sedanjih in pred-
vsem nekdanjih vrhunskih 
športnikov ter njihovih do-
sežkov. Znano je tudi, da 
šport krepi vrednote, kot so: 
ekipni duh, prijateljstvo, 
spoštovanje nasprotnika in 
pravil, delovne navade, red 
in disciplina.
Po predtekmi mladih nogo-
metašev NK Virtus in NK 
Kamnik je bil osrednji dogo-
dek nogometna tekma v ma-
lem nogometu na travi, ki se 
je končala z rezultatom 10 : 
5. Športniki in medijske ose-
be so bili razdeljeni v dve 
skupini. Izkazalo se je, da je 
bila ena občutno boljša, saj 
je slavila z rezultatom 10 : 5. 
Tri zadetke ali več so doseg-
li: Ernest Prišlič, Andreja 
Mali in Nani Matjašič. Med 
strelce so se vpisali tudi: 

Tone Zakrajšek, Aco Šuštar, 
Jaka Hvala, Mirnes Šišič, 
Matej Kregar in Gušti. 
Letos so se dogodku pridru-
žili nekdanji reprezentanti v 
nogometu, smučanju, smu-
čarskih skokih, biatlonu, 
smučarskih tekih, hokeju 
ter glasbeniki, politiki, špor-
tni novinarji in drugi: Bojan 
Križaj, Jani Grilc, Jaka Hva-
la, Andreja Mali, Klemen 
Bauer, Matej Tonin, Ernest 

Prišlič, Darko Domadenik, 
Gregor Židan, Andrej Lani-
šek, Aljuš Pertinač, Aco Šu-
štar, Tone Zakrajšek, Novi-
ca Gavrilovič, Stane Kregar, 
Mirnes Šišić, Janez Kršinar, 
Tomaž Strgar, Matej Kre-
gar, Jure Stopar, Nani Ma-
tjašič, Miha Guštin - Gušti, 
Lovro Planko, Jure Grkman, 
Pavle Juhant, Janez Zelnik, 
Tomaž Klemenčič, Andrej 
Omovšek, Tomaž Hrovat, 

Borut Pangeršič, Franc 
Pestotnik - Podokničar, 
Franci Kramar, Dušan Bo-
žičnik.   
Prisotni so s trenutki tišine 
počastili spomin na prezgo-
daj preminulega udeleženca 
srečanj Simona Lorberja. 
Prireditev je domiselno po-
vezoval Damjan Krmavnar.
Hvala sponzorjem, ki so 
nam omogočili uspešno iz-
vedbo prireditve.

Srečanje športnikov
Športniki in medijske osebnosti Slovenije so se letos na Kamniškem srečali že petnajstič.

Udeleženci letošnjega srečanja športnikov in medijskih osebnosti Slovenije / Foto: Jože Zupin

Jasna Paladin

Kamnik – Ferry Souvan je 
bil rojen 1. maja leta 1919 
očetu Leonu Souvanu, zna-
nemu slovenskemu trgovcu 
in lastniku gradu s pose-
stvom v Volčjem Potoku, ter 
materi Heleni Sponer, 
gospodarni in preudarni 
poznavalki sodobnih nači-
nov kmetovanja. Umrl je 31. 
oktobra 1974 in je pokopan 
v družinski grobnici na 
Homcu. 

Tam, kjer murke cveto
V slovensko zavest so se ne-
izbrisno vtisnila njegova be-
sedila za prve Avsenikove 
uspešnice, kot denimo Tam, 
kjer murke cveto, Večer na 
Robleku, Na mostu in števil-
ne druge, imel pa je tudi 
neprecenljiv delež pri pora-
janju zlate dobe slovenske 
popevke. 
V Medobčinskem muzeju 
Kamnik in v Arboretumu 

Volčji Potok so v poklon sto-
letnici Ferryja Souvana in 
njegovemu nekoliko spre-
gledanemu prispevku k slo-
venski nacionalni identiteti 
pripravili razstavo. 
Odprtje bo v Medobčinskem 
muzeju Kamnik v okviru 
Muzejske poletne noči v Ka-
mniku v soboto, 15. junija, 
ob 20. uri v salonu gradu 
Zaprice. Sledil bo koncert 
zasedbe pevke Neže Drob-
nič in kitarista Matica Smol-
nikarja Belin. Izvedli bodo 
tudi nekaj skladb z besedili 
Ferryja Souvana. 
Poletno noč bo uvedla dru-
žinska delavnica kiparke 
Nine Koželj na temo vinil-
nih plošč. Po muzejskih 
zbirkah bo udeležence po-
peljala Janja Železnikar. 
Razstava z naslovom Ferry 
Souvan 100 bo na Zapricah 
na ogled do 10. oktobra, del 
pa si jo bo mogoče ogledati 
tudi v Arboretumu Volčji 
Potok. 

Stoletnica  
Ferryja Souvana
Letos beležimo stoto obletnico rojstva 
slovenskega besedilopisca, skladatelja, 
harmonikarja in podjetnika Ferryja Souvana. 
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Poletje v Kamniku

Mestno kopališče Kamnik

Č

KJE SI IZPOSODIM KOLO?
Sistem izposoje električnih koles vključuje šest 
postaj s terminali in trideset koles. Postaje so 
razporejene po širšem središču Kamnika: 
• pri nakupovalnem centru (Qlandia), 
• v neposredni bližini pošte na Duplici, 
•  na Železniški postaji Kamnik (postaja bo 

postavljena poleti 2019), 
•  v bližini Knjižnice Franceta Balantiča, Glasbe

ne šole Kamnik in OŠ Toma Brejca, 
• na glavni avtobusni postaji, 
• pri Domu kulture Kamnik.
Vsaka postaja za izposojo koles je sestavljena 
iz terminala in desetih posameznih stojal za 
pri klepanje in polnjenje koles.

KAKO SI IZPOSODIM KOLO?
1. korak: registracija
Za uporabo sistema Kamkolo je potrebna ose
bna registracija uporabnika. Uporabnik mora 
najprej opraviti delno registracijo na terminalu 
ali v mobilni aplikaciji MiCycle.
Uporabniške podatke oziroma kartico za izpo
sojo koles uporabnik nato prevzame na osrednji 
TIC točki na Glavnem trgu, kjer tudi podpiše 
pogodbo ter plača letno članarino deset evrov.

2. korak: vsakodnevna uporaba
Uporabnik se registrira le enkrat letno. Ko 
enkrat ima uporabniške podatke, si lahko z 
njimi neposredno na terminalu izposodi kolo. 
Po opravljeni prijavi lahko sistem uporablja z 
upoštevanjem časovne omejitve 14 ur v posa
meznem koledarskem tednu.
Na terminalu si je kolo mogoče izposoditi z 
uporabniškimi podatki ali s posebno kartico, ki 
jo uporabnik prevzame na izdajnem mestu ob 

plačilu članarine in podpisu pogodbe. Terminal 
uporabnika vodi po korakih. Na terminalu bo 
jasno razvidno, katera kolesa so na voljo ter 
koliko ima katero kolo napolnjeno baterijo. Ko 
želi uporabnik kolo vrniti, ga zapelje h kateri
koli postaji in ga tam priključi nazaj v sistem. S 
tem je kolo na voljo drugim uporabnikom.
UPORABA KOLESA JE BREZPLAČNA. 

KOLIKO ČASA IMAM LAHKO  
IZPOSOJENO KOLO?
Uporabniku bo v posameznem koledarskem 
tednu skupaj na voljo 14 ur izposoje koles v 
sistemu. Časovno razpoložljivost za tedensko 
uporabo sistema uporabnik prilagodi svojim 
potrebam. Če uporabnik v tekočem tednu po
rabi ves razpoložljivi čas, do storitve ni upravi
čen do naslednjega koledarskega tedna, ko se 
mu uporabniška kartica ponovno aktivira. Po 
preteku časa bo upravitelj uporabnika po zval, 
naj kolo vrne na eno od postaj. Koliko ur je 
uporabnik že porabil, bo razvidno na terminalu 
po vpisu uporabniških podatkov in v mobilni 
aplikaciji MiCycle. Cilj sistema je namreč, da si 
uporabnik izposodi kolo za posamezno vožnjo, 
in ne za določeno časovno obdobje.

KDO LAHKO UPORABLJA KAMKOLO?
Uporabniki storitev sistema Kamkolo so lahko 
vse fizične osebe, starejše od 14 let. Za osebe, 
ki še niso polnoletne, mora pogodbo podpisati 
tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

KAJ ČE SE KOLO POKVARI ALI ČE OPAZIM,  
DA SISTEM NE DELUJE?
V primeru poškodbe kolesa in okvare sistema 
naj uporabnik pokliče na telefonsko številko: 
069 970 269.

KJE DOBIM VEČ INFORMACIJ?
Dodatne informacije so vam na voljo na spletni 
strani www.kamkolo.si, na FBstrani  
@kamkolo, na elektronski pošti info@kamkolo.
si, na osrednji TIC točki na Glavnem trgu ter na 
telefonski številki 031 388 324.

Kamkolo je tu!
V Kamniku bo 8. junija zaživel sistem izposoje električnih koles, ki so se  
v številnih mestih izkazala kot koristna alternativna prevozna sredstva.  
Sistem občanom in obiskovalcem prinaša brezplačno izposojo kolesa. S tem  
se Kamnik pridružuje tistim mestom, ki se zavedajo skrbi za čisto okolje in  
za zdravje prebivalcev.

Uradno odprtje bo v soboto,  
8. junija, ob 9. uri. Takrat bo  
potekal tudi praktični prikaz, 
kako poteka izposoja koles. 

KLJUČNE INFORMACIJE
OBRATOVALNI ČAS KOPALIŠČA KAMNIK
V času od 7. junija do 23. junija
Ponedeljek–petek: 13.00–18.00 
Sobote in nedelje: 10.00–20.00

Od 24. junija do predvidoma 1. septembra
Ponedeljek–petek: 10.00–18.00 
Sobote, nedelje in prazniki: 10.00–20.00

V primeru slabega vremena je kopališče 
zaprto.

CENIK KOPALIŠČA KAMNIK
Delavniki
•  Odrasli – celodnevna vstopnica: 3,50 evra, 

popoldanska vstopnica: 2,50 evra
 •  Učenci, dijaki in študenti – celodnevna  

vstopnica: 2 evra, popoldanska vstopnica:  
1,50 evra

•  Otroci do 6. leta starosti – celodnevna in 
popoldanska vstopnica: 1 evro

•  Družinska (do dva odrasla in otroci do 15. leta 
starosti ) – celodnevna vstopnica: 7 evrov

Sobote, nedelje in prazniki
•  Odrasli – celodnevna vstopnica: 5 evrov, 

popoldanska vstopnica: 3,50 evra
•  Učenci, dijaki in študenti – celodnevna  

vstopnica: 3,5 evra, popoldanska vstopnica: 
2,50 evra

•  Otroci do 6. leta starosti – celodnevna  
vstopnica: 1,50 evra, popoldanska vstopnica: 
1 evro

•  Družinska (do dva odrasla in otroci do 15. leta 
starosti) – celodnevna vstopnica: 10 evrov

Sezonske vstopnice 
•  Odrasli: 40 evrov, pred 7. junijem in po  

29. juliju: 30 evrov
•  Otroci, študenti, upokojenci, invalidi ter  

brezposelni, prijavljeni na Zavodu za  
zaposlovanje: 25 evrov

•  Otroci do 6. leta starosti: 10 evrov

Popoldanska vstopnica velja od 15. ure dalje, dru
žinska vstopnica velja za največ dva odrasla in otro
ke do 15. leta starosti. Za nakup sezonske vstopnice 
je potrebna fotografija imetnika. Za izdelavo nove 
sezonske vstopnice je treba doplačati 5 evrov. 

VABLJENI NA KOPALIŠČE KAMNIK
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VSAK PETEK
V JULIJU IN AVGUSTU

MED 18. IN 24. URO
V PARKU EVROPA

Poleti je vsak petek Kul petek
Posebno pester bo letošnji uvod v sezono Kul petkov,  
saj bo dogajanje kot uvod v kolesarski Maraton Alpe obiskal  
tudi Robi Kranjec.

Kamnik je prestolnica  
mikropivovarstva

Nastopajoči na Kul petkih
5. 7.   BEER BELLY (irska glasba ) in obisk ROBIJA 

KRANJCA
12. 7.  DAMAČICA (etno, folk, blues) 
19. 7. ARITMIJA (indijska glasba ) 
26. 7. MONO BAND (Police in Sting cover band)
2. 8. MALI OGLASI (country, folk, rock) 
9. 8.  Kamfest Kul petek: BLUE ANGEL GANG  

(pop, rock, soul) 
16. 8. Kamfest Kul petek: KONTRABANT
23. 8.  ŠINOBUSI (blues, soul, stari rock glasba) 
30. 8. SKALP (pop, rock glasba) 

Tudi letos bo dišalo iz Parka Evropa. Kulinarična prireditev Kul 
petek bo že tretje leto zapored razvajala brbončice številnih 
obiskovalcev. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik kot 
organizatorji priljubljene poletne prireditve za letos obljubljajo 
nekaj novosti. 

Tri novosti
Prvič, prireditev bo potekala celotno poletje – od prvega petka 
v juliju do zadnjega petka v avgustu. »Lani smo namreč zaznali, 
da so obiskovalci Kamnika v času od konca Kamfesta do Dnevov 
narodnih noš in oblačilne dediščine pogrešali pestro dogajanje. 
Zato smo se odločili, da se od Kul petkov poslovimo šele konec 

avgusta,« pojasnjuje direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo 
Kamnik dr. Tomaž Simetinger. 
Druga novost je, da bo dogajanje na željo številnih obiskovalcev 
prireditve podaljšano za eno uro. Tako bo iz Parka Evropa dišalo 
od 18. ure do polnoči. 
Tretja novost pa je, da bo dogajanje spremljal še dodatni 
program. »Ideja je padla po lanskem obisku kantri plesalcev 
iz plesne šole Wild West, ki so obiskovalce navdušili ne samo s 
plesom, ampak tudi s poučevanjem plesa,« pojasnjuje dr. Tomaž 
Simetinger, ki pa vsega dodatnega programa še ne želi napove-
dovati. 

Prvi Kul petek bo kolesarski
Vsekakor pa je že jasno, da bo pestro že ob odprtju sezone Kul 
petkov 5. julija, saj bo to tudi uvod v kolesarski Maraton Alpe, 
ki bo potekal v nedeljo, 7. julija. Prireditev v Parku Evropa bo 
obiskal eden najboljših slovenskih smučarskih letalcev Robi 
Kranjec, ki je ravno letos zaključil svojo zelo uspešno tekmovalno 
pot. Robiju Kranjcu boste obiskovalci lahko prisluhnili v prijetnem 
pogovoru. Na prireditvi, ki bo posvečena kolesarstvu, bodo tek-
movalci lahko tudi prevzeli štartne številke za Maraton Alpe.
Stalnica Kul petkov bo tudi letos prvovrstna hrana, ki jo bodo 
gostinci pripravili pred očmi obiskovalcev. Vrnile se bodo tudi 
lanske in predlanske uspešnice, kvalitetna glasba in lep ambient, 
v katerem bo hrana postrežena. 
Ravno zato, ker so kvalitetna hrana in pijača skupaj z dobro 
glasbo popolna kombinacija, bodo tudi letošnji kulinarični petki 
»kul«. Dobrodošli na Kul(inaričnih) petkih.

