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Velika planina – Pet dni, od 
15. do 19. junija, so bile oči 
slovenskih ljubiteljev kole-
sarstva usmerjene v dirko 
Po Sloveniji, dolgo 792 kilo-
metrov. Četrta, predzadnja 
etapa, je zavila na Gorenj-
sko. Začela se je v Laškem in 
se po dobrih 152 kilometrih 
končala na Veliki planini. 
Kolesarji so bili tako znova 
na Kamniškem.  

Kraljevska etapa
Etapa je bila logistično velik 
zalogaj. Obetal se je pravi 
spektakel, saj je šlo za kralje-
vsko etapo. V zeleni majici 
vodilnega je bil Tadej Poga-
čar (UAE Team Emirates), 
najboljši kolesar na svetu. V 
karavani so bili kolesarji šti-
rih ekip svetovne serije, sed-
mih profesionalnih, desetih 
kontinentalnih in nacional-
ne ekipe Slovenije. To je bila 
etapa, ki si jo je v živo ogle-
dalo največ ljubiteljev kole-
sarstva, po ocenah organiza-
torjev kar 80 tisoč. Veliko jih 
je prišlo v Kamnik, na Črni-
vec in nato ob traso zadnjih 
kilometrov na Veliki planini. 
Pričakovali so zmago Poga-
čarja, a je etapo dobil njegov 
klubski kolega Rafal Majka. 
V zadnjih petih kilometrih 
zaključnega vzpona sta bila 
povsem dominantna in sku-
paj sta prečkala ciljno črto. 
Slovenski kolesar s Klanca 
pri Komendi je etapno zma-
go prepustil Poljaku, sam pa 
ohranil skupno vodstvo, ki 
ga je zadržal tudi po zadnji 
etapi s ciljem v Novem me-
stu. Zanj je bila to druga 
skupna zmaga na slovenski 
pentlji. »Za nami je čudovit 
dan. S Tadejem sva šla sku-
paj na zadnji klanec, nato pa 
mi je prepustil zmago. Zelo 
sem jo vesel, predvsem pa 
dobrega dela celotne ekipe. 
Vzdušje v Sloveniji je res 
odlično, ob cestah je zelo ve-
liko ljudi. V Komendi skoraj 
nismo videli drugega kot na-
vijače. Kolesarstvo je tukaj 
od leta 2017 zelo zraslo,« so 

bile besede zmagovalca Veli-
ke planine. Leta 2017 je bil 
tudi skupni zmagovalec dir-
ke. Za Pogačarja je bila dirka 
Po Sloveniji dober trening 
pred Tourom, ki se bo začel 
1. julija. Tam je cilj tretja za-
poredna skupna zmaga. Nad 
vzdušjem na celotni dirki in 
na Veliki planini je bil nav-

dušen. »Vzdušje je takšno, 
kot ga doživiš le na največjih 
dirkah. Fantastično! Hvala 
vsem, ki ste prišli. Z Rafa-
lom sva bila močna in to je 
dobra napoved za Dirko po 
Franciji,« je dejal. Četrta eta-
pa je bila zanj posebna, saj 
je trasa, preden je prišla v 
kamniško občino, peljala 

tudi skozi Komendo in nje-
govo domačo vas Klanec.

Slika iz Kamnika in Velike 
planine v svet
Več kot 40 destinacij je sku-
paj spisalo zgodbo in podo-
bo letošnje zelene kolesar-
ske pentlje v 28. izvedbi. 
Dirka je v svet ponesla glas o 

Sloveniji kot odlični destina-
ciji za aktivne počitnice s po-
udarkom na trajnosti. Velika 
promocija je bila tako tudi 
za Kamnik. Slika z dirke je 
šla v več kot 130 držav Evro-
pe, Azije, Afrike, Oceanije 
ter Srednjega vzhoda. Pokri-
valo jo je 140 novinarjev, 
med njimi tudi sodelavci ne-

katerih največjih svetovnih 
kolesarskih in športnih me-
dijev. K številkam dirke pre-
sežkov organizatorji dodaja-
jo še eno – 2100. Približno 
toliko ljudi je bilo vpletenih 
v organizacijo, daleč največ 
je seveda prostovoljcev, ki 
skrbijo za varen potek dirke.

Skupaj sestavili zgodbo
Zelo zadovoljen je bil tudi ka-
mniški župan Matej Slapar, 
ki je bil tudi v vlogi podelje-
valca. »Cilj kraljevske etape 
kolesarske dirke Po Sloveniji 
je rezultat sodelovanja. Še 
nekaj let nazaj je bila izvedba 
nepredstavljiva, pa vendar 
smo skupaj sestavili zgodbo. 
Z uvedbo parkirnin na parki-
riščih pod Veliko planino 
smo prišli do sistemskega 
vira sredstev za zagotovitev 
okrog 700 tisoč evrov za as-
faltiranje ceste, ki je v občini 
Luče, pa vendar vodi do obči-
ne Kamnik, do naše prelepe 
Velike planine. Zato iskrena 
hvala vsem sodelujočim,« je 
poudaril v zapisu na družbe-
nem omrežju.

Na Veliko planino, na cilju četrte etape dirke Po Sloveniji, so poti vodile množico kolesarskih 
navdušencev, ki so imeli kaj videti. Izjemno vzdušje je pohvalil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.

Kraljevska etapa

Maja Bertoncelj

Množica navijačev je na Veliki planini pozdravila Tadeja Pogačarja (desno), ki se je tik pred 
ciljem z Rafalom Majko takole dogovarjal o zmagovalcu etape. Zmago je prepustil Poljaku. 
/ Foto: Maja Bertoncelj

Kamnik – V letošnjem letu 
praznujemo 110-letnico gor-
ske reševalne službe na slo-
venskih tleh, ki se je začela z 
ustanovitvijo prve rešilne po-
staje v Kranjski Gori 16. juni-
ja 1912. Desetletje kasneje se 
je uradno začelo reševanje 
tudi na Kamniškem, že pre-
cej pred tem pa so že reševali 
domačini, lovci, gozdarji in 
drugi »gorjani«. Prva turistič-
na nesreča se je zgodila leta 
1895 v Planjavi in vedno večji 
obisk gora in posledično ne-
sreče so pokazale, kako nuj-
no je čim prej poskrbeti za 
organizirano reševanje.
Na pobudo Slovenskega pla-
ninskega društva je bila leta 
1922 v Stahovici ustanovlje-
na reševalna postaja, prvi re-
ševalci pa so bili štirje bratje 
– France, Tone, Peter in Loj-

ze Erjavšek iz Kamniške Bi-
strice. Postaja je sodila pod 
okrilje Kamniške podružnice 
Slovenskega planinskega 
društva, njen načelnik pa je 
postal Maks Koželj, ki je reše-
vanja tudi organiziral. Med 
prvimi gorskimi reševalci so 
bili še Franc Ajdovec, Franc 
Balantič, Jože Gradišek in Ja-
nez Kočar, nato pa tudi Peter 
Uršič, Andrej Šlebir in Pavle 
Kemperle. Kako je potekalo 
reševanje v teh prvih letih, ko 
telefonov še ni bilo in tudi ne 
primerne opreme, so člani 
Društva Gorska reševalna 
služba Kamnik prikazali na 
slavnostni akademiji ob sto-
letnici organiziranega gor-
skega reševanja na Kamni-
škem, ki so jo popestrili tudi 
z dramskimi prizori, branji 
literarnih odlomkov in okro-
glo mizo.

… sto let kasneje pa Društvo Gorska reševalna 
služba Kamnik šteje približno štirideset 
reševalcev, ki so kadarkoli pripravljeni priskočiti 
na pomoč. Svoj jubilej so počastili z umetniško 
prireditvijo Želja pomagati.

Začelo se je s 
štirimi brati …

Jasna Paladin
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OBČINSKE NOVICE

Gasilstvo živi s krajem

V Zgornjem Tuhinju z gasilci 
diha ves kraj, saj praktično ni 
hiše, kjer ne bi imeli gasilca. 
Temu primerno so v soboto, 
11. junija, zaznamovali tudi 
110-letnico PGD Zgornji Tu-
hinj.
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KULTURA

Simfoniki združeni že 
pol stoletja

Člani Simfoničnega orkestra 
Domžale - Kamnik so 50-le-
tnico delovanja in jubilejno 
leto, ki so ga začeli že z no-
voletnim koncertom, zazna-
movali še s slavnostno aka-
demijo v Domu kulture Ka-
mnik.
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MLADI

Priznanja za izjemne

Pred zasluženimi počitnica-
mi je župan Matej Slapar tra-
dicionalno sprejel učence 
kamniških osnovnih in sre-
dnjih šol ter Glasbene šole 
Kamnik, ki so izstopali po 
svojih odličnih ocenah.
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ŠPORT

Vaterpolisti podprvaki

Kamniški vaterpolisti iz eki-
pe Calcit Waterpolo so po 
tretjem mestu v pokalnem 
tekmovanju v letošnji sezoni 
osvojil še odlično drugo me-
sto v državnem prvenstvu.
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www.pohistvo-dabor.si

Kranjska cesta 3a, Kamnik

T: 01 831 04 81 I 051 399 577

www.pohistvo-dabor.si
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kuhinje Alples -  
poletni 20 % popust

 � 5. stran
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Gorski reševalci so reševanje s helikopterjem simulirali kar 
na odru Doma kulture Kamnik. / Foto: Tina Dokl

Dirka je v svet ponesla glas o Sloveniji kot 
odlični destinaciji za aktivne počitnice s 
poudarkom na trajnosti. Velika promocija je bila 
tako tudi za Kamnik. Slika z dirke je šla v več 
kot 130 držav Evrope, Azije, Afrike, Oceanije ter 
Srednjega vzhoda. Pokrivalo jo je 140 
novinarjev.
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Češnjice v Tuhinju – Tradici-
onalne spominske slovesno-
sti, ki je bila ob spomeniku v 
Češnjicah v nedeljo, 5. juni-
ja, se je udeležilo precej lju-
di, tudi podžupan Sandi Ur-
šič, predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik Igor Kanižar, Častna 
enota Slovenske vojske in 
zastavonoše ter predstavniki 
Veleposlaništva Združenih 
držav Amerike, saj se ob 
spomeniku vsako leto spo-
mnijo padlih partizanov, dr. 
Petra Držaja in tudi zavezni-
ških vojakov – vodje ameri-
ške vojne misije kapetana 
Charlesa Fisherja, dveh 
ameriških oficirjev, Juliusa 
Rosenberga in Ernsta 
Knotha, ter dveh britanskih 
oficirjev, majorja Mathewsa 
in poročnika Edwarda Par-
ksa, ki so v letih 1944 in 

1945 padli za svobodo v teh 
krajih.
Zbrani so sprva minuto mol-
ka namenili spominu na ne-
davno umrlega Borisa Pa-
horja, nato pa prisluhnili 
govornikom, med njimi tudi 
Marjanu Šarcu, ki se slove-
snosti redno udeležuje vsa 
leta, tokrat pa je prišel v vlo-
gi ministra za obrambo. 
»Vse slovesnosti, kakršna je 
tudi današnja, so žive priče 
grozot vojne, ki so se dogaja-
le tudi na tem območju. Vsa-
ka vojna je zlo in kdor je do-
živel vojno na lastni koži, 
zagotovo nikdar ne bo vojni 
hujskač. Vojno so vedno 
sprožali tisti, ki so bili skriti 
nekje po salonih in daleč od 
ljudi in so načrtovali, kako 
bodo spreminjali svet, v 
smrt, vojno in trpljenje pa 
pošiljali mlade fante. Tudi 
slovenski fantje so vse pre-
večkrat umirali za tuje inte-

rese. Danes smo lahko po-
nosni, da imamo Slovensko 
vojsko, ki se bo borila za Slo-
venijo in za mir, kajti mir je 
največja vrednota, ki jo lah-
ko gojimo. Vsako leto nas 
sprašujejo, zakaj se spet do-
bivamo, saj je vsako leto isto, 

nosimo zvezde, prapore. Ali 
ni čas, da se s tem konča? 
Ne, nikakor ne. Kajti dogod-
ki, ki jih doživljamo danes, 
nas opominjajo, da noben 
mir ni dobljen in zagoto-
vljen za vedno,« je med dru-
gim poudaril minister.

V Češnjicah v Tuhinju so pripravili slovesnost pri spomeniku padlim borcem in zavezniškim 
častnikom v drugi svetovni vojni. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Marjan Šarec.

Mir je največja vrednota

Jasna Paladin

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 

Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21, 20/22) v navezavi na 

298. in 338. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni 

list RS, št. 199/21) ter 50. člen Zakona o prostorskem načrtova-

nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 

76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/2017 – ZUreP-2, 199/2021 

– ZUreP-3) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 

št. 50/15, 20/17 in 61/19), 

OBČINA KAMNIK  

obvešča javnost, da je

javno razgrnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik 

št. 2 (v nadaljevanju SD OPN 2).

Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 24/2018 dne 14. 4. 2018. Razgrnjen dopolnjen 

osnutek SD OPN 2 je izdelala družba URBANIA d.o.o., Koseška 

cesta 8, 1000 Ljubljana, pod številko 043-3a-19.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 13. juni-

ja 2022 do vključno 18. julija 2022. Ogled je možen v pro-

storih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v 

ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 

12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času tra-

janja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki 

na spletni strani Občine Kamnik pod zavihkom Obvestila in ob-

jave/Javni razpisi in objave, na naslednji povezavi https://www.

kamnik.si/post/643999.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico da-

janja pisnih pripomb in predlogov. Obrazec za dajanje pri-

pomb in mnenj je dostopen na povezavi https://www.kamnik.

si/post/643999. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče 

zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpi-

šejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na 

naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, ali na elektron-

ski naslov obcina@kamnik.si.  Občina bo preučila vse pravoča-

sno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela sta-

lišča in jih objavila na spletni strani občine.

Zgornji Tuhinj – Športno 
igrišče pri Podružnični šoli 
Zgornji Tuhinj je bilo ta dan 
napolnjeno do zadnjega ko-
tička, krajani in obiskovalci 
pa so si najprej ogledali slav-
nostno gasilsko parado, v ka-
teri so ob ritmih Mestne 
godbe Kamnik in v družbi 
praporščakov sodelovali do-
mači gasilci in gostje iz dru-
gih gasilskih društev iz obči-
ne. Nato pa je sledila še slav-
nostna prireditev, ki so se je 
udeležili župan Matej Sla-
par, poslanec in tudi sam 
član društva mag. Matej To-
nin, predsednik KS Tuhinj 
Dejan Bajde, predstavniki 
gasilskih organizacij in dru-
gi gostje. Nagovoril jih je 
predsednik PGD Zgornji 
Tuhinj Matjaž Bajde. »Ob 
praznovanju 110-letnice 
PGD Zgornji Tuhinj nas mi-
sli vodijo nazaj, v tista leta, 
ko so naši predhodniki z že-
ljo pomagati sočloveku, z ve-
liko volje, truda in požrtvo-
valnosti zmogli ustanoviti 
gasilsko društvo. Na vsak na-
čin gasilstvo kroji naše ži-
vljenje, saj gasilsko društvo s 
številnimi aktivnimi člani in 
članicami diha in živi s kra-
jem. Elana za delo nam ne 
manjka, kar pričajo številne 
uspešno opravljene naloge, 
ki smo si jih zadali. Tako kot 
so pomembni trdni temelji 
stavbe, so prav tako po-
membni tudi trdni temelji 
društva, ki so jih člani skozi 
vseh 110 let dograjevali, ne-
govali in skrbno čuvali. Ži-

vljenje nas uči, da je nadvse 
pomembno medsebojno 
spoštovanje in razumevanje. 
Sto deset let delovanja je 
mejnik, ki pomembno zao-
krožuje obdobje in delo več 
generacij gasilcev, ki so bili 
predani gasilstvu v Zgor-
njem Tuhinju. Pri svojem 
delu so se srečevali tako z le-
pimi kot tudi težkimi trenut-
ki. A vendar, bili so močni, 
vztrajni, pogumni. Radi in z 
veseljem pa danes vsekakor 
nadaljujemo njihovo pleme-
nito delo z željo po novih in 
novih pridobitvah in uspe-
hih. Ker gre tok življenja in 
razvoj tehnike hitro naprej, 
se z njim pojavljajo tudi 
nove pridobitve in seveda 
tudi nevarnosti. Temu gasil-
ci danes namenjamo poseb-
no pozornost. Razvojna in 
ustvarjalna pot društva se 
kaže na izobraževalnem in 
tekmovalnem področju. V 

svoje vrste vključujemo mla-
de gasilce, velika večina ga-
silcev se nadalje izobražuje, 
saj se zavedamo, da je prav 
delo na operativnem podro-
čju nenehno podvrženo izo-
braževanju in usposabljanju, 
zato bodo naše sile tudi vna-
prej prvenstveno usmerjene 
k temu. Naj na tem mestu 
poudarim tudi odlično delo 
mentorjev in vseh tekmoval-
nih ekip. Odraz dobrega dela 
so številni pokali, ki jih ekipe 
prinašajo domov. Posodo-
bljen vozni park, na kar smo 
še posebno ponosni, nam ob 
usposobljenosti omogoča, da 
svoje delo opravimo kvalite-
tno in strokovno, predvsem 
pa nam ta skrajša pot do 
vseh, ki potrebujejo našo po-
moč. Prav je, da se na tem 
mestu v imenu Prostovoljne-
ga gasilskega društva Zg. Tu-
hinj in v svojem imenu is-
kreno zahvalim vsem našim 

podpornikom in simpatizer-
jem, predvsem pa zvestim 
krajanom krajevne skupno-
sti Tuhinj in drugim za izka-
zano finančno, materialno in 
moralno podporo ter zaupa-
nje v humanitarno dejavnost 
gasilcev in nadaljnji razvoj 
gasilstva v Tuhinju. Takega 
sodelovanja si želimo tudi v 
prihodnje,« je med drugim 
dejal.
Gasilce sta nagovorila tudi 
župan Matej Slapar in pod-
predsednik GZ Kamnik Jure 
Jemec, več o sami zgodovini 
društva pa je povedala tajni-
ca PGD Zgornji Tuhinj 
Cvetka Slapnik.
Podelili so tudi priznanja in 
odlikovanja članom društva 
za zasluge in delo na podro-
čju preventive, operative, 
vzgoje in usposabljanja ter 
druge organizacijske dejav-
nosti v prostovoljni gasilski 
organizaciji.

V Zgornjem Tuhinju z gasilci diha ves kraj, saj praktično ni hiše, kjer ne bi imeli gasilca. Temu 
primerno so v soboto, 11. junija, zaznamovali tudi 110-letnico PGD Zgornji Tuhinj.

