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Podružnične šole so
neprecenljivo bogastvo

Maturanti
zaplesali četvorko

Foto: Tina Dokl

Osnovna šola Frana Albrehta je na matični šoli in svojih podružnicah v Tunjicah, Nevljah, Mekinjah
in na Vranji Peči minuli konec tedna gostila petnajsti strokovni posvet učiteljev podružničnih šol
Slovenije. »Majhnost je lahko tudi prednost, če le ni v glavah,« je poudaril župan Marjan Šarec.

Maturanti so takole zaplesali tradicionalno četvorko.

Jasna Paladin
Kamnik – V ponedeljek, 25.
maja, dopoldne je bilo središče Kamnika v znamenju dijakov – maturantov in maturantk Gimnazije in srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik,
ki so s svojim srednješolskim
šolanjem že opravili, po prejemu svojih spričeval in pred
napornim učenjem ter zahtevno maturo, ki jih čaka v
prihodnjih dneh, pa so si vzeli

čas za slovo od šole in četvorko, ki so jo tradicionalno zaplesali na Glavnem trgu.
Od srednješolskega centra
pa do središča mesta, kjer
jih je pričakalo lepo število
Kamničanov, so se sprehodili v družbi ravnatelja Šemsa Mujanoviča in svojih profesorjev, nekaj spodbudnih
besed ob življenjski prelomnici in za prihodnost pa
jim je pred plesom namenil
tudi župan Marjan Šarec.

Učenci podružničnih šol iz Nevelj, Mekinj, Tunjic in Vranje Peči so polni energije in žara predstavili svoje majhne šole, ki
poleg njih bogatijo tudi kraje same. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja, ki so ga organizatorji
poimenovali s pomenljivim
naslovom Manjše je lahko
tudi večje, se je na Osnovni
šoli Frana Albrehta v Kamniku in njenih podružnicah v Tunjicah, Nevljah,
Mekinjah in na Vranji Peči
za okoli sedemdeset udeležencev odvijal pester program s strokovnim posvetom, tematskimi delavnicami, predstavitvijo strokovnih prispevkov, organizacijo likovnega in literarnega
natečaja ter razstavo, povezano s tem, izdajo zbornika
strokovnih prispevkov, nastopom gledališke skupine
Smreka učiteljev podružničnih šol Slovenije in
ogledom krajev gostujočih
podružnic.

»Podružnične šole imajo v
sistemu osnovnošolskega izobraževanja posebno mesto.
Nastale so zaradi geografskih, demografskih in političnih razlogov. Dokler je
šola v kraju in v njej otroci,
kraj živi. Ko šolo zaprejo ali
odpravijo, začne kraj umirati. Tudi v tem času podružnične šole med drugim pomembno vplivajo na kulturno življenje na vasi. Pomemben dejavnik so starši, ki se
odločijo, kam bodo otroka
vpisali, prav tako imajo pomembno vlogo vodje podružničnih šol in učitelji, ki načrtujejo delo s starši, odpirajo šolo navzven in jo predstavljajo okolju. Učenci in učitelji podružničnih šol s svojim
delom ohranjajo pomemben
del dediščine šolskega okoliša, razvijajo svojo identiteto

in identiteto kraja. Tudi zato
so iz naših, kamniških podružničnih šol prišli in še
prihajajo veliki ljudje,« je na
osrednjem dogodku dvodnevnega srečanja, ki se je v
soboto dopoldne odvilo v
Športni dvorani Kamnik,
zbrane nagovoril ravnatelj
OŠ Frana Albrehta Rafko
Lah in poudaril, da je lokalna
skupnost v kamniški občini
podružničnim šolam naklonjena, zato imajo te zagotovljen primeren standard.
Da je majhnost lahko tudi
prednost, če le ni v glavah, je
v svojem nagovoru poudaril
tudi župan Marjan Šarec.
»Velikokrat sem ob financiranju podružničnih šol slišal pomisleke, ali se to izplača in ali ne bi bilo podružničnih šol ceneje kar zapreti. S stališča izobraževanja,
kulturnega vzgajanja in življenja kraja bi bil to velik

zločin. Podružnične šole so
izjemnega pomena, zato jim
želim, naj živijo in se razvijajo naprej v nadaljnjih desetletjih in stoletjih.«
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Stari grad je spet čist

Dupliški gasilci
so praznovali

Pokazali največ znanja

Nagrajene za svoje
dobrote

Čistilna akcija na Starem
gradu je v soboto, 16. maja,
kljub dežju odlično uspela.
Vabilu župana se je namreč
odzvalo okoli sto občanov, ki
so očistili tako notranjost
stavbe kot širšo okolico.

stran 3

Tretjega maja je minilo devetdeset let od ustanovitve PGD
Duplica. Visok jubilej so člani
minulo soboto počastili z gasilsko parado, slovesnostjo in
veselico, za naprej pa izrazili
željo predvsem po novem gasilskem domu.
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Sedmošolci Osnovne šole
Toma Brejca Eva Suhadolčan, Tina Burja in Matic Toni
so na finalni oddaji Male
sive celice pokazali izvrstno
znanje in zasluženo zmagali.
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Šola z le sedmimi učenci
V Občini Kamnik je podružničnih šol osem; tri ima OŠ
Šmartno v Tuhinju, in sicer
PŠ Motnik, PŠ Zgornji Tuhinj in PŠ Sela, pod OŠ Stranje sodi PŠ Gozd, štiri podružnice – v Nevljah, Mekinjah, Tunjicah in na Vranji
Peči pa ima OŠ Frana Albrehta. V najmanjši podružnični šoli na Vranji Peči
pouk letos obiskuje le sedem učencev, da pa se v podružnicah dogaja vsaj toliko
kot na matičnih šolah, so
dokazali učenci sami, ki so
pripravili bogat kulturni
program in tako svoje šole
predstavili v najlepši luči.

Na 26. razstavi Dobrot slovenskih kmetij, ki je minuli
konec tedna potekala na Ptuju, je bilo nagrajenih tudi več
dobrot s Kamniškega.
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Foto: Tina Dokl

Kraj živi, dokler živi šola

Pri plesu se jim je pridružil tudi ravnatelj Šemso Mujanovič.

V mesto prihaja šesti Veronikin festival
Kamnik – Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik skupaj
s številnimi soorganizatorji danes, 29. maja, prireja že šesti
Veronikin festival, ki se bo na različnih lokacijah po središču
mesta odvijal med 10. uro in 19.30. Središče dogajanja bo
pred staro knjižnico v Parku Evropa, celoten festival pa bo v
znamenju pravljičnih junakov. Organizatorji pripravljajo več
ustvarjalnih delavnic, indijansko vas, plesne predstave, ulično gledališče, glasbene delavnice, pripovedovanje pravljic in
mnogo drugega. Otroci bodo na različnih aktivnostih zbirali žige in nato na info točki prejeli Veronikino nagrado. J. P.

MARKET Veronika

Kranjska cesta 3c, Kamnik
POLITEX D.O.O., CESTA BORCEV 1, RADOMLJE

Jasna Paladin
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Občinske novice
Krvodajalska akcija
že druga letošnja krvodajalska akcija bo 8. in 9.
junija med 7. in 13. uro v prostorih doma kulture
Kamnik.
Lidija Zagorc,
OZRK Kamnik
Kamnik – Za nami je Teden
Rdečega križa, ki smo ga
preživeli zelo aktivno. Pred
pričetkom tedna smo vsem
našim osnovnim šolam
dostavili gradiva za učitelje, vsem prvošolčkom pa
brošure, iz katerih so s
pomočjo učiteljic ugotovili,
kdo smo in kaj delamo. Še
predno se je teden s sloganom Udejanjamo naša
načela začel, smo v Društvu upokojencev Kamnik
merili krvni sladkor, trigliceride, holesterol in krvni
tlak, učenci osmih razredov OŠ Marije Vere pa so
si ogledali Reševalno postajo v Ljubljani.
V tem tednu smo socialno
ogroženim sokrajanom razdelili pomoč v prehranskih
artiklih, v Domu starejših
občanov Kamnik smo skupaj z otroki in mentoricami
podružnične šole iz Nevelj
pripravili program, s katerim smo razveselili stanovalce. S tem pa aktivnosti še
ni bilo konec. Skupaj s
Heleno in »Bibicam« smo v
Knjižnici Franceta Balanti-

ča Kamnik reševali življenja igračk naših najmlajših,
prvošolce OŠ Šmartno v
Tuhinju smo sprejeli med
mlade člane, »poškodovancem« iz 2. in 3. razreda OŠ
Šmartno v Tuhinju so
sošolci pod vodstvom mentoric pravilno oskrbeli rane,
pa še o naši organizaciji so
zvedeli marsikaj koristnega. Ker v enem tednu ni
mogoče vsega narediti,
bomo v OŠ Marije Vere
izvedli osnovnošolsko tekmovanje ekip v prvi pomoči. Sodelovalo bo pet ekip iz
treh osnovnih šol. Pomerile
se bodo v praktičnem delu,
kjer bodo morali oskrbeti
štiri poškodovance.
Tudi na naše krvodajalce
nismo pozabili. Prejemnikom priznanj bomo na krajši slovesnosti podelili priznanja in se jim zahvalili za
plemenita dejanja. V teku pa
je tudi zbiranje prijav za
letošnje letovanje na Debelem rtiču in Savudriji. Prijavijo se lahko otroci iz občin
Kamnik in Komenda, tisti z
zdravstveno indikacijo in
tudi tisti brez nje. Prijave
sprejemamo do zasedbe
mest.

ministrici za zdravje znova podali pripombe
ljubljana – Župan Marjan Šarec se je skupaj z direktorjem
Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašem Reboljem, direktorjem občinske uprave mag. Ivanom Kendo,
županom občine Komenda Slavkom Poglajnom in drugimi
predstavniki občin minuli petek, na zadnji dan javne obravnave predloga Pravilnika o nujni medicinski pomoči, v Ljubljani udeležil sestanka na to temo, ki se ga je skupaj s številnimi sodelavci udeležila tudi zdravstvena ministrica Milojka
Kolar Celarc. Gostitelji so vabljenim predstavnikom občin in
zdravstvenih domov ponovno predstavili osnutek pravilnika, a – kot pravijo na Občini Kamnik – kljub glasnim protestom v minulih tednih niso izvedeli nič novega. Na ministrstvu vztrajajo, da ne bodo ukinili ničesar in da bo reorganizacija za državljane le boljša, župan Marjan Šarec pa je zato
znova poudaril, da ukinjanje zdravnika iz reševalnih vozil za
območje Kamnika in Komende izrazito diskriminira prebivalce občin v primerjavi z večjimi mesti in da je predlog med
drugim neusklajen z Zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter Zakonom o gasilstvu, zato se protestom pridružujejo tudi v prostovoljnih gasilskih društvih
občine Kamnik. j. P.

Urednica:
Jasna Paladin
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

OglasnO trženje:
Mateja Žvižaj
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962-143

OdgOvOrna Urednica:
Marija Volčjak
marija.volcjak@g-glas.si

Zahvale, Osmrtnice:
Renata Frakelj
malioglasi@g-glas.si, 04/201-42-47

KAMNIŠKI OBČAN – Izdajatelj Bistrica, d. o. o, Kamnik, Ljubljanska cesta 3a, 1240
Kamnik, sedež uredništva Glavni trg 25, 1240 Kamnik. Kamniški občan je vpisan v
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 333. Izhaja v
nakladi 17.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kamnik.
Pravice izdajatelja izvaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije,
d. o. o., Maribor.
Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici ali
na naslov: info@g-glas.si.
Naslednji Kamniški občan bo izšel 12. junija, prispevke pošljite najkasneje do četrtka,
4. junija 2015.

Za Tunjice po novo
posojilo?
Odločbo o črpanju težko pričakovanih kohezijskih sredstev naj bi občina Kamnik prejela konec
poletja, ker pa jim bo denarja, ki so ga za gradnjo kanalizacije že založili, do takrat zmanjkalo,
razmišljajo o novem posojilu, s katerim bi dokončali pomemben odsek do tunjic.
Jasna Paladin
Kamnik – Občina Kamnik
vodi dva medobčinska kohezijska projekta za oskrbo s
pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje odpadne vode, skupaj vredna skoraj 54 milijonov evrov, oz. dobrih sedemnajst milijonov zgolj v občini
Kamnik. Iz kohezijskih skladov si obetajo dobrih štirinajst milijonov evrov. Oba
omenjena projekta sodita
med enajst kohezijskih projektov v državi, ki bodo prednostno obravnavani takoj,
ko bodo kohezijska sredstva
na voljo, po dolgotrajnem
čakanju in premostitvenem
kreditu, ki ga je občina Kamnik že najela, da so z gradnjo
junija lani lahko začeli, pa s
strani države prihajajo optimistične novice.

na Občini Kamnik si želijo, da bi lahko nemoteno nadaljevali z gradnjo kanalizacije proti
tunjicam, a denarja za to jim bo kmalu zmanjkalo, zato bodo svetniki v prihodnjih dneh
razpravljali o najemu novega posojila.

Pogodbe o sofinanciranju
naj bi prišle poleti

na evropski denar čaka
predvsem tuhinjska
dolina

Kot je v poročilu svetnikom
pred dnevi predstavila višja
svetovalka za komunalno
infrastrukturo Suzana Stražar, je vlada konec aprila
sprejela uredbo, ki predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi sistema črpanja
evropskih sredstev. Težko
pričakovani kohezijski
denar naj bi tako dobili že
konec poletja, optimizem pa
zbuja tudi zelo dobro sodelovanje s pristojnimi na ravni države. »Lani smo se pravilno odločili, ko smo vzeli
posojilo in sami začeli z
gradnjo, saj dela trenutno
odlično tečejo, prav tako je
bila dobra odločitev ta, da
kanalizacijo prednostno začnemo graditi v Stranjah in
Tunjicah, saj bomo s tem
pokrili najbolj poseljene
dele občine in se izognili
morebitnim kaznim Evropske unije. A glede na napovedi ugotavljamo, da bomo
ves razpoložljivi denar za ta
dela porabili nekje do junija,
torej še preden bomo dobili
pogodbo o sofinanciranju s
strani države in EU. Najbolj
problematičen odsek v Tunjicah pa nas še čaka – od
odcepa za Laniše do podružnične šole, in ker gre za šolsko pot, bi dela morali opraviti med letošnjimi poletnimi počitnicami. Ekipe so na
terenu, so vpeljane in najbolj ugodno bi bilo gradnjo
nadaljevati. Za ta del pa
potrebujemo okoli pol milijona evrov,« je povedala
Suzana Stražar, ki ji tudi
svetniki priznavajo odlično
vodenje ekipe, ki skrbi za
kohezijske projekte.

Na področju oskrbe s pitno
vodo je Občina Kamnik svoj
projekt razdelila na dva dela.
Prvi del, t. i. Vodovod J, je
praktično izveden že v celoti, manjkajoči deli pa bodo
zaključeni do junija letos.
Drugi del predvidenega projekta se navezuje na hkratno
izgradnjo povezovalnega
kanalizacijskega voda iz
Kamnika do Šmartnega v
Tuhinjski dolini, ki naj bi se
– če bo občina dobila kohezijski denar – začel izvajati
letos poleti, zaradi zahtevnosti gradnje na tem odseku
pa naj bi bila dela dokončana do poletja prihodnje leto.
Tudi na področju kanalizacije je Občina Kamnik dela
razdelila na tri sklope, in
sicer Sklop A – kanalizacija
Tunjice, Sklop B – kanalizacija Stranje in Sklop C –
povezovalni kanal od Vrhpolj do Šmartnega v Tuhinju. S premostitvenim kreditom so se lotili gradnje Sklopov A in B, pri čemer je
gradnja v gosteje naseljenih
Stranjah že praktično končana (v Stranjah, Zagorici in
Županjih Njivah je že zgrajenih 7,6 km kanalizacije in
saniran skoraj 1 km vodovoda), na področju Tunjic pa
so že zgradili 4 km kanalizacije, skoraj 1 km javne razsvetljave in prav toliko javnega vodovoda. A dela so v
tem delu občine realizirana
komaj do polovice, prav tako
na kanalizacijo v celoti čaka
še Tuhinjska dolina. »Naša
ekipa hkrati z drugimi deli
pripravlja tudi gradbena
dovoljenja za sekundarne
razvode v Tuhinjski dolini,

ki bodo tudi morali biti za
zagotovitev priključenosti
pravočasno izgrajeni. Pred
kratkim smo pridobili prvo
gradbeno dovoljenje, v pripravi je še drugo. Zato, da ne
bo prihajalo do prevelike
količine nepredvidenih stroškov, predhodno hkrati urejamo tudi evidence dejanskega stanja obstoječe
komunalne infrastrukture.
Pri gradnjah se nam namreč
ravno v območjih, ki so bila
pretežno grajena z lastnim
delom krajanov, zgodijo
nepredvidena dodatna dela
v večjem obsegu, kot pa je to
že vnaprej predvideno, zaradi prečenja takih infrastruktur,« je še povedala Stražarjeva in odsek v Tuhinjski
dolini označila za zelo zahteven, predvsem zaradi
zapor prometa, ki bodo ob
gradnji potrebne.