Kamnik je mesto, ki se lahko pohvali s kar 
štirimi mikropivovarnami. Med največjimi 
sta Maister Brewery in Pivovarna Mali 
grad, hitro pa rasteta tudi Barut Brew-
ing and Blending in Domača pivovarna 
pod Menino. Ti so sedaj združili moči 
ter v sodelovanju z Zavodom za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in ekipo 7 samu-
rai pripravili Kamniški festival piva: Kjer 
se Alpe končajo in dobro pivo začne. 
Obiskovalci bodo 14. junija 2019 od 
16. ure dalje na Glavnem trgu uživali v 
vseh pivih teh štirih kamniških pivovarn 
in še od šestih drugih priznanih mikropiv-
ovarn. V Kamnik tako pridejo tudi Hops-
brew, HumanFish, Green Gold Brew-
ing, Pelicon, Reservoir Dogs in Ressel. 
Kulinarično nas bodo razvajali 7 Burger, 
Mangoop Burgers 'n' stuff in Mojčine 
dobrote.
»Veseli smo, da smo lahko združili moči 
s priznanimi kamniškimi pivovarji ter 
skupaj pripravili Kamniški festival piva,« 
pravi direktor Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simet-
inger in dodaja: »Verjamem, da bomo 
s tem dogodkom upravičili status 
mikropivovarniške prestolnice.«
Dogajanje bo popestrila glasbena sku-

pina The Dreams, ki bo igrala blues, jazz 
in rock, preigravala pa bo tudi uspešnice 
ene največjih tako imenovanih southern 
rock skupin The Allman Brothers Band. 
The Dreams so pred leti posneli tudi 
koncertni album in avtorski prvenec, nas-
topali pa so tudi že z Vladom Kreslinom, 
Tinkaro Kovač in Matevžem Šaleharjem 
- Hamom.

Posebni gostje Kamniški festival piva pa 
bodo ljubitelji motorjev Gold Wing iz 
celotne Evrope, ki bodo festival obis-
kali okoli 21. ure v okviru atraktivne 
nočne vožnje z lučkami. Motoristi 
se bodo namreč od 13. do 16. junija 
zbrali na evropskem srečanju, ki bo 
v organizaciji Združenja Gold Wing 
Slovenija potekal v Slovenia Eco Re-
sortu. Obiskovalci Kamniškega festivala 
piva si bodo lahko motorje tudi pobližje 
ogledali. Organizatorji vabijo obiskov-
alce tudi na tako imenovano Parado 
narodov v soboto, 15. junija, ko se 
bodo motoristi, združeni po državah, 
popeljali po Kamniku in okolici.
»Celotno dogajanje 14. junija bo iz-
redno zanimivo,« napoveduje dr. Tomaž 
Simetinger in dodaja: »Navdušilo bo 
ljubitelje piva, ljubitelje bluesa in rocka 
ter tudi ljubitelje motorjev. Vesel sem, da 
smo lahko z različnimi partnerji združili 
moči in poskrbeli za zanimiv dogodek. 
Nadejam se, da bo takšnih sodelovanj v 
prihodnosti še več.«
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Koledar poletnih dogodkov

JUNIJ
5. 6.–8. 6., Motnik in Kamnik

Križnikov pravljični festival Jenkret je biv ... 
Več na www.kam.sik.si in www.motnik.net
Organizator: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

PETEK, 7. 6.  
10.00, Velika planina

Odprtje Preskarjevega muzeja 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

13.00, Letno kopališče Kamnik

Odprtje kopališča Kamnik
Na dan odprtja je kopanje brezplačno. 

18.00, Arboretum Volčji Potok

Slovenski dan vrtnic
Prijeten poletni večer je najlepše preživeti v družbi dišečih 
lepotic – vrtnic.

SOBOTA, 8. 6.  
7.00, od Glavnega trga v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah

Pohod ob reki, ki povezuje
Organizatorji: Modre novice, Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik in Zavod za šport in rekreacijo Domžale

9.00, Glavna avtobusna postaja Kamnik

Odprtje sistema KAMKOLO, 
Uradno odprtje sistema izposoje električnih koles in praktični 
prikaz uporabe sistema

10.00, Odbojkarska igrišča Pod skalco

Beach volley, season opening 
Organizator: OK Kamnik

11.00, Arboretum Volčji Potok

Otroška delavnica: Izdelovanje mandal
Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava. 
Organizator: Zasebni vrtec Zarja

18.00, Letno kopališče Kamnik

Zabava z Milky Beer
Organizator: najemnik lokala pri kopališču

19.00, Dom kulture Kamnik

Nastop učencev plesa in baleta: Čebulček
Vstopnina: 5 EUR. Organizator: Glasbena šola Kamnik

20.00, Samostan Mekinje

Letni koncert Komornega pevskega  
zbora Šutna
Organizator: KD Komorni pevski zbor Šutna

NEDELJA, 9. 6.  
Od 9.00, Odbojkarska igrišča pod Skalco

Odbojka na mivki: regijski turnir 
Organizator: OK Kamnik

 
15.00, Arboretum Volčji Potok

Srečka nosečka
Specifična vadba za vse bodoče mamice. Vadba je brezplačna. 
Obvezna prijava. 

TOREK, 11. 6.  
19.30, Dom kulture Kamnik

Drama SNG Maribor: Glorious!
Glasbena komedija. Vstopnina: 15 EUR/12 EUR upokojenci, 
mladi do 25. leta starosti

SREDA, 12. 6.  
18.00, Samostan Mekinje

Predavanja o zgodovini samostana Mekinje –  
Vzgojno-izobraževalna dejavnost mekinjskih 
uršulink pred drugo svetovno vojno
Organizator: Javni zavod Mekinjski samostan

PETEK, 14. 6.  
16.00, Glavni trg

Kamniški festival piva
Organizatorji: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik,  
7 Samurai, Barut Brewing & Blending, Maister Brewery, 
Pivovarna Mali grad in Domača pivovarna pod Menino

Okoli 21.00, Okoli 21.00, Glavni trg

Nočna vožnja motoristov z motorji Gold Wing
Posebni gostje Kamniškega pivovarskega festivala bodo 
ljubitelji motorjev znamke Gold Wing.

SOBOTA, 15. 6.  
8.00, igrišče Vila na Duplici

790 minut košarke 
Organizator: Košarkarski klub Kamnik 

10.00, start pri Termah Snovik

14. kolesarski vzpon Terme Snovik-GTC  
902 Črnivec
Več o dogodku: www.td-tuhinjskadolina.si.  
Organizira: TD Tuhinjska dolina

11.00, Arboretum Volčji Potok

Otroška delavnica: Izdelovanje ladjic  
iz naravnih materialov 
Organizator: Zasebni vrtec Zarja

11.00, Arboretum Volčji Potok

Družinska telovadba 
Na družinski telovadbi združimo otroške igre ter različne  
krepilne vaje za odrasle. Obvezna prijava.

18.00, grad Zaprice

Muzejska poletna noč v Kamniku 
Organizator: Medobčinski muzej Kamnik

20.00, Dom kulture Kamnik

Raks Bayani 2019 
Za naročilo vstopnic pošljite e-pošto na:  
kuod.bayani@gmail.com. Organizator: Kuod Bayani

SREDA, 19. 6.  
14.00, Zdravilni gaj Tunjice

Zdravje za vse 
Obvezne prijave na katja.jelovcan@zdkamnik.si 
Organizator: Center za krepitev zdravja

17.00, Samostan Mekinje

Kulinarična delavnica: Kulinarična darila 
Obvezne predhodne prijave na mail info@samostanmekinje.si 
do zapolnitve mest, prispevek: 5 EUR.

19.00, Galerija Pogled

Odprtje razstave Maje Šubic 
Organizator: Medobčinski muzej Kamnik

PETEK, 21. 6.  
Okoli 12.00, med drugim Šolska ulica

Dirka po Sloveniji 
Trasa bo potekala skozi Tuhinjsko dolino, po obvoznici  
mimo Športne hale Kamnik in nato po cesti do Kranja čez  
Podgorje. Spodbujajte kolesarje v bitki za zeleno majico.  
Organizator:  KK Adria Mobil

21.30, Stari grad nad Kamnikom

Gorniški filmski večer 
Projekcija filma Down Wall, ki je na 13. Festivalu gorniškega 
filma dobil nagrado mesta Domžale. Prireditev poteka v okviru 
Pohodniškega festivala v Kamniško-Savinjskih Alpah.

SOBOTA, 22. 6.  
9.00, Terme Snovik

Utrip mladosti 2019 
Poleg prijetne osvežitve in vodnih vragolij v bazenu se 
boste lahko zabavali tudi s številnimi športnimi in  
družabnimi aktivnostmi, ki jih bodo za vas pripravili  
simpatični animatorji.

10.00, Zdravilni gaj Tunjice

Tehnike sproščanja 
Ob nakupu vstopnice za Zdravilni gaj je na voljo brezplačna 
delavnica tehnik sproščanja.

10.00, Arboretum Volčji Potok

Izdelava naravnega mila 
Na voljo bodo različni naravni dodatki za izdelavo mila.  
Ker je izdelava zelo preprosta, je delavnica primerna za vse 
starosti. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si. 

10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine  
Organizator: Velika planina, d. o. o.

17.00, Točilnica Mali grad

5. rojstni dan Pivovarne Mali grad
Organizator: Pivovarna Mali grad

NEDELJA, 23. 6.  
10.00, Arboretum Volčji Potok

Lutkovna delavnica 
Z animatorko Sonja Kononenko boste izdelali prapraribo, 
praprapolža ali pravljičnega junaka po svoji izbiri. Obvezna 
prijava na prireditve@arboretum.si.

10.00, Arboretum Volčji Potok

Nordijska hoja 
Prikaz pravilne hoje bo za vas izvedla fizioterapevtka in 
učiteljica nordijske hoje. Bodite primerno oblečeni in obuti  
ter s seboj prinesite palice za hojo. Obvezna prijava.

15.00, Arboretum Volčji Potok

Družinska joga
Joga za otroke in družine nas na zabavno igriv in zanimiv  
način vabi v svet jogijske vadbe, dihalnih tehnik in sproščanja. 
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

17.00 in 19.30, Dom kulture Kamnik

Poletna produkcija Plesnega kluba Šinšin 
Vsaka predstava traja 90 minut.  
Organizator: Plesni klub Šinšin

SOBOTA, 29. 6. 
Ura bo znana naknadno, Terme Snovik

17. tradicionalna Postrvijada

NEDELJA, 30. 6., Arboretum Volčji Potok 
15.00

Kuščarji kot hišni ljubljenčki 
Na delavnici boste spoznali kuščarje in nekatere izmed njih  
tudi pobožali. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

JULIJ
Vsak torek in četrtek 
Od 10.00, Atelje Narobe svet

Z glino je fino
Obvezne prijave v ateljeju ali na mail: mojca.zalik@gmail.com 
ali na telefon: 041 540 342 ( Mojca). Cena delavnice: 15€.

PONEDELJEK, 1. 7.  
7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja 
Vsak dan do 5. 7. Prijavnico izpolnite na spletni strani  
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub Utrip.

TOREK, 2. 7.  
10.00, Arboretum Volčji Potok

Z glino je fino 
Obvezne prijave v ateljeju, na e-naslov: mojca.zalik@gmail.com 
ali na telefon: 041 540 342 (Mojca). Cena delavnice: 15 EUR. 
Organizator: Atelje Narobe svet 

PETEK, 5. 7.  
18.00, park Evropa

Kul petek z Robijem Kranjcem
Uvod v letošnjo sezono Kul petkov bo poseben, saj bo to tudi 
uvod v Maraton Alpe, ki bo potekal 7. julija. Dogajanje bo  
obiskal eden najboljših smučarskih letalcev Robi Kranjec,  
ki mu boste lahko prisluhnili v kratkem pogovoru.  
Za glasbo bodo poskrbeli Beer Belly (irska glasba).  
Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in  
KD Alpe SIS

SOBOTA, 6. 7.  
10.00, Arboretum Volčji Potok

Spoznavanje eksotičnih živali 
Delavnica je brezplačna.  
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.
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Koledar poletnih dogodkov
10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

NEDELJA, 7. 7.  
9.00, središče Kamnika

13. Kolesarski maraton Alpe 
Organizator: KD Alpe SIS

PONEDELJEK, 8. 7.  
7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja 
Vsak dan do 12. 7. Prijavnico izpolnite na spletni strani  
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub Utrip

PETEK, 12. 7. 
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Damačica (etno, folk in blues  
glasba). Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik

SOBOTA, 13. 7.  
10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

11.00, Velika planina

Koktejl vikend na Veliki planini 
Organizator: Sladki kot

PONEDELJEK, 15. 7. 
7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja 
Vsak dan do 19. 7. Prijavnico izpolnite na spletni strani  
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub utrip

PETEK, 19. 7.  
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Aritmija (indijska glasba). 
Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

SOBOTA, 20. 7.  
10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

PONEDELJEK, 22. 7. 
Od 7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja
Vsak dan do 29. 7. Prijavnico izpolnite na spletni strani   
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub Utrip

PETEK, 26. 7. 
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Mono Band (Police in Sting  
cover band). Organizator: Zavod za turizem, šport in  
kulturo Kamnik

SOBOTA, 27. 7.  
10.00, Zeleni rob na Veliki planini

23. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

10.00, Arboretum Volčji Potok

Lutkovna delavnica 
Delavnica je brezplačna.  
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

PONEDELJEK, 29. 7.  
7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja 
Vsak dan do 2. 8. Prijavnico izpolnite na spletni strani  
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub Utrip

AVGUST
9. 8.–17. 8., Kamnik

Festival Kamfest 
Več na www.kamfest.org.  
Organizator: KD Priden Možic

Od 24. 8. do 25. 8., Terme Snovik

Etnološki dnevi 
Rdeča nit letošnje etnološke prireditve bo mlinarstvo.  
Več: www.td-tuhinjskadolina.si. Organizator: TD Tuhinjska dolina

VSAK TOREK IN ČETRTEK
Od 10.00, Atelje Narobe svet

Z glino je fino
Obvezne prijave v ateljeju ali na mail: mojca.zalik@gmail.com 
ali na telefon: 041 540 342 ( Mojca). Cena delavnice: 15€. 

PETEK, 2. 8.  
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Mali oglasi (country, folk, rock 
glasba). Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

SOBOTA, 3. 8.  
10.00, Arboretum Volčji Potok

Lutkovna delavnica 
Delavnica je brezplačna.  
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

11.00, Preskarjev muzej na Veliki planini

Dan trniča 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

Ura bo znana naknadno, Terme Snovik

Snovičkov festival
Tradicionalni Snovičkov festival je namenjen vsem malim  
in malo večjim nadobudnežem, ki se bodo v vročem  
avgustovskem dnevu hladili v bazenu, vozili po toboganu, 
uganjali vragolije ter se neizmerno zabavali s Palčkom 
Snovičkom. 