Gasilstvo živi s krajem

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Tuhinj deluje že 110 let. / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Na Območni izpostavi Rdečega križa Kamnik spo-
ročajo, da imajo na letovanju, ki ga tudi letos organizirajo za 
otroke od 7. do vključno 15. leta starosti iz socialno šibkejših 
družin iz občin Kamnik in Komenda to poletje še nekaj pro-
stih mest. Otroci bodo po njihovi zaslugi na Debelem rtiču 
lahko uživali med 30. julijem in 6. avgustom, odhod in pri-
hod avtobusa pa bosta z glavne avtobusne postaje v Kamni-
ku. Zanje v Zdravilišču Debeli rtič pripravljajo prostočasne 
delavnice, tematske večere s plesom, ustvarjalne delavnice, 
športne in gibalne aktivnosti in drug zanimiv animacijski 
program. Letovanje je brezplačno, eden od pogojev pa je, da 
si druženja s sovrstniki na morju želi tudi prijavljeni otrok. 
Več informacij je objavljenih na spletni strani Območne iz-
postave Rdečega križa Kamnik. Izpolnjene prijave zbirajo do 
konca junija oz. do zapolnitve razpoložljivih mest v pisarni 
Rdečega križa v prvem nadstropju stavbe na Ljubljanski 1 v 
Kamniku, in sicer po predhodnem naročilu na telefon 08 20 
05 774. J. P.

Na letovanju Rdečega križa še prosta mesta

Jasna Paladin
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Tiskarsko središče, d. o. o; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2022 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 15. julija 2022, prispevke lahko 
pošljete najkasneje do četrtka, 7. julija 2022.

Minister za obrambo Marjan Šarec / Foto: Jasna Paladin
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Godič – Zadruga KIKštarter, 
Podjetniški klub Kamnik in 
Zavod za turizem in šport 
Kamnik so pretekli konec te-
dna v Slovenia Eco Resortu v 
Godiču organizirali drugi 
Vseslovenski turistični star-
tup vikend. Po celotnem 
koncu tedna piljenja idej se 
je pred strokovno komisijo 
predstavilo šest ekip. Zma-
gale so Andreja Košir, Katja 
Klemenčič in Klavdija Hri-
bar z idejo Gozdna doživetja 
na Kamniškem. Zamislile 
so si t. i. gozdne kopeli oz. 
sprostitvene sprehode v goz-
du, poslušanje in snemanje 
zvokov gozda ter gozdno 
jogo. Idejo so podkrepile z 
dejstvi, da sprostitvene aktiv-
nosti v gozdu delujejo anti-
stresno, tovrstna doživetja 
pa Andreja, ki sicer prihaja z 
Jezerskega, že preizkuša na 
trgu.
Drugo mesto je pripadlo 
Dejanu in Margariti Mitro-
vič, ki sta se pred kratkim iz 
Londona preselila v Sloveni-
jo in stavita na idejo, ki sta 
jo poimenovala Plant Hun-
ters. Udeležencem bi ponu-
dila izkušnjo nabiranja div-
jih rastlin in hrane, od gob 
do jagodičevja, v gozdovih, 
ki bi jo nato začinila še s ku-
linarično delavnico, vse sku-
paj pa zapakirala v lično em-
balažo.
Tretje mesto je pripadlo Ma-
teji Aleksandri Kegel in Ale-
šu Kralju, ki sta predstavila 
idejo t. i. Energy Escape 
Rooma po sledeh mamuta. 
Med produkti, ki bi jih po-
nudili je tudi mobilni esca-

pe room (soba pobega), na-
menjen zaposlenim v 
podjetjih, razvijali pa bi tudi 
celodnevna in večdnevna tu-
ristična doživetja.
Zmagovalke so prejele na-
grado 1200 evrov, drugouvr-
ščenima je pripadlo 500, za 
tretje mesto pa so organiza-
torji podelili 300 evrov na-
grade. Vsi sodelujoči pa so 
si zagotovili tudi možnost 
sodelovanja na razpisu Ob-
čine Kamnik za podporo 
najboljšim poslovnim ide-
jam s področja turizma, na 
katerem je na voljo 25 tisoč 
evrov.
V Termah Snovik pa so do-
datno podelili še nagrade za 
turistične ideje, ki bi pose-
bej prispevale k nadgradnji 
turizma v Tuhinjski dolini 
in termah. Tudi v tem delu 

so komisijo najbolj prepri-
čala Gozdna doživetja na 
Kamniškem. Drugo mesto 
je zasedla ekipa, ki se je 
predstavila z idejo The ro-
mantic Moments. Gre za 
plavajočo platformo, splav, 
na katerem lahko gostje sre-
di jezera ali bazena uživajo v 
večerji, splav pa lahko upra-
vljajo sami. Tretje mesto pa 
je tudi v tem pogledu zase-
dla ekipa z idejo mobilnega 
escape rooma.
Na Startup vikendu je sicer 
sodeloval še Boštjan Zarnik, 
ki se je predstavil z banani-
nim vinom, alkoholno pija-
čo, ki je pri nas še dokaj ne-
znana, v tujini pa že 
pridobiva prepoznavnost, 
Maja Brula, Anja Stare in 
Boštjan Štorman pa so se 
predstavili z mobilnim well-

nesom, leseno konstrukcijo 
s savno na trda goriva, vročo 
kopeljo in masažno kadjo, 
ki jo je enostavno mogoče 
postaviti kjerkoli.
Kot je ob koncu dogodka po-
vedal Matjaž Jug, tudi eden 
od članov žirije, ima vseh 
šest idej potencial za uspeh, 
ta pa je odvisen tudi od za-
gnanosti udeležencev: »Ta 
konec tedna ste se naučili 
marsikaj novega in tudi tek-
movali med seboj, a pravi 
startup vikend se bo začel 
šele jutri, ko boste razmisli-
li, ali je bila to za vas le obli-
ka zabave ali pa bi iz ideje 
zares radi ustvarili posel. Za 
to imate vsi možnost, men-
torji, ki ste jih spoznali, pa 
vam bomo seveda na voljo, 
da nas pocukate za rokav in 
vprašate za nasvet.«

Aleš Senožetnik

Udeleženci tokratnega Startup vikenda / Foto: Aleš Senožetnik

Na drugem Vseslovenskem turističnem startup vikendu so udeleženci iskali ideje, ki bi dale še 
dodaten pospešek kamniškemu turizmu.

Šest idej za turizem

Kamnik – Pobudo za posvet 
je podala Alla Stupar, Ukra-
jinka, ki v Kamniku živi že 
pet let, saj je poročena s Slo-
vencem. »Kot prostovoljka 
beguncem iz Ukrajine po-
magam že več mesecev in 
redno se obračajo name s 
konkretnimi težavami in 
vprašanji. Pomagam jim 
tudi pri učenju slovenščine, 
pri pravnih vprašanjih, saj 
sem po izobrazbi pravnica, 
in pri iskanju dela. Večina 
beguncev se namreč želi 
vključiti v družbo in biti ko-
ristni, ne nazadnje jih tudi 
sama nenehno spodbujam k 
temu. Morajo namreč vede-
ti, da jih je Slovenija sprejela 

odprtih rok in jim tudi fi-
nančno pomaga, a ta pomoč 
ne bo večna, zato si morajo 
urediti status, si poiskati 
službe, se naučiti jezika in 
poiskati stanovanja. Medna-
rodna zaščita jim bo potekla 
in takrat bodo Slovenijo mo-
rali zapustiti ali pa postati 
samostojni. Veliko je ta-
kšnih, ki si tukaj želijo osta-
ti, nadaljevati svojo podjetni-
ško pot ali začeti novo – šte-
vilni druge izbire niti nima-
jo, saj so njihovi domovi po-
rušeni, veliko pa si jih seve-
da želi tudi vrniti domov,« 
nam je povedala Alla Stupar, 
ki se je povezala z lokalnimi 
in državnimi institucijami 
in v Kamnik na posvet pova-
bila Ukrajince iz cele Slove-

nije. Zbralo se jih je nekaj 
manj kot sto.
»Vse odkar se je začela vojna 
v Ukrajini, v Kamniku zbira-
mo pomoč za begunce. 
Upam, da se vsi tisti, ki ste 
prišli k nam, počutite dobro, 
predvsem pa, da se bo ta 
morija čim prej končala in 
se boste lahko vrnili domov. 
Do takrat pa vam želimo po-
nuditi vse potrebne informa-
cije za samostojno pot in 
morda tudi nov začetek,« je 
zbrane nagovoril župan Ma-
tej Slapar in jih pozval, naj 
se za vse osnovne informaci-
je obrnejo na državo (080 41 
42, info.ukrajina@gov.si). 
Poveljnik Civilne zaščite Ka-
mnik mag. Matjaž Srša jim 
je predstavil, kako povezuje-

jo različne ustanove, da vsa 
potrebna pomoč kar najhi-
treje pride do njih, ravnatelj 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik dr. 
Branislav Rauter pa sloven-
ski šolski sistem, pogoje za 
obiskovanje osnovnih šol in 
tudi njihovega srednješol-
skega centra in izobraževa-
nje odraslih. Številne upo-
rabne informacije je 
zbranim predstavila Katari-
na Štrukelj, direktorica Ura-
da vlade Republike Slovenije 
za oskrbo in integracijo mi-
grantov.
Udeleženci posveta so imeli 
številna konkretna vpraša-
nja, kar dokazuje, da infor-
macij ni dovolj, zato bodo 
podoben posvet še ponovili.

Jasna Paladin

Voščilo in vabilo  
župana Občine Kamnik  
Mateja Slaparja na proslavo ob 
dnevu državnosti

Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani,

dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob 31. obletnici razgla-

sitve samostojne Republike Slovenije. Hrabro braniti meje 

naše države in v ekipnem duhu ter z vztrajnostjo uresničiti 

tisočletne želje ni bila lahka naloga. Hvaležni moramo biti 

številnim organizacijam in posameznikom, ki so v osamos-

vojitveni vojni branili in obranili našo Slovenijo. Tudi s sloves-

nostmi moramo izkazovati spoštovanje do dejanj in zmag, ki 

so nam jih priborili naši predniki, zato vljudno vabljeni, da se 

nam ob dnevu državnosti v čudovitem okolju Mekinjskega 

samostana pridružite v soboto, 25. junija 2022, ob 20.30, 

kjer bomo misli in besede namenjali predvsem naši drago-

ceni Sloveniji. Ob Mestni godbi Kamnik bomo program obo-

gatili tudi s kamniškimi kulturnimi ustvarjalci.

Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob 31-let-

nici naše države Slovenije z mislijo Ivana Cankarja: »Kdor 

ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli 

obseže vso; ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar 

bo ljubil kdaj pozneje.«

Vaš župan Matej Slapar

Kamnik – Preteklo leto se je 
tudi Občina Kamnik pridru-
žila projektu Prostofer, ki sta-
rejšim občanom omogoča 
lažjo dostopnost do zdravni-
ške oskrbe, brezplačne prevo-
ze do javnih ustanov, trgovin-
skih centrov ipd. Vsi tisti, ki 
potrebujete prevoz, pokličite 
na brezplačno številko 080 
10 10. Gre za prostovoljski 
projekt, saj prevoze opravlja-
jo starejši prostovoljci, ki so 
se minuli teden zbrali na pri-
jetnem druženju. Za ves trud 

se jim je zahvalil župan Ma-
tej Slapar, in sicer: Danici 
Sentič, Antonu Pančurju, 
Egidiju Merčunu, Francu Že-
raku, Slavku Ložarju, Petru 
Kališniku, Tatjani Kovač, 
Francu Herletu, Stojanu Lis-
jaku, Antonu Homarju, Ga-
brijeli Drolc, Bogomilu Luka-
nu in Primožu Centi. Prosto-
voljci bodo podobno srečanje 
ponovili jeseni.
Voznice in voznike, ki bi se 
še želeli pridružiti projektu, 
vabijo, da to sporočite Katji 
Vegel na 01/831 81 42 ali  
katja.vegel@kamnik.si.

Jasna Paladin

Zahvala prostovoljcem 
Prostoferja

Vojna v Ukrajini še vedno traja in v občini Kamnik je zatočišče našlo približno sto beguncev. Ker se 
številni pri nas ne znajdejo, ne želijo pa le stati križem rok, so v Domu kulture Kamnik na pobudo 
tukaj živeče Ukrajinke organizirali posvet, kjer so jim predstavili vse potrebne informacije.

Številni pri nas želijo ostati
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Kamnik – Občina Kamnik, 
Društvo gorska reševalna 
služba Kamnik, Združenje 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik in krajevni odbor Ka-
mnik center vabijo na spo-
minsko svečanost, ki bo v 
četrtek, 30. junija, ob 18. uri 
pri spomeniku (fontani) na 
Trgu talcev v središču Ka-
mnika. Spomnili se bodo 
dogodkov pred osemdeseti-
mi leti, ko so na ta dan Nem-

ci na tem mestu obesili 
osem talcev, med njimi tudi 
tri gorske reševalce iz takra-
tne Gorske reševalne službe 
Kamnik. Zbrane bodo nago-
vorili župan Matej Slapar, 
predsednik Združenja bor-
cev NOB Kamnik Igor Kani-
žar in slavnostni govornik 
Cene Griljc, dolgoletni gor-
ski reševalec. Povezovalec in 
recitator bo Goran Peršin, v 
programu pa bodo sodelova-
li tudi pevci DKD Solidar-
nost. 

Spominska svečanost 
na Trgu talcev

Jasna Paladin
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Mnenje občinske svetnice

Pisalo se je leto 2018, ko sem 
bila izvoljena v Občinski svet 
Občine Kamnik. Bila sem ve-
sela izvolitve in dejstva, da 
tudi mladi dobimo priložnost, 
da soodločamo in delamo v do-
brobit vseh občanov in občank. 
Hkrati pa sem ob izvolitvi ču-
tila težo odgovornosti, ki so mi 
jo nehote ali hote naložili vo-
livci in volivke. Sedaj, ko gre 
mandat h koncu in se ozrem 
nazaj, sem ponosna, da sem 
lahko del lokalne politike.
Po mojem mnenju je najpo-
membnejši projekt tega man-
data zagotovo začetek gradnje 
nove Osnovne šole Frana Al-
brehta. Nova in moderna 
osnovna šola se je dolgo oblju-
bljala, zato sem vesela, da se je 
gradnja končno začela. Reali-
ziran bo projekt, ki ima po-
membno vrednost in vlogo 
tudi za prihodnje generacije.
Omeniti velja številne obnove 
cestnih odsekov, ki jih v za-
dnjih treh letih in pol res ni 
bilo malo. Med pomembnejše 
obnove po mojem mnenju za-
gotovo sodi odsek na kamniški 
obvoznici, pa tudi odsek od 
Šmartnega do Laz ter odsek 
čez prelaz Kozjak v Tuhinjski 
dolini. Med drugim je bila ob-
novljena tudi cesta skozi nase-
lje Podgorje. K večji varnosti 
vseh udeležencev v prometu 
zagotovo prispeva urejeno kri-
žišče državnih cest Kamnik–
Stahovica. Urejeno je bilo 
mnogo šolskih poti, med dru-
gim v Šmartnem v Tuhinju, 
Nevljah in na Perovem. Zgra-
jenih je bilo veliko pločnikov, 
mednje sodita pločnika skozi 
Srednjo vas ter med Virom in 
Markovim. Proti Termam 
Snovik je bila vzpostavljena 

javna razsvetljava. Za boljšo 
varnost kolesarjev bo poskr-
bljeno v prihodnje, ko bodo 
dokončane kolesarske poti pro-
ti Godiču in proti Ljubljani, ki 
se že pospešeno gradijo. Na 
tem mestu bi lahko dodala še 
dolg spisek del, kaj vse je bilo v 
tem mandatu narejenega na 
področju varnosti v prometu.
V samem mestnem jedru je bil 
obnovljen Glavni trg, kar je 
vsekakor dobrodošlo tako za 
občane kot za turiste. Obno-
vljen je bil Stražni stolp na 
Malem gradu. V letošnjem 
letu bo dokončana skulptura 
mamuta. Skulptura bo stala 
na odlični lokaciji ob Kamni-
ški Bistrici ob avtobusni posta-
ji.
K boljšim razmeram za šport 
v naši občini bo zagotovo pri-
pomogel obnovljeni Športni 
park Virtus – nogometno igri-
šče z umetno travo.
Vse to in še več dejanj priča o 
tem, da gre h koncu uspešen 
mandat občinskega sveta in 
župana. Zelo sem vesela, da 
skrbimo za razvoj celotne ob-
čine, torej za napredek in var-
nost na območju vseh 22 kra-
jevnih skupnosti. To pomeni, 
da tudi občani zunaj mesta 
Kamnik nismo pozabljeni – 
in prav je tako.

Vstop mlade 
svetnice v politiko
Cvetka Slapnik, 
svetnica NSi

Kamnik – V začetku maja je v 
Litiji potekala seja Skupščine 
LAS Srce Slovenije, na kateri 
so člani izvolili nove predstav-
nike v organe lokalne akcij-
ske skupine. Gre za posame-
znike, ki bodo vodili delova-
nje in razvoj LAS v nasle-
dnjem triletnem mandatnem 
obdobju.Podpredsedniška 
funkcija je bila zaupana Do-
mnu Virantu, Boris Ravbar, 
Ivan Hribar in Jože Korošec 
so bili izvoljeni v Razvojni 
svet LAS, Barbara Strajnar pa 
v Nadzorni odbor LAS.Kot 
poudarjajo v LAS-u, lahko kot 
član sodeluje vsak, ki želi, kar 
bo še posebej aktualno ob pri-
pravi strategije lokalnega ra-
zvoja za novo programsko ob-
dobje 2023–2027, ki je pred 

nami, in bo podlaga za nove 
javne razpise za nepovratna 
sredstva. Trenutno so iz Ka-
mnika člani LAS Srce Slove-
nije Občina Kamnik, Zavod 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik, Javni zavod za kul-
turo Kamnik, Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Ka-
mnik, Arboretum Volčji Po-
tok, Vrtec Antona Medveda 
Kamnik, Terme Snovik, 
družba V D, Zadruga KI-
Kštarter, nosilca dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji Domen 
Virant in Jože Korošec, Inšti-
tut za gozdno pedagogiko, 
Sadjarsko-vrtnarsko društvo 
Tunjice, Turistično društvo 
Gora Sv. Miklavž, Turistično 
društvo Kamn'k, Turistično 
društvo Tuhinjska dolina, 
Folklorna skupina Kamnik in 
Jamarski klub Kamnik.