O novem posojilu na
junijski seji
A še pred Tuhinjsko dolino
si na občini želijo zaključiti
dela v Tunjicah. »Pri gradnji kanalizacije v Sklopu A
(Tunjice) smo naleteli na
dve večji problematiki –
zaradi šolskega avtobusa
nismo mogli izvajati obvozov, kot je bilo sprva načrtovano. Tunjice imajo značilno zaprto lego in imajo zelo
dobro povezavo samo s strani Komende in pa po glavni
cesti iz Kamnika. Že od
začetka gradnje od avgusta
2014 je na tem odseku promet na glavni cesti iz Kamnika onemogočen oziroma
močno oviran. Izvajalec se
ves čas poskuša kar najbolje
prilagajati potrebam krajanov, vendar to popolnoma

ni mogoče. Drugi problem,
ki ga geomehansko poročilo
ni predvidevalo, pa so lapornate plasti, ki so zaradi zahtevnosti predvsem na ozkih
odsekih časovno precej
podaljšale gradnjo. Glede
prevozov problematičen
odsek od odcepa proti Lanišam in do šole v Tunjicah,
bi bilo nujno izgraditi med
poletnimi šolskimi počitnicami, sicer bomo v naslednjem šolskem letu lahko
nadaljevali to investicijo
šele v naslednjih poletnih
šolskih počitnicah, kar bi
zaradi časovnih rokov predstavljalo kar veliko zagato.
Zato za ta odsek predlagamo dodatna premostitvena
sredstva. Potrebno se je
zavedati, da se hkrati z gradnjo kanalizacije v tem delu
gradi tudi dodatna komunalna infrastruktura, ki je
nujna za razvoj kraja. Tunjice so bile že leta izključene
iz komunalnega urejanja,
saj se je z investicijami vedno odlašalo, ravno zaradi
načrtovane gradnje kanalizacije. Sedaj, ko smo krajane že toliko časa obremenjevali z obvozi, problemi pri
gradnji in drugim, predlagamo, da se ne glede na vse
še letos izvede tudi problematičen odsek med odcepoma za Laniše in šolo v Tunjicah. Vse ostale veje, ki pa
zaradi obvozov niso problematične, se lahko izvedejo
takoj za tem, ko bo to mogoče, se pravi, ko bodo pridobljena nepovratna sredstva,«
je svetnike ob koncu svojega poročila še nagovorila
Suzana Stražar.
Svetniki bodo o novem
posojilu razpravljali predvidoma na junijski seji.
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Stari grad je spet čist

ZAHVALA ŽUPANA MARJANA ŠARCA OBČANKAM IN
OBČANOM ZA NESEBIČNO POMOČ PRI ČISTILNI AKCIJI
»VRNIMO SIJAJ BISERU KAMNIŠKEGA STAREGA GRADU«

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
ISKRENA HVALA vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki ste
nesebično pristopili na pomoč in sodelovali v čistilni akciji
»VRNIMO SIJAJ BISERU KAMNIŠKEGA STAREGA GRADU.«

Čistilna akcija na Starem gradu je v soboto, 16. maja, kljub dežju odlično uspela. Vabilu župana se je
namreč odzvalo okoli sto občanov, ki so očistili tako notranjost stavbe kot širšo okolico.

Tudi začetne dežne kaplje nas niso ustavile na poti do našega
cilja, ki smo si ga zadali in ga s skupnimi močmi, z Vašo dobro
voljo in z Vašo neverjetno srčnostjo tudi dosegli.

Jasna Paladin

V duhu solidarnosti ste dokazali, da ta svet še ima upanje. Pot
do uspeha je le v skupnem delu za javni interes.
WWW.KAMNIK.SI

Kamnik – Kljub temu da je
bil Stari grad večji del sobotnega dopoldneva zavit v gost
deževen oblak, se je akciji že
ob pol osmih zjutraj pridružilo okoli sto občanov, med
njimi tudi župan Marjan Šarec, oba podžupana Matej
Slapar in Igor Žavbi, direktor
občinske uprave mag. Ivan
Kenda s svojimi sodelavci,
večina zaposlenih na Zavodu
za turizem in šport v občini
Kamnik na čelu z v. d. direktorja Francijem Kramarjem,
nekaj svetnikov, člani društva Street Workout Kamnik,
kamniški in šmarski gasilci,
občinska redarja in mnogi
drugi, ki so za dobrodošlico
dobili spominsko majico.
Iz stavbe so odnesli za štiri
zvrhano polne velike zabojnike in dva tovornjaka ali kar
okoli štirideset kubičnih metrov kosovnih odpadkov in
najrazličnejših drugih smeti.
Z motornimi žagami, kosami in drugim orodjem so
posekali grmovje, pokosili
travo – tudi vzdolž ceste –
objekt so v celoti pometli in
pomili, in čeprav občino zdaj
čaka kar nekaj nujnih vzdrževalnih del, ima grad že

Pogumno gremo naprej proti in za skupne cilje!
Vaš župan Marjan Šarec

PROGRAM FESTIVALA

Častna pokroviteljica festivala je ministrica za kulturo RS Slovenije
mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Boljše čase na Starem gradu naj bi napovedala občinska zastava, ki so jo zbrani pospremili
z navdušenjem. / Foto: Občina Kamnik
povsem drugo podobo. Zbrani so lesene odpadke zakurili
na velikem kresu, na drog pa
obesili občinsko zastavo, ki
naj bi na Starem gradu nakazala boljše čase.
In kako naprej? »Za zdaj natančne ocene stroškov najnujnejših vzdrževalnih del
še nimamo, pristojne službe
pa delajo na tem. Trenutno

se na objektu urejata vodovod in električna napeljava.
Kar pa se tiče novega najemnika, so stvari še v dogovarjanju, saj ne želimo ponoviti zgodbe z nekdanjim najemnikom, tako da bo treba
dobro premisliti, komu dati v
najem objekt priljubljene kamniške izletniške točke,«
nam je povedala višja sveto-

Petek, 5. 6., od 16.00 do 18.30, sobota, 6. 6., od 9.00 do 15.00,
podružnična šola Motnik (OŠ Šmartno v Tuhinju)
Ana Duša in Špela Frlic: DELAVNICA PRIPOVEDOVANJA
Za predhodno prijavljene udeležence in s plačilom kotizacije.

valka za odnose z javnostmi
in protokolarne zadeve na
Občini Kamnik Janja Zorman Macura, v zvezi z napovedano odškodninsko tožbo
nekdanjega najemnika pa
dodala še to, da z njo niso seznanjeni, če pa bi jo najemnik res vložil, na Občini
menijo, da bi bila povsem
neutemeljena.

Petek, 5. 6., ob 19.00, dvorana Kulturnega doma Motnik
JENKRET JE BIV … JEN KRIŽNIK: pripovedovalski večer za odrasle
Pripovedujejo: Irena Cerar, Ljoba Jenče, Rok Kušlan, Breda Podbrež
nik, Ciril Horjak, duo Vroča župa; povezuje Ivanka Učakar.
Pozdravni nagovori: mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo
RS, župan Občine Kamnik g. Marjan Šarec, župan Občine Vransko g.
Franc Sušnik
Petek, 5. 6., ob 21.30, park Pod lipami
OGNJENA PREDSTAVA ŠOLA ZA ZMAJE skupine Čupakabra in
ODPRTJE RAZSTAVE ILUSTRACIJ Polone Lovšin ter Milana Eriča iz
knjige KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI.
Sobota, 6. 6., ob 10.00, Vransko
VRANSKA PRAVLJIČNA POT z Ireno Cerar (za družine, 4+)
Sodelujejo: Irena Cerar, Alja Viryent Novak, Medobčinska splošna
knjižnica Žalec in ZKTŠ Vransko. Zbirno mesto: Pod kostanji pred
Gostilno Slovan na Vranskem.
Sobota, 6. 6., od 13.00 do 15.30, park Pod lipami
MOTNIŠKA NAGRADNA UGANKARSKA POT
Sodelujejo: dijaki in dijakinje GSŠRM, program predšolska vzgoja,
mentorica Mojca Krevs, Špela Regulj, Tadeja Pungerčar in
pripovedovalci.
VODEN OGLED MOTNIŠKE TURISTIČNE POTI
PREDSTAVITEV LOKALNIH TURISTIČNIH PONUDNIKOV IN DRUŠTEV
USTVARJANJE IN IGRE ZA OTROKE DO VEČERNIH UR

V petek, 5. junija, in v soboto, 6. junija, se bo v Motniku odvijal že četrti Križnikov pravljični festival
Jenkret je biv ... Osrednja nit bo tudi letos pripovedovanje ljudskih pravljic, ki jih je zbral in zapisal
Gašper Križnik. Častna pokroviteljica festivala je ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Motnik – Festival prirejata
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Kulturno društvo Motnik s sodelavkama
Ireno Cerar in Ivanko Učakar. S pestrim programom
dvodnevnega festivala želijo
organizatorji tudi letos oživiti kulturno dediščino, ki jo
je v svojih zapisih ohranil
Gašper Križnik, ter spodbujati živo pripovedovanje, poseben poudarek pa bodo na-

menili kakovostnemu preživljanju prostega časa v naravi z gibanjem, igrami in
skupnim druženjem otrok
ter odraslih.
Festival bo v petek v Kulturnem domu Motnik odprla
ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar, nato pa bodo obiskovalci prisluhnili uveljavljenim pripovedovalcem
Ireni Cerar, Ljobi Jenče,
Roku Kušlanu, Bredi Podbrežnik, Cirilu Horjaku in
duu Vroča župa. Zvečer bo

sledil ognjeni spektakel Šola
za zmaje v izvedbi skupine
Čupakabra. Glavni del festivalskega programa se bo odvijal v soboto, 7. junija. Irena
Cerar bo družine popeljala
po Vranski pravljični poti, v
Motniku pa se bodo otroci
dopoldne lahko podali po
ugankarski poti in na njenih
točkah iskali skrite pravljične
predmete, razvozlavali uganke, prisluhnili pravljicam,
ustvarjali na delavnicah, se
prelevili v pravljične junake,

igrali in zabavali. Sledilo bo
pripovedovalsko popoldne za
otroke in odprtje likovne razstave s podelitvijo nagrad
udeležencem likovnega natečaja Jenkret je biv – podobe
Križnikovih pravljic. Popoldanski dogodek se bo zaključil z ogledom razstave ilustracij na prostem iz knjige
Kamniške pravljične poti.
Sklepni večer festivala, ki ga
bo pripravila in povezovala
Ivanka Učakar, bo namenjen
pripovedovanju domačinov.

Sobota, 6. 6., ob 16.00, dvorana Kulturnega doma Motnik
JENKRET JE BIV … JEN VOVK: pripovedovalsko popoldne
za otroke in podelitev nagrad najboljšim ustvarjalcem natečaja
Podobe Križnikovih pravljic. Pripovedujejo: Tone Obadič, Ivanka
Učakar z duom Malunca, Špela Regulj.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, LJUBLJANSKA CESTA 1, KAMNIK

Prihaja pravljični festival
Jasna Paladin

Sobota, 6. 6., ob 17.30, park Pod lipami
CIRKOKROG: prvi koraki v cirkuško akrobatiko in gibalna delavnica
za odrasle in otroke. Izvajata Polona Prosen in Kristina Debenjak.

Udeleženci čistilne akcije so si po koncu dela privoščili tudi
zasluženo malico. / Foto: Občina Kamnik

Sobota, 6. 6., ob 18.00, dvorana Kulturnega doma Motnik
JENKRET JE BIV … JEN POVŽAR: pripovedovalski večer z domačimi
pripovedovalci. Sodelujejo: Marina Drolc (Motnik),
Jože Keršič (Motnik), Vilko Rifel (Črna pri Kamniku), Urh Vrenjak
(Preserje pri Domžalah)
Organizatorji: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo
Motnik, Turistično društvo Motnik, Irena Cerar, Ivanka Učakar
Prireditev je omogočila Občina Kamnik.

VABILO NA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
NAJBOLJŠIM UČENCEM IN DIJAKOM
Občina Kamnik vabi občanke in občane na podelitev priznanj
in knjižnih nagrad najboljšim učencem in dijakom kamniških
osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik.

WWW.KAMNIK.SI

Objekt na Starem gradu je čistejši za okoli štirideset
kubičnih metrov smeti. / Foto: Jasna Paladin

Slavnostna podelitev bo v ponedeljek, 8. junija 2015, ob 17.
uri na gradu Zaprice. V primeru slabega vremena bo podeli
tev v prostorih Osnovne šole Toma Brejca, Šutna 39, Kamnik.
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Vlada uvaja davčne blagajne.
Gre za blagajne, ki bodo prek
interneta neposredno povezane s Finančno upravo. Vlada
naj bi tako zajezila davčne
utaje. Glede na zastavljen cilj
gre po moji oceni za napačen
ukrep. Vlada se problema loteva na napačni strani. Pri majhnih ribah. Pobiranja davkov
bi se morali lotiti najprej pri
velikih ribah. Pri tistih, ki so
državi dolžni milijone.
Najbrž se boste vprašali, zakaj
bi bilo slabo, če bi bile blagajne
povezane s Finančno upravo?
Načeloma nič, razen tega, da
bo za podjetnike to predstavljalo dodaten strošek, saj bodo
morali nabaviti nove. Problem
davčnih blagajn vidim v tem,
da z njimi ne moremo zajeziti
davčnih utaj. Nobena davčna
blagajna namreč ne pomaga,
če nekdo ne izda računa. Če so
davki previsoki, bo še vedno
veliko državljanov spraševalo
»Z računom ali brez?«. Velikokrat celo kupci sami podjetnike
nagovarjajo, naj jim blago prodajo brez računa, da ga tako
dobijo ceneje. Najbrž sledi vprašanje, kakšni so moji predlogi.
Imam štiri alternativne predloge davčnim blagajnam. Prvič,
uvedba pavšalnih obdavčitev.
Pavšali zmanjšajo birokracijo
in poenostavijo poslovanje. V
Avstriji na primer gostinci plačujejo pavšal glede na kvadraturo lokala in lokacijo. Ni se
jim treba ukvarjati z brisanjem
računov ali drugim © kreativnim
računovodstvom© . Drugič,
državljani bi si lahko z zbiranjem računom znižali dohod-

NOVA SLOVENIJA (NSi), OBČINSKI ODBOR KAMNIK, CANKARJEVA CESTA 11, LJUBLJANA

Nova pravila
za kmetovalce

Občinski svet Občine Kamnik
je na 7. redni seji v začetku
maja sprejel Predlog Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Kamnik za programsko
obdobje 2015–2020. Da bi
vsem zainteresiranim potencialnim upravičencem omogočili
enake možnosti prijave na razpis in dostopa do sredstev, sem
kot vodja svetniške skupine
podal pobudo, da Občina Kamnik v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Kamnik, kmetijsko pospeševalno
službo in ostalimi relevantnimi
ustanovami organizira obveščanje oz. seznanitev z novim sistemom dodeljevanja sredstev –

nino. Vlada v sedanjem predlogu davčnih blagajn predvideva
visoke kazni za vse tiste, ki
računov ne bodo vzeli. Zakaj
ne bi zgodbe obrnili. Državljani bi morali biti nagrajeni z
davčno olajšavo za zbiranje
računov. Tretjič, predlagam, da
bi za čim več storitev in blaga
uporabljali 9,5-odstotni DDV,
namesto 22-odstotnega. To pri
znesku več kot tisoč evrov lahko
predstavlja pomembno vsoto in
zelo zmanjša interes za prošnje
kupcev »kar brez računa naredite«. Četrtič, zagotoviti učinkovitejše delo sodišč. Nedopustno je, da sodišča ne obsodijo
goljufivih podjetnikov, ki verižijo podjetja in ne plačujejo računov, saj tako prispevajo k temu,
da propade še zdravi del slovenskega gospodarstva.
Davčnih utaj se je treba lotiti
pri velikih ribah. Vučićeva vlada v Srbiji je v boju zoper davčne utajevalce najprej zaprla
največjega srbskega tajkuna
Miroslava Miškovića. Zanimivo je, da so se proračunski prilivi iz naslova davkov pomembno povečali. Zakaj? Vsi so se
zavedali, da posvečenih glav ni
in da morajo vsi plačevati davke. Prepričan sem, da bi se tudi
v Sloveniji odnos do plačevanja
davkov bistveno spremenil, če bi
najprej začeli pri velikih ribah.
Matej Tonin, poslanec

od načina prijave in tehničnih
opravil do obveznosti upravičencev. Smisel te pobude je v
tem, da bomo lahko le s pravočasnim in celovitim obveščanjem kmetov na območju naše
občine bolje izkoristili razpisana
sredstva, tako da na koncu proračunskega leta ne bodo ostajala v proračunu, torej nepočrpana.
Smisel teh sredstev je po mnenju NSi Kamnik namreč v tem,
da se kar najbolje izkoristijo in
da jih za predvidene ukrepe lahko uporabi kar najširši krog
potencialnih upravičencev, vendar pa morajo o tem razmeroma zahtevnem birokratskem
postopku predhodno biti dobro
poučeni, če naj bodo prijave
natančno izpolnjene, pravilne in
nenazadnje pravočasne, zato
pa uspešne. Zagovarjamo namreč enake možnosti dostopa
vsem kmetovalcem na podlagi
obveščenosti.
Bogdan Pogačar,
vodja svetniške skupine
NSi Kamnik

Mateja Gradišek, svetnica LMŠ – Naprej Kamnik

Dr. Damjan Hančič, svetnik NSi

Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Z družino živim v Županjih Njivah. Vrsto let sem
samostojna podjetnica in
koordiniram ekipo svojih
zaposlenih v frizerski storitveni dejavnosti.«

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 42 let, po poklicu
sem zgodovinar, zaposlen
sem v Ljubljani.«

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»Izkušenj v politiki do sedaj
še nisem imela. Sprejela sem
povabilo župana Marjana
Šarca, da se pridružim njegovi ožji ekipi, saj verjamem, da
s svojim realnim pogledom
na svet lahko doprinesem k
dobrobiti Občine Kamnik.«
Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinska svetnica?
»V tem mandatu bi rada poudarila, da sem predvsem pripravljena prisluhniti ljudem
in njihovi problematiki in jim
po svojih močeh pomagati.
Vsekakor pa z veseljem prisluhnem tudi njihovim dobrim idejam za dobrobit naše
občine, saj verjamem, da skupaj lahko realiziramo veliko
dobrih projektov.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?

Mateja Gradišek
»Kot svetnica se zavedam,
da je v naši občini treba še
veliko postoriti, osredotočila
pa bi se predvsem na problem s kanalizacijo po posameznih krajevnih skupnostih. A kot je znano, se tudi ta
problem fazno že rešuje.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Glede na vsesplošno stanje
v naši državi, ki ni najbolj
rožnato, ocenjujem, da gre
Občina Kamnik s svojimi
projekti v pravo smer.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Rada prebiram knjige in se
ukvarjam z jogo.«
Življenjsko vodilo?
»Vse gre dobro.«

Negujmo
slovenske gozdove
Jasna Paladin
Kamnik – Takšno sporočilo
prinaša letošnji Teden gozdov, ki poteka med 23. in 31.
majem, obeležujejo pa ga
tudi na krajevni enoti Zavoda za gozdove v Kamniku.
»Javnost pojmuje sadnjo
sadik gozdnega drevja kot
glavni ukrep pri gospodarjenju z gozdovi, ne zaveda pa
se pomena nege, s katero
zagotavljamo stabilnost gozdnih sestojev. Na vrste in
pomen negovalnih ukrepov
smo začeli opozarjati že spomladi v okviru akcije Obnovimo slovenske gozdove,
želimo pa s tem nadaljevati
tudi v okviru Tedna gozdov.
Ustrezno izvajanje negovalnih ukrepov je še posebej
pomembno pri sanaciji po
žledu poškodovanih gozdov,
nega pa spremlja rast in razvoj vsakega gozdnega sestoja, ki ga želimo vzgojiti v
kvaliteten, donosen, stabilen in zdrav gozd,« so zapisali na Zavodu za gozdove
Slovenije – KE Kamnik in
izpostavili nekaj primerov
dobrih praks v naši občini.