PONEDELJEK, 5. 8. 2019 
7.00, Letno kopališče Kamnik in okolica

UTRIP poletja
Vsak dan do 9. 8. Prijavnico izpolnite na spletni strani 
www.tk-utrip.si. Organizator: Triatlonski klub Utrip

PETEK, 9. 8. 2019 
18.00, park Evropa

Kul petek
Za glasbo bodo poskrbeli Blue Angel Gang (pop, rock, soul 
glasba). Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo  
Kamnik

SOBOTA, 10. 8. 2019 
10.00, Arboretum Volčji Potok

Spoznavanje eksotičnih živali  
Delavnica je brezplačna.  
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

NEDELJA, 11. 8. 
10.30, Preskarjev muzej na Veliki planini

Otroška delavnica: Pastirčkov dan 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

SREDA, 14. 8. 2019 
17.00, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Rudolfovi brki pa sablja pa konj 
Za delavnico se lahko prijavite v lončarskem ateljeju Narobe 
svet, Šutna 42, ali po e-pošti: mojca.zalik@gmail.com. Cena  
na osebo je 10 EUR (ogled Maistrove rojstne hiše pod  

vodstvom A. Juvan in delavnica z M. Žalik). Organizator:  
Atelje Narobe Svet in Rojstna hiša Rudolfa Maistra

ČETRTEK, 15. 8. 2019 
10.00, Velika planina

Vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

13.00, Velika planina

Veliki šmaren – maša v kapeli Marije  
Snežne 
Organizator: Župnija Stranje
PETEK, 16. 8.2019 
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Kontrabant. 
Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

SOBOTA, 17. 8. 2019 
10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

PETEK, 23. 8.2019 
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Šinobusi (blues, soul, stari  
rock glasba). Organizator: Zavod za turizem, šport in  
kulturo Kamnik

SOBOTA, 24. 8. 2019
10.30, Velika planina

Sobotni vodeni ogled Velike planine 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

PETEK, 30. 8.2019 
18.00, park Evropa

Kul petek 
Za glasbo bodo poskrbeli Skalp (pop, rock glasba). 
Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

SOBOTA, 31. 8. 2019 
10.30, Preskarjev muzej na Veliki planini

Otroška delavnica: Pastirčkov dan 
Organizator: Velika planina, d. o. o.

Pretecimo ga!

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

11. 
VERONIKIN TEK
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Poletje v Kamniku

Cvetlične iluzije v Arboretumu  
Volčji Potok
Do 31. oktobra 2019

Cvetlične iluzije si lahko razmišljujoče ogledujete in preverjate 
njihove perspektive v parku, v šotoru pri upravi in v razstavnem 
prostoru v pristavi. Ali res verjamete svojim očem? Je tisto, kar 
vidite, resnično? Ali je morda le videti tako?
Vstopili boste v cvetlični svet optičnih iluzij, kjer se boste na last-
ne oči prepričali, da vam oči včasih lažejo. Predstavili vam bomo 
nekaj preprostih trikov, ki smo jih ustvarili v Arboretumu Volčji 
Potok. Znašli se boste na stropu sobe, pogledali v navidezno 
neskončnost, odkrivali nove dimenzije prostora in uživali v navi-
dezni resničnosti. Seveda pa ne boste uživali le v iluzionističnih 
cvetlicah, temveč tudi v pravih cvetočih travnikih.

Utrip mladosti 2019
Ste željni vodne osvežitve in zabave?  
Z odprtjem poletne sezone v soboto,  
22. junija, se bo v Termah Snovik tudi  
uradno začela poletna kopalna sezona  
v zunanjem bazenu. 

Tri najpogostejša 
vprašanja o Kamfestu
Od leta 2004, ko je Kamfest potekal prvič,  
se je ta glasbeno-umetniški festival razvil  
v osrednjo točko poletja v Kamniku. 

Poleg prijetne osvežitve in vodnih vragolij v ba-
zenu vam bodo na voljo tudi številne zabavne 
športne in družabne aktivnosti, ki jih bodo za 
vas pripravili simpatični animatorji. 
Številne ustvarjalne in plesne delavnice s 
Palčkom Snovičkom bodo zagotovo razveselile 
otroke. Malce starejše obiskovalce pa bosta 
navdušila voden ogled Naj tematske poti 
leta 2018 ter Pohod od kmetije do kmetije s 
pokušino okusnih domačih dobrot.

BOSIH NOG PO NAJ TEMATSKI POTI 
LETA 2018
Ob 16. uri se boste lahko sprehodili po bosono-
gi poti, spoznali Kneippovo življenjsko filozofijo 
petih elementov zdravega načina življenja, 
se podučili o zeliščih, ki rastejo ob poti, in 
preskusili Kneippove oblive. Na poti pa vas bo 
pričakalo tudi manjše presenečenje. Doplačilo: 
10 evrov na osebo.

POHOD OD KMETIJE DO KMETIJE
Ob 9. uri se bomo v okviru Pohodniškega 
festivala Kamniško-Savinjskih Alp podali na 
pohod po Tuhinjski dolini. Na poti bomo obis-
kali lokalne kmetije in pokusili slastne domače 
dobrote. Doplačilo za pohod z degustacijami: 
10 evrov na osebo.
Pester in raznolik animacijski program s 
številnimi prireditvami pa se bo v Snoviku 
odvijal vse poletje.

POSTRVIJADA, 29. JUNIJA – KULINARIČNO 
DOŽIVETJE
Na 17. tradicionalni Postrvijadi boste lahko 
okušali sveže in slastne tuhinjske postrvi, ki jih 
bodo za vas pripravili pravi kuharski mojstri. 
Poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše. Ti bodo 
lahko ustvarjali na zabavni otroški kuharski 
delavnici. 

SNOVIČKOV FESTIVAL, 3. AVGUSTA –  
ZABAVNO DOŽIVETJE ZA VSO DRUŽINO
Vabljeni v družbo Palčka Snovička, ki bo 
poskrbel za pravo otroško zabavo z vodeno 
animacijo. Tradicionalni Snovičkov festival 
je namenjen vsem malim in malo večjim 
nadobudnežem, ki se bodo v vročem avgus-
tovskem dnevu hladili v bazenu, vozili po 
toboganu, uganjali vragolije ter se neizmerno 
zabavali s Palčkom Snovičkom. Otroke bodo 
obiskale tudi plišaste maskote in jih zabavale s 
svojimi vragolijami in različnimi plesi. 

ETNOLOŠKI DNEVI V TERMAH SNOVIK,  
24. IN 25. AVGUSTA
Rdeča nit letošnje etnološke prireditve bo 
mlinarstvo, ki je bilo v Tuhinjski dolini v 20. 
stoletju pomembna gospodarska dejavnost. 
Temelje za razvoj so omogočili številni vodni 
viri in ugodna lega za sejanje žit. Vabljeni na 
Etnološke dneve v Termah Snovik med vesele 
in prijazne domačine, ki se vsako leto znova 
trudijo, da obiskovalcem pričarajo utrip pretek-
losti Tuhinjske doline.

Organizator KD Priden Možic se vsako leto 
trudi, da bi pripravil odmeven program, in tako 
Kamfest v občini Kamnik predstavlja pomemb-
no kulturno in družabno stičišče tako za 
lokalno prebivalstvo kot obiskovalce, ki pridejo 
iz krajev zunaj Kamnika. Bolj ko se Kamfest 
bliža, bolj prihajajo do izraza tri najpogostejša 
vprašanja o letošnjem festivalu:

1. Kdaj bo Kamfest?
Kot običajno bo tudi letos festival potekal od 
drugega konca tedna v avgustu in do tretjega 
konca tedna v avgustu. Konkretneje: letos je to 
od 9. do 17. avgusta. Rezervirajte si teh devet 
dni za glasbene in umetniške užitke.

2. Kaj bo na Kamfestu?
Program bo ostal skrit približno do 19. julija, 
ko bo izšla posebna priloga Kamfest. V njej 
bo podroben opis celotnega dogajanja na festi-
valu. Spremljajte pa tudi spletno stran festivala 

www.kamfest.org in Facebook stran Festival 
Kamfest.

3. Kakšen bo plakat Kamfesta?
Organizatorji Kamfesta vsako leto presenetijo 
z inovativnim plakatom. V preteklosti je 
festival napovedoval polmehanski mamut, 
videli smo tudi Veroniko, ki jo je s kolaža 
ucvrla čez Kamnik, lani pa narodne noše, ki 
plešejo kankan. In letos? Tako kot program 
tudi vsebino plakata organizatorji za zdaj 
ohranjajo zase.

Dejstvo pa je, da se Kamfest vsako letos trudi 
stopiti iz okvirov in ponuditi nekaj več. »Nekaj 
drugačnega. Novega. Pa poleg vsega vseeno 
ohrani občutek prijetnosti, domačnosti. In pa 
seveda vedno malce tudi provocira. Ali bolje – 
draži. Mogoče celo spodbuja. Za v razmislek,« 
je lani ob pojasnilu vsebine plakata dejala 
njegova avtorica Katarina Gomez.

VODENI OGLEDI VELIKE  
PLANINE
Vsako soboto v poletni sezoni od 22. junija do  
24. avgusta od 10.30 do 13.30.

Informacije in rezervacije na info@velikaplanina.si  
in 01/8327 258.
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21.30 Dawn Wall

GORNIŠKI FILM 
NA STAREM GRADU
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ORGANIZIRAN BREZPLAČNI PREVOZ

Vsak, ki se rad spoprime s kolesarskimi izzivi 
in uživa v čudovitih razgledih, se rad ustavi v 
občini Kamnik. Medtem ko družine in manj 
zahtevni rekreativci uživajo na ravninski poti 
ob Kamniški Bistrici do Domžal, se tisti z več 
kondicije lahko podajo na zahtevnejše trase 
ali pa s kolesom obiščejo Veliko planino. 
Razgiban teren je tudi razlog, da se v Kamnik 
rada vrača dirka Po Sloveniji in da je to dom 
najtežje preizkušnje za rekreativne kolesarje, 
na kateri je nekoč slavil tudi Primož Roglič.

MARATON ALPE – 7. JULIJA
Trasa Maratona Alpe je ena izmed najlepših 
v Sloveniji. Če imajo drugi maratoni pogled 
na morje in mestna središča, ta nudi razgled 
proti najvišjim slovenskim vrhovom. Maraton 
Alpe za kolesarja ne predstavlja samo dirke, 
na kateri prevozi 130 kilometrov in prema-
ga več ko dva tisoč metrov višinske razlike, 
ampak nekaj več, pojasnjuje vodja maratona 
Janez Jarm: »Maratona se udeležujejo tako 
zelo dobro pripravljeni kolesarji, ki pripra-
ve začnejo, takoj ko se stopi sneg, kot tudi 
tiste vrste kolesarji, ki se maratona lotijo v 
počasnejšem tempu. Za vse pa je to doživetje 
v naravi, na kolesu.«
Kolesarji morajo premagati kar tri gorske prela-
ze – Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec, za-
radi česar maraton velja za največji kolesarski 
izziv v Sloveniji. A redni udeleženec Maratona 
Alpe Primož Pustotnik opozarja, da tekmoval-
ci od teh razgledov nimajo veliko: »V skupini, 
ki šteje od šeststo do sedemsto kolesarjev, ne 
smeš preveč občudovati lepe okolice, saj hitro 
lahko izpadeš iz skupine in pridobiš zračni 
upor ali pa se ti zgodi nesreča.« 
Prvi del trase se vije med polji, hriboviti del pa 
se začne, ko cesta zavije v dolino reke Kokre. 
Na Jezerskem se odpre prekrasen pogled na 
dvatisočake, sledi spust po lepi turistični cesti 
proti Železni Kapli. Vzpon na Pavličevo sedlo 
je najtežji in hkrati najlepši del poti. To je 
trenutek, ko se kolesar vpraša, kaj mu je tega 
treba. »Kolesarji pravimo, da se tukaj cesta 
dobesedno postavi pokonci, in lahko mirno 
rečem, da ni junaka, ki bi ta del odpeljal zlah-

ka,« pravi še eden izmed rednih udeležencev 
maratona Lojze Ugovšek. Spust v Logarsko 
dolino je za ohladitev, vožnja skozi Solčavo, 
Luče in Ljubno pa nam pričara lepote doline 
ob reki Savinji. V Gornjem Gradu je čas za 
oddih in pripravo na zadnji vzpon – vzpon na 
Črnivec. Potem sledi le še 15-kilometrski spust 
proti cilju v Kamniku.

DIRKA PO SLOVENIJI – 21. JUNIJA
Ravno zaradi omenjene zahtevnosti ne prese-
neča, da so se organizatorji lanske jubilejne 25. 
dirke Po Sloveniji odločili, da del te največje 
kolesarske dirke v Sloveniji speljejo tudi po tra-
si Maratona Alpe. Na koncu je ravno v Kamniku 
slavil slovenski kolesarski as Primož Roglič, 
ki je leta 2012 zmagal tudi na Maratonu Alpe. 

Takrat je šele dobro zamenjal skakalne smuči 
za kolo.
In dirka Po Sloveniji se tudi letos vrača v 
Kamnik. Sicer se kolesarji 21. junija ne bodo 
podali na strme predele kot lani, saj bo 
Kamnik letos leteči cilj na tretji etapi od Žalca 
do Idrije. Kolesarji bodo v občino Kamnik 
vstopili predvidoma nekaj minut pred 11.30 
pri Vranskem, potovali skozi Tuhinjsko dolino, 
okoli 11.40 prečkali prelaz Kozjak in okoli 12. 
ure prispeli v Kamnik. Leteči cilj bo na Šolski 

ulici ob Športni dvorani Kamnik, kjer bodo 
kolesarje lahko pozdravili tudi navijači. Zatem 
bodo kolesarji skozi Podgorje odkolesarili 
proti Medvodam.

NAJBOLJŠI NAVIJAČI 
Najboljši kolesarji pa se v Kamnik ne vrača-
jo samo zaradi slikovitih in razgibanih tras, 
ampak tudi zaradi najboljših navijačev. Lani so 
ti kolesarjem na dirki Po Sloveniji pripravili ne-
pozabno navijaško kuliso, ki je spominjala na 
najboljše trenutke največjih dirk. Zato ni bilo 
presenečenje, da je ravno Kamnik prejel prvo 
nagrado za najboljšega gostitelja dirke Po Slo-
veniji. »Vedno smo bili prepričani, da imamo 
najboljše navijače, sedaj pa je to tudi uradno 
potrjeno,« je ob prevzemu nagrade v imenu 

Kamnik – mesto, kjer je  
kolesarstvo doma
Raznolik teren, kolesarske poti ter najtežja rekreativna kolesarska preizkušnja  
so samo nekateri kazalniki, da je kolesarstvo doma v Kamniku. Povsem logično 
je, da Kamnik obiščejo tudi najboljši rekreativni in profesionalni kolesarji.

Letos bo priložnost, da Kamničanke in Kamničani 
potrdijo naziv najboljših navijačev. Priložnost za to bo 
tako 21. junija, ko bo potekala dirka Po Sloveniji, kot  
7. julija, ko bo potekal Maraton Alpe. 

Občine Kamnik dejal Matej Slapar, se zahvalil 
navijačem in dodal: »Na ta način smo pokazali, 
da je raznolik teren v Kamniku in okolici pravi 
dom za kolesarske navdušence.«
Navijači bodo letos svojo podporo lahko 
pokazali 21. junija okoli 12. ure, ko bo Kamnik 
prečkala karavana dirke Po Sloveniji, ter 7. 
julija, ko bo ob 9. uri v Samčevem prehodu 
start Maratona Alpe. Ta se tokrat ponovno seli 
v središče mesta.

