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Na obisku
v najmanjši šoli

Priloga na straneh 9–16

V torek so se v šole vrnili šolarji in dijaki, med njimi je v šolske klopi v občini Kamnik prvič sedlo štiristo
prvošolcev, od tega dva tudi na Vranji Peči, kjer stoji ena najmanjših podružničnih šol v Sloveniji.
Jasna Paladin
Vranja Peč – Medtem ko sta
podžupana Igor Žavbi in
Matej Slapar šolarje in dijake na prvi šolski dan nagovorila v Osnovni šoli 27. julij
Kamnik, Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra
Kamnik (kjer je v prvih letnikih 235 dijakinj in dijakov), Osnovni šoli Toma
Brejca, zavodu CIRIUS
Kamnik ter Osnovni šoli
Šmartno v Tuhinju, smo mi
obiskali daleč najmanjšo
šolo v občini – podružnično
šolo na Vranji Peči, kjer bo v
tem šolskem letu znanje
nabiralo devet učencev, in to
v petih razredih skupaj.
»Prav to je – poleg majhnosti – ena največjih značilnosti naše šole, saj smo eni
redkih pri nas, kjer imamo
v tem šolskem letu združenih kar pet razredov. Ravnatelj matične šole nam je
sicer ponudil, da bi naši trije petošolci k pouku hodili
že na Osnovno šolo Frana
Albrehta, a prav nič jim ni
bilo do tega, zato smo se
skupaj odločili, da bodo
tudi peti razred obiskovali
na Vranji Peči. Čeprav imajo številni pomisleke, kako
lahko en učitelj kakovostno
skrbni za učence od prvega
pa do petega razreda, že
vrsto let dokazujemo, da
naši učenci prav v ničemer
niso slabši kot njihovi vrstniki na velikih šolah. Ravno
obratno. Še toliko bolj imajo izostren čut za samostojnost in solidarnost, saj vseskozi sodelujejo med seboj.
Ne nazadnje pa z naše šole
prihaja tudi eden od letošnjih zlatih maturantov, pa
tudi nekaj visoko izobraženih strokovnjakov,« je na
svoje učence ponosna Maja
Jesenik Štefin, (edina) učiteljica in vodja podružnice,
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Razvijamo veselje do glasbe
Vabimo k vpisu nove učence
za šolsko leto 2015/2016
k vsem inštrumentom in
glasbenim uricam za najmlajše.
Podružnično šolo na Vranji Peči letos obiskuje devet učencev, zanje pa skrbi učiteljica
Maja Jesenik Štefin. / Foto: Gorazd Kavčič
ki se zaveda, da že triindvajset let opravlja eno najlepših služb na svetu.
Letos so njeni učenci petošolci Miha, Matic in Nuša,
četrtošolka Vesna, tretješolca Simon in Nejc, drugošolec Maks in prvošolca Lana
in Urban. »Vsako šolsko
leto je nov začetek za šestletne otroke, ki prvič stopijo
med šolske klopi, ki prvič
slišijo glas učiteljice in prvič
vzamejo v roke šolske knjige in zvezke. Kako preprosto za otroka, a vznemirljivo,
ki se mu nenadoma spremeni otroštvo. Spremeni, a
ne pretrga. Otrok potrebuje
otroštvo. Ostati mora v
neposrednem stiku z naravo, blizu gozda, med zelenimi bregovi, njive in travniki
ga spremljajo na poti v šolo.
Skozi šolsko okno vidi pre-

let ptice, sliši lajež psa in
oglašanje živine iz bližnjega
hleva. Taka je šola na Vranji
Peči. Majhna, a dovolj velika za male radovedneže, ki
komaj čakajo, da vsak dan
slišijo kaj novega,« še pravi.
Učenci prihajajo iz vasi Vranja Peč, Velika Lašna in
Zgornje Palovče ter Spodnje Palovče. Zmotili smo jih
pri pouku matematike, a so
hitro pojasnili, da strogega
urnika pri njih ni, da se
kljub temu vsega naučijo,
čeprav svojo učilnico marsikdaj zamenjajo za gozd,
travnik ali drugo okolico
šole. Najraje od vsega telovadijo, pojejo in nastopajo,
svoje male šole pa – kot
poudarjajo – ne bi zamenjali za večjo, saj v njej prav
ničesar ne pogrešajo. Učilnico po potrebi spremenijo

v telovadnico, jedilnico, dvorano za nastope in prostor
za sestanke s starši in krajani, v Kamnik ali druge kraje
se po potrebi odpravijo s
kombijem, imajo tudi knjižnico, predvsem pa veliko
svežega zraka, miru in sonca, tudi takrat, ko je v dolini
megla. Da so njihovi želodčki polni, prostori pa čisti,
skrbi soseda šole Dragica
Kotnik. Čeprav šolska stavba od zunaj izgleda bolj klavrno in je potrebna temeljite prenove, pa znotraj veje
prav posebna energija in
sproščeno vzdušje. Tako pa
bo, kot kaže, še vrsto let, saj
na šoli v prihodnjih letih
pričakujejo še več učencev;
številni starši so se v kraje
krajevne skupnosti Vranja
Peč namreč preselili prav
zaradi šole.

Vabimo k jesenskemu vpisu.
031 226 205 info@tacko.si
www.tacko.si
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ITALIJANŠČINA
RUŠČINA
ŠPANŠČINA
SLOVENŠČINA
LATINŠČINA

V središču Kamnika na Japljevi 4 (poleg kavarne Veronika)
M: 041 533 711 T: 01 831 73 60
Začetek vpisa - 4. september 2015
Začetek prvih tečajev - 21. september 2015
www.ita-jezikovnasola.com e: itadar@gmail.com
Vpis možen tudi med šolskim letom.
Dobro znanje tujega jezika je pot do dobre službe, kariere in v svet.
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Obisk bazena rekorden

Kamniški gumbi na
slovenskih uniformah

Nogomet zamenjal
za atletiko

Bayani v novi dvorani

Tradicija izdelovanja gumbov
na Kamniškem je že dolga in
čeprav se trg gumbov vztraj
no krči, v podjetju Trival Tra
de s proizvodnjo vztrajajo.
Letos so se preselili celo v
nove poslovne prostore, kjer
imajo tudi maloprodajo.

In to več kot uspešno! Jure
Grkman se je v zgolj petih
mesecih atletskih treningov
razvil v enega najboljših slo
venskih sprinterjev med mla
dinci in tako nastopil tudi na
olimpijskem festivalu evrop
ske mladine v Gruziji.

Dekleta iz KUOD Bayani so
se preselila v novo dvorano v
prostorih AMD Kamnik, po
Intenzivnem plesnem viken
du pa že polna načrtov priča
kujejo aktivno jesen, katere
vrhunec bo plesna predsta
va, ki jo bodo premierno
uprizorila sredi novembra.
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S koncem šolskih počitnic je
svoja vrata zaprl tudi kamni
ški bazen Pod skalco, a na
Zavodu za turizem in šport v
občini Kamnik sezono za
ključujejo nadvse zadovoljni.
Obisk je bil namreč rekorden.
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Kranjska cesta 3c, Kamnik
POLITEX D.O.O., CESTA BORCEV 1, RADOMLJE

OBČINSKE NOVICE

SUPER
AKCIJE ZA
KONEC
POLETJA!
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Občinske novice
Odpis dolgov v šolah
in vrtcih
župan marjan Šarec je v četrtek, 13. avgusta,
podpisal sporazum o odpisu dolgov v javnih
zavodih s področja šolstva in predšolske vzgoje,
katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – Potem ko je Državni zbor RS na seji 17. julija
sprejel Zakon o pogojih za
izvedbo ukrepa odpusta dolgov, je k podpisu sporazuma o odpisu dolga pristopila
tudi občina Kamnik.
»Na podlagi nedavno sprejete zakonodaje bo v šolah in
vrtcu možno odpisati dolgove iz naslova neplačanih
malic, kosil in varstva oskrbnih stroškov predšolskih
otrok. V ta namen bodo zavodi v začetku prihodnjega

tedna prejeli ustrezno uporabniško ime in geslo za uporabo aplikacije za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Vsi dolžniki bodo lahko od septembra dalje podali Predlog za
sklenitev dogovora o odpisu
dolga neposredno pri upniku, kar bo tudi pravna osnova za pridobivanje in obdelovanje osebnih podatkov za
potrebe odpusta dolga,« so
nam sporočili z občine.
Podrobne informacije in
pogoji glede odpisa dolgov
so objavljeni na spletni strani www.paketpomoci.si.

Praznik gasilcev Pgd Kamniška Bistrica
Zgornje stranje – Gasilci PGD Kamniška Bistrica so minulo
soboto, 29. avgusta, slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo
GVC 16/24, ki ga imajo v uporabi sicer že od letošnjega
aprila. Slovesnost so pospremili s povorko skozi Zgornje
Stranje, blagoslovom župnika Romana Globokarja in gasilsko veselico. Sama slovesnost se je odvila na športnem igrišču OŠ Stranje. Tam je zgodovino društva in novo pridobitev predstavil predsednik PGD Kamniška Bistrica Nejc
Koželj, ki je poudaril, da so dve tretjini novega vozila poplačali iz občinskega proračuna oz. GZ Kamnik, preostalo pa s
svojimi sredstvi in z veliko pomočjo okoliških podjetij. j. P.

OBČINA KAMNIK

objavlja JAVNI RAZPIS za:
dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva za naslednje oblike pomoči:
1. Pospeševanje zaposlovanja
2. Sofinanciranje zaščite patentov in licenc
3. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru
4. Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah
Razpisna dokumentacija bo objavljena na občinski spletni
strani www.kamnik.si od 4. 9. 2015 dalje. Vloge je treba oddati najkasneje do ponedeljka, 5. 10. 2015, do 13. ure.
Dodatne informacije: Katarina Ščetinin Sever, telefon: 01/831 81
27 ali po elektronski pošti: katarina.scetinin-sever@kamnik.si.
Marjan Šarec l.r.,
ŽUPAN

Novo šolsko leto,
nove pridobitve
Šolska poslopja in oddelke vrtcev so tudi v kamniški občini med počitnicami zasedli delavci in učenci,
dijaki ter učitelji so se z novim šolskim letom razveselili številnih pridobitev.
Jasna Paladin
Kamnik – Največ obnovitvenih del – za več kot sto tisoč
evrov – so pred začetkom
novega šolskega leta izvedli
na največji kamniški osnovni
šoli, Osnovni šoli Frana
Albrehta in njenih štirih
podružnicah. Na centralni
šoli so med drugim sanirali
panoramsko steno, prepleskali šest učilnic, obnovili tlak
v šestih učilnicah, prenovili
gospodinjsko učilnico, dokupili nekaj novih senčil in prenovili dotrajana, namestili so
plezalni stolp na igrišču in
klopi v večnamenskem prostoru, dokupili so garderobne
omarice, namestili video
nadzor, stojala za kolesa,
novo razsvetljavo nad vhodom, sanirali strelovod ter
obnovili ter dokupili nekaj
novega pohištva.
V Podružnični šoli Mekinje
so namestili notranjo ograjo
na stopnišču in kletna vrata,
uredili so vrt, ograjo ob igrišču ter oporni zid, izdelali
vrtno lopo ter prenovili mansardo šolske stavbe. Podružnična šola Nevlje ima po
novem urejen kanalizacijski
priključek, sanirali pa so tudi
ploščad pred kuhinjo in
namestili previsno gugalnico. V Podružnični šoli Tunjice so prenovili šolsko avlo.
V Osnovni šoli Marije Vere
na Duplici so prenovili malo
in veliko telovadnico, v kar so
vložili skoraj štirideset tisoč
evrov. Dokupili so tudi nekaj
novih miz in stolov. Osnovna šola Toma Brejca je z lastnimi sredstvi financirala
namestitev senčil pred učilnice prvih razredov in postavitev ograje, s čimer so povečali zunanjo igralno površino
za otroke, ki so v podaljšanem bivanju.

novi instrumenti za
glasbeno šolo
Osnovna šola Šmartno v
Tuhinju vključno s podružnicami pred novim šolskim
letom ni imela nobenih večjih investicij ali investicijskega vzdrževanja, so pa zato
Urednica:
Jasna Paladin
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

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

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

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

KAMNIŠKI OBČAN – Izdajatelj Bistrica, d. o. o, Kamnik, Ljubljanska cesta 3a, 1240
Kamnik, sedež uredništva Glavni trg 25, 1240 Kamnik. Kamniški občan je vpisan v
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 333, brezplačno
ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kamnik, priložen je tudi Gorenjskemu glasu.
Tokratna številka je izšla v nakladi 30.000 izvodov.
Pravice izdajatelja izvaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije,
d. o. o., Maribor.
Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici ali
na naslov: info@g-glas.si.
Naslednji Kamniški občan bo izšel 25. septembra, prispevke pošljite najkasneje do
četrtka, 17. septembra 2015.

telovadnica gimnazije in srednje šole rudolfa maistra je dobila nov parket.
nakupili za približno štirinajst tisočakov različne opreme, in sicer računalnike, nov
pomivalni stroj, posodo ter
nekaj pohištva.
Gradbeni delavci so bili med
počitnicami aktivni tudi na
Osnovni šoli 27. julij Kamnik,
kjer je bila za okoli trideset
tisoč evrov izvedena temeljita
obnova ostrešja z ureditvijo
mansardnih prostorov.
Novo šolsko leto so z novimi
pridobitvami dočakali tudi v
Glasbeni šoli Kamnik, kjer
večjih investicij sicer niso
imeli, so pa zato kupili štiri
violončela, tri klavirske harmonike in šest violin.

največ vložili v enoto
Pestrna
V Vrtcu Antona Medveda
Kamnik so opravili naslednja investicijsko-vzdrževalna dela: za 165 tisoč evrov so
obnovili kanalizacijo in
vodovod v enoti Pestrna,
kjer so zamenjali tudi dotrajane požarne stopnice,
zamenjali so strežnik, izvedli drugo fazo ureditve senzorne sobe, v enoti Tinkara
so zamenjali igrala, v enotah
Pedenjped, Rožle in Mojca
so bili na delu slikopleskarji,
v Sneguljčici so preuredili
igralnico.

srednješolska telovadnica
z novim parketom

cirius z lepšo podobo
in novimi programi

Med počitnicami so bili aktivni tudi v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra. Kot
nam je povedal ravnatelj
Šemso Mujanovič, so prenovili eno dijaško garderobo,
prepleskali nekaj učilnic in
kuhinjo, za tri učilnice so
pridobiti nove enojne mize,
največ dela pa so imeli s
sanacijo poševne strehe telovadnice, kjer je prej zamakalo, in polaganjem novega
parketa v telovadnici, ki bo
tako učencem kot vsem
zunanjim uporabnikom
zdaj omogočal še kakovostnejšo vadbo.
Kar nekaj del so opravili tudi
v okolici šolske stavbe. Realizirali so prvo fazo učilnice
na prostem, tako da so uredili ograjo, ki bo preprečevala popoldansko ali večerno
uničevanje, z deli pa bodo
nadaljevali po novem letu.
Skupaj s kolesarskim klubom Calcit so se lotili urejanja t. i. pump poligona za
kolesarje, ki je med križiščem in tekaško stezo. Prenovili pa so tudi šolsko spletno
stran, ki bo zdaj še prijaznejša uporabnikom tudi na
pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

Notranje prostore in zunanjo podobo stavbe so poleti
prenavljali tudi v Ciriusu.
»Barvanje fasade smo izkoristili tudi za to, da smo
postali bolj vidni. Vzhodno
in severno stran fasad smo
polepšali s svojim logom,
prenovili smo zunanji hodnik pred vstopom v zavod. V
internatu smo prepleskali
dve nadstropji, obnovili talne obloge v prostorih in
kopalnicah ter jih opremili
z novim pohištvom. Glede
na to, da na vzgoji pričenjajo z novim programom osamosvojitvene skupine, ki bo
naše mladostnike navajala
na samostojno življenje
izven naših zidov, je bilo
nekaj vlaganj namenjenih
tudi tej novi vsebini. Z
novim šolskim letom se
tudi mi srečujemo s povečanim vpisom, zato smo preuredili nekaj prostorov v učilnice in jih opremili s klimatskimi napravami. V
pokriti jahalnici smo namestili zalivalni sistem, ki bo
omogočil optimiziranje
porabe vode in vlaženje tal,«
nam je povedal direktor
Ciriusa Goran Pavlič.

Brezplačne delavnice v zdravstvenem domu
Jasna Paladin
Kamnik – V Zdravstvenem
domu (ZD) dr. Julija Polca
Kamnik veliko pozornosti
namenjajo tudi preventivi in
zdravstveni vzgoji in v ta
namen organizirajo brezplačne CINDI-delavnice, katerih
osnovni namen je izobraževati, ozaveščati in svetovati v

zvezi z zdravim načinom življenja. »S tem skušamo čim
bolj zmanjšati obolevnost in
umrljivost zaradi kroničnih
nenalezljivih bolezni, kot so
bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni dihal, poškodbe, sladkorna bolezen, depresivna stanja. Na vse to lahko
vplivamo z zdravim načinom
življenja. Med dejavnike tve-

ganja prištevamo zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v
krvi, zvišan krvni sladkor,
čezmerno telesno težo, nezadostno telesno aktivnost, tvegano pitje alkohola, kajenje in
duševni stres,« pravi Sabina
Zupan iz zdravstveno-vzgojnega centra ZD Kamnik.
Delavnice so namenjene
naslednjim temam: promo-

cija zdravja in preprečevanja
dejavnikov tveganja, zdrava
prehrana, zdravo hujšanje,
gibanje, odvajanje od kajenja, test hoje na dva kilometra
ter pomoč pri spoprijemanju
z depresijo. Informacije o
delavnicah lahko dobite pri
svojem osebnem zdravniku
ali na elektronskem naslovu
sabina.zupan@zdkamnik.si.