V LAS izvoljeni novi 
predstavniki Občine

Dvig kvalitete življenja v obči-
ni Kamnik je bil moj osebni cilj, 
ko sem stopal v politiko. Po 
osmih letih v občinskem svetu 
se oziram nazaj predvsem na 
zadnji dve leti, ko sem oprav-
ljal funkcijo podžupana, da bi 
ugotovil, ali smo na pravi poti, 
ali nam je v večji meri uspelo.
Vsak prvi mandat je za novo 
ekipo težak, a pri pregledu 
opravljenega dela in izvede-
nih projektov lahko rečem, da 
smo na pravi poti, saj smo 
izpolnili pričakovanja, izvedli 
večino zastavljenih ciljev in 
prepričan sem, da je za občan-
ke in občane življenje v Kam-
niku boljše.
Ureditev nekdanjih industrij-
skih ter že vrsto let zapuščenih 
in neurejenih območij, kot so 
zemljišča v Smodnišnici, Utoku 
in območje t. i. Klavnice, so bila 
ena od prioritet na področju 
izvajanja izvedbene prostorske 
politike. V Smodnišnici smo 
uspeli zaustaviti drveči vlak 
razdrobljene razprodaje zem-
ljišč. Lahko rečem, da se je to 
zgodilo precej prepozno, a mi 
smo to storili takoj, ko smo 
imeli priložnost. Kakšna poteza 
je bila odkup zemljišč in infras-
trukture, se verjetno danes ne 
lastniki preostalih zemljišč v 
Smodnišnici in ne občani Kam-

nika ne zavedamo. Pozitivnih 
učinkov se ljudje ne zavedamo 
takoj, če ne bi bili uspešni pri 
odkupu še zadnjega komplek-
sa zemljišč, ki občini zagotavlja 
aktivno vlogo na tem območ-
ju, drugim lastnikom predstav-
lja varnost, občankam in obča-
nom pa daje upanje, da bo 
nekoč drugače, lepše, bolje, pa 
bi bile negativne posledice 
občutne precej prej.
Podobno je s kompleksom 
nekdanjega poslopja družbe 
Meso Kamnik, ki ga je občina 
odkupila letos in bo s prenovo 
zagotovila varnejšo in lepšo 
podobo predela ob Kamniški 
Bistrici na samem vstopu v 
mesto.
S prenovo infrastrukturnih 
objektov občina skrbi za izbo-
ljšano varnost in dvig kvalitete 
oskrbe prebivalcev. Samo v 
lanskem letu je bilo asfaltira-
nih več kot tri tisoč metrov 
občinskih cest, v KS Nevlje je 
bilo z gradnjo pločnikov in 
ukrepov za umirjanje prometa 
poskrbljeno za izboljšanje 
prometne varnosti, letos bos-
ta zgrajeni kolesarska in peš-
pot od Godiča do Mengša oz. 
Ljubljane.
Z izgradnjo nogometnega 
igrišča z umetno travo na Vir-
tusu, prenovo atletske steze 
pri OŠ Marije Vere in športne-
ga igrišča na Gozdu smo zače-
li novo poglavje pri obnovi 
športne infrastrukture, ki mu 
sledijo sezonsko nadkritje 
bazena z balonom, skatepark 
in grbinasti poligon.
Po jutru se dan pozna, dan, ki 
prihaja.

Bogdan Pogačar, vodja svet-

niške skupine NSi Kamnik

Štejejo dejanja

Kamnik – Komisija za prepre-
čevanje korupcije (KPK) je v 
povezavi s poslovanjem med 
Občino Kamnik in trgovin-
skim podjetjem Gumiks na 
začetku leta 2020 pred dnevi 
objavila, da je v konkretnem 
primeru Občina Kamnik na-
ročala blago (zaščitne maske) 
pri podjetju, s katerim je la-
stniško in upravljavsko pove-
zana občinska svetnica, s či-
mer je Občina Kamnik kršila 
absolutno prepoved poslova-
nja. »Konkreten primer po-
slovnega sodelovanja je posto-
pek klasičnega naročanja 
blaga, ki pa ne sodi pod pogoj-
no dovoljeno poslovanje po 
zakonu o integriteti in prepre-
čevanju korupcije. Dejstvo, da 
se je občinska svetnica izločila 
iz celotnega postopka izbire 
ponudnika, je nerelevantno, 
saj je bila podana absolutna 
prepoved poslovanja med ob-
čino in podjetjem Gumiks. 
Prav tako sklenitev posla v iz-
rednih razmerah (pandemija 
covida-19) ne more biti izgo-
vor za sklenjen posel, saj tudi 
izredne razmere ne upraviču-
jejo poslovanja organa s su-
bjektom, s katerim ima ta or-
gan vzpostavljeno absolutno 
omejitev poslovanja,« so pou-
darili na KPK.
Podrobno pojasnilo na dese-
tih straneh je že pred dvema 
letoma podal tudi župan Ma-
tej Slapar. Kako pa komentira 
zadnje ugotovitve KPK?
»Dejstvo je, da zaščitnih sred-
stev ob začetku epidemije ni 
bilo na zalogi nič. Niti repu-
bliški štab in druge državne 
institucije, ki bi morale ne-
mudoma ukrepati in odreagi-
rati, niso bile sposobne zago-

toviti tovrstne opreme niti za 
lastne potrebe, kaj šele za šir-
šo uporabo. Okoliščine so ta-
krat pogojevale takojšnje nuj-
no ukrepanje lokalne oblasti. 
V primeru, ko sta bila na koc-
ki ohranitev človeških življenj 
in varovanje zdravja ljudi, po-
leg tega pa nihče ni vedel, 
kako se bo epidemija razvila 
in kako smrtonosna bo, smo 
kupili vse, kar se je na trgu 
dalo dobiti takoj. Službe zašči-
te, reševanja in pomoči so bile 
brez zaščitne opreme, pred-
vsem zdravstvo, ohranjanje 
zdravja pa je naša nesporna 
dolžnost, poleg tega pa tudi 
zahteva, ki smo jo dobili, da v 
najtežjih trenutkih lokalne 
skupnosti zagotovijo ustrezno 
opremo. Na lokalni ravni smo 
angažirali vse razpoložljive 
potenciale in še enkrat bi na-
redil popolnoma enako. To-

rej, zaščitno opremo bi kupil 
od svetnice, da bi zavaroval 
naše občanke, občane, zdrav-
nike in vse, ki so takrat maske 
potrebovali. Takoj ko smo iz-
vedeli, da gre za podjetje, ki je 
v solasti svetnice, smo pogod-
bo razdrli, kar je bilo doba-
vljenega, smo plačali, preo-
stalega dela pa nismo 
dobavili in niti plačali,« nam 
je odgovoril župan Matej 
Slapar.

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, 
da je Občina Kamnik pri nakupovanju zaščitnih 
mask od podjetja Gumiks kršila omejitev 
poslovanja.

Občina kršila 
protikorupcijski zakon

Jasna Paladin

Kamnik – S prošnjo po do-
naciji laringoskopa s kame-
ro, pripomočka pri težki in-
tubaciji za paciente s 
poškodovanimi čeljustmi in 
drugimi poškodbami glave, 
ki so med vojno v Ukrajini 
žal precej pogoste tako med 
vojaki kot civilisti, se je na 
Rdeči križ Kamnik obrnil 
zdravnik Rostislav Gubič, 
Ukrajinec, ki že dvanajst let 
živi in dela v Sloveniji, in ta-
koj naletel na posluh nedav-
no preminulega dr. Aleksan-
dra Dopliharja in sekretarja 
Rdečega križa Kamnik Vik-
torja Mikeka. Rdeči križ Ka-

mnik se je nato obrnil še 
Občino Kamnik in skupaj so 
zagotovili potrebnih 2600 
evrov za nakup te sodobne 
in priročne naprave.
»V občini Kamnik že vse od 
začetka vojne zbiramo po-
moč in na različne načine 
pomagamo beguncem in 
prizadetim v vojni in tudi za 
to donacijo smo našli denar 
v okviru postavke za huma-
nitarno pomoč,« je ob preda-
ji donacije v ponedeljek, 20. 
junija, povedal župan Matej 
Slapar.
Napravo bo Rostislav Gubič 
v Klinično bolnišnico Lvov 
dostavil v najkrajšem mo-
žnem času.

Laringoskop s kamero, ki so ga kupili z denarjem Rdečega križa Kamnik in Občine Kamnik, bodo 
poslali v bolnišnico v Ukrajino.

Podarili so laringoskop

Jasna Paladin

Župan: »Okoliščine so 
takrat pogojevale 
takojšnje nujno 
ukrepanje lokalne 
oblasti. še enkrat bi 
naredil popolnoma 
enako.«

Rostislav Gubič, župan Matej Slapar in sekretar Rdečega križa 
Kamnik Viktor Mikek pri predaji donacije / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Nujna sanacija pobočja na Malem gradu, potrebna 
zaradi porušitve dela zidu, še vedno poteka, zato je tudi par-
kirišče pri Kavarni Veronika še vedno zaprto. Po zastavljenem 
planu bodo dela predvidoma zaključena do konca julija. J. P.

Dela na malograjskem hribu še potekajo
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Z umetniško prireditvijo Že-
lja pomagati, ki jo je ob slav-
nostni akademiji ob 100. 
obletnici ustanovitve Gorske 
reševalne službe Kamnik za-
snovala Mojca Volkar Trobev-
šek, so gorski reševalci, ki jih 
sicer poznamo po nesebično-
sti, moči, hitrosti in usposo-
bljenosti, prikazali tudi svojo 
ustvarjalno moč. Nasmejali 
so z odlično odigranima pri-
zoroma reševanja pred stoti-
mi leti in danes ter nam dali 
misliti ob branju odlomkov 
zgodb z reševanj, ki so se do-
taknila tudi njih. Še več njiho-
vih zgodb bomo lahko pre-
brali zborniku, ki ga bodo ob 
letošnjem jubileju izdali 
predvidoma septembra.
»Danes telefoni pojejo, da je 
veselje, in novica o nesreči re-
ševalce doseže v trenutku. 
Napredek je silovito spreme-
nil delo gorskih reševalcev in 
potek reševalnih akcij, tudi 
možnost preživetja ponesre-
čenih, a narava dela se ni 
spremenila – gorski reševalec 
še vedno vstane od kosila ali 
sredi noči in odide reševat ne-
znane ljudi. Vodi ga ista sila, 
kot je pred sto leti vodila bra-
te Erjavšek in njihove nasle-
dnike – želja pomagati,« je 
dejala Mojca Volkar Trobev-
šek, ki je delo gorskih reševal-
cev zbranim približala tudi v 
pogovoru s Cenetom Grilj-
cem, Janezom Koscem, Jer-
nejem Laniškom, Ireno Mu-
šič Habjan in Matejem 
Ogorevcem.
Prisotne so nagovorili mag. 
Stanislav Lotrič, namestnik 
generalnega direktorja Upra-
ve Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje, dr. Gregor 
Dolinar, predsednik Gorske 
reševalne zveze Slovenije (ka-
mniškim reševalcem je ob ju-
bileju podaril simbolično da-
rilo – stometrsko vrv) in 
župan Matej Slapar, ki je dru-
štvu podelil svečano plaketo. 
Vsi po vrsti so se gorskim re-
ševalcem zahvalili za njihovo 
plemenitost in zagotovili, da 
se bodo še naprej trudili, da 

bodo za svoje delo imeli kar 
najboljše pogoje.
O jubileju je spregovoril tudi 
slavnostni govornik, predse-
dnik Društva GRS Kamnik 
Srečo Podbevšek, ki je večino 
svoje energije v zadnjih letih 
namenjal temu, da bodo ka-
mniški gorski reševalci še le-
tos dobili svoje prostore. »Od 
prvih začetkov reševanja, ko 
je bila osnova mukotrpno in 
fizično izčrpavajoče ter nevar-
no spravljanje ponesrečencev 
do doline, kamor je lahko pri-
šel pomagat zdravnik, se je 
postaja razvila do današnjega 
stanja, ko moderen stroj pri-
pelje medicino k ponesrečen-
cu in je ponesrečenec lahko 
prej v bolnici kakor reševalec 
peš v dolini pri avtomobilu, 
pa če še tako hitro teče. Gore 
pa ostajajo take kot nekoč. 
Lepe, a še vedno mnogokrat 
nevarne, nepredvidljive, mor-
da celo z manj ledu pozimi, 
pa na drugi strani z drugačni-

mi, novimi pastmi. Ponesre-
čenci pričakujejo hitre odziv-
ne čase in vedno višji nivo 
reševanja ne glede na okoli-
ščine. Še posebej zdaj, ko mo-
bilni telefoni sicer zelo poma-
gajo pri določanju lokacije 
ponesrečenega in dejanskega 
stanja na terenu. To pa seve-
da ne spremeni dejstva, da se 
intervencija takrat šele zares 
začne, saj je treba poškodo-
vanca oskrbeti in transporti-
rati v dolino v zdravstveno 
oskrbo. Veseli nas, da ljudje 
spoznavajo naše delo in nas 
podpirajo pri naših prizade-
vanjih. Zato verjamemo v na-
daljnjo prihodnost društva, 
tako kakor so naši prvi gorski 
reševalci verjeli, da delajo 
prav,« je poudaril in napove-
dal, da bodo društvene pro-
store na območju nekdanje 
smodnišnice uredili v center, 
namenjen vsem, ki bi se žele-
li varneje pridružiti uživanju 
naravnih lepot.

Začelo se je s 
štirimi brati ...

Mojca Volkar Trobevšek, Cene Griljc, Janez Kosec, Jernej Lanišek, Irena Mušič Habjan in 
Matej Ogorevc/ Foto: Tina Dokl

Kamnik – Člani Podjetniške-
ga kluba Kamnik so na svoji 
osmi skupščini, na kateri so 
se sestali v začetku junija, za 
predsednika kluba soglasno 
potrdili Uroša Raka, direk-
torja in solastnika podjetja 
Koles. Na tem mestu je za-
menjal Ivana Hribarja (svoj 
enoletni mandat je nekoliko 
podaljšal), ki bo v priho-
dnjem letu opravljal dolžno-
sti podpredsednika. V Podje-
tniškem klubu Kamnik je 
združenih že 64 podjetij iz 
Kamnika in njegove okolice.

Jasna Paladin

Novi predsednik 
Podjetniškega kluba Kamnik

ODDAJTE SVOJE ODPADKE  
V ZBIRNI CENTER SUHADOLE
Občanke in občani občine Kamnik lahko odpadke, ki nastajajo v vašem 

gospodinjstvu, v času njegovega obratovanja oddate tudi v Zbirni center 

Suhadole. Gre za sodoben zbirni center, v katerem poteka ločeno zbiranje 

odpadkov v 19 kovinskih kontejnerjih in drugi embalaži za zbiranje različnih vrst 

odpadkov. Oddaja večine odpadkov je za gospodinjstva brezplačna, proti plačilu 

pa jih lahko oddajo tudi pravne osebe iz občine Kamnik.

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE  

V ZBIRNI CENTER SUHADOLE

V Zbirnem centru Suhadole sprejemamo naslednje odpadke:

•	 papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo,

•	  plastiko (gospodinjska plastika, CD, DVD, plastične igrače …) in plastično 

embalažo,

•	 les in leseno embalažo,

•	 kovine (železne, barvne, zlitine, injekcijske igle …) in kovinsko embalažo,

•	 sestavljeno, mešano in stekleno embalažo,

•	 drugo steklo (okensko, avtomobilsko, barvano, izolacijsko …),

•	 uporabna in neuporabna oblačila, obutev in tekstil,

•	 zeleni vrtni odrez,

•	  kosovne odpadke (pohištvo, gospodinjski aparati, zabavna elektronika, 

kopalniška oprema, vzmetnice, preproge in talne obloge, športna oprema, 

vrtna oprema, orodje …),

•	  odpadno električno in elektronsko opremo (mali in veliki gospodinjski 

aparati, hladilno-zamrzovalni aparati),

•	 odpadno jedilno olje in druge maščobe,

•	 izrabljene gume (brezplačno do 50 kg na gospodinjstvo na leto),

•	 gradbene odpadke (brezplačno do 2.000 kg na gospodinjstvo na leto),

•	  nevarne odpadke (topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi, barve, 

lepila, čistila, zdravila, baterije in akumulatorji, sijalke).

Proti plačilu lahko v zbirni center oddate tudi odpadke iz azbesta (npr. 

»salonitke«) in silažno folijo.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA SUHADOLE 

Suhadole 101, 1218 Komenda

Zimski urnik: 

1. oktober–28. februar

Od ponedeljka do petka 

od 6.00 do 16.00

Sobota: od 8.00 do 13.00

Poletni urnik:  

1. marec–30. september

Od ponedeljka do petka 

od 6.00 do 19.00

Sobota: od 8.00 do 13.00

Ivan Hribar in Uroš Rak, v ozadju pa župan Matej Slapar in 
dosedanji predsedniki / Foto: Nina Irt

 � 1. stran

Predsednik Društva Gorska reševalna služba Kamnik Srečo 
Podbevšek / Foto: Tina Dokl

Matej Bizjak pri branju literarnega odlomka Mira Štebeta / 

Foto: Tina Dokl

P
u

b
li

k
u

s 
d

.o
.o

., 
V

o
d

o
v

o
d

n
a

 c
e

st
a

 9
7

, L
ju

b
lj

a
n

a



Kultura

6   petek, 24. junija 2022   

Motnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, ki Križni-
kov pravljični festival organi-
zira skupaj s Turističnim in 
Kulturnim društvom Mo-
tnik, je v sklopu festivala 
tudi letos pripravila tridnev-
no pripovedovalsko delavni-
co, pa tudi t. i. story slam, 
najbolj obiskan pa je bil pri-
povedovalski večer za odra-
sle v Parku pod lipami v Mo-
tniku, ki je hkrati tudi ura-
dni začetek festivala.

»Pravljice so od nekdaj poto-
vale po svetu, med tem so se 
preobražale, spreminjali so 
se tudi junaki, kdaj pa kdaj 
kakšna žaba v princa ali kača 
v nevesto, in med tem dol-
gim potovanjem so se pravlji-
ce ustavile tudi v Motniku, za 
rep pa jih je ujel Gašper Kri-
žnik, ki mu posvečamo ta fe-
stival. Prav po njegovi zaslugi 
imamo namreč ohranjeno 
pravo bogastvo iz preteklo-
sti,« je zbrane nagovorila di-

rektorica knjižnice Breda 
Podbrežnik Vukmir, ki je po-
sebej pozdravila župana Ma-
teja Slaparja in tudi še edine-
ga živečega vnuka Gašperja 
Križnika Ivana Križnika ter 
druge sorodnike, ki so v na-
daljevanju z zanimanjem pri-
sluhnili pravljicam. Te so 
predstavili pripovedovalci 
Anže Slana, Anja Štefan, Ka-
tja Preša, Špela Frlic, Špela 
Regulj, Boštjan Napotnik - 
Napo in duo Vroča župa. Za 

glasbene vložke sta poskrbela 
Luka Ovsec in Neža Oblak.
Ob odprtju festivala so raz-
stavili tudi dela likovnega 
natečaja za osnovnošolce, 
prav najmlajši pa so na svoj 
račun prišli v soboto, ko je 
bilo pestro dogajanje v Mo-
tniku namenjeno predvsem 
njim. Prvič so se otroci – 
učenci OŠ Toma Brejca, OŠ 
Stranje in OŠ Marije Vere – 
letos preizkusili tudi kot pri-
povedovalci.

Jasna Paladin

Direktorica knjižnice Breda 
Podbrežnik Vukmir

Tradicionalni Križnikov pravljični festival, že enajsti po vrsti, je bil letos v znamenju pravljic na poti in 
njihovih preobrazb. Večdnevnemu dogajanju smo se pridružili na uradnem odprtju v Motniku.