»Do sedaj je v kamniških
gozdovih oskrbljenih 16 ha
poškodovanih površin.
Vzorni primer dobre prakse
izvedbe nege mladega gozda
po žledolomu so opravili
Primož in Vesna Pestotnik
iz Lok, Lado Pestotnik,
Rozalija in Jerica iz Kostanja, Katarina Breznik iz Gradišča, Marjan Zalogar iz
Gabrovnice, Marjan Albič iz
Potoka v Tuhinju, Franc
Semprimožnik iz Rakitovca,
Pavel Jeras iz Šmartna v
Tuhinju, Jurij Zalaznik,
Boštjan Mlinar in Angelca
ter Frančišek Vodlan z Velike Lašne, Pavel in Marija
Hribar iz Pirševega in še bi
lahko naštevali. Navedeni
primeri in vsi drugi, ki so in
še zmeraj zavzeto opravljajo
sanacijo poškodovanih gozdov, kažejo, kakšen je njihov
odnos do gozda oz. lesa kot
poglavitne dobrine gozda.
Zavedajo se, kako pomembno je vložiti čas in energijo
v nego oz. sanacijo poškodovanega gozda. Gozd bo
izpolnil njihova pričakovanja, ki jih bodo uživali tudi še
njihovi potomci.«

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»Moje izkušnje v politiki so
mnogotere. Najprej sem
šest let deloval kot tajnik KS
Mekinje, med letoma 1999
in 2002 sem bil prvič kamniški občinski svetnik, nato
sem več let lokalno politiko
spremljal in © soustvarjal© kot
novinar, sedaj pa sem se
odločil, da se še enkrat poskusim v aktivnejši politični
vlogi.«
Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinski svetnik?
»Pred volitvami imaš seveda
veliko ciljev, nato pa, zlasti če
si v koaliciji, nastopi realnost
in si vezan na mnoge birokratske ovire, in kar je glavno
– na omejena proračunska
sredstva. Moje delovanje je
glede na poklic in glede na
to, da sem tudi član Sveta
Zavoda za turizem in šport v
občini Kamnik, vezano bolj
na turizem in promocijo kulturno-zgodovinskih znamenitosti Kamnika ter okolice,
moja največja želja pa je, da
bi Kamnik dobil tudi spodoben olimpijski bazen, da bi
lahko naši odlični plavalci in
vaterpolisti v njem nemoteno vadili skozi vse leto.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
»Problemov v občini je več,
zlasti dotrajane ceste na
nekaterih območjih in pre-

Foto: Gorazd Kavčič

Ali so davčne
blagajne
potrebne?

Pripravljena
Največja želja:
prisluhniti ljudem olimpijski bazen

Foto: Gorazd Kavčič

Iz poslanskih klopi

Dr. Damjan Hančič
malo premišljena prostorsko-graditeljska politika v
prejšnjih mandatih, kar nam
zaradi zvišanja števila priselitev v našo občino povzroča
številne probleme. Pred leti
so bile kritične zlasti kapacitete v vrtcih, danes je to ena
od osnovnih šol v ožjem
mestnem središču. Eden
večjih problemov je tudi družba Velika planina oz. turizem na tem območju.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Tistega, kar je v občini dobro urejeno in v redu © laufa© ,
običajno sploh ne opazimo.
Mislim, da je to več stvari,
izpostavil pa bi npr. delovanje civilne zaščite ob naravnih nesrečah, ki so v zadnjem času kar pogoste, in
kamniško zimsko službo.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Pozimi sprehodi v naravo,
poleti zlasti kolesarjenje, v
zadnjem obdobju, ko imam
več prostega časa, pa zelo
uživam tudi ob peki slaščic.«
Življenjsko vodilo?
»Obveznost raje opravi
danes, kot da jo odlagaš na
jutri.«

Jadranje za jutri
Športno društvo SAPPA iz Kamnika bo tudi letos
izvedlo svoj izobraževalno-terapevtski projekt
Jadranje za jutri.
Jasna Paladin
Kamnik – Projekt, ki prav te
dni, med 27. in 30. majem,
v marini Veruda pri Puli
poteka že šesto leto, je
namenjen otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Letos so v projekt vključili šest jadrnic, na
vsaki pa je po šest osnovnošolskih otrok oz. mladostnikov, dva pedagoga ter člani
posadke. Jadranja so se udeležili otroci in mladostniki
iz Vzgojnega zavoda Kranj,
Zavoda za slepe in slabovidne Ljubljana, OŠ Jela Janeži-

ča iz Škofje Loke, POŠ Topol
iz Medvod, OŠ Roje iz Domžal, OŠ 27. julij iz Kamnika
in Medobčinskega društva
Sožitje. Mladi ves čas jadranja aktivno sodelujejo pri
vseh opravilih – od krmarjenja do priprave obrokov.
»Vsi člani društva opravljamo vsa dela povsem prostovoljno. Ob podpori donatorjev se bomo v društvu po
svojih najboljših močeh trudili polepšati dneve otrokom, ki jih velika večina niti
ne opazi in ki se jim nikoli
ne da pomagati dovolj,« so
povedali v društvu SAPPA.
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Starodobnike letos
pospremil tudi dež

Na uradu za delo
veliko zanimanja

Društvo starodobnih vozil Kamnik je minulo soboto pripravilo tradicionalno mednarodno revijo
starodobnikov razreda A, ki je edina tovrstna pri nas. Kljub dežju so obiskovalci lahko občudovali
nekaj izjemnih primerkov iz zgodovine.

Bojana Klemenc

Jasna Paladin
Kamnik – Organizatorji tega
priljubljenega srečanja, ki je
namenjeno lastnikom najstarejših motorjev in avtomobilov do letnika 1940 (poleg Društva starodobnih vozil Kamnik pri dogodku pomagajo še Občina Kamnik,
Zavod za turizem in šport v
Občini Kamnik, Arboretum
Volčji Potok in številni prostovoljci), se z izborom udeležencev vsako leto potrudijo
in število omejijo. V vsaki od
kolon, namenjeni motorjem
in avtomobilom, lahko nastopi le po štirideset predstavnikov. Letos je izbor žal
omejilo tudi deževno vreme,
ki pa dobre volje zbranim
kljub vsemu ni vzelo.

»Avtomobili so se rojevali in
vozili tudi v dežju, tako da s
tega vidika težav nimamo, je
pa obisk vseeno nekoliko
okrnjen. Med lastniki starodobnih avtomobilov jih je
udeležbo odpovedalo petnajst, žal tudi najstarejši z
letnico 1889 z Madžarske,
ki se brez strehe po dežju
pač ne more voziti. Med motoristi so udeležbo odpovedali le štirje, tako da so očitno pogumnejši od voznikov
avtomobilov. Najstarejši
motor danes tako nosi letnico 1909, najstarejši avto pa
1913. Dobra plat deževnega
in hladnejšega vremena pa
je ta, da je verjetnost, da kateri od jeklenih konjičkov
kje zakuha, precej manjša,«
je optimistično na dogodek,

V koloni avtomobilov je bil tudi tale starodobnik znamke
Donnet z letnico 1926 Lojzeta Lenčka, člana Društva
starodobnih vozil Kamnik. / Foto: Tina Dokl

Prihaja Mesto mladih
Jasna Paladin
Kamnik – V soboto, 30. maja,
se bo od 15. ure dalje na območju nekdanjega Alprema
na Usnjarski cesti v Kamniku odvilo Mesto mladih –
dogodek, namenjen predstavitvi kamniških mladinskih
organizacij ter neformalnih
skupin. Organizatorji za obiskovalce pripravljajo pestro
popoldne z vrsto dejavnosti;
lahko bodo ustvarjali izdelke
iz gline ali lesa, se preizkusili v slacklinu ali na cirku-

škem kolesu, si ogledali razstavo mode, klekljanje in filcanje, tradicionalno bosansko nošo in mnogo drugega.
Po 18. uri bodo sledili koncerti studia Mrtvak, skupine
Hulahoop in skupine Kalaia.
Tekom dneva bodo na voljo
vodeni ogledi po kompeksu
nekdanjega Alprema. Vsi dogodki so brezplačni, zbirali
pa bodo prostovoljne prispevke za Zavod Alprem, ki
je v nastajanju in bo deloval
kot povezovalni element
kompleksa.

Številne poglede so pritegnili tudi starodobni motorji;
najstarejši med njimi je bil izdelan leta 1909. / Foto: Tina Dokl
ki je združil okoli sedemdeset starodobnikov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Srbije in Nemčije, pogledal Miro Vrhovnik, predsednik Društva starodobnih
vozil Kamnik, ki je tudi prvo
slovensko društvo starodobnikov, ki se je s svojo revijo
uvrstilo v koledar FIVE –
mednarodne organizacije
starodobnih vozil.
Tridnevni dogodek se je začel že v petek zvečer z zborom v Hotelu Malograjski
dvor v Kamniku, glavno dogajanje pa se je tudi letos odvilo v soboto. Iz Arboretuma
Volčji Potok, kjer so se v soboto zjutraj zbrali, so se voz-

niki v dveh kolonah najprej
podali v središče Kamnika,
kjer so se predstavili obiskovalcem, zbrane pa so med
drugim nagovorili tudi župan Marjan Šarec, v. d. direktorja Zavoda za turizem in
šport v občini Kamnik Franci
Kramar in predstavnik FIVE.
Iz Kamnika so se vozniki ob
spremljavi starodobnega avtobusa, polnega redarjev, podali letos prvič še v Škofjo
Loko in nato v Kranj. Prenočili so na Brdu pri Kranju, od
koder so v nedeljo krenili
proti Šenčurju, druženje pa v
nedeljo popoldne zaključili
tam, kjer so ga začeli – v Arboretumu.

V četrtek, 21. maja, so uradi za delo odprli svoja
vrata. Tudi v Kamniku so za brezposelne
pripravili delavnice in srečanja z delodajalci.

Kamnik – Zavod RS za zaposlovanje je dan odprtih vrat
organiziral že drugo leto zapored na 75 lokacijah po vsej
Sloveniji. Dogodek, ki je potekal pod geslom Spoznajte
nas, tukaj smo za vas, je tokrat v Kamniku požel veliko
več zanimanja kot lansko
jesen. Iskalci zaposlitve so
se lahko srečali s predstavniki Zarje Kovis in Term Snovik, se seznanili s poslovnimi načrti obeh podjetij, delovnimi mesti in možnostmi zaposlitve. Po predstavitvah so delodajalci z zainteresiranimi kandidati izvedli
tudi hitre zmenke in se
morda dogovorili za podrobnejši razgovor. Vodja Urada
za delo Domžale in Kamnik
Dragica Ribnikar opisuje:
»Dneva odprtih vrat se je
udeležilo 149 iskalcev zaposlitve in osem predstavnikov
delodajalcev. Ocenjujemo,
da je tudi letošnji dan odprtih vrat dosegel svoj namen

– približati storitve zavoda
potrebam uporabnikov. Iskalcem zaposlitve je bil pomembnem predvsem direkten in takojšen stik ter možnost razgovora z delodajalcem, pridobitev dodatnih informacij o prostih delovnih
mestih, širitvah podjetja,
dodatne informacije o delodajalcih, ki se jih ne dobi na
spletni strani.« Zelo dobro je
bilo obiskano motivacijsko
predavanje Bodi to, kar si
predavateljice Florentine M.
Bratuž. Po besedah Dragice
Ribnikar so bile pozitivne
tudi povratne informacije s
strani podjetij, ki so bili zadovoljni z zainteresiranostjo
kandidatov, ki so se predstavitev udeležili. »Na osnovi
dvoletnih izkušenj ocenjujemo, da bomo z organizacijo
podobnih dogodkov nadaljevali, srečanja med zainteresiranimi iskalci zaposlitve in
delodajalci pa vedno pogosteje izvajali tudi v času svojih rednih delovnih aktivnosti,« je zaključila.

Na dnevu odprtih vrat Urada za delo Kamnik je vladalo
veliko zanimanje.
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prevoženih kilometrov in način uporabe vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega vzdrževalnega
paketa
posamezno
vozilo
navedenega
na kuponu. Navedene cene že vključujejo 22 % DDV in so skladne s pravili programa ugodnosti Moj Peugeot, vendar cene za vaše vozilo lahko odstopajo od predstavljenih
primerov. Ponudba velja do 30. 9. 2015.

OŠ Toma Brejca tudi uradno kulturna šola
Kamnik – Na podlagi kulturnih udejstvovanj učencev in učiteljev v minulih treh letih je Osnovna šola Toma Brejca v
preteklih dneh uspešno prestala postopek pridobitve naziva
v vseslovenskem projektu Kulturna šola, ki poteka pod okriljem JSKD, in tako tudi uradno postala kulturna šola. Ta
naziv bo šola lahko uporabljala do 31. avgusta 2020.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00
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Iz naših krajev

Dupliški gasilci
so praznovali

Knjižnica slepih in
slabovidnih v Nevljah
V Podružnični šoli Nevlje je gostoval projekt
Knjižnica slepih in slabovidnih z delavnico o
zaposlovanju ljudi, ki imajo težave z vidom.
Jasna Paladin
Nevlje – Delavnica je bila
namenjena delodajalcem za
zaposlovanje slepih in slabovidnih, pa tudi vsem, ki se
pri svojem delu srečujejo z
osebami, ki imajo težave z
vidom, z njo pa organizatorji (Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije skupaj z Geodetskim inštitutom Slovenije) skušajo razbiti tabuje, povezane s tem
področjem. »Tabujev na
tem področju je veliko, včasih tudi šikaniranja. Če

nimamo vida, še ne pomeni,
da smo intelektualno manj
sposobni. Da so slepi lahko
le telefonisti, je že davno
preživeto mnenje,« nam je
povedal Roman Rener z
Geodetskega inštituta Slovenije. Delavnice so se udeležili predstavniki Ciriusa,
Doma starejših občanov
Kamnik, Društva staršev
otrok s posebnimi potrebami, kamniških osnovnih šol
¼ , ki so lahko tudi preizkusili pripomočke, ki slepim
in slabovidnim danes lahko
olajšajo delo in življenje.

Tretjega maja je minilo devetdeset let od ustanovitve PGD Duplica. Visok jubilej so člani minulo
soboto počastili z gasilsko parado, slovesnostjo in veselico, za naprej pa izrazili željo predvsem po
novem gasilskem domu.

Gasilci PGD Duplica so se ob devetdesetletnici takole ponosno sprehodili skozi Duplico.

Jasna Paladin

Udeleženci delavnice so lahko tudi sami preizkusili nekaj
pripomočkov, ki slepim in slabovidnim lahko olajšajo delo
in življenje.

Mednarodno srečanje Kamnik–Prevalje–Pliberk
Kamnik – Kamniški upokojenci smo zelo aktivni. Med drugim se tedensko udeležujemo vadbe za starejše, ki pod vodstvom Tatjane Novak, Rajka Vuteja, Cvetke Brumen in Darinke Vrhovec poteka v GSŠRM. Enkrat letno se srečamo s
podobnimi skupinami, ki delujejo na Prevaljah in v Pliberku.
Letošnje srečanje smo gostili Kamničani, ki smo 9. maja pripravili zanimiv dan za naše goste. Po dobrodošlici s pecivom
nas je pozdravila Marjana Berlec ter predstavila delovanje
društva, ki je zelo raznoliko. Večina se nas je nato odpravila
na pohod v Tunjice, kjer smo se v Zdravilnem gaju naužili
sveže energije in se pod strokovnim vodstvom razgibali. Pot
smo nadaljevali do cerkve sv. Ane, kjer smo prisluhnili lokalnemu zgodovinarju in izvrstnemu poznavalcu Tunjic Ivanu
Nograšku. Srečanje smo zaključili s kosilom, kjer smo se
zavrteli ob zvokih harmonike in kitare. Metka Mestek

Duplica – Praznovanje visokega jubileja se je začelo z
gasilsko parado, ki je krenila
izpred uvoza Alprem do prireditvenega prostora na parkirišču pri trgovskem centru.
Kljub dežju si je gasilce ob
cesti ogledalo veliko krajanov, v paradi pa so ob ritmih
Mestne godbe Kamnik poleg
gasilk, gasilcev in mladine
PGD Duplica sodelovali tudi
praporščaki, gasilci sosednjih gasilskih društev in dolga kolona gasilskih vozil.

Najprej skupaj s Šmarco
Na prireditvenem prostoru
pod šotorom jih je najprej
nagovoril predsednik PGD
Duplica Vilko Dobovšek, ki je
obudil spomine na zgodovino društva, ki se je začela
pisati 3. maja 1925, ko so se
zbrali vaščani Šmarce in
Duplice na ustanovnem občnem zboru v gostilni pri Kru-

lovc na Duplici, da ustanovijo
gasilsko društvo Šmarca Duplica z namenom gašenja
in preprečevanja požarov, ki
so večkrat nastali v takratni
Remčevi tovarni, okoliških
gospodarskih in stanovanjskih objektih na Duplici, v
Volčjem Potoku, Rudniku,
Podgorju in Šmarci. »Po
ustanovitvi društva so takratni člani takoj pričeli zbirati
sredstva za nakup nujne
opreme za gašenje požarov
in gradnjo gasilskega doma,
saj brez te in prostorov ne bi
mogli delovati. Kaj hitro so se
domenili za gradnjo gasilskega doma, saj sta prizadevna
člana tovarnar Remec in
kovač Peter Gregorš zaprosila posestnika Franca Berleca
za zemljišče, na katerem naj
bi stal gasilski dom. Ta je
društvu zemljišče poklonil in
z gradnjo so pričeli 15. maja
1926. V tem letu so kupili
motorno brizgalno in jo začasno shranili v tovarni Remec.
Gasilski dom je bil končan v

letu 1927 in svečano odprt v
mesecu juliju, žal pa je bilo
sodelovanje s Šmarco zaradi
lokacije gasilskega doma prekinjeno in so člani iz te vasi
izstopili iz društva,« je med
drugim dejal Dobovšek in
kot enega od naslednjih mejnikov, ki je društvo postavil
na preizkušnjo, omenil tudi
leti 1947 in 1948, ko je polovica članov skupaj z veliko
opreme odšla v novoustanovljeno industrijsko gasilsko
enoto v takratni Stol.