Traso Maratona Alpe in drugih kolesarskih poti 
v Kamniku lahko prepeljete tudi v svojem tem-
pu. Za postanke lahko izberete številne zna-
menitosti in čudovite naravne lepote ob poti. 
V vsakem večjem kraju so na voljo možnosti za 
prenočevanje in okrepčilo. Pa saj veste – lepote 
Slovenije so marsikdaj skrite tudi nam, ki tukaj 
živimo. Naj bo zato dan na kolesu priložnost 
za nova doživetja v čudoviti naravni kulisi pod 
Kamniško-Savinjskimi Alpami. 
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4. POHOD OB REKI,
KI POVEZUJE

SOBOTA, 8. JUNIJ
www.pohodobreki.si

KAMNIK DOMŽALE
Park Martina KrpanaGlavni trg

Š M A R C A
K   R   A   J   E   V   N   A        S   K   U   P   N   O   S   T

ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO

MAVRICA www.sadmavrica.si

Z gostovanjem predstave Glorius! v izvedbi 
SNG Drama Maribor se bo 11. junija ob 19.30 
zaključila abonmajska sezona 2018/19. Več 
prodanih abonmajev kot lansko sezono priča o 
tem, da je bil program dobro zastavljen. »Tudi 
v naslednji sezoni bomo pri sestavljanju vseh 
treh abonmajev upoštevali pestrost, raznoli-

kost žanrov ter vsebino, aktualnost in kritičen 
pogled na sodobno družbo,« pravi program-
ska vodja Doma kulture Kamnik Anja Koleša 
in pri tem napoveduje nekaj novosti. 
Otroške delavnice, ki so spremljevalni program 
Abonmaja Kam'nček, bodo tokrat potekale 
v sodelovanju s Ciriusom. »Na ta način bomo 
otroške delavnice, ki sledijo vsaki abonmajski 
predstavi, dodatno obogatili. Namen takšnega 
sodelovanja je spodbuditi interakcijo z ranljivi-
mi skupinami ljudi in tudi njih vključiti v naše 
projekte,« pojasnjuje Anja Koleša.
Obiskovalci so toplo sprejeli tudi prenovo 
nekdanjega abonmaja Stand up v Abonma 
Kam'na'smeh. Na velikem odru so se v skoraj 
razprodani dvorani v štirih večerih sezone 
(zadnja bo že omenjena predstava Glorius!) 
zvrstile izbrane komedije slovenskih gledališč. 
»Zadovoljni smo, da je ta prenova doživela 
takšen uspeh. Zaradi tako velikega zanimanja 
po sproščenih in humornih večerih bomo tudi 
v novi sezoni 2019/20 pripravili večere smeha 
in zabave s kakovostnimi izbranimi komedija-
mi slovenskih profesionalnih gledališč,« pravi 
Anja Koleša. 
Maistrov abonma bo kot doslej zahtevnim 
gledališkim sladokuscem ponudil pet izbranih 
predstav slovenskih profesionalnih gledališč, ki 
bodo uprizorile aktualne pereče politične teme 

Kaj bo v sezoni 2019/20 ponujal 
program Doma kulture Kamnik

DOM KULTURE KAMNIK V SEZONI 2019/20  
RAZPISUJE VPIS V:
•  Maistrov abonma, ki bo potekal ob četrtkih ob 19.30,
•  abonma Kam'na'smeh, ki bo potekal ob torkih ob 19.30,
•  abonma Kam'nček, ki bo potekal ob četrtkih ob 17.00 in 18.30.

VPIS ABONMAJEV BO POTEKAL:
•  od 2. do vključno 18. septembra – za dosedanje abonente, ki bi radi  

obdržali svoj sedež,
•  od 19. septembra do vključno 1. oktobra – za nove abonente.

ABONMA LAHKO VPIŠETE:
•  po predprodajni ceni na stojnici v času festivala Kamfest (9.–17. avgusta) in Dnevov  

narodnih noš in oblačilne dediščine (5. – 8. septembra),
•  s klicem na telefonsko številko 041 360 399 v času uradnih ur Doma kulture Kamnik,
•  osebno na blagajni Doma kulture Kamnik v času uradnih ur Doma kulture Kamnik,
•  po e-pošti na naslovu info@domkulture.org.

Spremljajte nas

ter različne poglede na medosebne odnose. 
Pet torkovih večerov v intimni atmosferi Kluba 
Kino dom pa ostaja rezerviranih za glasbeno-
-kulinarične večere projekta Glasba z okusom. 
Nova sezona obeta raznolike klubske večere, ki 
jih bo s kulinarično zgodbo prepletla kulinari-
ka Gostilne Repnik. 
V sezoni 2019/20 Dom kulture Kamnik nada-
ljuje sodelovanje z Glasbeno šolo Kamnik in 
Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra 
Kamnik. Projekt A me slišiš? v izvedbi učen-

cev Glasbene šole Kamnik bo ponovno po-
nudil žanrsko raznovrsten glasbeni repertoar, 
projekt Dijaške Maistrovine v izvedbi dijakov 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik pa raznolik kulturni program. 
Podrobnejši program abonmajev bo znan 
avgusta. Po posebni predprodajni ceni pa bo 
moč abonmaje vpisati na stojnici v času festi-
vala Kamfest (9.–17. avgusta) in 49. Dnevov 
narodnih noš in oblačilne dediščine (5.–8. 
septembra).

KOLOFON:  Prilogo Kam čez poletje v Kamniku je pripravil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 
in je priloga časopisa Kamničan/ka in Gorenjski glas. Datum izida: 7. junij 2019. Naklada 31.000 izvodov. 
Prilogo uredil: Samo Trtnik. Fotografije: Peter Podobnik (naslovnica), arhiv Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, arhiv Občine Kamnik, arhiv organizatorjev prireditev. 

 Visit Kamnik in Livin' Kamnik  @visitkamnik, #visitkamnik   Visit Kamnik

Mesečnik Kam? V Kamnik! Prijavi se -> 
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Tinkara Bajde

Šmartno v Tuhinju – Prvi 
dve uri sta bili namenjeni 
delu v različnih delavnicah. 
V našem razredu smo med 
drugim izdelovali svečnike 
iz lesa. Kako to naredimo, 
nam je pokazal sošolec, ki 
bo šolanje nadaljeval kot le-
sar, in vsi skupaj smo ugoto-
vili, da se je pravilno odločil. 
Nekateri so izdelovali piščali 
iz bambusovih palčk in sla-
mic in te so dejansko delo-
vale. Spet drugi so preizku-
sili svoj občutek za estetiko 
in izdelali lepo okrašene 
škatlice za shranjevanje 
predmetov. Nastale so tudi 
prav posebne vreče za smeti, 
ki še danes krasijo ograjo 
stopnic naše šole. Ena od 
skupin je raziskovalno pris-
topila k poznavanju ekologi-
je in pripravila eko kviz. Naj-
pomembnejšo ali pa najpri-
jetnejšo nalogo pa je opra-
vljala skupina, ki je priprav-
ljala zdrave prigrizke.
Za mlajše učence so učiteljice 
pripravile štiri delavnice, v ka-
terih so se učenci izmenjeva-
li, in sicer so v prvi pripravlja-
li skutni in sirov namaz z 
drobnjakom, pridelanim na 

šolskem vrtu, za katerega 
skrbijo učenci sami s pomoč-
jo učiteljice Lučke Drganc, v 
drugi so krepili svoje gibalne 
sposobnosti, pripravljena je 
bila tudi plesna delavnica in 
delavnica osnov prve pomoči. 
Vsak razred se je naučil tudi 
enega od plesov. Bilo je za-
bavno šteti, kdo je koga 
večkrat pohodil, kako nero-
dni smo in kako nam potem 
vendarle uspejo usklajeni 
gibi, za nas, devetošolce, pa 
je bila to generalka za valeto.  
Kasneje so se nam pridruži-
li tudi starši, ki so lahko sku-
paj z nami prisluhnili pre-
davanju Antona Komata z 
naslovom Zdravstvena tve-
ganja industrijsko predela-
ne hrane.  
Nato smo v telovadnici po-
kazali, kako dobro smo 
usvojili plesne korake. Gle-
dalci so vse nagradili z 
aplavzom, kar pomeni, da 
nam je uspelo. 
Mislim, da je dan super 
vključeval obe sestavini, ki 
sta omenjeni v njegovem 
poimenovanju, saj smo pog-
lobili svojo ekološko zaveda-
nje in se tudi gibali. 
Res smo prišli v šolo v sobo-
to, ampak se je splačalo.

Dan v znamenju 
ekogiba
Le kaj bi pomenil izraz ekogib? Če bi pogledali v 
Slovar slovenskega knjižnega jezika, ga najbrž ne 
bi našli. Vsi smo se spraševali, kaj se skriva pod 
tem, ko smo v soboto, 18. maja, prišli v šolo.

Petra Rebernik

Podjelše – V četrtek, 23. 
maja, smo se otroci Vrtca 
Antona Medveda Kamnik, 
enota Pestrna, skupina Ob-
lački, odpravili na dolgo pot 
proti Podjelšam, kjer nas je 
pričakal čebelar Boštjan, 
njegova ljubezen do čebelar-
skega dela pa sega že vsaj 
trideset let nazaj. Tudi nje-
gov sin Luka zelo hitro usva-
ja vse prvine tega dela. Do 
izhodiščne točke smo se pe-
ljali z vlakom, nato pa pot 
nadaljevali peš. 
Prisluhnili smo predstavitvi 
čebel, čebelarskega dela, sa-
tja, kako se zaščititi pred če-
belami (»parfum« gozdne 
gobe, oblekli smo čebelar-

sko opremo), kako čebelarji 
označijo matico v panju, 
kakšen pomen imajo čebele 
v našem življenju in življe-
nju našega planeta nasploh. 
Deležni smo bili tudi dobre 
pogostitve, domačih mede-
njakov, soka. Poskusili smo 
tudi satje, ki je bilo prepoje-
no z medom, tekoči med, 
kristaliziran med, propolis 
in še bi lahko naštevali. Vse-
kakor so otrokom in tudi 
nam, vzgojiteljem, še bolj 
približali poklic čebelarja in 
samega pomena čebel. Za 
piko na i pa so nas presene-
tili s prisotnostjo telička, pe-
telina, kokoši in psa z mladi-
čem. Z obraza sta nam ob 
vrnitvi »sijala« sreča in za-
dovoljstvo.

Obiskali smo čebelarja

Otroci so čebelarju z zanimanjem prisluhnili.

Maša Likosar

Kamnik – Letošnja sezona 
Mladinskega centra Kotlov-
nica Kamnik, ki tradicional-
no poteka od začetka okto-
bra do konca maja, je ponu-
dila pester program aktivno-
sti, njihov glavni namen pa 
je, kot je pojasnil vodja mla-
dinskih programov Rok Ko-
sec, delo z mladimi za mla-
de. »Sezona običajno obsega 
številna neformalna izobra-
ževanja v obliki delavnic, 
priložnostnega učenja in 
učenja ob delu. Nedvomno 
pa je ključen obsežen upri-
zoritveni, družabni in za-
bavni program, aktivnosti, 
povezane z evropsko mobil-
nostjo, in programi za aktiv-
no državljanstvo,« je pojas-
nil Kosec in dodal, da njiho-
va aktivnost v domačem 
kraju povezuje lokalno 
skupnost in gradi ter obliku-
je kulturni prostor ter daje 
možnost mladim, da v 
vmesnem prostoru med ot-
rokom in odraslim najdejo 
svoj krog ljudi in se skupaj 
razvijajo.
Letošnja sezona beleži kar 
sto petnajst aktivnosti oziro-
ma dogodkov, večino teh pa 
so mladi organizirali sami. 
»Ponosni smo, da glavnino 
dogodkov, od priprave do 
same izvedbe in nastopa, 
mladi pripravijo sami, sode-
lovalo pa je okoli tisoč aktiv-
nih mladih udeležencev. 
Vsaj enkrat na teden so nav-
duševali s pesniškimi večeri, 
klasičnim in impro gledališ-
čem, kabaretom ali variete-
jem. Zunanjih nastopajočih 
je bilo res le peščica. Gostili 

smo skupine Mrfy, Haiku 
Garden in Matter,« je pove-
dal Kosec in še zaupal, da je 
ta sezona ponudila novo ob-

liko produkcije – omenjeni 
variete, enovečerno dejanje, 
ki množici nastopajočih 
omogoči, da pokažejo svoj 

talent na kateremkoli upri-
zoritvenem področju. Zani-
manje je pritegnil tudi Festi-
val svobodne video produk-
cije, kjer mladi in manj uve-
ljavljeni posamezniki ali 
produkcijske skupine 
predstavijo svoje žanrsko 
raznolike video izdelke. V 
okviru tega festivala so prip-
ravili okroglo mizo, kjer so 
gostili Darka Štanteta, reži-
serja in scenarista filma Po-
sledice.
Kotlovniško sezono so ura-
dno zaključili 25. maja s fe-
stivalom Pozdrav iz Kotla. V 
dopoldanskem času je pote-
kala čistilna akcija, izme-
njevalnica oblačil, ki je bila 
tudi letošnja novost in je 
bila pripravljena v sodelova-
nju z društvom Makadam, 
ter delavnica Reciklarnica, 
kjer so iz odpadnega olja iz-
delovali sveče. Predstavili 
so se rolkarji iz Športnega 
društva debela Veronika in 
rolkarji iz humanitarnega 
društva Sk8aj s srcem, ki so 
z rolkami obkrožili Sloveni-
jo in zbirali sredstva za ot-
roke in socialno ogrožene 
družine, v Kamniku pa so 
tisti dan zaključili dnevno 
štafeto. Popoldan so nada-
ljevali s piknikom, turnir-
jem v namiznem tenisu in 
nogometu ter koncertom 
dveh glasbenih skupin – do-
mačo Buržuazijo in skupi-
no Jufkamental, ki prihaja 
iz Bosne in Hercegovine. 
Rok Kosec je ob zaključku 
sezone mladim še položil na 
srce: »Zdaj ste mladi, 
udejstvujte se v domačem 
mestu in ga naredite takega, 
da boste v njem radi živeli.«

Delo z mladimi za mlade
Maja se je kotlovniška sezona zaključila s tradicionalnim festivalom Pozdrav iz Kotla, ki je ponudil 
program, naravnan k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti, bil humanitarno in gurmansko 
obarvan, za piko na i pa je postregel z dvema glasbenima skupinama.

Kotlovniška sezona je letos prvič ponudila izmenjevalnico 
oblačil in med obiskovalci je bila dobro sprejela, zato bodo 
izmenjavo oblačil ponudili tudi v naslednji sezoni. 