Pravljice na poti

Mekinje – Ansambel Mla-
dinska komorna filharmoni-
ja (Junge Kammerphilhar-
monie Rhein/porenje-Nec-
kar) 18 godalcev s solisti iz 
orkestrovih vrst z dirigen-
tom Thomasom Halbom je 
na turneji po Sloveniji med 
prvimi nastopil v Kamniku, 
v kapeli Samostana Meki-
nje. Med mladimi godalci – 
štiri prve in pet drugih vio-

lin, štiri viole, pet violončel 
in kontrabas – je zazvenela 
glasba petih skladateljev: Vi-
valdija, Schumanna, Stra-
vinskega, Debussyja in Ger-
shwina.
Od baroka do glasbe 20. sto-
letja smo se sprehodili z 
mladimi. Najprej s Concer-
tom grossom v d-molu, op. 
3, št. 11 s prvimi tremi soli: 
violinistki Julia Frisch in 
Carolin Fröschle ter violon-
čelist Sven Mühleck pred ri-

pieni. Slednji solist se je v 
naslednji točki »spopadel« 
še sam v Schumannovem 
Koncertu za violončelo in 
godala v a-molu, op. 129. 
Slogovno so se izvajalci v pr-
vem, izključno koncert(ant)
nem uvodu, lotili še Koncer-
ta v D-duru, K 075 I. Stra-
vinskega.
Thomas Halb je s svojimi 
nagovori dodal, da sledi 
koncertantnemu delu ena-
kovreden splet zadnjih treh 

glasb, Debussyjevo Rèverie 
v priredbi za godala in dve 
priredbi Gershwina: Sum-
mertime in I got rhythm; 
zabavni finale! Potem ko je 
Kamničanka dr. Marija 
Klobčar ugotovila, da prav 
Kamnik in Heidelberg (od 
koder prihaja omenjeni an-
sambel) povezuje podatek iz 
preteklosti: prav v Heidel-
bergu so pred stoletji gosto-
vali kamniški »meistersin-
gerji«.

Dr. Franc Križnar

Kamnik – Kamniške mažo-
retke so že vrsto let nepogre-
šljive na številnih dogodkih 
po občini in drugih krajih, 
njihov trud in predanost v 
zadnjih letih, ko so vadile 
kljub epidemiji, pa se odra-
žata tudi na tekmovanjih. Le-
tošnje leto je za društvo celo 
prelomno, saj so dekleta pr-
vič posegla tudi po najvišjem 
mestu in zlati medalji.
Za njimi je res pestra po-
mlad. Marca je na mednaro-
dnem tekmovanju v Podče-
trtku Neža Soldo v izredno 
močni konkurenci kategorije 
solo junior palica dosegla 4. 
mesto, Monika Cerar in Pika 
Šala pa sta se prvič v zgodo-
vini društva povzpeli na 
zmagovalni oder in si v kate-
goriji par pom pom senior 
priplesali 3. mesto. Maja je v 
Pesnici pri Mariboru na od-
prtem državnem prvenstvu 
mažoretk Neža Soldo s svojo 
neverjetno predstavo zasen-
čila prav vso konkurenco in 
si priplesala 1. mesto v kate-
goriji solo junior palica, v 
paru z Živo Trobevšek pa 4. 
mesto. Tudi preostanek 

maja je potekal v tekmoval-
nem vzdušju. Na državnem 
prvenstvu Mažoretne zveze 
Slovenije v Brežicah je Neža 
Soldo dosegla 6. mesto v ka-
tegoriji solo junior palica; 
par junior palica, v zasedbi 
Neža Soldo in Živa Trobev-
šek, pa je dosegel 7. mesto.
Po odličnih rezultatih doma 
so se mažoretke odločile po-
meriti tudi v tujini, zato so 
se 4. junija udeležile medna-
rodnega tekmovanja v Sa-
moborju v sosednji Hrvaški 
in dosegle največji uspeh do 
sedaj – kar pet medalj. Mo-
nika Cerar in Pika Šala sta si 
v kategoriji par pom pom se-
nior priplesali 1. mesto. Dru-
go mesto in srebrna medalja 
je pripadala Neži Soldo in 
Živi Trobevšek, ki sta tekmo-
vali v kategoriji par junior 
palica. Neža Soldo pa se je s 
svojo samostojno točko po-
novno izkazala in si tokrat 
prislužila 2. mesto kategori-
je solo junior palica. Na 
mednarodnem tekmovanju 
se jim je prvič pridružila 
tudi mlajša članica Leja Že-
leznik, ki si je v kategoriji 
solo kadet palica priplesala 
7. mesto.

Jasna Paladin

Društvo kamniških mažoretk Veronika deluje že 
skoraj trideset let, članice pa niso aktivne le na 
kulturnih dogodkih, ampak tudi tekmovanjih.

Mažoretke uspešne 
tudi na tekmovanjih

Poslušalce je kot pripovedovalec nagovoril tudi Anže Slana iz Tunjic. / Foto: Jasna Paladin

Še ena odlična turneja mladih glasbenikov po Sloveniji

Mladinska komorna filharmonija

Kamniške mažoretke v letošnjem letu navdušujejo tudi na 
tekmovanjih. / Foto: Katja Krošelj

Kamnik – Leta 2004 so se tri 
ustanovne članice društva, 
Julia Tomšič, Tanja Potoč-
nik in Nataša Kočar, prvič 
predstavile občinstvu na fe-
stivalu Kamfest, ki je takrat 
potekal na Malem gradu, 
vsako leto od leta 2006 na-
prej pa plesalke društva 
predstavijo svoje delo v obli-
ki letne plesne produkcije, 
imenovane Raks Bayani.
Letošnja produkcija je po 
dveh letih zaradi pandemič-

nih ukrepov skromno obi-
skanih prireditev zopet na-
polnila dvorano Doma 
kulture Kamnik. V soboto, 
11. junija, so članice KUOD 
Bayani skupaj z gostujočima 
prijateljskima skupinama 
PK Idrija in ljubljansko sku-
pino Mawahib pripravile 
skoraj uro in pol plesnega 
programa. Gledalci so lahko 
uživali v klasičnem in mo-
dernem orientalskem plesu, 
grškem čifteteliju ter arab-
skih folklorah. »V našem 
društvu smo v slovenskem 
pa tudi širšem evropskem 
prostoru znane po tem, da 
nas zanimajo korenine in 
folklorno izročilo plesa in 
glasbe arabskih držav. Na le-
tošnji produkciji smo tako 
predstavile plesno miniaturo 
z naslovom El Ganoub (v 

egipčansko-arabskem dialek-
tu to pomeni jug), kamor 
smo strnile svoje vtise in 
znanja, ki smo si jih nabrale 
z večletnimi potovanji in izo-
braževanji v južnem Egiptu. 
V tej plesni miniaturi smo 
zgradile kolaž plesno-gibalne 
kulture južnega Egipta: tra-
dicionalni ples s palico, bo-
rilno veščino iz časa farao-
nov – tahitib, sufijski trans 
ritual zikhr in folklorni ples 
poklicnih plesalk domnevno 
romskih korenin – ghawa-
zee,« nam je povedala Nata-
ša Kočar in sklenila, da ple-
salke društva v teh dneh 
čakajo plesne počitnice v 
Turčiji, po poletju pa napor-
na plesna jesen, saj bodo se-
zono začele z velikim projek-
tom – novo plesno predstavo, 
ki bo na ogled v letu 2023.

KUOD Bayani je kulturno-umetniško orientalsko društvo iz Kamnika, ki je letos postalo polnoletno; 
praznuje prvih 18 let delovanja.

Večer orientalskega plesa

Jasna Paladin

Plesni utrinek z letošnje produkcije Raks Bayani / Foto: Anja Burgar
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Simfoniki združeni 
že pol stoletja
Člani Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik so 50-letnico delovanja in jubilejno leto, ki so ga 
začeli že z novoletnim koncertom, zaznamovali še s slavnostno akademijo v Domu kulture Kamnik. 
Med glasbeniki sta še vedno aktivna tudi dva ustanovna člana – Mirjana Frišek in Janez Spreitzer.

Kamnik – Simfonični orke-
ster Domžale - Kamnik je 
nastal jeseni leta 1971 z 
združitvijo salonskega orke-
stra Zavoda za glasbeno izo-
braževanje Domžale in ka-
mniškega Komornega orke-
stra, a zaradi negotovih epi-
demioloških razmer so slav-
nostno akademijo prestavili 
na letošnjo pomlad. Glasbe-

niki, ki jih od decembra leta 
2013 vodi dirigent Slaven 
Kulenović, so se skupaj s 
svojimi podporniki zbrali v 
sredo, 15. junija, poleg same 
glasbe pa so bili tokrat v 
ospredju predvsem govori in 
podelitve priznanj.
O pomenu ljubiteljske kultu-
re (simfoniki so sicer šolani 
glasbeniki, a v društvu delu-
jejo kot amaterji) so sprego-
vorili direktor Javnega sklada 

RS za kulturne dejavnosti 
Damjan Damjanovič ter vod-
ji območnih izpostav Ka-
mnik (Tone Ftičar) in Dom-
žale (Matej Primožič), o 
samem orkestru pa predse-
dnik društva Mihael Kozjek. 
»Naše društvo danes šteje 
okoli 80 bolj ali manj aktiv-
nih članov. Na leto navadno 
pripravimo od tri do pet ra-
znolikih, zaokroženih pro-
jektov, ki segajo na področja 
klasične, sakralne, filmske in 
zabavne glasbe. Toda kdo 
pravzaprav smo? Radi pove-
mo, da smo dijaki, študentje, 
glasbeni ljubitelji, ki opra-
vljamo najrazličnejše pokli-
ce, kar nekaj je tudi akadem-
skih glasbenikov, tako še 
aktivnih kot tistih nekdanjih, 
ki so ugotovili, da se je bolje 
upokojiti in priti v našo sre-
dino,« je med drugim dejal 
in se zahvalil vsem, ki so jih 
spremljali na dosedanji poti. 
Z minuto molka so se spo-
mnili tudi nedavno umrle 
članice Branke Bečaj.
Skupaj s podpredsednico 
društva Ano Ernestl sta nato 
podelila jubilejne značke: 19 

bronastih, šest srebrnih (Ur-
ška Cerar, Ana Tina Ernestl, 
Andreja Humar, Mojca Ma-
lovrh, Jana Pavli Per in Da-
mjan Tomažin) in tri zlate 
(Tomaž Pirnat, Peter Starbek 
in Peter Šala), Mirjana Fri-
šek in Janez Spreitzer pa sta 
prejela častni znački. Poseb-
ne zahvale so prejeli tudi 
nekdanji dirigenti Aleksan-
dar Spasić, Simon Dvoršak 
in Simon Krečič, nekdanja 
koncertna mojstra Branka 
Bečaj (posthumno) in Karel 
Žužek, nekdanji predsedniki 
Vinko Gregorc (posthumno), 
Srečko Krevs, Janez Gregorc, 
Janez Petrač (posthumno), 
Rado Černe, Anton Savnik, 
Jana Gregorc, Veronika Lo-
žar, Zdenka Krečan (posthu-
mno) ter ustanovitelj in dol-
goletni prvi dirigent orkestra 
prof. Tomaž Habe. Ta je v 
svojem nagovoru poudaril, 
da orkester kljub dolgoletni 
zgodovini še vedno nima 
svojih prostorov, nato pa po-
nosno prisluhnil svoji sklad-
bi Pavliha v cirkusu, ki so jo 
člani orkestra na dogodku iz-
vedli sploh prvič.

Jasna Paladin

Simfonični orkester Domžale - Kamnik na akademiji ob 50-letnici delovanja / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Potujoča dvojezič-
na razstava z naslovom Po-
krajina & identiteta: zemlje-
pisna imena kot nesnovna 
kulturna dediščina je bila 
del dogajanja ob 100. oble-
tnici koroškega plebiscita na 
avstrijskem Koroškem, nje-
ni avtorici pa sta mag. Marti-
na Piko Rustia in mag. Uši 
Sereinig.
Razstava je rezultat pred več 
kot desetimi leti začetega 
zbiranja slovenskih hišnih 
in ledinskih imen na Koro-
škem, katerega pobudniki so 

bila slovenska krajevna kul-
turna društva in interesne 
skupnosti v sodelovanju s 
Slovenskim narodopisnim 
inštitutom Urban Jarnik. 
Projekt je kot primer dobre 
prakse in skrbi za medgene-
racijski prenos nesnovne 
kulturne dediščine nagradila 
tudi avstrijska Unescova ko-
misija ter leta 2010 sprejela 
element Slovenska ledinska 
in hišna imena v državni se-
znam nesnovne kulturne de-
diščine.
Razstava bo v Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra na ogled do 
januarja 2023.

Jasna Paladin

Kamnik – Učenke 5. in 6. razreda baleta iz Baletne šole Ana 
iz Kamnika so se že drugič v tem šolskem letu s tekmovanja 
vrnile z zlato medaljo; tokrat so s svojim nastopom navdu-
šile na Mednarodnem baletnem tekmovanju Tutu 2022, ki 
je v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije med 
24. in 27. majem potekalo v SNG Maribor. Skupina mladih 
nadobudnih baletnih plesalk, starih od 12 do 14 let (nastopi-
le so Neža Zala Kodrič, Mojca Požek, Alina Seliškar, Eva 
Nika Tutič in Zala Zver), je s plesom Valček, pri katerem je 
za koreografijo poskrbela Ana Trojnar, za kostume pa Irena 
Baš, tekmovala v kategoriji skupin IX. modra, kjer so se sicer 
predstavila starejša dekleta, stara od 13 do 17 let. Kamniške 
baletke so pogumno premagale starejše in tako bolj izkuše-
ne plesalke ter si kot najmlajše v svoji tekmovalni kategoriji 
priplesale najvišje mesto. J. P.

Na baletnem tekmovanju ponovno zlate

Mlade plesalke Baletne šole Ana / Foto: Mirjana Šrot

LDP, PODJELŠE 2, KAMNIK

Ob dnevu državnosti  

čestitamo vsem občankam 

 in občanom. 

Bodimo aktivni državljani 

in ponosni domoljubi.  

Stranka Lista Dušana Papeža

Vse najboljse,v

SLOVENIJA!

ISKRENO VAM ČESTITAMO 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI.

NOVA SLOVENIJA KAMNIK

V Rojstni hiši Rudolfa Maistra so odprli razstavo 
čezmejnih Slovencev iz avstrijske Koroške o 
zemljepisnih imenih kot nesnovni dediščini.

Pokrajina in identiteta

Direktor JSKD Damjan Damjanovič je simfonikom podelil 
posebno priznanje. Prevzel ga je predsednik društva 
Mihael Kozjek. / Foto: Klemen Humar
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Kamnik – Prireditev, ki so 
jo pripravili v društvenih 
prostorih, je bila letos bolj 
množična zato, ker so zara-
di lanskoletnih epidemiolo-
ških omejitev na praznova-
nje s kulturnim progra-
mom in kosilom povabili 
vse pare, ki so praznovali v 
zadnjem letu (običajno do-
godek sicer pripravijo dva-
krat letno).
Slavljence sta nagovorila 
predsednik Društva upoko-
jencev Vinko Polak, ki se s 
te funkcije počasi poslavlja, 
in župan Matej Slapar; če-
stitala sta jim za jubilej in 
vso potrpežljivost, ki je po-
trebna v zakonu, ter jim za-
želela še veliko veselja na 
skupni poti.
Cvetje in priznanja so za 
diamantno poroko oziroma 
šestdeset skupnih let preje-
li: Stanislava in Janez Ga-
lin, Angelca in Franc Jeras, 
Ivica in Alojz Kleindienst, 

Karolina in Drago Markuš, 
Frančiška in Janez Rak, 
Cilka in Jože Slapar, Zinka 
in Franc Osolnik ter Angel-
ca in Anton Šuštar. Zlato 
poroko pa so zaznamovali: 
Miroslava in Mirko Barko-

vič, Dragica in Dušan Bo-
žičnik, Marinka in Miro-
slav Burja, Sonja in Matjaž 
Florjan, Vilma in Jože Ja-
vornik, Angelca in Milan 
Lukan, Jana in Lado Novak, 
Antonija in Andrej - Vin-

cencij Perčič, Jožica in 
Alojz Petek, Ivanka in Fe-
liks - Srečo Poličnik, Kristi-
na in Dušan Resanovič, Sil-
va in Andrej Prešeren, 
Irena in Jože Račič, Ana in 
Roman Torkar, Marija in 

Peter Udovč, Danica in Ja-
nez Vrtačič, Marija in Alojz 
Zavasnik, Marija in Marjan 
Bajde, Marija in Peter Ba-
loh, Pavla in Franc Konci-
lja, Fani in Marjan Gregl, 
Olga in Mohamed Sheikha, 

Vida in Jože Krhin ter Mi-
haela in Jernej Pirš.
Za kulturni program so po-
skrbeli Ljudske pevke Predi-
ce, harmonikar Jože Jagodic 
ter povezovalka programa in 
recitatorka Milena Brajer.

Društvo upokojencev Kamnik je svojim članom, ki so v zadnjem letu praznovali okrogle obletnice poroke, podelila posebna priznanja. Diamantno poroko 
je praznovalo osem parov, zlato pa kar štiriindvajset.

Skupaj že dolga desetletja

Diamantni pari (sedijo) in zlatoporočenci iz Društva upokojencev Kamnik / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Komú narpred veselo 

zdravljico, bratje! čmo zapét’! 

Bog našo nam deželo, 

Bog živi ves slovenski svet, 

brate vse,  

kar nas je 

sinov sloveče matere!

Veselo in ponosno praznovanje dneva državnosti  

vam želimo OO SDS Kamnik
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Kamnik – Žal pa je vedno 
težje pridobiti organizatorje 
za posamezne panoge. Za 
kegljanje s kroglo na vrvici 
ni bilo organizatorja. Na pri-
govarjanje mnogih je orga-
nizacijo prevzelo naše Dru-
štvo upokojencev Kamnik in 
s tem smo tudi krstili novo 
dvostezno igrišče, ki smo ga 
zgradili na prostorih teni-
ških igrišč na Duplici. Še en-
krat izrekamo zahvalo vod-
stvu tenisačev, ker nam je 
odstopilo prostor v uporabo.
Za tekmovanje se je prijavilo 
devet ženskih in deset mo-
ških ekip DU iz Gorenjske. 
Tudi lepo sončno vreme je 
poskrbelo za prijetno razpo-
loženje tekmovalk in tekmo-
valcev. Žal je bilo nekaj težav 
pri pisanju zapisnikov, ki pa 
smo jih s pomočjo delegata, 
discipliniranih in razumeva-
jočih tekmovalcev hitro raz-
rešili v zadovoljstvo vseh. 
Pohvale za organizacijo so 
nas prepričale, da je bilo pr-
venstvo kljub vsemu dobro 
organizirano.
Ekipo je sestavljalo pet tek-
movalcev, ki so imeli na vsa-
ki stezi po deset metov, pet 
na polno, ko je postavljenih 
vseh devet kegljev, in pet na 
čiščenje, ko je treba podreti 
vse keglje. Za rezultat ekipe 
so šteli rezultati boljših šti-
rih tekmovalcev na vsaki ste-

zi. Torej so lahko nastopile 
tudi ekipe s samo štirimi 
tekmovalci. Pravila določajo, 
da tekmovanje začnejo lan-
skoletni zmagovalci, vrstni 
red drugih pa se v prvem 
krogu določi z žrebom. V 
drugem krogu pa začne eki-
pa z najslabšim rezultatom v 
prvem krogu in kot zadnja 
nastopi ekipa, ki po prvem 
krogu vodi.
Ekipno so med ženskami 
zmagale Kamničanke (375), 
pred DU Dovje - Mojstrana 
(365) in DU Naklo (347), 
med moškimi pa prav tako 
ekipa DU Kamnik (411), 
pred DU Škofja Loka (388) 
in DU Dovje - Mojstrana 
(375). Če seštejemo rezultat 
ženske in moške ekipe dobi-
mo najboljše v konkurenci 
za prehodni pokal. Prvo me-
sto je osvojilo DU Kamnik 
(786), drugo mesto DU Dov-

je Mojstrana (740), tretje pa 
DU Škofja Loka (719).
V konkurenci posameznic 
so bile najboljše Marjetka 
Šetinc (Dovje - Mojstrana), 
Joži Baronik (Kamnik) in 
Anica Ahlin (Naklo), med 
posamezniki pa Pavel Smo-
lej (Javornik - Koroška Bela), 
Peter Prijatelj in Jože Baro-
nik (oba Kamnik).
Dragi upokojenci, že s svojo 
prisotnostjo na tem tekmo-
vanju ste dokazali, da z 
zmerno rekreacijo skrbite za 
svoje dobro počutje in posle-
dično za izboljšano zdra-
vstveno sliko. Čeprav je naj-
pomembnejše prijetno 
druženje, pa vseeno nudi 
posebno zadovoljstvo tudi 
dober rezultat. Čestitke 
predvsem prvouvrščeni eki-
pi v ženski in moški konku-
renci, ki bosta nastopili na 
državnem prvenstvu.