Želijo si nov gasilski dom
A kot pravijo gasilci, so vse
težave premagali, zato letos s
toliko večjim ponosom praznujejo svojih devetdeset let.
V zadnjih desetletjih so kupili veliko potrebne opreme, se
vseskozi izobraževali in izpopolnjevali ter seveda pomagali pri vseh požarih, poplavah in drugih naravnih nesrečah v kraju, občini in drugod. »Zdaj pa smo pred novo

preizkušnjo – želimo si
namreč nov gasilski dom, ki
bo ustrezal sodobnim zahtevam, in s tem možnost hitrejšega razvoja in nadaljevanje zgodovine društva,« je
svoj govor zaključil predsednik društva.
Da ima društvo dobro vizijo
in ve, kaj hoče, je poudaril
župan Marjan Šarec, zbrane
pa je v imenu Gasilske zveze
Slovenije nagovorila tudi Vladimira Bučevec. V nadaljevanju so podelili priznanja in
odlikovanja članom društva
za zasluge in delo na področju preventive, operative,
vzgoje in usposabljanja ter
druge organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski
organizaciji. S priznanji so se
za dobro sodelovanje zahvalili tudi drugim PGD, Gasilska
zveza Slovenije pa je PGD
Duplica podelila gasilsko plemenico I. stopnje.
Druženje se je nadaljevalo z
gasilsko veselico in ansamblom Ognjeni muzikanti.

Slikarski ekstempore –
Dan Dušana Lipovca

» Naš nasvet
dobite kadar
koli – brez
recepta.«

Jasna Paladin

Maja Oražem, mag. farm.,
Lekarna Kamnik - Šutna

Dežurni lekarni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki 17.00 — 20.00
Lekarna Domžale ned in prazniki 09.00 — 12.00
Obiščete nas lahko tudi na www.mestnelekarne.si

Kamnik – Novoustanovljeni
KUD Podgora prireja že 11.
srečanje slikarjev v spomin
na Dušana Lipovca, ki je
lani preraslo v enodnevni
slikarski ekstempore, letos
pa se bo odvijalo v soboto,
30. maja, Pod skalo v Kamniku. Žigosanje platen se bo
začelo ob 8.30, vsak udeleženec bo smel žigosati največ dve podlagi, oddati pa le
eno delo. Tema bo prosta.
Sodelujoči bodo ves dan
ustvarjali na prostem, na
vrtu Pod skalo, ob Nevljici,

na travniku v kampu, na
poti na Stari grad, v dolini
Kamniške Bistrice ... Dela
bodo na ogled na razstavi, ki
jo bodo odprli ob 19. uri Pod
skalo, slike pa bo pregledala
tudi strokovna komisija
(umetnostna zgodovinarka
in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, kustosinja
in umetnostna zgodovinarka Saša Bučan ter akademski slikar, grafik in profesor
Črtomir Frelih), ki bo podelila tri odkupne nagrade –
prvo v vrednosti šeststo
evrov, drugo v vrednosti štiristo evrov in tretjo v vred-

nosti tristo evrov. Podelili
bodo tudi pet priznanj za
kakovostna dela. Zaključno
prireditev bo povezoval
Tone Ftičar, v spremljevalnem glasbenem programu
bosta nastopila Jelena Soro
in Oliver Ilievski. Druženje
se bo nadaljevalo v pubu
Pod skalo, kjer bo ob 21. uri
nastopil Janez Bončina
Benč s skupino. Zaradi lažje
organizacije dogodka so za
slikarje zaželene predhodne
najave (Vesna Resnik, 031
521 365). Razstava bo Pod
skalo na ogled še do nedelje,
31. maja, do 19. ure.
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Zanimivosti

Jasna Paladin
Kamnik – Slovenija je že od
nekdaj bogata z zdravilnimi
energijskimi točkami in vodnimi viri, ki jih ljudje obiskujejo že stoletja, a šele
nedavno so svoje mesto našli na enem mestu v vodniku, pravzaprav že v dveh.
Publicist in fotograf Primož
Hieng se je zbiranja podatkov o tovrstnih točkah lotil
lansko leto, ker pa se je materiala nepričakovano nabralo zelo veliko, je nedavno
izšel že drugi del vodnika, ki
pa se ozira tudi po sosednjih
državah.
Avtor je pod drobnogled najprej vzel slovenske cerkve in
stare romarske poti, nato pa
še vodne vire, energijske
točke, gaje in parke, terme,
toplice in zdravilišča ter celo
labirinte. »Naši predniki so

mesta za postavitev cerkvenih objektov izbirali zelo
skrbno. Postavljali so jih na
točke, kjer so zaznali t. i.
zdravilno sevanje, blagodejno energijo in ugodne učinke. Velikokrat so v prošnji
za zdravje pomagale zgolj

dajo različne energijske točke na Kamniškem. V obeh
knjigah so tako opisani nekdaj znameniti kamniški
Kurhaus, izvir zdravilne
vode v Vasenem, živa voda v
Tunjicah, zdravilne energije
v dolini Kamniške Bistrice,

Primož Hieng je v svoji prvi knjigi opisal 180
takih točk, v drugi pa še več kot 160 v Sloveniji,
Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji.
Med vsemi pomembno mesto zasedajo različne
energijske točke na Kamniškem.
vera in z njo povezane zaobljube,« pravi Primož Hieng,
ki je v svoji prvi knjigi opisal
180 takih točk, v drugi pa še
več kot 160 v Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji. Med vsemi pomembno mesto zase-

blagodejna energija ob kapeli Lurške Matere Božje v
Godiču, Holistični center
zdravja v Tunjicah, zdravilne energije na Svetem Primožu, t. i. pozabljeni čudež
ob kapelici na Županjih Njivah, Terme Snovik, hrib

Štula pri cerkvi sv. Ane v Tunjicah, v prvi knjigi pa najdemo tudi zapis o Juriju
Humarju, župniku s Primskovega na Dolenjskem, ki
je bil rojen blizu Kamnika.
»Gre za zaokrožen pregled
vsega, kar narava pri nas
daje tistim, ki iščejo poti za
svoje zdravje, a poudarjam
– ne gre za priročnika, s katerim bi si povrnili zdravje,
ampak bolj za obliko turističnega vodnika, ki ljudi
usmeri na lep izlet, na katerem lahko nato sami odkrivajo te blagodejne energije.
Občutenje energij je odvisno od vsakega posameznika in tega, koliko zaupa tem
energijam in koliko ne,« še
pravi Primož Hieng, ki bo
obe knjigi, torej oba vodnika
po zdravilnih energijah, jeseni predstavil tudi v kamniški knjižnici.

Primož Hieng, avtor dveh Vodnikov po zdravilnih energijah

Foto: Primož Hieng

Nedavno je izšel že drugi del knjige Vodnik po zdravilnih energijah avtorja Primoža Hienga, ki
razkriva številne energijske točke na Slovenskem, med njimi jih več najdemo tudi na Kamniškem.

Foto: Jasna Paladin

Zdravilne energije
tudi na Kamniškem

Kot med drugim lahko preberemo v vodniku, je energijsko
izjemno močno tudi območje sv. Primoža nad Kamnikom.
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Večni iskalec krajin

Manica Komanova

PRISEGA O
POLNOČI

režija: Nejc Smole

igra na prostem
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Medijska pokrovitelja

KUD Smlednik

Igor Kavčič

MY

CY

CMY

K

Premiera:
petek, 5. junij ob 21h
Ponovitve:

6. in 7. junij ob 21h (sobota, nedelja)
12., 13., 14. junij ob 21h (petek, sobota, nedelja)
19., 20., 21. junij ob 21h (petek, sobota, nedelja)
Na dvorišču Merjaščeve domačije
v Smledniku (pod cerkvijo)

Rezervacije vstopnic na tel. 051 209 402 (Nina) in mail kud@smlednik.si

Več informacij na www.smlednik.si

Dejavnost KUD Smlednik omogoča Občina Medvode

Kulturno društvo

MIHAELOV SEJEM
26.–27. septembra 2015
sejem v Mengšu

Kulturno društvo Mihaelov sejem, Mengeš, Slovenska cesta 28,
1234 Mengeš objavlja predhodni

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB

za najem stojnic in prodajnih prostorov na SEJMU 2015,
ki bo 26. in 27. septembra 2015 v Mengšu.
Na stojnicah, razvrščene bodo ob Kulturnem domu in v Športnem parku, pričakujemo predvsem ponudbo izdelkov domačega
porekla, domače in umetnostne obrti, izdelkov s kmetij, domačih
kakovostnih izdelkov ter ekoloških oziroma drugače certificiranih
izdelkov.
Na stojnicah ni dovoljena neposredna prodaja pijače in hrane (gostinska ponudba), omejena je tudi prodaja sladkorne pene, pokovk
in podobnih proizvodov kot tudi masovnih industrijskih izdelkov.
O obsegu posameznih vrst ponudbe bo odločil organizator, ki bo
do 1. julija 2015 tudi odločil o ceni najema stojnice oz. prodajnega
prostora na Sejmu 2015 in o tem obvestil vse ponudnike.
V predhodni ponudbi morajo ponudniki navesti:
1. Naziv ponudnika
2. Naslov oz. sedež ponudnika
3. Kontaktne podatke ponudnika: e-pošta, gsm ...
4. Opis ponudbe
Predhodne ponudbe za najem stojnic in prodajnih prostorov na Sejmu 2015 v Mengšu naj ponudniki pošljejo najkasneje do 10. junija
2015, po e-pošti mihaelov.sejem@gmail.com ali na naslov Kulturno
društvo Mihaelov sejem, Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš.

Kamnik – »Drži, te dni je
moje stanovanje precej prazno, saj na stenah manjka
njegova najdragocenejša
oprema, Dušanove slike,«
pove Nataša Petrič, dolgolena življenjska spremljevalka
slikarja Dušana Lipovca, in
nadaljuje: »Za to razstavo je
bilo izbranih enajst slik
predvsem iz zgodnjega
ustvarjalnega obdobja, med
njimi tudi tole platno, pred
katerim stojiva.« Gre za olje
na platnu iz leta 1979 z naslovom Silba, otok v Dalmaciji, na katerega ima Petričeva
zelo lepe spomine. »Skoraj
dvajset let sva hodila tja na
dopust v počitniško hišico k
njegovim sorodnikom,
Dušan je na Silbi neizmerno
užival in veliko, veliko slikal.
Vesela sem, da je tako obsežen del njegovega ustvarjanja tokrat na ogled v njegovem domačem Kamniku.«
Razstavo izbora del iz bogate
umetniške dediščine Dušana Lipovca, slikarja, umetnostnega zgodovinarja in pesnika ter zagotovo enega najbolj prepoznavnih kamniških umetnikov zadnjih
desetletij, so pretekli teden
odprli v ta čas edinem pravem kamniškem razstavišču, Galeriji Miha Maleš. Kot
je povedala avtorica izbora
del in same postavitve Saša
Bučan iz Medobčinskega
muzeja Kamnik, je tokratna
razstava hkrati tudi njena
izpolnitev obljube z lanskoletnega tradicionalnega likovnega ekstempora Pod skalo, ki ga vsako leto prirejajo
prav Lipovcu v spomin. Jutri,
v soboto, 30. maja, bo to enodnevno likovno srečanje v
Kamniku potekalo že enajst-

Natašo Petrič, dolgoletno življenjsko sopotnico Dušana
Lipovca, na otok Silba, na katerem je slikar pogosto iskal
motive za svoja dela, vežejo lepi spomini. / Foto: Igor Kavčič
abstraktni ekskurz, ki ga je
raziskoval v osemdesetih
letih. Skupaj je na ogled približno sedemdeset del v različnih tehnikah, od olj na
platnu do akrilov na različnih podlagah, akvarelov,
gvašev ¼
Dušan Lipovec je leta 1977
diplomiral na Likovni akademiji v Ljubljani pri prof.
Andreju Jemcu, študijsko se
je izpopolnjeval v Kanadi.
Bil je tudi likovni kritik, predan poeziji, raziskoval pa je
tudi fotografijo in oblikovanje. Veliko je samostojno
razstavljal, sodeloval na skupinskih razstavah, zelo rad
pa se je udeleževal tudi likovnih kolonij, ki so bile tudi
razlog, da ga je kot slikarja
uspela zapeljati narava. Številne njegove krajine, narejene v naravi po naravi, njegovo likovno delo, predvsem
hitre zapise v akvarelu in
gvašu, označujejo kot nekakšen popotniški dnevnik,
pot v slikarjevo notranjost.

ič. Za spominsko razstavo,
bržkone tudi največjo Lipovčevo doslej, je Bučanova
umetniška dela zbirala pri
različnih zasebnih lastnikih.
Po njenih besedah je bilo za
popis na voljo kar precej del,
zato je za razstavo pripravila
kompetenten izbor okrog
sedemdesetih slik.
»Lahko rečem, da gre za
nekakšen prerez slikarstva
Dušana Lipovca skozi različna ustvarjalna obdobja, pri
čemer je največji poudarek
na krajini, ki je bila eden
njegovih najbolj značilnih
likovnih motivov,« je pojasnila Saša Bučan in dodala,
da zato dela po prostorih
niso razstavljena kronološko, ampak po krajinski
motiviki. V prvi sobi so tako
na ogled dela, povezana s
Kamnikom, sledijo različni
krajinski motivi primorskega pejsaža, predvsem iz Dalmacije, a tudi njemu ljube
Dolenjske, da bi v zadnji
sobi predstavili tudi njegov

Tone Ftičar je razstavi
dodal še slikarjevo poezijo,
harmonikar Jonas Tomšič
pa je slike na zanimiv način
© ozvočil© . / Foto: Igor Kavčič
Bil je med pobudniki likovniki, ki so leta 1971 ustanovili skupino Nova, s katero
so želeli prebuditi razstavno
dejavnost v Kamniku. Tistega leta so organizirali prvo
skupno predstavitev v dvorani danes že nekdanje galerije Veronika.
»Lipovec je bil najbolj kamniški slikar in je veliko slikal
v domačem mestu, rad pa je
tudi odhajal v druga okolja,
kjer je črpal navdih za slikanje. Kljub temu je s Kamnikom vedno ostal povezan,«
je še povedala Bučanova,
dokaz za to pa je bilo tudi
veliko število prvooglednikov na odprtju razstave. Slednje zagotovo ne bi bilo
brez sodelovanja zasebnih
lastnikov, predvsem njegovih prijateljev, znancev in
tudi podjetij, ki so slike
posodili za razstavo. Odprtje
razstave je z branjem Lipovčeve poezije obogatil Tone
Ftičar, na harmoniko pa je
zaigral Jonas Tomšič.

Izdelovali so posode za bonsaje
Jasna Paladin

KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, LJUBLJANSKA C. 61, DOMŽALE

CM

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, SMLEDNIK 55, SMLEDNIK

Y

Kamnik – V Hiši keramike
je v soboto, 23. maja, potekala zanimiva delavnica izdelovanja glinenih posod za
bonsaje, ki so v svetu keramike nekaj prav posebnega.
Zato so v svoje vrste povabili
pravega mojstra izdelave
tovrstnih posod Blaža Konca
Pinkija, enega redkih pri
nas, ki je vešč izdelave tovrstnih posod. »Posebnost
posod za bonsaje je v tem,
da mora prav vsaka biti prilagojena določenemu drevesu. Težko jih je kupiti in
cene za njih se pogosto dvigajo v višave, zato jih lahko
izdelamo sami. A gre za
prav poseben postopek, kjer
lončarsko vreteno ne pride v
poštev. Najprej naredimo
dno, brez valjanja, saj sicer

izdelek razpoka, zgolj z gnetenjem in postopnim dodajanjem gline. Dnu dodamo
še obod, narejen na podoben način. Zelo pomembno
je tudi postopno sušenje in
vse skupaj zahteva precej
potrpežljivosti,« nam je
povedal Blaž Konec Pinki.
In tako kot on svoje znanje
nesebično predaja drugim
keramikom, tudi člani KUD
Hiša keramike – zakaj pa ne
majolka? svoje znanje predajajo vsem, ki jih zanima
keramika. Pri svojem delu so
si zadali ohranjati kamniško
keramiko, s poudarkom na
ohranitvi spomina izdelave
in poslikave majolik, prenašanja znanja ter razvijati
sodobno keramiko. Če njihovo zgodbo kot svojo in dobro
za Kamnik prepoznate tudi
vi, jih pri njihovem delu pod-

Foto: Tina Dokl

M

Ob deseti obletnici smrti slikarja, likovnega kritika in pesnika Dušana Lipovca (1952–2005) so v
Galeriji Miha Maleš odprli spominsko razstavo njegovih likovnih del z naslovom Zarisane izpovedi.