3

Kamniški OBČAN, petek, 4. septembra 2015

Občinske novice

Obisk bazena rekorden
S koncem šolskih počitnic je svoja vrata zaprl tudi kamniški bazen Pod skalco, a na Zavodu za
turizem in šport v občini Kamnik sezono zaključujejo nadvse zadovoljni. Obisk je bil namreč rekorden.
Jasna Paladin
Kamnik – »V letošnjem letu
beležimo rekord v številu
obiskovalcev, vsaj v obdobju,
ko bazen upravlja Zavod za
turizem in šport v občini
Kamnik. Na bazenu smo
našteli okoli 30 tisoč plavalcev, od tega je bilo 23 tisoč
obiskovalcev, drugo pa člani
kamniških klubov, ki so na
bazenu trenirali vsak dan.
Čeprav je obisk bazena po
15. avgustu močno upadel,
je sezona v primerjavi z lanskim slabim letom, ko smo
imeli okoli osem tisoč obiskovalcev, povsem druga zgodba. Smo pa imeli v letih
2012 in 2013 okoli 20 tisoč
obiskovalcev,« pravkar končano sezono ocenjuje v. d.
direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, ki je
pozitivno presenečen tudi
nad prodajo sezonskih vstopnic. V letošnji sezoni so jih
z ugodno ceno še bolj približali občanom, sploh s posebno akcijo na dan odprtja, in
skupno so jih prodali kar
468, samo prvi dan kar 251.
Lani, ko so bili s prodajo
sezonskih vstopnic prav
tako zadovoljni, so jih denimo prodali 150.
Za pozitivno oceno sezone
pa ni zaslužno zgolj lepo
poletno vreme, ampak tudi
naložbe, ki so jih na objektu

Na kamniškem bazenu so to poletje našteli okoli trideset tisoč kopalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
izvedli še pred poletjem.
»Največji poseg je bil odstranitev drevesa in prestavitev
tribun z bazenskega platoja
na travo. S tem smo ugodili
zahtevam inšpekcije, prihranili pa smo tudi pri ogrevanju vode, saj sonce sedaj
lahko opravi svoje. Na žalost
imamo še vedno težave z
zagotavljanjem reda na
kopališču, kjer mislim predvsem na upoštevanje zakonskih določil o tem, da se po
bazenskem platoju ne sme
hoditi v obutvi. Tega nekateri nočejo razumeti in zato

prihaja do slabe volje, saj
smo pri tem zelo striktni. Se
pa iz leta v leto tudi to izboljšuje. Prav tako smo zamenjali kar nekaj dotrajanih
črpalk in dodali še eno za
uravnavanje pH-vrednosti
ter zamenjali plošče pri
plinski peči, ki so začele
puščati. Tudi od inšpekcijskih služb letos ni bilo večjih pripomb, voda pa je bila
glede na izredno povečan
obisk vseskozi ustrezna za
kopanje,« je zadovoljen Kramar. Kakšni pa so načrti z
bazenom v prihodnje? Naj-

več dela in tudi stroškov
imajo upravljavci bazena
vsako leto s samo školjko
bazena, ki si jo zaradi dotrajanosti želijo povsem obnoviti, a naložba zahteva veliko
proračunskega denarja.
Prav tako na obnovo čaka
stavba ob bazenu, ki je tudi
že v zelo slabem stanju.
Povečati bo treba tudi vstopne bazenčke, urediti nov
vhod, položiti nove ploščice
na platoju, postaviti nove
garderobe za klube ter kupiti novo ponjavo za prekrivanje bazena.

Kaj se dogaja na Starem gradu?
Številni Kamničani, ki radi zahajajo na Stari grad, se sprašujejo, zakaj objekt še vedno nima
najemnika.
Jasna Paladin
Kamnik – Kmalu bodo minili štirje meseci od čistilne
akcije, v kateri je okoli sto
občanov temeljito očistilo in
uredilo objekt z okolico na
Starem gradu, in čeprav na
občini priznavajo, da novega
najemnika še nimajo, od
takrat ne mirujejo.
»Na družbenih omrežjih in
na spletni strani lokalnega
medija je bilo moč zaslediti
negodovanje, da se od omenjene čistilne akcije ni prav
nič spremenilo. Naredili
smo ograjo ob dovozu do
gradu, tedensko praznimo
smetnjak, v okolici smo
pokosili travo in podobno,
poleg tega pa je Občina
Kamnik v mesecu juniju z
Razvojnim združenjem
Grunt, ki je želelo na Starem gradu ob sobotah pripraviti © improvizirano kavarnico© , ki bi delovala na bazi
prostovoljnih prispevkov,
ter ob tem spremljati odzive, želje in pobude obiskovalcev, čemur bi, kolikor bi

bilo to mogoče, prilagajali
tudi svojo ponudbo, sklenila
brezplačno pogodbo o najemu prostora. Na Občini
Kamnik smo se z vso resnostjo in odgovornostjo nadejali, da bo zadeva izpeljana
tako, kot je treba, in tudi
nismo iskali morebitnega
drugega ponudnika začasne
ponudbe, a zadeva žal ni
bila izpeljana, kot smo pričakovali. V zvezi z objektom

na Starem gradu že potekajo
pogovori z različnimi lastniki anten, ki so nameščene
na objektu, saj jih bo pred
morebitnim urejanjem oziroma rušenjem objekta treba preseliti, v vsakem primeru pa je treba najprej
zagotoviti finančna sredstva,
bodisi z rebalansom proračuna bodisi s postavko v
enem izmed prihodnjih proračunov. Naredili bomo vse,

Gostišče na Starem gradu še vedno sameva.

kar je v naši moči, da bo Stari grad v čim krajšem možnem času poleg razgledne
točke nudil tudi drugo
ponudbo in tako predstavljal
turistični biser tako za
občanke in občane kot tudi
za druge obiskovalce Kamnika,« pravijo na občini.
Zakaj se sodelovanje ni
izšlo, smo vprašali Veroniko
Čop iz Razvojnega združenja Grunt. »Na občini so nam
večkrat obljubili, da bomo
dobili ključ objekta, v katerega bi lahko shranili mize in
stole, a do tega ni prišlo, zato
smo morali opremo vsakokrat voziti sem in tja, prav
tako smo podali nekaj predlogov – tudi za ureditev sanitarij – na katere pa se na
občini niso odzvali. Ker je bil
tudi odziv obiskovalcev na
tako improvizirano delo precej negativen, smo ocenili,
da pod temi pogoji nima
smisla nadaljevati in da Staremu gradu delamo več škode kot koristi, zato smo
odnehali. Smo pa še vedno
pripravljeni na sodelovanje.«

Nagovor župana Marjana Šarca prvošolcem,
učencem in dijakom

Drage prvošolke, dragi
prvošolci, učenci, dijaki,

letošnje šolsko leto bo za
vas drugačno, zelo pomembno leto. Sprva negotove
stopinje v hram učenosti se
bodo sčasoma razvile v hrabre, suverene in odločne
korake po poti vašega življenja, prepletenega z nešteto informacijami.
Izkoristite jih, bodite željni
novih znanj in podatkov,
posrkajte misli in znanja
naših predhodnikov in poskušajte odkrivati novosti – bodite izumitelji današnjega
časa!
A naj vas lepe, nerealne in zlagane besede, ki jih prikazujejo sodobni mediji, ne zavedejo. Vaše življenje bo uspešno
in srečno z uporabo zdrave kmečke pameti in predvsem z
uporabo lastnih rok. Poslušajte starše, babice, dedke, učiteljice in učitelje, skratka vse tiste, ki vam bodo svetovali na
vaši poti odraščanja. A ohranite nekaj malega vaše otroške nagajivosti.
Uspešno in kar se da prijetno bivanje v šolskih klopeh ter
varno pot v šolo in domov!
Vaš župan Marjan Šarec

Berem po korakih
Barbara Petrušić,
Sabina Zore
Kamnik – Novo šolsko leto se
je začelo in marsikateri otrok
se bo (še bolje) spoznal z
novimi (ali že znanimi) prijateljicami: črkami, besedami
in knjigami. Da bi bilo to prijateljstvo kar se da trdno,
smo se z začetkom šolskega
leta v Knjižnici Franceta
Balantiča Kamnik v sodelovanju z mag. Katarino Kesič
Dimic, prof. def., odločili pripraviti projekt Berem po
korakih, s katerim bomo
pomagali pri opismenjevanju začetnih bralcev. Ker je
branje pomemben del vsakdanjika slehernega posameznika, je k usvajanju takšne
veščine treba pristopiti celostno in čim bolj sistematično. Da bo otrok dobil zanos,
veselje in zaupanje.
Osnovna ideja projekta je
učenje branja po korakih.
Na pionirskem oddelku
knjižnice bo mogoče najti
označene slikanice, primerne za opismenjevanje. Za
starše, skrbnike, stare starše, starejše sorojence, vzgo-

jitelje in učitelje bomo pripravili informativne zloženke. Skratka za vse, ki sodelujejo pri otrokovem opismenjevanju. V zgibankah bodo
navedeni napotki, kako pristopiti k opismenjevanju in
kakšne knjige oz. katere
pogoje mora izpolnjevati
knjiga za določen korak. Vse
knjige bodo na voljo, prav
tako tudi informacije o knjigah in pomoči pri branju.
Ni nujno, da je pot do uspešnega branja težka. S pravim in celostnim pristopom
bo otrok spoznal, kako zelo
prijetno opravilo je lahko
branje. »Ker branje je veščina, enako kot druge, ki jo
pridobimo z vajo in zrelostjo,« pravi Katarina Kesič
Dimic. Na tej poti pa nikakor ne smemo pozabiti na
otroka in njegov odnos do
branja, ki sta najpomembnejša. Knjižnica, knjižničarke in mag. Katarina Kesič
Dimic želimo staršem, učiteljem in učencem, ki se
šele učijo brati, veliko veselja pri usvajanju ali nadgrajevanju te nadvse uporabne in
prijetne veščine.

Nov vozni red nihalke in sedežnice
Kamniška Bistrica – Iz družbe Velika planina so sporočili, da
je s 1. septembrom začel veljati nov vozni red na žičniških
napravah. V poletni sezoni, ki traja od 1. maja do 31. oktobra, nihalka odslej vozi med 8.30 in 17.30, sedežnica pa med
9. in 16. uro. J. P.

Odprtje prenovljenega Stadiona
prijateljstva v Mekinjah in prvi atletski miting
Občina Kamnik vabi občanke in občane
na odprtje prenovljenega Stadiona prijateljstva
v Mekinjah in prvi atletski miting, ki bo
v soboto, 5. septembra 2015, ob 10. uri.
Se vidimo na stadionu!

4

Kamniški OBČAN, petek, 4. septembra 2015

Mnenja, aktualno

Evropa se sooča z največjo
begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Povzročile so jo
vojne na Bližnjem vzhodu.
Ljudje se umikajo pred islamskimi skrajneži in iščejo boljše
življenje. Evropa, oslabljena
zaradi nedavne gospodarske
krize, na velik dotok beguncev
ni pripravljena. Oblikujeta se

dve liniji politik. Prva begunsko krizo razume kot napad
na evropske vrednote in zato
gradi visoke zidove, da Evropo
obrani pred prebežniki. Druga
begunsko krizo razume kot
humanitarno krizo in zato
pripravlja načrte, kako pomagati prebežnikom. Slovenija je
v drugi skupini držav.
V državah Bližnjega vzhoda,
zlasti v Siriji in Iraku, že več
let potekajo spopadi. Države
na tem področju praktično ne
delujejo, vakuum državnih
institucij zapolnjujejo islamski
skrajneži, povezani v t. i.
Islamsko državo. Islamska
država obvladuje severni del
Sirije in Iraka, zato ni več
zgolj teroristična organizacija,
ampak vse bolj dobiva elemente prave države. V t. i. Islamski državi vladajo skrajneži in
skrajna ideologija, obglavljajo
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Kamniku končno
kohezija!

V začetku avgusta je Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko
politiko končno izdala informacijo o finančni podpori projektom
v okviru izvajanja programskega
obdobja 2014–2020. Gre za
naložbi v Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
Domžale–Kamnik ter Oskrbo s
pitno vodo na območju Domžale–Kamnik v skupni vrednosti
dobrih 50 mio EUR. Za projekta
bo skoraj 31 mio EUR prispeval
Kohezijski sklad EU. Občina
Kamnik je vodilna občina v tem
projektu, ki mdr. predvideva
gradnjo več kot 47 km kanalizacije in nad 30 km vodovoda.

»nevernike« oziroma drugače
misleče, kamenjajo in javno
obešajo, tiste, ki kršijo šeriatsko
pravo, posiljujejo ženske, uničujejo kulturne spomenike, v
ozadju pa na veliko trgujejo z
nafto in ukradenimi umetninami. Tovrstni režim je nesprejemljiv tudi za številne šiitske muslimane, ki se skupaj s
kristjani umikajo z območji, ki
jih je zasedla t. i. Islamska
država. V sosednjo Turčijo je
zbežalo že dva milijona ljudi.
Številni pot nadaljujejo proti
Evropi. Iz Turčije je najbližja
pot v osrčje Evrope prek sosednje Grčije, potem Makedonije,
Srbije in končno Madžarske,
ki je del schengenskega območja. Po odločitvi madžarske
vlade, da bo na meji s Srbijo
do 31. avgusta zgradila ograjo,
se bodo za pot v osrčje Evrope
zagotovo izoblikovale nove
poti. Med njimi je lahko tudi
tista čez Slovenijo.
Težave sedanje begunske krize
je treba reševati na izvoru; v
kriznih žariščih. Od svetovnih
velesil, tudi od EU in seveda
Slovenije, pričakujem, da bodo
storile več za mir na kriznih
žariščih. Potrebna so konkretna dejanja. Kako učinkovito
stabilizirati od vojne uničeno
področje in odpraviti radikalizem, govorita primera Nemčije in Avstrije po letu 1945. Dolgoročno je treba zagotoviti, da
ljudem ne bo treba zapuščati
svojih domov, zato je zagotavljanje miru prvotnega pomena.
Seveda pa nikakor ne smemo
več dovoljevati, da nedolžni
ljudje, ki želijo v EU zaradi
iskanja miru in boljšega življenja, umirajo v Sredozemskem
morju ali na drugih nevarnih
poteh.
Matej Tonin, poslanec

Tako obsežnih projektov brez
sofinanciranja sami ne bi zmogli. Lani smo s posojilom sicer
že pričeli izvajati ta dva projekta
na območju Tunjic in Stranj, a le
z evropskim denarjem bomo
delo lahko dokončali tudi v
Tuhinjski dolini.
5 let trdega dela smo potrebovali, da je projekt kohezije prišel
do začetka operativnega dela
na terenu. Ekipa na Občini
Kamnik pod vodstvom Suzane
Stražar, ki vodi projekt za 7
občin, je projektno dokumentacijo pripravila pravočasno, pravilno in popolno, a občina denarja do konca finančne perspektive 2007–2013 ni dobila. Zaradi
pomembnosti kohezije je kamniški poslanec Matej Tonin že
od leta 2012 vlagal velike napore, posredoval in organiziral vrsto sestankov z različnimi ministri,
da imamo danes zagotovljen
denar. To je bil začetek sodelovanja med županom in poslancem, ki je vodilo k nastanku
sedanje občinske koalicije.
Matej Slapar, podžupan

Galerijo bi rad
videl na Šutni

Nives Matjan, svetnica LMŠ – Naprej Kamnik

Marjan Novak, svetnik LMŠ – Naprej Kamnik

Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Po izobrazbi sem zdravstveni tehnik, a v tem poklicu
nisem nikoli delala, v podjetništvu sem že od leta 1989.
Zasebno mi življenje zapolnjujeta mož in sin.«

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 58 let, samozaposlen, slikar, poročen in oče
dveh študentov.«

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»Leta 2006 me je takratni
župan Tone Smolnikar
povabil v listo in tako sem
zdaj že v tretjem mandatu.
Nekaj izkušenj se je nabralo, zdajšnja odločitev je bila
jasna podpora županu Šarcu.«
Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinska svetnica?
»Cilji v politiki so eno, uresničitev pa je odvisna od več
dejavnikov, predvsem enotnosti in volje koalicije, ki
ima večino v občinskem svetu. Sem se pa vedno zavzemala za enakost pogojev
bivanja občanov, ne glede
na to, kje bivajo – v odročnih
vaseh ali pa v mestu, in ne
glede na politično barvo.«

Nives Matjan
je za občino dobro iztekla,
tu moram izraziti vse pohvale oddelku, ki je že v prejšnjem mandatu začel in zdaj
uspel pridobiti sredstva iz
države.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Nikoli ne moremo biti
zadovoljni, saj se da vedno
še izboljšati mestno infrastrukturo: obnova ali novogradnja OŠ Frana Albrehta,
izgradnja novega plavalnega
bazena, obnova doma na
Vegradu, Duplica potrebuje
kulturni hram in še bi lahko
naštevala ...«

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»Politiko sem do sedaj spremljal zgolj neobremenjeno.
Tudi strankarsko sem bil
neopredeljen, vedno pa mi
je bila všeč vsaka dobra
pobuda, naj bo z leve ali desne, samo da je predstavljala
nekaj pozitivnega za domače okolje. Z Marjanom Šarcem sva se poznala že prej,
večkrat sva tudi premlevala
določene odločitve občine in
občinskega sveta, motilo me
je dejstvo, da je precej dobrih pobud ostalo v predalih,
po navadi samo zato, ker
niso prišle s © prave strani© .«

Šmartno v Tuhinju – Delavci podjetja KPL iz Ljubljane so te
dni zaključili z deli na projektu Ureditev javnih poti v naselju
Šmartno v Tuhinju, ki so ga izvajali od konca julija. Gre za
drugo fazo projekta, ki je zajela rekonstrukcijo vzhodnega dela
ceste skozi naselje in ureditev parkirišča pred domom krajevne skupnosti. Na občini poudarjajo, da je kljub nekaterim
nepredvidenim dodatnim delom projekt potekal nemoteno,
za kar gre zahvala tudi prebivalcem Šmartnega v Tuhinju. J. P.

Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinski svetnik?
»Kot kulturnik bi bil zelo
zadovoljen, da ostane kultura vsaj na nivoju, kot je
sedaj. Prva stvar, ki najbolj
bode, je razstavni prostor, ki
so nam ga vzeli. Predlagal bi
odkup hiše na Šutni, kjer je
bila trgovina Borovo. Ostala
bi v občinski lasti, spodnji
prostori bi bili ravno pravšnji za galerijo, zgornji za
atelje, mogoče tudi radio ali
lokalno televizijo, pa še prispevala bi k poživitvi Šutne.
Tudi obuditev likovne kolonije Šutna bi bil lep prispevek k oživitvi. Kot športnika
me veseli predvsem prenova
stadiona. Druga in prav tako
pomembna stvar je pokriti
bazen. Kot okoljevarstvenika in ljubitelja narave me je
zelo razveselila novica o
koheziji. V smislu ohranjanja narave se mi zdi, da gremo v pravo smer. Zgledno

sta polnem svetu predajati
vedno težje. Kje se skrivajo ljudje, ki niso obremenjeni s politično preteklostjo? Kam so
pobegnili vsi tisti v umetnost
zaljubljeni posamezniki? Kdo
je zavezal usta literatov, ki
spoštujejo lepo besedo?
Mojemu stricu ne morete spregledati preteklosti. Jo sploh kdo
z gotovostjo pozna? Ali o njej
vsi le ugibate? Kdo med vami,
ki ga blatite, je bil njegov vrstnik? Se je slučajno kdo družil z
njim? Nihče? Ste se vsaj kot
mladi raziskovalci zakopali v
njegovo biografijo in v njegov
celoten opus? Ste se poglobili v
njegove verze in jih prebrali z
občutljivostjo? Saj mi ni treba
poudarjati, da se poezija bere s
srcem (naj se sliši še tako obrabljeno), kajne? To je edini

način, da se zlijemo z dušo
kateregakoli pesnika in ga resnično spoznamo.
In če bi Franceta resnično poznali, v njegovih verzih ne bi
našli niti drobtinice sovražnosti, pohlepa ali agresije, ki mu
jih pripisujete, ampak samo
bolečino, svetlobo in Ljubezen.
France ni pisal pesmi, da bi
koga spodbudil k boju ali vstaji.
Tudi ni pisal z namenom, da
bi bil slaven in da bi nekoč po
njem poimenovali knjižnico.
Pisal je preprosto zato, da bi
nekam stresel vsa svoja notranja občutja in stisko. Pisal je
zato, ker je ljubil besede. Slovenske besede. Ker je ljubil slovenski jezik. Zaradi vašega
odklonilnega odnosa se mi zdi,
da je šlo za prepovedano ljubezen. Te pa so še veliko slajše.

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
»Večjih problemov v občini
ne vidim, saj se dela na vseh
področjih šolstva, otroškega
varstva in gospodarskih javnih služb. Tudi kohezija se

Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Prosti čas izkoristim za
bivanje v naravi, branje
knjig, še vedno obnavljam
znanje tujih jezikov, ki služi
na kakem kratkem potovanju, če čas dopušča.«
Življenjsko vodilo?
»Dobro se z dobrim vrača!«

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

Pisma

Opravičilo
javnosti v imenu
pesnika Franceta
Balantiča
Kar nekaj časa iz tišine spremljam bojne klice in sovražne
vzklike, usmerjene proti pokojnemu staremu stricu, pesniku
Francetu Balantiču. Mojo glavo kot glavo otroka obletavajo
številna vprašanja. In postajam zaskrbljena. Zaskrbljena
za slovensko kulturo, ki sem ji
že od malega predana. Čeprav
se ji je v tem omejenem, bala-

Foto: Gorazd Kavčič

Begunska kriza

Večjih problemov
v občini ni

Foto: Gorazd Kavčič

Iz poslanskih klopi

Marjan Novak
je že ločevanje odpadkov,
tudi nelegalnih odlagališč je
vse manj, prav lepo pa je
videti tudi čistilce oz. pometače po Kamniku.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
»Nekaj sem jih že omenil,
poudaril pa bi mrtvilo na
Šutni, po zelo uspešnem
čiščenju oživitev Starega
gradu, ureditev atraktivne
Koželjeve poti, več kolesarskih stez, območje za nas na
novo odkritega bisera KIK-a,
pomanjkanje igrišč okoli
blokovskih naselij.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Prenova Osnovne šole
Toma Brejca, kar lepo število novih sodobnih vrtcev,
prenova kulturnega doma,
posodobitev cestne infrastrukture, kanalizacije in
druge napeljave.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Redna rekreacija z odbojkarskimi prijatelji, kar precej
kolesarim, predvsem pa ne
morem brez Sv. Primoža,
najlepše naše Velike planine
in okoliškega sredogorja.«
Življenjsko vodilo?
»Včasih je nujno narediti
dva koraka nazaj, da greš
lahko tri naprej.«

Kljub toleranci sodobnega časa
njegovo ljubimkanje z besedami ostaja prepovedano in je
ponovno razburilo slovensko
javnost. Pesnik si tega ne bi
želel, zato mislim, da je nastopil čas za opravičilo. Dovolite,
da se kot Balantičeva potomka
opravičim v njegovem imenu.
Naj se opravičim Kamničanom
in drugim razžaljenim Slovencem za ves nemir, ki ga je mladi pesnik nehote zasejal med
vas. Verjemite, ni bilo nalašč.
Preveč je imel rad svojo domovino, svoje rodno mesto. Nikoli ju
ne bi želel izrabiti v zle namene. Nikoli ne bi želel spreti
naroda. Sanjal je le o vrnitvi
domov in o iskrenem pozdravu
soseda. A prave vrnitve verjetno
ne bo dočakal nikoli.
5. stran
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Pisma
4. stran
Škoda. Škoda, da vas je že
samo s svojim obstojem tako
globoko ranil, da ga ne morete
sprejeti kot talentiranega umetnika, zavezanega žlahtni slovenski besedi. Škoda, da v njegovih verzih niste prepoznali
poljuba Ljubezni ¼ Škoda.
Ampak, hočete, nočete, pesnik
bo živel naprej. Živel bo v moji
družini in v meni. Še naprej bo
ponujal svoje zgneteno srce.
Naj zaključim tako, kot bi verjetno zaključil on. S pesmijo:
Poletje gnete mi srce,
izvablja stoke neme in krohote.
Srce vzhaja, v neskončnost gre,
napenja prek nebesne se golote.
Poletje gnete mi srce,
se peni misel, misel strta.
Srce vzhaja, oh, bolečine te,
razpredle kakor mlada
so se trta.
Poletje gnete mi srce.
Še malo ¼ Že zardeva
ob vročini.
Čigav ugriz bo prvi, tega ne ve,
nemira se nalezlo je v divjini.
Poletje zgnetlo je srce,
a komu mar, zaman se vsem
ponuja.
Mnogo src pogrizli so ljudje,
okus ljubezni pa v njih se ne
prebuja.
Sara Lužovec

Moji spomini
na nastanek
prve knjižnice
v Kamniku
(odziv na pismo)
V Kamniškem občanu je bil
14. 8. objavljen zapis Stanislave Završnik. V njem piše o
začetkih povojnega delovanja
knjižnice v Kamniku, ključno
sporočilo zapisa pa je nestrinjanje s poimenovanjem kamniške knjižnice po velikem slovenskem pesniku Francetu
Balantiču.
Zadnje čase smo priče polemiki
v zvezi s Francetom Balantičem. Koliko sovraštva in nestrpnosti je slišati! Zlasti je zaskrbljujoče, da ta polemika prihaja
od mladih, ki nimajo prave
predstave o tistem času, ki je bil
krut. Mladi niso vedeli, kam naj
se obrnejo. Redki so bili, ki so
vedeli, kje je njihovo mesto.
Večina je reševala svojo glavo.
Ravnali so se po prijateljih, po
nasvetih staršev, šli so v nemško
vojsko, ker so se bali, da se bodo
Nemci znašali nad družino,
itd. Nehote se človek vpraša,
kako bi se današnji mladostnik
obnašal v podobni situaciji.
Balantič je bil star dobrih 20 let.
Plaha pesniška duša. Za sabo je
imel kruto izkušnjo taborišča v
Gonarsu. Starši, ki bi mu lahko
svetovali, so bili za mejo. Prijatelj, ki mu je bil edina opora, ga
je povabil v Grahovo. In postal
je »kolaboracionist«. Najlažje
ga je označiti na ta način. Ne
zagovarjam ga, ga pa razumem. Ničesar spotakljivega ne
najdemo pri njem, a ga vseeno
obrekujemo, pljuvamo po njem.
Pa saj je Kamničan, pesnik, kot
jih nimamo na pretek! In toliko

govorimo o spravi! S figo v žepu.
Zanimiv in zelo poveden je članek v Sobotni prilogi 14. avgusta 2015, ki ga je napisala Spomenka Hribar kot odgovor
Titu Turnšku z naslovom
Obsodba spravnih zablod.
V Velikih Laščah je imel župan
Anton Zakrajšek nagovor ob
odkritju spominske plošče vsem
žrtvam druge svetovne vojne.
Dejal je, da si spomin »zaslužijo vsi naši sokrajani, sovaščani,
prijatelji, sorodniki, ki jim je
bila Karlovška dolina skupna,
kjer so obiskovali isto šolo, jih je
k molitvi klical isti zvon, so
zapeli v isti gostilni, orali in
kosili polja in doline teh gričev
in senožeti.«
In Spomenka Hribar: »Sprava
je zavestna odločitev skupnosti,
da vzame svojo zgodovino nase
kot svojo – in je ne deli več na
našo in vašo, vmes pa koplje
jarek sovraštva. Ali ni že čas,
da prenehamo sektašiti med
mrtvimi?!«
Ali ni že čas, da odgovorni na
Občini zavzamejo odgovorno
stališče in naredijo konec
nevarnim polemikam, ki lahko
medsebojne odnose ponovno
zaostrijo?
Milan Šuštar, prof.,
Kamnik

Nehajmo deliti
mrtve na »naše«
in »vaše«
V Kamniškem občanu je bil 14.
8. objavljen zapis Jerneja Brajerja iz Godiča. V njem piše o
dogodkih iz druge svetovne vojne na območju občine Kamnik.
Za začetek bi mu rad osvetlil
nekatera dejstva, ki jih ni upošteval. Leta 1996 je Občinski svet
imenoval Komisijo za popis
žrtev druge svetovne vojne na
Kamniškem. Člani komisije so
bili Ivan Jerič, Tone Hočevar,
Franc Orešnik, Janez Prešeren,
Aleksander Sarnavsky in Maks
Šimenc. Predsednik pa je bil
Milan Šuštar. Leta 1998 je izšel
Zbornik žrtev druge svetovne
vojne v občini Kamnik. Od tedaj
je minilo že 17 let, tako ni čudno, da je komu ušel iz spomina.
Izšel je v tisoč izvodih, med ljudmi je bil lepo sprejet. Vanj se je
prikradlo nekaj napak, zato je
leta 2004 izšel ponatis s popravki v petsto izvodih. Obe izdaji
sta že zdavnaj pošli.
Zgodovino je treba poznati, preden se lotimo pisanja. Brajer je
domobrance prikazal izrazito
tendenciozno in s slabo prikritim namenom. Poboje, ki so jih
zagrešili Nemci, je enostavno
pripisal njim. Statistika žrtev
vojne na Kamniškem, ki jo
nudijo podatki Komisije za
popis žrtev druge svetovne vojne,
pokaže dejanska razmerja med
nasprotniki v državljanski vojni.
V Kamniku sta bili dve domobranski postojanki: na Stahovici
in v Mekinjah. Obe skupaj sta
šteli približno sedemdeset mož.
Kot se spominja Martinčič Vanja (1965, 230–231), so se
pojavili šele v času, ko je sredi
julija 1944 prevzel dolžnosti
sekretarja OK KPS Kamnik, in
postali sovražnik, »ki je bil izredno nevaren /¼ /, ker so se začeli boriti proti nam iz idejnih

nasprotij.« Vresnik (1987) ugotavlja, da za domobrance ni
mogoče trditi, da bi bili močna
vojaška organizacija, teža
domobranskih enot je bila velika
zlasti v propagandnem smislu.
Dežman (2014, 154–155) ugotavlja, da je okupator s svojimi
ponemčevalnimi načrti, izjemno grobimi ukrepi proti partizanskemu gibanju in s protipravno mobilizacijo v nemško vojsko povzročil skoraj tri četrtine
žrtev, nekaj manj kot četrtino
žrtev so povzročili partizani,
drugi manj kot pet odstotkov.
Strašljivi so podatki, da so partizani izvedli kar 238 likvidacij,
79 Nemci, 16 gestapovci, 7 pa
domobranci. Navedeno potrjuje,
da je bila med drugo svetovno
vojno osvobodilna vojna in tudi
revolucija, saj je razpad Jugoslavije po napadu sil osi komunistom omogočil, da so prevzeli
vodilno vlogo v odporu proti
okupatorju. Za območje celotne
občine lahko rečemo, da partizani niso posvečali nič manj
pozornosti delovanju proti Slovencem kakor delovanju proti
okupatorju.
Brajerjevo črno-belo in izjemno
čustveno obarvano zanimanje
za žrtve domobranskega nasilja
se opira zgolj na ustne vire. Predvsem prve številke Kamniških
zbornikov so bogat vir informacij. Zbornik žrtev druge svetovne
vojne v občini Kamnik (2004)
pa vsebuje tudi poimenski popis
vseh žrtev vojne v občini Kamnik
in Komenda. Vsa omenjena gradiva so bralcem in raziskovalcem na voljo tudi v digitalnih
zapisih, zanje je poskrbela Knjižnica Franceta Balantiča, hrani
pa jih Digitalna knjižnica Slovenije. Mogoče pa ima Brajer v
mislih skupino, ki je bila od vsega začetka v službi gestapa. Ljudje so jih imenovali »raztrganci«
zaradi njihovega oblačenja,
kadar so se hoteli vriniti med
partizane s podlimi nameni. Z
domobranci ta skupina ni imela
nobene zveze. Brajerjevo namigovanje, da je kapela Marije
Snežne na Veliki planini grobnica padlega partizana, ki naj bi
bil zažgan skupaj s kapelo, ni
dobronamerno. Člani Komisije
za popis žrtev tega nismo nikoli
slišali. V župnijskem uradu v
Stranjah imajo posebno knjigo,
v kateri je vpisanih šestdeset padlih v boju oz. umrlih v taboriščih,
a o tem ni ničesar. Tudi v partizanski literaturi ne najdemo
kakšnih zapisov o tem dogodku.
Člani Komisije za popis žrtev
druge svetovne vojne je pri delu
vodil spoštljiv odnos do vseh, ki
so umrli med vojno ali po njej,
ne glede na njihovo ideološko
usmeritev. Predvsem pa smo bili
prepričani, da so se mrtvi že
zdavnaj spravili, sedaj pa smo
na vrsti mi – živi.
Milan Šuštar, prof.,
Kamnik
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Kamfest skozi
moje oči
Za nami je dvanajsti Kamfest in
v mesto so se vrnili mir, spokoj in
tišina, red in snaga. Nekateri so
si (upravičeno?) oddahnili, a
žal je več takih, ki vse leto tarnajo, da se v Kamniku nič ne dogaja! Namen mojega pisanja pa je
drugje. Rada imam Kamnik in
Kamfest in vsako leto se ga veselim, saj prinese v mesto posebno
vzdušje, energijo. Prav o tem bi
rada zapisala nekaj vrstic.
Vseh deset dni Kamfesta sem srečevala nasmejane in zadovoljne
ljudi. Celo v Keršmancu, kjer je
bil ves čas živžav, ni bilo slišati
ne sitnih otrok ne tečnih staršev.
(Roko na srce, opazili smo
mamo, ki je spodila punčko s
sedeža, češ da so si tam oni,
odrasli, rezervirali prostor. In
babico, ki je ves čas predstave
sekirala vnučko, naj si vendar
izbori sedež, češ da se ne bo znala nikoli potegniti zase ...). Največ časa sem preživela v tem
parku, zato najlažje ocenim
dogajanje v njem. Vsako leto se
organizatorji potrudijo, da na
otroški oder in ob nejga pripeljejo
zanimive predstave, letos je bila
rdeča nit cirkus. Imenitno je bilo,
da so se gledalci lahko preizkusili
v cirkuških veščinah. Nogomet
in plezalna stena sta tako in
tako zakon in vseh deset dni ni
zmanjkalo interesentov. Za bolj
umirjeno vzdušje smo se lahko
zatekli pod šotor kamniške knjižnice, kjer smo brali, pripovedovali zgodbe. Hit letošnjega poletja je bilo "štrikanje s prsti". Tudi
bližina Kamniške Bistrice ima
svoj čar, ki so ga z veseljem izkoristili otroci, ki so jim starši dovolili zabresti vanjo (do gatk!) in
razen rdeče žoge ni odnesla nikogar. Tam sem spoznala mini
»ledeno kraljico« brez krone, ki
mi je vsak dan prinesla potipat
svoje mrzle noge. Tatjana s sodelavci iz Hiše keramike je dva
popoldneva z glino navduševala
staro in mlado. Otroci in odrasli
so kar zgledno skrbeli za red in
čistočo, čez noč pa so jim verjetno
priskočili na pomoč pridni palčki. Od varnostnika sem izvedela,
da so se v park ponoči zatekli
tudi mladi nepridipravi, ki so
želeli priti v šotor do knjig, ki so
jih knjižničarke zvečer »dale
spat«. Komaj jih je odgnal, a čez
dan se niso vrnili.
Za drugo dogajanje se je bilo treba odpraviti na druga prizorišča, po mestu. Dogodkov je bilo
toliko, da je nemogoče, da bi si
jih vse ogledali, tudi po šestnajst
dnevno, program tako bogat in
raznolik, da bi se zagotovo vsak
dan našlo kaj za vsakogar ...
Prodajni sejem Diversity je
ponujal bogato izbiro unikatnih
izdelkov in je bil prava paša za
oči. Če se vmes umestijo še ulični
glasbeniki, celo Kamničani
zaplešejo na ulici. Naša Šutna se
je praznično odela s pomočjo
ustvarjalk iz Reciklarnice. Živela je cela ulica, na začetku je
»prepevala« Zlata ptička, Reciklarnica, Hiša Belin in Hiša
keramike so odprle vrata za obiskovalce in radovedneže. Aja, pa
še na Đevada ne smem pozabiti,
ko on postavi kiosk, vemo, da se
bližata Kamfest in pečena koruza. V park Evropa, Park mladih, sem pokukala nekajkrat čez
dan, kaj pa se je dogajalo zvečer