Končno se po dveh letih korone življenje počasi vrača v normalne tire. 
Pokrajinska zveza društev upokojencev je za letos zopet razpisala 
pokrajinske igre v že ustaljenih športnih disciplinah.

Novi uspeh upokojencev

Miha Prosen

Najboljše moške ekipe v kegljanju na vrvici / Foto: Miha Prosen
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Kamnik – Prireditev so pri-
pravili v Domu kulture Ka-
mnik, poleg odličnjakov pa 
so se je udeležili tudi pred-
stavniki občine, ravnatelji 
šol ter tudi starši, drugi soro-
dniki in prijatelji učencev, ki 
so v času šolanja izstopali ne 

le po svojih odličnih ocenah, 
ampak tudi po številnih ak-
tivnostih in uspehih na tek-
movanjih. Kot smo lahko 
razbrali iz obrazložitev in 
simpatičnih kratkih pogovo-
rov, ki jih je na svoj humor-
ni način vodil povezovalec 
programa Boštjan Gorenc - 
Pižama, so prav vsi poleg 
učenja našli čas tudi za raz-
lične treninge in tekmova-
nja, igranje instrumentov, 
različno ustvarjanje ali zani-
mive hobije.

»Konec leta se bliža in čas 
je, da vsak razmisli, kaj je v 
tem letu oziroma v času šo-
lanja dosegel. In vi, ki ste da-
nes tukaj, ste dosegli ogro-
mno. Bili ste najboljši na 
tekmovanjih in izstopali ste 
iz povprečja. To ni samou-
mevno. To je veliko odreka-
nja, učenja, discipline in 

predvsem motivacije za to, 
da delate tisto, kar morate, 
in tisto, kar vas veseli. Člo-
vek, oborožen z znanjem, je 
nepremagljiv. Bolj ko znaš 
tudi več veš in si bolj suve-
ren. Pravijo tudi, da tisti, ki 
se veliko uči, lahko naredi 
marsikaj v življenju in to vi 
veste in zato vam želim, da v 
življenju sledite temu motu. 
Osnovnošolci prihajate iz 
otrok v najstnike in do sedaj 
so vas starši ter skrbniki 
usmerjali. Tega usmerjanja 

v življenju bo čedalje manj. 
Želim vam, da sledite svo-
jim sanjam, ko pa se najdete 
na nekem križpotju, pa po-
slušajte tiste, ki vam želijo 
najboljše. To so zagotovo 
vaši starši, gotovo tudi učite-
ljice in učitelji ter prijatelji, 
na katere se lahko zanesete. 
Iskreno vam čestitam za vse, 

kar ste dosegli v življenju, in 
prepričan sem, da boste do-
segli še več. Sledite svojim 
sanjam, bodite motivirani in 
hodite sanjam na proti. Po-
gumno naprej,« jih je nago-
voril župan, nato pa prizna-
nja podelil 37 učencem in 
dijakom.
Z OŠ Šmartno v Tuhinju so 
jih prejeli: Laura Poljanšek, 
Eva Dimec in Gregor Štu-
par, z OŠ Stranje Eva Mavec, 
Maj Berčič in Živa Jeras, z 
OŠ Marije Vere Iza Videc, 

Jakob Lah in Liza Vidmar, z 
OŠ Frana Albrehta Iris Ana 
Blažič, Maruša Tereza Šer-
kezi, Tilen Bičanič, Gašper 
Rifel in Lara Ošap, z OŠ 
Toma Brejca Hana Pinosa, 
Andrej Kokalj, Špela Mihel-
čič, Lidija Prevc in Brina 
Bara Leban, z OŠ 27. julij 
Kamnik Sonja Trobevšek, z 

OŠ Cirius Inja Klemenčič in 
Srednje šole Cirius Ajda So-
frić in Gašper Kalajžič, z Gi-
mnazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra Kamnik Lara 
Lamprečnik, Korl Železni-
kar, Črt Cerar Drobnič, Luci-
ja Baša, Peter Mandelj Me-
jač, Lara Vettorazzi, Nejc 
Rajter, Tjaša Vugrinec, Tija 
Mujakić, Lenart Sirc in Rok 
Krmavnar, iz Glasbene šole 
Kamnik pa Katarina Grego-
rič, Manca Plahutnik in Pe-
tra Juvan.

Jasna Paladin

Prejemniki priznanj najboljšim učenkam in učencem, dijakom in dijakinjam / Foto: Jasna Paladin

Pred zasluženimi počitnicami je župan Matej Slapar tradicionalno sprejel učence kamniških osnovnih 
in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik, ki so izstopali po svojih odličnih ocenah.

Priznanja za izjemne

Kamnik – V petek, 10. junija, 
ob 18. uri so se učenci Glas-
bene šole Skalar z veseljem 
predstavili na koncertu v živo 
v dvorani nad Kavarno Vero-
nika, kar je bila res dobrodo-
šla sprememba po dveh letih 
in pol epidemioloških ukre-
pov, ko so se večji del učili in 
nastopali preko spleta. Dvo-
rana je bila zato razumljivo 
polna zbrani pa so prisluhni-
li učencem, ki jih je na klavir-
ju spremljal vodja glasbene 
šole Simon Skalar.
Koncert je s svojim prvim na-
stopom sploh začela štirile-
tna Elisa Pfajfar, kot trideseta 
po vrsti pa se je na koncu s 
skladbo Čajkovskega predsta-
vila Ana Rak, ki zaključuje 6. 
letnik klavirja. V ostalih toč-
kah smo slišali pevko, učen-
ke kljunaste flavte, flavte, vio-
line in učence kitare in 
klavirja.

»Izvedba samega nastopa je 
bila vrhunska, saj so vsi učen-
ci zelo lepo izvedli prihod in 
odhod z odra, priklone in vse 
skladbe odlično odigrali. 
Skladbe so izvajali na pamet. 
Učenci violine so igrali dožive-
to in intonančno čisto. Učen-
ke flavte so prave virtuozinje 

in so se izkazali v tehnično in 
melodično zahtevnih sklad-
bah. Učenci kljunaste flavte, 
kitare in klavirja ter pevka so 
presenetili z vidnim napred-
kom. Izvedba skladb je bila 
dovršena tehnično in melodič-
no in obogatena z dinamiko,« 
je bil vidno zadovoljen Simon 

Skalar, ki je pohvalil tudi vse 
štiri mentorje glasbene šole, 
ki so učence pripravili na tako 
visok nivo znanja in muzicira-
nja.
V svoje vrste vabijo nove učen-
ce, ne glede na starost, saj je 
pomembna le ljubezen do 
glasbe.

Jasna Paladin

Na Osnovni šoli Marije Vere so se v letošnjem 
šolskem letu odločili nadaljevati lani priljubljeno 
akcijo Skupaj na izlet. Pred dnevi so nagradili 
tiste otroke in družine, ki so bili pri hoji še 
posebno pridni.

Kamnik – Akcijo so v šol-
skem letu 2020/2021 na po-
budo Tadeja Trobevška uve-
dli zaradi epidemije in zapr-
tja šol, ko so postale možno-
sti za redno telesno aktiv-
nost omejene in zožene na 
območje domače občine.

Enajst otrok prehodilo 
vseh dvajset izletov
»V prvem letu akcije sem 
ponudil deset izletov iz knji-
ge Irene Cerar Kamniške 
pravljične poti. Sodelovalo 
je 45 družin, skupaj so pre-
hodili več kot 230 izletov, na 
vseh desetih izletih je bilo 
kar 31 otrok vseh starosti. V 
letošnjem šolskem letu sem 
se odločil akcijo nadaljevati. 
V marcu sem začel vabiti, 
sprva na lažje, proti koncu 
pa na čisto prave planinske 
izlete. Spet s(m)o se podali 
na deset izletov. Tokrat je 
bilo pohodnikov nekoliko 
manj, kar gre pripisati zah-

tevnejšim ciljem in dejstvu, 
da ni bilo več omejitve giba-
nja, ki je veljala v letu 2021. 
Kljub vsemu se je odzvalo 15 
družin, prehodili so več kot 
70 izletov, enajstim otro-
kom pa je uspelo prehoditi 
čisto vseh dvajset izletov,« 
nam je povedal Tadej Tro-
bevšek, učitelj športne vzgo-
je na šoli, ki je tudi letos na-
letel na veliko podporo 
ravnateljice Violete Vodlan 
in pomoč sodelavca Primo-
ža Kočarja. Vse izlete so pre-
hodile družine: Kozjan 
(Ajda in Hana), Resnik 
(Svit, Rok in Maks kot naj-
mlajši udeleženec), Štok 
(Tajda in Nejc), Troha (Tija), 
Turk (Kaja in Maks) in Viri-
jant (Jerca).
Akcijo so udeleženci tudi le-
tos zaključili z manjšo prire-
ditvijo, tokrat na Malem gra-
du, kjer so znova prisluhnili 
pripovedovalki Ireni Cerar 
in prejeli tudi praktične na-
grade – športne majice, ze-
mljevide in knjige.

Jasna Paladin

Tudi letos Skupaj 
na izlet

Kamnik – Mladinski center 
Kotlovnica je ob podpori Ob-
močne izpostave Javnega 
sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti Ka-
mnik v soboto, 4. junija, 
prostorih Doma kulture Ka-
mnik organiziral Festival 
svobodne video produkcije. 
Predvajali so 35 izbranih vi-
deo del produkcijskih sku-
pin in posameznikov iz cele 
Slovenije, ki so bili razdelje-
ni v kategorije šolski, doku-
mentarni, eksperimentalni 
in videospoti ter igrani.
Ob zaključku festivala je 
strokovna komisija podelila 
šest priznanj izstopajočim 

delom. Komisija ni izbrala 
zmagovalcev na podlagi ka-
tegorij, so pa podelili nagra-
de med žanrsko sorodnimi 
filmi. Novost letošnjega fe-
stivala je bila podkategorija 
šolski filmi, ki je bila dobro 
zastopana in kaže veliko 
ustvarjalnost mladih filmar-
jev. Zlato ribico 9. Festivala 
svobodne video produkcije 
so prejeli Igra: Zemlja (Luci-
ja Rupar), Po tamburi (Sta-
nislav Tomić), Labod (Evelin 
Bizjak, Neja Rakušček, Mo-
nika Rusak, Anja Ružica Ta-
dić in Tjaša Tomc), Sreči 
(Martin Draksler), Ujeta 
(Rok Bohinc) in Damajan, 
profesor prihodnosti (Aljaž 
Tepina in David Lah).

Jasna Paladin

Zlate ribice za najboljšo 
filmsko produkcijo

Pohodniki na zaključku letošnje akcije Skupaj na izlet na 
Malem gradu

Bogato junijsko dogajanje v Kamniku so s svojim zaključnim nastopom popestrili tudi učenci 
Glasbene šole Skalar, ki so se na veselje številnih znova lahko predstavili v živo.

Zaključni nastop znova v živo

Učenci Glasbene šole Skalar na zaključnem nastopu
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Nepozabna zmaga
V začetku junija je v italijanskem Arcu potekal evropski pokal, v Plezalnem centru Ljubljana pa 
državno prvenstvo v težavnostnem plezanju, kjer so nastopali tudi člani Plezalnega kluba Kamnik in 
dosegli odlične rezultate.

Kamnik – V legendarnem 
Arcu je z odličnim nasto-
pom na najvišjo stopničko 
stopil Milan Preskar in tako 
osvojil prvo zmago v evrop-
skem pokalu v težavno-
stnem plezanju, ki pa zago-
tovo ne bo zadnja. S tem si 
je Škofjeločan, ki tekmuje za 
kamniški klub, poplačal dol-
goletni trud, ki ga vlaga v ta 
šport, kjer vlada huda kon-
kurenca.
Več članov Plezalnega klu-
ba Kamnik je slavilo tudi na 
domačem terenu, na tekmi 
za državno prvenstvo. Luka 
Jerman, perspektivni mladi-
nec iz Radomelj, je po dalj-
šem premoru zaradi po-
škodbe prstov ponovno 
blestel. Med kadeti si je pri-
plezal zasluženo zmago, v 
članski konkurenci pa je 
končal na 3. mestu. Gregor 
Vezonik, predan »bolderaš« 
z zmago na svetovnem po-
kalu v Münchnu 2018 je po-
kazal, da zna tudi na vzdr-
žljivostnih tekmah stisniti 
zobe; priplezal si je 2. me-
sto med člani. Betka De-
bevec, mlada, močna, per-
spektivna mladinka je 
slavila z 2. mestom med 
mladinkami in 11. mestom 

v članski kategoriji. Timotej 
Romšak, ki osvaja odlične 
plezalne rezultate na mla-
dinskih svetovnih in evrop-
skih tekmovanjih, je med 
mladinci osvojil 3. mesto, 
med člani pa 11.

Nastopi so tudi mlajši tekmo-
valci v svojih kategorijah: 
Erazem Janžekovič 7. (mlajši 
dečki), Aljaž Berne 9. (mlajši 
dečki), Blažka Cigale 10. (ci-
cibanke), Jera Miler 11. (mlaj-
še deklice), Maks Svete 12. 

(kadeti), Žan Skube 14. (mlaj-
ši dečki), Jan Skube 15. (mlaj-
ši dečki), Črt Jureš 15. (starej-
ši dečki), Jakob Cigale 19. 
(mlajši dečki), Eva Vehovar 
22. (starejše deklice) in Eva 
Mavec 22. (starejše deklice).

Ajda Mali

Milan Preskar na najvišji stopnički evropskega pokala v Arcu / Foto: Plezalni klub Kamnik

Zgornje Stranje – Tekma je 
bila zaradi predvidenega 
slabega vremena skoraj od-
povedana, vendar smo jo s 
pomočjo ravnatelja OŠ 

Stranje Borisa Jemca name-
sto na zunanjem igrišču 
uspeli odigrati v tamkajšnji 
telovadnici.
V soboto opoldne se je tek-
ma začela. Gostujoča ekipa 
Vrhpolj je nastopila v posta-

vi Miro Mikuž, Sašo Gre-
benc, Jaka Ličen, Goran 
Obradović, Matjaž Reisner 
in Janez Balantič ter zelo hi-
tro prevzela pobudo in po-
vedla. Po prvem polčasu je 
bilo stanje na semaforju 24 

: 30 za ekipo Vrhpolj. V tre-
tji četrtini je igralcem do-
mače ekipe Stranj v postavi 
Robert Kovač, Jure Zrilić, 
Tomaž Kladnik, Tomaž Hu-
mar, Štefan Levec, Ciril 
Čevka, Mitja Cerar ter Ma-
tjaž Balantič uspelo znižati 
rezultat ter se približati na 
vsega sedem točk zaostan-
ka. Kaj več jim v zadnjem 
delu tekme ni uspelo, tako 
da je bil končni rezultat 36 : 
57 za gostujočo ekipo iz 
Vrhpolj.
Naj vas spomnim na prete-
kle rezultate; v prvi tekmi 
leta 2018 so zmagali Vrh-
poljčani z rezultatom 74 : 
46, nato leta 2019 izgubili s 
53 : 55, prav tako leta 2020 
za vsega eno točko z 49 : 50 
ter v lanskem letu s 60 : 77. 
Trenutni rezultat je tako po 
petih letih medsebojnih te-
kem 3 : 2 v korist košarkar-
ske ekipe Stranj.
Po končani tekmi so igralci 
nadaljevali druženje ob do-
bri hrani in pijači ter se že 
dogovorili za tekmo v nasle-
dnjem letu. Hvala sponzor-
jem in vsem drugim, ki so 
kakorkoli pomagali, saj brez 
njih tekme ne bi bilo.

Janez Balantič

Konec aprila in v začetku maja je v Ljubljani 
potekalo državno prvenstvo v streljanju z zračno 
puško in pištolo na desetmetrskem strelišču. 
Tekmovalo je tudi štirinajst strelcev Strelske 
družine Kamnik.

Kamnik – V mlajših katego-
rijah so Strelsko družino Ka-
mnik zastopali štirje strelci. 
V kategoriji zračna puška 
starejši dečki, kjer je tekmo-
valo 28 strelcev, sta nastopi-
la Bastian Habun, ki je zase-
del odlično 4. mesto z rezul-
tatom 178 krogov in Domi-
nik Breskvar, ki je zasedel 
11. mesto z rezultatom 172 
krogov. Veronika Ahlin je s 
181 krogi zasedla 5. mesto 
med 16 nastopajočimi v ka-
tegoriji zračna puška starej-
še deklice. Nedaleč od sto-
pničk je bil tudi Gaber Jer-
mol, ki je v kategoriji zračna 
puška dečki z rezultatom 
177 krogov zasedel 5. mesto 
med 40 nastopajočimi. Vse 
čestitke kamniškim mladim 
strelcem, ki so pod vod-
stvom trenerja Franca Zore-
ta suvereno zastopali barve 
Strelske družine Kamnik. V 
pretekli sezoni, ki je bila za-
znamovana s pandemijo co-
vida-19, kamniški strelci 
niso zaspali. Dobri rezultati 
so plod napornih treningov 
in kažejo na svetlo priho-
dnost kamniškega strelstva.
V kategorijah članov in mla-
dincev je nastopilo kar deset 

članov Strelske družine Ka-
mnik. V kategoriji puška čla-
ni se med 46 nastopajočimi 
na 14. mesto zavihtel Bo-
štjan Fabjan z rezultatom 
610,2 kroga. Jure Ugovšek 
se je z nekoliko nižjim izku-
pičkom 605,7 kroga v isti ka-
tegoriji uvrstil na 21. mesto. 
Dobro se je odrezal tudi 
Nejc Kuhar, ki je med 27 na-
stopajočimi mladinci z zrač-
no puško osvojil 12. mesto z 
rezultatom 599,3 kroga. V 
močni konkurenci kadetinj s 
puško sta nastopili Patricija 
Breskvar, ki se je s 402,9 
kroga uvrstila na 6. mesto, 
in Neža Dobrovoljc, ki je se-
števkom 398,3 kroga zasedla 
11. mesto.
Med člani z zračno pištolo 
so nastopili Roman Radej 
(539 krogov), Rožle Repič 
(537 krogov) in Marjan Re-
pič (520 krogov). Med 58 
nastopajočimi so zasedli 
35., 38. in 54. mesto in se 
kot ekipa uvrstili na 12. me-
sto. Krstni nastop na držav-
nem prvenstvu med kadeti 
s pištolo sta uspešno opravi-
la David Krumpestar (334 
krogov) in Justin Repinc 
(324 krogov), ki sta se med 
13 nastopajočimi uvrstila na 
5. in 6. mesto.