V Hiši keramike se je že zvrstilo več ustvarjalnih delavnic;
nedavna je bila namenjena izdelavi posod za bonsaje.
prite. V Hiši keramike vas
pričakujejo odprtih rok, veseli bodo vaših zgodb in spominov na kamniške majoli-

ke. Oglasite se pri njih na
Šutni 29 v času odprtosti
ateljeja ali jim pišite na kud.
hisakeramike@gmail.com.
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Mladi

Pokazali največ znanja

Vrtec Zarja v bazenu
in Arboretumu

Kamnik – Minulo sredo se je
na RTV Slovenija zaključila
že 21. sezona priljubljenega
televizijskega kviza za osnovnošolce Male sive celice, ki so
jo najbolj navdušeno pospremili v Osnovni šoli Toma
Brejca, od koder prihajajo
tudi letošnji zmagovalci.
Tričlanska ekipa sošolcev iz
7. b razreda, ki so jo pod
mentorstvom učiteljice matematike Nataše Uršič sestavljali Eva Suhadolčan, Tina
Burja in Matic Toni, je s svojim znanjem navduševala že
vse od oktobra, ko so v televizijskih oddajah premagali
vrstnike iz Polzele, Škofje
Loke, Maribora in Sevnice in
se tako uvrstili v finale, kjer
jih je čakala ekipa iz Osnovne šole Ledina iz Ljubljane.
»Na vseh snemanjih oddaje
Male sive celice smo uživali
ob preudarnih, premišljenih
in kljub vsemu hitrih odgovorih naših tekmovalcev. Ob
njihovem izjemnem znanju
je včasih zastal dih samemu

Matic Toni, Eva Suhadolčan in Tina Burja v studiu oddaje
Male sive celice / Foto: Iztok Škof
voditelju, saj jim ni bilo tuje
ne življenje hroščev in jelenov, ne področje asociacij,
slovnice, pa tudi zgodovina
slovenske popevke jim ni delala težav. To je le drobec
mnogih tem, ki so se v teku
oddaj razkrivale gledalcem in
vsem, ki spremljate Male
sive celice, je znano, da učenci odgovarjajo na zelo težka
vprašanja,« pravijo na OŠ
Toma Brejca, kjer so zato še

toliko bolj ponosni na svoje
učence, ki so največ znanja
pokazali tudi v finalni oddaji.
Tam so jih poleg mentorice
in razredničarke Nataše Uršič, ki se je z njimi – tako kot
že zadnjih enajst let – trudila
celo šolsko leto, spodbujali
tudi glasni navijači iz šole.
Pravzaprav zmaga niti ni bila
prvovrstno presenečenje, saj
je, kot nam je povedala mentorica, Osnovna šola Toma

Spodbujamo prijateljstvo
Na Osnovni šoli Frana Albrehta so se pridružili projektu Spodbujamo
prijateljstvo in v kategoriji osnovnih šol prejeli nagrado za prvo mesto.

Kamnik – Šola sobivanja je
razpisala natečaj Spodbujamo prijateljstvo, prav to pa
je vrednota, ki jo na naši šoli
krepimo. Vsi se dobro zavedamo, da je s prijateljem ob
strani lažje živeti.
Učiteljici Tamara Bračič in
Jana Svetec sta nam predlagali super idejo, da združimo učenje, zabavo, gibanje
in prijateljstvo. Učenci, ki
smo del skupine Rastem z
ustvarjanjem, smo vsa področja, ki nam grejo dobro
od rok, združili v prav poseben projekt. Rdeča nit naših
aktivnosti je bilo prijateljstvo. Da smo dobili priložnost spoznati nove prijatelje, sta nas učiteljici povabili
na nočitev v podružnično
šolo Mekinje. Čeprav smo
bili različno stari, smo se
med seboj družili vsi. Skozi
naloge smo se tudi izpopolnjevali. Lotili smo se vseh
izzivov, kar nam je odlično
uspelo. Tako so se naši izvrstni športniki preizkusili v
igranju in nastopanju, uprizorili so božično-novoletno
igrico za najmlajše učence.
Za pusta smo se našemili,
naše najmlajše otroke smo
odpeljali na drsališče. Kmalu je bilo že dovolj toplo za
igro na prostem in zbrali
smo se na Vesninih igrarijah. Res je bilo lepo videti

Foto: Iztok Dimc

Živa Šubelj, 8. b

V kategoriji osnovnih šol so nas nagradili s prvim mestom.
več generacij skupaj. Celo
starši so ta dan zopet postali
otroci in se razposajeno
igrali z nami. Mlajši in tisti
malo starejši otroci so se
drug z drugim zabavali in
vsi, vsaj za eno dopoldne,
postali prijatelji. Z mlajšimi
prijatelji smo izvedli uro
športne vzgoje.
To je le nekaj dejavnosti, ki
smo jih letos izvedli, da bi
med učence prinesli radost
in srečo. Na koncu smo
združili vse dogajanje v zanimiv kolaž. Iz tršega papirja smo oblikovali sami sebe.
Preizkušali smo se z različnimi likovnimi tehnikami
in uspelo nam je ustvariti
simpatične fantiče in dekliče, ki nosijo prijateljstvo v
srcu. Tokrat smo na oblačilih nosili fotografije svojih

prijateljskih druženj. Kar ni
povedala slika, smo poleg
pripisali. Naš skupni izdelek
smo poslali na natečaj Spodbujamo prijateljstvo, ki ga je
organiziralo društvo Sobivanje. V začetku maja so nas
povabili na zaključno prireditev. Na njej smo sodelovali
z gibalno točko. Veselje pa
je bilo še večje, ko smo izvedeli, da so prepoznali naše
aktivnosti in naš končni izdelek za bogat doprinos k
boljšim medosebnim odnosom in nas v kategoriji OŠ
nagradili s prvim mestom.
Seveda smo na ta rezultat
zelo ponosni, vendar pa
smo največjo nagrado za
svoje delo dobili po vsakem
druženju – veseli obrazi
otrok so bili največja pohvala za naš trud.

Brejca ena najuspešnejših v
tej oddaji, ki jo že od samega
začetka vodi Pavle Ravnohrib. Prvič so namreč zmagali že pred dvanajstimi leti,
pred enajstimi so se ponovno
uvrstili v finale, kasneje še v
četrtfinale, lani pa so tekmovanje zaključili v polfinalu.
Zmagovita trojka kamniških
osnovnošolcev, ki si je za
svojo maskoto v oddaji izbrala mamuta, v tej zelo gledani oddaji ni promovirala
le svoje šole, ampak celo občino, saj so nasprotnikom
podarili spominke, ki so jim
jih v ta namen podarili na
Zavodu za turizem in šport
v občini Kamnik. Za zmago
so prejeli več daril, med drugim tudi udeležbo na poletnem športnem taboru v
Brestanici, štiridnevno jadranje na Kornatih skupaj z
mentorico in izlet v Gardaland. Z mislimi pa se bodo
na šoli že kmalu preselili v
novo sezono oddaje, saj
bodo že letos jeseni organizirali enega od predtekmovanj Malih sivih celic.

Otroci iz Vrtca Zarja z vaditelji Plavalnega kluba Kamnik

Jasna Paladin
Kamnik – V Zasebnem vrtcu
Zarja že drugo šolsko leto
sodelujejo s Plavalnim klubom Kamnik v okviru projekta Ne bojim se vode.
»Osnovni cilj projekta je plavalno opismenjevanje otrok.
V tem šolskem letu smo realizirali dvanajst plavalnih
obiskov za 57 otrok pred
vstopom v šolo. Projekt je
izjemno uspešen tudi zaradi
visoke stopnje profesionalnosti vseh vaditeljev plavanja iz Plavalnega kluba Kamnik. Vaditelji so zelo veseli, ker so opazili velik napredek pri tistih otrocih, ki so

bili do vode najbolj zadržani,« ugotavlja direktorica
vrtca Jelka Golob in dodaja,
da ima projekt visoko dodano vrednost za vse udeležence, predvsem pa za najmlajše in njihove starše.
Ne le v vodi, najmlajši iz
Zarje se očitno dobro znajdejo tudi na likovnem in pripovedovalskem področju.
Skupaj z vzgojitelji so ustvarili razstavo z naslovom Moč
in pomen pripovedovanja in
poslušanja, ki je še do nedelje na ogled na otroškem
igrišču v Arboretumu. Razstavljena ustvarjalnost otrok
je nastala v okviru projekta
Besede in jeziki.

Novičke iz GSŠRM

POZDRAVI IZ LEEDSA IN CELOVCA
Dijakinje in dijaki programov
ekonomski tehnik in predšolska
vzgoja morajo v času šolanja
opravljati prakso pri delodajalcih. S praktičnim delom si pridobijo vpogled v različna delovna
področja, seveda pa tudi dragocene izkušnje. Ekonomski tehniki jih navadno pridobivajo v številnih podjetjih, bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji pa v otroških
vrtcih. Če lahko praktičnemu
delu dodajo še kaj tretjega, nekaj, česar se ne morejo naučiti v
domači šoli ali pri delodajalcih,
so take izkušnje še celovitejša
popotnica za življenje.
Prav to nas je vodilo, da smo letos že tretje leto zapored kar
osemnajstim dijakinjam 3. letnika

programa predšolska vzgoja v
okviru evropskega projekta Erasmus+, Mobilnost v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju,
omogočili praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini. Štirinajst dijakinj je prakso opravljalo
v sedmih vrtcih v angleškem mestu Leeds, štiri pa v dvojezičnem
vrtcu v Celovcu. Namen projekta
je bil, da dijakinje pridobijo praktične izkušnje v drugih sistemih
predšolske vzgoje in izpopolnijo
znanje tujega jezika.
V angleškem Leedsu so nas
lepo sprejeli in dijakinje so se
hitro vključile v vsakdanje delo.
Otroci in vzgojiteljice so jih štirinajst dni polno zaposlovali, zato
so lahko navezali pristne stike. V

Bodoče kamniške vzgojiteljice so uživale pri delu v angleških vrtcih

vsakdanjem delu so odkrivale
podobnosti in razlike angleškega in slovenskega kurikula v vrtcih. Vsak večer so izmenjale
svoje izkušnje na večernih evalvacijah. V vrtcih so pripravile
predstavitev Slovenije otrokom
in vzgojiteljicam. Prizadevale so
si jih naučiti tudi nekaj osnovnih
slovenskih besed in pri tem so
se zlasti otroci zelo zabavali. Slovenijo in rodni Kamnik so predstavili tudi taborniški skupini v
osnovni šoli. V štirinajstih dneh
so se stkale zelo iskrene in tesne vezi.
Prisrčno so nas sprejeli tudi sosedje Avstrijci. Četudi so nam
precej bliže kot Angleži, smo se
lahko spoznali s številnimi razlikami v sistemu predšolske vzgoje. A kakor koli, otroci so v vseh
teh deželah prisrčni, hvaležni za
prijazno delo in ob koncu dveh
skupnih tednov se je bilo kar težko posloviti.
Dijakinje so povedale:
»Za nas je bilo to nekaj čisto
novega, nismo vedele, v kaj se
podajamo. Na koncu nobeni ni
žal, da smo se prijavile. Bila je
neprecenljiva izkušnja, saj smo
pridobile nova znanja, ki jih
bomo lahko uporabljale kot bodoče vzgojiteljice. Opazile smo
veliko razlik med slovenskimi
in tujimi vrtci in šolami, nekatere dobre, nekatere slabe. Tudi
ljudje so bili neverjetno prijazni.
Ob tej priložnosti bi se rade zahvalile vsem, ki so se potrudili
in nam omogočili to nepozabno izkušnjo.«

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK, NOVI TRG 41A, KAMNIK

Jasna Paladin

Foto: arhiv Vrtca Zarja

Sedmošolci Osnovne šole Toma Brejca Eva Suhadolčan, Tina Burja in Matic Toni so na finalni oddaji
Male sive celice pokazali izvrstno znanje in zasluženo zmagali.
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Orientacijski tek
po kamniških ulicah

Mažoretke najboljše
v prvem koraku
Kamniške mažoretke so sredi maja uspešno
nastopile na državnem prvenstvu, čez nekaj dni
pa bodo s slavnostno prireditvijo obeležile že
dvajsetletnico svojega delovanja.
Foto: arhiv Društva kamniških mažoretk Veronika

V starem delu Kamnika je v nedeljo, 24. maja, potekalo državno prvenstvo v orientacijskem teku v
sprintu. Gledalci so lahko navijali tudi za domače tekmovalce iz Kamniškega orientacijskega kluba.
Jasna Paladin
Kamnik – Več kot dvesto štirideset tekmovalcev različnih starostnih kategorij – od
izkušenih športnikov do
najmlajših in celo družin –
se je v dopoldanskih urah
zbralo na Glavnem trgu in
se podalo na zanje v tistem
trenutku še neznano traso
po ulicah starega mestnega
jedra.
Zemljevid z označenimi
točkami so namreč prejeli

Kamniške mažoretke na državnem prvenstvu

Jasna Paladin
Kamnik – Članice Društva
kamniških mažoretk Veronika so se nedavno, 16. in
17. maja, udeležile državnega prvenstva Mažoretne zveze Slovenije v Murski Soboti, kjer so se v različnih kategorijah (prvi korak, skupina
palica, pom pom, solo palica
in par palica) med seboj
pomerile mažoretke iz trinajstih slovenskih društev.
»Nastopile smo v tekmovanju skupin in v kategoriji prvi
korak, ki je namenjena najmlajšim mažoretkam do
vključno desetega leta. Gre za
disciplino, ki spodbuja k učenju osnovnih znanj za nastope in tekmovanje in prav v tej
kategoriji smo bile najuspešnejše društvo na prvenstvu,
saj smo osvojile kar 19 zlatih,
pet srebrnih in eno bronasto
medaljo,« nam je povedala
podpredsednica Društva
kamniških mažoretk Veronika Katja Trpotec.
V kategoriji skupin so mažoretke, ki vadijo pod budnim

20 LET
KAMNIŠKIH
MAŽORETK
VERONIKA

očesom predsednice društva
in umetniške vodje Katje
Krošelj ter trenerk Adriane
Porovne in Monike Cerar,
osvojile sedmo mesto, s
čimer so zelo zadovoljne, še
posebno zato, ker so v tej
kategoriji letos nastopile
prvič.
Zadovoljne pa so tudi s
svojim dosedanjim delom,
s katerim različne prireditve po Občini Kamnik in
drugod bogatijo že dvajset
let. Slavnostno prireditev z
naslovom 20 let kamniških mažoretk Veronika
bodo pripravile v soboto,
6. junija, ob 20. uri v telovadnici Osnovne šole
Toma Brejca. Prireditev bo
povezoval komik in imitator Tilen Artač, za glasbeno spremljavo pa bodo
poskrbeli člani Mestne
godbe Kamnik.
Članice Društva kamniških
mažoretk Veronika obljubljajo pester in bogat program – vse od t. i. šov programa pa do različnih mažoretnih poslastic.

Mojca Flerin je na tekmi upravičila vlogo ene od favoritinj.

do trideset kontrolnih točk.
Največ navijačev so imeli
seveda domači tekmovalci
iz Kamniškega orientacijskega kluba, ki so prvenstvo organizirali skupaj s
člani OK Komenda. Veliko
je od domače tekme pričakovala ena od favoritinj in
ena od najboljših slovenskih orientacijskih tekačic
Mojca Flerin iz Kamnika,
ki je v zadnjih letih osvojila
že tri naslove državne prvakinje v šprintu (v vseh dis-

ciplinah orientacijskega
teka ima teh naslovov še
precej več). Čeprav ne sodi
med specialistke za tek po
trdi podlagi, je prednost
domačega terena dobro
izkoristila. Dala je vse od
sebe, v cilj pritekla v slabih
dvajsetih minutah in v svoji
kategoriji zaostala le za Italijanko Michelo Guizzardi.
Od članov domačega kluba
je na stopničko, in sicer najvišjo, v svoji kategoriji stopil
tudi Aleš Zobavnik.

Tekmovanja so se udeležile tudi cele družine.

Agata gre na svetovno prvenstvo
Sedemnajstletna članica Atletskega društva Kamnik Agata Zupin je izpolnila normo za nastop na
svetovnem prvenstvu za mlajše mladinke, ki bo sredi julija v Kolumbiji.
Jasna Paladin

VST
PRO OP
ST

SLAVNOSTNA PRIREDITEV

DRUŠTVO KAMNIŠKIH MAŽOERETK VERONIKA, JAPLJEVA UL. 2, KAMNIK

6. 6. 2015, ob 20. uri,
OŠ Toma Brejca Kamnik

Gostje:
MESTNA GODBA KAMNIK,
GODBA STRANJE
Voditelj: TILEN ARTAČ

šele tik po startu, v bitko s
časom, sposobnostjo branja zemljevida in za večino
neznanim terenom pa so
se podali v minutnih razmikih. Na progi, ki jo je
zasnoval eden najhitrejših
orientacijskih sprinterjev
pri nas Nejc Zorman iz OK
Komenda, se je pomerilo
nekaj najboljših slovenskih
orientacijskih tekačev pa
tudi več športnikov iz tujine, čakalo pa jih je tudi do
4,5-kilometrska razdalja in

Kamnik – V Atletskem društvu Kamnik so letošnjo poletno sezono začeli odlično in
se že veselijo izvrstnih uspehov. Za enega je nedavno
poskrbela Agata Zupin, ki je
na tekmi Atletskega pokala
Slovenije za mlajše mladinke in mladince, ki je potekala v Domžalah, na dvesto
metrov s časom 24,62
sekunde dosegla osebni
rekord, hkrati pa izpolnila
zahtevno mednarodno normo za nastop na svetovnem
prvenstvu za mlajše mladince in mladinke, ki bo sredi
julija potekalo v Kolumbiji.
»Norme sem si želela, nisem
pa je pričakovala tako hitro,
zato je bil ta uspeh zame kar
presenečenje,« nam je povedala mlada sprinterka, doma
iz Komende, ki je v pionirski
kategoriji že nastopila za
reprezentanco, a je zdaj pred
njo največja tekma doslej.
»Upam, da bom osebni
rekord v Kolumbiji še popravila, kam me bo pa to pripe-

Agata Zupin na atletskem stadionu v Mekinjah
ljalo, bomo pa videli. V vsakem primeru si bom nabrala
veliko dragocenih izkušenj,«
nam je še povedala Agata, ki
kot svojo vzornico izpostavi
nekdaj zelo uspešno sloven-

sko sprinterko in reprezentantko Alenko Bikar. V
Kolumbiji jo bo (v vlogi vodje
reprezentance) spremljal
tudi njen trener Damjan Zlatnar, ki v Agati Zupin vidi

velik potencial. »Zdaj tekmuje večinoma na sto in
dvesto metrov, a počasi bova
razdaljo podaljšala na štiristo
metrov in ji dodala ovire, saj
ima prav za to disciplino najboljše predispozicije. Hitrosti, ki jo zdaj že ima, je treba
dodati še nekaj vzdržljivosti
in tehničnega znanja, a se ne
mudi, saj je še mlada in časa
za napredek ima dovolj. Prava atletika se zdaj zanjo šele
začenja,« pravi Zlatnar in
dodaja, da je na treningih
zelo pridna.
Agata, ki obiskuje 2. letnik
Gimnazije Domžale, je sprva trenirala plavanje, pred
petimi leti pa se je navdušila
za atletiko. Najprej je bila
članica Atletskega kluba
Kranj, zadnji dve leti pa je
varovanka Damjana Zlatnarja in njen drugi dom je postal atletski stadion v Mekinjah. Trenira petkrat na teden,
tako da časa za druge stvari
poleg šole praktično nima.
Športnih ciljev ima še veliko,
želi si le, da je na tej poti ne
bi ovirale poškodbe.