POSLOVIL SE JE

Vladimir
Šerbel
1940–2015
V začetku poletja smo se poslovili od Vladimirja Šerbela,
človeka, ki nam je bil poznan predvsem po tridesetletnem
uspešnem in požrtvovalnem vodenju štaba Civilne zaščite v
Občini Kamnik.
Vlado, kot smo ga klicali, se je na Občini Kamnik zaposlil
leta 1980 na takratnem Sekretariatu za ljudsko obrambo
in bil zadolžen za področje zaščite in reševanja. Hkrati je
opravljal tudi naloge načelnika občinskega štaba Civilne
zaščite. To dolžnost je opravljal 15 let, od leta 1995 do 2010
pa je bil poveljnik CZ Občine Kamnik. Za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri Civilni zaščiti, zlasti
pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin je prejel častni znak svobode Republike Slovenije. Prejel
je tudi posebno priznanje, kipec Civilne zaščite, kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Leta 2010 se je tedanji župan Anton Tone Smolnikar Vladu Šerbelu ob predaji dolžnosti zahvalil za njegov neprecenljiv prispevek pri organiziranju in vodenju področja
gasilske reševalne službe, prve pomoči, kinologov, gorskih
reševalcev in vseh drugih služb, ki se vključujejo v sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi pri
vzgoji in izobraževanju mladih.
Vlado je prejel številna priznanja, toda tisti, ki smo ga poznali in delali z njim, se ga bomo spominjali in spoštovali
predvsem kot dobrega človeka, tovariša in prijatelja. Posebno smo mu hvaležni, ker je pri svojem delu vedno našel čas
tudi za »malega človeka«, za reševanje njegovih problemov
in usod. Tudi sam je moral prestati grenko življenjsko preizkušnjo, ki jo je na zunaj prestajal kot mož, v notranjosti pa
gotovo nosil bolečino. Vlada se spominjamo tudi kot solidarnega, spoštljivega, razumevajočega, racionalnega, odprtega
in praktičnega človeka. V mlajših letih je veliko časa namenjal tudi športu, predvsem košarki. Bil je soigralec legendarnega Iva Daneua. V Kamniku je bil tudi trener, ki se ga
tedanji košarkarji spominjajo z velikim spoštovanjem, kar
so mu izkazali tudi ob njegovem slovesu. Vlado je bil pošten,
dobrodušen in prijazen človek. Vedno je živel v skladu z
vrednotami, ki jih je oblikoval v življenju in jih tudi dosledno spoštoval, tudi tedaj, ko mu niso ravno koristile. Bil je
mož načelne drže, ki je iskal pravične in praktične rešitve.
Pri svojem delu je bil stvaren in organizacijsko izjemno sposoben. Spominjam se ga iz časov osamosvajanja, ko je svojo
vlogo odigral odlično. Nikoli se s tem ni hvalil ali iskal kakršne koli ugodnosti. Znal je oblikovati kompleksne in sistemske stvari, pri tem pa je bil vedno na trdnih tleh. Bil je delaven, preudaren, načrten in premišljen človek. Veliko se je
razdajal, upam, da je znal najti tudi osebni mir.
Njegov odhod smo, poleg njegovih najbližjih, občutili tudi
prijatelji in dolgoletni sodelavci. Velikokrat smo se poveselili na skupnih zabavah, zapeli, ko je igral kitaro, se nasmejali ob poslušanju njegovih dogodivščin. Nismo bili samo
sodelavci, ampak tudi dobri prijatelji, z mnogimi se je družil tudi v krogu družin. Vlada bomo ohranili v trajnem
spominu. Tudi slovo na kamniških Žalah je pričalo o značaju Vladimirja Šerbela. Ob slovesu in ne zadnjič nas je
napotil v razmišljanja o pojmih in vrednotah, kot so čast,
načelnost, tovarištvo, prijateljstvo, dostojanstvo, značaj človeka, skromnost, moč dejanj.
Vlado, hvala ti za vse!
Jože Arko
in ponoči, mi ni prišlo na ušesa.
Zato se ne ve, od kod so prišli
mladci, ki so poškodovali dve
klopi na Šutni in naredili nekaj
»talnih fresk« neznanega izvora. Zaživel in v najlepši luči se
je predstavil Katzenberg, Makadam, Grad Zaprice ... pa še
nekaj sodelujočih na različnih
lokacijah, Mali grad in Samčev
predor sta pa tako že stalnici
zanimivega dogajanja. Kamničani, ki dobivamo Kamniškega
občana, smo bili s posebno prilogo obveščeni o Kamfestu, podrobni program je bil natisnjen na
žepnih zloženkah. S slednjimi
so po Kamniku hodili tudi tuji
turisti in meni se je silno dobro
zdelo, če mislijo, da se v Kamniku zmeraj toliko dogaja.

Bistvo mojega razpredanja pa
je tole: ekipa Kamfesta si zasluži vse pohvale za izvedbo, dobro
počutje in pozitivno energijo
obiskovalcev, zanimiv in pester
program, celostno ponudbo za
desetdnevno počitniško doživetje
... To ni le moje mnenje, slišala
sem ogromno pohval in predlogov za kakšno občinsko priznanje. Za zdaj smo bili nagrajeni
z vremenom, ki je omogočilo
nemoteno izvedbo zastavljenega. Vsem iskrene čestitke, želim
vam še veliko energije za nadaljnje Kamfeste, najprej pa na
zaslužen dopust! Morda se
nam drugo leto pridružijo tudi
tisti Kamničani, ki ...
Helena Sterle, Kamnik
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Iz naših krajev
Zabavno utrjevanje
angleščine

Moj Vinko v Snoviku

Tudi letos je jezikovna šola Dude pripravila
zanimiv in poučen program za tiste najbolj
pridne, ki so želeli utrditi svoje znanje angleškega
jezika že pred začetkom novega šolskega leta.

Člani KUD Ivan Cankar iz Šmartnega v Tuhinju so v okviru etnološke prireditve nastopili v Termah Snovik.

Lili Jurman
Volčji Potok – Že prvi dan
jezikovnih delavnic so poslikali cvetlične lončke in jih
prinesli v Arboretum, kjer
so vanje posadili rože. V
Arboretumu so tudi iskali
slike, na katerih so bile različne znamenitosti Nemčije.
Potem ko so otroci uspeli
najti vse skrite slike po navodilih, ki so bila napisana v
angleščini, so naredili plakate in bili nagrajeni. Pogovor
je tekel o naravi in kaj vsak
izmed nas lahko naredi za
čisto okolje. Nahranili so
ribice in račke, pot pa jih je

peljala tudi mimo dinozavrov, ki pri otrocih še vedno
vzbujajo veliko zanimanja
in navdušenja.
Ves teden so otroci vadili
angleščino, v petek pa so
dodali še uro nemščine, ker
je bila letošnja rdeča nit
Nemčija. Tako so se naučili
tudi nekaj nemških besed in
fraz. Učitelji so tudi letos
poskušali pripraviti nekaj
izvirnega in poučnega, a
hkrati tudi nekaj, kar je narisalo nasmehe na otroške
obraze. Slednje so prav
gotovo dosegli, kar kažejo
tudi slike, ki so nam jih prijazno posredovali.

Akcija zbiranja odpadne elektronske opreme
Kamnik – Družba Publicus bo jutri, 5. septembra, izvedla akcijo
zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, in sicer na
naslednjih lokacijah: Češnjice v Tuhinju (pri črpalki) od 8.00 do
8.45, Šmartno (pri šoli), od 9.00 do 9.45, Srednja vas (pri trgovini) od 10.00 do 10.45, Stranje (pri šoli) od 11.15 do 12. ure ter
v Stahovici (pri ekološkem otoku) od 12.15 do 13. ure. J. P.

Rad(a) poješ?
Individualne ure solopetja
v Kamniku.

Cibos d.o.o., Ob Vrševniku 10, Lukovica

www.nezadrobnic.com
041 936 896

Maja Korošec
Snovik – Dramska skupina
KUD Ivan Cankar Šmartno
v Tuhinju smo že v začetku
julija v peskokopu Gradišče
uprizorili komedijo v treh
dejanjih Moj Vinko avtorja
Antona Žumbarja. Tokrat
pa smo v petek, 21. avgusta,
nastopili pred Termami
Snovik v okviru etnoloških
dni. Vreme ni bilo preveč
toplo, a se je kljub temu
zbralo približno 280 gledalcev. Izkupiček dobrodelnih
prispevkov je že v rokah družine z bolnim otrokom.
Zbrali smo kar 1280 evrov.
Ob tej priložnosti se kulturno društvo iskreno zahvaljujemo vsem, ki so prispevali
delček pomoči, ki jo človek
potrebuje v stiski. Na predstavo smo se člani pripravljali od meseca marca. V
začetku vaje potekajo enkrat
na teden, proti koncu pa
dvakrat. V veselje nam je, da
se ob tem družimo, smo
sproščeni in si izmenjujemo
mnenja. Vse to poteka prostovoljno, za nas pa je največja nagrada aplavz, smeh in
na koncu zadovoljni gledalci. In o čem predstava govori? Dogajanje poteka v vasi
Podvelka pri družini Miško.
V idilično slovensko vasico
pride mlad, simpatičen in
bogat Nemec Jure. Umirjeni
ritem podeželskega življenja

Dramska skupina KUD Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju po predstavi Moj Vinko
v Snoviku / Foto: Andrej Žalar
se obrne na glavo. Do sedaj
zveste žene in nedolžna
dekleta se podajo v lov za
mladim šarmerjem. Pri lovu
ni pomembna sorodstvena
vez, še manj pa prijateljstvo.
Ga bo katera prelisičila?

Morda celo poročila? Pustite
se presenetiti!
Tisti, ki ste se predstave že
udeležili, konec zgodbe poznate. Drugi pa vabljeni v
soboto, 26. septembra, ob
20. uri v gasilki dom Peče

pri Moravčah in v soboto, 17.
oktobra, ob 19 uri v Kulturni
dom Gornji Grad. Obljubljamo tudi, da se bomo še
videli v Kamniku, zato le
budno spremljajte aktualno
dogajanje.

Pestro poletje v Motniku
Letošnje počitnice so bile v Motniku zelo živahne. Turistično društvo
Motnik in ekipa deklet Me4 sta vsako sredo organizirala brezplačne
delavnice in različne aktivnosti za otroke, stare od štiri do petnajst let.
Nina Semprimožnik
Motnik – V tem času so
dekleta izvedla devet različnih delavnic. Njihov cilj je
bil, da so tudi otroci, ki ne
živijo v mestih, deležni zabavnih in poučnih aktivnosti.
Zato so skozi vse poletje skrbele, da so se otroci zabavali,
se vsako sredo radi vračali in
predvsem družili.
Delavnice in aktivnosti za
otroke Me4 delujejo pod
okriljem TD Motnik drugo
leto. Me4 sestavljajo štiri
dekleta, ki s svojim strokovnim znanjem otrokom nudijo poučne aktivnosti in skrbijo, da delavnice potekajo v
naravi, stran od tehnologije.
Predvsem pa želijo, da se
otroci v njihovi družbi zabavajo in se radi vračajo. Otroci
se spoznavajo različne materiale, svojo okolico ter se ob
tem tudi zabavajo. Vse to pa
je tudi eden izmed ciljev turističnega društva – ohranjanje in razvoj podeželja ter prenašanje naših bogastev iz
roda v rod.
Na delavnicah so v letošnjem poletju spoznavali
jogo za otroke in preizkusili,
kaj vse zmore narediti naše
telo, obiskali živali iz okolice, izdelovali unikatne okvirje za slike, spoznali igre, ki
so se jih igrali naši stari starši, odkrili čutno pot, se sankali poleti, se igrali štafetne

Letošnje poletne počitnice so bile v Motniku zelo živahne
in dejavne.
igre z vodo, merili moči, kdo
je boljši v igrah s starimi
čevlji ter celo tekmovali s
svojimi starši. Eno deževno
sredo pa so namenili tudi
izdelovanju okraskov za
Park pod lipami za dogodek
Poletni večer v Motniku. Ta
se je odvijal v nedeljo, 23.
avgusta. Dogodek je bil
namenjen družinam ter
vsem, ki so si želeli malo
drugačnega nedeljskega
večera. Najprej sta na odru v
Parku pod lipami nastopila
komika Aleš Novak in Marina Orsag, kjer sta dodobra
nasmejala publiko. Istočasno, a na drugem prizorišču,
so se zabavali otroci med
predstavo Izlet v izvedbi gle-

dališča Šugla. Zvečer pa je
nastopila odlična vokalna
skupina Kvatropirci. Ta je
poskrbela, da je marsikdo v
intimnem vzdušju z njimi
zapel ali zaplesal.
Aktivno poletje TD Motnik
se je končalo z uspešno izpeljanimi in dobro obiskanimi
delavnicami ter dogodki. Ob
tem bi se radi zahvalili vsem,
ki ste kakorkoli pomagali in
sodelovali z nami, da smo
lahko vse zastavljeno tudi
izpeljali. Društvo si bo še
naprej prizadevalo, da bo
Motnik postajal vse bolj živahen kraj. V tem letu nas čaka
še nekaj dogodkov, ki bodo
zagotovo popestrili prihajajoči jesen in zimo.
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Podjetništvo

Kamniški gumbi na
slovenskih uniformah
Tradicija izdelovanja gumbov na Kamniškem sega globoko nazaj v prejšnje stoletje in čeprav se trg
gumbov v svetu in pri nas zaradi propada tekstilne industrije in spremenjenih navad oblačenja
vztrajno krči, v podjetju Trival Trade s proizvodnjo gumbov vztrajajo. Letos so se preselili celo v nove
poslovne prostore, kjer imajo tudi maloprodajo.
Jasna Paladin
Kamnik – Direktor in lastnik
družbe je Srečo Lipovšek
doma iz Tuhinjske doline,
nekdanji vodja proizvodnje
v družbi Trival gumbi, ki se
je obrat z vsemi zastarelimi
stroji odločil odkupiti konec
leta 1999, ko so tedanji lastniki nad gumbi že obupali.
»Seveda smo se že takoj
soočili s krizo tekstilne
industrije, od katere smo
bili odvisni, in nekaj let kasneje smo zato svoje poslovanje razširili še na storitvene
dejavnosti in ime spremenili v Trival Trade. A ohranili
smo gumb v svojem logotipu, saj gumbe še vedno
izdelujemo, čeprav niso več
naša edina dejavnost. Leta
2000 smo v celoti zamenjali stroje za izdelavo gumbov, ki so korenito spremenili samo proizvodnjo. Včasih so gumbe v celoti izdelovali na roke, danes pa vse
delo opravijo stroji, zato
delavcev skorajda ne potrebujejo več. V nekdanji tovarni so imeli delavci pri vrtanju lukenj normo šest tisoč
gumbov na dan, danes pa to
stroj zvrta v delčku sekunde. Takrat je šestdeset ljudi
naredilo petkrat manj gumbov, kot jih lahko danes,

čeprav so bile potrebe mnogo večje. So pa stroji žal
povzročili odpuščanja ...«
nam pove Srečo Lipovšek,
ki je svoje podjetje z Žebljarske ulice, kjer so gumbe
izdelovali že v prejšnjem
stoletju, z letošnjim letom
preselil v novogradnjo v
Titanovo cono v Kamniku.
S tremi stroji lahko danes v
osmih urah izdelajo do trideset tisoč gumbov, a žal
takšnim zmogljivostim ne
sledijo tudi naročila. Letno
izdelajo od dva do tri milijone gumbov, njihov največji
trg pa so javna naročila za
uniforme slovenskih vojakov, policistov, gasilcev,
poštarjev ter zaposlenih na
železnicah. V njihovih katalogih in policah najdemo na
stotine gumbov različnih
materialov, oblik in velikosti. Danes jih večinoma izdelujejo zgolj iz plastike, a
veliko bolj kakovostni, zato
pa tudi dražji, so tisti iz
školjk, indijskih oreščkov
ali lesa, v čemer Srečo Lipovšek vidi še posebno priložnost za Slovenijo.
»Kljub temu da imamo velike kapacitete, tega nimamo
komu prodati. Ne le propad
tekstilne industrije in huda
konkurenca z Vzhoda, težava, s katero se soočamo, je

Anita Lipovšek in njen oče Srečo z bogato zbirko
najrazličnejših gumbov, ki jih še danes izdelujejo v podjetju
Trival Trade. / Foto: Tina Dokl
tudi ta, da ljudje preprosto
nosimo čedalje manj gumbov. Vse več je zadrg in vse
stremi k večjemu udobju,
gumbi pa tu izgubljajo, čeprav bodo verjetno tudi v prihodnje imeli vsaj dekorativno funkcijo,« razlaga Lipovšek, medtem ko nam pokaže vse stopnje izdelave gumba, od polizdelka, ki ga vstavijo v stroj, do poliranja in
pakiranja. Največje bogastvo
podjetja je veliko znanje in
obsežna zbirka orodij iz karbidne trdine za izdelavo najrazličnejših gumbov. Čep-

rav zmorejo izdelati gumbe
vseh oblik in velikosti, naredijo največ preprostih ploščatih gumbov s štirimi luknjami rjave barve.
V podjetju razmišljajo tudi o
vzpostavitvi spletne trgovine, že zdaj pa imajo dobro
založeno maloprodajo s približno milijonom in pol različnih gumbov, ki so pravzaprav ostanki rednih naročil.
In kako naprej? »Ko bi vsak
Slovenec pri nas kupil vsaj
en gumb letno, se za delo ne
bi bali, tako pa bomo videli,
kako bo ...«

V podjetju Palmieri so v sodelovanju s kamniškim zlatarjem Janezom Baničem nedavno predstavili
steklenico refoškovega deserta z belim tartufom, ki so ga za premožnega ruskega kupca oplemenitili
s kar 5,25-karatnim diamantom.