Rolkarji iz Športnega društva debela Veronika so gostili 
rolkarje iz humanitarnega društva Sk8taj s srcem, ki zbirajo 
denar za otroke in socialno ogrožene družine. / Foto: Tina Dokl
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Aleš Senožetnik

Moste pri Komendi – Člani 
boksarskega kluba Hayat so 
sredi maja, v sodelovanju s 
prijateljskim Društvom bo-
rilnih veščin Komenda, tudi 
uradno odprli boksarski 
ring in prostore za trening v 
novozgrajenem gasilskem 
domu v Mostah. Ob odprtju, 
ki sta ga dodatno popestrila 
raper Zlatko in orientalska 
plesalka Alja Shaar, so prip-
ravili tudi boksarsko revijo, 
ki so se je udeležili člani pe-
tih slovenskih klubov in go-
stje s hrvaške Reke. 
Boksarski klub Hayat, ki ga 
vodi Boštjan Veinhandl, de-
luje že od leta 2013 in je do 
nedavnega deloval v kamni-

škem Svetilniku. Kot nam je 
povedal Veinhandl, trener 
boksa z licenco AIBA in in-
štruktor juda, sicer pa zapo-
slen kot kriminalist in tudi 
nekdanji inštruktor policij-
ske samoobrambe in prak-
tičnega postopka, je eden od 
namenov društva približati 
to borilno veščino širši jav-
nosti in jo razbremeniti 
predsodkov, da gre za prete-
paški šport. Boks je namreč 
lahko tudi oblika rekreacije 
za moške in ženske vseh ge-
neracij. 
V prihodnje sicer namerava-
jo več pozornosti namenjati 
tudi tekmovalnemu delu, že 
jeseni pa nameravajo orga-
nizirati tudi prvo kamniško 
boksarsko revijo.

Boksarji Hayata v novih 
prostorih

Člani boksarskega kluba Hayat so odprli nove 
prostore v Mostah pri Komendi.

V novih prostorih so pripravili tudi atraktivno boksarsko 
revijo. / Foto: Aleš Senožetnik
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Leon Pirman

Kamnik – Na moštvenem 
svetovnem kegljaškem pr-
venstvu sta barve Slovenije 
med članicami zastopali 
tudi igralki Kegljaškega klu-
ba Kamnik Tadeja Kokalj in 
Noemi Živkovič. V kategori-
ji U18 se je Tea Repnik vrni-
la domov z bronasto meda-
ljo. Vendar še ni konec kam-
niških nastopov, med U60 
Slovenijo in Kegljaški klub 
Kamnik zastopata Majda 
Lužar in Lidija Pirman. Pra-
vico nastopa sta si priborili 
na kvalifikacijah in se mora-
li uvrstiti med štiri najboljše 
v Sloveniji, tako lahko vsako 
državo zastopajo samo štiri 
igralke in igralci.
Za moško reprezentanco je 
nastopil tudi naš nekdanji 
član Janže Lužan in bil naj-
boljši igralec naše ekipe, ki je 
na žalost izgubila v četrtfina-
lu s Hrvaško. V skupinskem 
delu so naša dekleta zasedla 
drugo mesto in v četrtfinalu 
izgubila 3 : 5 s favorizirano 
ekipo Nemčije. Medtem je 

moška ekipa v skupinskem 
delu zasedla prvo mesto in se 
v nadaljevanju pomerila s 
premagljivo ekipo Hrvaške. 
Janže je proti Slovaški v sku-
pinskem delu z odličnimi 
685 podrtimi keglji lahko še 
nadoknadil manko kegljev, a 
v četrtfinalu slabših nastopov 
drugih ni mogel nadoknaditi 
in člani so se poslovili od pr-
venstva. 
Med U60 sta obe naši članici 
nastopali v kvalifikacijah in 

se uvrstili v finale, med 16 
najboljših, Lidija s 575 podrti-
mi keglji in četrtim rezulta-
tom, Majda pa kot petnajsta s 
538 podrtimi keglji. Drugi 
dan prvenstva so bili na vrsti 
mešani pari in zopet ni šlo 
brez medalje. Majda Lužar je 
s soigralcem iz Češke Vyma-
zal Zdenekom v tandem mix 
osvojila zlato. V četrtek pa še 
zaključek prvenstva – finale 
posamezno v obeh konku-
rencah. In zopet medalja, 
tokrat srebrna. Lidija Pirman 
je bila s 578 podrtimi keglji 
druga, Majda pa je zasedla 
deveto mesto s 562 podrtimi 
keglji.
Med ženskami so postale 
ekipne svetovne prvakinje 
igralke Hrvaške z najboljšo 
igralko Ines Maričić, ki je v 
finalu postavila svetovni re-
kord s 687 podrtimi keglji. 
Med člani pa so slavili igral-
ci iz Srbije in z neverjetnimi 
3976 keglji za skoraj sto kli-
nov premagali Nemčijo. V 
obeh konkurencah je Slove-
nija zasedla od petega do 
osmega mesta.

Medalje za kegljače
Tea Repnik je na kegljaškem svetovnem prvenstvu med mladinkami z 
ekipo osvojila bronasto medaljo.

Tea Repnik pridno zbira 
medalje. 
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Maja Bertoncelj

Kamnik – Da bo na letoš-
njem Bodifitovem teku na 
Stari grad padel nov rekord 
trase, je bilo pričakovati že 
ob pogledu na startno listo s 
skoraj sedemdeset tekačica-
mi in tekači. Na njej je bil 
namreč Miran Cvet (KGT 
Papež Kamnik), ki sodi v 
sam slovenski vrh gorskega 
teka. 
Bil je prvi favorit in to vlogo 
tudi upravičil. Od starta za 
Zdravstvenim domom Ka-
mnik do Grajske terase na 
Starem gradu, kjer je bil cilj, 
je potreboval vsega 16 mi-
nut in 14 sekund. Drugi je 
bil Marko Florjanič, ki je za 
njim zaostal natanko minu-
to, tretji pa lanski zmagova-
lec Dušan Globočnik (17:33, 
KGT Papež Kamnik). »Pro-
ga je zame kar prekratka, saj 
sem bolj vajen daljših. Po-
pravil sem rekord, tako da 
sem s svojim tekom zelo 
zadovoljen. Moj cilj je bil 
teči čim hitreje od starta do 
cilja. Proga je sicer zelo lepa 
in še se bom vrnil,« je pove-
dal Miran Cvet. V ženski 
konkurenci je bila absolutno 
najhitrejša Anja Lončarek 
(Pulse Performence) s ča-
som 23 minut 13 sekund, 
kar je ženski rekord. Drugo 
mesto je osvojila Dominika 
Ahačič (23:33, Gibit), tretje 

pa Katja Marolt (24:02, TSK 
Jub Dol). »Prvič sem na tem 
teku. Trase nisem poznala. 
Tekla sem bolj po občutku. 
Vedela sem, da moram biti 
že takoj po startu v ospredju 
in potem držati položaj. Pro-
ga mi je všeč, a če bi prej 
vedela, kakšna je, bi ubrala 
drugačno taktiko,« je dejala 
Anja Lončarek, ki je v Ka-
mnik prišla iz Tabora pri 
Vranskem. Nagrade so naj-
boljšim tekačem podelili žu-
pan Občine Kamnik Matej 
Slapar, predsednik IO Zdru-
ženja za gorske teke pri 
Atletski zvezi Slovenije Du-
šan Papež, vodja športnih 
programov na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik Franci Kramar, na-
jemnik lokala Grajska terasa 
na Starem gradu Boris Go-
lob ter predstavnica Bodifita 
Pia Kleva.
Glavna organizatorja Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik ter Bodifit sta tek-
movanje pripravila tudi za 
mlajše kategorije. Štelo je 
tudi kot občinsko prvenstvo 
v gorskih tekih za osnovne 
šole. Najhitreje je progo pre-
tekel Izak Poljanšek (dečki 
letnik 2004/05, OŠ Frana 
Albrehta) s časom 6:03. 
Med dekleti je bila najhitrej-
ša Viktorija Dolinšek (letnik 
2006, KGT Papež) s časom 
7:08. 

Stari grad z rekordom
Najhitrejši na drugem Bodifitovem teku na Stari grad je bil v cilju rekordno hitro. Miran Cvet je 
potreboval vsega šestnajst minut in trinajst sekund.

Tekli so tudi otroci. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Miran Cvet iz domačega KGT Papež je v cilj pritekel v 
rekordnem času.
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Robert Prosen

Duplica – Letos bodo v po-
častitev prve omembe mesta 
Kamnik pred 790 leti igrali 
790 minut, to je natančno 
13 ur in 10 minut. Prva tek-
ma maratona se bo začela 
ob 8. uri, nato pa se bo doga-
janje odvijalo skozi ves dan.
Med seboj se bodo pomerile 
ekipe Calcit Basketball (čla-
ni, mladinci in veterani), na-
sproti pa jim bodo stale eki-
pe Duplice ter še dve ekipi iz 
okolice Kamnika.
Poleg napetih košarkarskih 
bojev skozi ves dan pa bo 
posebej zanimivo od 12. do 
16. ure. V tem času se bodo 
najprej predstavili najmlajši 
člani Košarkarskega kluba 

Kamnik. Med sabo se bodo 
pomerile selekcije pionirjev 
U11, U13 in U15, nato pa sle-
di še obilica zanimivosti. 
Kot prva se bo predstavila 
akrobatska skupina Bobri, 
znana po svojih atraktivnih 
zabijanjih. Med posamezni-
mi nastopi pa bodo svoje 
plesno znanje predstavile 
tudi plesalke Plesne šole 
Miki. 
Ob koncu maratona bo na-
stopila še glasbena skupina, 
marljivi člani kluba pa bodo 
skozi celoten dan skrbeli za 
hrano in pijačo ter srečelov 
z atraktivnimi dobitki. Ra-
zlogov za obisk prireditve je 
torej več kot dovolj. Zato vas 
košarkarji že nestrpno priča-
kujemo.

Košarkarski maraton
Člani Košarkarskega kluba Kamnik bodo v 
soboto, 15. junija, na legendarnem igrišču Vila na 
Duplici organizirali tradicionalni košarkarski 
maraton "790 minut košarke".

Kamnik – V nedeljo, 26. maja, je v italijanskem mestu Bre-
ssanone potekalo mednarodno atletsko tekmovanje, ki se 
ga je udeležil tudi Jan Emberšič (AK Domžale), dijak Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. V metu petkilo-
gramskega kladiva je izpolnil normo za udeležbo na Olim-
pijskem festivalu evropske mladine, ki bo konec julija v mes-
tu Baku v Azerbajdžanu. Kladivo je pristalo pri 67,51 metra. 
Njegov trener in oče Danilo S. Emberšič je bil z dosežkom 
zadovoljen, saj sta dosegla glavni cilj letošnjega leta. V na-
daljevanju leta pa bosta še delala na izpolnjevanju tehnike 
meta, saj si želita približati se meji 70 metrov. T. B. E.

Izpolnil normo za olimpijski festival

Snovik – Turistično društvo Tuhinjska dolina vabi na 14. ko-
lesarski vzpon Terme Snovik–GTC 902 Črnivec 2019, ki bo 
v soboto, 15. junija, ob 10. uri s startom pred Termami Sno-
vik. Prijave na Prijavim.se, več informacij na društveni sple-
tni strani in številki 041 633 779. J. P. 

Kolesarski vzpon na Črnivec

Kamnik – Člani Odbojkarskega kluba Kamnik v soboto, 8. 
junija, med 10. in 18. uro na odbojkarskih igriščih Pod skal-
co pripravljajo turnir mešanih trojk, namenjen rekreativcem 
in profesionalcem. Vsaka trojka mora vključevati vsaj eno 
odbojkarico. Najboljše ekipe bodo prejele praktične nagra-
de. V nedeljo, 9. junija, pa bodo med 9. in 14. uro gostili 
regijski turnir odbojke na mivki in kvalifikacije za državno 
prvenstvo za deklice in dečke U14. J. P.

Začenja se sezona odbojke na mivki

Dare Homar

Kamnik – Pester vaterpolski 
konec tedna so začeli mlajši 
kadeti, na bazenu Pod skalo. 
Zadnja tekma rednega dela 
ni odločala o vrstnem redu, 
mladi Kamničani so prema-
gali vrstnike iz Ljubljane s 
13:5.
V soboto so se igrale povra-
tne tekme članskega polfi-
nala, Kamnik je imel zalogo 
štirih golov iz prve tekme, 
pričakovali smo napredova-
nje v finale, a žal je bila tok-
rat športna sreča na strani 
kranjskih vaterpolistov. Fan-
tje in trenerji si zaslužijo če-
stitke v letošnji sezoni, ki je 
bila verjetno ena najbolj ize-
načenih v zadnjih letih. Eki-
pa si je priborila končnico in 
imela veliko priložnost za 
preboj v finale še v držav-
nem prvenstvu. Nasprotnik 
na tekmah za tretje mesto je 
ekipa Branika iz Maribora, s 
katero bodo igrali na dve do-
bljeni tekmi. Prva tekma bo 
v soboto, 8. junija, v Kamni-
ku, druga 12. junija v Mari-
boru, tretja tekma (če bo 
potrebna) pa bo 15. junija v 
Kamniku.
V nedeljo, 26. maja, je bil 
zaključni turnir za kategori-
jo do 15 let. Turnir je postre-
gel z dvema lahkima polfi-
nalnima tekmama, Triglav 
je premagal Slovan Ljublja-
no z 20:7, Kamnik pa je 
odpravil Branik z 22:7. Tek-
ma za tretje mesto je bila 
odločena po streljanju 
petmetrovk, ekipa Slovan 
Ljubljana je izenačila pet se-
kund pred koncem tekme in 
nato zmagala z 10:6. Pred 
finalom se je vedelo, da sta 
ekipi Kamnika in Triglava 

zelo izenačeni, sestavljeni iz 
nosilcev igre reprezentance 
do 15 let. Fantje se poznajo 
zelo dobro, saj oboji trenira-
jo na kranjskem bazenu in 

igrajo trening tekme. Tek-
mo so bolje začeli Kamniča-
ni. Prva četrtina se je konča-
la s 3:2, v drugi je bilo 1:1, v 
tretji pa 2:1 za Triglav. Po 
treh četrtinah je rezultat 5:5 
napovedal zaključek za moč-
ne živce. Trener Kamnika 
Primož Romšak je z menja-
vo igralnih mest zadel v pol-
no. Kar ni uspelo članom v 
soboto, je ekipi do 15 let. V 
najbolj pomembni tekmi so 
premagali tekmece iz Kra-

nja s 7:6. Za Kamnik so ig-
rali: vratar David Golob, 
Marko Pilič, Ažbe Cerar, 
Lukas Z. Gligorovski, Urban 
Zupan, Matic Kordež, Jošt 

Čarni, Aleksander Cerar, 
Blaž Nadižar, Erik Mujano-
vič in Jaša Gole. 
Do konca tekmovalne sezo-
ne je še nekaj pokalnih tek-
movanj in evropsko prven-
stvo do 15 v Bolgariji. Povsod 
je Vaterpolsko društvo Ka-
mnik prisotno, tako da bo 
tudi na bazenu Pod skalo 
kar pestro. 
Poleg tekmovanj bo Va-
terpolsko društvo Kamnik 
preko poletja izvajalo več de-

javnosti, od vaterpolo šole, 
tečajev plavanja, rekreacije 
odraslih, vaterpolo tabor …
V Kranju je od 31. maja do 
2. junija potekal mednaro-
dni turnir Tristar 2019 za 
ekipe do 17 let. Udeležila se 
ga je tudi kamniška ekipa, 
ki je v konkurenci ekip iz 
Hrvaške, Bosne in Sloveni-
je osvojila drugo mesto. 
Fantje so zabeležili dve 
zmagi in dva poraza; v 
predtekmovanju so prema-
gali VK Borac iz Banjaluke 
in VK Galeb iz Makarske, 
izgubili pa so z AVK Tri-
glav. V finalnem delu so še 
enkrat igrali z AVK Triglav, 
ki je bil tudi tokrat močnej-
ši nasprotnik. Na turnirju 
so izbrali tudi najboljše po-
sameznike, med njimi je 
bil tudi Kamničan David 
Golob, ki je bil izbran za 
najboljšega vratarja.

