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Počastili spomin na
Otona Župančiča

Za varnost na bazenu
je poskrbljeno
Kamniško letno kopališče Pod skalco je svoja
vrata odprlo v petek, 12. junija.
Jasna Paladin
Kamnik – Poletje je pred vrati, in čeprav prave vročine še
ni, je kamniški bazen med
prvimi v Sloveniji že odprt.
Tako kot je zdaj že v navadi,
je bilo kopanje prvi dan

V četrtek, 11. junija – natanko enainsedemdeset let po njegovi smrti – so na Vivodovi hiši na Parmovi
ulici v Kamniku odkrili spominsko ploščo Otonu Župančiču, ki je v tej stavbi, nekdanji gostilni Pri
vinski trti, ustvarjal eno svojih največjih del Veroniko Deseniško. V Kamniku je preživljal poletja,
morda manj znano pa je, da mu je takratna oblast podelila tudi naziv častnega meščana Kamnika.

Bazen Pod skalco bo predvidoma odprt do konca avgusta.

Spominska plošča Otonu Župančiču krasi pročelje Vivodove hiše na Parmovi ulici.
zgodovino kraj rojstev in
življenja velikih Slovencev
in Slovenk, mesto pa so vseskozi številni pesniki, kulturniki in državniki radi
tudi obiskovali – in med njimi je bil tudi Oton Župančič. Občinska oblast mu je
leta 1928 podelila naziv častni meščan, kar dokazuje,
da je bil s Kamnikom res
tesno povezan. Bodimo ponosni na našo občino in na
vse, ki so z njo povezani,« je
zbrane nagovoril župan Matej Slapar in opomnil, da so
v predvojni Jugoslaviji ta naziv prejeli le trije veliki Slovenci – Rudolf Maister,
Oton Župančič in Josip Nikolaj Sadnikar.

Ploščo so odkrili župan Matej Slapar, pesnikova vnukinja
dr. Alenka Župančič in solastnik stavbe ter pobudnik
Damijan Rostan. / Foto: Jasna Paladin

In kakšna je torej povezava
tega pesnika s hišo na današnji Parmovi ulici, ki jo
po novem krasi spominska
plošča? »Ivica in Damijan
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Jezik, njen drugi dom

Sašo Štalekar znova za
Calcit Volley

Butik za sladke sanje

Šele drugi častni meščan
»Kamnik je bil skozi svojo

Župančič – prijatelj
Kamnika
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Po dobro sprejeti zbirki kratkih zgodb Razvezani iz leta
2017 je Ana Schnabl v aprilu
pri založbi Beletrina izdala
še romaneskni prvenec z
naslovom Mojstrovina.

stran 7

V vodstvu kamniškega odbojkarskega kluba sestavljajo ekipi za novo sezono. Po
enoletni odsotnosti se v Kamnik vrača »srebrni« reprezentant Sašo Štalekar, novinca pa sta še Diko Purić in
Martin Kosmina.

Karim Merdjadi, znan kot žirant iz slovenske kulinarične
oddaje MasterChef, sladke
ideje že šest let oblikuje v delavnici Atelier Karim na Duplici. Nedavno pa se je kamniški delavnici pridružil še
sladki butik, a ta v bližini
centra Ljubljane.
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tudi za dezinfekcijo vseh površin in tudi garderob.
Vstopnice so letos malenkost dražje kot lani, tudi zaradi trenutnih razmer in
navodil, ki se jih morajo
držati vsa kopališča. Kljub
malenkostni podražitvi pa
še vedno ostajajo najcenejši
ponudnik ogrevane vode na
trgu v tem trenutku. Voda v
kamniškem bazenu ima namreč 28 stopinj Celzija.

TUDI LETOS
V JULIJU IN AVGUSTU
MED 18. IN 23. URO

V PARKU EVROPA
info:

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

ob tej priložnosti postavil
tudi razstavo starih fotografij, pri sestavi programa pa
mu je pomagala dr. Marjeta
Humar.

Rostan sta se odločila, da s
ploščo ponovno prikličeta v
naš spomin pomembne dogodke in ljudi, zaradi katerih je Kamnik slovel in slovi
kot kulturno mesto. Prejšnji
lastnik te hiše Anton Vivoda
je bil gostilničar, trgovec,
klobučar in občinski svetnik, skratka ugleden meščan. V njegovi gostilni Pri
vinski trti v tej hiši je bil
med obema vojnama v
prejšnjem stoletju pogosto
gost Oton Župančič, pesnik,
dramatik, dramaturg in prevajalec, ki je hodil na
zdravljenje in poletni oddih
na grad Zaprice. Prijateljeval je s številnimi Kamničani – s slikarjem Ivanom
Vavpotičem, s katerim sta
bila tudi sošolca, z Antonom
Vivodom, ki mu je pošiljal
pozdrave po ljudeh, ki so šli
v Kamnik, z družino Souvan, ki je v Volčjem Potoku
osnovala park, današnji Arboretum.
49. stran

Ponudniki različnih storitev
so se združili pod blagovno
znamko Kamnik – tisočletje
dobrih kupčij. Njihova prizadevanja podpira Občina Kamnik, od občanov pa je odvisno, kako se bo njihov trud
obrestoval.

brezplačno, do uradnega odprtja pa so tudi prodajali letne vstopnice po znižanih
cenah. A odziv ni bil tak, kot
so na Zavodu za turizem,
šport in kulturo Kamnik
verjetno pričakovali. V predprodaji so namreč prodali
107 letnih vstopnic, kar je
zgolj kakšna četrtina vseh,
ki so jih v predprodaji prodali lani. Vzrok je verjetno v
skrbi kopalcev, ki jo prinaša-

Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Oton Župančič je
bil s Kamnikom tesno povezan, na to pa je ponosen
tudi Damijan Rostan, solastnik Vivodove hiše na Parmovi ulici 17, kjer je bila
nekdaj gostilna Pri vinski
trti. Ob podpori mame Ivice
si je vrsto let prizadeval, da
bi v spomin na Župančiča,
ki je prijateljeval s takratnim
lastnikom Antonom Vivodo,
postavil spominsko ploščo,
a pot do slovesnega odkritja
ni bila kratka in lahka. Potreboval je soglasje zavoda
za varstvo kulturne dediščine, ploščo je bilo treba primerno oblikovati in ne nazadnje pridobiti tudi finančna sredstva, pri čemer mu je
letos prisluhnila Občina Kamnik. Sprva si je želel ploščo postaviti lani ob sedemdesetletnici pesnikove smrti,
a ni šlo, zato se je trudil projekt izpeljati vsaj na dan
obletnice njegove smrti, kar
pa mu je uspelo. Vidno ganjen in ponosen Damijan
Rostan je v preddverju hiše

Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Jasna Paladin

jo poostreni ukrepi zaradi
novega koronavirusa, a na
zavodu mirijo, da za varnost
kopalcev maksimalno skrbijo. Število oseb v bazenu je
trenutno omejeno na osemdeset, ležalniki še niso na
voljo, redno pa bodo skrbeli

VisitKamnik
ŽivimKamnik
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Vozlišče P+R že
poskusno deluje
Tako imenovano vozlišče P+R (parkiraj in se
presedi) Kamnik Graben je bilo ta teden predano
v poskusno uporabo.
Jasna Paladin
Kamnik – Vozlišče P+R (parkiraj in se presedi) tik ob
končni železniški postaji
Kamnik Graben je občina
uredila z denarjem iz Kohe-

bo vozlišča P+R je veljavna
dnevna ali več dnevna vozovnica Slovenskih železnic
ali integriranega javnega potniškega prometa za območje med lokacijo P+R in urbanim središčem na dan

Pogoj za uporabo vozlišča P+R je veljavna
vozovnica Slovenskih železnic ali integriranega
javnega potniškega prometa za območje med
lokacijo P+R in urbanim središčem na dan
parkiranja vozila.
zijskega sklada in s sredstvi
Ministrstva za infrastrukturo. Gre za še eno pridobitev,
usmerjeno v razvoj trajnostne mobilnosti v občini. Ne
gre namreč za običajno parkirišče.
Brezplačno parkiranje na
vozlišču je možno vsak dan
od ponedeljka do petka od
6. do 18. ure, in sicer iz-

parkiranja vozila.
»Namen projekta je izboljšanje kakovosti zraka v našem mestu ter boljša povezanosti urbanih območij z
njihovim zaledjem, zmanjšanje prometnih zastojev,
izboljšanje kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih ter povečanje
prometne varnosti. Ne na-

Vozlišče P+R je namenjeno vsem, ki pot nadaljujejo z
uporabo javnega potniškega prometa. / Foto: Tinja Dokl
ključno za uporabnike, ki
svoje dnevno migracijsko
potovanje po parkiranju
osebnega vozila ali kolesa
nadaljujejo z uporabo javnega potniškega prometa. Po
18. uri parkiranje ni več
omejeno na uporabnike javnega potniškega prometa,
temveč je namenjeno vsem
drugim uporabnikom do
naslednjega dne do 6. ure.
Pogoj za upravičeno upora-
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zadnje pa je pomembno
tudi spodbujanje uporabe
javnega potniškega prometa
za potrebe dnevne mobilnosti za prevoz v urbana središča na delo in v šolo,« pravijo na občini.
Na vozlišču so uredili tudi
deset stojal za kolesa, kjer je
prostora za dvajset koles,
prav tako so uredili dve polnilni postaji za hkratno polnjenje štirih električnih vozil.
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Po stopinjah pastirjev
z mobilno aplikacijo
Projekt Po stopinjah pastirjev, ki sta ga izvedli Občina Kamnik in družba Velika planina, je uradno
zaključen, v praksi pa šele začenja živeti. Uporabnikom bo v veliko pomoč tudi mobilna aplikacija, v
katero je vključena omenjena pot.
Jasna Paladin
Velika planina – Občina Kamnik in družba Velika planina sta denar za projekt Po
stopinjah pastirjev pridobili
na javnem pozivu LAS Srce
Slovenije za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. Fizični postavitvi poti avgusta lani, na
katero opozarjajo informacijske table na več vstopnih
točkah, je sledila vrsta aktivnosti za promocijo tega turističnega produkta in dogodkov pa tudi mobilna aplikacija. Ta tematska pot je namreč vključena v mobilno
aplikacijo SloveniaTrails, ki
dodatno ponudbo omogoča
tudi bolj tehnološko usmerjenim obiskovalcem Velike
planine.
V mobilni aplikaciji SloveniaTrails, ki je plod razvoja
podjetja Monolit in združenja Pohodništvo in kolesarjenje GIZ in je brezplačno
na voljo v spletnih trgovinah
Google Play za sistem Androide in App Store za sistem iOS, je skupaj že več kot
tristo pohodniških in kolesarskih poti. Tako je tudi pot
Po stopinjah pastirjev (uvrščena je v kategorijo spreha-

Po stopinjah pastirjev na Veliki planini se lahko podamo
tudi s pomočjo mobilne aplikacije.

jalnih poti) predstavljena s
podrobnimi podatki, kot so
dolžina, trajanje, zahtevnost
in opis s fotografijami, ogledamo pa si lahko tudi višinski profil poti ter najdemo
zanimive lokacije ob poti.
Poti lahko pregledujemo na
podrobni topografski karti, s
pomočjo GNSS-signala pa
spremljamo svojo lokacijo
na poti in smer pogleda.
Aplikacijo lahko uporabljamo tudi v načinu brez povezave, kar omogoča uporabniku, da se orientira in najde pravo pot tudi, če je na
območju brez mobilnega signala.
»S projektom Po stopinjah
pastirjev je Velika planina
kot atraktivna turistična destinacija veliko pridobila. Izvajalcem je uspelo povezati
turistične ponudnike in znamenitosti v celovito turistično izkušnjo. Nov turistični
produkt obiskovalce animira, izobražuje, navdihuje in
usmerja k manj poznanim
naravnim in kulturnim znamenitostim,« pravi Katja
Kunstelj z Občine Kamnik
in dodaja, da pri promociji
poti aktivno sodelujejo tudi
z Zavodom za turizem,
šport in kulturo Kamnik.

Kraj spomina in opomina
V Češnjicah so pripravili tradicionalno slovesnost ob spomeniku padlim partizanom in zavezniškim
vojakom. Slavnostni govornik je bil tokrat predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik
Dušan Božičnik.
Jasna Paladin
Češnjice v Tuhinju – Tako
kot vsako leto so se poklonili
padlim borcem, med njimi
partizanskemu zdravniku
dr. Petru Držaju, vodji ameriške vojne misije kapetanu
Charlesu Fischerju, dvema
ameriškima oficirjema Juliusu Rosenbergu in Ernstu
Knothu ter dvema britanskima oficirjema majorju
Mathewsu in poročniku
Edwardu Parsu, ki so padli
za svobodo v krajih pod Menino planino v letih 1944 in
1945.
Slovesnosti so se udeležili
tudi vodja pisarne za
obrambno sodelovanje Veleposlaništva Združenih
držav Amerike Jonathan
Zebre, še živeča borka Valerija Skrinjar, kamniški
podžupan Bogdan Pogačar
in predsednik Združenja
borcev za vrednote NOB

Spomenik padlim borcem v Češnjicah so odkrili leta 1975. / Foto: Občina Kamnik
Kamnik Dušan Božičnik,
ki je bil letos tudi slavnostni govornik. Poudaril
je, da so v združenju z
ogorčenjem sprejeli informacijo o razveljavitvi sodbe Leona Rupnika in da
odločno nasprotujejo poskusom tržaških oblasti, da
uvedejo 12. junij kot praznik dneva osvoboditve iz-

pod jugoslovanske zasedbe. »Današnji dogodki v
svetu in doma niso taki,
kot bi morali biti, za kar so
se borili naši partizani. Vse
to prinaša nemir med nas,
razdvojenost in pomanjkanje sočutja do sočloveka.
Zato je še bolj pomembno,
da prenašamo pridobljene
vrednote NOB med mlajše

rodove tudi s takšnimi spominskimi obeležji. Nikoli
ne smemo pozabiti na vse
žrtve, ki so nam omogočile, da živimo v mirni in
svobodni Sloveniji,« je
med drugim poudaril Dušan Božičnik, zbrane pa že
povabil na še eno partizansko slovesnost, ki bo 4. julija na Menini planini.
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Kamnik – tisočletje
dobrih kupčij

Nagovor župana Mateja Slaparja in vabilo
na slovesnost ob dnevu državnosti

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

Mesto Kamnik ima bogato zgodovino, posebno očarljivost in izjemno lego »na sončni strani Alp«.
Dve od naštetih lastnosti sta nam bili tako rekoč dani, za posebno očarljivost pa se moramo truditi
prav vsi, ki imamo Kamnik radi.
Luka Svetec,
Občina Kamnik
Kamnik – Očarljivosti ne
manjka tudi našim ponudnikom, ki delujejo v okviru
blagovne znamke Kamnik –
tisočletje dobrih kupčij. Ne
manjka jim zagnanosti in
želje po tem, da nekaj dobrega storijo za naše mestno
jedro. Vsak dan mu z
odprtjem vrat svojih
majhnih, a zelo posebnih trgovin in delavnic, z vonjem
kave, ki se razprostira po ulicah in uličicah, dajejo poseben čar.

dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob prihajajoči 29.
obletnici razglasitve samostojne Republike Slovenije. V
času osamosvojitvene vojne ste se različne organizacije
in posamezniki odločno podali po poti osvobajanja domovine Slovenije. Kako pomembno je vztrajati, ste dokazali številni, ki vam ni bilo vseeno za to, da postanemo
samostojna republika. Leta 1991 nam je bilo skupno to,
da smo bili pri doseganju skupnega cilja hrabri in enotni.
Hvaležnost vsem sodelujočim in opomin na takratno dogajanje bomo izkazali tudi v občini Kamnik s slovesnostjo
ob dnevu državnosti, ki bo v četrtek, 25. junija 2020, ob
20.30 v čudovitem okolju Mekinjskega samostana. Ob
Mestni godbi Kamnik bodo kulturni program, obarvan v
barve slovenske zastave, popestrili kamniški kulturniki in
Akademska folklorna skupina France Marolt.

Gre za trgovsko
središče z dušo, kjer
za vsak lokal,
trgovinico ali delavnico
skrbi dostopen, topel
in energičen lastnik, ki
mu ni vseeno za
potrošnike in za
mesto.