Trzin – Podjetje Palmieri iz
Trzina, ki ga vodita zakonca
Sabrina Zorman Palmieri in
Matjaž Zorman iz Podgorja,
je bilo sredi avgusta za nekaj
ur prav posebno varovano.
Novinarjem so namreč predstavili najdražjo slovensko
steklenico, ki so jo izdelali,
napolnili in oplemenitili s
pomočjo kamniškega znanja,
prodali pa bogatemu Rusu.
»Gre za ruskega poslovneža,
ki sodeluje s slovenskimi
podjetji, in prav prek njih se
je seznanil z našim produktom, ob tem pa si je kot kaprico zaželel prav posebno
steklenico, domnevno za
svojo izbranko, oplemeniteno z velikim diamantom.
Kamen je dobavil sam, mi
smo se povezali z zlatarjem
Janezom Baničem in mu

željo z veseljem uresničili. S
tem je naročnik poskrbel za
izdelavo najdražje steklenice
v Sloveniji, vredne več kot
pol milijona evrov, ki smo jo
varno hranili v sefu, vse

Kamnik – Razvojno združenje Grunt vabi v petek, 18. septembra, od 16. do 18. ure pred prostore Reciklarnice na
Šutno na dogodek, ki so ga poimenovali Dan alternativne
ekonomije. Obiskovalci bodo lahko med seboj izmenjali
odvečne dobrine, oblačila, obutev in druge stvari. »Če
ničesar ne potrebujejo, lastnih odvečnih stvari pa bi se vseeno radi znebili, jih bodo lahko ta dan tudi prodali. Sočasno bo pred Reciklarnico potekala Zelemenjava in delavnica ponovne uporabe za otroke, zbirali bomo tudi oblačila,
obutev in hrano z daljšim rokom trajanja za begunce,«
vabi Veronika Čop. Vse podrobnosti bodo objavljene na
Facebook strani Razvojnega združenja Grunt. J. P.

Podjetniški večer z Iskro Mehanizmi
Kamnik – V KIKŠtarterju septembra po počitnicah znova
začenjajo s podjetniškimi večeri in predstavitvami različnih
podjetij. V torek, 22. septembra, ob 19. uri tako vabijo na KIK
Off – podjetniški večer, posvečen podjetju Iskra Mehanizmi.
Predstavili bodo njihovo poslovno pot ter razkrili izkušnje in
pasti, s katerimi se spopadajo. J. P.

Prodali so najdražjo steklenico
Jasna Paladin

Dan alternativne ekonomije

dokler je naročnik ni osebno
prevzel,« nam je ponosno
povedal Matjaž Zorman in
dodal, da je bila njihova poletna kampanja na platformi
za množično financiranje

Sabrina Zorman Palmieri, Matjaž Zorman in Janez Banič s
steklenico za pol milijona evrov / Foto: Gorazd Kavčič

IndieGoGo, s katero so želeli
tuje trge opozoriti na svoje
izdelke – refoškov desert z
burbonsko vanilijo, medom
ali belim tartufom, polnjen v
lične steklenice z odtisom
idrijske čipke – zelo uspešna.
Poseben izziv je bilo naročilo tudi za zlatarja Janeza
Baniča, ki nam je priznal, da
se je s tako velikim diamantom v živo srečal prvič.
»Naročnika nisem osebno
spoznal, sem mu pa na željo
najprej poslal tri osnutke in
ko si je enega izbral, sem
dobil še kamen in izdelek
dokončal. Gre za nitko iz
belega zlata, ki ponazarja
beli tartuf, in je kot nekakšna košarica za diamant.
Oblika je preprosta, da kamna ne bi poškodovala,« nam
je pojasnil Janez Banič, ki je
bil s končnim rezultatom
zelo zadovoljen.

NOTARKA mag. SIMONA KOMATAR
Gregorčičeva ulica 2, 1241 Kamnik
(stavba za Policijo in Občino Kamnik)
telefon: 0820 53 750
faks: 0820 53 752
e-pošta: pisarna@notar-komatar.si
Obveščam vas, da sem z dnem 1. 9. 2015 NOTARKA mag.
SIMONA KOMATAR prevzela notarsko pisarno notarke
Branke Bradeško v Kamniku.
Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek 9.00–12.00 in 13.00–16.00
sreda 9.00–12.00 in 13.00–17.00
petek 9.00–12.00 in 13.00–14.00

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA
RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vpisujemo v programe za odrasle:

• PREDŠOLSKA VZGOJA
• EKONOMSKI TEHNIK - GASTRONOMIJA
IN TURIZEM
• MATURITETNI TEČAJ
• GIMNAZIJA
• TEČAJI TUJIH JEZIKOV in
RAČUNALNIŠTVA
VPIS in INFORMACIJE
med 7. in 25. septembrom,
ob ponedeljkih, sredah in petkih
med 11. in 15. uro,
v torek in četrtek med 12.00 in 17.30.
Tel.: 01 830 3228 in 01 830 3212
www.gssrm.si
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Kultura
Muzikal v Radomljah
Danes ob 19.30 bodo v Kulturnem domu v
Radomljah uprizorili priredbo muzikala Moje
pesmi, moje sanje. Sledi še osem ponovitev.
Igor Kavčič
Radomlje - V enem najbolj
znanih muzikalov Moje pesmi, moje sanje sta ustvarjalne moči združila KD Mlin
Radomlje in KD Ihan ter k
sodelovanju povabila Simfonični orkester Domžale-Kamnik. Filmska izvedba
muzikala letos praznuje 50
let, leta 2008 smo ga prvič v
Sloveniji videli v produkciji
Prešernovega gledališča in
Delavnice Musiké, danes pa
se muzikal z novim prevodom in mlado ekipo igralcev, pevcev, plesalcev in
glasbenikov vrača na odrske
deske. Pod vodstvom režiserja, študenta muzikologije
Nejca Lisjaka, ob več kot štiridesetčlanski ekipi na odru
v predstavi sodeluje tudi tridesetčlanski simfonični
orkester. Ob tem pri projek-

tu sodeluje še več kot dvajset
članov tehnične ekipe,
ustvarjalcev kostumov, scenografije ...
Muzikal je nastal po resnični
zgodbi. Dogaja se v času
pred drugo svetovno vojno in
govori o radoživi postulantki
Marii, ki je poslana za guvernanto sedmim otrokom.
Otroci nad njo sprva niso
navdušeni, a kmalu jih s svojo prijazno naravo osvoji.
Srce ogreje tudi njihovemu
očetu, stotniku von Trappu,
ki je po ženini smrti v hiši
uvedel stroga pravila, in se
obenem sama zaljubi vanj.
Skladbe, kot so Do-Re-Mi,
My Favourite Things in Edelweiss so postale zimzelene
po celem svetu. Po premieri
bodo muzikal v radomeljski
dvorani ponovili še osemkrat, in sicer 5., 6., 10., 11.,
13., 17., 19. in 20. septembra.

Zadnje vaje za predstavo: Stotnik (Matevž Mali), Max (Nejc
Lisjak), Elsa (Neža Drobnič Bogataj) / Foto: arhiv KD Mlin Radomlje

Oko Kamnika na
Glavnem trgu
Fotografi Foto kluba Kamnik so enajsto leto zapored pripravili razstavo Oko Kamnika. Na Glavnem
trgu je na ogled šest dokumentarnih serij.
Aleš Senožetnik
Kamnik – Oko Kamnika je
vsakoletna razstava na prostem, ki jo člani kamniškega
kluba pripravljajo v drugi
polovici avgusta. Tokrat so
fotografirali dokumentarne
serije, v preteklih letih, pa so
se posvečali že številnim
temam. Med drugim so
fotografirali na temo lokalnih obrti in industrije, razstavo pa so postavili v opuščenih šutenskih izložbah.
Eno izmed razstav so pripravili v rovu pod Malim gradom, v preteklosti, pa so na
Glavni trg pripeljali tudi
avtobus, ga preuredili v razstavišče ter s tem spomnili
občane, da je na trgu včasih
stala avtobusna postaja.
Na letošnji razstavi si je
mogoče ogledati različne
serije. Med drugim fotografi
obravnavajo industrijsko
zapuščino nekdanje kamniške smodnišnice pa bogato
Plečnikovo dediščino, ki so
jo ujeli kar skozi camero
obscuro, preprosto škatlico z
luknjico in lečo. Zanimiva je
tudi serija Odsotnost pa zgodba kamniške mizarke in
njene družine ter fotografski
zapis dogajanja na mestni
železniški postaji, ki je edina
barvna serija na razstavi.

Člani Foto kluba Kamnik na Glavnem trgu razstavljajo dokumentarne serije.
Dotaknili so se življenja na
Veliki planini, vendar tokrat
ne vrveža v planšarskem
naselju, temveč večkrat spregledane favne v lokvah, iz
katerih se živina sicer napaja. Vsaka posamezna fotografska zgodba je opremljena s spremnimi teksti, ki so
jih napisali avtorji sami.
Tako lahko radoveden gledalec izve marsikatero zanimivo informacijo o obravnavanih motivih, ki so vsi po vrsti

zajeti znotraj občine Kamnik. Z angleškimi prevodi pa
so organizatorji poskrbeli
tudi za tujce, ki obiščejo
mesto.
»Leta 2005, ko smo snovali
razstavo Oko Kamnika, smo
sledili ideji, ki se je držimo
še danes, da jo približamo
ljudem. Prav zato jo tudi
vedno postavljamo na prostem, da jo vidijo tudi tisti, ki
se sicer ne bi odpravili v
galerijo. S postavitvijo na

Glavnem trgu si jo lahko
ogledajo mimogrede, ko
hitijo po drugih opravkih,
hkrati pa prispevamo svoj
delček k oživljanju mestnega jedra,« je o idejni zasnovi
povedal nekdanji predsednik kluba in eden izmed
pobudnikov za razstavo Oko
Kamnika Bojan Težak.
Razstava je na trgu pred
Turistično-informacijskim
centrom na ogled do 9. septembra.

Pripovedovalski večer za odrasle
Kamnik – Člani Kulturnega društva sv. Jakoba so v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik minuli petek, 28.
avgusta, na vrtu Frančiškanskega samostana v Kamniku pripravili pripovedovalski večer z naslovom Križnikove zgodbe za
odrasle. Pravljice in povedke, kakor jih je pred 150 leti zapisal
Gašper Križnik iz Motnika, so po priljubljenem junijskem festivalu Jenkret je biv ... v Motniku tokrat znova oživili številni
pripovedovalci, med njimi Irena Cerar, Breda Podbrežnik Vukmir, Ciril Horjak, Rok Kušlan, Ivanka Učakar in Verena Vidrih
Perko. Z glasbo jih je spremljal citrar Tomaž Plahutnik. J. P.

Žive knjige zasedle Šutno
Ustvarjalci in uporabniki živo knjižnico opisujejo kot odlično metodo, skozi katero ugotoviš, da med
ljudmi primanjkuje odprtih pogovorov. Ta opis je po prvih vtisih žive knjižnice v našem mestu
bržkone resničen. Prva živa knjižnica v Kamniku, ki je potekala v okviru Kamfesta in v organizaciji
Razvojnega združenja Grunt, je v soboto, 15. avgusta, zasedla Šutno.
Bojana Klemenc
Kamnik – Od 12. do 20. ure
si je bilo moč pri knjižničarju izposoditi žive knjige, ki
so svojemu bralcu pripovedovale zgodbe. Žive knjige
namreč govorijo. Prav presenetljivo so bile vse skorajda ves čas zasedene oz. izposojene.

jesenska

FILMSKA
inventura

Vsak ima svojo zgodbo

vstopnice

3€

Živa knjižnica deluje kot
katerakoli druga knjižnica,
le da so knjige ljudje – posamezniki in posameznice z
zanimivimi, nenavadnimi,
posebnimi življenjskimi
zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi. Aktivno ozavešča in izobražuje o
vrednotah, človekovih pravicah ter spodbuja razpravo o
predsodkih in stereotipih v

Živa knjižnica je sredi avgusta obiskala tudi Kamnik.
naši družbi. Projekt Živa
knjižnica, ki poteka pod geslom Ne sodi knjige po platnicah!, se je rodil na Danskem pred dvaindvajsetimi
leti, pred časom pa je oživel
tudi v Sloveniji.

»Živa knjižnica je skoraj kot
prava knjižnica – pri knjižničnem pultu se najprej
včlanimo in dobimo knjižnično izkaznico, nakar si s
pomočjo knjižnega kataloga, kjer so zbrani profili

knjig, izberemo živo knjigo.
© Branje© poteka v čitalnici v
obliki pogovora, skozi katerega s postavljanjem vprašanj odkrivamo tančice realnosti živih knjig, njihovo
spopadanje s predsodki in
stereotipi. Tako si razširjamo obzorja, pridobivamo
nova življenjska spoznanja
ter se srečamo s čisto pravimi, živimi zgodbami, ki nas
bogatijo in učijo,« razlaga
Veronika Čop iz Razvojnega
združenja Grunt.
Na Šutni se je tisto praznično soboto mnogo slišalo in
govorilo. Od zgodb čistilke
čevljev, socialne oskrbovalke, medkulturne nomadke,
prostovoljke v zaporu, porodničarke, štoparja do pilota.
A ker je nepovedanih zgodb
še veliko, se bo po besedah
Veronike Čop živa knjižnica
še vrnila v naše mesto.

45. Dnevi naroDnih noš
in oblačilne dediščine KamniK
10.–13. september

www.narodnenose.si
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Nagovor in zgodovina

KOLOFON

Franci Kramar,

Marjan Šarec,

župan Občine Kamnik
Dnevi narodnih noš in
oblačilne dediščine imajo
bogato tradicijo in ponosni
smo, da se ta največji slovenski dogodek oblačilne
dediščine odvija prav v
občini Kamnik. S tem častimo bogato tradicijo naših
prednikov in iz nje črpamo znanje za prihodnost.
Bogato kulturno zgodovinsko in oblačilno dediščino
našega mesta je treba spoštovati in jo ohranjati skozi tovrstne prireditve. Zgodovinska, kulturna in oblačilna dediščina je namreč
vrednota, ki so jo gojile in
ohranjale že mnoge generacije pred nami, in v znak
spoštovanja se skupaj z
Zavodom za turizem in
šport v občini Kamnik vsako leto trudimo festivalu
dodati nekaj svežine.
Številne razstave, koncerti,
sejmi, zvoki harmonike,
narodno-zabavna glasba,

Organizator:
Zavod za turizem in
šport v občini Kamnik

legendarna Košnikova
gostilna, revija kostumov
in narodnih noš, delavnice
za otroke in odrasle, tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, jedi Okusi
Kamnika, prikaz izdelovanja trniča ter seveda tradicionalna povorka več kot
dva tisoč narodnih noš –
vse to je več kot zadosten
razlog za obisk srednjeveškega mesta v naročju
kamniških planin drugi
konec tedna v mesecu septembru.
Oblačenje in oblačilna
stroka spadata med najbolj
temeljne oblike človeška
izražanja in prav zato boste s svojim prihodom
dodali pomemben element k obogatitvi kamniške etnološke zgodbe.
Vidimo se na prizoriščih
in dogodkih 45. Dnevov
narodnih noš in oblačilne
dediščine v Kamniku.

v. d. direktorja Zavoda za turizem
in šport v občini Kamnik
Kamnik je živahno srednjeveško mestece v naročju
Kamniško-Savinjskih Alp,
ki se ponaša z bogato zgodovino in tradicijo. Skupaj s
številnimi turističnimi
ponudniki in zeleno okolico
kar kliče po nepozabnih
doživetjih. Prepričani smo,
da bi prav vsak obiskovalec
našel kaj zase, pa naj bo to
edinstvena Velika planina,
najvišje ležeče slovenske
terme v Snoviku, Arboretum Volčji Potok z golfskimi igrišči, zdravilni gaj Tunjice, številne druge turistične destinacije ali pa staro
mestno jedro Kamnika. In
prav v slednjem se že od leta
1966 odvijajo Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine oziroma kot radi rečemo
Kamničani »Kamniške
noše«. Ponosni smo, da
nam Občina Kamnik zaupa

organizacijo tako velike prireditve in na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik se trudimo, da bi vsak
obiskovalec v štirih dneh
trajanja prireditve, domov
»odnesel« košček oblačilne
dediščine in kamniške prijaznosti. Slednje v Kamniku
ne manjka, saj se še vedno
ponašamo z nazivom turistom najbolj prijazne slovenske občine.
Tudi letos vam na 45. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine ponujamo izjemno pester program. Pohvalimo se lahko, da bo v Kamniku prvič gostovala najbolj
priljubljena narodno-zabavna glasbena skupina Modrijani. Letošnja novost bodo
Dnevi keramike in lončarstva na Malem gradu na temo
majolike, Park Evropa pa bo
v znamenju Okusov Kamni-

Vodja prireditve:
Doroteja Narat

ka, unikatne znamke, ki
predstavlja tradicionalne
jedi Kamnika in okolice. V
nedeljo ob 15. uri pa bo po
kamniških ulicah tradicionalno krenila povorka z več
kot dva tisoč narodnimi
nošami.
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine je prireditev,
ki je za kamniški turizem
izjemnega pomena, saj privablja številne obiskovalce
od blizu in daleč. Želimo si
ohraniti visoko kakovost tradicije na festivalu, ga vsako
leto dopolnjevati z novimi
etnološkimi posebnostmi
ter s tem ustvarjati kulturno
dediščino neprimerljive vrednosti.
Dovolite mi, da vas lepo
povabim v najlepšo občino v
Sloveniji na 45. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

Zgodovina prireditve Narodne noše
Dnevi narodnih noš in oblačilne
dediščine je prireditev, ki ima v
zelenem naročju Kamniško-Savinjskih Alp, mestu Kamnik, že dolgoletno tradicijo. Vsako leto drugi septembrski konec tedna se tradicija
združi z etnografijo, kulturo in
zabavo in zgodi se dogodek, ki zadnjih nekaj let privablja več kot trideset tisoč domačih in tujih obiskovalcev. Zgodovina festivala sega v leto
1966, ko sta se predsednik kamniškega turističnega društva Svetozar
Frantar in tajnik Alfonz Skala odločila organizirati prvo izmed letos že
45 prireditev.
Naziv »Narodne noše«, kot prireditvi radi rečemo pogovorno, najverjetneje sega prav v tista prva leta,
ko se je prireditev imenovala še
»Dan narodne noše«. Na povabilo
se je že prvo leto odzvalo veliko število prosvetnih društev in posame-

znikov iz bližnje in daljne okolice
Kamnika. Sprevoda, ki je potekal
od Osnovne šole Toma Brejca prek
Šutne in do Samskega doma na
Cankarjevi ulici, se je v nedeljo, 11.
septembra 1966, udeležilo okrog
350 narodnih noš, kar se zdi malo
v primerjavi z današnjo številko, ko
se jih po Kamniku v povorki narodnih noš sprehodi več kot dva
tisoč.
Uspešno organizirana prva prireditev je organizatorje spodbudila,
da so naslednje leto program še
dodatno popestrili. Na vrtu tedanjega dijaškega doma, danes Osnovne šole 27. julija, so priredili tekmovanje v izvirnosti ženskih narodnih noš z več kot sto udeleženkami.
Prireditev je nato vsako leto obiskalo več ljudi, skladno s tem pa se je
spreminjal tudi prireditveni pros-

ALI STE VEDELI, da so pred kapelo Marije Snežne v pastirskem
naselju na Veliki planini v letošnjem letu postavili nov oltar,
narejen iz okrog 260 let stare smreke? • www.velikaplanina.si

tor. Dvorišče samskega doma, kjer
je program potekal prvo leto, je
kmalu postalo pretesno za vse obiskovalce, zato se je dogajanje premaknilo na prireditveni prostor pri
tovarni Svit na Bakovniku, kasneje
na Trg prijateljstva, danes pa je
osrednje prizorišče na Glavnem
trgu v starem mestnem jedru
Kamnika.