Kamniški vaterpolisti 
državni prvaki
Ekipa Vaterpolskega društva Kamnik do 15 let je osvojila naslov državnih prvakov, vse čestitke pa si 
zaslužijo tudi člani, ki se bodo v prihodnjih dneh potegovali za tretje mesto.

Ekipa Vaterpolskega društva Kamnik do 15 let je osvojila naslov državnih prvakov.

Članska ekipa bo jutri, 8. junija, v Kamniku 
igrala prvo tekmo za tretje mesto v državnem 
prvenstvu.

TAMPONI
ZA PLAVANJE

Miss Slovenije
Lara Kalanj

Šport med menstruacijo
TAMPONI – 
VARNI SPREMLJEVALCI
»Tisti dnevi« nekaterim ženskam 
prinašajo bolečine in slabo počutje, 
nikakor pa niso razlog, da bi se za ta čas 
morale odpovedati aktivnemu življenju 
in športu. V Tosami, ki že od leta 1983 
razvija in izdeluje higienske tampone, 
imajo za vse, ki tudi med menstruacijo 
rade dvigajo svoj srčni utrip z vadbo, 
odlične rešitve.
Varni in zanesljivi
Tamponi, tiste priročne drobne stvarce iz 
stisnjenega bombaža ali viskoze, ne smejo 
manjkati v nobeni kopalnici in v nobeni 
kozmetični torbici. Lahko jim popolnoma 
zaupate, saj vlakna, iz katerih so izdelani 
Tosamini tamponi, nikoli niso beljena s 
klorom. Tudi tista dekleta in ženske, ki med 

menstruacijo raje uporabljajo vložke, 
pogosto posežejo po njih na potovanjih, 
pri plavanju in med treningi. Ker so izredno 
vpojni, njihova uporaba pa enostavna in 
neopazna, v menstrualni ciklus prinesejo 
zanesljivost in brezskrbnost. V Tosami vsak 
dan naredijo kar dva milijona tamponov, 
med seboj pa se razlikujejo po materialu, iz 
katerega so narejeni, po velikostih, 

Strokovna sodelavka Karmen Markun, 
Bela štacunca Kamnik na Ljubljanski cesti 4 F  
O tamponih zanesljivo največ vemo v Tosami, saj smo edini v 
Sloveniji, ki jih izdelujemo. Oglasite se v Beli štacunci in podrobno 
vam jih bomo predstavili. Športnicam bomo ponudili takšne, ki se 
najbolje prilagajajo potrebam ženskega telesa med vadbo, 
obenem pa omogočajo popolno zaščito in udobje.

vpojnostih in tudi po načinu vstavljanja v 
nožnico. Izmed kar 42-ih vrst tamponov 
aktivnim ženskam priporočajo dva izdelka.
Tamponi za plavanje
S tamponi Jasmin sport aqua ženskam 
med plavanjem ni več treba imeti pomislekov 
glede kakovosti vode v bazenu, morju ali 
jezeru. Tamponi imajo namreč patentirano 
medicinsko hidrofobno zaporo, ki 
preprečuje, da bi voda od zunaj prepojila 
tampon. To so prvi tamponi z dvojno 
funkcijo: vpijajo menstrualno kri in hkrati 
ščitijo nožnico pred vdorom vode. 
Priporočamo jih za plavanje tudi v času, ko 
ženske nimajo menstruacije, pa tudi med 
nosečnostjo.
Tamponi za športne aktivnosti na 
suhem
V Tosami so prvič pri nas pripravili pakiranje, 
v katerem so v eni škatlici na voljo tamponi 
treh različnih vpojnosti. Jasmin MULTI-APP 
aplikatorski tamponi so idealni za 
športnice, saj jih potrebujejo vsak dan – 
takrat, ko je menstruacija najmočnejša, in 
kasneje, ko je čisto šibka. V priročnem 
pakiranju so zato bolj vpojni (super) 
tamponi za prve dni, normal tamponi za 
srednjo jakost in mini tamponi za zadnje 
dni menstruacije. In ne nazadnje: tamponi 
so izdelani v sodelovanju z blagovno 
znamko More than Beauty Miss Slovenije in 
so razviti z mislijo na potrebe aktivnih 
žensk pri športu.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 10 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 10 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 7 . 2019.

KUPON ZA 
POPUST10%
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Leta 1919 je francoski industrialec 
Gustave André Citroën ustanovil 
podjetje za proizvodnjo vozil. Za lo-
gotip podjetja je vzel dvojno puščico, 
simbol zobnika, s strukturo ribje kos-
ti, katerega patent za izdelavo si je 
lastil. Bil je vizionar. Prvi na stari celini 
je v avtomobilski industriji uvedel te-
koči trak, združil v istem vozilu samo-
nosno karoserijo in prednji pogon, 
uvedel vrtce, zdrav stvene domove za 
zaposlene, bil izjemen v marketingu, 
želel je, da so njegova vozila udobna, 
prepoznavna, množična.
Še pred uspehom je bilo podjetje na 
robu propada zaradi stroškov razvo-
ja modela Traction Avant, prevzel ga 
je Michelin. Po drugi svetovni vojni 
so doživeli uspeh z modelom 2cv, pri 
nas imenovanim spaček. Z njim so 
motorizirali obubožano Francijo. Sle-
dili so uspehi z najlepšim avtom vseh 
časov, modelom DS. Naslednika CX 
in XM sta prejela naziv avto leta. Ci-
troën je danes del skupine PSA in v 
vseh vozilih je prisoten duh vizionar-
ja Andréa Citroëna, od malega C3 do 
C5 Aircross. Že v štartu je širil prodaj-

Sto let prihodnosti, navdihnjenih z vami!
no in servisno mrežo. Pri nas je znamka znana zaradi podjetja Tomos, kasneje Cimos, 
kjer so sestavljali nekatere modele. Del zgodbe o uspehu je tudi malo družinsko podje-
tje v Praprotni Polici, kjer je pred 40 leti ustanovil mehanično delavnico Matevž Jenko. 
Pri Jenkovih sledijo visokim Citroënovim standardom. Leta 2017 so bili proglašeni za 
najboljšega serviserja v Sloveniji. Svoje znanje neprestano nadgrajujejo. Strinjajo se s 
sloganom podjetja Citroën: »Inspired by you!«, navdihnjeni z Vami!

Jasna Paladin

Volčji Potok – Da imajo upo-
kojenci v občini Kamnik da-
nes obilo možnosti za aktiv-
no preživljanje časa, je že 
dobro znano. Prav tako to, 
da lahko telovadijo v skupi-
nah Šole zdravja ali števil-
nih športnih sekcijah 
Društva upokojencev Ka-
mnik ali drugih društvih. 
Mnogo manj pa je znano, da 
v občini že trinajst let deluje 
telovadna skupina upoko-
jencev z imenom Mladi po 
srcu.
Leta 2006 sta skupino 
ustanovila Rajko Vute in 
Tatjana Novak z namenom 
znanstvene raziskave, kako 
vadba vpliva na zdravje po 
65. letu starosti. Raziskava 
je trajala do leta 2011. Prvo 
leto so udeleženci vadili 
dvakrat tedensko, nato pa 
vse do danes enkrat te-
densko po eno uro. »Vsake 
štiri leta delamo teste, ki 
dokazujejo, da naša telo-
vadba zelo pozitivno vpliva 
na počutje in gibljivost. 
Člani skupine smo sami 
upokojenci ,  večinoma 
ženske, dobivamo pa se v 

telovadnici Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik, in sicer vsa-
ko sredo med oktobrom in 
majem ob 16.30. Trenutno 
nas telovadi 36, imamo pa 
tudi štiri usposobljene va-
ditelje. Vaje, ki jih izvaja-
mo, so namenjene za razgi-
banje sklepov, za ravnotež-
je, za bistrenje uma – kre-
pimo telo in duha in plete-
mo socialne mreže,« nam 

je povedala Silva Bizjak, 
članica skupine in ena glav-
nih organizatoric srečanja.
Vadbo zadnja leta vodijo Ta-
tjana Novak, Rajko Vute, Ivi-
ca Vrtačič in Marjeta Šubic, 
po različnih poznanstvih pa 
se je koncept vadbe v zad-
njih letih iz Kamnika razši-
ril še v druge kraje – Pliberk, 
Prevalje in Rakek. Skupine 
se vsako leto dobijo v eni od 
štirih občin; Kamničani pa 

so to srečanje letos gostili že 
četrtič. Prvo leto so gostom 
razkazali Kamnik, nato 
Kamniško Bistrico in Tunji-
ce, letos pa Arboretum in 
bližnji Krumperk.
Zbrane je v Arboretumu 
obiskal in nagovoril tudi po-
džupan Sandi Uršič, in 
čeprav je bilo ta dan v 
ospredju bolj druženje, sta-
rejši tudi na telovadbo niso 
pozabili.

Mladi po srcu
Kamniška telovadna skupina starejših Mladi po srcu je gostila tradicionalno srečanje telovadnih 
skupin iz Kamnika, Pliberka, Prevalj in Rakeka. Družili so se v Arboretumu in na Krumperku.

Člani kamniške skupine telovadbe za starejše Mladi po srcu / Foto: Jasna Paladin

Marjan Schnabl 

Kamnik – Organizacija in iz-
vedba pohoda je bila zaupa-
na OZSČ Domžale, ki je to 
nalogo opravilo več kot od-
lično. Pohod je bil name-
njen spoznavanju in obnav-
ljanju vojaških znanj, pred-
vsem pa druženju pripadni-
kov ZSČ Ljubljanske regije 
in drugih domoljubnih or-
ganizacij. Strokovno in 
skrbno izbran tekmovalni 
program je vseboval vse ele-
mente orientacijskega poho-
da in opravljanje nalog, ki so 
jih udeleženci opravili na 
šestih delovnih točkah, in 
sicer nudenje prve pomoči 
ponesrečencu, streljanje z 
golim lokom standardne iz-
delave v tarčo na razdalji 15 
metrov, streljanje z zračno 
puško brez optike, stoje, 
brez naslona na razdalji de-
set metrov, met improvizira-
ne ročne bombe na razdalji 
dvajset metrov, orientacija 
na terenu in met podkve na 
igrišču 10,4 metra x 3,6 me-
tra. Pri vsem tem je bil po-
memben tudi čas prihoda in 
odhoda na delovnih točkah. 
Čeprav smo imeli traso po-
hoda vrisano na karti in je 
bila trasa na določenih mes-
tih, predvsem v gozdu, pri-
merno označena, se je nekaj 
ekip za krajši čas izgubilo. K 
sreči nas je ves čas spremlja-
lo sončno vreme, vse do zgo-
dnjih popoldanskih ur.
Sodniki na delovnih točkah 

so budno spremljali delo po-
sameznikov in celotne ekipe 
ter beležili rezultate. Ekipe 
so bile dobro pripravljene, 
izenačene in šele zadnja na-
loga je odločila o zmagoval-
ni ekipi, to pa je bila ekipa 
OZSČ Kamnik - Komenda v 
sestavi: Marjan Schnabl 
(vodja ekipe), Marjan Po-
ljanšek, Jože Goltnik in na-
mesto Miroslava Potočnika 
nadomestni član Milan Na-
rat. 
Prve tri ekipe so prejele po-
kale in medalje, ki jih je po-
delil regijski koordinator 
ZSČ za Ljubljansko regijo 
Miran Stopar. Po prijetnem 
druženju smo se s stiskom 
rok poslovili z željo, da nas-
lednje leto privabimo še več 
ekip in da postane ta pohod 
tradicionalen.

Hočemo, zmoremo, 
naredimo

Pod to parolo je v soboto, 25. maja, potekal prvi 
orientacijski pohod Zveze slovenskih častnikov 
Ljubljanske regije.

Zmagovalna ekipa OZSČ 
Kamnik - Komenda 
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Kamnik – V organizaciji Društva upokojencev Tržič je bilo 
na kegljišču KK Ljubelj v torek in sredo, 21. in 22. maja, pr-
venstvo Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenj-
sko v kegljanju. Tekmovalo je devet ženskih in petnajst moš-
kih ekip. Med ženskami posamezno so prva tri mesta zase-
dle Kamničanke Lidija Pirman, Majda Lužar in Štefka Flerin, 
med moškimi posamezno je zmagal Rudi Vidic. V ekipni 
kategoriji sta premočno slavili tako moška kot ženska ekipa. 
Seštevek obeh ekip je članom kegljaške sekcije DU Kamnik 
prineslo prehodni pokal. Z osvojenimi zmagami so se kam-
niški kegljači pod vodstvom Francija Poljanška uvrstili na 
državno prvenstvo. Četrti zaporedni osvojeni prehodni po-
kal v zadnjih štirih letih nakazuje na izvrstne treninge keglja-
ške sekcije DU Kamnik. B. K.

Upokojenci uspešni v kegljanju

Uspešni kegljači z leve proti desni: Pavle Serša, Tatjana 
Hace, Lidija Pirman, Rudi Vidic, Tone Klemenc, Brane 
Potočnik, Franci Poljanšek. Manjkajo: Štefka Flerin, Majda 
Lužar, Silva Ajdovec. / Foto: Jože Romšak

Gozd – Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosonogi, ki jo 
vodi Pavel Žvelc, organizira 4. Pohod bosonogih na Vovar 
(940 n. m.). Pohod bo v soboto, 22. junija, z začetkom ob 
9. uri. Zborno mesto je pri Sodnikovi domačiji na Gozdu 
nad Kamnikom. Do izhodišča pohoda bodo udeležence vo-
dile table z napisi. Pohod bo trajal okoli uro in pol. Organi-
zator bo poskrbel za prehrano, napitke in spominsko maji-
co. Vsak udeleženec bo prejel tudi medaljo, posebno pa 
najmlajši in najstarejši udeleženec ter družina z največ po-
hodniki. Pohod bo potekal v vsakem vremenu, prispevek je 
10 evrov na odrasle in 5 evrov za otroke. J. A. 

Četrti pohod bosonogih na Vovar

Kamnik – Rezbarji iz celotne Slovenije so si tudi letos za 
svoje tradicionalno srečanje izbrali mesto Kamnik. Osmo 
srečanje zapored bo potekalo v soboto, 8. junija, med 8. in 
16. uro na Glavnem trgu, kjer bodo rezbarji predstavili svoje 
spretnosti in lesene umetnine. Srečanje se bo začelo ob 9. 
uri in bo potekalo ves dan. Med 10.30 in 12. uro bo na pri-
zorišču tudi živa glasba, ob 11. uri pa bo slovesna podelitev 
priznanj vsem sodelujočim. Pobudniki in organizatorji sre-
čanja slovenskih rezbarjev so tudi letos Karla Urh, Nives 
Matjan in Roman Kokole. V kulturnem programu bo nasto-
pil mešani pevski zbor Društva upokojencev Kamnik. J. P.

Osmo srečanje rezbarjev
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ZELIŠČA IN ZDRAVA PREHRANA

Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15, 
 z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Cena vključuje:   prevoz, ogled pridelave beluši, ogled zeliščnega vrta,  

predavanje,  kosilo, ogled GEOSS in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.  