Kamnik
tisočletje dobrih kupčij

Mladostna razigranost na Glavnem trgu / Foto: Peter Podobnik

Nove zgodbe in številne prijetne dogodke lahko že v
kratkem pričakujete – v času
poletnih počitnic, zato ste
vljudno vabljeni, da spremljate spletne strani blagovne
znamke Kamnik – tisočletje
dobrih kupčij (www.trgovski-center-www.kamnik.
si), Občine Kamnik (www.
kamnik.si) in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik (visitkamnik.com).
Veseli bomo, če nas boste
spremljali tudi na družbenem omrežju Facebook,
kjer boste lahko podali komentar, všeček ali pa delili
mnoge zanimive objave ponudnikov, vključenih v blagovno znamko Kamnik – tisočletje dobrih kupčij.
Kamniško mestno jedro s
svojimi butičnimi trgovinicami predstavlja prav posebno izkušnjo nakupovanja.
Gre za trgovsko središče z
dušo, kjer za vsak lokal, trgovinico ali delavnico skrbi
dostopen, topel in energičen
lastnik, ki mu ni vseeno za
potrošnike in za mesto.
Marsikdo od nas si je obisk
Kamnika v soboto dopoldne
izbral za navado, ki jo zelo
nerad izpusti iz svojega urnika. Vzamemo si čas zase
in hkrati dajmo priložnost
mestnemu jedru, kjer dobimo vrhunske storitve in srčne ter prijazne ljudi, ki
ustvarjajo poseben utrip
mesta.
Večkrat si vzemimo čas za
obisk Kamnika, njegovih
kulturnih in naravnih danosti. Trgovci, gostinci in drugi ponudniki, ki jim srce
bije za Kamnik, nas bodo
vedno veseli in nas bodo
vedno gostoljubno sprejeli.
Obiščimo Kamnik – tisočletje dobrih kupčij!

www.kamnik.si

jim srce bije za Kamnik in
njegovo mestno jedro. V
preteklih treh letih je pri organizaciji dogodkov pod
okriljem blagovne znamke
sodelovalo 27 različnih ponudnikov, ki so organizirali
več kot 160 prireditev.

Vsem občankam in občanom iskreno čestitam
ob 29-letnici naše ljube države Slovenije!
Vaš župan Matej Slapar

Prenove krajevnih
kulturnih domov
Jasna Paladin
Šmartno, Srednja vas, Motnik – Občina Kamnik bo letos izvedla nujno potrebno
prenovo treh kulturnih domov v občini. Za celovito
prenovo osrednje dvorane v
Kulturnem domu Šmartno
v Tuhinju, ki se letos nadaljuje, bodo namenili dvajset
tisoč evrov. Pripravljena je
že projektna dokumentacija
za ureditev prostorov v kul-

turni dvorani v Srednji vasi,
ki so že povsem dotrajani, v
ta namen pa je v letošnjem
proračunu zagotovljenih 15
tisoč evrov. Poleg obeh dvoran si je te dni podžupan
Sandi Uršič skupaj s sodelavci občinskega oddelka za
družbene dejavnosti ogledal
tudi kulturni dom v Motniku, saj bo občina tudi tam
morala zagotoviti denar za
zamenjavo kritine, ki na nekaterih mestih že zamaka.

Občina Kamnik
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Kamnik - Komenda in
Policijsko veteransko društvo Sever Kamnik

VABIJO
na slovesnost ob dnevu državnosti,
ki bo v četrtek, 25. junija 2020, ob 20.30
v Mekinjskem samostanu v Kamniku.
Ob Mestni godbi Kamnik bodo kulturni program
obogatili kamniški kulturniki in
Akademska folklorna skupina France Marolt.
Veselimo se srečanja z vami.
Število sedežev je omejeno v skladu z omejitvami
in varnostnimi ukrepi.
Zaradi lažje organizacije vas vljudno naprošamo,
da na slovesnost prispete vsaj 20 minut pred začetkom.

www.kamnik.si

njene znamke se ponudniki
večkrat letno srečajo ter izmenjujejo svoje ideje, pripombe, pobude in želje s
predstavniki Občine in Zavoda za turizem, šport in
kulturo Kamnik ter drugimi
pomembnimi deležniki, ki

www.kamnik.si

Danes vam tako predstavljamo posameznike, ki oživitve
kamniškega mestnega jedra
ne jemljejo kot proces, ki se
bo zgodil sam od sebe. Trgovci, gostinci, obrtniki in
podjetniki, ki so za svoje delovno mesto izbrali naše
kamniško mestno jedro, z
vsakodnevnim trudom kažejo, da vanj verjamejo. Proces
oživljanja mestnega jedra
jim predstavlja osebni izziv.
Zanj so pripravljeni žrtvovati svoj čas in denar. Enega
izmed projektov, ki se mu je
pridružilo lepo število omenjenih ponudnikov, predstavlja blagovna znamka Kamnik – tisočletje dobrih
kupčij. Pod okriljem ome-

Družinsko pohajkovanje in čudoviti pogled na naše mestno jedro / Foto: Peter Podobnik

Zvonko Cvek,
predsednik,
OZVVS Kamnik Komenda

Janko Brinovec,
predsednik,
Policijsko veteransko
društvo Sever Kamnik

Matej Slapar,
župan,
Občina Kamnik
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LDP, PODJELŠE 2, KAMNIK

Po ublažitvi ukrepov COVID-19 je
pravi čas za nekatere ukrepe na
Veliki planini

Po ublažitvi ukrepov COVID-19
je nastopil čas za ponovni zagon
gospodarstva in s tem turizma.
Kot predsednik Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine skupaj s člani komisije iščemo operativne rešitve za
trajnostni razvoj Velike planine in
doline Kamniške Bistrice. Le s
sodelovanjem z ostalimi deležniki bo možno uresničevanje načrtovanih ukrepov. Z aktivnostmi
za razvoj in krepitev slovenskega turizma po epidemiji bo na
Veliki planini ponovno zaživelo
pašništvo in druga ponudba. Če
želimo na Veliki planini ohraniti
neokrnjeno naravo in kulturno
krajino, je zdaj čas za nekatere
ukrepe.
Glede prometne strategije so
bila že lansko leto izvedena
vzdrževalna dela na cesti in parkirišču na Rakovih ravneh. Tam
so bila postavljena ekološka
stranišča, v končnicah in praznikih so redarji skrbeli za nemoten
potek prometa in parkiranja.
Obe novosti sta bili med obisko-

valci ugodno sprejeti, zato bo
letos poleg omenjenega uvedena tudi parkirnina. Pridobljena
sredstva od parkirnin bo občina
vložila v ureditev ostale infrastrukture, npr. asfaltiranje ceste.
Izveden je bil nakup zemljišča za
parkirišče pri kamnolomu na
Rakovih ravneh, pridobljeno je
tudi zemljišče za Ušivcem.
Glede komunalne infrastrukture se bomo v Strokovni komisiji
za ohranjanje in razvoj Velike
planine še naprej zavzemali za
to, da občina pripravi poseben
odlok, ki bo urejal odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih
voda na planini. Voda v izvirih
pod Veliko planino je že deloma
onesnažena, kar je zaskrbljujoče, saj se ta voda steka v zajetje pitne vode za občino Kamnik
– Iverje. Neustrezno odvajanje
in čiščenje odpadne vode
predstavlja tveganje za vire pitne vode. Zato bo nujno potrebno vzpostaviti nadzor pri odvažanju fekalij z Velike planine in
ob spodnji postaji žičnice in
gondole.
Za propadajoči hotel Šimnovec
je treba poiskati resnega investitorja z realnim poslovnim načrtom za obnovo objekta, ki bo
imel podporo lokalne skupnosti.
Dušan Papež,
svetnik LDP

V Markovem se je začela gradnja pločnika
Markovo – Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi gradnje
pločnika Markovo–Vir pri Nevljah ob levem robu državne
ceste skozi Tuhinjsko dolino veljala začasna sprememba
prometnega režima, in sicer popolna zapora javne poti Markovo–novo naselje 14 dni v nizu med 8. junijem in 5. septembrom v delovnem času od 7. do 17. ure ter popolna zapora pločnika ob državni cesti tri dni v istem časovnem
obdobju. J. P.

NOVA SLOVENIJA (NSi), OBČINSKI ODBOR KAMNIK, DVORAKOVA 11A, LJUBLJANA

Ureditev parkiranja na Veliki planini

Veliko planino obožujem!
Nanjo se najraje odpravim peš
mimo Sv. Primoža. Z zmerno
kondicijo si lahko pri pastirskem
naselju v treh urah. Pot je ravno
prav raznolika in trud za vzpon
je na vrhu vedno poplačan.
Drugače je, če pelješ na
planino goste. Običajno je
celodnevni pohodniški podvig
v tem primeru preveč zahteven,
zato se gre običajno z
avtomobilom čim višje, torej do
parkirišča za Ušivcem ali pa
vsaj do parkirišča pri
kamnolomu.
Obe parkirišči postajata ključni
izhodišči za obisk planine.
Poleti zaradi velikega navala ob
koncu tedna obiskovalci

parkirajo kar ob cesti, gor pa
vozijo tudi avtobusi. Stroški
vzdrževanja poti naraščajo,
dostop v kolonah avtomobilov
po prašnih cestah pa tudi ni
prijeten. Parkiranje je bilo
doslej brezplačno, vendar pa si
Občina Kamnik skupaj z
ostalimi deležniki zaradi vse
bolj kaotičnih razmer že dlje
časa prizadeva urediti stanje.
S sprejetjem odloka o ureditvi
parkirnih režimov na območju
Velike planine bo občina po
dolgih letih prizadevanj
omogočila ustreznejšo zaščito
tega izjemnega bisera naravne
in kulturne dediščine. Iz
zbranih sredstev od plačila
parkirnin se bodo te ureditve
tudi financirale in vzdrževale.
Čeprav bo po novem za obisk
Velike planine z avtom treba
nameniti kak evro, sem
prepričan, da bo izkušnja
zaradi urejenih razmer
prijetnejša in okoljsko
sprejemljivejša.
Dr. Jernej Markelj, občinski
svetnik NSi Kamnik

Mnenje občinskega svetnika

Mnenje občinskega svetnika

Kamnik
po epidemiji

Šport v času virusa
in po njem

Žan Potočnik,
svetnik LMŠ

Robert Prosen,
svetnik LSU

Članek pišem med aktivnimi
pripravami na 11. sejo Občinskega sveta. Prihodnji teden
(seja je bila 17. junija, op. ur.)
bomo ponovno zasedali na
seji, na kateri bomo obravnavali kar nekaj pomembnih
točk, med drugim tudi rebalans proračuna, ki ni presenečenje glede na situacijo v državi, ter zvišanju povprečnin.
Zelo me veseli, da bomo krajani Stahovice končno pridobili
hodnik za pešce, kanalizacijo
in varno križišče pri Calcitu.
Omenjeno križišče je zelo nevarno in obremenjeno s tovornimi vozili, v poletnem času s
turisti. Ureditev je res potrebna in veseli me, da nam je
naproti prišla tudi država, ki
bo delno sofinancirala investicijo. Hvala županu in občinski upravi, da niste pozabili
na nas. V svetniški skupini
LMŠ smo si in si bomo še vedno prizadevali za ureditev
varnih šolskih poti in za povišanje postavke za vzdrževanje
cest po celotni občini Kamnik.
Podpiram predvidene ukrepe
na Veliki planini. Ta točka
dnevnega reda me je zelo razveselila, saj je res skrajni čas
za ureditev razmer na planini
na način, da se začne zaračunavati uporaba parkirišča.
Ukrep je povsem na mestu,
vendar pa bo potreben nadzor
izvajanja tega ukrepa. S tem
ne bomo povsem rešili problematike Velike planine, vseka-

Na začetku naj pojasnim, da
sem se z ukrepi, ki so jih sprejeli ustrezni organi, da se v
času virusa prekinejo vsa
športna tekmovanja, popolnoma strinjal. Čeprav nam je
vsem čas brez športa počasneje mineval – po eni strani,
ker ni bilo športnih prenosov,
ter po drugi strani, ko se nismo mogli ukvarjati s športi,
ki so nam najljubši – smo nekako preživeli. Šport nam
lahko predstavlja različne oblike zabave ne glede na to, ali
smo zgolj navijači ali se s
športom ukvarjamo v svojem
vsakdanu.
Še huje kot nam je bilo profesionalnim in amaterskim klubom, ki so poleg možnosti
igranja izgubili tudi precejšen
vir dohodkov. Prav tako lahko
pričakujemo tudi omejitev
sponzorskih sredstev, kar bo še
dodatno omejilo delovanje
vseh deležnikov v športu.
V Kamniku pa imamo poleg
vseh naštetih, sploh to velja za
športe, ki se odvijajo v dvoranah, še dodatne težave. Že
tako velike probleme za izbiro
terminov posameznih klubov,
ki potrebujejo dvorane, je koronavirus še dodatno zapletel
oziroma kar preprečil.
Kljub temu da v nekaterih sosednjih občinah ekipe že trenirajo v dvoranah, v Kamniku
ni tako.
Največja težava je, da so dvorane povezane z osnovnimi

kor pa je predviden ukrep lep
pristop k celostnemu reševanju
in nadaljnjemu trajnostnemu
razvoju Velike planine.
Upam, da bo tu občinska politika složna ter da bomo skupaj pripomogli k razvoju našega bisera. V času po epidemiji
je ključno, da si gospodarstvo
opomore, da izvedemo večje
projekte – seveda tam, kjer je
to mogoče. Osebno mi je žal,
da se izgradnja nove OŠ Frana Albrehta prelaga v neznano prihodnost, saj bi morali
vsem otrokom zagotoviti varno in učinkovito javno izobraževanje. V prihodnosti nas
čaka še veliko dela tudi na območju nekdanje smodnišnice.
V Listi Marjana Šarca se
bomo še naprej trudili delovati
v dobrobit vseh občanov. Če
imate vprašanje, prošnjo ali
pobudo, smo za vas, drage občanke in občani, uvedli pogovorne ure na sedežu stranke v
Kamniku, na Ljubljanski 45.
Na voljo smo vam vsak prvi in
tretji ponedeljek v mesecu med
17. in 18. uro.

šolami, ravnateljem pa je v
prvi vrsti pomembna skrb za
zdravje otrok, kar seveda v celoti podpiram. Držijo se navodil NIJZ in do preklica ne
bodo odpirali vrat športnih
dvoran.
Tako športne ekipe zdaj trenirajo pod milim nebom, saj
se v septembru že začenjajo
ligaška tekmovanja. Vprašanje pa je, koliko bodo lahko konkurenčni – glede na
pogoje treniranja, ki jih
imajo.
Ob takih časih človek spet pomisli, kako dobro bi bilo, če bi
v Kamniku imeli športno dvorano, ki bi bila lahko v celoti
namenjena izvajanju športnih
aktivnosti.
Upam, da bo virus kmalu premagan in se bo počasi vse
vrnilo v stare tirnice ter bomo
lahko uživali v ljubezni do
športa, ki je verjetno najpomembnejša nepomembna
stvar v življenju množice ljudi. In takrat bomo to znali
ceniti še bistveno bolj, kot smo
do sedaj.