Spreminjal pa se ni samo prostor,
tudi ime prireditve je doživelo kar
nekaj preoblikovanj. Tako je leta
1986 Kamnik gostil »16. Dneve
narodnih noš, folklore in obrti«, ko
se je prireditev razširila na dvodnevni dogodek, že leto kasneje pa so
tudi petek popestrile folklorne skupine z Gorenjske in avstrijske
Koroške. Prireditev se je nato prei-

Odnosi z javnostmi
prireditve:
MoJcA OcvirK,
Sara Vidmar
Avtorji besedil:
Zavod za turizem
in šport v občini
Kamnik, Sara Vidmar,
Sabina Romšak,
Primož Hieng
Fotografije:
Klemen Brumec,
Bojan Težak,
arhiv ZTŠ v občini
Kamnik in
nastopajočih,
Občina Kamnik
Priloga časopisov
Kamniški občan
in Gorenjski glas
Datum izida:
4. september 2015
Naklada:
30.000 izvodov

ALI STE VEDELI, da je Gostilno
in penzion Repnik svetovno
priznani popotniški vodnik
Lonely planet letos uvrstil med
šest najboljših v Sloveniji?
• www.gostilna-repnik.si
menovala v Dneve narodnih noš in
oblačilne dediščine, to ime pa se je
ohranilo do današnjih dni.
Spretni matematiki lahko hitro izračunajo, da bi glede na letnico začetkov festivala morali letos v Kamniku praznovati 49. obletnico te folklorne prireditve. A v letih od 1969
do 1973 so prireditev organizirali
vsaki dve leti, leta 1980 in 1981 pa je
pomanjkanje denarja organizatorje
prisililo v odločitev, da prireditve
sploh ne izpeljejo. Z namenom, da
prireditev ponovno obudijo na primeren način, so jo leta 1982 popestrili s sejmom domače obrti in trgovine v središču mesta. Od tistega
leta dalje je, predvsem z velikim
prizadevanjem turističnega društva,
osrednja kamniška turistična prireditev na drugi septembrski konec
tedna postala in ostala tradicionalna
vse do danes.
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Najboljših 5

Letos na Dnevih narodnih noš
in oblačilne dediščine ne zamudite!
Tradicionalna nedeljska
povorka narodnih noš
V barvah bogate oblačilne dediščine se bo po ulicah starega mesta ponovno vila tradicionalna povorka narodnih
noš, ki predstavlja osrednji dogodek prireditve, na katerem sodeluje več kot dva tisoč ljubiteljev in poznavalcev
strogih pravil pravilnega pripadnostnega kostumiranja.
Povorka se bo odvila na nedeljo z začetkom ob 15. uri.

Kamniška majolka in 2. bienalni Dnevi
keramike in lončarstva v Kamniku z
obeležjem 160 let kamniške keramike

Nastopi tujih folklornih skupin
Nastope tujih folklornih skupin si oglejte v nedeljo, 13. septembra,
ob 10.30 na osrednjem prizorišču na Glavnem trgu.

Češka folklorna skupina MLADA HANA iz Velke Bistryce je svoje kulturno poslanstvo osredotoča na plese, pesmi in navade dveh regij na Češkem: Hana, osrednja
Moravska, in pa Lipenské Zéhoéé, deželo vzhodno od Hane.
ŠMigrust (veLiKONOČNi ČAs): Na veliko noč fantje tradicionalno pripravijo “pomlézka” (prepletene vrbove veje). Na velikonočni ponedeljek gredo nato kot koledniki po vasi in simbolično bičajo dekleta po nogah, da

bi jim s tem prinesli zdravje in mladost za celo leto. V
zahvalo dekleta fantom podarijo okrašena jajca in zavežejo pentljo na “pomlézka”.
ZABijAČKA: Masopust je čas slavja in veselja v zimskem času med dvema postnima obdobjema. Takrat se
med drugim tudi tradicionalno koljejo prašiči. Zbere se
cela vas in prične se pravi praznik. A kaj se zgodi, če
mesar z nožem ne zareže prav?

V času 45. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine
bodo na Malem gradu in gradu Zaprice potekali številni dogodki, povezani s kamniško majoko.
1. Lončarsko-keramična kolonija na temo »Majolka«
V petek od 15. do 19. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 13.
ure ter od 15. od 19. ure v Stražnem stolpu in okolici
Malega gradu.
2. Prodajne in razstavne stojnice keramike udeležencev
kolonije
V petek od 15. do 19. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 19.
ure na Malem gradu.
3. Prikazi različnih keramičnih tehnik in poslikave (lončarsko vreteno, vlivanje in izdelovanje v kalupu, poslikava
»kamniške majolke« na tradicionalen način)
V petek od 16. do 18. ure, v soboto od 10. do 12. ure ter
od 16. do 18. ure in v nedeljo od 10. do 12. ure v kapeli in
pod lipami na Malem gradu.
4. Delavnice za otroke in odrasle (izdelovanje izdelkov iz
gline, poslikava ploščic po predlogah in s svojimi motivi,
Poslikaj si svojo majolko)
V petek od 16. do 18. ure, v soboto od 10. do 12. ure ter
od 16. do 18. ure, v nedeljo od 10. do 12. ure na travniku
na Malem gradu.
5. Keramika v Kamniku – spremljevalne razstave v okviru
UNICUM
Razstave bodo na ogled po običajnih urnikih do konca
septembra v Medobčinskem muzeju Kamnik, KUD Hiša
keramike – Zakaj pa ne majolka, Galeriji Miha Maleš,
Galeriji LIK, Budnarjevi domačiji in Galeriji Šola idej

DuNeDiN DANCers v galskem
jeziku predstavlja ime kraja, od koder
skupina prihaja – Edinburgh na Škotskem. Skupina je bila ustanovljena
leta 1970 zaradi organizacije mednarodnega folk plesnega festivala v Edinburghu. S tem so želeli vrniti gostoljubje, ki so ga bili člani deležni na raznih festivalih v Evropi, ko so bili še
študentje. Festival od takrat poteka
vsaki dve leti, v tem času pa je skupina
sodelovala na številnih folklornih festivalih po vsej Evropi. Skupina trenut-

no šteje več kot dvesto članov različnih starosti.
Repertoar je sestavljen predvsem iz
škotskih country plesov, ki so prišli na
Škotsko v 18. stoletju, pridobili značilni škotski slog in kot takšni preživeli
na Škotskem dlje kot drugje. Do 20.
stoletja se je slog plesov še razvil in
vključil dele novejših plesov.
Country (podeželski) plesi so družabni
plesi, kjer pari med sabo plešejo v majhnih skupinah (sestavih). Pari izmenjaje plešejo nekaj časa v ospredju, tako

se na družabnih dogodkih vsak ples
večkrat ponovi – pogosto osemkrat oziroma kolikor je pač parov v sestavu. Ob
nastopih za občinstvo se plesi plešejo
le enkrat ali dvakrat, različni plesi pa se
združujejo zaradi zagotovitve pestrosti
nastopa in kontrasta v tempu. Čeprav
so podeželski plesi skupinski, pa v
predstavo plesalci radi vključijo tudi
solistične elemente. Plesna glasba izvajajo z različnimi instrumenti: običajno
s harmoniko in violino ali pa igrajo na
znamenite škotske dude.

Okusi Kamnika v Parku Evropa

6. Muzejski večer (v sklopu večerov razstave Kam so šle
vse fabrike?): Zgodbe poslikavanja kamniške keramike;
pogovor vodi Marko Kumer
V sredo, 9. septembra, ob 19. uri v Medobčinskem muzeju Kamnik.

Park Evropa bo v času 45. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine postal kulinarično središče, kjer se bodo
pripravljale jedi Okusi Kamnika, prikazana bo izdelava
trniča in pisav zanje, živahno dogajanje pa bo popestrila
tudi tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko.

Revija kostumov in narodnih noš
z AFS France Marolt Ljubljana
V soboto, 12. septembra, ob 19. uri se bodo plesalci
AFS France Marolt na Glavnem trgu gledalcem predstavili v oblačilih iz sredine 19. stoletja, ki bodo sicer
na ogled v okviru razstave Poustvarjanje oblačilne
dediščine na Gorenjskem.

12

Kamniški OBČAN, petek, 4. septembra 2015

Program
Četrtek, 10. septembra

TIC KAMNIK
Po sledeh časa – razstava starih razglednic
iz Kamnika in okolice v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik
• 10.–30. 9.
Avtorica razstave: Sabina Romšak
Odprtje razstave: četrtek, 10. 9., ob 18. uri

GALERIJA NAD KAVARNO VERONIKA
Poustvarjanje oblačilne dediščine Gorenjske
• 10.–13. 9.
Avtorica razstave: Andreja Stržinar
Odprtje razstave: četrtek, 10. 9., ob 19. uri
Urnik galerije Veronika:
Četrtek–sobota: 10.–18. ure
Nedelja: 10.–19. ure

SAMČEV PREDOR

• 20.30 Veliki petkov koncert: MODRIJANI in POP DESIGN

Fotografska razstava Podobe narodnih noš 2004–2014
• 10.–13. 9.
Avtor razstave: Primož Hieng
Odprtje razstave: četrtek, 10. 9., ob 20. uri; 8.–21. ure

MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG

Petek, 11. septembra

GLAVNI TRG
• 17.00 Otroške folklorne skupine: Avrikelj, Verine Zvezdice, Domžale, Lukovica, Lilija
in Moravški Mački, Mažoretna skupina Veronika

• 10.00 Sejemska prodaja
• 10.00 Oblikovalci manjših in večjih unikatnih daril iz Kamnika in bližnje okolice,
združeni pod blagovno znamko Diversity – Express Yourself, sejem

PARK EVROPA
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, jedi Okusi Kamnika ter prikaz izdelovanja
trniča in pisav zanje

Sobota, 12. septembra

GLAVNI TRG
• 10.00 Godba Ljubljana veterani
• 11.30 Ljudski pevci iz Tuhinjske doline, Ljudske pevke Predice
• 13.00 Orkester harmonikarjev CiS (Cirila Spruka)

• 14.30 10. tekmovanje harmonikarjev za pokal Dnevov narodnih noš – finale, Orkester
harmonikarjev CiS (Cirila Spruka)
• 16.00 Košnikova gostilna – Mito Trefalt in ansambel Dor ma cajt
• 17.30 Folklorna skupina Kamnik, Folklorna skupina Turistično društvo Bistrica ob Dravi
• 19.00 Revija kostumov in narodnih noš z Akademsko folklorno skupino France Marolt
Ljubljana
• 20.30 Veliki sobotni koncert: ČUKI in MAJČI

ODER ZA KAVARNO VERONIKA
• 9.30 Predizbor za finalni nastop harmonikarjev
• 19.00 Slavnostno odprtje z nagovorom v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport v
občini Kamnik Francija Kramarja in župana Občine Kamnik Marjana Šarca
• 19.15 Mestna godba Kamnik in Mažoretna skupina Veronika

MALI GRAD
Kamniška majolka in 2. bienalni dnevi keramike in lončarstva na Malem gradu z
obeleženjem 160 let kamniške keramike:
Lončarsko-keramična kolonija na temo »Majolka«
Prikazi različnih keramičnih tehnik in poslikave
Delavnice za otroke in odrasle

ŠUTNA, MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG
• 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti, sejemska prodaja
• 10.00 Oblikovalci manjših in večjih unikatnih daril iz Kamnika in bližnje okolice,
združeni pod blagovno znamko Diversity – Express Yourself, sejem

PARK EVROPA
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, jedi Okusi Kamnika ter prikaz izdelovanja
trniča in pisav zanje.
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Razstave
PARK EVROPA

Nedelja, 13. septembra

GLAVNI TRG

Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, jedi Okusi Kamnika ter prikaz izdelovanja
trniča in pisav zanje.

• 9.30 Budnica Godba Vodice

Spremljajoče prireditve
Sreda, 9. septembra

TERME SNOVIK
• Ob 18. uri otvoritev razstave Ko v nošo se odenem, avtor: Primož Hieng

Sreda, 9. septembra

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK
• Ob 19. uri - Muzejski večer: Zgodbe poslikavanja kamniške keramike; vodi Marko Kumer

TRG SVOBODE

Sobota, 12. septembra
• 9.00–16.00 DRUŽINSKA URA članov AMZS in AMD KAMNIK: Prometno preventivna
akcija s ciljem ozaveščanja udeležencev cestnega prometa in spoštovanje
cestnoprometnih predpisov.

ŠPORTNA DVORANA KAMNIK
• Nedelja, 13. 9. 2015, pričetek prve tekme ob 11. uri
Vrstni red tekem: Kamnik : Salonit; Salonit : Brčko; Brčko : Kamnik

• 9.50 Kulturno-umetniško društvo Lučka v sodelovanju s Kulturno-umetniškim
društvom Đerđef (Cazin – Bosna in Hercegovina)

KERAMIKA V KAMNIKU – spremljevalne razstave
v okviru UNICUM 2015
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK - grad Zaprice: razstava Kam so šle vse fabrike? (Vstopnina)
• Petek: od 8. do 14. ure in 16. do 18. ure
• Sobota: od 10. do 13. ure in 16. do 18. ure
• Nedelja: od 10. do 13. ure
KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka: razstava Od vrča do majolke
• Petek: od 15. do 19. ure
• Sobota: od 9. do 19. ure
• Nedelja: od 9. do 19. ure
GALERIJA MIHA MALEŠ: razstavi Dušan Lipovec in Umetniki in Svit (Vstopnina)
• Petek in sobota: od 9. do 13. ure in od 16. do 19. ure
GALERIJA LIK: razstava Pričakovanje
• 10.30 Nastopi tujih folklornih skupin (Škotska, Češka, Šrilanka)
• 12.00 SKUD Vidovdan, srbski tradicionalni plesi
• 15.00 TRADICIONALNA POVORKA NARODNIH NOŠ z nagovorom v. d. direktorja Zavoda
za turizem in šport Francija Kramarja in župana Občine Kamnik Marjana Šarca
• 17.00 REVIJA KAMNIŠKIH NARODNOZABAVNIH ANSAMBLOV: GRAJSKI KVINTET, ŠPICA,
VIHARNIK, POLJANŠEK, JODEL EXSPRES

• Petek: od 15. do 19. ure
• Sobota: od 9. do 19. ure
• Nedelja: od 9. do 19. ure
BUDNARJEVA DOMAČIJA, Zgornje Palovče nad Kamnikom: razstava Pisker iz črne kuhinje
• Sobota in nedelja od 14. do 17. ure
GALERIJA ŠOLA IDEJ: razstava Glina

ŠUTNA, MAISTROVA ULICA, GLAVNI TRG

• Petek: od 9. do 12. ure in 17. do 19. ure
• Sobota: od 9. do 12. ure
• Nedelja: od 9. do 12. ure

• 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti, sejemska prodaja
• 10.00 Oblikovalci manjših in večjih unikatnih daril iz Kamnika in bližnje okolice,
združeni pod blagovno znamko Diversity – Express Yourself, sejem

Organizator prireditve si pridržuje pravico do spremembe programa.

razstava starih razglednic iz Kamnika
in okolice z naslovom po sledeh časa
Razglednice so izredno zanimiv mednarodni pojav, ki mu lahko sledimo v
19. stoletje in je močno spremenil ter
sooblikoval načine stikov med ljudmi.
Gre za pojav množične kulture in
komunikacije med ljudmi. Razglednice so se sicer kot sporočilno sredstvo
razvile iz dopisnic. Vsaka razglednica
sčasoma postane pomembna v zgodovinsko-dokumentiranem pomenu kot
objektivna priča o dogodkih, krajih,
naravi in ljudeh v preteklosti. Na starih
fotografijah pogosto ne najdemo zapisa o motivu ter času in kraju nastanka,
medtem ko imajo razglednice praviloma zabeleženo, kaj prikazujejo, poleg
tega pa iz poštnih znamk, žigov in sporočil na njih lahko razberemo tudi
datacijo.
»V zbirki imam nekaj sto primerkov iz
Slovenije, a zame ni pomembna koli-

čina, pomembno se mi zdi, kakšne so
te razglednice in kakšne zgodbe sporočajo. Tako sem sčasoma začela raziskovati pisavo, zgodovino, poskušala
dobiti zgodbo ¼ Najbolj pa me je presenetilo samo sporočanje, ki je v sociološkem smislu v lepem slovenskem
jeziku povezovalo ljudi med seboj.
Mladi danes komunicirajo prek mobilnih aparatov, interneta, si neprestano
pošiljajo takšna in drugačna sporočila,
a od vsega tega zanamci ne bodo imeli
nič. Lepe misli, ki jih odtipkamo na
telefonu ali tipkovnici, zbrišemo, ko
jih preberemo. Ni jih več. Nič ne ostane, če ne shranimo. Nihče ne misli na
to, da bomo čez leta radi oživljali svojo
mladost. Redko kateri od nas še napiše
razglednico, voščilnico ali celo pismo.
Starejše generacije pa lahko obujajo
spomine na mladost, saj imajo razgle-

dnice, popisane pole papirja, ki jih vračajo leta in leta nazaj,« pove avtorica
razstave Sabina Romšak, ki si zato želi
pritegniti predvsem pozornost mlajših. Razstavo bo pripravila v sodelovanju z bibliotekarko Mileno Glušič iz
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik,
katere bogata zbirka razglednic Kamnika bo zagotovo še dodatno popestrila
etnološko prireditev.
Ogled razglednic je dejansko sprehod
skozi čas in krajine, je hkrati spoznavanje ljudi, njihovih navad, pa tudi kulturne dediščine določenega območja
in kraja.
odprtje razstave bo v četrtek,
10. septembra, ob 18. uri v prostorih
turistično-informativnega centra
Kamnik, kjer bo razstava na ogled
do konca septembra.