11

Kamniški OBČAN, petek, 29. maja 2015

Šport, mladi

Sezona Tončka Šterna
Za devetnajstletnim odbojkarjem Calcit Volleyballa Tončkom Šternom je izredno uspešna sezona, ki
se zanj še ni končala. V poletnih mesecih ga s slovensko člansko reprezentanco čakajo tekme v
evropski ligi, septembra z mladinsko svetovno prvenstvo in morda kot uvod v novo sezono še
člansko evropsko prvenstvo.
Miha Štamcar

Po uspehu v mladinski reprezentanci veliko časa za
slavje in počitek niste imeli,
saj ste se takoj pridružili

Foto: Primož Mahkovec

Kamnik – Za Tončka Šterna
se je letošnja sezona začela
na najboljši možni način,
četrtim mestom na mladinskem EP v Brnu in priznanjem za najboljšega korektorja na prvenstvu. Da to
dvoje ni bilo naključno, se je
potrdilo sredi maja na kvalifikacijskem turnirju za nastop na mladinskem SP, ki
bo septembra v Mehiki. Slovenski mladinci so se s prvim mestom uvrstili v Mehiko, med najbolj zaslužnimi
za ta uspeh pa je bil prav
Štern, ki si je z dobrimi igrami priboril tudi mesto v
članski reprezentanci. Na
prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za nastop na oktobrskem EP v Bolgariji in Italiji, na kateri je Slovenija v
Mariboru s 3:0 premagala
Portugalsko, sicer ni bil v
postavi, a je s klubskim soigralcem Klemnom Hribarjem med štirinajsterico izbrancev. Če k temu dodamo
še drugo mesto Kamničanov
v državnem prvenstvu, je to
vsekakor dovolj razlogov za
pogovor z nadarjenim odbojkarjem.

dili tudi v Novi Gorici, zato
pa smo z Nemčijo igrali prvič. Ko smo jo gledali proti
Belgiji in Rusiji, so delovali
odlično, tako da nismo bili
popolnoma prepričani o
zmagi, a se je izšlo.«

Za devetnajstletnim odbojkarjem Calcit Volleyballa
Tončkom Šternom je izredno uspešna sezona.
članski reprezentanci, ki jo v
letošnji sezoni vodi Andrea
Giani, legenda svetovne odbojke.
»Dela se zelo naporno, bolj
naporno kot v klubu, a drugače ne gre, če želimo narediti korak naprej. Čeprav
sem najmlajši v ekipi in
sem zaradi mladinskih kvalifikacij zamudil večji del
priprav, so me igralci dobro
sprejeli. Že to, da sem med
štirinajstimi igralci, ki so
bili v igri za tekmo s Portugalsko, je zame veliko priznanje. Na prvi tekmi so soigralci prikazali odlično igro
in ni razloga, da je na povratni tekmi na Portugalskem

ne bi ponovili. Da delam
pod vodstvom takšne legende, kot je Andrea Giani, je
samo še dodaten motiv.«
Že lansko četrto mesto na
mladinskem EP v Brnu je
bilo odlično, zdaj pa ste z
uvrstitvijo na SP vse to le še
nadgradili.
»Morda smo se nanj res uvrstili nekoliko nepričakovano, toda ko smo izvedeli, da
Rusija ne bo prišla v polni
zasedbi, smo vedeli, da bi se
nam lahko odprla pot na SP.
Toda na niti eni od treh tekem nam ni bilo lahko. Belgijo smo sicer do zdaj redno
premagovali in to smo potr-

V prvi slovenski ligi ste s Kamničani državno prvenstvo
končali na drugem mestu.
Bi se dalo narediti še kaj
več?
»Z drugim mestom smo cilj
izpolnili, vendar se da vedno
narediti še kaj več. Vsakdo
od nas je imel pri sebi željo
in upanje tudi po prvem mestu. Na koncu se nam ni izšlo. Če se v polfinalu končnice proti Salonitu ne bi poškodoval moj brat Žiga, ki je
bil na teh tekmah naš najboljši igralec, bi morda Ljubljančanom nudili še boljši
odpor ali jih celo presenetili.
Ampak ne glede na vse smo
večinoma naredili napredek
v primerjavi z lani.«
Ali boste tudi drugo sezono
še igrali za Calcit Volleyball?
»Z vodstvom kluba smo se
na to temo že pogovarjali.
Končne odločitve še ni. Veliko bo odvisno od tega, kakšni bodo cilji kluba, prav
tako se moramo še pogovoriti z očetom. Toda trenutno
je v ospredju članska reprezentanca.«

V Športni dvorani Kamnik se je aprila odvila zaključna prireditev Otroške nogometne šole Kamnik, ki
deluje pod okriljem Nogometnega kluba Kamnik.

Kamnik – Zaključnega turnirja v šolskem nogometu so se
udeležili učenci prvih in drugih razredov Osnovnih šol
Frana Albrehta, Toma Brejca,
Šmartnega v Tuhinju, Stranj,
Marije Vere in PŠ Nevlje.
Glavno vodilo nogometne
šole je poudarek na uživa-

nju v nogometni igri, spoznavanju novih prijateljev
ter vzgajanje v duhu © fair
playa© , zato izidi iger niso
bili v ospredju in se niso
beležili. Igranje je potekalo
na treh malih igriščih, kjer
so otroci staršem prikazali
veliko nogometnih veščin,
veselja in želje po igranju
nogometa. Da je zanima-

nje za nogomet v Kamniku
in bližnji okolici veliko,
nam pove podatek, da se je
prijateljskega turnirja udeležilo petdeset nogometa
željnih otrok. Po zaključnem žvižgu zadnje tekme
je sledila razglasitev. © Vsi
smo zmagovalci© je bil
moto celega dopoldneva,
zato so bili vsi fantje za

Bojana Lužar
Brezje – Druga sobota v
maju je na Brezjah rezervirana za tek na Vovar. Vaški
športni zanesenjaki se na
preizkušnjo pripravljajo vse
leto, zadnja dva meseca pa
ne mine dan, da 940 metrov
visoki Vovar ne bi gostil vsaj
enega tekača.
Na sobotno jutro so se tekači
zbrali »na ovinku« nad Zvržinovo hišo. Dvanajst adrenalina in borbenosti polnih
navdušencev je z eksplozivnim startom naskočilo skoraj
pet kilometrov dolgo progo.
Pot se na začetku spusti do
Vodic, nadaljuje po zložni
gozdni cesti, nakar se po več
kot treh kilometrih strmo
vzpne proti vrhu. Tekmovalci na poti premagajo skoraj
štiristo metrov nadmorske
višine. Rekorder proge je še
vedno nepremagljiv Uroš
Tomec, ki je leta 2011 na vrh
pritekel v pičlih 25 minutah

in 45 sekundah. Letos je prvo
mesto osvojil Teo Lužar s časom 30:43, drugi je bil Matej
Rak (31:50), tretji pa Jože Grčar (33:14). Najmlajši tekmovalec Žan Grčar (letnik
2004) se je odrezal z odličnim časom – 34:30. Nadobudnemu dečku je sledil Bojan
Zvržina (36:07) ter prva tekmovalka Sanja Kukovič
(36:44). Za Sanjo so v cilj pritekli še Bojana Lužar (37:36),
Aleš Arko (37:38), Barbara
Močnik (38:48), Irena Grčar
(39:56) ter legendi scene –
Dušan in Mira Papež s časom 50:56.
Izmučene, a zadovoljne tekače so na vrhu z bučno
podporo pozdravili zvesti
navijači, ki so vse navzoče
pogostili z dobrotami iz svojih nahrbtnikov. Po vpisu
rezultatov v vpisno knjigo in
skupinskem slikanju je sledilo druženje z razglasitvijo
rezultatov in drugimi športnimi aktivnostmi.

Udeleženci teka na vrhu Vovarja / Foto: Tatjana Zvržina

Tabori OK Calcit Volleyball

Diplome za nogometno šolo
Matjaž Klanšek

Tek na Vovar

trud nagrajeni z diplomami. Na koncu je bilo največje zadovoljstvo, ko smo
skozi vso prireditev opazovali nasmejane in igrive
otroke, zato se bomo v
Otroški nogometni šoli in
Nogometnem klubu Kamnik zavzemali za še več
tovrstnih prireditev za nadobudne nogometaše.

Kamnik – V OK Calcit Volleyball bodo tudi poleti veliko časa
namenili odbojki, le da odbojki na mivki. Njihova igrišča
Pod skalco bodo na voljo tudi rekreativcem, za najmlajše pa
bodo priredili dva tabora. Prvi bo od 25. do 29. junija, drugi
pa od 30. junija do 4. julija. Prijavnica bo objavljena na klubski spletni strani, otroci pa jo bodo dobili tudi na treningih.
Klub bo tudi letos organiziral še tabor na Krku, ki bo predvidoma od 22. do 27. avgusta v Malinski. Tudi ta prijavnica je
objavljena na klubski spletni strani, za vse informacije pa se
obrnite na organizacijskega vodjo Jureta Sitarja (040 760
088) ali po e-pošti: calcit.volleyball@gmail.com. M. Š.

Šolsko tekmovanje v akvatlonu
Snovik – V Termah Snovik so skupaj s Triatlonskim klubom
Trisport v sredo, 20. maja, pripravili področno tekmovanje
za osnovne šole gorenjske regije v akvatlonu, disciplini, ki
združuje plavanje in tek. Tekmovanja se je udeležilo devetdeset učencev iz enajstih osnovnih šol, ki so se pomerili v
treh različnih tekmovalnih razdaljah in šestih kategorijah.
Najboljši so prejeli medalje, vsi pa so prejeli praktične nagrade in diplome. J. P.

Vaterpolisti Kamnika osvojili drugo mesto

Najmlajši nogometaši so bili za svoj trud nagrajeni z diplomami.

Kamnik – V nedeljo, 24. maja, je v Kranju potekal finalni
turnir državnega prvenstva mladincev v vaterpolu. Kamničani so se v polfinalu pomerili z Ljubljano, zmaga jih je peljala
v finale, tam jih je že čakal Triglav. Tekma finala je bila nadvse razburljiva, kamniški mladinci so izenačili v zadnji sekundi, nato so o državnem prvaku odločale petmetrovke.
Rezultat po rednem delu je bil neodločen 12:12, končni rezultat pa 17:16 za Triglav. Za Kamnik so igrali: vratarja Luka
Jeretina in Martin Mihelič ter igralci Jaka Kerznar, Martin
Stele, Luka Sokler, Žan Komatar, Tim Ostrež, Jaka Zorman,
Kristijan Burgar, Tadej Debevec, Blaž Briški in Rok Bergant,
trener Elvir Bečič in pomočnik Primož Romšak. Že v nedeljo, 31. maja, se igra finalni turnir kadetov in tudi tu ciljamo
visoko. Dare Homar
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Zanimivosti

Ob novem zagonu
že visok jubilej

Prvo žegnanje motorjev
in motoristov v Nevljah
Nevlje – V soboto, 9. maja,
smo se prvič zbrali z namenom, da blagoslovimo svoje
motorje, motoriste in motoristke.
Žegnanje je potekalo ob cerkvi svetega Jurija v Nevljah.
Čeprav nam vreme sprva ni
bilo naklonjeno, smo kasneje ob sončnih žarkih veseli
in zadovoljni poklepetali,
delali načrte za novo sezono
in si obljubili, da se v letu
2016 spet srečamo. Želimo
si, da bi ta dogodek postal
tradicija in da bi se nas v
letu 2016 zbralo več, saj
vemo, da je v občini veliko
motoristov.
Na prvem žegnanju se nas
je simbolično zbralo petnajst. Ob tej priložnosti se
želimo zahvaliti pobudniku
za prvo srečanje Miru Novaku, župniku Francu Oražmu za lep govor, prisrčen

sprejem in blagoslov, gasilcem iz PGD Nevlje in motoristu Tonetu Pančurju za
spominske nalepke, ki nas
bodo spominjale na prvo
žegnanje v Nevljah. Ponosni
smo, da se je srečanja udeležil naš najstarejši motorist
Lojze Radej, saj je za njim
že osemdeset pomladi, pa se
še vedno vesel in poln optimizma rad popelje po naši
lepi Sloveniji. Skupaj z njim
so se na srečanju zbrali še:
Miro Novak, Drago Žavbi,
Srečo Žagar, Tone Pančur,
Vojko Tonin, Tone Sušnik,
Lojze Zajc, Stane Poljanšek,
Metod Erdani, Franc Golob,
Rok Ocepek, Peter Romšak,
Lojze Radej, Bogdan Mohar
in Ana Marija Kralj.
Vsem motoristom, ki se
letos niste mogli udeležiti
srečanja, želimo varno in
srečno vožnjo ter veliko sončnih dni v prihajajoči sezoni.

Avto-moto društvo Kamnik v letošnjem letu praznuje 70-letnico svojega delovanja, kar so minuli
teden počastili s slavnostno akademijo. Društvo zadnjih dvajset let sicer ni bilo prav aktivno, a novo
vodstvo si je zadalo številne naloge.
Jasna Paladin
Kamnik – Avto-moto društvo
Kamnik je bilo zadnjih dvajset let »pacient v komi«, kot
nam je stanje slikovito predstavil predsednik Vladimir
Korošec, ki so mu člani mandat vodenja društva zaupali
oktobra lani. Zaradi tega dvajsetletnega mrka veliko Kamničanov sploh ni vedelo, da so
člani AMD Kamnik – ob včlanitvi v AMZS namreč dobite
tudi članstvo v lokalnem
AMD. Ena prvih nalog novega vodstva je tako prav promocija in osveščanje članstva,
da AMD Kamnik živi in deluje. Okoli 600 članov društva
pa se, kljub temu da društvo
dve desetletji ni bilo aktivno,
letos veseli visoke obletnice,
ki so jo minuli petek počastili
na slavnostni akademiji v prostorih nad kavarno Veronika.

IGRA IMITACIJE

Začelo se je Pri
nebeškem očetu
Jubileju bodo tako ali drugače pozornost posvečali celo
leto, saj pravi rojstni dan praznujejo 15. decembra. Tega
dne pred sedemdesetimi leti
je v gostilni Pri nebeškem
očetu na Maistrovi ulici potekal ustanovni zbor Avtomobilistično motociklističnega
društva, predhodnika današ-

različnih kategorij,« je nekaj
zanimivosti iz zgodovine
društva, ki zadnja leta domuje v lastnih prostorih na Trgu
svobode, predstavil Korošec.

Prevladujoča smer:
preventiva

Predsednik AMD Kamnik Vladimir Korošec in sekretar
društva Jelenko Milić

»Z organizacijo različnih prireditev in akcij smo
odločeni nadaljevati bogato tradicijo društva,
posebno pozornost pa nameniti preventivnemu
delovanju na področju varnosti v prometu.«
njega AMD Kamnik, ki se ga
je udeležilo 78 ustanoviteljev,
večinoma ljubiteljev in simpatizerjev motociklističnega
športa. »Za prvega predsednika je bil izvoljen Stane
Aparnik. Program delovanja
društva je bil usmerjen k razvijanju avto moto športa in
vzgoji bodočih voznikov
motornih vozil. V letu 1946
je društvo organiziralo prve
motociklistične dirke, dve leti
po ustanovitvi pa izvedlo že

prve tečaje za opravljanje teoretičnega dela vozniškega
izpita. V naslednjem letu je
pričelo z usposabljanjem
kandidatov tudi s praktično
vožnjo in nato vsako leto
izšolalo približno tristo novih
voznikov. V nadaljevanju je
AMD Kamnik izpeljalo več
različnih vrst cestno-hitrostnih dirk, avto krosov in rallyjev. Z razširitvijo voznega
parka je društvo izšolalo veliko voznikov motornih vozil

Prvotnima razvoju avto
moto športa in vzgoji bodočih voznikov se je kmalu pridružila še preventivna dejavnost, ki je sčasoma postala
prevladujoča smer društvenih aktivnosti. Preventivi si
pomembno mesto želi dati
tudi novo vodstvo, ki pa si je
ob tem zadalo še druge naloge. »Naša vizija je ponovno
aktiviranje članstva, okrepitev združevanja ljudi s skupnimi interesi, izboljšanje
društvenega življenja in
medsebojnih stikov s ciljem,
da društvo zaživi v polni
meri. Z organizacijo različnih prireditev in akcij smo
odločeni nadaljevati bogato
tradicijo društva, posebno
pozornost pa nameniti preventivnemu delovanju na
področju varnosti v prometu,« je zbrane na slavnostni
akademiji nagovoril Vladimir Korošec in izpostavil
dobro sodelovanje z Občino
Kamnik, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in PP Kamnik.

Troboj upokojencev v kegljanju
Ekipa kegljačev Društva upokojencev Kamnik je organizirala tradicionalni troboj med ekipami DU
Kamnik, DU Prevalje in DU Slovenj Gradec in si z odlično igro znova priborila prehodni pokal.