Občine solidarne s kulturo
Dom kulture Kamnik je pred nekaj dnevi gostil predstavnike okoliških občin, ki so prav tako kot
Občina Kamnik podprle kandidaturo Ljubljane za evropsko prestolnico kulture 2025.
Jasna Paladin
Kamnik – Zbrali so se predstavniki občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Komenda,
Mengeš, Trzin in Vodice.
Spomnimo: Ljubljana se je
27. februarja uvrstila v končni izbor za evropsko prestolnico kulture 2025. Za naziv
se poteguje skupaj z Novo
Gorico, Piranom in Ptujem.
Mesta so pozvana, da
nadgradijo prijavne knjige,
decembra bo mednarodni
svet neodvisnih strokovnjakov izmed štirih mest izbral
najbolj inovativno in celostno kandidaturo, ki se bo
ponašala z nazivom do leta
2025, ko bo prestolnica kulture domovala v Sloveniji.
»Do takrat je še dolga in
zahtevna pot. Ljubljana kandidira s 25 okoliškimi občinami. Tudi severno od Ljubljane je kulturno življenje
pestro in živahno. Kako ga
torej povezati z Ljubljano in

Na srečanju je sodelovala tudi Liljana Mastikosa, višja
svetovalka za področje družbenih dejavnosti na Občini
Kamnik. / Foto: Nina Irt
krovno temo ljubljanske
kandidature – solidarnostjo?
Kako v kulturne in umetniške projekte vključiti občane
in lokalno skupnost? Kako
kulturo in umetnost povezati s trajnim razvojem mest
in varovanjem okolja? Ker je

zaveza ljubljanske kandidature, da se 33 odstotkov programa razvije in ustvari v
regiji, je zdaj čas, da tudi
občine in vsa lokalna kulturna društva ter ustvarjalci
prepoznamo to kot priložnost in kreativni izziv,« pra-

vi Nina Irt iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Svoje poglede na sodelovanje in možne korake
so predstavili tudi Liljana
Mastikosa (višja svetovalka
za področje družbenih dejavnosti na Občini Kamnik),
Anja Koleša (programska
vodja v Domu kulture Kamnik) in Dušan Dovč (projektni sodelavec Doma kulture Kamnik in član delovne
skupine za kandidaturo LJ
EPK 2025).
V začetku meseca so objavili
tudi drugo javno povabilo,
naslovljeno na producente,
javne zavode, nevladne organizacije, umetnike in druge posameznike, predvsem
pa bo kulturo in umetnost
povezalo tudi z okoljskimi
temami, aktivnim državljanstvom in solidarnostjo
z ranljivimi skupinami prebivalcev. Rok za oddajo programov se izteče konec junija.
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Aktualno

Opravili smo dolžnost
do domovine

Planinski koči že odprti
Kamniška Bistrica – Planinski koči Planinskega društva Kamnik, to sta Cojzova koča na Kokrskem sedlu in Kamniška
koča na Kamniškem sedlu, sta od minulega konca tedna (od
13. junija) odprti vsak dan. Obe koči imata tudi spletno kamero, na kateri lahko preverimo aktualne vremenske razmere. Čeprav je epidemije uradno konec, je v planinskih kočah
treba upoštevati priporočila NIJZ. J. P.

Pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite občine
Kamnik na srečanju leta 2017
načelnik Boris Zakrajšek, ki
je na srečanju pripadnikov
MSNZ leta 2017 dejal: »Manevrska struktura narodne
zaščite je bila ustanovljena
maja 1990, več kot leto dni
pred spopadi z JLA. Tedaj se

mnik lahko ponovno organizirali vojaške enote.«
Naloge osamosvajanja v občini Kamnik so izvajali
mnogi. Poznam njihov prispevek in ga spoštujem. Gre
za skupni prispevek vseh

Operativne naloge Manevrske strukture narodne
zaščite občine Kamnik so izvedli: Jože Arko,
Pavel Žavbi, Danijel Kuzma, Tomaž Rajgelj,
Rudi Zore, Božo Zupančič, Igor Kvas, Igor
Brozovič, Ciril Križelj, Franc Potočnik in Rudolf
Baloh.
še ni vedelo, kako se bodo
stvari odvijale. Prav zaradi
tega so bile tedanje odločitve
zelo pomembne. Vsem, ki
ste sodelovali v projektu narodne zaščite, gre vse priznanje za pogum, ki ste ga
izkazali, da smo v občini Ka-

udeležencev in akterjev osamosvojitve na različnih področjih. Kljub temu naj navedem posameznike MSNZ,
ki so izvedli operativne naloge: namestnik načelnika
Jože Arko, Pavel Žavbi, Danijel Kuzma, Tomaž Rajgelj,

LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA ULICA 10 A, KAMNIK

Kamnik – Nastanek te tajne
organizacije je povezan
predvsem z odvzemom
orožja Teritorialni obrambi
s strani JLA. Odvzem orožja
se je zgodil tudi v občini Kamnik. Ta zgodba ima veliko
podrobnosti in dogodkov, ki
bi se lahko končali bolje za
obrambno sposobnost tedanje občine. Kakorkoli, orožje in strelivo je bilo treba
pridobiti na novo, kar je bila
glavna naloga vodstva Manevrske strukture narodne
zaščite (MSNZ). Poleg tega
je bilo treba izvesti še naslednje: pripraviti načrt uporabe in določitev temeljnih
nalog posameznih enot
MSNZ, izdelati načrt popolnitve s kadri in materialnimi sredstvi in strelivom, zagotoviti mobilizacijski pozivni sistem z določitvijo
mobilizacijskih zbirališč in
delovanjem kurirske pozivne službe, izvajati tajne prevoze, hrambo in varovanje
oborožitve in streliva, zagotoviti ukrepe varnosti in tajnosti postopkov MSNZ.
Naloga ni bila preprosta. Od
sredine maja 1990 do ponovne vzpostavitve Teritorialne obrambe v začetku oktobra 1990 je vodstvu
MSNZ Kamnik uspelo
vzpostaviti kar spoštovanja
vredno vojaško strukturo in
silo s povsem jasno določenim nasprotnikom – Jugoslovansko ljudsko armado.
Organizacijo MSNZ je vodil

Rudi Zore, Božo Zupančič,
Igor Kvas, Igor Brozovič, Ciril Križelj, Franc Potočnik in
Rudolf Baloh. Zaradi razmer je bilo treba na novo
pridobljeno orožje in opremo skladiščiti na tajnih lokacijah, v gospodarskih poslopjih naslednjih družin:
Poljanšek iz Zgornjega Tuhinja, Šimenc iz Stebljevka,
Urankar iz Snovika, Pestotnik s Pšajnovice, Žavbi z
Vasenega, Žibert iz Rakitovca, Drolc iz Golic in Frontini
iz Volčjega Potoka.
Podrobno lahko o delovanju
MSNZ v občini Kamnik preberete v knjigah Zveze veteranov za Slovenijo Kamnik
- Komenda Hvala vam in Ne
pozabimo ter v Kamniškem
zborniku 2002.
Naj za zaključek navedem
misel dr. Franceta Bučarja,
prvega predsednika skupščine Republike Slovenije:
»Biti udeleženec vojne ni
posebna zasluga, to je
dolžnost, zato tudi nastopam proti privilegijem, tudi
partizanom iz NOB. Nobenih privilegijev in nobenih
posebnih časti. Veterani so
opravili svojo dolžnost do
domovine, ne pa naredili
'uslugo' državi. Hkrati je
dolžnost države, da negativne posledice udeležbe v vojni poskuša odpraviti. To bi
moralo biti osnovno načelo.
Prav gotovo se nismo borili,
da bi danes uživali posebne
pravice, ampak smo se borili za enakost in pravičnost
med vsemi in do vseh.«

VSE NAJBOLJŠE,
SLOVENIJA!

Občankam in občanom
Občine Kamnik
iskreno čestitamo
ob dnevu državnosti.

S spoštovanjem države
kažemo svojo zavest.
LDP, PODJELŠE 2, KAMNIK

Jože Arko

NSI, OBČINSKI ODBOR KAMNIK, DVORAKOVA ULICA 11 A, LJUBLJANA

Letos praznujemo trideset let Manevrske strukture narodne zaščite, ki je delovala v Sloveniji
in tudi v občini Kamnik. Tedanja dogajanja imajo širok družbenopolitičen kontekst, ki pa ni
namen tega zapisa.

Čestitamo ob dnevu državnosti,
Lista Dušana Papeža

Ob dnevu državnosti, 25. juniju,
Vam iskreno čestitamo in želimo
prijetno praznovanje ter lepe
in varne počitnice!

Začela se je pašna sezona
Minuli konec tedna so se na Veliko planino že vrnili pastirji s svojo živino. Za edinstveni utrip planine
bodo skrbeli vse do sredine septembra.

Velika planina – Tako kot
vsa leta do sedaj so drugi konec tedna v juniju kmetje iz
krajev pod Veliko, Malo in
Gojško planino na pašnike
prignali (ali pripeljali) krave
– nekaj se jih je sočne trave
1500 metrov visoko razveselilo že v petek, 12. junija, večina dan kasneje, nekatere
pa jo bodo okusile te dni.
»Koliko krav je že na planini, te dni še ne vemo natanko, saj jih vsi še niso prignali na pašnike, a vseh bo približno toliko kot lani, ko se
jih je skupaj s telički paslo
okoli 450. Gori se bodo
pasle vse, dokler bo trava

Na Veliki planini se vsako leto pase približno 450 glav
živine. / Foto: Jasna Paladin

rasla in bo vreme ugodno –
predvidoma do sredine septembra,« nam je povedal
predsednik Pašne skupnosti
Velika planina Janez Koželj.
Za krave v t. i. velikem stanu
vsako leto skrbi nekje do 15
pastirjev, ki bodo obiskovalcem tudi letos ponudili kislo
mleko, sire in druge mlečne
dobrote.
Začetek letošnje pašne sezone so pospremili tudi v
družbi Velika planina, kjer
so minuli konec tedna odprli pastirski muzej v Preskarjevi bajti in pripravili brezplačno vodenje po naravnih
in kulturnih zanimivostih
planine v družbi turističnega vodnika.

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

Bodi zdrava, domovina,
Mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
Meni zemeljski si raj!
Drage Kamničanke in spoštovani Kamničani!
V upanju na svetlo prihodnost vam ob dnevu državnosti
iskreno čestitamo in želimo ponosno praznovanje.
Občinski odbor SDS Kamnik
SDS, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Jasna Paladin
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Kultura
Kamniška komedija
Sredi junija je zunanja terasa mehiške
restavracije La Pinata gostila večer kamniškega
humorja. Nastopili so štirje domačini: Jan David
Kljenak, Matija Grkman, Gregor Skok in Andrej
Podbevšek.
Alenka Brun
Kamnik – Za obiskovalce
večera je bil stand up sicer
brezplačen, vendar je bilo
zaradi nove realnosti smiselno, da so ti vstopnice
prej rezervirali, saj je bilo
število sedežev omejeno.
Dogodek sta organizirala
MC Kotlovnica in Dom kulture Kamnik.

up nastop. V preteklosti se je
srečal tudi z Impro ligo. Tokrat je črpal vsebino iz osebne
izkušnje inštruktorja v avtošoli. Ker je ravno dobil psa,
se je dotaknil tudi te teme, pa
tudi spominov. Za zdaj, pravi, je bil odziv na njegove nastope dober, a kolikor ve, ima
vsak stand up komik enkrat
slabo predstavo. Smeje pripomni, da ima občutek, da

Matija Grkman, Jan David Kljenak, Gregor Skok, sedi
Andrej Podbevšek / Foto: A. B.
Humor s kamniško noto je
publiko pod odrom nasmejal.
Nihče ni skrival – ne komiki
na odru ne obiskovalci stand
up večera – da je vesel, da se
je vse skupaj s Facebooka in
družbenih omrežij preselilo v
realnost. Tokrat na odprti
oder, na teraso La Pinate, kjer
se je zvečer še rahlo shladilo,
a to ni motilo nikogar.
Publiki so se predstavili štirje
nadobudni stand up komiki,
domačini Jan David Kljenak,
Matija Grkman, Gregor
Skok in Andrej Podbevšek.

se bo to zgodilo tudi njemu,
ne ve pa, kdaj in kje.
Andrej je star 33 let. Rad ima
črni humor, vendar ni vsaka
publika pod odrom nanj
pripravljena, tako da se s temami pač prilagajaš, razloži.
Med tokratnimi nastopajočimi je bil tisti z najdaljšim
stažem – in najbolj zanimivimi brki. Mimo teh seveda ne
moremo. Povprašamo ga,
kako to, da se je odločil za
prav takšen videz. Dobimo
takšen odgovor: ker je enkrat
njegovo dekle reklo, da ne,

Nagličev planinski raj
V prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava starih fotografij, ki jih je v obdobju med obema
vojnama posnel fotograf in kronist Peter Naglič iz Šmarce – tokrat na temo njemu tako ljubih gora.
Jasna Paladin
Kamnik – Zapuščina Petra
Nagliča – ščetarskega mojstra, tovarnarja, romarja,
planinca, človekoljuba,
predvsem pa amaterskega
fotografa iz Šmarce, ki je
umrl pred dobrimi šestdesetimi leti – obsega več kot deset tisoč fotografij, ki so
neprecenljivi vir etnologov,
zgodovinarjev in drugih raziskovalcev naše preteklosti,
saj je Naglič veljal za zelo
vestnega kronista, ki je v
svoj fotografski objektiv ujel
večino pomembnih dogodkov svojega časa, fotografije
pa vedno opremil tudi z bistvenimi podatki – kaj je na
njih in kdaj so bile posnete.
Za njegovo zapuščino
vestno skrbi njegov vnuk
Matjaž Šporar, ki fotografije
redno razstavlja po vsej Sloveniji. V prostorih Občine
Kamnik je razstava njegovih
del na ogled že tretjič; tokrat
nosi naslov Nagličev planinski raj, saj gre za fotografije
na temo planin, ki jih je
Naglič s svojo družino, prijatelji in tudi sodelavci
nadvse rad obiskoval, do izhodišča (to je bila največkrat
Kamniška Bistrica, rad pa se
je podal tudi na Jezersko in
v Logarsko dolino) pa se je
pripeljal s kolesom.
Fotografije so predstavljene
na 24 panojih, ki si sledijo
po nadmorski višini –
najprej Kamniška Bistrica z
okolico, nato Sveti Primož
nad Kamnikom, Velika pla-

nina, Kokrsko sedlo, Kamniško sedlo in Krvavec, na
koncu pa še najvišji vrh
Kamniško-Savinjskih Alp
Grintovec. Dodane so še podobe iz njegovih planinskih
izletov na Jezersko in v Logarsko dolino.

Razstava bo na ogled
predvidoma do konca
avgusta v času uradnih
ur Občine Kamnik.
»Iz ohranjenih posnetkov
lahko razberemo, da so se z
njim v planine odpravili tudi
bližnji sodelavci iz njegovega podjetja, kar priča o tem,
da je imel prijateljske in pristne odnose tudi z njimi. Nagličevo navezanost na
slovenske planine je morda
iskati v opazovanju neokrnjene narave, odkrivanju
neznanega ali spopadanju z
lastnimi sposobnostmi ali
preprosto hrepenenju po
miru v brezmejnem morju
tišine in objemu gora. Ravno povezava duhovnega
udejstvovanja s športno aktivnostjo, tudi planinstvom,
je bila osnovna nit delovanja
Orlov, katerih član je bil tudi
ded Peter,« je na odprtju
razstave med drugim povedal Matjaž Šporar, vselej izredno ponosen na dedovo
zapuščino.
Vsi panoji so opremljeni
tudi z Nagličevimi rokopisi,
saj je dokaj vestno beležil
vse izlete, vsakemu pa je do-

Nagličev vnuk Matjaž Šporar in župan Matej Slapar na
odprtju razstave / Foto: Jasna Paladin

Velika planina, kot jo je v prvi polovici prejšnjega stoletja
ovekovečil fotograf Peter Naglič. / Foto: iz zapuščine Petra Nagliča
dana tudi izvirna misel, ki je
povzeta iz knjige Franceta
Malešiča Gora ni nora, mi
pa tudi ne. »Tudi tokratna
razstava Nagličevih fotografij je navdihujoča brez pri-

Dogodek sta organizirala MC Kotlovnica in
Dom kulture Kamnik. Humor s kamniško noto
je publiko pod odrom nasmejal. Nihče ni skrival
– ne komiki na odru ne obiskovalci stand up
večera – da je vesel, da se je vse skupaj z
družbenih omrežij preselilo v realnost. Tokrat
na odprti oder, na teraso La Pinate, kjer se je
zvečer še rahlo shladilo, a to ni motilo nikogar.
Jan David šteje 23 let. Razloži, da se je nad stand upom
navdušil lani pri Andreju
Podbevšku, na delavnicah v
Kotlovnici. Sedaj ima za seboj že dobrega pol leta nastopanja. Seveda je epidemija covida-19 povzročila, da je
bilo vmes nekaj zatišja.
Teme, s katerimi zabava publiko, največ črpa iz osebnih
zgodb, ker pa gasilstvo predstavlja velik del njegovega
življenja, se včasih dotakne
tudi tega.
Gregor praznuje ta teden.
Star bo (ali pa je v tem času
že bil) 29 let. »Devet dni Jugoslovan, potem pa Slovenec,« se pošali – rodil se je
pač leta 1991. Kamniški večer je bil njegov četrti stand

jih je pustil. Navzgor jih viha
zanalašč. Včasih ga ljudje
primerjajo s Filipom Flisarjem, a odgovarja, da je raje
kamniški Rudolf Maister.
Matija je najmlajši. Bodoči
učitelj ima dvajset let. Teme
za nastop črpa od povsod,
strinja pa se z drugimi fanti,
da so seveda najboljši material osebne dogodivščine. To
je bil že njegov 17. nastop,
obiskal je kar lepo število
slovenskih odrov, čeprav je
še »mladi standupovec«. Z
njim smo se pogovarjali
pred večernim nastopom in
takrat mu je bilo še posebej
všeč, da bo na odru zadnji.
Tako lahko vidi, kaj si pri
publiki lahko privošči in
česa ne, se je namuznil.