ALI STE VEDELI, da so Terme Snovik za apartmajsko
naselje Hiške na robu gozda kot prvo turistično
podjetje v Sloveniji prejele uradni znak Evropske unije
za okolju prijazne turistične namestitvene obrate EKO
Marjetica? • www.terme-snovik.si
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Razstave
Razstava Poustvarjanje
oblačilne dediščine Gorenjske
V času Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine bo
letos potekala razstava oblačil iz sredine 19. stoletja,
ki jo v okviru projekta Bogastvo babičine skrinje že vrsto
let zbira avtorica Andreja Stržinar. O prihajajočem se
dogodku se je z njo pogovarjala Sabina Romšak.
Babičina skrinja je polna bogastev

Andreja Stržinar

Bogastvo znanja naših prednikov včasih
ostane pozabljeno in zaprto v starih »babičinih« skrinjah, mojstrica Andreja Stržinar
pa je skrinjo odprla in iz nje potegnila najboljša stara znanja za izdelovanje oblačil
različnih stilnih obdobij na Slovenskem.
Andreja Stržinar s Hotavelj v Poljanski
dolini šiva kostume s pravljičnim pridi-

Fotografska razstava

Podobe
narodnih noš
2004–2014
Avtor razstave Primož Hieng je o razstavi
in narodnih nošah povedal:
»Ko se poletje začne poslavljati in se počasi že oglaša jesen, v Kamnik pridejo narodne noše. Verjetno si zdaj že skoraj davnega 1966. leta, ko so pripravili prvi dan
narodne noše, ni nihče predstavljal, da bo
sprva nekoliko sramežljivo pripravljena
prireditev drugi konec tedna v septembru
prerasla v največje srečanje narodnih noš
in zadnjih nekaj let tudi oblačilne dediščine. In končno, dnevi narodnih noš so preALI STE VEDELI, da v Hostlu in pubu
Pod skalo nudijo širok izbor domačih
in uvoženih piv, posebno ponosni pa
so na piva butične kamniške pivovarne
Mali grad? • www.podskalo.si

hom. »Vse se je začelo z lutkami«, pravi
Andreja, saj je njena sestra Jana umetnica,
ki dela z lutkami, Andreja pa je z veseljem
naredila kako oblačilo zanje. Takrat jo je
potegnilo v gledališko kostumografijo, po
končanem šolanju pa se je zaposlila v Gledališkem ateljeju v Ljubljani.
Kasneje je krenila na samostojno pot, kjer
še danes vse izdeluje po starih postopkih, ki
se jih je naučila od gledaliških krojaških
mojstrov. »Občudovala sem jih, kako znajo
delati s platnom, kakšna je bila tista prava
stara izdelava« pravi Andreja in dodaja, da
se z raziskavo in šiviljskim znanjem lahko
»naštudira« kroje, izveze se lahko veliko
stvari ročno, da je videz obleke na koncu
videti »kot nekoč«. Delo, ki ga opravlja ji
daje notranje zadovoljstvo, saj sama od
začetka do konca izdela vsak kos oblačila,
da lahko vidi rezultat svojega dela. Rezultati
pa so izjemni in so bili tudi že nagrajeni.
Sodeluje z javnim skladom za kulturne dejavnosti RS, veliko ji je pomagal slovenski
etnolog Bojan Knific. Z velikim veseljem in
hvaležnostjo sodeluje z dvema strokovnjakinjama, ki ji pomagata s svojimi nasveti in
znanjem. Pri historičnih kostumih je to

rasli v izjemen folklorni festival s pomembnim mednarodnim obeležjem.
Vsa ta pisana množica najrazličnejših
oblačil je za fotografa prav poseben izziv.
K temu je treba dodati še praznično in prešerno razpoloženje številnih udeležencev.
Sejem domače obrti, narodne noše, glasbeni nastopi, tekmovanje harmonikarjev,
lepi mestni pogledi – vse to privlači številne ljubiteljske in poklicne fotografe. Bili so

mag. Jasna Vastl, pri folklornih pa Alenka
Pakiž iz Folklorne skupine Tine Rožanc.
»Vesela sem, da se lahko zanesem nanju,
razdajata mi svoje znanje«, poudari Andreja
in želi, da bi se stara izdelava ohranila, saj
skoraj nihče več ne dela po starih postopkih.

Pražnja kmečka noša se na
ogled postavi
V času 45. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, ki bodo potekali od 10. do 13.
septembra v Kamniku, bo v prostorih
Galerije Veronika odprta razstava z imenom Poustvarjanje oblačilne dediščine na
Gorenjskem, ki jo bo pripravila Andreja
Stržinar ob pomoči Lucije Kavčič.
»Želja je bila izdelati in pokazati kostume,
ki niso še ena različica t. i. narodne noše,
temveč posnetek praznične kmečke noše,

časi, ko smo morali skrbno delati s takrat
še dragimi filmi. Z novim tisočletjem je
prišla nova tehnologija. Če smo še pred
dvema desetletjema posamezniki s fotografskimi aparati izstopali, se po letu 2000
pojavi nova, digitalna doba fotografije.
Naprave za zajemanje fotografij postanejo
kar čez noč obvezen in ne predrag pripomoček obiskovalcev najrazličnejših prireditev. Danes fotografira že skoraj vsak, s

ki je bila značilna za naše kraje v prvi polovici 19. stoletja,« pove Andreja. Takrat se je
oblačenje na Slovenskem še delilo na tri
oblačilne tipe – alpskega, panonskega in
mediteranskega. Na Gorenjskem in širše je
bil v veljavi alpski tip oblačenja. Cilj razstave je širši publiki prikazati izredno natančno ročno izdelavo rekonstrukcij, ohraniti
stara znanja, tehnike, kroje in detajle in
sporočiti javnosti, da je nujno prenašati
tovrstno znanje na mlajše rodove.
Vabljeni na odprtje razstave, ki bo v četrtek,
10. septembra, ob 19. uri v prostorih
Galerije Veronika (nad kavarno Veronika).
Razstava bo brezplačno na ogled v času
45. Dnevov narodnih noš in oblačilne
dediščine, in sicer v petek in soboto, 11. in
12. septembra, od 10. do 18. ure, in 13.
septembra od 10. do 19. ure.

ALI STE VEDELI, da je gostilna
Pri planinskem orlu nosilka znaka
blagovne znamke Gostilna
Slovenija, v kateri se nahajajo le tisti
gostinski ponudniki, ki ustrezajo
najvišjim merilom in kriterijem?
• http://priorlu.si

telefoni, tablicami in sodobnimi digitalnimi fotografskimi aparati.
V mojem digitalnem arhivu se je od leta
2004, ko so nastali prvi digitalni posnetki
narodnih noš, do leta 2014 nabralo ogromno
število najrazličnejših fotografij. Omejitev v
tem desetletnem obdobju praktično ni bilo
in k sreči sprevod narodnih noš, ta živi
muzej oblačenja nekoč in oblačilne dediščine danes, ni nikoli odpadel. Gorenjske noše
z značilnimi rdečimi »marelami« so jih k
sreči uporabljale za senco in ne proti dežju ¼
Del živega muzeja narodnih noš bo v fotografski podobi zdaj na ogled v Samčevem
predoru v Kamniku.«
Odprtje razstave bo v četrtek, 10. sep
tembra, ob 20. uri v Samčevem predoru v
mestnem jedru Kamnika, njen ogled pa bo
možen v času prireditve, od četrtka do
nedelje od 8. do 21. ure.
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Iz programa ...
»muzika«

KAMNIŠKI NARODNO-ZABAVNI
ANSAMBLI:
GRaJSki kViNTET, ŠPiCa, ViHaRNik,
POLJaNŠEk, JODEL EXPRESS
• Nedelja, 13. septembra, ob 17. uri na
Glavnem trgu

PRikaz izDELaVE TRNiČa iN PiSaV zaNJE
Sirarka Tatjana Koželj in pastir Peter
Erjavšek bosta sobotno in nedeljsko
popoldne v parku Evropa popestrila s
prikazom izdelave trniča in pisav, s katerimi
pastirji v trnič vtisnejo umetelne
ornamente.

folklorne skupine Avrikelj, Verine Zvezdice,
Domžale, Lukovica, Lilija in Moravški Mački
DRuŽiNSka uRa ČLaNOV amzS in
amD kamNik
Prometno-preventivna akcija s ciljem
ozaveščanja udeležencev cestnega
prometa in spoštovanja cestnoprometnih
predpisov
• Nedelja, 12. septembra, od 9. do 16. ure
na Trgu svobode

»FEŠTa«
MODRIJANI in POP DESIGN
• Petek, 11. septembra, ob 20.30 na
Glavnem trgu
PREDSTaViTEV TRaDiCiJE izDELaVE
SLamNikOV
Dogajanje v parku Evropa bo v času
prireditve popestril domžalski Slamnikarski
muzej, ki bo predstavil živo kulturno
dediščino izdelovanja slamnikov, nekdanji
del slovenske narodne noše, vezane na
lokalni prostor Domžal in okolice.

kOŠNikOVa GOSTiLNa
• Mito Trefalt bo zbrane zabaval v soboto,
12. septembra, ob 16. uri na Glavnem trgu,
skupaj z ansamblom Dor ma cajt.

»za DEkLiNE iN POB'ČE«

• Sobota, 12. septembra, ob 20.30 na
Glavnem trgu

SEJEm DOmaČE iN umETNOSTNE OBRTi
Vsako leto je na Dnevih narodnih noš in
oblačilne dediščine eno najbolj obiskanih
prizorišč ulica Šutna s sejmom domače in
umetnostne obrti.
• Ne zamudite izjemnih rokodelskih
izdelkov tudi letos, v soboto in nedeljo, 12.
in 13. septembra, od 10. ure dalje.

uSTVaRJaLNE DELaVNiCE Na maLEm
GRaDu »POSLikaJ Si SVOJO maJOLkO«
• V petek od 16. do 18. ure, v soboto od
10. do 12. ure ter od 16. do 18. ure, v
nedeljo od 10. do 12. ure na travniku na
Malem gradu
NaSTOPi OTROŠkiH FOLkLORNiH SkuPiN
• V petek, 11. septembra, bodo ob 17. uri
na Glavnem trgu nastopile otroške

10. TEkmOVaNJE HaRmONikaRJEV za
POkaL DNEVOV NaRODNiH NOŠ
• Predizbor bo potekal v soboto, 12.
septembra, ob 9.30 na odru za kavarno
Veronika, finalni nastop harmonikarjev pa
se bo začel ob 14.30 uri na Glavnem trgu.

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik

ČUKI in MAJČI

»ŠEGE iN NaVaDE«
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Ključne informacije

Avtobusni prevozi
V sodelovanju s Kam Bus bodo v času prireditve organizirani brezplačni redni avtobusni prevozi na liniji Ljubljana–Kamnik–Ljubljana:
BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI

Odhod iz Ljubljane

Odhod iz Kamnika

• PETEK, 11. 9.

18.00

22.10

• SOBOTA, 12. 9.

10.00

16.00

15.00

22.00

• NEDELJA, 13. 9.

10.00

12.00

17.00

21.00

Do glavnih turističnih točk v Kamniku in okolici se v času Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine popeljite s turističnim avtobusom Kamnik Bus. Vozi vse dni v tednu,
tudi ob praznikih, za ceno 0,80 evra.

Parkiranje
PARKIRIŠČA, ki bodo na voljo v času festivala:
• pri OŠ Frana Albrehta
• pri Zdravstvenem domu Kamnik
• na Žalah
• pri Domu kulture Kamnik (razen v nedeljo, 13. septembra)
• pri trgovini Spar
• pri glavni avtobusni postaji
• na Trgu talcev
• na Frančiškanskem trgu (delno)
• na Trgu prijateljstva (za stavbo Občine Kamnik in hotelom Malograjski dvor)
• pri stadionu Mekinje
Parkirišča so brezplačna po 15. uri med tednom ter ves dan ob koncu tedna.
V času trajanja prireditve bodite pozorni na zapore cest v mestnem jedru Kamnika in
okolici.
Kemična stranišča bodo postavljena v okolici Glavnega trga, brezplačno javno stranišče pa se nahaja pri glavni avtobusni postaji.
S ciljem, da se zagotovi optimalno varnost udeležencev, predvsem v času povorke, vas
naprošamo, da upoštevate navodila varnostne službe. Formiranje pešcev povorke bo
potekalo po Steletovi ulici, od trgovskega centra Mercator dalje. Vozovi in konjeniki
bodo razporejeni po Ljubljanski cesti. Najprej krenejo vozovi, za njimi pešci povorke.

www.NarodneNose.si

Podajte se na ne pozabe n pote p v

Srcu Slovenije

SPOZNAJTE POSEBNOSTI SRCA SLOVENIJE NA VIKENDIH ODPRTIH VRAT!
PRIČAKUJTE DOŽIVETJA S POSEBNIMI UGODNOSTMI IN PRESENEČENJI!
Od 25. do 27. septembra bodo svoja
vrata odprli prijazni gostitelji v Litiji.
Pričakujte posebne gozdne pustolovščine,
tradicijo oglarjenja in raznoterega
rokodelstva ter domače dobrote, pridelane
na domačijah s častitljivo preteklostjo.

Od 23. do 25. oktobra vabljeni v Kamnik,
ki obiskovalce navdušuje z izbranimi
Okusi Kamnika, z različnimi viri zdravja
in dobrega počutja, z razgledi po bogati
preteklosti in po slikoviti naravi KamniškoSavinjskih Alp.

Programi so primerni za vse - tudi za družine z otroki in za starejše. Zasnovani so tako,
da lahko v enem vikendu obiščete več točk in tako resnično spoznate lokalno območje v
stiku s prijaznimi domačini!
S potepanji od enih do drugih vrat sodelujte v nagradni igri za družinsko kopanje v
Termah Snovik.
Program Vikendov odprtih vrat poiščite na www.srce-slovenije.si/turizem.
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Mladi

Oratorij tudi dobrodelen
Oratorij v Šmartnem v Tuhinju je že štirinajsto leto zapored med poletjem združeval mlade animatorje, ki so pripravljali
program za sto trideset udeležencev, ki so se jim pridružili v tednu od 17. do 22. avgusta.

Šmartno v Tuhinju – Letošnji oratorij je potekal pod
geslom Hočem biti svet! To

geslo je vključevalo zgodbo o
Dominiku Saviu ter o tem,
kako moramo z vsem, kar
smo, težiti k dobremu, svet(l)
emu in plemenitemu. Vre-

me nam ni bilo pretirano
naklonjeno, toda otroški nasmeški in zagnanost animatorjev so pregnali tudi tiste
najbolj trdovratne oblake.

Vsak dan smo se zbirali na
oratorijskem prizorišču v
Šmartnem, z dvigom zastave
začeli svoj dan in ga nadaljevali ob igrici, dejavnostih po

Oratorij v Šmartnem v Tuhinju je tudi letos združil več kot sto trideset mladih. / Foto: Irena Podbevšek

V polfinalu Jadranskih iger
Predzadnji poletni konec tedna je ekipa Študentskega kluba Kamnik
ponosno zastopala kamniške barve na Jadranskih igrah, športno-zabavni
igri po vzoru nekdanjih Iger brez meja.
Žiga Zore
Kamnik – Le kdo se ne spomni Iger brez meja, simpatičnega francoskega sodnika s
piščalko in fraze »attention«.
Igre brez meja je bila oddaja,
ki je pred male ekrane prikovala staro in mlado. V prenosih ni manjkalo zabave, privlačne scenografije – in gotovo
se spomnite, kako vneto ste
navijali za svojo ekipo.
Na letošnjih Jadranskih igrah
so imeli nekateri tudi sami
priložnost stopiti v čevlje nastopajočih. Izkusili so športno-zabavno dogodivščino, ki
je na prvi pogled videti lažje,
kot v resnici je. V Radljah ob
Dravi je Kamnik v imenu Študentskega kluba Kamnik na

kvalifikacijah zastopalo osem
mladih Kamničank in Kamničanov. Kristina Omovšek,
Manca Vrhovnik, Tina Kregar, Žiga Zore, Anže Kumar,
Gašper Štih, Grega Ugovšek
in Lenart Grkman so, kot pravijo sami, »ekipa, da te skipa«. Po najboljših močeh in z
veliko dobre volje so se borili
in trudili vse od prvega sodniškega žvižga dalje. Na poti do
polfinala so se spopadli s petimi različnimi igrami in
morali premagati pet odličnih
ekip. Z veliko mero dobre
volje in spretnosti so si priborili polfinale v Velenju. Ker je
šport nepogrešljiv del vsakdana vseh vpletenih in gre pri
omejenih igrah predvsem za
zabavo in krepitev ekipnega

duha, je bila odločitev, da se
iger udeležijo, zelo preprosta.
Energija, znanje, volja in timski duh so bili odločilni dejavniki za uvrstitev na drugo
mesto v kvalifikacijah, ki je
pomenilo vstopnico v polfinale.
Na Koroškem in v Velenju so
z mladostno odločnostjo
ponosno zastopali Kamnik. V
Velenje so odšli polni optimizma in mladostno razigrani.
V hudi konkurenci so osvojili
tretje mesto. Za preboj v finale je zmanjkal le kanček sreče, a Kamnik je lahko ponosen na svojo ekipo. Udeleženci so se strinjali, da izkušnjo
ponovijo v prihodnjem letu.
Verjamemo, da bo takrat sreča na njihovi strani.

Ekipa Študentskega kluba Kamnik na Jadranskih igrah / Foto: Jadranske igre

skupinah ter ob delavnicah
in velikih igrah, kjer smo
merili svoje moči, kazali svoje sposobnosti in pridobivali
nove. Pa ne le novih sposobnosti – pridobivali smo tudi
nova prijateljstva, utrjevali
stara, napisali ogromno
pisem drug drugemu, prepeli celo pesmarico pesmi ter
se smejali, igrali, molili ter
rasli drug ob drugem.
Na delavnicah smo se naučili
izdelovati krokodilčke iz perlic
ter ugotavljali, kako se da
navadne škatle za jajca spremeniti v najrazličnejše živali.
Ugotavljali smo, kako se pride
od trave do jabolčnih zavitkov,
sproščali adrenalin na adrenalinskih delavnicah, se spoznali
z osnovami ameriškega nogometa, delali kemijske poskuse, poslikali pručke, se naučili
nekaj o osnovah prve pomoči,
izdelovali zapestnice in lovilce
sanj, bili v pomoč pri malem
oratoriju, se učili osnov preživetja v naravi in počeli še sto in
eno zabavno stvar.