TURIZEM RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, RADOVLJICA

Jasna Paladin
Kamnik – Za kegljači Društva upokojencev Kamnik je
še ena dobra sezona, ki so jo
v občinski ligi zaključili na 4.
mestu, med njihovimi člani
pa sta še posebej blestela v
borbi posameznikov Rudi
Vidic in Franci Poljanšek.
Slednji se v zadnjem obdobju
odlično znajde tudi v vlogi
organizatorja, saj je letos prevzel vodenje društvene kegljaške sekcije in je tako tudi
eden bolj zaslužnih za nedavno uspešno izpeljan troboj
treh prijateljskih upokojenskih društev, ki ga prirejajo
že 28 let. Letošnji je potekal
na kegljišču v Mekinjah, saj
je organizacijo prevzela kegljaška sekcija DU Kamnik, in
sicer v ponedeljek, 11. maja.
»Ekipa Društva upokojencev
Kamnik je premočno zmagala, srečanje pa ni bilo uspeš-

Foto: Stane Simšič

Majda Novak

Vodja kegljaške sekcije DU Kamnik Franci Poljanšek (levo)
je za zmago svoje ekipe prejel prehodni pokal.
no le v tekmovalnem smislu,
ampak tudi v organizacijskem. Za to gre zahvala vsem

članom sekcije: Silvi Ajdovec,
Nadi Lotrič, Štefki Flerin,
Taji Hace, Boži Habat, Dani

Volčič, Dušanu Mandiču,
Dragu Lebnu, Romanu Torkarju, Francu Novaku, Rudiju Vidicu, Francu Žeraku, še
posebej pa tudi sodniku srečanja Francu Grubarju. Udeležence tekmovanja so pozdravili predsednik DU Kamnik Vinko Polak, župan Marjan Šarec in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda,« nam je povedal Franci
Poljanšek, ki je po tekmovanju tudi prejel prehodni
pokal za zmagovalno ekipo
ter se zahvalil Gostišču pri
Planinskem orlu za odličen
golaž in častnemu članu
društva Stanetu Simšiču za
slikovne arhivske posnetke.
»Za zaključek pa še zahvala
vsem, ki so pripomogli, da se
je naelektreno staje v Društvu upokojencev Kamnik
uredilo in s tem omogočilo
uspešen zaključek sezone,«
je še sklenil Poljanšek.
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Zanimivosti

Na 26. razstavi Dobrot slovenskih kmetij, ki je minuli konec tedna potekala na Ptuju, je bilo
nagrajenih tudi več dobrot s Kamniškega.
Jasna Paladin
Kamnik – Strokovna komisija je na letošnji tradicionalni
razstavi ocenila skoraj 1200
izdelkov, ki so bili razdeljeni
v več kategorij in so se potegovali za odličja ali celo zlati
znak kakovosti, ki ga podelijo po treh zaporednih zlatih
priznanjih.
Kar nekaj priznanj je na
Ptuju romalo tudi v kamniške roke. Frančiška Bodlaj s
kmetije Pri Homarju iz Gradišča v Tuhinju je prejela
zlato priznanje za domač
dimljeni sir. Zlato priznanje
sta za trnič prejeli Helena
Kroprivšek s kmetije Pr© Gabršk v Češnjicah in Tatjana
Koželj s kmetije Pr© Španc v
Zgornjih Stranjah. Slednja
je prejela še srebrno priznanje za skuto iz kislega mleka.

Bernardka Hribar z znakom kakovosti, ki ga je prejela za
svoje odlične buhteljne. / Foto: Tina Dokl
Kar tri zlata priznanja pa je
domov prinesla Bernardka
Hribar s kmetije Pr© Kajet iz

Kališa, in sicer za ovsene kekse, janeževe upognjence in
buhteljne. Ker je za svoje

buhteljne zlato priznanje
prejela že tretje leto zapored,
ji je strokovna komisija podelila tudi prestižni znak kakovosti. »Na ta znak sem čakala že kar nekaj let, saj sem
dvakrat že prejela zlato priznanje, ker pa je temu nato
sledilo bronasto, sem pred
tremi leti morala začeti znova,« nam je, ponosna na dosežek, povedala Bernardka
Hribar, ki svoje krušne dobrote vsako soboto prodaja
tudi na kamniški tržnici. Za
peko sta jo navdušili mama
in teta, prav družina pa je tista, ki najraje preizkuša njene dobrote. Poleg buhteljnov
in različnih piškotov, doma
radi pečejo tudi potice in vrsto drugega peciva. In kaj
njene buhteljne naredi za
tako kakovostne in slastne?
»Morda domača slivova marmelada,« nam še zaupa.

Alenka Brun

Ministranti iz župnije Zgornji Tuhinj smo se med prvomajskimi počitnicami udeležili vseslovenskega
romanja ministrantov v Vukovar, Beograd in Sremsko Mitrovico.

Zgornji Tuhinj – V Vukovarju smo si ogledali mesto, ki
še kaže znake zadnje vojne,
v frančiškanskem samostanu so nas sprejeli prijazni
patri in nam omogočili, da
smo imeli sv. mašo. Cerkev
in samostan sta bila med zadnjo vojno popolnoma porušena, sedaj pa je vse obnovljeno. Patri so nam prikazali tudi film o vojni in porušenem Vukovarju.
Naslednji dan smo obiskali
sedež srbskega patriarha Irineja. Po prijaznem sprejemu, ki se ga je udeležil tudi

naš rojak beograjski nadškof
in metropolit g. Stanislav
Hočevar, smo si ogledali njihov muzej sakralnih predmetov iz zgodovine njihove
cerkve. Sv. mašo smo imeli
v katoliški beograjski stolnici. Vodil jo je g. nadškof Hočevar. Predstavil nam je zgodovino nastanka nadškofije
in njen pomen za dialog
med pravoslavnim in katoliškim svetom. Povabil nas je
v lepo obnovljeno škofijsko
rezidenco, ki je bila pred
prvo svetovno vojno rezidenca veleposlanika Avstro-Ogrske in tukaj je bila Srbiji napovedana vojna, ki se je

Polepšajmo in uredimo
krajevno skupnost
Ivanka Učakar,
KS Kamnik - center
Kamnik – Menimo, da vsem,
ki živimo v krajevni skupnosti, estetsko urejeno okolje
predstavlja eno izmed najpomembnejših vrednot.
Zato tudi letos vabimo k sodelovanju v že tradicionalni
akciji Polepšajmo in uredimo Krajevno skupnost Kamnik - center. Samo v urejenem mestu se bomo sami
bolje počutili in polepšan
Kamnik bo privabil še več
obiskovalcev.
Z natečajem bomo, dragi
krajani, tudi z vašo pomočjo
zanesljivo pripomogli k
temu pomembnemu cilju.

Svet Krajevne skupnosti Kamnik - center je imenoval
tričlansko komisijo, ki bo
skozi vse poletje spremljala
urejenost oken, balkonov in
okolice hiš kot tudi poslovnih objektov.
Prosimo, da fotografije svojih vrtov, balkonov in oken
do konca avgusta pošiljate
na e-naslov: ks.center@kks-kamnik.si.
Najboljši trije, ki bodo prejeli najvišje ocene komisije,
bodo prejeli posebno priznanje, vsi sodelujoči pa
bodo javno pohvaljeni na
septembrski prireditvi, ki bo
potekala v okviru Dnevov
narodnih noš in oblačilne
dediščine.

potem razvila v prvo svetovno vojno.
Po samem Beogradu in njegovih znamenitostih nas je
vodil katoliški kurat v srbski
vojski g. Goran Avramov, ki
lepo govori slovensko, saj je
teologijo študiral v Ljubljani. Ogledali smo si več pravoslavnih cerkva, med njimi
tudi največjo, posvečeno sv.
Savi, ki pa še ni dokončana.
Ves marmor in les je iz Slovenije in tudi arhitekt je Slovenec. Ogledali smo si čudovito Plečnikovo cerkev, zgrajeno 1958. leta. Obiskali
smo Kalemegdan in si ogledali vojaški muzej, sotočje

Gostilna Repnik v Vrhpolju pri Kamniku je minuli
četrtek zvečer pripravila zanimiv kulinarični
večer. Primož Repnik razmišlja o tem, da bi
podoben dogodek pripravili trikrat letno, tokrat
pa so gostili znanega kuharskega mojstra Igorja
Jagodica, ki sicer domuje v Restavraciji Strelec na
Ljubljanskem gradu.

Igor Jagodic, Luka Erjavec, Primož Repnik, Nejc Sedušak

Ministranti na romanju
Franc Herle

Repnikov
kulinarični večer

Foto: AB

Nagrajene za svoje dobrote

reke Donave in Save ter se
sprehodili ob predsedniški
palači in srbski skupščini, ki
je bila nekoč jugoslovanska.
Naslednji dan smo na poti
domov obiskali še Sremsko
Mitrovico, ki je sedaj po zadnji vojni sedež nove katoliške škofije. Tudi tu so nas
lepo sprejeli. Generalni vikar škofije nam je razložil,
da je bilo to mesto pod Rimljani sedež več cesarjev in
tudi cesar Konstantin, ki je
dal kristjanom svobodo, je
bival tukaj.
Polni čudovitih vtisov in
spoznanj smo se proti večeru tretjega dne vrnili domov.

Vrhpolje – Prvi Repnikov
kulinarični večer je med prisotnimi požel precej odobravanja. Šesthodni meni so
pospremila ekološka vina
Guerila, Martin Gruzovin
pa je prav vsakega od njih z
nekaj besedami predstavil
gostom. Ker chef Igor Jagodic pri kulinaričnem ustvarjanju precej uporablja lokalno, sveže, vendar na bolj
sodoben način, je tudi tokratni meni upošteval vse omenjeno. Gostje so tako okušali goveji jezik in dimljeno
tuhinjsko postrv, raviole s
staranim sirom in slanino,
sulca in topinamburu, za
piko na i je poskrbela domača kuhana telečja ličnica s
polento, za sladico pa so postregli © štrudelj© v sodobnejši izvedbi.

Informacije in rezervacije:
Terme Snovik - Kamnik, Snovik 7,
1219 Laze v Tuhinju, Tel.: 080 8 123
e-pošta: info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

Gostilna Repnik ima dolgoletno gostinsko tradicijo, Primož
je že tretja generacija. Gostilna
je sicer znana po dobri hrani,
vendar Primož pravi, da si je
vedno želel, da bi izpeljal podoben dogodek. Tudi sam je zelo
kreativen, a kar na kulinaričnem večeru lahko ponudijo
gostom, v rednem delavniku
ne morejo – ob tovrstnih večerih namreč kulinarična kreativnost ni omejena.
Razmišlja o recimo treh večerih letno. So pa Repnikovi
pred letom dni odprli tudi
modern penzion s sobami,
ki so tematske in imajo tudi
temu primerna imena. Leto
dni je bilo ravno dovolj, da
se je pokazalo, da je bila odločitev pravilna. Sicer Kamniku sob ne manjka, morda pa bo treba razmišljati
tudi v smeri izboljšanja nivoja nastanitvene ponudbe.

JUNIJSKI DOGODKI
5. 6. SREčaNJE člaNOv KlUba zDRavJa
program z zeliščarko Sabino Grošelj in ura zdrave hrbtenice
13. 6. UtRIP mlaDOStI vodne vragolije v in ob bazenu

POlEtJE JE PRED vRatI

13. 6. mtb vzPON Terme Snovik–Črnivec

zunanji bazen s tobogani in vodnimi atrakcijami se odpira predvidoma
10. 6. 2015. Nudimo vam enomesečne plavalne tečaje in počitniško
varstvo za otroke.

27. 6. SUP DaN sup joga in supanje za najmlajše

v restavraciji Potočka so vam dnevno na voljo izbrane
lokalne jedi - OKUSI KAMNIKA, ponudba kosil 4 meniji, domače sladice,...
Nudimo vam posebna kulinarična doživetja za zaključene
družbe, praznovanja, piknike.

Občani Kamnika in Komende imajo 15% popust ob nakupu
prenosljive vstopnice (30 vstopov po 2 uri). Kopalna karta
že od 6,52 EUR. (Popusti se ne seštevajo.)

20. 6. HOJa PO vRvI čEz bazEN
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Prireditve
Bliža se festival bluesa
Jasna Paladin
Kamnik – V Blues baru na
glavni avtobusni postaji v
Kamniku bodo tako kot lani
tudi letos organizirali festival
bluesa – 2nd International
Blues Festival Kamnik, ki se
bo odvijal tri junijske petke.
Festival bo v petek, 5. junija,
odprla kranjsko-ljubljanska
zasedba Easywalkers, ki velja
za eno vidnejših domačih
blues skupin. Kot obljubljajo
organizatorji, nas bodo popeljali vse od swingerskega teksaškega bluesa v vode Misisipija, kjer bodo hipnotizirali z
ustno harmoniko in vse sku-

Prireditve v maju in juniju
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,
tel: 01 831 82 50, tic@kamnik-tourism.si

paj začinili z mastnimi kitarskimi rifi Chicaga. V petek,
12. junija, bodo organizatorji
gostili slovensko skupino
Stand-Art blues band, ki z
manjšimi premori deluje že
petnajst let. Fantje v svojem
repertoarju ponujajo priredbe
blues uspešnic znanih izvajalcev, ki jih popestrijo z
rock’n’rollom. Glasba, ki jo
izvajajo, je tako primerna za
vse generacije. Za nepozaben
zaključek festivala pa bo v petek, 19. junija, poskrbela hrvaška skupina Rolin Humes.
Več informacij najdete
na
spletni
strani
www.blueskamnik.com.

Jože Arko

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK

Petek, 29. maja, od 10. do 19. ure
Veronikin festival
Največja otroška prireditev v kamniški občini, bo zopet privabila množico radovednih otrok. Letošnji festival bo v znamenju Pike Nogavičke, gusarja Berta, Kekca, Muce Copatarice, piščančka Pikija ¼

Sobota, 30. maja, od 8. do 13. ure na Glavnem trgu
Tržnica Okusi Kamnika Podeželje in EKO
DELAVNICA IN GALERIJA LIK

Sreda, 3. Junija, od 17. do 20. ure
Delavnica Svet gline

15. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

STUDENEC 2015

Tokrat bomo z osnovnimi tehnikami oblikovanja gline izdelovali vaze
in lončke za rože. Delavnico bo vodila Sanda Kürbus Zore. V prispevek 25 evrov je všteto vodstvo, ves material in žgan izdelek.

Poletno gledališče Studenec pri Domžalah

petek

5. junij 2015
ob 21. uri

Odprtje jubilejnega festivala – koncert
Cerkev SLOVENSKI KOMORNI
sv. Lenarta Dirigent Fernando Mejías
na Krtini

petek

ANSAMBEL FRANCA MIHELIČA
Koroške ob 30. obletnici delovanja in
Folklorna skupina TINE ROŽANC veterani
Voditelj koncerta Boštjan Romih.

ob 21. uri

PREMIERA:

sobota

Četrtek, 11. junija od 17. do 20. ure
Delavnica Svet gline
Na tem srečanju bomo gradili izdelke iz glinenih plošč. Delavnico bo
vodila Sanda Kürbus Zore. V prispevek 25 evrov je všteto vodstvo, ves
material in žgan izdelek.

Uspešnica opernih odrov

sobota

Cena vstopnice: 20 €

Spoznali bomo osnovne tehnika filcanja in si naredili izdelek iz slovenske prave ovčje volne. V prispevek 25 evrov je všteto strokovno
vodstvo, ves material in končni izdelki.

Poletno s predstavitvijo knjige
gledališče Gostje BRATJE SMRTNIK iz Avstrijske
Studenec

Cena vstopnice: 15 €

27. junij 2015

Sreda, 10. Junija, od 17. do 20. ure
Delavnica polstenja

Jubilejni koncert – 45 let

19. junij 2015
ob 21. uri

ZBOR

Slavnostni govornik bo predsednik
Državnega sveta RS g. Mitja Brvar.

Prostovoljni prispevki

Poletno GIUSEPPE VERDI
gledališče
LA TRAVIATA
Studenec
Izvedba OPERA IN BALET LJUBLJANA

Vse informacije in prijave osebno v prostorih LIK-a na Usnjarski 9, po
e-pošti: lik.kamnik@gmail.com ali po tel: 031 645645 (Sanda)

Uprizoritev se izvaja v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

Domača gledališka predstava – premiera

18. julij 2015

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

ob 21. uri

Avtor predstave: Ferdinand Rajmund
Priredba in režija: Alojz Stražar | Prevod: Borut Trekman

PREMIERA: sobota, 18. julij
čet., 23. julij
Cena vstopnice:
odrasli 17 €,
otroci 12 €

Petek, 29. maja, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa
Maistra
Javno vodstvo po novi razstavi Mož besede in duha

pet., 24. julij

ned., 26. julij

ob
pet., 31. julij sob., 1. avgust ned., 2. avgust 21. uri

čet., 30. julij

pet., 7. avgust sob., 8. avgust ned., 9. avgust

četrtek in nedelja:
popust 2 €

pet., 28. avgust sob., 29. avgust ned., 30. avgust

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

051 / 61 61 51
051 / 61 41 41

sob., 25. julij

ned., 19. julij

(Marjana)

ob
20. uri

Nakup vstopnic preko spleta:

www.studenec.net

(Urša)

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Vojni roman
Zelena solza se
lahko bere tudi kot
nadaljevanje knjige
Ognjeni ruj. V Zeleni
solzi sledimo napeti
in čustveno bogati
pripovedi iz katere
lahko zaslutimo
potek življenja med
prvo svetovno
vojno skozi zgodbo
o kraški družini
Jakomin.

www.gorenjskiglas.si

Trda vezava,
336 strani.
Redna cena je
32,10 EUR.

Pisatelj Ivan Sivec je tudi to knjigo ponudil
po posebni ceni: če jo kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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KULTURNO DRUŠTVO MIRAN JARC ŠKOCJAN, VALVAZORJEVA 8, DOMŽALE

Poletno gledališče
Studenec
pri Domžalah

Dvanajsto srečanje
športnikov Slovenije

Vodila bo avtorica razstave Alenka Juvan.

Četrtek, 4. junija, ob 19. uri, Galerija Miha Maleš
Javno vodstvo po razstavi Zarisane izpoved – Slikarstvo
Dušana Lipovca.
Vodila bo kustosinja razstave Saša Bučan.
DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 2. junija, ob 20. uri
Zaključek sezone večerov stand up komedije: Jonas Show
Abonma Stand up in za izven. Vstopnina: 3 evre

Sreda, 3. junija, ob 21. uri v Klubu Kino dom
Swing v Kamniku
Zaključek plesnih večerov v Klubu Kino dom. Vstop prost!