Stare fotografije so tudi tokrat požele veliko zanimanja. / Foto: Jasna Paladin

mere, predstavlja pa izredno
obogatitev našega vedenja o
nekdanjih časih v naših gorah. Kar nekaj podob, ujetih
na njegovih fotografijah, danes ni več mogoče videti;
ponekod se je okolica spremenila zaradi gradnje cest,
planinski domovi so dobili
drugačno podobo, a marsikaj je ostalo enako do danes,« so dela navdušila tudi
Franceta Malešiča, dolgoletnega gorskega reševalca,
velikega ljubitelja planin in
odličnega urednika različnih knjig.
Razstavo je uradno odprl župan Matej Slapar, vesel, da
se tudi v občinsko stavbo
vrača stari utrip, čeprav še
vedno pod posebnimi pogoji
– tudi na odprtju tokratne
razstave namreč ni šlo brez
zaščitnih mask in varnostne
razdalje.

Prihaja Poletna muzejska noč
V Medobčinskem muzeju Kamnik se bodo v soboto, 20. junija, posvetili antiki.
Jasna Paladin
Kamnik – Poletno muzejsko noč bodo v soboto, 20.
junija, obeležili tudi v Medobčinskem muzeju Kamnik. Pripravljajo večer z
naslovom Antika skozi vsa

čutila, ki bo potekal od 18.
ure dalje.
Program se bo začel z javnim vodstvom po občasni
arheološki razstavi Izgubljena rimska poštna postaja,
po kateri bo obiskovalce popeljala kustosinja Janja Že-

leznikar. Med 18.45 in 20.30
bodo pripravili delavnico in
pokušino nekaterih rimskih
jedi s Polono Janežič.
Sledila bo rimska modna
revija ob 20.30, na kateri
bo mag. Pavla Peterle Udovič predstavila rimska obla-

čila in načine njihovega
oblačenja, muzejska noč
pa se bo zaključila z večernim koncertom Mateja
Prevca in Gašperja Kvartiča, ki bosta recitirala antična besedila in igrala na antična glasbila.
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Jezik, njen drugi dom

Abonmajska sezona
se podaljšuje v jesen

»Ona je bistveno bolj nervozna, ker je mlajša in je ženska. Želi nekaj zgrabiti, nekaj doživeti, za
razliko od njega, ki je starejši in že nekoliko umeden,« o glavnih likih svojega romanesknega prvenca
Mojstrovina Ani in Adamu pove Kamničanka Ana Schnabl.

Novi termini odpadlih abonmajskih predstav
bodo znani šele konec avgusta.

Kamnik – Po dobro sprejeti
zbirki kratkih zgodb Razvezani, zanjo je Ana Schnabl
leta 2017 na Slovenskem
knjižnem sejmu prejela
nagrado za najboljši prvenec
tistega leta, je v aprilu pri založbi Beletrina izšel še njen
romaneskni prvenec z naslovom Mojstrovina. Svoj
prvi »celovečerec«, če sopomenko poiščemo v filmskem žargonu, je minuli četrtek v atriju samostana v
Mekinjah pred domačo publiko predstavila v pogovornem večeru s Pio Prezelj.
Roman Mojstrovina se odvija
v Sloveniji med letoma 1985
in 1986, ko se je nekdanja
Jugoslavija približevala dokončnemu razkroju. Spremljamo nekaj mesecev življenja glavnih protagonistov
Ane in Adama, ki sta se zapletla v prešuštniško ljubezensko razmerje. On je profesor
književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki po dvajsetih letih ponovno poskuša
postati pisatelj, zato Ani, urednici pri Državni založbi Slovenije, pošlje rokopis svojega
romana, svoje Mojstrovine.
Adam sodi v krog Nove revije
in je vpleten v politične zasuke, ona je urednica s točno
določenim razlogom, delom
za aktualno oblast, ki se kljub
klancu navzdol vladanju
noče odreči.

Razum za preteklost
Zgodba ima tako ljubezenski
kot zgodovinski kontekst, pri
čemer pa je avtorico v podtonu zanimalo predvsem, kako
se ljudje kot posamezniki soočamo z lastno usodo oziroma ali smo se z njo sploh
pripravljeni soočiti. »Odločitev za temo je bila preprosta.
Intelektualci so v tistih časih
prevzemali drugačno vlogo
in nalogo, kot so jo imeli
doslej. Iz slonokoščenega
stolpa besedil in jezika so stopali na politični parket, priča
smo bili njihovemu prehodu
iz leposlovja k politični akciji.
Pri tem me ni zanimal jugoslovanski socializem, ampak
to, kako se ljudje vedejo, kakšen odnos imajo do neke ideologije in kako so vpeti vanjo,« pripoveduje mlada
Kamničanka Ana Schnabl,
sicer rojena v letu zgodbe v
njenem romanu.
Je ob pisanju romana veliko
brala, se pogovarjala z ljudmi, ki so živeli to obdobje,
hkrati pa ji je vseeno uspelo
ohraniti neko distanco do
same teme, najprej sprašuje
in nato ugotavlja Prezljeva.
»Distanco mi je uspelo ohraniti zato, ker tega časa nisem živela, ampak sem pri
pisanju uporabila predvsem
razumsko zanimanje za to

Ana Schnabl in Pia Prezelj v trenutku pred pogovorom o Mojstrovini / Foto: Igor Kavčič
obdobje. Težko bi pisala o
zdajšnjem času, ker ga doživljam na lastnem telesu.
Tudi nisem tiste vrste piska,
ki bi se do likov in vprašanj
moralno opredeljevala.«
Ana Schnabl piše z neko
mero ironije, humorja, ki
sta ji v podtonu blizu. »Ironija z razliko do cinizma
omogoča, da se z nekim problemom ukvarjaš zelo resno, a mu hkrati ne daš teže,
ki bi si jo lahko glede na
kontekst vzel.« O tem,
kakšna je sicer vloga pisatelja v nekem času, Schnablova nima odgovora. Ne živi v
iluziji, da lahko književnost
spreminja svet, verjame pa,
da lahko spreminja atmosfero bralčevega spoznanja, pri
čemer gre za njegove intimne spremembe. »Žal je
inflacija različnih besedil
zelo visoka. Vsi nekaj pišejo,
proizvajajo besedila in v tem
vsesplošnem 'hrupu' napisanega je težko izvajati spremembe. A nočem biti depresivna realistka, seveda si
želim, da bi bili vlogi pisanja
in literature večji.«

Vsak lik ima občutenje
O ljubezni v romanih je Ana
povedala, da gre za univerzalno temo, ki se kot taka
ponuja sama, sicer se ne bi v
zgodovini književnosti toliko ukvarjali s tem, koga, zakaj, pod kakšnimi pogoji
nekdo ljubi. »V romanu
sem želela pokazati, da ljubezen ni tako razumna, kot
se zdi. Posameznika vodi
neka sila, da se zaljubi v točno določeno osebo. Ker ta
oseba prinese neki zanimiv
intriganten svet, tudi sam
postajaš druga oseba – boljša ali slabša.«
Kako je sama avtorica z glavnima likoma Ano in Adamom vstopala v njuni življenji in njuna pogleda na svet?

Pisateljica odgovarja, da je
največja razlika med likoma
v njuni »nervozi«. Ona je bistveno bolj nervozna, ker je
mlajša in je ženska. Želi nekaj zgrabiti, nekaj doživeti,
za razliko od njega, ki je starejši in že nekoliko umeden.
Telesnost je tudi sicer v pisanju Schnablove močno prisotna. »Oseba mora imeti
občutenje, zato se vedno
vprašam, kako se posamezni
liki počutijo tam, kamor jih v
romanu umestim. Gre za
povezavo med telesom,
čustvi in razumevanjem.
Liki imajo vso svojo zgodovino 'naloženo', še preden stopijo v knjigo,« odgovarja
Schnablova, o odsotnosti eksplicitnih spolnih odnosov v
romanu pa: »Pisanje o spolnosti v romanu je zelo zahtevno. Ves čas se giblješ na
tanki meji med klišejskim in
osladnim, s čimer nikogar
ne vzburjaš, in vulgarnim.
Najti pravo ravnovesje med
dvema je zelo zahtevno.«

Pisanje je strast
Izbran jezik je poglavitni del
besedil, zgodb, romana Ane
Schnabl. Kaj jezik predstavlja piscu? »Vse,« je hitra
pisateljica. »Z vsemi sredstvi, ki mi jih ponuja, jezik
jemljem za svoj drugi dom.
Z jezikom ustvarjam čustva,
ritem ... Veliko berem sodobno anglosaško literaturo
in z žalostjo ugotavljam, da
je jezik vse bolj stranskega
pomena, v ospredje pa stopa
zgodba. Sama skušam ostajati zvesta jeziku.«
V Mojstrovini je sodobno
govorico nadomestila z jezikom takratnih javnih intelektualcev. Če je bil jezik
mogoče preveč ironičen,
postmodernističen, je zapisano zavrgla in napisala na
novo. V romanu je polno že
pozabljenih, lahko bi rekli,

arhaičnih besed. Zapisanih
premišljeno. Ime glavne junakinje romana je ime Ana
Miler – kot Ana Schnabl?
»Mogoče so to moji mali interni dodatki. Ni naključje,
da se glavni lik imenuje
Ana, saj se osvobodi na način, kot se jaz osvobajam –
njeno dejanje je, da napiše
knjigo. Kot jaz,« odgovarja
kamniška pisateljica, ki ji je
pisanje predvsem strast.
O tem, kaj meni o današnjem pogledu na družbeno
vlogo pisane besede, pa: »Če
sem nekoliko osebna, pridružila sem se stranki Levica, a nisem ravno aktivna.
Če bi se hotela z vsem bitjem aktivirati, bi izgubila,
kar imam najraje, zasebnost
ter čas in prostor za pisanje.
Svoja stališča na najbolj impulziven način izražam s
pisanjem.« Kaj pa, če bi njeno pisanje pri bralcih
vzpostavilo morebitno nelagodje? Ana pove, da v književnost vstopa celostno in je
ne zadevajo vprašanja, ali bi
koga prizadela, bi se kdo
prepoznal. Vse, kar jo zanima, vključi v besedilo.
»Moje teze iz romana se
morajo potrjevati v življenju, pravzaprav je teza nekaj, kar sem že preverila.«
Kakšen je Anin odnos do
posameznika bralca in množice? »Ko pišem, individualnih ljudi ne vidim. Vidim le
projekt, in ko je ta končan,
takrat pa želim publiko, veliko publike. V bralcih iščem
potrditev. Ne vem, kako bi
se premikala naprej, če ne bi
imela potrditve.« Kot pravi,
pa se pri tem ne ukvarja s
konteksti, v katero ligo se bo
uvrstil njen roman. Predvsem ji je pomembno, da se
ta konzumira. O tem ne gre
dvomiti, kot tudi o tem, da
se bo o romanu Mojstrovina
v prihodnje še veliko slišalo.
In o Ani Schnabl tudi.

Kamnik – Med področji, ki
jih je epidemija covida-19
najbolj prizadela, je zagotovo kultura, in medtem ko se
je večina javnega življenja že
vrnila v stare tirnice, se kulturniki še vedno srečujejo z
omejitvami in njihovimi posledicami.
V nezavidljivem položaju so
se tako v preteklih mesecih
znašli tudi v Domu kulture
Kamnik, kjer zaradi ukrepov
načrtovanih prireditev še
vedno ne morejo izvajati
tako, kot so si zamislili.
Pester program za kulturne
sladokusce jim je sicer uspelo pripraviti z različnimi
ustanovami in posamezniki
in ga v tem obdobju izvajajo
na različnih lokacijah po
mestu, a povsod vendarle ne
morejo improvizirati. Zaradi narave gledaliških predstav in nezmožnosti upoštevanja vseh ukrepov, ki so
potrebni za izvedbo dogodkov, tako v predvidenem obdobju niso mogli izvesti letošnje abonmajske sezone.
»Po dve odpadli predstavi iz
vsakega abonmaja (Abonma
Kam'na'smeh, Maistrov

abonma in Abonma
Kam'nček) si boste lahko
ogledali v novih terminih, ki
pa bodo zaradi negotove situacije in otežene koordinacije s strani gledališč znani
konec avgusta. Prednost pri
ogledu abonmajskih predstav bodo imeli abonenti posameznih abonmajev Doma

Repertoar sezone
2020/21 bodo
razgrnili konec leta.
Abonmajska sezona
bo izjemoma potekala
od januarja do maja
2021.
kulture Kamnik. Predstave
bodo izvedene v skladu s trenutnimi zdravstvenimi
ukrepi, če bo potrebna omejitev števila obiskovalcev v
dvoranah, bodo odigrane v
dveh zaporednih dneh, nekatere predstave bodo zaradi
negotovosti situacije samih
gledaliških hiš zamenjane z
novimi predstavami,« so
sporočili iz Doma kulture
Kamnik.

Knjižnica pod krošnjami tudi na Kamniškem
Mala planina, Kamnik – Knjižnica pod krošnjami, nacionalni
projekt, ki že 15 let ponuja brezplačno branje in listanje knjig,
bo v občini Kamnik letos prisoten na dveh lokacijah. Planinska bralna izpostava, ki jo pripravljajo prostovoljci skupaj s
Planinskim društvom Domžale, Domžalskim domom ter gostinstvom Ovijač, bo znova pri Domžalskem domu na Mali
planini, in sicer med 3. in 5. julijem vsak dan od 10. do 20.
ure. Avgusta, med 7. in 16., pa bo knjige mogoče prebirati
tudi v parku za Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Čas za
listanje knjig bo od ponedeljka do srede med 14. in 19. uro,
ob četrtkih in petkih pa od 9. do 14. ure. J. P.

V knjigi so
predstavljeni
različni načini reje.
Uvodna poglavja
so osredotočena
na izbiro ustrezne
pasme oz. križanca
ter ureditev in
opremo hlevov za
rejo posameznih
vrst perutnine,
osrednji del pa
je namenjen
opisu tehnologij
rej od valjenja,
preko vzreje, reje
za nesnost ter
pitanja za meso
do kakovosti mesa
in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Jasna Paladin

256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Zanimivosti
Spuščena psa na sprehajalni poti na Perovem

Za pojest' lepo

Policisti so prejeli obvestilo, da mlajši moški vsakodnevno
sprehaja večja psa na sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici
na Perovem v bližini Vrtca Zarja. Psa, ki nista na povodcu,
nezavarovana tekata sem in tja. Policisti zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali o dogodku še zbirajo obvestila.

V Arboretumu so, potem ko so zaradi epidemije ostali brez največjega dogodka – spomladanske
razstave cvetja, pripravili pestro poletno dogajanje. Ena od novosti je tudi razstava užitnih rastlin
z naslovom Za pojest' lepo.

Prekoračena hitrost v naselju

Jasna Paladin

Policijska kronika

V Tuhinjski dolini so pri kontroli prometa obravnavali voznika motorja, ki je v naselju prekoračil dovoljeno hitrost za 33
kilometrov na uro. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da gre
za mladega voznika, zato mu je bilo proti potrdilu na podlagi 113.a člena ZP-1 odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Povozil srno
Voznik je na območju Tuhinjske doline povozil srno in poškodoval vozilo. Voznik je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v
cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

Pozabila denar na bankomatu
Občanka je na bankomatu pri trgovini Tuš na Bakovniku
dvignila denar, ki pa ga je nato pozabila v reži bankomata.
Najditelja prosijo, da denar sam prinese na Policijsko postajo Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na
pristojno državno tožilstvo.

Volčji Potok – Ena od novosti, ki bo navdušila predvsem najmlajše, te dni raste
v neposredni bližini vhoda.
Postavili bodo namreč največjega cvetličnega »psa čuvaja« v Sloveniji, kar osem
metrov visoko in šest metrov dolgo skulpturo, prekrito s cvetjem. V Arboretumu
si že dlje časa prizadevajo
postaviti repliko nekdanjega
Souvanovega dvorca, a
posluha države za to nimajo. So pa vsaj dobili soglasje
zavoda za varstvo kulturne

dediščine za postavitev stalne kulise dvorca v naravni
velikosti, ki bo hkrati tudi
razgledna točka v več nadstropjih. Zatika se tudi pri
ureditvi gostinskega lokala v
objektu pri galeriji, ki ga
park nujno potrebuje. Dogovorjeni so že bili za sofinancerski delež s strani države v
višini štirideset tisoč evrov, a
dogovor do nadaljnjega stoji. Prav tako se srečujejo s
težavami s financiranjem
evropsko podprtega električnega vlaka. Čeprav bi ga že
morali kupiti, bodo projekt v
najboljšem primeru lahko

Tatvina motornega valjarja in mešalca za beton
Policisti na območju Tuhinjske doline obravnavajo tatvino
motornega valjarja in mešalca za beton. Po vseh zbranih
obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno
tožilstvo.