Rožle Repič

Strelci na državnem 
prvenstvu

Kamnik – V Kranju je v so-
boto in nedeljo, 4. in 5. juni-
ja, potekalo Odprto prven-
stvo Kranja MM Kranj 2022. 
Nastopilo je 310 plavalk in 
plavalcev iz 42 klubov in 10 
držav. Prvo ime je bil zago-
tovo ameriški zvezdnik Mi-
chael Andrew. V družbi 
Neže Klančar in Petra Johna 
Stevensa, ki sta tudi potnika 
na svetovno prvenstvo, se je 
pomerilo tudi deset varovan-
cev Mihe Potočnika iz Pla-
valnega kluba Calcit Ka-
mnik. Nastopili so: Ivana 
Lukan, Živa Prašnikar, Taja 
Vejnovič, Iza Videc, Andraž 
Cencelj, Miha Justin, Mark 
Anej Lapuh, Gašper Stele, 
Rok Vejnovič in Matevž Vr-
hovnik. V tej elitni družbi je 
Ivana Lukan osvojila brona-
sto medaljo v disciplini 200 
m prsno v absolutni konku-
renci. Prav tako pa je Gašper 
Stele v disciplini 800 m pro-
sto osvojil bronasto medaljo 
v absolutni konkurenci.

V soboto, 4. junija, je v Rado-
vljici potekal Memorial Jože-
ta Rebca 2022. Plavalni klub 
Calcit Kamnik je zastopalo 
16 plavalcev pod taktirko tre-
nerke Lara Seretin. Med prve 
tri so se uvrstili: Neža Hren 
(1. mesto na 50 m prosto in 
100 m delfin), Taja Klemen 
(srebro na 100 m hrbtno in 
bron na 200 m hrbtno in 
200 m mešano), Tina Kle-
men (srebro na 50 m prosto, 
50 m delfin, 100 m hrbtno 
ter bron na 100 m prsno), 
Anna Losieva (zlato na 100 
m prsno in 50 m hrbtno, sre-
bro na 100 m prosto in bron 
na 50 m prosto in 100 m hrb-
tno), Laura Podgoršek (zlato 
na 100 m prosto, 100 m del-
fin, 200 m mešano in srebro 
na 400 m mešano), Nina Vr-
hovnik (zlato na 200 m pro-
sto, srebro na 50 m delfin in 
bron na 100 m delfin in 400 
m prosto) in Liam Negodič 
(zlato na 100 m prsno, sre-
bro na 200 m prsno in 400 
m mešano ter bron na 200 
m mešano).

Matjaž Spruk

Prvi junijski konec tedna je bil za plavalni šport 
zelo pester in za plavalce Plavalnega kluba Calcit 
Kamnik zelo uspešen.

Kamniški plavalci 
udarno vstopili v junij

Člani obeh ekip / Foto: Anej Balantič

V soboto, 28. maja, je potekala veteranska tekma med ekipama Stranj in Vrhpolj. Dogodek je postal 
tradicionalen, saj je bil izveden že peto leto zapored.

Zmaga ekipi iz Vrhpolj
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Vaterpolisti podprvaki
Za kamniškimi vaterpolisti je še ena naporna, vendar dobra sezona. Potem ko so v pretekli sezoni v 
svoje vitrine prvič postavili oba pokala, so se v tej sezoni prvič znašli v vlogi branilcev naslovov.

Kamnik – Za veliko članov 
so se uresničile dolgoletne 
sanje in so se tako odločili, 
da zaključijo svojo tekmoval-
no pot. Calcit Waterpolo se 
je tako prvič odločil, da v 
svoje vrste pripelje dva tujca. 
Izkušena hrvaška igralca 
Ivan Gledec in Goran  Blaže-
vić sta svoje delo opravila več 
kot odlično. Vse pomemb-
nejše vloge so morali prevze-
ti tudi mlajši igralci. Virus je 
najprej ustavil kapetana 
Martina Steleta, nato še Ga-
šperja Žurbija. Vendar s tem 
težav še zdaleč ni bilo konec. 
Na operacijo kolena sta mo-
rala izkušeni Gašper Šenica 
in prvi vratar Žurbi. V vratih 
ga je odlično zamenjal Ga-
šper Jeran. Poškodoval se je 
še Gašper Brišnik, ob za-
ključku je zbolel še odlični 
obrambni igralec Luka So-
kler. Na srečo sta se ob vseh 
težavah vrnila prekaljena 
igralca Sebastjan Novak in 
Tilen Leskovec, ki sta med 
drugim pomagala, da so se 
kamniški vaterpolisti po na-
petih polfinalnih tekmah v 
DP proti zanje vedno neugo-
dnemu Kopru uvrstili v veli-
ki finale.

Tretja finalna tekma
V finalu jih je pričakala letos 
nepremagljiva ekipa Trigla-
va. V prvi tekmi so Kranjča-

ni z delnim rezultatom 10 : 
0 povsem nadigrali Calcit. V 
ekipi se je poznala kratka 
klop, po mnenju Calcita so 
veliko k temu prispevali tudi 
sodniki, ki niso držali enake-
ga kriterija do obeh ekip. V 
drugi tekmi Pod skalco je 
bila slika popolnoma dru-
gačna. Kamnik je držal pri-
ključek vse do zadnje četrti-
ne, v kateri so žal pošle moči 
za končnih 7 : 11.
Sledila je tretja, kot se je iz-
kazalo odločilna tekma. Ka-
petan Martin Stele je z nekaj 
vrhunskimi zadetki več kot 

odlično odprl tekmo. Ka-
mničani so celo ob vstopu v 
zadnjo četrtino vodili za za-
detek, triglavani so bili v 
manjšem šoku. V vratih je 
blestel Žurbi, na drugi strani 
je bil celo na krajši počitek 
na klop poslan odlični vratar 
Jure Beton. Ob koncu je spet 
odločila krajša klop in trigla-
vani so zasluženo osvojili 
naslov državnega prvaka. 
Zmagali so z rezultatom 15 : 
12 (4 : 3, 4 : 3, 3 : 6, 4 : 0).
Tako je Calcit Waterpolo po 
tretjem mestu v pokalnem 
tekmovanju osvojil še odlič-

no drugo mesto v državnem 
prvenstvu. Največ zaslug za 
to ima nedvomno najboljši 
slovenski trener zadnjih let 
Aleš Komelj, ki je do konca 
verjel v svojo ekipo.
Za Calcit Waterpolo so v le-
tošnji sezoni igrali: Martin 
Stele, Gašper Žurbi, Jaša 
Gole, Blaž Briški, Ivan Gle-
dec, Goran Blažević, Luka 
Sokler, Aleksander Cerar, 
Rok Bergant, David Lukič, 
Matic Kordež, Gašper Šeni-
ca, Gašper Brišnik, Gašper 
Jeran, Tilen Leskovec, Seba-
stjan Novak In Marko Pilić.

Aleksander Sokler

Vodstvo Calcita Volleyja je že sestavilo ekipi za novo sezono. V obeh bo v igralskem kadru prišlo do 
velikih sprememb.

Odbojkarji z novimi močmi

Kamnik – Nekaj manj spre-
memb bo v vrstah aktualnih 
državnih prvakinj, kjer bo tre-
ner še naprej Gregor Roz-
man, novinec pa bo njegov 
pomočnik Simon Krakar. Po 
odhodu Eve Pavlović Mori in 
Mance Lenart bosta na podaji 
Srbkinja Mija Djordjević, ki 
je do zdaj igrala za Crveno 
zvezdo, in 17-letna Ula Gor-
jup iz ljubljanskega Vitala. 
Tudi na sprejemalskem me-
stu bo novinka, in sicer član-
ska reprezentantka Maša Pu-
celj, ki je stara šele 16 let. Na 
mesto blokerke pa prihaja iz-
kušena nekdanja reprezen-
tantka Sara Hutinski iz Luke 
Koper. Po nekaj letih se v ma-
tični klub vrača korektorica 
Klara Kregar, zadnja leta je 
igrala odbojko na mivki, 
medtem ko bo na mestu libe-
ra po novem Katja Banko. Od 
lanske ekipe so tako za zdaj 
ostale le Andjelka Radišković, 
Naja Boisa, Ana Marija Vovk, 

Lucille Charuk, Neja Čižman 
in Fatoumatta Sillah.
V prvi moški ekipi Calcita 
Volleyja bosta v novi sezoni 
kamniški dres od lanske se-
zone za zdaj nosila le sloven-
ska reprezentanta Jan Klobu-
čar in Nik Mujanović, v 
Kamnik pa iz Merkurja Mari-
bor prihajata še dva repre-
zentanta, podajalec Uroš Pla-
ninšič in libero Alan 
Košenina, skupaj z njima pa 

tudi nekdanji reprezentančni 
bloker Uroš Pavlović. Štiri 
leta starejši se v Kamnik vra-
ča še en reprezentant – Jure 
Okroglič, ki je zadnje sezone 
igral za ACH Volley, popolni 
novinec pa bo 19-letni Dino 
Vinkovič iz Panvite Pom-
grad, ki tudi igra na mestu 
sprejemalca. V novi sezoni 
bodo za četo Matije Pleška, ki 
mu bo pri delu pomagal Jurij 
Žavbi, igrali tudi štirje tujci, 

srbski podajalec Miloš Arse-
noski, do zdaj igralec Crvene 
zvezde, kubanski sprejema-
lec Luis Sosa Sierra iz Trenti-
na, kolumbijski bloker Dani-
el Aponza Carabali in 
avstralski reprezentančni ko-
rektor Hamish Hazelden.
Vendar to še ni dokončen 
seznam obeh ekip, kajti ne-
katere igralke oziroma igral-
ci iz lanske sezone so še v 
pogovorih s klubom.

Miha Štamcar

Kamnik – V soboto, 4. juni-
ja, se je na igriščih Tenis 
kluba Kamnik končalo prvo 
občinsko prvenstvo v tenisu 
za člane in članice. Zelo lep 
teniški dogodek je spre-
mljalo tudi čudovito vreme. 
Zmagovalci in drugouvršče-
ni igralci so prejeli lepe, ve-
like pokale, po kategorijah 
pa so bili finalni rezultati 
naslednji: moški nad 65 let: 
Dare Kotnik – Tone Preše-

ren 9 : 6, moški do 65 let: 
Miro Mikuš – Franci Sitar 9 
: 2, moški do 50 let: David 
Capuder – Sašo Irt 9 : 2, 
moški do 25 let: Gregor Pa-
razajda – Urban Hribar 9 : 
2 ter ženske – enotna kate-
gorija: Lučka Kotnik – Kata-
rina Turk 9 : 1.
Organizatorji upajo, da se 
bo naslednje leto občinskega 
prvenstva udeležilo več igral-
cev, manjkali so predvsem 
igralci mlajših starostnih ka-
tegorij.

Matjaž Pogačar

Občinski prvaki v tenisu

Nik Mujanovič in Jan Klobučar / Foto: Klemen Brumec

Katarina Turk in Lučka Kotnik, finalistki ženskega turnirja, 
Irena Božičnik, predstavnica TK Kamnik, ter Dare Kotnik in 
Tone Prešeren, finalista turnirja nad 65 let / Foto: Matjaž Pogačar

Kamnik – Že 15. Maraton 
Alpe Scott, ki na slikoviti tra-
si okoli Kamniško-Savinj-
skih Alp povezuje deset ob-
čin in sosednjo Železno Ka-
plo, bo v nedeljo, 3. julija, s 
startom ob 9. uri v starem 
delu Kamnika.
Zahtevna in hkrati čudovita 
trasa maratona ostaja ne-
spremenjena – Jezerski vrh 
(dolžina 10 km, višinska 
razlika 500 m, povprečni 
naklon 5 odstotkov), Pavliče-
vo sedlo (dolžina 5 km, vi-
šinska razlika 520 m, pov-
prečni naklon 10,4 odstotka) 
in Črnivec (dolžina 8 km, vi-
šinska razlika 430 m, pov-
prečni naklon 5,3 odstotka) 
so trije prelazi, ki bodo tudi 
tokrat predstavljali svojevr-
sten izziv vsak zase.
Po prevoženih 130 kilome-
trih in premaganih 2000 
metrih višinske razlike bodo 
kolesarji krog zaključili na 
Glavnem trgu v Kamniku, 
kjer bodo najhitrejše – že 
tradicionalno – namesto 

medalj pričakali alpski 
zvonci. Prve tekmovalce na 
cilju pričakujejo že pred 13. 
uro.

Letos prvič Alpe za 
kolesarke
Organizatorji iz Kolesarske-
ga društva Alpe letos poseb-
no pozornost namenjajo ko-
lesarkam, zato po trasi 
pripravljajo skupinsko vo-
žnjo Alpe za kolesarke, ki bo 
v prvi vrsti namenjena spo-
znavanju trase in druženju, 
izpeljali pa jo bodo v soboto, 
25. junija, z začetkom ob 9. 
uri v starem delu Kamnika. 
»Vožnja bo potekala v zmer-
nem tempu in bo razdeljena 
v dve skupini. Na poti bo po-
skrbljeno za okrepčila, vse 
udeleženke pa čaka tudi da-
rilo. Dobrodošle tudi vse ko-
lesarke, ki bi želele z nami 
prevoziti le del trase. In če 
skupinska vožnja še ne bo 
trening za letošnji maraton, 
pa se morda na startu Mara-
tona Alpe Scott srečamo pri-
hodnje leto,« vabijo organi-
zatorji.

Bliža se Maraton Alpe

Kamniški vaterpolisti s srebrnimi medaljami / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin
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Zgornji Motnik – Kmetje 
smo tudi bogati. Pogosto ne 
toliko v denarnici, ampak v 
hladilniku in skrinjah. Mi 
bomo preživeli in bomo zna-
li živeti z zemljo in živalmi. 
To je naša prednost in to je 
lahko naš ponos.
Zato se ne bojte postati 
kmet. Naši hribi in doline 
kar kličejo k obdelovanju, 
preživljanju svojih delovnih 
dni na njivi, kuhinji, pro-
stranih travnikih in bogatih 
gozdovih. Ste si že izbrali 
»svojega« kmeta, ki živi v 
vaši okolici? Ste mu naročili, 
da pozimi potrebujete krom-
pir, vloženo zelenjavo, da re-
dno in občasno potrebujete 
sveža domača jajčka, meso 
pašnih živali in mleko ter 
mlečne izdelke, letošnje leto 
se med cedi – in ta od lokal-
nega kmeta bo tisti, ki vam 
bo pomagal zdravo preživeti 
zimo. Zdravja pa naj nikoli 
ne manjka. Veliko tega ima-
mo okrog sebe ljudje, to si 
lahko privoščimo. In zakaj 
ne!
Danes si marsikdo vzame 
čas, da gre pogledat želeni 
avtomobil v več salonov. To-
rej lahko stopite do več lokal-
nih kmetov in poizveste, kaj 
kmet proizvaja, ponuja ali 
celo lahko posadi za vas, da 

bodo imeli zamrzovalne 
skrinje polne domačih do-
brot. Lokalno je tisto, kar je 
najboljše, in pred davnimi 
leti je bilo tega veliko. Zgo-
dovina se ponavlja in čas je, 
da stopimo do vrat kmetij.
Se spomnite naše kmečke 
zgodbe Iz mesta na vas, ki 
sem jo pisala v zimski Ka-
mničan-ki?
Dobro nam gre, kostanji ze-
lenijo, jagode zorijo, okna še 
vedno prepuščajo, a mi 

ustvarjamo in se veselimo 
vsakega dne posebej. Živali 
nas razveseljujejo in ljudje 
nas obiskujejo. Počitnice 
smo zasnovali pestro in spa-
nje na seniku z dnevno in 
večerno zabavo na kmetiji 
bo pestro in zanimivo. Če bo 
vreme služilo nam kmetom, 
bomo lahko jeseni želi sadje, 
oreščke, gozdne sadeže, ze-
lenjavo, med ... Tega se vese-
limo in veselite se lahko tudi 
vi.

Na turistični kmetiji Pod ko-
stanji družinam, šolam, vrt-
cem, posameznikom in sku-
pinam ponujamo doživeto 
preživljanje časa s pridihom 
opravljanja kmečkih opravil 
in seveda užitka v naravi in z 
naravo. Pripravljali bomo 
tudi ozimnico, skupaj.
Želimo vam, da družina pre-
živi vsaj kakšen dan skupaj, 
med živalmi, v miru in ob 
dobri hrani. Privoščite si 
obiskati lokalno kmetijo.

Biti kmet, biti kmetica nam je sedaj lahko v ponos. Še nedolgo tega so se sramovali, češ si umazan, 
si stalno v pogonu, nikamor ne greš, si zapečkar in nič ne veš. Danes to ne velja več.

Iz mesta do kmetije

Mojca Grojzdek

Policijska kronika

Tatvina okrasne lestve s tovornega vozila
Kamniški policisti so obravnavali tatvino okrasne lestve s 
tovornega vozila, ki jo je neznani storilec odtujil ponoči in 
povzročil materialno škodo. Sledi poročilo na pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Spor med družinskima članoma
Policisti so obravnavali spor med družinskima članoma, 
pri čemer je prišlo do povišanega glasu in neprimernih 
besed. Policisti so intervencijo na kraju zaključili s plačil-
nim nalogom.

Prometna nesreča s pobegom
Policisti so obravnavali prometno nesrečo s pobegom, v ka-
teri je neznani voznik med vzvratno vožnjo trčil v pravilno 
parkiran avtomobil. Ne da bi oškodovancu nudil osebne po-
datke ali obvestil policijo, je s kraja odpeljal. Sledita zbiranje 
obvestil in ustrezen ukrep.

Vlom v delavnico in tatvina orodja
Neznani storilec je pristopil do delavnice na domačem dvo-
rišču, kjer je naprej odprl ograjo, nato pa na vzvod še vrata 
delavnice. Iz delavnice je odtujil različno ročno orodje. Sle-
dita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno držav-
no tožilstvo.