Nedelja, 14. junija, ob 19.30
Raks Bayani
Letna plesna produkcija KUOD Bayani. Posebni gost: Hemant Devara
iz Indije. Vstopnina: 5 evrov

Tulipane so v Arboretumu zamenjali sleči
Volčji Potok – Letošnjo tradicionalno spomladansko razstavo tulipanov in drugega cvetja, na kateri je zacvetelo več kot
dva milijona različnih cvetlic, so v prvi polovici maja v Arboretumu Volčji Potok že nadomestili z novo razstavo – tulipane so namreč z razkošnim cvetjem zamenjali raznobarvni
sleči ali rododendroni. Tem letos v Arboretumu posvečajo
še več pozornosti kot sicer. Marca so namreč v Zgornjem in
Spodnjem angleškem parku zasadili kar dvesto petdeset
novih grmov in s tem počastili pol stoletja nege in vzgoje
rododendronov v svojem parku. Ker pa so letos v parku pripravili tudi novo prizorišče priljubljenih letnih koncertov na
prostem, so v nedeljo, 17. maja, pripravili pevski večer, ki so
ga ambientu primerno poimenovali kar Koncert v cvetju. Na
odru, ki so ga postavili na mestu nekdanje Souvanove graščine v osrčju parka, so nastopile pevke Nuša Derenda, Anika Horvat, Maja Keuc in Darja Švajger, spremljal pa jih je
Big Band orkestra RTV. J. P.

Šmartno v Tuhinju – ŠD
Šmartno, Terme Snovik, OŠ
Šmartno v Tuhinju, Društvo
dogodek Kamnik in TD
Tuhinjska dolina vsako leto
organiziramo srečanje športnikov Slovenije. Povabljeni
gostje se najprej zberejo na
športnem igrišču v Šmartnem, kjer je osrednji dogodek nogometna tekma in
druženje z navijači. Navadno v eni ekipi nastopajo
smučarski skakalci, na drugi strani pa biatlonci. Obe
ekipi okrepimo z drugimi
znanimi športniki in medijskimi osebnostmi. Ob igrišču se nam pridružijo tudi
župan Kamnika in župani
sosednjih občin, poslanci in
drugi. V zaključku se gostje
srečanja zberejo na družabnem srečanju v Termah
Snovik, ki udeležence tudi
prijazno pogostijo. Tako bo
tudi letos, in sicer v sredo, 3.
junija, ob 17. uri.
S športniki in znanimi osebnostmi se družimo od leta
2003. V ta namen je tudi
nastala e-knjiga na dvesto
petdesetih straneh, ki prikazuje dogodke s posameznih
srečanj. Z zapisanim želimo
izkazati zahvalo vsem udeležencem prireditev, kakor
tudi organizatorjem in
pokroviteljem. V knjigi smo
zapisali tudi dosežke šampionov najvišje ravni, poglavje
pa smo namenili tudi kamniškim športnikom. Veliko
zapisov je o zgodovini smučarskih skokov. Prireditev

ima nekaj osnovnih namenov, predvsem pokazati
spoštljiv odnos do sedanjih
in predvsem nekdanjih
vrhunskih športnikov in njihovih dosežkov, prikazati
vrednote, ki jih udejanja
šport, ter spodbujati športno-rekreacijske aktivnosti
mladih in tudi drugih.
V Občino Kamnik in Terme
Snovik prihajajo športniki, ki
so dosegali ali še vedno dosegajo izjemne rezultate v svetovnem merilu, predvsem pa
se izkazujejo z vrlinami človeka. Vzamejo si čas za občudovalce in navijače. Tudi
zaradi tega so šampioni. V
veliko čast in ponos nam
mora biti, da so bili naši gostje Petra Majdič, Primož Peterka, Primož Ulaga, Peter
Prevc, Robert Kranjec, Rok
Benkovič, Jakov Fak, Franci
Petek, Žan Košir, Ari Pekka
Nikkola, Andrej Jerman,
Goran Janus, Uroš Velepec,
Vasja Bajc, Matjaž Zupan,
Jani Grilc, Peter Žonta, Đoni
Novak, Tomaž Humar,
Miran Tepeš, Klemen Bauer,
Andreja Mali in še bi lahko
naštevali – do številke sto štirideset. Da je prišlo do izdaje
elektronske verzije knjige, se
lahko zahvalimo predvsem
Zavarovalnici Triglav, ki je
prispevala večino sredstev za
izdajo. Oblikovanje in računalniški prelom je opravil
Studio Dataprint.
Seveda bomo izdali tudi klasično knjižno verzijo, ki pa
bo morala do zagotovitve
zadostnih sredstev še nekaj
časa počakati.

Nagrajena zbora
Osnovne šole Toma Brejca
Jasna Paladin
Kamnik – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti je v prostorih
Osnovne šole Toma Brejca
pred dnevi organiziral regijsko tekmovanje starejših
otroških in mladinskih pevskih zborov, ki se ga je udeležilo sedem pevskih zasedb
z Gorenjske. Kamnik sta
zastopala zbora OŠ Toma
Brejca, in sicer nadvse uspešno. Otroški pevski zbor je
namreč prejel zlato priznanje za najboljši otroški zbor

regijskega tekmovanja, mladinski pevski zbor pa srebrno priznanje in posebno
priznanje za najboljši mladinski zbor tega tekmovanja. Mentorici Mateji Kališnik
je strokovna žirija, ki so jo
sestavljali Marko Vatovec,
Branka Potočnik Krajnik in
Danica Pirečnik, podelila
posebno priznanje za najboljšo izbiro sporeda za otroški zbor, posebno priznanje
za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi in posebno priznanje za najboljšega
zborovodjo debitanta.

Sobotni pikniki Pod žičnico v Kamniški Bistrici
Kamniška Bistrica – Na letnem vrtu pri Gostilni Pod žičnico
v Kamniški Bistrici se bodo pričeli vsakotedenski dogodki
Sobotni pikniki Pod žičnico, sporočajo iz družbe Velika planina. Prvi piknik bo že to soboto, 30. maja, ko bodo tudi
odprli letni vrt, dogajanje ob živi glasbi z ansamblom Namig
pa se bo odvijalo od 16. do 22. ure. »Naslednjo soboto, 6.
junija, bo Sobotni piknik Pod žičnico popestril Duo Pustotnik s svojimi vižami, vabljeni pa tudi na Veliko planino, saj
se bodo takrat na planino ponovno vrnili planšarji s svojo
živino,« še pravijo organizatorji, ki bodo poleti vsak konec
tedna v petek in nedeljo poleg hišnih kosil in jedi po naročilu ponudili tudi jedi z žara. J. P.
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Zahvale
Mali oglasi

ZAHVALA

Nudim 3-sobno delno opremljeno stanovanje +
kuhinja (opremljena), wc - kopalnica, dva balkona
(cca 120 m2), vrt, pod zelo ugodnimi pogoji,
na Lazah v Tuhinju. Stanovanje je takoj vseljivo.
Cena po dogovoru. Tel: 031 620 020.
1-sobno opremljeno STANOVANJE V KAMNIKU
na Zikovi 6 ODDAMO. Stanovanje je prijetno, vseljivo
takoj. Tel.: 040 47 17 90.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

Ivana
Štancer

po domače Lovrančeva Ivanka
iz Motnika
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
svete maše in darove za cerkev. Hvala g. župniku Miranu
Kelvišarju za lepo opravljen obred, hvala tudi pevcem, trobentaču in govornici za ganljiv govor. Hvala tudi vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)
V 60. letu starosti nas je mnogo prekmalu zapustila naša

Vesna Maligoj
Od nje smo se poslovili 15. maja na kamniških Žalah.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja ter
podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi osebju ZD Kamnik,
predvsem patronažni službi. Hvala vsem, ki ste jo v tako
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki
jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni
Maj 2015

Pogrebne storitve, Dvorje 13, 4207 Cerklje
T: 04/25-21-424, GSM: 041 624 685, www.pogrebnik.com
PREVOZI S KRAJA SMRTI (na dom, v mrliško vežico,
na upepelitev – po Sloveniji in tujini)
PRODAJA POGREBNE OPREME
SPREJEM NAROČIL IN DOSTAVA CVETJA
NAROČILA PEVCEV IN TROBENTE
POVEČAVA FOTOGRAFIJE POKOJNEGA
FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE POGREBA
OBJAVA OSMRTNIC V JAVNIH MEDIJIH
IZKOPI ŽARNIH IN KLASIČNIH JAM
UREJANJE POKOPALIŠČ IN GROBOV
VZDRŽEVANJE POSLOVILNIH VEŽIC
PREKOPI
NAGROBNI SPOMENIKI, KLESANJE IN ZLATENJE ČRK
OZVOČENJE PRI POGREBU, NOSAČI
UREDITEV DOKUMENTACIJE (matični urad)

ZAHVALA
Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
a v naših srcih
vedno boš ostal.
V 52. letu nas je zapustil

ZAHVALA
S smrtjo ni še vse končano,
preveč bi žalostno bilo,
telo je pokopano, duša pa živi,
je le odpotovala
v srečne večne dni.

Žalujoči vsi njeni
V 70. letu nas je zapustila draga žena, sestra, botra in
svakinja
ZAHVALA
Ob smrti očeta, dedija in brata

POGREBNIK, d. o. o.

Tončka Slapnik

Peter Ravnjak
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje
in sveče ter izraženo sožalje. Hvala g. župniku za opravljen
pogrebni obred, pevcem in trobentaču ter vsem, ki ste ga
imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
April 2015

ZAHVALA

roj. Kuhar, iz Šmartna v Tuhinju

Janeza
Škorjanca
(8. 8. 1939–9. 5. 2015)
smo dolžni zahvalo številnim, ki ste mu v življenju stali ob
strani, ga spoštovali in ga spremili na zadnji poti, predvsem
bližnjim sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem
Elektra Ljubljana, sošolcem, veteranom ter našim sodelavcem in prijateljem iz Občine Kamnik, športnih in kulturnih
društev ter uglednim kamniškim meščanom.
Hvaležni smo g. župniku za sv. mašo in spoštljivo slovo ter
delavcem Komunalnega podjetja Kamnik.
Sinova Aleš in Matej z družinama ter sestri in brat

ZAHVALA
Luč je izginila v temi
in z njo je ugasnilo življenje,
ki smo ga spoštovali,
ljubili ...
V 68. letu starosti nas je tiho in
nepričakovano zapustil

Janez Kodra

p. d. Udamkov Janko iz Črnega Vrha v Tuhinju

Ob boleči izgubi se zahvaljujem vsem in vsakemu posebej
za izrečena sožalja, besede tolažbe in vzpodbude, sveče, sv.
maše in cvetje. Hvala dr. Ahlinu in partonažnemu osebju za
obiske na domu. Iskrena hvala gospodu župniku mag. Simonu Lorberju, za lepo opravljen pogrebni obred, cerkvenim
pevcem iz Šmartna in sosedom. Hvala vsem, ki ste jo v tako
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Maj 2015

ZAHVALA
Bila si jeklena,
delala od jutra do večera.
A klonila si,
ker bila je bolezen močnejša kot ti.
Pogrešali te bomo vsi,
posebno sosedje iz Žebljarske poti.
(Kati)
Po težki bolezni nas je v 86. letu zapustila naša draga
sestra, teta in svakinja

Mara Tonin
iz Kamnika

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta,
dedija, tasta, brata in strica se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
stali ob strani. Zahvala dežurni ekipi Zdravstvenega doma
Kamnik, doktorju Borisu Kosu, diplomiranemu zdravstveniku Sandiju Sadnikarju in reševalcu Maticu Levingerju,
sosedom in sorodnikom. Zahvala g. župniku Nikolaju Štolcarju, vsem lovcem, pevcem, prijateljem in znancem. Hvala
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in izrekli sožalje.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste bili z nami v trenutkih žalosti in ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za cvetje, sveče in darovane svete maše. Iz srca hvala med. sestri Emi
za pomoč in nego v času bolezni, dr. Plavčevi, patronažni
službi ZD Kamnik in osebju Onkološkega inštituta. Hvala
Komunalnemu podjetju Kamnik, gospodu župniku Luku
Demšarju, pevcem kvarteta Krt in trobentaču. Ohranili jo
bomo v lepem spominu.

Vsi njegovi
Črni Vrh

Žalujoči vsi njeni
Maj 2015

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le ugasne luč življenja
V 79. letu se je tiho poslovil

Ludvik Kovačič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in nekdanjim sodelavcem za izrečena sožalja ter
skrbni sosedi Mileni za pomoč v zadnjih trenutkih življenja.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Maj 2015

ZAHVALA
V 90. letu je tiho odšel mož, oče,
dedek, pradedek, brat in stric

France
Jeran
Težko je razumeti, da ni več njegovega smeha, njegove
tople besede, ki nas je opogumljala in spodbujala. Nikdar
in nikoli več … Ostaja praznina. Veliko vas je bilo sorodnikov, prijateljev, sosedov, ki ste ga pospremili v tihi dom,
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter nam v težkih
trenutkih ponudili roko, iskrena hvala. Hvala pogrebni
službi Komunala Kranj, gospodu župniku za lep obred
in besede tolažbe, hvala Zvezi borcev Kamnik, gospodu
Koširju za ganljiv govor, hvala pevcem za čudovito zapete pesmi. Zahvaljujemo se kolektivu Filc, dr. Logarjevi in
sestri Marini, patronažni sestri Maji, Domu za starejše
občane Topolšica in Bolnišnici Topolšica, kjer so našemu
atu lajšali zadnje dneve življenja. Vsem skupaj še enkrat
hvala. V naših srcih bo živel naprej.
Vsi njegovi
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Pozdrav iz Kotla
Kamniški Mladinski center Kotlovnica tradicionalno zaključil sezono z že
10. Pozdravom iz Kotla.
Bojana Klemenc
Kamnik – Mladinski center
Kotlovnica Kamnik je v soboto, 23. maja, že desetič pripravil Pozdrav iz Kotla, s katerim
tradicionalno združujejo aktivnosti, ki potekajo v Kotlovnici in zaključujejo sezono
delovanja mladinskega centra. Mladinski festival, ki se je
v prvi vrsti zaradi zmanjšanja
finančnih sredstev preko

sezon iz večdnevnega dogajanja © skrčil© na en dan, je letos
zaradi dežja potekal na dveh
lokacijah. Pestro dogajanje,
na katerem so se tudi tokrat
prepletali kultura, glasba,
šport in seveda zabava, vedno
privabi številčne mlade Kamničane.
Aktivno, zabavno, poučno in
hrupno je bilo v prostorih
KIKštarterja, Kotlovnice in
Skejtparka v Alpremu. Skej-

terji so se zaradi dežja s skate
sessionom preselili v skejtpark Alprem, kjer so med
© furanjem© tudi odprli razstavo Jerneja Žankarja. Na KIKštarter vrtu je vodja MC Kotlovnica Rok Kosec pekel čevapčiče, skupina umetnikov je
izdelovala lovilce sanj, Matjaž
Jug pa je kar dvakrat z zanimivim predavanjem vsem zainteresiranim predstavil idejo
KIKštarterja. Vmes so se pri-

sotni pomerili v hitrostnem
sestavljanju rubikove kocke in
namiznem nogometu, prav
nasmejali pa v open micu s
stand up šalami. Razigran
večerni program so v Kotlovnici zaključili s koncerti kamniških skupin Veseli tobogan,
Spock Studios in Matter.
Vodja MC Kotlovnica Rok
Kosec povzema letošnje dogajanje: »Če potegnemo črto
pod končano sezono, je le-to
zaznamovala prenova in
zagon prostora za podjetništvo in coworking KIKštarter
in pa čedalje večja angažiranost mladine pri izvajanju
rednega programa na področju glasbe, delavnic in mobilnosti mladih preko programov Erasmus.«

Že tradicionalni Pozdrav iz Kotla so letos mladi Kamničani
začeli na KIKštarter vrtu z druženjem in delavnicami,
nadaljevali v skejt parku in zaključili s koncerti v Kotlovnici.

Festival treh tulipanov

ZAVAROVANJE
ZA TUJINO

Okuse Kamnika smo lahko tokrat okušali v Golf
Arboretumu, kjer so tipične jedi Kamnika in
okolice razvajale udeležence turnirja v golfu v
okviru Festivala treh tulipanov.

Zavarovanje z medicinsko asistenco
v času potovanja in bivanja v tujini.
Izognite se visokim stroškom zdravljenja v tujini.
Posebna ponudba:
družinski paket za Hrvaško in
letno zavarovanje Tujina Multitrip.

Foto: AB

Za več informacij nas lahko obiščete
na naši NOVI lokaciji v poslovalnici
v Kamniku, Ljubljanska cesta 4a.
tel.: 01/83 09 960.
Udeleženci golfskega turnirja se ponudbe stojnic na igrišču
niso branili. Z veseljem so okušali ponujene dobrote.
080 20 60
www.vzajemna.si

Alenka Brun

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
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www.peugeot.si

PEUGEOT 2008 IN 3008

DRUGAČEN POGLED NA SVET

Volčji Potok – Začetek maja
je v Golf Arboretumu prvič s
sloganom Golf, kulinarika
in tulipani potekal Festival
treh tulipanov, kjer je bil
drugi dan namenjen predvsem lokalni kulinariki in
turnirju golfa Okusi Kamnika hcp stableford. Na degustacijskih stojnicah so tako
brezplačno ponudili v pokušino jedi Okusov Kamnika.
Predstavila so se kamniška
turistična društva, Gostilna
Repnik, Terme Snovik z
restavracijo Potočka, hiša
slaščic Tarangela, nekaj
izbranih kamniških okusov

pa je bilo na voljo tudi v restavraciji Arboretuma.
V idiličnem okolju in s pogledom na Kamniško-Savinjske
Alpe Golf Arboretum velja za
enega najlepših golfskih
igrišč pri nas, Okusi Kamnika pa so eden prvih regijskih
kulinaričnih produktov v
Sloveniji. Med drugimi obsegajo trnič, kamniško kajžerco, tuhinjsko filo ... Zanimiva je kloštrska kremšnita iz
uršulinskega samostana, na
turnirju pa ste lahko poskusili tudi Tarangelino trničevo
princesko s trničem, vaniljevo kremo, ingverjem, oblito s
čokolado in okrašeno z naribanim trničem.

NOVI EURO 6 MOTORJI / BOGATA SERIJSKA OPREMA / BONUS 1.000 EVROV / KASKO 1 EVRO
* Bonus 1.000 evrov velja ob nakupu modelov 2008 in 3008 s pomočjo Peugeot ﬁnanciranja. Ponudba velja za peugeot 2008 in 3008 z bogato serijsko opremo do 31. avgusta 2015.
Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Peugeot
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT CROSSOVER

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00

KONCESIONAR LETA 2014

Mini kloštrske kremšnite in trničeve princeske so poskrbele
za sladke nasmehe udeležencev turnirja. / Foto: AB