GEOMETRIJSKO SREDIŠČE

PRIDELAVA BELUŠEV

Vabimo vas na »zeliščni« izlet. Najprej se bomo ustavili v Dorfarjah na Dolinarjevi 
domačiji pri enih večjih pridelovalcev zelenih belušev v Sloveniji. Povedali nam 
bodo, kakšne so koristi belušev in kako poteka njihova pridelava. Nato se bomo 
odpeljali v Dol pri Domžalah, kjer ima ga. Grošelj čudovit zeliščni vrt. Najprej si bomo 
v njeni družbi ogledali vrt, nato pa nam bo znana zeliščarka predavala na temo Zdra-
va prehrana in jaz. Po kosilu se bomo odpeljali še v geometrično središče Slovenije 
(GEOSS). Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

CENA: 32 €

ZELIŠČNI VRT SABINE GROŠELJ

Vabljeni!
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NOČ
v Eco resortu-Kamnik  

s skupino Kingston

Petek, 28. 6. 2019, ob 19. uri

Predprodaja vstopnic:  
recepcija Eco resort, Eventim, Pošta Slovenije, Petrol, Omw.

Otroci do 10. leta starosti v spremstvu staršev vstop brezplačen.
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Dušan Božičnik

Kamniška Bistrica – Letošnji 
že drugi tradicionalni pohod 
članov ZB Kamnik je v od-
sotnosti našega člana Miro-
slava Potočnika, ki je tudi 
skrbnik spominskega parka, 
vodil Jernej Brajer, predse-
dnik KO ZB Kamniška Bi-
strica - Godič. Podali smo se 
po zgodovinski in naravo-
slovni poti, poti spominov 
in tovarištva, ki vodi do gro-
ba zavezniškega pilota in do 
nekdanje partizanske bolni-
ce Bela v dolini Kamniške 
Bistrice. Tu je udeležencem 
pohoda podal nekaj zgodo-
vinskih podatkov pohoda 2. 
Grupe odredov, ki se je po 
ogorčenih bojih z Dolenj-
skega avgusta 1942 prebijala 
čez Krvavec na Štajersko. Na 
Jezercih pod Krvavcem se je 
prvič spopadla z domačimi 
izdajalci (raztrganci), preob-
lečenimi v partizanske uni-

forme v pripravljeni nemški 
zasedi. Tam je grupa odre-
dov doživela občutne izgube 
in se s štabom odreda in ra-
njenci pod komandantom 
Stanetom prebijala preko 
Kamniške Bistrice po dolini 
Kamniške Bele na Štajer-
sko. Sledila je informacija 

pri grobu zavezniškega ko-
pilota Otta Hindsa iz Kolo-
rada, ki je bil ranjen pri pad-
cu letala na Mali planini, se 
zdravil in za posledicami 
poškodb umrl ter bil poko-
pan v neposredni bližini 
bolnice. Bolnica Bela je bila 
ustanovljena v tem kraju kot 

ena izmed prvih bolnic 4. 
Operativne cone v bližini 
stalnih bojev. Ker je bila na 
dobro skriti lokaciji, je delo-
vala do konca vojne.
Zjutraj smo se člani ZB 
NOB Kamnik zbrali na avto-
busni postaji v Kamniku, 
kjer smo si v spremstvu Jer-
neja Brajerja ogledali mu-
zejsko zbirko iz obdobja 
prve, druge svetovne in osa-
mosvojitvene vojne ter osta-
le vojne eksponate in del 
delovanja kamniške smo-
dnišnice. Po ogledu muzeja 
smo se odpravili v Kam-
niško Bistrico ter do parti-
zanske bolnice Bela, tu je 
sledil kratek nagovor pred-
sednika združenja in vodni-
ka Jerneja Brajerja.                       
Po zaključku kratke slove-
snosti smo se napotili k 
Domu v Kamniški Bistrici 
do spomenika padlim pla-
nincem v NOB in v spomin 
prižgali svečo.

Počastili dan mladosti
Člani združenja borcev NOB Kamnik - Komenda smo dan mladosti 25. maja počastili z obiskom 
partizanske bolnice v Kamniški Beli.

Udeleženci pohoda na območju nekdanje partizanske 
bolnice Bela / Foto: Dušan Božičnik

Manca Griljc

Duplica – Osnovna šola Ma-
rije Vere že od leta 2011 raz-
pisuje mednarodne likovne 
natečaje in spodbuja kreativ-
nost ter željo po ustvarjanju 
prenaša v šolske klopi. Prav 
tako otrokom odpira vrata za 
sodelovanje na mednaro-
dnem področju.
Letošnji mednarodni likovni 
natečaj z naslovom Cvetje je 
vabil male velike umetnike k 

sodelovanju. Časa za ustvar-
janje so imeli do 1. aprila, po-
tem pa so šolo Marije Vere 
zasula dela iz celotne Slove-
nije, prejeli pa smo tudi tista 
iz drugega konca sveta. Preje-
li smo 821 likovnih del v teh-
nikah risanja, slikanja in gra-
fike. Sodelovalo je kar 128 
tujih in domačih osnovnih 
matičnih in podružničnih 
šol, šol s prilagojenimi pro-
grami in nižjimi izobrazbeni-
mi standardi ter bolnišničnih 

oddelkov. Prejeli smo dela in 
sedmih držav: Bolgarije, In-
dije, Indonezije, Italije, Male-
zije, Romunije in Slovenije. 
S tem na letošnjem medna-
rodnem likovnem natečaju 
Cvetje beležimo rekordno 
udeležbo.
Ocenjevalno komisijo so 
sestavljale profesorice likov-
ne umetnosti Vesna Kropi-
všek, Irena Zagožen in So-
nja Žmavc. Dela so bila 
vrednotena v štirih kategori-

jah: likovna dela učencev 
prve, druge in tretje triade 
osnovnih šol ter likovna dela 
učencev posebnih in prila-
gojenih programov.
Rezultati likovnega natečaja 
so objavljeni na spletni stra-
ni OŠ Marije Vere. Če pa vas 
bo v poletnih mesecih pot 
zanesla v nakupovalni cen-
ter Qlandia Kamnik, si boste 
tam lahko ogledali razsta-
vljena dela zmagovalcev in 
likovnih del v ožjem izboru.

Likovni natečaj Cvetje
Na Osnovni šoli Marije Vere smo pripravili mednarodni likovni natečaj.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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6 9 7 5
9 4

8 3 9 6
6 2 5

9 6
1 4 7

9 8 1 7
3 2

7 2 1 3
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REŠITEV

6 4 2 9 1 7 3 8 5
5 9 1 8 6 3 7 4 2
8 7 3 4 5 2 9 1 6
4 6 7 3 2 9 8 5 1
2 8 9 1 7 5 6 3 4
3 1 5 6 4 8 2 7 9
9 2 8 5 3 4 1 6 7
1 3 4 7 9 6 5 2 8
7 5 6 2 8 1 4 9 3
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sudoku_TEZJI_19__kam_11

REŠITEV

642917385
591863742
873452916
467329851
289175634
315648279
928534167
134796528
756281493

sudoku_LAZJI_19_kam_11
NALOGA

45238
694

6271
5869

467158
3426

9512
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1847

sudoku_LAZJI_19_kam_11

REŠITEV

452137869
167859324
389624751
518263947
246791583
793548216
975412638
824376195
631985472

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_19_kam_11
NALOGA

4 5 2 3 8
6 9 4

6 2 7 1
5 8 6 9

4 6 7 1 5 8
3 4 2 6

9 5 1 2
8 3 9

1 8 4 7

sudoku_LAZJI_19_kam_11

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Volčji Potok – V Arboretumu Volčji Potok bo v soboto, 8. 
junija, potekalo tretje državno tekmovanje v drevesnem ple-
zanju. Ob 10. uri bo uradno odprtje tekmovanja, ob 15. uri 
pa podelitev nagrad. Tekmovalci bodo pokazali svoje spret-
nosti v petih disciplinah: delovno plezanje, metanje žogice, 
hitrostno plezanje, t. i. Foot lock in reševanje ponesrečenca. 
Tekmovalci, ki jih bodo obiskovalci lahko vseskozi opazova-
li, se bodo lahko preizkusili tudi na dodatni neobvezni disci-
plini – vzpon in spust na čas po enojni vrvi. J. P.

Državno tekmovanje v drevesnem plezanju
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Prireditve

petek, 7. junija 2019

INFORMACIJE IN NAKUP: Terme Snovik - Kamnik d.o.o.   I   T: 01 83 44 100   I   E: info@terme-snovik.si  I  I: www.terme-snovik.si

Poletni utrip  
v Termah Snovik
15. 6. Kolesarski vzpon  
 GTC 902 Črnivec
20. 6. – 23. 6. Pohodniški festival v  
 Kamniško-Savinjskih Alpah
22. 6. Utrip mladosti 
29. 6. Postrvijada
3. 8. Snovičkov festival

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK

Petek, 14. junija, ob 16. uri, Glavni trg, Kamnik
Kamniški festival piva

Na Kamniškem festivalu piva se bodo predstavili vsi štirje kamniški 
pivovarji (7 Samurai, Barut Brewing & Blending, Maister Brewery, Pi-
vovarna Mali grad in Domača pivovarna pod Menino) skupaj z gosti. 
Poskrbljeno bo tudi za hrano in glasbo v živo – igrali bodo The Dre-
ams. Ob 21. uri bodo za svojevrsten šov poskrbeli motoristi Združe-
nja Gold Wing Slovenija.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, MODRE NOVICE 
IN ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE

Sobota, 8. junija, od 7. do 13. ure, od Kamnika do 

Domžal
Pohod ob reki, ki povezuje

DOM KULTURE KAMNIK 

Sobota, 8. junija, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Nastop učencev plesa in baleta: Čebulček

Plesno-baletna predstava Glasbene šole Kamnik

Cena vstopnice: 5 evrov

Torek, 11. junija, ob 19.30, Velika dvorana DKK
SNG Drama Maribor: Glorious!

Abonma Kam'na'smeh, glasbena komedija, cena vstopnice: 15 
evrov/12 evrov

Sobota, 15. junija, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
RAKS Bayani 2019

Letna plesna produkcija KUOD Bayani. Cena vstopnice: 8 evrov (na-
ročilo vstopnic na: kuod.bayani@gmail.com)

Sreda, 19. junija, in četrtek, 20. junija, od 7.00 do 

13.00, Dom kulture Kamnik
Rdeči križ Slovenije: Krvodajalska akcija

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 12. junija, od 18. uri, samostan Mekinje
Vzgojno-izobraževalna dejavnost mekinjskih uršulink pred 
drugo svetovno vojno 

Predavanje o zgodovini samostana Mekinje

Petek, 14. junija, ob 20.30, samostan Mekinje
Koncert Keltska skrivnost s skupino Noreia 

Sreda, 19. junija, od 17. uri, samostan Mekinje
Kulinarična delavnica Kulinarična darila 

Delavnica je razprodana!

Prireditve v juniju

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v ju-
niju? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki 
vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš ele-
ktronski predal. Prijave preko obrazca Osta-
nimo v kontaktu na dnu spletne strani 
www.visitkamnik.com.  

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

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Ponedeljek, 10. junija, Knjižnica Franceta Balantiča 

Kamnik
Začetek dogodka Poletavci – poletni bralci, pol ure branja na 
dan prežene dolgčas stran!

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, KULTURNO DRUŠTVO 
MOTNIK IN TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK

Petek, 7. junija, in sobota, 8. junija
8. Križnikov pravljični festival Jenkret je biv …

Več informacij: www.kam.sik.si

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 15. junija, od 18. do 22. ure, grad Zaprice
Muzejska poletna noč v Kamniku 
 
Sreda, 19. junija, od 19. uri, Galerija Pogled
Odprtje razstave Maje Šubic

Umetnico bo predstavila kustosinja razstave Saša Bučan.

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Sobota, 8. junija, ob 10. uri, MC Kotlovnica
Arhitekturna delavnica – ustvarjanje prostora

Celodnevna delavnica, na kateri bomo raziskovali atmosfero prostora, 
ne zahteva arhitekturnega predznanja. Ukvarjali se bomo z abstrahi-
ranjem različnih motivov in raziskovali različne prostorske situacije, 
ob koncu dneva pa zasnovali razstavo in tako prikazali svoje delo. 
Vstop prost, zaradi omejenega števila mest prosimo za prijavo na 
mitja.kuret@gmail.com.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 8. junija, ob 11. uri, otroško igrišče 
Mandale

S pomočjo drevesnih vej in različnih gozdnih plodov ter semen, listja 
in drobnih vejic bomo izdelali šestkotnik, ki ga bomo v notranjosti 
razmejili. Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Obve-
zna prijava na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 9. junija, ob 15. uri, otroško igrišče
Srečka nosečka

Specifična vadba za vse bodoče mamice. Plača se vstopnina v park. 
Vadba je brezplačna. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 15. junija, ob 11. uri, otroško igrišče
Družinska telovadba

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

Sobota, 15. junija, ob 11. uri
Ladjice iz naravnih materialov

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

Sobota, 15. junija, Arboretum Volčji Potok
Razstava balkonskih zasaditev
KIKŠTARTER

Torek, 11. junija, ob 16. uri, Zadruga KIKštarter
Podjetniško svetovanje 1 : 1

Podjetniško svetovanje je namenjeno vsem perspektivnim podjetni-
kom in bodočim podjetnikom, ki potrebujejo pomoč na različnih pod-
ročjih svoje poslovne poti. Poteka v sproščenem okolju KIKštarterja, 
ob čaju ali kavi. Svetovanje poteka individualno, zato je nujna predho-
dna prijava na info@kikstarter.si 

Sreda, 12. junija, ob 18. uri, Zadruga KIKštarter
Čajanka: Ženske v poslovnem svetu

Pridružite se nam na brezplačni čajanki, kjer bomo govorili z zanimi-
vimi gosti. 

Sreda, 19. junija, ob 17. uri, Zadruga KIKštarter
KIKme: Predstavitev poslovne ideje pred investitorji

Svojo poslovno idejo lahko predstavite na dogodkih KIKme. Sklad 
podpira predvsem startup ideje v višini med 5000 in 30.000 evrov. Če 
je ideja na trgu uspešna, pa lahko startup računa tudi na poslovne 
angele in na drugo fazo vložka. Obvezna je predhodna prijava na 
info@kikstarter.si do vključno 15. 6. 2019.

Sreda, 19. junija, ob 19. uri, Zadruga KIKštarter
Kako uspešno prodajati na Amazonu

Vsebina je prilagojena prvim, začetnim korakom prodaje na Amazo-
nu, kjer korak za korakom dobro spoznajo prodajno platformo Ama-
zon. Za člane KIKštarterja je delavnica brezplačna, za zunanje pa 
znaša 15 evrov. Prijava preko RVPS-ja na https://kikstarter.si/event/
kako-uspesno-prodajati-na-amazonu/

 

VELIKA PLANINA 

Petek, 7. junija, od 10. do 15. ure, Velika planina
Odprtje Preskarjevega muzeja

Sobota, 8. junija, od 10.30 do 13.30, Gradišče, Velika 

planina 
Brezplačen voden ogled Velike planine ob začetku poletne 
sezone 

KD KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA 

Sobota, 8. junija, ob 20. uri, samostan Mekinje
Letni koncert Komornega pevskega zbora Šutna 

JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Četrtek, 13. junija, od 19.30, samostan Mekinje
Pesmi narodov sveta z moško vokalno skupino  
Les Voix de L'Est 

Možni prostovoljni prispevki 

ZDRAVILNI GAJ TUNJICE

Sreda, 19. junija, od 14. do 18. ure, Zdravilni gaj Tunjice
Zdravje za vse

S centrom za krepitev zdravja Kamnik organiziramo vrsto aktivnosti. 
Potrebne prijave: katja.jelovcan@zdkamnik.si.