Drzna tatvina iz hiše
Policisti so na območju Kamnika obravnavali drzno tatvino.
Storilci so zamotili stanovalko, tako prišli v hišo in iz nje
odtujili nekaj predmetov in denar. Po vseh zbranih obvestilih
bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlom v vozilo
V Rudniku pri Radomljah so policisti obravnavali vlom v
vozilo in poškodovanje vozila. Neznanci so iz vozila odtujili
več predmetov. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Dogajanje v Arboretumu so predstavili Aleš Ocepek, Melita
Miš Strgar in Matjaž Mastnak. / Foto: Jasna Paladin

Ena od letošnjih novosti v Arboretumu je razstava užitnih
rastlin z naslovom Za pojest' lepo. / Foto: Jasna Paladin
izpeljali do konca leta.
A številne težave zaposlenim volje ne jemljejo. Kot
sta predstavila Matjaž
Mastnak in Melita Miš
Strgar, bodo pripravili vrsto
dogodkov. Tik pred vrati je
poletni festival cvetov. Začel
se bo z amarilisi (vitezovimi
zvezdami) v velikih loncih,
nadaljeval z dalijami in zatem hortenzijami. Na ogled
je že razstava užitnih rastlin
z naslovom Za pojest' lepo.
V koritih so zasajeni paprike, feferoni, paradižniki, jajčevci, bazilike, jagode, slad-

ki krompir, rožmarin, razne
solate in kapucinke. Do konca junija bodo v parku Koncerti v rozariju, ki jih pripravljajo skupaj s Kulturnim
domom Franca Bernika iz
Domžal, več koncertov bodo
pripravili z glasbenimi šolami, poleti pa skupaj z
Mestnim kinom Domžale
pripravljajo tudi dvanajst
filmskih večerov na prostem. Projekcije bodo vsak
četrtek, petek in soboto med
30. julijem in 22. avgustom,
vsakokrat ob 21. uri na travniku desno od drevoreda.

Podpora društvom in zavodom

Poskus vloma v novogradnjo
V okolici Kamnika je neznani storilec z lomljenjem ključavnic
na vhodnih vratih in vratih kleti vstopil v novogradnjo. Ugotovljeno je, da ni odtujil ničesar. Po vseh zbranih obvestilih bo
podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije Stičišče Središče na različne načine
brezplačno pomaga tudi društvom in zasebnim zavodom v občini Kamnik.

Tatvina kolesa

Kamnik – Stičišče Središče,
ki ga vodi Zavod Nefiks, ob
podpori Ministrstva za javno upravo društvom, zasebnim zavodom in ustanovam
ter njihovim članom različno podporo, pomoč, informiranje in izobraževanje
nudi brezplačno.
Njihov sedež je sicer v Ljubljani, a poudarjajo, da svoje
aktivnosti izvajajo tudi v
drugih občinah Osrednjeslovenske regije; večkrat so
dogodke tako organizirali
tudi že v Kamniku. »Veseli

Policisti so na Perovem obravnavali tatvino kolesa znamke
Scott neznanih serijskih številk. Po zbranih obvestilih bo
podana kazenska ovadba.

Tatvina kolesa
V Mekinjah na Cankarjevi cesti je neznanec odtujil kolo
znamke MTB Sport št. YBB08200210. Po zbranih obvestilih
bo podana kazenska ovadba.

Sumljiva smrt v Šmarci
Policisti so v Šmarci obravnavali sumljivo smrt zaradi predoziranja z drogami in zastrupitve z alkoholom. Zdravnica
ZD Kamnik je odredila sanitarno obdukcijo.

Jasna Paladin

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

bomo vaše pobude, izraženega interesa za sodelovanje
ali pa samo vprašanja, na
katero vam lahko odgovorimo,« pravi vodja Stičišča
Jože Gornik, ki meni, da
društva kar premalo poznajo brezplačne možnosti, ki
jih lahko uporabijo z njihovo pomočjo.
Veliko pozornosti tako namenjajo rednemu informiranju; mesečno pošiljajo
e-obvestilnik Stičiščnik in
objavljajo na družbenih
omrežjih, dosegljivi pa so
tudi po elektronski pošti
sticisce@nefiks.si ali telefo-

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

jektno svetovanje, pomoč
pri registraciji spletne domene in postavitvi spletne
strani ter pomoč pri pripravi
vabil na dogodke, zbiranju
prijav in beleženju kompetenc udeležencem. »Draga
društva, zasebni zavodi in
druge nevladne organizacije
na področju občine Kamnik,
vabimo vas, da se nam pridružite, saj lahko povezani
skupaj ustvarjamo kakovostno okolje za življenje vseh
občanov. Več informacij
najdete na naši spletni strani sticisce-sredisce.si,« še
pravijo v Stičišču Središče.

Bralo skoraj osemsto otrok
Jasna Paladin

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

nu 040 698 915. Vsak mesec izvedejo vsaj dve izobraževanji s področij, ki so aktualna za organizacije sektorja: financiranje, pridobivanje
prostovoljcev,
upravljanje, vodenje, promocija … »Če se v vaši občini zberejo predstavniki vsaj
šestih društev, nas kontaktirajte in bomo usposabljanje
po dogovoru izvedli na območju vaše občine,« pozivajo kamniška društva in zavode. Nudijo tudi osnovno
pravno pomoč, osnovno pomoč pri administraciji
nevladnih organizacij, pro-

Kamnik – V Knjižnici Franeta Balantiča Kamnik so v
sodelovanju s kamniškimi
in komendskimi vrtci letos
pripravili in tudi zaključili
že dvanajsto sezono
predbralne značke Veronikin zaklad. Uspešno jo je
zaključilo kar 797 predšol-

skih otrok v starosti od 3 do
6 let. V Vrtcu Antona Medveda Kamnik je predbralno
značko opravilo 358 otrok, v
Zasebnem vrtcu Peter Pan
iz Kamnika 62 otrok, v Zasebnem vrtcu Sonček iz Kamnika 111 otrok in v Zasebnem vrtcu Zarja Kamnik 74
otrok. Iz Komende sta sodelovala Vrtec Mehurčki (184

otrok) in Zasebni vrtec
Zvezdnato nebo (osem otrok).
Zaradi razmer, povezanih z
epidemijo,
knjižnica
zaključne prireditve ne bo
pripravila, bodo pa vrtcem
poslali priznanja in knjižna
kazala za vse sodelujoče otroke, ki jih je oblikoval Ivan
Mitrevski.
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Zanimivosti

Počastili spomin na
Otona Župančiča
31. stran
Družil se je tudi s kamniškim tiskarjem Antonom
Slatnarjem; v njegovi tiskarni je tudi izdal več svojih pesniških zbirk, v prijateljskih
stikih je bil tudi s kamniško
kulturnico Fani Kratnarjevo,
literatom Franom Albrehtom in njegovo ženo Vero,
muzealcem in mecenom dr.
Nikolajem Sadnikarjem in

drugimi. Župančič pa v Kamniku ni samo počitnikoval, ampak je spremljal
mestno dogajanje. Nekaterim dogodkom je posvetil
drobne verze, denimo ob
petdesetletnici kamniške čitalnice leta 1919, ali ob razvitju prvega prapora kamniških gasilcev leta 1928,« je
zbranim med drugim povedala dr. Marjeta Humar in
dodala, da na spominski

Damijan Rostan je v preddverju hiše ob tej priložnosti
postavil tudi razstavo starih fotografij. / Foto: Jasna Paladin

Mesto Kamnik je Otonu Župančiču naziv
častnega meščana podelilo leta 1928 ob
50. obletnici njegovega rojstva.
Kamniku napisal prvo in
drugo dejanje in še del tretjega. Premiera Veronike
Deseniške je bila uprizorjena 1. decembra 1924, a v
resnici gre le za premiero
profesionalnih igralcev, saj
so jih pri prvi uprizoritvi
tega dela prehiteli amaterski igralci – študentje iz
kamniške podružnice slovenske dijaške zveze, ki so
dramo uprizorili že avgusta
v Domžalah.
Pesnikova vnukinja se je
družini Rostan zahvalila za
obujanje in ohranjanje spomina na njenega deda ter si
skupaj z vsemi prisotnimi
zaželela, da bi Kamnik v prihodnje gostil tudi gledališko
uprizoritev Veronike Dese-

plošči zaradi vsega naštetega pravilno piše »prijatelju
Kamnika«.

S Kamnikom je povezana
tudi premiera Veronike
Deseniške
Plošča Kamničane in obiskovalce torej spominja na
to, da so se v tej hiši zbirali
pomembni Kamničani in
slovenski kulturniki, še posebno pa na to, da je Oton
Župančič leta 1923 tu pisal
tragedijo v petih dejanjih
Veronika Deseniška – zgodbo o veliki, a družbeno nesprejemljivi ljubezni med
plemičem in žensko nižjega rodu. Kot je dodala pesnikova vnukinja dr. Alenka Župančič, je Župančič v

Pesnikova vnukinja dr. Alenka Župančič je Damijanu
Rostanu izrazila zahvalo, da ohranja spomin na njenega
deda. / Foto: Jasna Paladin

Spominska plošča prijatelju Kamnika / Foto: Jasna Paladin
niške – v mestu torej, kjer je
bila napisana.
V kulturnem programu so
sodelovali pevci MePZ Odmev pod vodstvom zborovodkinje Anice Smrtnik in

recitator Tone Ftičar, ki je
prebral nekaj odlomkov iz
Veronike Deseniške. Ploščo
je ob prisotnosti številnih
Kamničanov blagoslovil župnik Luka Demšar.

Znova peš do Brezij
Nataša Pivec
Sela pri Kamniku – Kljub
temu da nas je koronavirus
nekoliko omejil, je Aleš
Štrajhar tudi letos zbral pohodnike in jih popeljal na
Brezje, tako kot to počne že
zadnjih pet let. V Športnem
in kulturnem društvu Sela

pri Kamniku se vedno z veseljem pridružimo in sodelujemo. Zbralo se nas je 19
pohodnikov. Sedem jih je
na pot krenilo zgodaj zjutraj
iz Markovega, druga skupina pa se jim je pridružila v
Cerkljah.
Pot je bila prijetna, saj se v
dobri družbi lažje premaga

kakšna ovira in napor. Pot
smo zaključili na Brezjah,
se udeležili maše in se okrepčali.
Zahvala vsem organizatorjem, ŠKD Sela in Alešu
Štrajharju. Žulji in boleče
noge bodo kmalu preteklost,
ostali pa nam bodo lepi spomini.

avto

KINO
Domžale

Pohoda na Brezje se je udeležilo devetnajst članov ŠKD Sela. / Foto: ŠKD Sela

Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – V četrtek, 4. junija, so člani Planinske zveze Slovenije,
Društva Gorska reševalna
služba Kamnik in Planinskega društva Kamnik Pri
Jurju v Kamniški Bistrici
pripravili žalno sejo v spomin na Toneta Škarjo, enega

izmed velikanov slovenskega in svetovnega alpinizma,
ki je v 84. letu starosti umrl
sredi maja. Uvodni govor je
imel predsednik PZS Jože
Rovan, o posebni povezanosti z njim je spregovoril častni generalni konzul Nepala Aswin Kumar Shrestha,
vrsto lepih misli je z zbranimi delil tudi Kamničan Bo-

jan Pollak, spregovoril pa je
tudi njegov sin Metod Škarja. V kulturnem programu je
nastopil kitarist Matic Smolnikar. Ob njegovi spremljavi
je besedila iz Škarjevih knjig
prebirala Mojca Volkar Trobevšek, Matjaž Šerkezi pa je
pripravil projekcijo fotografij, ki je prikazala bogato delovanje Toneta Škarje.

KULTURNI DOM FRANCETA BERNIKA, LJUBLJANSKA CESTA 61, DOMŽALE

Žalna seja za Toneta Škarjo

18
ČET

21.30 | ČAS
DEKLIŠTVA

Avto kino Domžale se nahaja na parkirišču
poleg bivše Metalke v Domžalah, tik ob stavbi Mestnega kina Domžale na Ljubljanski 61
v Domžalah.

19
PET

21.30 | LOV

20
SOB

21.30 | VISOKA
NOTA

25
ČET

21.30 | FANT, KI
JE POSTAL
KRALJ

Dovoz na prizorišče avto kina je urejen s Cankarjeve ulice, po projekciji pa se boste lahko
odpeljali naravnost na Ljubljansko ulico. Ko
boste z avtom prispeli na prizorišče, prosimo, upoštevajte navodila naše kino ekipe, ki
bo vaš avto usmerila na pravo parkirno mesto pred filmskim platnom. Prosimo, da si za
prihod vzamete več časa kot za običajno kino
projekcijo v dvorani, saj moramo vaš avto najprej pospremiti na pravo parkirno mesto, na
vašem avto radijskem sprejemniku pa morate najti še našo radijsko frekvenco (107,6
MHz), preko katere bomo oddajali zvok filma.

26
PET

21.30 | KUBANSKIH
PET

27
SOB

21.30 | KLIC DIVJINE

VSTOPNICE
www.kd-domzale.si
ter blagajna Mestnega kina Domžale
MESTNI KINO DOMŽALE
Ljubljanska 61, Domžale
t. 01 722 50 50
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Društva

Razvijajo turizem na podeželju
Občni zbor Turističnega društva Tuhinjska dolina, katerega izvedba je bila načrtovana v marcu, je bilo treba zaradi zdravstvene situacije v državi
odpovedati. V obdobju pandemije smo dosledno upoštevali priporočila NIJZ in na ta način skrbeli zase in posledično tudi za druge.

Snovik – V tem obdobju so
člani društva pripravili in
oddali letno poročilo, medtem ko so se odločili zbor
članov ob 15-letnici delovanja prestaviti na kasnejši
termin, ko bo izvedba varna.
To srečanje smo izvedli v
nedeljo, 7. junija, in sicer
pod šotorom pri Termah
Snovik.
Udeležili so se ga številni
člani društva. Uradni del občnega zbora je popestril
krajši kulturni program, ki
sta ga pripravila Teo Bizjak
in Marjan Spruk. Zbrane je
najprej nagovoril predsednik društva Ivan Hribar. V
nadaljevanju so predsednik
in vodje sekcij predstavili
delovanje društva v lanskem
letu, ki so ga zaznamovali
številni dogodki.
Posebna pozornost je bila
namenjena projektu Turizem na podeželju, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno
upravo. Društvo se je pove-

Foto: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Pavla Tomec

Druženje članov društva pod šotorom
zalo v konzorcij s tremi
društvi. Namen tovrstnega
sodelovanja je spodbujati
trajnostno rast ob hkratni
skrbi za okolje in naravne
vire. Vključeni želijo spodbuditi izrabo potencialov, ki
zagotavljajo vitalnost podeželja in hkrati omogočajo
izboljšanje kakovosti življenja na območju Tuhinjske
doline, Jablaniške doline ter
zaledja občine Grosuplje.
Eden od ciljev je povezati
območje konzorcija s po-

močjo priprave skupnih
programov oz. turističnih
produktov ter prispevati k
izboljšanju prepoznavnosti
lokalnih turističnih društev
v javnosti ter razširitvi obstoječe ponudbe organizacij
z novimi programi na posamični mikrodestinaciji.
Turistično društvo se uspešno vključuje v lokalno okolje, med drugim sodeluje
tudi z lokalno osnovno šolo,
pri čemer k sodelovanju
pristopajo mladi, na kar je

društvo še posebej ponosno.
V decembru 2019 je društvu
uspelo pridobiti status
nevladne organizacije v javnem interesu na področju
spodbujanja razvoja turizma, saj s svojim delom prispeva k skupnemu cilju, razvoju turizma na območju
občine Kamnik.
V nadaljevanju so posamezne sekcije predstavile
načrt dejavnosti v letu
2020. Etnološka sekcija se
trudi za ohranjanje kulturne dediščine z organizacijo
prireditev, ki prikazujejo
stare običaje in predmete,
povezane z življenjem v Tuhinjski dolini. Letošnja
etnološka prireditev bo namenjena ovčereji, v katero
se bo dejavno vključila rokodelska sekcija. Sekcija
združuje ljubitelje ročnih
del in tiste, ki želijo deliti
znanje. Letos bo na področju ročnih del pozornost
namenjena učenju polstenja, predelavi volne v polstene in pletene izdelke.