Tatvina akumulatorjev
Policisti so v podjetju obravnavali kaznivo dejanje tatvine 
akumulatorjev, pri čemer je neznani storilec ponoči iz delov-
nih semaforjev odtujili dva akumulatorja. Sledita zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba zoper neznanega storilca na 
pristojno državno tožilstvo.

Tatvina denarnice v trgovini
Policisti so obravnavali tatvino denarnice v trgovini, pri če-
mer je neznana ženska iz žepa oškodovanke odtujila denar-
nico, v kateri je bila gotovina in dokumenti. Sledita zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Najden denar na bankomatu
Na policijski postaji se je zglasila občanka, ki je v reži ban-
komata v Kamniku našla denar. Lastnika denarja bo ta po-
čakal na PP Kamnik, policisti pa ga bodo poskušali izslediti, 
če se ta sam ne bo javil.

Tatvina orodja iz tovornega vozila
Policisti so obravnavali tatvino orodja, pri čemer je neznani 
storilec ponoči iz odklenjenega tovornega vozila odtujil več 
kosov električnega orodja. Sledita zbiranje obvestil in kazen-
ska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Prometna nesreča z lahkimi telesnimi 
poškodbami
Policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila 
zaradi neprilagojene hitrosti, pri čemer je voznik osebnega 
avtomobila zapeljal z vozišča, se pri tem prevrnil in poško-
doval. Voznik je nato odklonil preizkus alkoholiziranosti, 
kakor tudi strokovni pregled. Zoper njega bo na pristojno 
sodišče poslan obdolžilni predlog.

Družina s turistične kmetije Pod kostanji / Foto: Mojca Grojzdek

Gozd – Bosonogi so se na 
domačiji Jožeta Sodnika za-
čeli zbirati že malo po osmi, 
na pot pa so krenili nekaj po 
deveti uri. Ob prihodu so or-
ganizatorji vsakega pohodni-
ka prijazno sprejeli ob zvo-
kih Godbe Vodice. Pohod je 
organiziralo Društvo Dogo-
dek Kamnik, sekcija Boso-
nogi, ki jo vodita domačina 
Pavel in Irena Žvelc.
Ob prijavi so pohodniki pre-
jeli spominske majice in pla-
stenko vode. Pred odhodom 
na pot sta jih pozdravila or-
ganizator Pavel Žvelc in žu-
pan Matej Slapar, blagoslovil 
pa jih je župnik Pavel Piber-
nik. »Smo majhna sku-
pnost, ki druži dobre in ve-
sele ljudi, ki vedo, da hoditi 
bos in imeti stik z zemljo 
pomembno prispeva k 
zdravju vsakega človeka,« je 
povedala Irena Žvelc. Poho-
da se je udeležilo 144 boso-
nogih, pri izvedbi pa so so-
delovali tudi krajani in 
gasilci vasi Gozd. Z ubranim 
petjem so udeležence poho-

da navdušili pevci Homski 
tički.
Na vrhu Vovarja so si boso-
nogi privoščili odmor, se vpi-
sali v knjigo pohodnikov, po-
zvonili na zvon želja in se 
podali nazaj do Sodnikove 
domačije, kjer je bilo družab-
no srečanje s podelitvijo me-
dalj. Čakalo jih je veliko lese-
no korito s čisto vodo, kjer so 
si bosonogi lahko umili 

noge. Nato so se okrepčali z 
golažem, ki so ga skuhali v 
Gostišču Črnivec 902, po-
stregla pa sta ga Franci Žva-
nut in Irena Žvelc, od Jožeta 
Sodnika pa so pohodniki pre-
jeli spominske medalje in 
praktične nagrade. Posebno 
zahvalo so izrekli Jožetu So-
dniku za vsestransko pomoč 
pri izvedbi prireditve. Med 
pohodniki smo slišali, da 

bosa hoja koristi mladostni-
kom in starejšim. Ne izboljša 
samo telesne drže, ampak 
tudi ravnotežje in koordinaci-
jo telesa. Draženje podplatov, 
ki so v neposrednem stiku s 
podlago, spodbuja delovanje 
možganov in drugih orga-
nov, kar izboljša zdravje, spo-
min in preprečuje prezgo-
dnje staranje.
Lahkotno sta stopala tudi naj-
mlajša pohodnica štiriletna 
Inti Rems in najmlajši poho-
dnik štiriletni Nejc Korošec, 
še posebno poskočna pa sta 
bila najstarejša pohodnika 
zakonca Klemenc, 83-letni 
Janez in 81-letna Joži iz La-
niš. Pohoda se je udeležila 
tudi enajstčlanska družina 
Kotnik s Hriba pri Kamniku. 
Med pohodniki sta bila tudi 
71-letni Tone Sušnik iz Me-
kinj, ki je imel največje brke 
med pohodniki, in Lojze 
Špruk iz Gozda, sicer pastir 
na Gojški planini. Lojze je 
prišel pozdravit bosonoge ter 
se nato vrnil nazaj na plani-
no. Ivan Hribar iz Kamnika 
je vzel na Vovar diatonično 
harmoniko.

Janez Kuhar

Pavel Žvelc z najštevilnejšo družino na pohodu, 11-člansko 
družino Kotnik s Hriba nad Kamnikom / Foto: Janez Kuhar

V podjetju PAX 

svečarna Stele d.o.o.

zaposlimo 

OPERATERJA LINIJE (m/ž)

Zahtevano:

- vozniški izpit B kategorije

- delovne izkušnje vodenja proizvodne linije

Nudimo:

- redna zaposlitev

- redno in stimulativno plačilo

- možnost osebnega in poklicnega razvoja

Prijave in življenjepis 

sprejemamo na info@pax.si 

do 5. 7. 2022.
Več info: 

Sedmega pohoda bosonogih na Vovar se je v lepem sončnem vremenu v soboto, 18. junija, udeležilo 
kar 144 pohodnikov iz različnih krajev Slovenije, največ iz kamniške občine.

Bosonogi množično na Vovar
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

A

9 4 5 6
8 3

4 5 7
2 7

5 8 6 2 3
4 2

4 3 1
5 7

7 9 1 4943751682
715286439
862934157
328549761
571862943
694317825
439128576
156473298
287695314

754932681
196478235
283165974
429716358
317859462
568324197
672591843
831647529
945283716

Rešitev:

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

A

7 4 3 6 8
1 9 4 3

1 6 5 4
2 7 3

3 1 6 2
8 4 9

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Kamnik – Nekateri naši upo-
rabniki so v osnovni šoli obi-
skovali program opismenje-
vanja, zato se trudimo 
obstoječe znanje obdržati in 
utrjevati. Mesečno druženje 
nas je tako vedno znova po-
peljalo med pisane knjižne 
police, med prijazne knjižni-
čarke in nam dalo možnost 
drugačnega vsakdana.
V vseh teh letih so nas spre-
mljale Sabina, Breda, Anja, 
Monika, Vita … Teme so pri-
pravljale zanimivo, podale 
primerno in s posluhom in 
veseli smo, da naše sodelo-
vanje še vedno traja.
Vsako leto se v mesecu juni-
ju poslovimo od tekočega le-
tnega mesečnega druženja s 
Knjižnico Franceta Balanti-
ča Kamnik. Knjižničarki Sa-
bina in Vita sta nam skozi 
celo leto z zanimivim in pri-
jetnim branjem približali ve-
liko knjig, nas popeljali v 
preteklost ali prihodnost, se 
z nami učili in družili v do-
mišljijskem svetu.

Drugi ponedeljki v mesecu so 
bili vedno nekaj posebnega. 
Dobra volja je prisotna od pr-
vega dne in tudi po desetih le-
tih druženja se to ni spreme-
nilo. Leta so kar poletela 

mimo nas in nas opomnila, 
kaj vse se nam je v teh desetih 
letih zgodilo. Letos sta nas za 
zaključek Vita in Sabina po-
peljali v Arboretum in nam s 
pomočjo strokovnega vodenja 

približali čudovit svet vrtnic. 
Sledilo je obvezno sladko dru-
ženje, podelitev zasluženih 
priznanj in iskrena obljuba, 
da se ponovno srečamo v šol-
skem letu 2022/23.

Ko so nam pred desetimi leti iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ponudili sodelovanje v projektu 
Drugačne zgodbe, smo se tega v našem Varstveno-delovnem centru Sožitja Kamnik zelo razveselili.

Deset let Drugačnih zgodb

Uporabniki Varstveno-delovnega centra Sožitja Kamnik v Arboretumu / Foto: Katja Zobavnik

Katja Zobavnik

supernova.si

SUPER poletje
na obzorju!

Prepusti se poletnemu 
nakupovanju v tvoji Supernovi.

1. nagrada: darilna kartica v vrednosti 40 EUR
2. nagrada: darilna kartica v vrednosti 30 EUR
3. nagrada: darilna kartica v vrednosti 20 EUR

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z  
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križan-
ke) pošljite do torka, 8. julija 2022, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah-
ko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 
pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1. 

SupernovaQ Kam d.o.o., Pot za Brdom 12, 1000 Ljubljana
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Prireditve v juniju in juliju

DOM KULTURE KAMNIK in ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK

Torek, 5. julija, ob 20. uri, atrij Samostana Mekinje

Večer improvizirane komedije: Špektakularna otvoritev 
festivala s KUD KIKS teatrom in gosti 

Festival Poletje pod krošnjo, vstopnina: 5 evrov.

Več o dogodku na spletni strani Doma kulture Kamnik in Samostana 

Mekinje

Torek, 12. julija, ob 20. uri, atrij Samostana Mekinje

Večer sodobnega cirkusa in glasbe: Ingver in gverilke s 
cirkuškimi intervencijami

Festival Poletje pod krošnjo, vstopnina: 5 evrov

Več o dogodku na spletni strani Doma kulture Kamnik in samostana 

Mekinje

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Do 30. junija do 10. ure, Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik

Razstava Podobe Križnikovih pravljic 2022 – Križnik po 
Križniku

Razstava je sestavljena iz nagrajenih del likovnega natečaja: Jenkret je 

biv ... v okviru 11. Križnikovega pravljičnega festivala

Torek, 5. julija, ob 13. uri, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik

Razstava knjižnih kazal, Branje je iskanje 2021/2022
Razstava bo na ogled do 22. julija.

TERME SNOVIK

Petek, 24. junija, ob 19. uri, prireditveni šotor

Festival piv v Termah Snovik
Vstopnine ni.

Sobota, 9. julija, ob 10. uri

Kneippov dan v Termah Snovik
Prireditev na prostem

KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŽIC

Sobota, 25. junija, ob 19. uri, Glavni trg, Kreativna 
četrt Barutana

Festival uličnih umetnosti Ana Desetnica v Kamniku

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

Sobota, 9. julija, ob 10. uri, MC Kotlovnica

Izmenjevalnica oblačil #20

DRUŠTVO SV. JAKOBA KAMNIK IN KS CENTER

Petek, 1. julija, ob 19.45, dvorana Frančiškanskega 
samostana

Pozdrav poletju
Vstopnine ni.

Spodnje Palovče – Ob fi-
nančni, materialni in tudi 
moralni podpori širše lokal-
ne skupnosti se v Spodnjih 
Palovčah to pomlad piše 
lepa zgodba. Potem ko je 
Branku Lebeničniku, ki je 
čez noč izgubil streho nad 
glavo z namestitvijo začasne-
ga bivalnega zabojnika že ta-
koj na pomoč priskočila Ob-
čina Kamnik s svojim šta-
bom Civilne zaščite, zdaj ob 
pomoči sosedov, sorodnikov, 
prijateljev in donatorjev na 
mestu pogorišča že poteka 
gradbena akcija. »Stroji za 
odstranitev stropnikov so za-
brneli v petek, 20. maja, ba-
ger pa dan za tem. Teden dni 
kasneje je že bil zalit prvi 
oporni temelj starega zidu, 
ki ostaja. Projektant, ki je 
tudi nadzorni, je večkrat te-

densko na lokaciji, da pregle-
da nastale razmere in sproti 
daje nove navodila. Akcija je 
stekla, ljudje se radi odzove-
jo kljub svojim obveznostim, 
ki jih v tem času ni malo 
tako, da dela lepo napreduje-

jo. Lahko bi rekel, da bi bili 
nekateri celo užaljeni, če jih 
ne bi povabili k obnovi. Les, 
potreben za obnovo, je pose-
kan, razžagan in pripravljen 
na vgradnjo. Tudi železje, 
pesek, cement, zidaki in ope-

ka so dobavljeni, drugo poča-
si urejamo sproti po svojih 
močeh. Po tistem turobnem 
28. februarju se je na obra-
zih vseh sodelujočih pojavil 
nasmeh in zavedanje, da kjer 
je volja, je tudi cilj zagoto-
vljen. In upam si trditi, da bo 
cilj dosežen. Če bomo letos 
pred zimo hiško pokrili, 
bomo zelo zadovoljni. Potem 
pa počasi naprej,« nam je 
povedal Franci Golob, ki 
vodi obnovo hiše.
Še vedno pa bodo veseli vsa-
ke finančne pomoči, ki bo 
Branku Lebeničniku omogo-
čila, da se kar najhitreje lah-
ko spet vseli v svoj dom. Pi-
spevek lahko nakažete 
Župnijski karitas Kamnik, 
kjer so odprli transakcijski 
račun SI56 0231 2009 2509 
685 (Karitas Kamnik, Ra-
spov prehod 1, 1241 Kamnik 
– namen: Požar Palovče).

Staro hišo Branka Lebeničnika, ki je skoraj v celoti pogorela v februarskem požaru, ob pomoči dobrih 
ljudi že obnavljajo.

Na pogorišču že raste hiša

Jasna Paladin

Številne druge prireditve v občini Kamnik naj-
dete na uradni spletni strani Občine Kamnik 
www.kamnik.si pod rubriko Koledar dogodkov 
ter tudi v elektronskem mesečniku. Prijave 
preko obrazca Ostanimo v kontaktu na dnu 
spletne strani www.visitkamnik.com.

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

Tunjice – Člani Društva 
Tun'ški glas in Občina Ka-
mnik so ob podpori LAS Srce 
Slovenije pripravili zanimiv 
večer, na katerem so o vodi 
spregovorili Simon Prosen, 
Branka Urbanija in Boštjan 
Jelovčan. Prvi je predaval o 
odnosu naših prednikov do 
vode in o zapisih vode v zgo-
dovini Slovenije. Povedal je, 
da voda nosi informacije in 
da je v njej shranjen zapis ce-
lotne zgodovine Zemlje. Kul-
turna antropologinja Branka 
Urbanija je vodo povezala s 
slovensko mitologijo in ljud-
skim izročilom, Boštjan Je-
lovčan pa je zbranim predsta-

vil poklic vodnega someljeja, 
za katerega se je kot eden 
redkih pri nas izučil tudi 
sam, in jim postregel z vo-
dnimi koktejli.
Kot nam je na dogodku poja-
snila Barbara Strajnar iz ob-
činske uprave, čezmejni pro-
jekt Mreža vodnih poti v 
Kamniško-Savinjskih Alpah, 
za katerega so dobili denar 
LAS-a, poteka že dve leti, 
njegov glavni namen pa je 
opozarjati na pomen ohra-
njanja pitne vode. Poleg 
mreže vodnih poti, ki bo di-
gitalizirana, pripravljajo tudi 
več dogodkov, ki bodo na ob-
močju sodelujočih občin po-
tekali tudi še v prihodnjih 
dneh.

Takšen naslov je nosila delavnica, ki so jo v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih 
Alpah gostili v Zdravilnem gaju Tunjice.

Voda skozi čas

Jasna Paladin

Veliko zanimivega o vodi so povedali Boštjan Jelovčan, 
Branka Urbanija in Simon Prosen. / Foto: Jasna Paladin

Pri obnovi hiše pomaga veliko dobrih ljudi. / Foto: Franci Golob

Volčji Potok – V Arboretu-
mu so se v soboto, 18. junija, 
na povabilo Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) oziroma njihovih več 
kot petdesetih območnih iz-
postav iz vse Slovenije na pr-
vem festivalu Dan JSKD – 
Dober dan zbrali ljubitelji 
kulture in kulturni ustvarjal-
ci od blizu in daleč.
Zamisel za festival, ki naj bi 
odslej postal tradicionalen, 
se je porodila direktorju 
JSKD Damjanu Damjanovi-

ču, pri tem pa sta ga podprla 
direktor Arboretuma Aleš 
Ocepek in kamniški župan 
Matej Slapar. »Seveda pa za 
ta festival nismo zaslužni le 
zaposleni na JSKD, ampak 
predvsem vi, ohranjevalci in 
nadaljevalci bogatih izročil 
ljubiteljske kulture, ki se bo-
ste danes predstavili v par-
ku,« je kulturnike nagovoril 
vodja Območne izpostave 
JSKD Kamnik Tone Ftičar.
Na sedmih prizoriščih jih je 
nastopilo približno dva tisoč, 
med njimi tudi Kamničani, 
in sicer Društvo kamniških 
mažoretk Veronika, Goran 
Završnik iz Kulturnega dru-
štva Priden možic in Fol-
klorna skupina Kamnik.

Slavje ljubiteljske kulture
Jasna Paladin

Na odru pihalnih godb so nastopile tudi kamniške 
mažoretke. / Foto: Jasna Paladin

Litija – V Litiji so maja po-
delili certifikate kakovosti 
rokodelskim in prehran-
skim ponudnikom Srca Slo-
venije.
Gre za izbrane izdelke, ki 
glede na strokovne kriterije 
dosegajo potrjeno kakovost 
Srca Slovenije in dajejo ob-
močju in znamki poseben 
pečat in edinstvenost. Pravi-
co do uporabe znamke kako-
vosti Srca Slovenije je na za-
dnjem ocenjevanju v 

oktobru 2021 prejelo za svo-
je izbrane izdelke sedemnaj-
strokodelcev in prehranskih 
ponudnikov, med njimi tudi 
Andreja Humar Gruden, 
Katarina Spruk, Franc Rifl, 
Sonja Kropivšek in Janez 
Skok iz Kamnika.
Certifikate kakovosti, ki jih 
Razvojni center Srca Slove-
nije podeljuje že od leta 
2016, sta izročili ponudni-
kom Mojca Štepic, direktori-
ca Razvojnega centra Srca 
Slovenije, in Lijana Lovše, 
podžupanja Občine Litija.

Certifikati kakovosti 
Srca Slovenije
Jasna Paladin
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Prireditve

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavi se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni …

V 87. letu nas je zapustila naša draga  
žena, mami, babica in tašča

Terezija Zupan
iz Kamnika

Ob izgubi se vsem iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem 
sorodnikom, prijateljem in sosedom za izraze sožalja 
in tudi za vse podarjeno cvetje, sveče ter župniku za 
lepo opravljen obred. Posebna zahvala Majdi Ambrož  
Mihelčič, dr. med., sestri Sonji, patronažni sestri Aniti 
Podlesnik in urgentni službi Zdravstvenega doma dr. 
Julija Polca Kamnik. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti. Naj vam ostane v lepem spominu.