V naše delovno okolje vabimo: 
KOMERCIALIST/KALKULANT m/ž

OPIS DELOVNEGA MESTA:
•  pridobivanje kakovostnih podatkov za pripravo oz. izdelavo 

ponudb, priprava popisov za izdelavo ponudb, ogled stanja 
na gradbišču, opravljanje izmer,  celostna obdelava in pra-
vočasna dostava ponudb poslovnim partnerjem, spremlja-
nje ponudbe od oddaje do izbire izvajalca ter poročanje o 
stanju

•  obiskovanje potencialnih in pridobivanje novih poslovnih 
partnerjev ter ohranjanje poslovnih stikov z že obstoječimi

•  proučevanje in spremljanje potreb projektantov, arhitektov 
in investitorjev ter zagotavljanje tehnične podpore in sveto-
vanje v vseh fazah priprave projektov

•  poznavanje aluminijastih stavbnih in fasadnih sistemov raz-
ličnih proizvajalcev ter strokovnih zahtev s področja gradbe-
ništva in njihovo izvajanje

•  varno, strokovno in gospodarno opravljanje nalog

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE:
•  V., VI., VII.  gradbene ali strojne usmeritve

DELOVNE IZKUŠNJE
•  zaželene izkušnje na področju komerciale

FUNKCIONALNA ZNANJA
•  Znanje vsaj enega svetovnega jezika, obvladovanje raču-

nalniških programov (Word, Excel), uporaba svetovnega 
spleta, poznavanje gradbenih kalkulacij, izpit kategorije B

KAJ NUDIMO 
•  delo v dinamičnem okolju
•  zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečno poskusno dobo
•  redno in stimulativno mesečno plačilo
•  podporo in učenje ter možnost napredovanja
•  delo v prijetnem kolektivu in uveljavljenem slovenskem 

podjetju
 
Če ustrezate navedenim pogojem, pošljite svojo prijavo s  
CV-jem najkasneje do 20. junija 2019 na naslov ALKAM,  
d. o. o., KAMNIK,  "ZA RAZPIS", Ljubljanska 45, 1241 KAMNIK. 
Zagotavljamo diskretno obravnavo vaše prijave.
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Zahvale
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ZAHVALA

… Zato, ko jutri se začne brez mene, 
vedi, nisva ločena,
saj vsakič, ko se spomniš name,  
me boš našel sred’ srca ...
(David M. Romano)

Poslovila se je

Tea Lukan - Klavžer
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za darovano 
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala sodelavki Katji iz Triglav
skega narodnega parka za besede slovesa, patrom iz 
Frančiškanskega samostana v Kamniku in bratu Kapu
cinskega samostana Škofja Loka za lepo opravljen obred 
ter kvartetu Krt za čutno zapete pesmi slovesa.

Vsi njeni

ZAHVALA

Draga naša mama,  
odšla si tja,  
kjer ni zemeljskega gorja,  
kjer morje in nebo se 
zlivata. Počivaj v miru,  
ljuba mama, in čakaj dni,  
ko spet skupaj bomo vsi. 

Frančiška Petrovčič
po domače Jeniskova Francka iz Okroga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, vsak stisk roke, 
topel objem, darovano cvetje in sveče. Hvala zdravstve
nemu osebju ZD Kamnik za obiske in vse izrečene bese
de. Hvala tudi gospodu župniku, pevcem in trobentaču 
za lepo opravljen obred. Posebna zahvala gre tudi Danici 
in Mileni za lepe poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti in se je boste spominjali.

Vsi njeni

ZAHVALA

Je mama edina, največji zaklad
a tega zaveš se, ko leže v hlad,
ko zemlja prekrije vse njeno telo,
takrat nam postane v duši hudo.
Zdaj gledam v neznano,  
če vidim te kje,
oj, strašno boli me zdaj moje srce.

Ob boleči izgubi naše drage mame, žene in stare mame

Marije Štupar
iz Kamnika

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, stiske rok in sočustvo
vanje ob naši neizmerni bolečini. Lepo se zahvaljujemo 
osebju Doma starejših občanov Kamnik in dr. Muženiču 
za skrb in nego ob njeni bolezni. Prav tako lepa hvala 
župniku Pavletu za obred in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Z neizmerno žalostjo v srcu mož Maks  
in sin Boštjan z družino

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi

Ivan Tonin
(1941–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvet
je. Posebna hvala osebju ZD Kamnik, patronažni služ
bi – ge. Romani, osebju bolnišnic UKC Ljubljana, pev
cem Kvarteta Grm in župniku Janezu Gerčarju za lepo 
opravljen cerkveni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Maj 2019

ZAHVALA

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)

Svojo življenjsko pot je v 79. letu sklenil naš dragi 

Filip Uršič 
Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
se zahvaljujemo, da ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Po
sebna zahvala gre negovalkama Petri in Silvi, ki sta lepo 
skrbeli zanj. Naj vsem ostane v lepem spominu, vesel, 
kot je vedno bil.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Umrla je naša ljuba mama 

Tatjana  
Šavelj 
roj. Dosedla (1937–2019) 

Zelo jo bomo pogrešali vsi svojci, prijatelji in sosedje.
Velika hvala vsem, ki ste jo imeli radi in nam pomagali 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 
Maj 2019

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli. 
(T. Pavček)

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

Alojzija Pestotnik
(1947–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem, za izrečena sožalja, 
darovane sveče, cvetje, svete maše ter hvala vsem, ki ste 
nam v težkih trenutkih stali ob strani in jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gospodu župniku 
za lepo opravljen pogrebni obred, kvartetu Grm in ge. 
Marinki Mošnik za ganljive besede slovesa.

Žalujoči vsi njeni
Maj 2019

Vse, kar mi je bilo, vse, kar mi še bo, 
bela pikica na nebu se v solzo spremeni, 
bela pikica tam gor si ti. 
Bela pikica na nebu se v solzo spremeni, 
tam nad poljem veter se umiri!
(Vlado Kreslin)

 
 

Prijateljem in znancem sporočamo, da smo se  
v družinskem krogu poslovili od naše ljube

  

Brede Keber
 
 

Vsi njeni
Maj 2019

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

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

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

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

www.pogrebnik.si

ZAHVALA

V večnost je zaspal

Rudolf 
Romšak
Gmajnarjev Rudi, 1935–2019

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, so
sedom in vsem ostalim, ki ste nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani. 

Vsi njegovi
Maj 2019

ZAHVALA

Spomin je kot pesem,  
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,  
ki nenehno poganja,
spomin je svetloba,  
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, 
ki v srcih prebiva!

V 95. letu je mirno zaspala naša dobra mama, babica, 
prababica, tašča in teta

Ana Štrajhar
roj. Uršič iz Porebra 11 pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče, darove za svete maše in številno spremstvo 
na njeni zadnji poti. Hvala njeni zdravnici dr. Jermano
vi, sestri Mateji, patronažni sestri Almi in ekipi nujne 
medicinske pomoči za zdravljenje in nesebično pomoč. 
Zahvaljujemo se tudi župniku Janezu Mikliču za obiske 
na domu in lepo opravljen pogrebni obred, pevkam sku
pine MJAV za lepo odpete pesmi ter praporščaku DU Ka
mnik. Še enkrat hvala vsem, da ste jo pospremili v tako 
velikem številu na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje, 
nam stali ob strani v teh težkih trenutkih slovesa in bo
ste ohranili našo mamo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Poreber, Šmarca, maj 2019

Kamnik – Razstava z naslovom Dobro vzgojena mladina, 
srečna domovina, ki so jo pripravili Kulturno društvo Jože Go-
stič Homec, Društvo Peter Naglič Šmarca, KS Homec - Noži-
ce, KS Šmarca in Župnija Homec in je že bila na ogled na 
Homcu in v Šmarci, bo junija in julija na ogled tudi v preddver-
ju občinske stavbe. Odprli jo bodo v sredo, 12. junija, ob 16. 
uri. Razstavo spremlja tudi bogat istoimenski katalog. J. P. 

Dobro vzgojena mladina, srečna domovina
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Marinka Mošnik

Motnik – Okrog 170 pohod-
nikov se je podalo na daljši, 
4-urni pohod na trasi Mot-
nik–Srobotno–prelaz Slopi–
kmetija Pr´Blanc–Motnik. 
Spremljali so jih usposoblje-
ni prvi posredovalci, ki so na 
poti pomagali dvema poho-
dnicama.
Ostalih osemdeset pohodni-
kov se je pridružilo Majdi in 
Marinki na tri kilometre in 
pol dolgi Motniški turistični 
poti. Predstavili sta jim zgo-
dovino Motnika, Gašperja 
Križnika in Križnikov prav-

ljični festival, pranger, pritli-
kavega nosoroga, kužno 
znamenje, obe cerkvi. Z 
grajskih razvalin so občudo-
vali lep razgled in slišali, da 
sta na gradu živeli Valvazor-
jeva teta in stara mati. Šli so 
mimo vhoda v nekdanji ru-
dnik rjavega premoga, 
Krevlovega mlina, Firbarje-
ve in Jernejkove ekološke 
kmetije, slišali, da so v Mot-
niku nekdaj sadili hmelj, da 
je bil pri Purgarju doma slo-
venist in prešernoslovec 
Franc Drolc. Ogledali so si 

zbirko starega orodja na 
Vrbanovčevem kozolcu, v 
gostilni pri Flegarju pa 
razstavo vezenin 95-letne 
Flegarjeve mame Marice.   
Pohodniki so dan zaključili 
ob dobri hrani in glasbi an-
sambla Goti. Poskrbljeno je 
bilo za srečelov, na stojnicah 
pa za nakup domačih sirov, 
mlečnih proizvodov in do-
mačega piva.
Udeležence so pozdravili 
kamniški župan Matej Sla-
par, predsednik Pokrajinske 
zveze DU Gorenjske Zdravko 
Malnar in Ivo Orehovec, 
predsednik Društva upoko-

jencev Motnik - Špitalič, ki je 
vsem sodelujočim društvom 
izročil priznanja. Jože Keršič 
je za zaključek povedal legen-
do o motniškem polžu.
Pozitivni odzivi z vseh strani 
so plačilo za delo in željo or-
ganizatorja, da Motnik in za-
nimive pohodniške poti 
predstavi čim večjemu števi-
lu pohodnikov. Iskrena zah-
vala Ivu Piskarju, glavni in 
odgovorni osebi pohoda, ter 
članom PGD Motnik, ki so 
nesebično priskočili na po-
moč.

Pohod gorenjskih 
upokojencev uspel
Meddruštveni pohod Pokrajinske zveze društev 
upokojencev za Gorenjsko je 23. maja v Motniku 
v celoti uspel. Udeležilo se ga je 250 pohodnikov 
iz petnajstih gorenjskih društev upokojencev.

Motnik smo na najlepši možni način predstavili 
pohodnikom z vse Gorenjske. / Foto: Matija Žitko

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 EUR pri pologu v višini 30% 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 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 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. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

Bojana Klemenc

Volčji Potok – Člani Lions 
klubov Domžale in Kamnik 
so letos znova združili moči 
pri organizaciji sedmega do-
brodelnega teka Tečem, da 
pomagam.
Tradicionalni dobrodelni 
tek, ki je imel start in cilj v 
Arboretumu Volčji Potok, je 
tudi letos potekal po zeleni 
osi Kamniške Bistrice. Več 
kot 130 udeležencev vseh 
starosti je teklo po pet- in de-
setkilometrski progi ob 
Kamniški Bistrici, obenem 
pa so pripravili tudi tek za 
osnovnošolce v dolžinah 
300, 600 in 800 metrov. 
Zbrana sredstva od startnin 
vsako leto namenijo v do-
brodelne namene. Letos je 
donacijo 1200 evrov Lions 
klub Kamnik namenil Gor-
ski reševalni službi Kamnik, 
Lions klub Domžale pa enak 
znesek Alji in Mihu iz Žej 
pri Sveti Trojici, ki zaradi 
akromatopsije živita v črno-
-belem svetu.

Organizatorji so tudi tokrat 
pripravili bogat spremlje-
valni program. Med tekom 
so obiskovalcem dogajanje 
popestrili Mestna godba 
Kamnik, članice Društva 
kamniških mažoretk Vero-
nika, plesalke in plesalci 

Šinšina ter Folklorna sku-
pina Komenda. Podporo 
pri organizaciji teka nudijo 
tudi občine Domžale, Ka-
mnik, Komenda, Mengeš 
in Trzin, tako da so se pri-
reditve udeležili tudi župa-
ni in podžupani iz omenje-

nih občin. Zanje so letos 
znova pripravili hojo z za-
vezanimi očmi na razdalji 
95,6 metra, s čimer organi-
zatorji opozorijo na težave, 
ki jih imajo slepi in slabo-
vidni pri gibanju v prosto-
ru.

Tekli in pomagali
V soboto, 1. junija, so tekači na dobrodelnem teku v Arboretumu Volčji Potok tekli za pomoči 
potrebne. Lions klub Kamnik je donacijo letos namenil Gorski reševalni službi Kamnik.

Dobrodelnega teka ob Kamniški Bistrici se je udeležilo več kot 130 tekačev. / Foto: Bojana Klemenc

V hoji z zavezanimi očmi sta se preizkusila tudi župan 
Matej Slapar in podžupan Jernej Markelj (v ozadju). 

Barbara Božič je v imenu Lions kluba Kamnik podelila 
donacijo kamniškim gorskim reševalcem. / Foto: Bojana Klemenc
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Kamnik – Območno združenje Rdečega križa Kamnik in Za-
vod za transfuzijsko medicino Republike Slovenije v sredo in 
četrtek, 19. in 20. junija, med 7. in 13. uro vabita na krvodajal-
sko akcijo, ki bo tudi tokrat v prostorih Doma kulture Kamnik.

Krvodajalska akcija

Jasna Paladin

Kamnik – Kolesarska Dirka 
po Sloveniji, že 26. zapored, 
letos sicer ne bo imela eta-
pnega cilja v središču Ka-
mnika, tako kot lansko leto, 
a kolesarski navdušenci 
bodo tudi v kamniški občini 
prišli na svoj račun. Tretja 
od petih etap dirke, ki bo si-
cer potekala od 19. do 23. 
junija, bo profesionalne ko-

lesarje (med njimi tudi ne-
kaj najboljših na svetu) v 
petek, 21. junija, popeljala 
tudi po naših cestah. Kole-
sarji se bodo na 170 km dol-
gi etapi od Žalca do Idrije 
peljali tudi po Tuhinjski do-
lini, mimo Športne dvorane 
Kamnik in skozi Podgorje 
naprej na Gorenjsko. V Ka-
mniku, kjer jih lahko priča-
kujemo okoli 12. ure, bo 
tudi leteči cilj.

Dirka po Sloveniji tudi 
skozi Kamnik