Sekcija za estetski videz Tuhinjske doline nadaljuje delo
v skladu s svojim programom. Vodja sekcije je vsem,
ki so to želeli, ob odhodu domov brezplačno razdelil sadike sončnic, ki bodo tudi letos
krasile dolino, ter povabil prisotne, da sodelujejo v natečaju Najlepši balkon, kar pomeni, da je balkon izviren, zasajen z barvno raznolikimi
rastlinami, vzdrževan in
usklajen z objektom.
Sekcija za kolesarstvo in pohodniške poti skrbi za urejanje pohodniških poti in delno
zgrajeno kolesarsko pot.
Dvajsetega junija bo organiziran tradicionalni MTB na Črnivec, tretjo nedeljo v septembru pa pohod na Menino
planino. V načrtu je tudi izgradnja kolesarske poti ob
Nevljici od Vranskega do Kamnika.
Godba Tuhinjska dolina bo
popestrila prireditve v organizaciji turističnega društva
in druge krajevne prireditve,
ob koncu koledarskega leta

pa bo poskušala znova navdušiti z izvedbo petega Celovečernega koncerta.
V aprilu 2020 se je društvo
kot izbrana nevladna organizacija vključilo v program
NVO s potencialom. Namen
vključitve je pridobiti strokovno podporo Stičišča pri
širitvi ponujenih dejavnosti
društva ter njihovi kakovosti. Nedeljsko srečanje je
predstavljalo tudi priložnost, da so članice ekipe, ki
so vključene v program, povabile člane k skupnemu
razmišljanju o prihodnosti
društva, da bo društvo še v
večji meri naravnano na pot
razvoja in rasti. Interaktivni
kviz je prisotne dodobra
ogrel in razvedril za skupinsko tehniko. V kratkem času
so prisotni nanizali številne
ideje, ki bodo v pomoč ekipi
pri strateškem načrtovanju.
Zbor društva se je nadaljeval
s piknikom v prijetnem druženju in konstruktivnem
klepetu pod šotorom, ki ga
tudi dež ni zmotil.

Častniki med epidemijo
Po uvedbi strogih ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 v mesecu marcu
smo morali člani Območnega združenja slovenskih častnikov Kamnik Komenda aktivnosti nadaljevati v spremenjenih pogojih.
Marjan Schnabl

Umetniški vodja
MATE BEKAVAC
Sobota, 20. junij 2020 ob 18. uri
Komorni zbor Dekor in Aco Biščević
Sobota, 27. junij 2020 ob 18. uri
M.ARS Kvartet

Vstopnice pri blagajni Arboretuma.
V primeru dežja koncert odpade.

DCStudio
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ARBORETUM VOLČJI POTOK

Kamnik – Letni program
Območnega združenja slovenskih častnikov (OZSČ)
Kamnik - Komenda začnemo aktivni člani združenja
izvajati že takoj po novem
letu z udeležbo na raznih
proslavah, športnih prireditvah, letnih zborih, strelskih
aktivnostih, usposabljanjih
praporščakov, sestankih in z
delovanjem v okviru Koordinacije veteranskih in domoljubnih društev v občinah
Kamnik in Komenda.
Po uvedbi strogih ukrepov v
zvezi z epidemijo v mesecu
marcu smo morali svoje aktivnosti nadaljevati v spremenjenih pogojih. Napovedani letni zbor članstva smo
izpeljali na korespondenčni
način, podobno kot naša
krovna organizacija Zveza
slovenskih častnikov in še
nekatera društva. Tudi volitve v organe OZSČ Kamnik
- Komenda za mandatno obdobje 2020–2024 smo izpeljali s pomočjo sodobne komunikacijske tehnike na
korespondenčen način in
izvolili predsedstvo v sestavi
Marjan Schnabl – predsednik, Jože Goltnik – podpredsednik, Bogomir Bajc –
sekretar in člani Filip Železnik, Dušan Košir, Božo
Zupančič in Franc Omerzu.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni predsednik Miroslav
Potočnik in člana Janko
Blagšič ter Miran Štros. Častno razsodišče pa zastopajo
predsednik Marko Matoh in
člana Jurij Slapničar ter
Miha Žnidar. V času karantene nam je kljub vsem težavam uspelo opremiti del
članstva z materialno-tehničnimi sredstvi, predvsem
z novimi terenskimi uniformami v peščenih barvnih
odtenkih in novo obutvijo.
Pripravili smo tudi vso dokumentacijo za pridobitev
finančnih sredstev in ponovno vložili zahtevek za pridobitev statusa društva v javnem interesu.
Še pred iztekom opustitve
ukrepov, vezanih na epidemijo, smo se v Mengšu 30.
maja udeležili proslave ob
tridesetletnici Manevrske
strukture narodne zaščite
ter drugega orientacijskega
pohoda, kjer naj bi ekipa
OZSČ Kamnik - Komenda v
sestavi Schnabl, Železnik,
Žnidar, Goltnik in Poljanšek ubranila lansko prvo
mesto, a nam to zaradi premočne konkurence ekip
Slovenske vojske in Osrednjeslovenske regije letos ni
uspelo.
Na povabilo vodstva obsežne taktične vaje Slovenske
vojske Preskok 2020, ki se

je začela 23. aprila in se bo
zaključila 19. junija, smo si
nekateri predstavniki iz Zveze slovenskih častnikov in
drugih organizacij posebnega pomena za obrambo v
torek, 2. junija, na Babnem
polju ogledali logistični tabor z vodenim ogledom
osnovnega poveljniškega
mesta oziroma štaba. Na
ogled sta bila tudi fotografska razstava in film, posnet
med izvajanjem omenjene
vaje. Poveljnik 1. BR nam je
razkazal dokaj zahtevno in
tehnično dobro opremljeno
poveljniško mesto, kjer v večini prevladujejo moderni
telekomunikacijski sistemi.
Kompleks poveljniškega
mesta sestavlja več medsebojno povezanih enot, ki
usmerjajo potek vaje na širšem območju Slovenije in
na različnih nivojih. Ob tej
priložnosti smo si lahko
ogledali tudi nekaj sodobne
oborožitve in poklepetali s
pripadnicami in pripadniki
SV, ki so bili na dolžnostih
ali pa so se pripravljali za
vajo naslednjega dne.
Čeprav Babno polje imenujejo slovenska Sibirija, je
bilo na dan našega obiska
izredno toplo in suho vreme. Obisk smo sklenili z izdatnim vojaškim kosilom
ter nekaj fotografijami za
spomin in se poslovili.
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Šport

V vodstvu kamniškega odbojkarskega prvoligaša v teh dneh pridno sestavljajo ekipi za novo sezono.
Po enoletni odsotnosti se v kamniško zasedbo vrača »srebrni« reprezentant Sašo Štalekar, novinca
pa sta še Diko Purić in Martin Kosmina. Z novo igralko se lahko pohvalijo tudi aktualne državne
prvakinje, saj bo zanje igrala Anđelka Radišković, ki je bila v minuli sezoni najučinkovitejša igralka
srednjeevropske lige.
Miha Štamcar
Kamnik – »Z Innsbruckom
sem imel sicer podpisano
dvoletno pogodbo, ki pa se
je prekinila, ker je klub izstopil iz nemškega državnega prvenstva. Zaradi koronavirusa je zdaj položaj v tujini
še negotov, po pogovorih z
vodstvom kamniškega kluba
pa se mi ni bilo težko odločiti. V Kamniku sem se vedno
počutil odlično, vidim, da
bomo spet imeli močno ekipo, za nameček pa bo na
mesto trenerja prišel Gregor
Jerončič, ki me lahko veliko
nauči. Skrita želja sicer je,
da bi se v prihodnosti kdaj
spet preizkusil v tujini, zdaj
pa je na prvem mestu Calcit
Volley,« je ob vrnitvi v klub,
v katerem se je uveljavil, dejal 24-letni Štalekar. Visoki
Mislinjčan je v Kamnik
prvič prišel pred petimi leti,
lani pa je bil član slovenske
reprezentance, ki je osvojila
srebrno kolajno. Leta 2017
je bil izbran za najboljšega
športnika občine Kamnik.
Vendar pa 214 centimetrov
visoki odbojkar ni edina letošnja okrepitev Kamničanov
na blokerskem mestu. Iz vrst
ACH Volleyja prihaja tri leta
starejši Diko Purić, ki se lah-

Po letu dni se v ekipo kamniških odbojkarjev vrača odlični Sašo Štalekar. / Foto: Klemen Brumec
ko pohvali s šestimi naslovi
državnega prvaka. »S Kamničani sem bil v pogovorih že
dlje časa, tokrat pa se je pokazala priložnost za sodelovanje. Zame je zgodba z ACH
Volleyjem končana, čas je, da
začnem novo, Calcitovo, in
se je že zelo veselim. Večino
igralcev že poznam, z njimi
sem igral pri ACH-ju in v reprezentanci, tako da je bila

Na odbojkarskih igriščih Pod skalco bodo tudi
letošnje poletje odbojkarski tabori za mlade
odbojkarje. Na programu sta dva termina, prvi
od 29. junija do 3. julija in drugi od 6. do 10.
julija. Oba tabora Pod skalco bo vodila Katarina
Vraber, ki je v kamniškem klubu zadolžena za
mlajše kategorije.

odločitev o prestopu toliko
lažja. Všeč mi je ekipa, ki nastaja v Kamniku,« pa je ob
prihodu v nov klub dejal občasni slovenski reprezentant.
Že pred Štalekarjem in Purićem je kamniško ekipo okrepil Martin Kosmina, na
sprejemalskem mestu pa bo
močnejša tudi prva ženska
ekipa Calcita Volleyja. Iz
Brčkega prihaja 28-letna
Anđelka Radišković, ki je v
lanski sezoni v petdesetih
odigranih nizih za Jedinstvo
dosegla kar 256 točk. »Odbojkarice Calcita sem v prejšnji sezoni dobro spoznala.
Prepričala sem se lahko, da
gre za zelo dobre igralke,
krasi pa jih tudi ekipni duh,
kar jim je tudi prineslo prvo
mesto v Mevzi in v sloven-

Maraton Alpe Scott

Kolesarski vzpon
na Črnivec
V soboto, 20. junija, bo Turistično društvo Tuhinjska dolina v sodelovanju s
Termami Snovik izvedlo že 15. kolesarski vzpon iz Term Snovik do Črnivca.
Jasna Paladin
Snovik – Trasa te priljubljene kolesarske tekme je dolga deset kilometrov, ima pa
približno štiristo metrov višinske razlike. Otroška proga, dolga dva kilometra, bo
speljana v okolici term – otroci, mlajši od deset let,
bodo prevozili en krog, otroci od 10. do 15. leta pa dva

kroga (štiri kilometre).
Novost letošnje tekme je
skupna kategorija za kolesarje z električnimi kolesi.
Start tekme na Črnivec bo
ob 10. uri, za kolesarje na
električnih kolesih deset minut kasneje, za otroške kategorije pa ob 10.15.
Predprijave organizatorji
zbirajo do 19. junija, možno
pa se bo prijaviti tudi na dan

skem državnem prvenstvu.
Veseli me, da bom lahko del
tega kolektiva, s katerim
bom igrala tudi v kvalifikacijah lige prvakinj. Prav možnost igranja v ligi prvakinj je
bil eden od razlogov, zakaj
sem se prvič v karieri odločila za odhod v tujino,« je ob
podpisu pogodbe dejala
igralka, ki jo ob učinkoviti
igri v napadu krasi tudi dober sprejem.
V prihodnjih dneh bo tudi
znano, kdaj se bo začela odbojkarska sezona 2020/21.
Vodstvi Evropske odbojkarske zveze (CEV) in Svetovne
odbojkarske zveze (FIVB)
sta dali navodila, da se morajo domača prvenstva končati najpozneje do 18. aprila
prihodnje leto.

prireditve do 9.30 pri startnem prostoru. V predprijavi je startnina cenejša. Dirka
je odprtega tipa, primerna
za vse rekreativne kolesarje.
Rezultati bodo znani uro po
prihodu kolesarjev v cilj.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ter medalj
najboljšim trem po posameznih kategorijah bo ob 12.
uri pri Termah Snovik.

Kamnik – Že 14. kolesarski
Maraton Alpe Scott, ki ga
organizira Kolesarsko društvo Alpe, bo v nedeljo, 5.
julija, s startom ob 9. uri.
Proga čez tri prelaze (Jezerski Vrh, Pavličevo sedlo in
Črnivec) bo tudi letos dolga
130 kilometrov z 2000 metri
višinske razlike. Mobilna zapora bo skrbela za kolesarje,
ki za vodilnim ne bodo zaostajali več kot šestdeset
minut. Na maratonu bodo
lahko sodelovali tudi kolesarji na električnih kolesih, a
bo njihova udeležba netekmovalnega značaja. Prijave
zbirajo na Prijavim.se, startnina v predprijavi do 19.
junija je 29 evrov, do 26. junija 35 evrov na dan tekme
pa 40 evrov. J. P.

Po treh mesecih prisilne prekinitve se nadaljuje
Občinska trim liga v kegljanju. Prejšnji teden je
bil odigran 18. krog, ki je prinesel tri razburljive
dvoboje in nekaj izvrstnih rezultatov.
Štefan Flerin
Kamnik – Videli smo dva
najboljša ekipna rezultata
sezone in en posamezni rekord. Do konca lige sta še
dva kroga, zato se lahko nadejamo še precej zanimivih
dvobojev.
Nadaljevanje lige sta odprli
ekipi DU Kamnik in ŠD Policist. Pričakovali smo gladko zmago slednjih, vendar
jim z nekoliko oslabljeno
postavo ni uspelo. Ekipa
DU, ki tudi ni nastopila v
najmočnejši postavi, je nudila odličen odpor in srečanje se je končalo neodločeno s 4 : 4. Pri DU Kamnik je
odstopal Franci Poljanšek s
566 podrtimi keglji, pri ŠD
Policist pa Primož Pintarič s
609. Vsi drugi niso dosegli
omembe vrednih rezultatov.
Druga tekma je bila derbi začelja med ekipama Mesi
Sports in Calcit. Ekipa Mesi
Sports je nastopila v najmočnejši postavi, saj jim je edino
zmaga še dajala upanje za
pobeg z zadnjega mesta.
Rok Jantol s 562, Franci
Grubar s 550 in Andraž Babnik s 547 podrtimi keglji so
bili najboljši pri Mesi Sports.
Toda čeprav so dosegli svoj
najboljši ekipni rezultat te
sezone, je bilo za zmago premalo. Ekipa Calcit je namreč

tokrat imela v svojih vrstah
izjemno razpoloženega
Sama Podjeda, ki je postavil
svoj osebni rekord: vrhunskih 631 podrtih kegljev.
Vedno odlični Matej Turk je
podrl 607, Branko Progar pa
567 kegljev. Tudi oni so s
3303 podrtimi keglji dosegli
svoj ekipni rekord sezone.
Calcit je zmagal s 6 : 2.
Zadnja tekma kroga pa je
bila derbi kandidatov za drugo mesto. Še zadnjič to sezono sta se pomerili ekipi
Ambrož Team in ŠD Soteska. Prvak je praktično že
znan, za drugo mesto pa se
borita prav ti dve ekipi. Tekma je bila zelo zanimiva in
je bila odločena praktično v
zadnjem setu. V prvem delu
so bili uspešnejši igralci ŠD
Soteska, ki so povedli z 2 : 1
in pridobili 64 kegljev prednosti. V drugem delu je začela prednost počasi kopneti. Ambrož Team je stopnjeval pritisk in na koncu težje,
kot kaže rezultat, uspel zmagati s 6 : 2.
Pri zmagovalcih so bili najboljši Slavko Zorman s 588,
Boris Benedik s 566 in Štefka Flerin s 557 podrtimi
keglji. Pri poražencih so bili
to Stane Starman s 563, Jantol Peter s 556 in Gašper
Burkeljca s 545 podrtimi
keglji.