Žalujoči: mož Ignac in sin Ignac z družino
Maj 2022

ZAHVALA

Kako pozabili bi gomilo,
kjer blago tvoje spi srce,
ki nam brezmejno vdano bilo
ves čas do zadnjega je dne?
(S. Gregorčič)

Odšla je v večnost najina zlata mamica

Metka Krajnc
1946–2022

V teku življenja, ki za vsakega od nas teče po svoji tirni-
ci, se srečujemo, pa spet oddaljujemo. Od vsega ostane-
jo spomini. Z leti marsikaj zbledi, ostanejo pa spomini 
na lepe trenutke, ki svetijo tudi v najtemnejših dneh. Pa 
tudi spomini na težke trenutke, ki jih lajšajo dobri ljudje. 
Iskrena hvala zdravstvenemu timu Nevrološke klinike 
Ljubljana. Hvala za vso pomoč in izrečene sočutne bese-
de spoznanja, ki bodo za vedno ostale zapisane v najinih 
srcih. Posebna zahvala gospe medicinski sestri Simoni, 
ki je najini zlati mamici stala ob strani in tako z njeno 
prisotnostjo in polno ljubečih prijemov lajšala ure vsem 
nam. Hvala vsem skupaj, da je najina zlata mamica lah-
ko odšla v večnost mirna in brez bolečin. Iskrena hvala 
g. župnikom Luku Demšarju, mag. Borisu Milavcu ter 
doc. dr. Miranu Špeliču za nepozaben cerkveni obred. 
Hvaležnost izrekava molilcu rožnega venca g. Marjanu 
Iskra. Izrekava zahvalo g. Metodu Palčiču ter pevcem za 
lepo zapete cerkvene pesmi pri sveti maši. Posebna za-
hvala pa pevcema Božidarju Wolfandu - Wolfu ter Viliju 
Resniku, ki sta s svojo prisotnostjo počastila najino zlato 
mamico in ji še zadnjič v živo zapela njeni najljubši pe-
smi. Hvala KPK Kamnik za lepo sodelovanje. 
Zahvalo izrekava tudi vsem sorodnikom, sodelavcem, 
prijateljem ter sosedom za izrečene besede sožalja, svete 
maše ter podarjeno cvetje in sveče, ki so nama v uteho, 
da ste najino mamico imeli radi in jo spoštovali.
Ni besed, s katerimi bi vam lahko izrazila najino veliko 
spoštovanje in ne najdeva besed, ki bi vam lahko poda-
rile najino veliko zahvalo. Velike so te besede in okorne. 
Videti bi bile izumetničeno, izgubile bi ves svoj smisel 
in namen. Midva pa tega ne želiva. Zato vsem skupaj in 
vsakemu posebej izrekava hvala. 
Draga zlata mamica; hvaležna sva ti, ker si bila, kar si 
bila. Hvaležna sva ti, ker si nama bila plamen razuma 
in ogenj ljubezni. 
Pozdravljena bodi med tiho travo z zaprtimi očmi.
Počivaj v miru.  

Tvoja Boštjan in Barbara

ZAHVALA

Srce ti v prsih nehalo je biti,
ne čutiš bolečin več in nemira,
od nas smo dovolili ti oditi,
čeprav srce od žalosti nam hira.

V 90. letu starosti nas je  
zapustila draga mama, sestra, 
babica in prababica

Angela Sušnik
iz Raven pri Šmartnem

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečene besede sožalja. Posebna za-
hvala tudi g. župniku Ediju Strouhalu za lepo opravljeno 
pogrebno slovesnost, pevcem kvarteta Grm in trobenta-
ču za zadnje slovo. Hvala osebju Doma počitka Mengeš 
za oskrbo v zadnjih dneh njenega življenja.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

V 95. letu starosti se je poslovila 
naša draga mama, babica in pra-
babica

Cecilija Štrajhar
iz Porebra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter 
svete maše. Zahvala tudi osebju DSO Kamnik za skrbno 
nego. Hvala gospodu župniku Janezu Mikliču za lepo 
opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem za odpete pe-
smi ter trobentaču. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo po-
spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Nepričakovano in prezgodaj se je od nas poslovila  
naša draga mama, tašča, teta in svakinja

Marija Jeras
iz Zg. Tuhinja (1953–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje in sv. maše ter denarno pomoč. Zahvalju-
jemo se KP Kamnik, g. župniku Nikolaju Štolcarju za 
opravljen obred, ge. Ivici Bajde za besede slovesa, kvar-
tetu Grm, trobentaču, pogrebnikom in praporščaku DU 
Kamnik. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Ostala bo z nami v 
trajnem spominu.

Vsi njeni
Maj 2022

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom ARBORETUM 

VRTNICE, objavljene v časopisu Kamničan-ka 20. maja 2022, 

so: 1. nagrado, 2 sezonski vstopnici, prejme Dragica Klemše 

iz Kamnika, 2. nagrado, 2 družinski vstopnici, prejme Olga Rot 

z Vranskega in 3. nagrado, 2 dnevni vstopnici, prejme Breda 

Martinčič iz Mengša. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

POGREBNE  IN POKOPALIŠKE STORITVE

KAMNIK - KOMENDA

24 urna dežurna služba
041 634 948

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

♦ Tunjice ♦ Zgornje Stranje ♦ Sela ♦ Gozd ♦
♦ Vranja Peč ♦ Loke ♦ Šmartno v Tuhinju ♦
♦ Zgornji Tuhinj ♦ Špitalič ♦ Motnik ♦

Stojimo vam ob strani skozi korake slovesa.

Žale ♦ Mekinje ♦ Nevlje ♦ Podgorje

Ča so pis ob či ne Kamnik, 8. januarja 2021, leto 6, šte 
vil 

ka 1

»Kamnik ško postajo,« je dejal župan in se zahvalil ministrstvu ter Slovenskim železnicam za milijonsko naložbo v kam-niško progo.Več sto milijonov pa je dr-žava vložila tudi v nakup novih vlakov, ki bodo vozili tudi na relaciji Kamnik–

Ljubljana in obratno. »Do konca letošnjega leta bo po slovenskih tirih vozilo 25 vlakov, do konca leta 2022 pa jih bo skupno 52, od tega 21 na dizelski pogon, 21 na električni pogon in deset dvonadstropnih vlakov na električni pogon. Gre za najsodobnejše vlake za re-gionalne proge, kot jih poz-namo v tem delu Evrope, ki  dosegajo  hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse po trebno udo-bje, so prilagojeni za invali-de in imajo dovolj prostora za kolesa,« je ob tem vese-lem dogodku povedal direk-tor Slovenskih železnic Du-šan Mes, minister za infra-strukturo Jernej Vrtovec pa ga je dopolnil, da bo država še nadaljevala investicije v železniško infrastrukturo.

Prenovljena končna postaja in nov vlak
Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladinv Kamniku vozijo po voznem redu. Občina je namreč 
železnice večkrat podala iz Kamnika v Ljubljano vozil 
v večernih urah. Slovenske 

pobudi prisluhnile in tako z nove ure prihodov in bodo po novem vozili tudi 
delavnikih pa uvajajo dodatne linije sicer ob 21.15 in 22.15 ter ob 22.18 in ob 23.07 

45. stran

Aleksander Sokler
Kamnik – Dvajseti decem-ber 2020 bo z zlatimi črka-mi zapisan v zgodovino kamniškega kluba. Prekalje-na ekipa kluba Calcit Wa-terpolo je z zmago v članski konkurenci uresničila dol-goletne sanje po osvojitvi članskega naslova.Kamniški igralci so tekmo začeli silovito. Po začetnih  1 : 1 so naredili delni rezultat 4 : 0 in tako že po prvi četr-tini vodili s 5 : 1. V nadaljeva-nju so tekmo nadzirali in mladim kranjskim vaterpo-listom niso dopustili, da bi se razigrali in tekmo obrnili v svojo korist.Na finalni tekmi je kot ved-no odlično delo opravljal 
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Zgodovinski vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba prvič v zgodovini postali Slovenije, saj so v velikem premagali večne tekmece rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni 

MLADI

Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov
vli Občine Kamnik je na ed razstava z naslovom  Kamnik, prostor obra-avtorja Urha Wiegeleta, 

25-letnega magistra inženirja 
arhitekture.

stran 9

Aleš Senožetnik

Kamnik – Tako kot v števil-nih drugih krajih po državi je tudi v Kamniku možno brezplačno testiranje s hitri-mi antigenskimi testi na okužbo z novim koronaviru-som. Hitro testiranje poteka od torka dalje v Domu kul-ture Kamnik, test pa je mož-no opraviti še danes, v pe-tek, med 8. in 14. uro, v pri-meru interesa pa bodo doda-tni termini na voljo tudi še v prihodnjih dneh.Na odvzem brisa 

ment in kartico zdravstvenega zavarovanja. O bodo udeleženci obveščeni v dveh odvzema brisa. Kotjajo v Zdravstvenemdr. Julija Polca Kamnik, gativen izvid testa pda trenutno v brisu virus zaznaven, kar naj nobčutka lažne varnoslahko do okužbe pridže kmalu po testiranprimeru pozitivnega ipa sta potrebna takojšnja m

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 

testiranje na okužbo z novim koronavirusom. 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.
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ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

Vsaka vas, kraj pri nas ima 
kakšnega jasličarja, ki prese-
neti z razsežnostjo, na-
tančnostjo, tematiko svojih 
jaslic. Jasličarji so svojevrstni 
umetniki, ki jim idej in vese-
lja ne zmanjka. Tudi na Kam-
niškem ni nič drugače.

stran 

     

                                      Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.

Oglašujte  

v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

Zahvale,  
osmrtnice

Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

pokličite  
04 201 42 47  
ali pišite na  e-naslov: 

malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si  

Kamnik – Člani Lions kluba 
Kamnik, osemnajst je ta-
kšnih aktivnih, so se 8. ju-
nija zbrali na tradicional-
nem poletnem večeru na 
gradu Zaprice, ki je bil na-
menjen druženju in dobri 
glasbi, pa tudi dobrodelno-
sti. S srečelovom so namreč 
znova zbirali denar za svoje 
projekte, s katerimi poma-
gajo pomoči potrebnim. 
Zbrali so približno tisoč 
evrov, letno pa v dobrodelne 
namene razdelijo osem ti-

soč evrov, pri čemer sodelu-
jejo s številnimi institucija-
mi v občini. Vsako leto 
julija se zamenja tudi vod-
stvo kluba in tako je vode-
nje kamniškega kluba iz 
rok Barbare Novak za leto 
dni prevzel dosedanji pod-
predsednik Ivan Hribar. Li-
onsi poudarjajo, da so v nji-
hovih vrstah dobrodošli 
prav vsi, ki dobro mislijo in 
želijo pomagati, a ne le z 
denarjem, pač pa tudi s svo-
jim znanjem in predvsem 
časom, saj pomagajo zlasti 
s konkretnimi dejanji. 

Lionsi so se zbrali na 
poletnem večeru
Jasna Paladin

Zahvale
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Kamniška Bistrica – Planin-
ska zveza Slovenije (PZS) že 
skoraj štirideset let praznuje 
Dan slovenskih planincev in 
letošnji program, ki so ga 
pripravili Pri Jurju v Kam-
niški Bistrici, je obogatila s 
celodnevnim dogajanjem za 
obiskovalce vseh generacij, 
pri organizaciji katerega so 
moči združili s člani Planin-
skega društva Kamnik (PD), 
ki so prav ta dan praznovali 
tudi Dan kamniških planin.
Kot nam je povedal predse-
dnik PD Kamnik Marko Pe-
tek, je Dan kamniških pla-
nin tradicionalna prireditev, 
ki so jo v preteklosti vsako 
leto izmenično prirejali na 
eni od koč na Kokrskem in 
Kamniškem sedlu, a leto 
pred epidemijo so se odloči-
li, da jo bodo raje priredili v 
dolini, saj s tem lahko priva-
bijo več družin, otrok, tistih, 
ki v planine še ne zahajajo, 
in tistih, ki tolikšne višinske 
razlike ne zmorejo več, pa bi 
se radi družili z enakomisle-
čimi.
Člani PD Kamnik so za pla-
nince in gorske kolesarje iz 
vse Slovenije ta dan pripravi-
li več vodenih tur, Pri Jurju v 
Kamniški Bistrici pa nato 
tudi prikaz dejavnosti različ-
nih organizacij, ki so tako ali 
drugače povezane s planin-
stvom – gorski reševalci so 
pripravili prikaz vaje reševa-
nja z drevesa, najmlajši so 
se lahko preizkusili na ple-
zalni steni ali se zabavali v 
planinskem kotičku, svoje 
dejavnosti so predstavili 
kamniški jamarji, ki so ob 
tem pripravili tudi okušanje 
vode iz različnih izvirov. 
Kako zabiti klin, postaviti 
stopnico ali narisati marka-
cijo, so predstavili markaci-
sti. Ker gora sploh zadnja 
leta ne osvajamo več zgolj 
peš, ampak tudi s kolesi, so 
obiskovalci pri stojnici trgo-
vine Špica šport lahko testi-
rali e-kolesa. Obiskovalci so 
si lahko ogledali opremo, s 
katero planinski svet obisku-
jejo invalidi, prelistali in ku-

pili več planinske literature 
in zemljevidov ali si ogledali 
delo policistov in njihovih 
reševalnih psov.

Planinski koči bodo 
energetsko prenovili
V soboto, 11. junija, je svoja 
vrata odprla tudi večina pla-
ninskih koč v visokogorju, v 
številnih, tudi na obeh ko-
čah Planinskega društva Ka-
mnik – na Kamniškem in 
Kokrskem sedlu – se bodo 
začela tudi obnovitvena dela 
in energetska sanacija, pod-
prta z denarjem, ki ga je lani 
jeseni z javnim razpisom 
razdelila država. »Najprej bo 
na vrsti Kamniška koča, ki 
bo dobila novo streho in pre-
novljeno fasado, s tem pa 
novo celotno podobo, za tem 
pa še Cojzova koča. Poletni 
meseci, primerni za gradbe-
na dela, bodo s tega vidika 
kratki, a imamo ekipo, ki je 
to sposobna izpeljati,« nam 
je še povedal Marko Petek in 
poudaril, da bosta obe pla-
ninski koči med obnovo 
obratovali normalno.

V hribe v organizirani 
družbi
Na Planinski zvezi Slovenije 
so pred poletno planinsko 
sezono opozorili, da so naj-
boljša naložba za varnejše 
obiskovanje gorskega sveta 

strokovno vodene ture, na 
katerih se nesreče redko 
zgodijo. »Za varnejši obisk 
gora so ključni postopno na-
biranje izkušenj, načrtova-
nje ture, poznavanje aktual-
nih razmer, vremenoslovja, 
prve pomoči, orientacije, 
različnih tehnik gibanja, 
potrebne opreme in znanja 
njene uporabe ter spoštljiv 
odnos do gora,« so med dru-
gim opozorili na nedavni 
novinarski konferenci in še: 
»Na vodenih izletih, planin-
skih taborih, orientacijskih 
tekmovanjih, planinskih šo-
lah in drugod udeležencem 
ponudimo možnost pridobi-
vanja znanja in izkušenj z 
različnih področij planinstva 

za varnejše gibanje v gorah. 
Poleg tega gorski reševalci 
beležijo zelo malo reševanj 
na organiziranih planinskih 
aktivnostih, kar je lahko še 
dodatno povabilo planin-
cem, da se včlanijo v planin-
sko društvo in izkušnje na-
birajo postopoma pod 
vodstvom vodnikov PZS.«
Nesreča v gorah se lahko pri-
peti vsakomur in tudi naj-
bolj usposobljeni posa-
mezniki niso izjema, res pa 
je zelo malo reševanj na or-
ganiziranih planinskih ak-
tivnostih, čeprav število po-
sredovanj gorskih reševalcev 
narašča, kot kaže statistika 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije (GRZS).

Kamniški markacisti so k risanju markacij pritegnili tudi najmlajše. / Foto: Jasna Paladin

Velika planina – Posebno 
zgodbo so na kolesarski dir-
ki Po Sloveniji spisali navi-
jači. Koliko se jih je v vseh 
dneh zbralo ob trasi, je tež-
ko oceniti, organizatorji pa 
pravijo, da največ v zgodovi-
ni. Kraljevska je bila tudi v 
tem pogledu predzadnja 
etapa.
Proti cilju na Veliki planini 
so navijači začeli prihajati 

že dopoldan. Cesta je bila za 
promet zaprta nekaj ur pred 
prihodom kolesarjev, zato 
jih je večina prišla s kolesi 
ali peš. Ko je karavana pre-
vozila Črnivec in šla naprej 
proti Ljubnemu ob Savinji, 
je proti Veliki planini nastal 
pravi kolesarski zastoj re-
kreativcev, nato pa naprej 
do Kranjskega Raka vožnja 
skorajda v koloni. Dogaja-
nje je v vlogi planšarja 

spremljal Aljaž Romšak. 
»Če je takšen dogodek 
samo enkrat na leto, ni pro-
blema. Sem navdušen nad 
kolesarstvom. Za človeka je 
to sprostitev, rekreacija in 
prav je, da je tako. Nisem 
pričakoval, da bo toliko lju-
di, je pa lepo. Dopoldan jih 
je bilo nekaj manj, sedaj je 
pa noro,« je povedal in na-
daljeval spodbujanje navija-
čev, ki so pedala vrteli proti 
vrhu vzpona. Med navijači 

je bil tudi kamniški gorski 
tekač Sebastjan Zarnik s si-
nom Lukom. »Po navadi 
pridem med tednom, ko ni 
gneče, ki mi ne ustreza. Da-
nes je drugače. Je treba v 
živo pogledati, kako gredo 
najboljši na svetu v klanec. 
Enkrat v bližnji prihodnosti 
imamo namen iti tudi na 
Dirko po Franciji,« je dejal.
Dobro vzdušje se je nadalje-
valo tudi po koncu dirke.

Kraljevska etapa

Jasna Paladin

Ko ima človek občutek, da gredo vsi na Veliko planino: 
kolesarski zastoj navijačev na Črnivcu. / Foto: Jasna Paladin

V soboto, 11. junija, se je s tradicionalno prireditvijo Dan slovenskih planincev, ki je letos sovpadala z 
Dnevom kamniških planin, v Kamniški Bistrici tudi uradno začela poletna planinska sezona. Svoja 
vrata sta odprli tudi obe koči Planinskega društva Kamnik – Kamniška koča na Kamniškem sedlu in 
Cojzova koča na Kokrskem sedlu.

Dan kamniških planin

Ker hribov ne obiskujemo le peš, ampak tudi s kolesom, je 
bilo na stojnici trgovine Špica šport mogoče preizkusiti 
električna kolesa. / Foto: Jasna Paladin

Pred odhodom na planinski izlet načrtujmo pot, v gore pa 
se vedno odpravimo z nahrbtnikom z obvezno planinsko 
opremo. / Foto: Jasna Paladin

Gorski reševalci Društva GRS Kamnik so prikazali 
reševanje z drevesa. / Foto: Jasna Paladin

Navijače je pozdravljal in se jim zahvaljeval tudi Luka 
Mezgec (desno). / Foto: Maja Bertoncelj

Za dobro vzdušje je skrbel tudi planšar, ki je takole 
spodbujal rekreativce. / Foto: Maja Bertoncelj
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