Lestvica po 18 krogih
1. ŠD Policist
2. Ambrož Team
3. ŠD Soteska
4. DU Kamnik
5. Calcit
6. Mesi Sports

18
18
18
18
18
18

12
11
10
7
5
4

2
1
2
3
0
0

4
6
6
8
12
13

82 : 62
83 : 61
85 : 59
70 : 74
58 : 86
54 : 90

20
22
26
-4
-28
-36

26 točk
23 točk
22 točk
17 točk
12 točk
8 točk

Odličen začetek Jureta Grkmana in Agate Zupin
Radovljica – Tudi atleti so z nestrpnostjo čakali začetek tekmovanj, ki so se zaradi epidemije začela mnogo kasneje kot
minula leta. Na prvi »pokoronski« tekmi so se zbrali zadnji
konec tedna maja v Radovljici, na stezi pa sta najbolj navdušila Kamničan Jure Grkman (AD Kamnik) in Agata Zupin
(oba trenira Damjan Zlatnar). Jure je v teku na dvesto metrov (21,44) z močnim vetrom v prsi le za sekundo zaostal
za odličnim državnim rekordom Matica Osovnikarja in se
povsem približal svojemu osebnemu rekordu 21,19 sekunde, Agata pa je zmagala v teku na štiristo metrov z ovirami
(1:00,85). J. P.

LOKOSTRELSKI TEČAJ
LOKOSTRELSKI KLUB KAMNIK
ORGANIZIRA LOKOSTRELSKI TEČAJ
ZA OTROKE OD 9. LETA DALJE IN ODRASLE

SI ŽELITE OD BLIZU SEZNANITI Z LOKOSTRELSKIMI VEŠČINAMI?
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE NA
info@lkkamnik.si ali tel: 040 321 887

VABLJENI!

Lokostrelski klub Kamnik, Cankarjeva cesta 26, Kamnik

Sašo Štalekar znova
za Calcit Volley

Občinska liga
v kegljanju

12

petek, 19. junija 2020

Nagradna križanka
DOŽIVITE EKO RESORT

ZAUŽIJ NARAVO

IDILIČNA NARAVA
VRHUNSKA KULINARIKA
DNEVNI ODDIH

1. nagrada: bon v vrednosti 15 evrov
2. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov
3. nagrada: bon v vrednosti 5 evrov
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 3. julija 2020,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Palimeri d.o.o., Brodišče 9, Trzin

Slovenia Eco Resort, Godič 45p, 1242 Stahovica, gsm: 030 462 407,
e-pošta: info@sloveniaecoresort.com, www.sloveniaecoresrot.com,
facebook.com: Slovenia Eco Resort
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Zanimivosti

Butik za sladke sanje

Že peti Pohod
bosonogih na Vovar
Jasna Paladin

Karim Merdjadi je sicer Kranjčan, sladke ideje pa že šest let dobivajo obliko v njegovi delavnici Atelier
Karim na Duplici. Nedavno pa se je kamniški delavnici pridružil še sladki butik, a ta v bližini centra
Ljubljane. Njihov prvi, pravi Karim.
Alenka Brun

LAŽJI
SUDOKU
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Helena, Karim in Nika Merdjadi
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Tudi v kamniški delavnici
lahko kupite sladke Karimove dobrote, novi butik pa je
morda zanimiv že zaradi samega koncepta. Poleg omenjene nove linije monoporcijskih tortic lahko dobite
tudi klasično linijo, rjavčke
in piškote v kozarčkih, v nadaljevanju kavo, prodajajo pa
še domači sladoled v lončkih
izbranega lokalnega ponudnika. Vsi izdelki so namenjeni temu, da jih odnesete s
seboj. Imajo pa še eno posebnost: ne sprejemajo denarja, temveč lahko plačujete
samo s kartico. Karim pojasni, da gre za odločitev še iz
obdobja pred epidemijo covida-19, kar jim gre sedaj morda res na roko, a je koronasituacija tudi pri njih terjala
svoj davek. So se pa takoj
odzvali in se prilagodili. Vesel je, da se je vse izšlo tako,
kot se je, in da so se na srečo
gostinski obrati začeli odpirati ter ljudje ponovno obiskujejo lokale.

9
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8
7
5
1
3
4
6

ko, se z očetom suka po slaščičarski delavnici že od
dvanajstega leta. Na koncu
se je odločila, da bo šla po
očetovi poti. Po frizerski šoli
je začela delati z očetom v
delavnici, potem pa dvakrat
odšla v Francijo na izobraževanje, da je usvojila osnove
in kasneje tudi nadgradila
znanje.
Karima zelo veseli, da se je
hči odločila, da bo šla po njegovih stopinjah. Pravi, da je,
odkar imajo še novi butik v
Ljubljani, sploh hvaležen zanjo, saj lahko že praktično
sama vodi atelje in je on tako
brez zadržkov na snemanjih
MasterChefa Slovenija, kjer
je del tričlanske žirije od samega začetka, napovedujejo
pa že sedmo sezono priljubljenega kulinaričnega šova.
»Tako nimam skrbi,« je ponosen na hčerko, ki se navihano nasmehne, ko jo
povprašamo, ali kdaj očetove
nastope na televiziji tudi pokomentira. Pravi, da tak je:
pove pač, kar si misli.
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kasneje tudi tortica. »Idejo
je dobila, ko je doma delala
pehtranovo potico in je dala
zraven nekaj malin. Videli
smo, da se pehtran in malina lepo ujemata, pa smo potem najprej naredili makron, nato pa še tortico. Odziv na okus je bil res dober,«
razloži Karim. Dotakne se
še nove linije tortic, pod katere se podpisuje Nika. Gre
za tortice brez pšenične
moke in brez laktoze različnih okusov, med katerimi
posebej omeni mandarinino. Zdi se mu namreč, da je
mandarina v kulinariki izredno podcenjen agrum, saj
se vsi bolj osredotočajo na
pomarančo. Je pa ravno tako
dobra in aromatična, meni.
Njihove torte pa so že po videzu rahlo drugačne. Svetleči
oblivi in minimalizem okraševanja ustvarjajo eleganten,
prefinjen videz. Prisegajo na
prvovrstne, naravne sestavine, še poudari Karim.
Nika bo stara 23 let. Dekle,
ki je sicer izučeno za frizer-
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Zadnja leta se je Karimu pri
slaščičarskem ustvarjanju
pridružila hči Nika. Svoje
mnenje in kakšno idejo prispeva tudi soproga Helena.
Tako je recimo nastal pehtranov makron z malino,
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Ljubljana – Butik Atelier Karim je nova pridobitev družine Merdjadi, v kateri se
sicer sladkim idejam in
ustvarjalnosti največ posveča Karim, ki ga večina Slovencev pozna kot žiranta iz
slovenske kulinarične oddaje MasterChef, marsikdo pa
je slišal tudi za njegove
makrone. Zadnje čase so
znani še po monoporcijskih
torticah.
Ko nanese beseda na makrone, bi lahko govorili kar o
Merdjadijevi deželi makronov, saj lahko izbirate med
najmanj 38 okusi – klasičnimi in tudi rahlo drugačnimi, kot so malina z rdečo
vrtnico, arašid z brusnico,
marelica z ingverjem …
Okusi se včasih vežejo na
teme, tako da v času kostanja in buč na primer nudijo
tudi ta okusa.
Zanima nas, ali se mu kdaj
ponesrečijo. »Pridejo dnevi,
ko nisem zadovoljen z njimi. Normalno. To je sladica,
pri kateri tudi če imaš recept
zanjo in ti uspe stokrat, ni
rečeno, da ti bo še stoprvič.
Odvisno je od sestavin, beljakov, kakšni so mandlji ...
Kakšno je vreme, koliko je
vlage v zraku … Nikoli ni
stoodstotno, da bo uspelo,«
se nasmehne.

Gozd – Sekcija bosonogih
Društva Dogodek Kamnik,
ki jo vodi Pavel Žvelc, v soboto, 20. junija, organizira
že peti Pohod bosonogih na
Vovar, na 940 metrov visoki
hrib nad Gozdom.
Zbor udeležencev bo pri
Sodnikovi domačiji na Gozdu ob 9. uri. Do izhodišča
pohoda bodo udeležence vodile table z napisi. Pohod bo
trajal približno uro in pol.

Organizator bo poskrbel za
prehrano, napitke in spominsko majico. Vsak udeleženec bo prejel tudi medaljo, posebno pa najmlajši in
najstarejši udeleženec ter
družina z največ pohodniki.
Pohodnike bo blagoslovil
duhovnik Pavel. Pohod, ki
se ga je lani udeležilo več
kot 130 bosonogih, bodo organizirali ob vsakem vremenu, prispevek za odrasle je
osem evrov, za otroke pa pet
evrov.

REŠITEV
izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Malce mi greš na živce, podgana.
Pa tudi lačna spet postajam.
(neprijetna tišina)

Jih napičimo?
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Obletavamo?

Pokakamo?

7
1
4
8
5
9
3
2
6

1
4
7
5
3
2
9
6
8

9 2 5 3 4
8 Bela5 7 @volkuljaBela
9 6
6 3 2 1 8
Kaj torej naredimo?
4Jih pregriznemo?
9 1 6 3
7 6 8 2 9
1 8 4 7 5
5 1 6 8 2
3 4 9 5 7
2 7 3 4 1
Poslinimo?

Zassstrupimo?

Premikastimo?
Nabunkamo?
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Ne vem, zakaj se pritožujete.
Življenje z ljudmi sploh ni tako
slabo. Le prilagoditi se je treba.
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BELA IN CAROBNI GOZD (11. del)
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Prehitimo
po desni?
Omrežimo?
Pohodimo?

Podriskamo?
Podelamo?

Posračkamo?

Razžalimo?
Se nadaljuje.
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Prireditve
Prireditve v juniju in juliju
Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly/VpisDogodka.
Številne druge prireditve v občini Kamnik
najdete na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v juniju? ter tudi v elektronskem mesečniku, ki
vsak zadnji petek v mesecu pride v vaš elektronski predal. Prijave preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne strani
www.visitkamnik.com.
DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 19. junija, ob 20. uri, Samostan Mekinje
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Kresne pravljice
Pripovedovalski večer
Pripovedujejo: Vroča župa, Anže Slana, Matic Maček, Ivanka Učakar,
Breda Podbrežnik Vukmir. Vstop prost! Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na info@domkulture.org.

Sobota, 20. junija, ob 20. uri, Korobač
Dom kulture Kamnik: Gašper Selko in Neža Blažič
Zvočno-gibalni performans
Vstop prost! Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na info@domkulture.org

Sreda, 24. junija, ob 21. uri, Korobač
MC Kotlovnica: Zlate ribice Festivala svobodne video
produkcije 2020, projekcija zmagovalnih filmov FSVP 2020
Vstop prost! Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na info@domkulture.org
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sobota, 20. junija, ob 18. uri, muzej na Zapricah
Poletna muzejska noč v Kamniku
Na letošnji muzejski noči bomo spoznavali antiko skozi vsa čutila.
Celoten program je objavljen na spletni strani muzeja.

Sreda, 24. junija, ob 10. uri, muzej na Zapricah
O grajskih vrtnarjih. Iz arhiva družine Rojc s Hudega pri
Radomljah
Na dvorišču in v notranjosti gradu Zaprice je na ogled nova občasna
razstava O grajskih vrtnarjih. Zanimive družinske zgodbe, od borca v
Bosni in Hercegovini leta 1878, iskalca opalov, slikarja in restavratorja
do vrtnarjev na gradovih Miramar, Novo Celje in Volčji Potok iz arhiva
družine Rojc s Hudega pri Radomljah predstavlja Peter Rojc.

Sreda, 1. julija, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Dr. Uroš Lipušček: 100. obletnica pogodbe iz Trianona in
priključitve Prekmurja k matični domovini
Na julijskem Maistrovem večeru bo na povabilo Društva general Maister Kamnik predaval znani politolog, novinar, zgodovinar dr. Uroš
Lipušček. Izdal je knjigo o Prekmurju Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919.

Petek, 3. julija, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Klementina Golija: Več kot pogled
V sodelovanju z Gorenjskim muzejem v Kranju, Muzeji radovljiške
občine – Galerija Šivčeva hiša, Pokrajinskim muzejem Ptuj – Miheličeva galerija in Medobčinskim muzejem Kamnik – galerija Miha Ma-

leš je nastala pregledna razstava likovnih del Klementine Golija Več
kot pogled. Spremlja jo monografija. Kustosinja razstave v Galeriji
Miha Maleš je Saša Bučan.
ARBORETUM VOLČJI POTOK

Sobota, 20. junija, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Koncerti v rozariju
Pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca bodo v rozariju Arboretuma Volčji Potok v juniju 2020 potekali koncerti klasične glasbe. Vstopnice so na voljo pri blagajni Arboretuma. V primeru dežja koncerti
odpadejo. Termini: 13., 20. in 27. junij.

Nedelja, 21. junija, ob 17. uri, Arboretum Volčji Potok
Nastopi učencev glasbenih šol
Mnogo glasbenih šol je zaradi preprečevanja širjenja virusnih okužb
preklicalo vse zaključne nastope svojih šolarjev. Izvedba nastopov na
prostem je trenutno način, da učitelji in učenci varno izpeljejo zaključni nastop, zato smo se odločili, da glasbenim šolam ponudimo izvedbo nastopov v Arboretumu. Plača se vstopnina v park, koncert je
brezplačen. O terminih nastopov glasbenih šol in lokacijah v parku
vas bomo sproti obveščali.

Nedelja, 21. junija, ob 8.30, Arboretum Volčji Potok
Ornitološki sprehod
Ornitologinja Alenka Bradač iz DOPPS-a vam bo povedala več o življenju in navadah ptic, ki jih boste opazili v parku. Priporočamo, da s
seboj prinesete daljnogled. Plača se vstopnina v park. Vodenje sprehoda je brezplačno. Prijave niso potrebne. Zbirno mesto je pri vhodu
v park.

Sreda, 24. junija, ob 18.30, Arboretum Volčji Potok
Vadba za celostno zdravje
Vadba za celostno zdravje zhineng qigong uporablja metodo notranjega raziskovanja in je namenjena vsem, ki želijo regenerirati svoje
telo in okrepiti svoje zdravje, se soočajo s stresom in bi radi ohranili
notranji mir. Vadbo vodi Andraž Purger v organizaciji Društva za kakovost življenja Leteča želva. Plača se vstopnina v park. Vadba je
brezplačna in poteka ves junij in julij. Več informacij na www.apm.si.

Sobota, 27. junija, ob 10. uri, Arboretum Volčji Potok
Nordijska hoja
Plača se vstopnina v park. Delavnica je brezplačna. Zbirno mesto za delavnico je pri vhodu v park. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

Od sobote, 4. julija, do nedelje, 30. avgusta,
Arboretum Volčji Potok
Poletni festival cvetov
Od sobote, 11. julija, do nedelje, 2. avgusta,
Arboretum Volčji Potok
Sijoče vitezove zvezde
Razstava vitezovih zvezd bo na ogled v prostranih parkovnih površinah.

Nedelja, 12. julija, ob 15.30, Arboretum Volčji Potok
Tapkanje po akupunkturnih točkah
Delavnica je brezplačna. S seboj prinesite podlogo za sedenje. Delavnica bo potekala pod brezami na otroškem igrišču. Obvezna prijava
na prireditve@arboretum.si.
TERME SNOVIK

Sobota, 20. junija, ob 10. uri
Skok v poletje – Odprtje poletne kopalne sezone v Termah
Snovik

TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SVETI MIKLAVŽ

Sreda, 24. junija, ob 19. uri, Gora sv. Miklavž
Prireditev ob dnevu državnosti
Ob 19. uri bo sveta maša za domovino, sledi kulturni program z recitatorji, harmonikaši, MePZ Mavrica, ljudskimi pevci Tuhinjske doline,
prisotne pa bosta nagovorila tudi predsednik TD Gora Jože Korošec
in župan Občine Kamnik Matej Slapar.
VELIKA PLANINA

Sobota, 27. junija, ob 10.30, Gradišče, Velika planina
Sobotni vodeni ogled Velike planine
Vodeni ogled se začne ob 10.30 na najvišji točki (Gradišče – vrh sedežnice), zaključi pa se ob 13.30 pri gostišču Zeleni rob. Cena za odrasle je 6 evrov, za otroke pa 4 evre. Prijave sprejemamo na booking@velikaplanina.si

Poletna vodenja po
Kamniku
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
pripravlja organizirana vodenja po
srednjeveškem mestu, namenjena manjšim
skupinam.
Jasna Paladin
Kamnik – Petkova vodenja
bodo organizirana od 3. julija do 11. septembra, vsak petek ob 13. uri z začetkom
pred pisarno TIC-a na Glavnem trgu. Vodenje s turističnim vodnikom bo trajalo uro
in pol, izvedeno bo v slovenščini in angleščini. Cena vodenja znaša tri evre za odrasle in dva evra za otroke,
cena pa vključuje tudi vstop
v kapelo na Malem gradu.
Družinam in manjšim skupinam (do deset oseb) bodo
namenjena poletna vodenja

po srednjeveškem mestu, ki
pa jih morajo udeleženci rezervirati vsaj štiri ure pred
izvedbo (na tic@visitkamnik.com ali 031 388 324).
Ta vodenja bodo trajala tri
ure, za ceno 25 evrov pa si
bodo udeleženci ogledali
knjižnico v Frančiškanskem
samostanu, degustirali pivo
v pivovarni Mali grad, spoznali izdelavo kamniške majolike, si ogledali Rojstno
hišo Rudolfa Maistra, Medobčinski muzej Kamnik in
Lectarjevo hišo z delavnico
ter spoznali kmečko življenje
na Vodiškarjevi domačiji.

Poletno počitniško varstvo
Letošnja tema bo Gremo okoli sveta.
Jasna Paladin
Kamnik – Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tudi
letos s finančno pomočjo
Občine Kamnik organiziralo poletno počitniško
varstvo, ki bo potekalo
od 29. junija do 21. avgusta.
Varstvo bo znova organizirano v prostorih Osnovne šole
27. julij v središču Kamnika,
vsak dan med ponedeljkom
in petkom od 7. do 16. ure.
Vabljeni so vsi učenci kamniških osnovnih šol od prvega do petega razreda. Letošnja tema programa bo

Gremo okoli sveta, učenci
bodo spoznavali glasbo, živali, jezike in druge zanimivosti z vsega sveta.
Cena dnevnega varovanja z
vključenim kosilom, popoldansko malico, programom,
zavarovanjem in akontacijo
znaša devet evrov (za otroke
izven občine Kamnik je
cena 12 evrov). Število mest
za posamezni termin je
omejeno. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 030 313
324 ali pišete na elektronski
naslov pocitnisko.varstvo@
gmail.com.

Prejeli platinasto bonitetno odličnost

NAJ SE POLETNA KOPALNA
SEZONA PRIČNE!
Zunanji bazeni v Termah Snovik
so odprti
od petka, 19. 6. 2020

Informacije
08 08 123 ǀ 01 83 44 100 ǀ
info@terme-snovik.si ǀ www.terme-snovik.si

Kamniška Bistrica – Iz družbe Velika planina, ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik, so sporočili, da po mednarodno
priznanih kriterijih analitične hiše Bisnode dosegajo platinasto bonitetno odličnost, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnost zlati
AAA izkazuje že tri leta zapored. Tudi v letu 2019 so poslovali z dobičkom, tako kot že v zadnjih treh zaporednih letih.
»Z navedenim priznanjem sem zelo zadovoljen. Zahvala
gre seveda tudi našim zaposlenim, ki so s svojim trudom in
sledenju viziji poslovodstva prispevali k takšnim rezultatom
poslovanja. Žal pa je letos turizem prizadela epidemija covida-19. To bo zaznamovalo tudi poslovanje naše družbe. Po
svojih najboljših močeh se bomo tudi v letošnjem letu trudili, da bo naše poslovanje najboljše,« pravi direktor družbe
Velika planina Leon Keder. J. P.
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Zahvale, zanimivosti
Regijsko srečanje
skupin Šole zdravja
V torek, 9. junija, je Društvo Šola zdravja v
Kamniku pripravilo posvet in srečanje z vodjami
in namestniki skupin, ki delujejo v občini
Kamnik.
Neda Galijaš
Kamnik – V občini deluje
šest skupin Šola zdravja, in
sicer Keršmančev park, Podgorje, Godič, OŠ Marije
Vere, Duplica in Perovčki.
Predsednica Društva Šola
zdravja Zdenka Katkič je prisotne seznanila s spremenjenim izvajanjem že načrtovanih aktivnosti v letošnjem
letu. Zaradi situacije, ki je
ohromila ves svet, rednega
letnega občnega zbora
društva niso mogli izpeljati
konec marca, tako kot so načrtovali. Množično zbiranje
je zelo tvegano in ga stroka
ne priporoča, v tem društvu
pa gre večinoma za starejšo
populacijo. Zato bodo letošnji občni zbor izpeljali delno
po skupinah. Iz istih razlogov ne bodo mogli izpeljati
niti vseslovenskega srečanja
na Vrhniki, načrtovanega za
konec avgusta. Zato so sklenili, da se bodo obrnili bolj k
organizaciji regijskih srečanj, kjer se na enem mestu
zbere manjše število ljudi.
Med drugim so bili seznanjeni tudi s pogoji občinskega razpisa, saj z Občino Kamnik zelo dobro sodelujejo.
Brigita Grubič, ki je v društvu zadolžena za tekstil, finance in bazo članov, je pojasnila, kako je s članarino,
opozorila jih je, naj bodo
pozorni in natančni pri podatkih, ki jih vpisujejo, po-

vedala je, za kaj lahko uporabijo 20-odstotni popust od
plačane članarine in za kaj
se lahko uporabi občinski
denar od razpisa. Neda Galijaš, ki skrbi za medijsko promocijo, spletno stran in
družbeno omrežje, jih je obvestila glede obveščanja o
skupinah v lokalnih medijih
in prosila za pomoč pri zbiranju informacij o njihovi
udeležbi in sodelovanju na
lokalnih prireditvah, izletih,
obletnicah. Vsak dogodek, o
katerem obveščajo, naj bi bil
dokumentiran s fotografijo.

Po končanem posvetu je sledil slavnostni del, podelitev
priznanj Društva Šola zdravja za leto 2019, ki jih običajno slavnostno podelijo na
občnem zboru. Podelitev
zaradi omenjene epidemiološke situacije letos ne morejo opraviti na vseslovenskem nivoju, zato so tudi ta
ritual morali zmanjšati na
lokalni nivo. Priznanje je
prejela Marinka Podjed iz
skupine Kamnik - Godič.
Priznanje si je Podjedova
zaslužila, saj je že več kot
deset let aktivna članica
društva, prizadevala si je za
večanje ugleda društva, prispevala k širitvi programa
Društva Šola zdravja ter k
promociji društva v občini
Kamnik in okolici.

Na Kamniškem te dni lomasti nekaj mladih
medvedov, ki so že povzročili precej škode.

Kamnik – Medved v občini
Kamnik ni nič nenavadnega, saj lovci pravijo, da v hribih od Krvavca do Velike
planine in Menine stalno
živi od tri do pet kosmatincev, a večinoma so plašni,

naj bi se tu namreč zadrževali trije mladi medvedi.
Pred nekaj dnevi je medved
na območju Palovč že raztrgal ovco, še večjo škodo pa je
povzročil v Prapročah v Tuhinju, kjer pokončal oz. poškodoval še pet ovac in jagenjčkov, in to na območju

Medved v občini Kamnik ni nič nenavadnega,
saj tu stalno živijo, prav tako ni razlogov za
paniko, pravijo lovci.
neškodljivi in očem navadnih pohodnikov skriti.
A te dni je Kamničane vznemirila novica, da so medveda oz. več njih opazili v gozdovih med Palovčami,
Tunjicami in Podgorjem; po
podatkih kamniških lovcev

Kamnik – Na likovni natečaj Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik z naslovom Podoba kamniške Veronike je prispelo
120 likovnih del. Prispevali so jih osnovnošolci vseh treh
triad in srednješolci kamniških šol. Strokovna komisija, ki
so jo sestavljali umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, kamniški slikar in oblikovalec Dušan Sterle, likovni pedagog Lojze Kalinšek, direktorica
knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir in bibliotekar Andrej
Kotnik, je izbrala dvanajst najboljših del v štirih starostnih
kategorijah. Dela bodo predstavili na razstavi z naslovom
Veronika nekoč in danes, nagrade izbranim avtorjem pa
bodo poslali po pošti. J. P.

Nagrajenci nagradne križanke Arboretum VOLČJI POTOK, ki
je bila objavljena v časopisu Kamničan-ka v petek, 22. maja
2020, so: 1. nagrado – sezonsko vstopnico prejme Jožef
Resnik iz Kamnika; 2. nagrado – družinsko vstopnico prejme
Franc Hribar iz Kamnika; 3. nagrado – dve vstopnici za odrasle
prejme Marjan Žefran iz Motnika.
Nagrajenci križanke POHIŠTVA DABOR iz Kamnika z geslom:
POHIŠTVO ZA VAŠ DOM V DABOR KAMNIK, ki je bila objavljena v KAMNIČANKI, 5. junija 2020, so: 1. nagrado – bon v vrednosti 40 EUR prejme Mara Crnoja, Kamnik; 2. nagrado – bon v
vrednosti 30 EUR prejme Iva Humar, Stahovica; 3. nagrado bon v vrednosti 20 EUR prejme Dragica Koller, Kamnik.
Nagrajencem čestitamo!

Priznanje Marinki Podjed

Medved raztrgal
več ovac
Jasna Paladin

Likovni natečaj Podoba kamniške Veronike

ograjenega pašnika.
Razlogov za paniko (še) ni,
pravijo lovci, prav tako ne
potrebe po odstrelu, a stvari
se bodo spremenile, če bo
medved še naprej povzročal
gospodarsko škodo in se
smukal v bližini hiš.

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

24 UR NA DAN

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

Merilo naše uspešnosti je
zadovoljstvo naših uporabnikov.
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

ZAHVALA
Zdaj hiša je prazna.
V njej tebe več ni ...

V 79. letu starosti je odšel
brat in stric

Franc Kramar
Jerčinov Nane iz Zgornjega Tuhinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče
ter svete maše. Posebna zahvala velja sosedom za njihovo nesebično pomoč.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti, in vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti.
Vsi njegovi

ZAHVALA

Saj solz skoro več ni,
a v srcu boli, boli.
Kako hitim, da ne zamudim
nobene reči, samo da pozabim,
da te ob meni več ni.
Po hudi in težki bolezni nas je mnogo prezgodaj
zapustila naša draga žena, mami, babi, prababi in tašča

Stanislava Lukan
1949–2020

V SPOMIN
Spomin je edini, ki ostane,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

Dne 17. junija je minilo leto dni, odkar je prezgodaj odšla
od nas draga žena, mami, sestra, teta in prijateljica

Majda Golob
Perovo 17

Hvala vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen prerani
grob.
Pogrešamo jo vsi njeni

ZAHVALA
Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.
V 77. letu starosti se je poslovil
naš skrbni mož, ati, tast, ata in
praoče

Janez Kregar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, klubu veselih
fantov, sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje. Posebno hvala Maji, Anki, Miji in patronažni sestri Cvetki ter
Nevrološki kliniki. Hvala za lep cerkveni obred župniku
Antonu Prijatelju, pevcem, Tomažu in Ani in za zaigrano
Tišino. Ostal bo v naših srcih in spominih.
Žalujoči: žena Majda, sin Marijan z družino, hči Urška
z družino ter pravnučki Lana in Kaja

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter znancem za izrečena sožalja in sveče. Posebna
zahvala gre dr. Mateji Lopuh in sestri Darji Vrtačnik
za pomoč in nasvete. Hvala tudi pevcem, trobentaču in
pogrebnemu zavodu KPK Kamnik. Še enkrat hvala vsem
in vsakemu posebej, ohranite jo v lepem spominu.
Vsi njeni
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

RE JA
OVC IN KOZ
Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisala
rejo ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc in
koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme za
zimo, posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...
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Zemlja je osnovno
najpomembnejše
orodje ne glede na
to, ali pridelujete
vrtnine, sadje,
vinsko trto,
zelišča, ste
vrtičkar, trženjski
pridelovalec,
ekološki ali
konvencionalni
kmet, ali
prekopavate ali ne.
Odličen priročnik
za vse, ki želijo
spoznati sestavo
tal ter kako jih
izboljšati, da
bodo rastlinam
dostopna vsa
hranila, ki jih
potrebujejo za rast
in dober pridelek.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Jasna Paladin
Volčji Potok – Arboretum,
kjer je največja zbirka vrtnic
v Sloveniji (na ogled jih je
kar 1029 sort) je dogodek
pripravil skupaj z Društvom
ljubiteljev vrtnic Slovenije.
Kot je povedala predsednica
društva Breda Čopi, so zaradi epidemije covida-19 program društva morali korenito spremeniti in vse je že
kazalo, da dneva vrtnic letos
ne bo, a sproščanje ukrepov
je vendarle prineslo tako
težko pričakovane spremembe, tako da so se zadnji
hip odločili ta osrednji vseslovenski dogodek ljubiteljev
vrtnic tudi izpeljati. Kasnejši termini namreč ne bi bili
smiselni, saj so vrtnice v
največjem cvetenju prav junija (cvetele bodo sicer še do
konca septembra).
Udeležba je bila tudi letos
odlična, kar kaže na to, da je
ljubiteljev vrtnic pri nas iz

Ljubitelji vrtnic so imeli v Arboretumu tudi letos veliko
priložnosti za gledanje, vonjanje in fotografiranje.
leta v leto več, dogodek pa je
bil zanje družabne in strokovne narave. Vrtnice so v
parku posajene v Zgornjem
rozariju nad upravo, Spodnjem rozariju na robovih

zunanjega parterja v bližini
vhoda je zbirka papeških vrtnic v samostojnem rozariju,
v letošnjem letu pa so na južni strani pristave postavili še
dve tematski zbirki vrtnic, in

sicer vrtnice s slik Marije Auersperg Attems in slovenske
vrtnice. Druženje se je začelo z vodenim ogledom v treh
skupinah. Breda Čopi je
predstavila 26 najslavnejših
vrtnic sveta, ki jih svetovna
zveza vrtničarskih društev
izbira že od leta 1976, novo
izbranko pa na seznam dodajo vsaka tri leta. Matjaž
Mastnak je predstavil 35 zgodovinskih vrtnic burbonk in
njihove zgodbe, Mateja Račevski pa vrtnice z osmih likovnih del slikarke Marije
Auersperg Attems, ki so jih v
umetnosti prepoznali in našli v Zgornjem rozariju.
Na vseh treh vodenih ogledih so imeli obiskovalci pomembno vlogo – oceniti so
namreč morali vrtnico, ki
jim najlepše diši, in izbranko zapisati na list papirja.
Zbir vseh je pokazal, da je
zmagovalka z najlepšim vonjem sorta rožnate barve
MME Isaac Pereire.

Devetič Na hribčku
Na povabilo Toneta Rajsarja so se po Tuhinjski dolini znova zapeljali ljubitelji starih avtomobilov in
motornih koles.
Aleš Senožetnik

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

144 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

V Arboretumu so minuli petek pripravili že sedemnajsti Slovenski dan vrtnic. Letos so udeleženci
glasovali za vrtnico, ki najlepše diši, in ta naziv so pripisali sorti MME Isaac Pereire.
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Sidol – Čeprav je bilo tradicionalno – letos deveto – srečanje starodobnikov Na
hribčku, zaradi epidemije
covida-19 dolgo pod vprašajem, so se ljubitelji starih
vozil v začetku junija vendarle zapeljali po Tuhinjski
dolini in se nazadnje ustavili Na hribčku, posestvu glavnega organizatorja in pobudnika Toneta Rajsarja.
Tokratni krog po vaseh Tuhinjske doline je odpeljalo
kakšnih dvajset udeležencev,
ki so v kolono poleg »hroščev«, »fičkov« in jugov prispevali tudi nekatere redkejše
primerke starodobnih avtomobilov ter tudi nekaj traktorjev in motornih koles.
Srečanje starodobnikov Na
hribčku morda ne slovi kot
največje, a kot ve povedati

Udeleženci letošnjega srečanja / Foto: Aleš Senožetnik
marsikateri udeleženec, po
zaslugi gostoljubja in entuziazma, ki ga premore Tone
Rajsar, vsekakor velja za eno
bolj simpatičnih in veselih.
Rajsar, ki se je udeležencem
zahvalil za obisk, je skupaj s

prijatelji tudi to pot poskrbel
za okusno pogostitev, ob kateri so se vozniki in njihovi
spremljevalci družili še vse
popoldne. Zbrane pa sta nagovorila tudi kamniški župan Matej Slapar in minis-

ter za obrambo, sicer pa domačin iz Zgornjega Tuhinja
Matej Tonin. Oba gosta sta
voznikom predvsem izkazala hvaležnost za negovanje
tehniške dediščine, ki vselej
navduši.

Foto: Aleš Senožetnik

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

Foto: Jasna Paladin
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Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

Starodobniki so se ponovno zapeljali skozi Tuhinjsko dolino.

Zbrane je pozdravil tudi Tone Rajsar. / Foto: Aleš Senožetnik