Novičke iz GSŠRM

NIKOLI NI PREPOZNO ZA NOV POKLIC –
V JESENI V ŠOLO NE HITIJO LE OTROCI
Vse lansko leto smo vas v tej
rubriki obveščali o dogodkih in
dosežkih naših dijakov, posebej
pa nikoli omenili, da v popoldan
skem in večernem času na
GSŠRM prihajajo tudi odrasli.
Obiskujejo jezikovne in računal
niške tečaje ali pa se odločijo za
še večjo spremembo na svoji
poklicni poti in izberejo katerega
izmed programov za pridobitev
izobrazbe – PREDŠOLSKA
VZGOJA, EKONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMIJA IN TURIZEM, GIMNAZIJA ali MATURITETNI TEČAJ.
Izobraževanju odraslih že vrsto let pripisujemo velik poudarek. Trudimo se, da smo strokov
ni, hkrati pa upoštevamo potrebe
udeležencev in nenehne spre
membe okolja. Pohvalimo se lah
ko z zelo pridnimi in uspešnimi
odraslimi udeleženci, še posebej
pa smo ponosni na svojo prvo
ZLATO MATURANTKO, to je
letos julija postala Eva Hrovat s

programa predšolska vzgoja.
Čestitamo!
Odločitev za izobraževanje
med odraslimi ni enostavno,
zahteva precej časa in energije,
seveda pa predstavlja tudi finan
čni zalogaj. Pred odločitvijo velja
dobro premisliti in upoštevati
nasvete šolskih svetovalcev in
izkušnje tistih, ki so se že izobra
ževali kot odrasli:
Za določen program se odločite po tehtnem razmisleku in s
srcem, tako boste življenjske
izkušnje nadgradili s šolskimi ter
se ob pomanjkanju časa lažje
osredotočili na bistveno. Pogos
to se zgodi, da se v izobraževa
nje odraslih vpiše mamica z dve
ma ali celo več majhnimi otroki,
redno šole morda celo ni konča
la, zdaj ima začasno službo,
okolje njenemu šolanju ni pre
več naklonjeno. Na prvi pogled
se zdi njen položaj brezizhoden,
pa vendar ni tako. Navadno ji
vključenost v izobraževanje, vse

Izobraževanje odraslih navadno poteka v manjših skupinah

bine, ki se jih uči, učitelji ter sku
pina sošolcev dajo novo moč in
samopotrditev, da šolo zelo hitro
in dobro zaključi.
Program, za katerega se odločite, vam mora biti všeč, v
poklicu, ki ga pridobite, se »mo
rate videti«. Šele tako vam bo lah
ko šola poleg teoretičnega in
praktično uporabnega znanja ter
s prilagajanjem vašim željam in
potrebam skupine lahko ponudila
resnično to, kar boste nekoč lah
ko uporabili v delu in življenju.
Pomembno je, da lahko do šole
pridete tudi z javnimi prevoznimi
sredstvi, da ima parkirišče, dobro
informiranje, urnike v ustreznem
času, izpitne roke čez celo šol
sko leto in celo med počitnicami.
Učitelji so dostopni na govorilnih
urah, po elektronski pošti, telefo
nu, šola vam zagotovi ustrezna
gradiva in elektronska gradiva,
dostop v šolsko knjižnico, vzorč
ne teste, opravljanje delnih izpi
tov, priprave na maturo ipd. Šolni
no lahko poravnavate z mesečni
mi obroki, literatura in učno gradi
vo so brezplačni.
Ko boste enkrat iskali službo,
bo spričevalo prepoznavne
šole, kar naša zagotovo je,
pomenilo konkurenčno prednost.
Ob odločanju za vpis na izobraže
vanje odraslih je pomembno
predvsem to, da se v šoli počutite dobro. Občutiti morate prija
znost, a hkrati strokovnost, prila
gajanje vašim potrebam, razume
vanje in spodbudo, ki vam bo
poleg naučenega in formalne
izobrazbe dalo še dobro popotni
co za življenje.

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

Monika Jeglič

Velike igre so nam prinesle
razburljive otoke po okoliških travnikih, ki so preverili
naš timski duh ter množičen turnir med dvema
ognjema na igrišču.
V sredo smo se odpravili na
izlet po poteh gozdnih živali, ga nadaljevali s sveto
mašo in piknikom ter veselim druženjem v telovadnici, kamor smo pobegnili
pred dežnimi kapljami.
Ves čas oratorija je ločeno
potekal tudi t. i. mali oratorij
– program za predšolske
otroke, ki ga je letos obiskovalo trideset otrok. Naše
»kresničke« so delale prve
korake v svet(ost) oratorija
pod budnim nadzorom animatorjev.
Trudili smo se biti tudi dobrodelni. Cel teden smo zbirali zamaške za Aljaža, šolske
potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin ter
hrano za skupnost Cenacolo.
Na dan, ko je bila vrednota
služenje, pa smo izdelali
posebna modra srca z lepo
mislijo za akcijo Nivee.
Teden smo zaključili s sobotnim programom in sveto
mašo na travniku, ki ji je sledilo veselo rajanje v goreči
oranžni barvi majic z gorečimi in energičnimi srci.
Klicali smo in kličemo:
»Hočemo biti sveti!« Tudi
po oratoriju.
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Plavalci zaključili
sezono

Nogomet zamenjal
za atletiko
In to več kot uspešno! Jure Grkman se je v zgolj petih mesecih atletskih treningov razvil v enega
najboljših slovenskih sprinterjev med mladinci in tako nastopil tudi na olimpijskem festivalu evropske
mladine v Gruziji.
Jasna Paladin

Ekipa kamniških plavalcev s trenerjem Emilom
Tahirovićem / Foto: Grega Zore

Helena Končar
Kamnik – V Kranju je od 6.
do 9. avgusta potekalo Letno
odprto združeno prvenstvo
Slovenije 2015, ki so se ga
udeležili kamniški plavalci
Živa Dobrovoljc, Lucija Pintar, Lara Seretin, Žiga Škrjanc in Jan Uršič pod vodstvom trenerja Emila Tahirovića ter plavalki Maja Berlisk
in Jona Poljanšek pod vodstvom trenerja Grega Zoreta,
ki se je državnega prvenstva
udeležil tudi s svojo ekipo triatloncev, sicer tudi članov
Plavalnega kluba Kamnik v
postavi Klemen Bojanc, Matija Kovačič, Domen Obreza,
Leon Obreza, Matevž Planko
in Rok Vrhovnik.
Med kamniškimi plavalci se
je s srebrno medaljo in naslovom državne podprvakinje
med mladinkami (15–16 let)
v disciplini 100 m prsno najbolj izkazala Živa Dobrovoljc, ki se je uvrstila tudi v
finale mladink na 50 m prs-

no in 50 m prosto. Dobro
formo je dokazala tudi Lucija Pintar, ki je zabeležila uvrstitev kar v štiri finale v kategoriji kadetinj (13–14 let) v
disciplinah 100 in 200 m
hrbtno, 50 m delfin in 200
m mešano ter s sedmim
mestom med kadetinjami
na 200 m hrbtno zabeležila
svojo najboljšo uvrstitev. Jan
Uršič si je med kadeti (15–16
let) izboril finale na 200 m
hrbtno, Lara Seretin pa med
mladinkami na 200 m prsno. Tudi drugi kamniški plavalci so bili zadovoljni s svojimi nastopi, saj so z osebnimi rekordi potrdili dobro
delo vso sezono.
Kamniški plavalci so večji
del svojih počitnic preživeli
delovno na treningih v
domačem letnem bazenu in
nas vso plavalno sezono razveseljevali z dobrimi rezultati. Za uspehe jim toplo
čestitamo in se skupaj z njimi že veselimo novih uspešnih zgodb!

Kamnik – Skoraj šestnajstletni Jure Grkman s Perovega je
športu zapisan že več let, a
zelenico je pred nekaj meseci
zamenjal za rdečo podlago iz
tartana in se pridružil Atletskemu društvu Kamnik.
»Prej sem treniral nogomet,
pozimi – med pavzo v nogometni ligi – pa sem prišel na
kondicijski trening na stadion,
po katerem me je Damjan
Zlatnar izzval, naj grem še na
dvoransko atletsko tekmo.
Atletika me je tako pritegnila,
čeprav je šport v vsem drugačen od nogometa, in od takrat
naprej sem navdušen nad
sprinti,« nam je povedal Jure,
ki je v zgolj petih mesecih
naredil izjemen napredek. Da
gre za velik talent, je hitro ugo-

tovil tudi Damjan Zlatnar, njegov trener. »Že takoj sem mu
rekel, da – če hoče trenirati in
tekmovati, tako kot je treba –
prostora za dva športa ni. Jure
je še mlad in časa za razvoj
ima veliko, podlaga, ki jo je
napravil v tej sezoni, pa je res
obetavna. Potencial je zelo
velik, kako pa ga bo izkoristil,
je odvisno od njega,« svojega
mladega varovanca, dijaka
ekonomskega
oddelka
GSŠRM, pohvali Zlatnar.
Jure tekmuje v disciplinah sto,
dvesto in štiristo metrov in v
vseh je v svoji starostni kategoriji letos dosegel drugi čas v
državi. Ko ga je konkurenca
šele dobro spoznavala, je že
oblekel reprezentančni dres in
nastopil na dveh tekmah v
tujini, na eni pa je odtekel tudi
zahtevno mednarodno normo

Matic Romšak na svetovnem prvenstvu
Kamnik – Triatlonec Matic Romšak, član TK Trisport, se je
zadnjo avgustovsko nedeljo v avstrijskem Zell am Seeju udeležil svetovnega prvenstva v polovičnem ironmanu, na katerem je nastopilo 2700 najboljših svetovnih triatloncev, s tem
pa je bil tudi edini slovenski triatlet, ki je po majskem evropskem prvenstvu nastopil tudi na svetovnem. Poleg njega je v
Avstriji nastopil še en član TK Trisport, Tone Škrlep. Romšaku
se načrti sicer niso izšli. »Po prometni nesreči, ko me je kot
kolesarja le deset dni pred prvenstvom zbil voznik, so se moji
cilji zaradi pretresa možganov spremenili. Vesel sem, da sem
na prvenstvo sploh šel in izkušnja je neprecenljiva. Med dvesto konkurenti v svoji skupini sem solidno odplaval, bil razočaran nad kolesarjenjem, tek na 21 kilometrov pa je bil spet
odličen. Uvrstil sem se na 52. mesto. Manj od pričakovanj, a
sem zadovoljen,« nam je povedal ob prihodu domov. J. P.

www.208energy.com/si-si
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Jure Grkman je letos na
dvesto metrov tekel
odličnih 22,48 sekunde.
za nastop na olimpijskem festivalu evropske mladine, ki je
konec julija in v začetku avgusta potekal v Gruziji. Po članici

AD Kamnik Agati Zupin, ki je
julija nastopila na svetovnem
prvenstvu za mlajše mladinke,
je Jure že drugi član kamniškega atletskega društva, ki je
nastopil na velikem mednarodnem tekmovanju. Kot priznava, je bil zelo nervozen, saj
izkušenj s tovrstnih tekem še
nima, a je tudi s 14. mestom v
teku na dvesto metrov zadovoljen.
Jure nam prizna, da je eden
od njegovih športnih ciljev
nastop na olimpijadi in da je
njegov vzornik večkratni svetovni prvak v sprintih Usain
Bolt z Jamajke. Vesel je odličnih pogojev, ki jih imajo atleti
zdaj na domačem stadionu, in
že jutri, 5. septembra, se bodo
predstavili domači publiki –
na 1. atletskem mitingu Veronika, ki se bo začel ob 10. uri.

Judoisti na
mednarodnem kampu
Kamniški judoisti so se iz bosanskega Prnjavora
vrnili s tremi bronastimi medaljami.
Janja Lamut
Kamnik – Dvanajst judoistov
kamniškega judo kluba se je v
nedeljo, 16. avgusta, vrnilo z
mednarodnega judo kampa,
ki se je odvijal od 10. do 14.
avgusta. Končal se je z velikim mednarodnim tekmovanjem, kjer je merilo moči več
kot šeststo mladih iz Romunije, Bolgarije, Črne gore,
Hrvaške, Makedonije, Rusije,
Srbije, Nizozemske, Slovenije in domače Bosne in Hercegovine, starih od 7 do 18 let.
Tekmovanje je bilo na visoki
ravni, a naši tekmovalci so se
hrabro borili in trije so si
uspeli priboriti bronasto
medaljo: Haya Veinhandl
Obaid (U-7), Zala Begić
Lamut in Jakob Plantarič (U11). Še trem se je medalja za

malo izmuznila iz rok in so
tako v borbi za tretje mesto
izgubili in osvojili peto mesto: Nik Špoljarič (U-11), Enej
Begić Lamut (U-13) ter Lan
Balantič (U-15), ki je imel že
res zelo izkušene borce. Drudi tekmovalci, ki so imeli kanček športne nesreče in so
tokrat ostali brez uvrstitve:
Aleksej Pajić (U-9), Angelina
Pajić, Miloš Jovanović, Alendina Rekić ter Luka Žagar (vsi
U-11).
Za vse naše judoiste so bile
najpomembnejši del te
odprave ravno priprave in
pestro spremljevalno dogajanje na kampu, tekmovanje pa
je bilo le logičen zaključek
tega nepozabnega mednarodnega judo kampa, ki ga
organizira domači Judo klub
Soko-M.

Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za
1 EUR za prvo leto. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Ekipni klubski prvaki

Calcitovci na
Črnem Vrhu

Po vzoru tujih triatlonskih tekem je bilo v Ljubljani 23. avgusta prvič organizirano klubsko ekipno
tekmovanje. Odziv slovenskih klubov je bil presenetljivo velik, saj se je prijavilo kar devet ženskih in
devetnajst moških ekip.

Kamnik – Triatlonski klub
Trisport Exoterm je imel dve
moški in dve ženski ekipi.
Gre za tekmo, kjer mora ekipa ostati skupaj vse od začetka plavanja, čez kolesarski
del in na tekaškem delu do
cilja. Ženska ekipa v postavi
Tjaša Vrtačič, Gaja Perko in
Tinkara Capuder je zasedla
prvo mesto in pritekla minuto in dvajset sekund prednosti pred drugouvrščenimi.
Moška ekipa v postavi
Matevž Planko, Matija
Meden in Jan Škrjanc je za
32 sekund zaostala za prvim
mestom. Ker je bila razlika
pri dekletih večja kot pri fantih, je skupna zmaga šla
Kamničanom.
Tretje mesto med ženskimi
ekipami je zasedla druga
Trisport ekipa v postavi Ajda
Ahačič, Anja Herič in Romana Capuder. Druga Trisport
moška ekipa v sestavi Žiga
Berlec, Žiga Podbevšek in
Matija Kovačič Ivanjko pa je
bila sedma.

Dan pred tekmo v Ljubljani
je bila v Bakovcih tekma za
Slovenski pokal. Tu so zlasti
blesteli najmlajši triatlonci,
ki so tekmovali v akvatlonu.
Pri cicibanih so si prva tri
mesta razdelili Nik Belaj,
Anže Dežman in Arne
Pilih. Prav tako odlični so
bili tudi Lun Ilar, Luka
Dežman in Mark Šporn.
Pri cicibankah je zmagala
Pija Šporn. Nal Ilar je zmagal pri mlajših dečkih, Lina
Ilar in Kim Šporn pa sta
bili prva in druga pri mlaj-

ših deklicah. Tjaša Vrtačič
je absolutno zmagala v
super sprint triatlonu.
Zmago v svoji kategoriji
super sprinta je dosegla
Vita Pilih. V ženski konkurenci sprint triatlona je
absolutno drugo mesto
zasedla Tinkara Capuder.

Najboljši tudi na
državnem prvenstvu
Devetega avgusta je bilo v
Celju tradicionalno Ekipno
Državno prvenstvo v triatlo-

nu. Pri tej tekmi vsak tekmovalec v ekipi opravi s
celotnim triatlonom samostojno in potem preda čip
naslednjemu tekmovalcu v
ekipi.
Naslov državnih mladinskih
prvakov je osvojila ekipa v
sestavi Jan Škrjanc, Žiga
Berlec in Matija Kovačič Ivanjko. Naslov državnih mladinskih prvakinj so dosegle
Gaja Perko, Tinkara Capuder in Tjaša Vrtačič. Ostali
dve ženski mladinski ekipi
sta zasedli drugo (Urška
Bernot, Ajda Ahačič, Anja
Herič) in tretje (Maša Kuret,
Nejka Spruk, Vita Pilih)
mesto. Članska moška ekipa
v postavi Leon Obreza, Žiga
Podbevšek in Boštjan Posedi je zasedla peto mesto od
skupaj trinajstih ekip.
Višek jesenske tekmovalne
sezone bo predstavljal Triatlon Bled. V organizaciji
kamniškega Trisport kluba
pod vodstvom Mira Kregarja
se bo odvijal 5. septembra
na Bledu, kjer si triatlonci
želijo čim več navijačev.

Odbojkarji s
prenovljenima ekipama

vabi v svoje vrste vse ljubitelje
karateja stare od 7 do 70 let.
Vpis

Za obema kamniška odbojkarskima ekipama je že skoraj mesec dni priprav
na sezono, ki bo predvsem za slovenske državne prvakinje drugačna, kot so
bile dozdajšnje. Odbojkarice ekipe Calcit Volleyball prvič v zgodovini kluba
čaka nastop v ligi prvakinj.
Miha Štamcar
Kamnik – Varovanke Gašperja Ribiča so s pripravami
na novo sezono začele v
adrenalinskem parku na
Bledu. V novi sezoni bodo
adrenalin zagotovo potrebovale, saj jih čaka tudi nastopanje v ligi prvakinj.
Kamničanke bodo prvo tekmo lige prvakinj igrale že
konec oktobra. Ker v Kamniku ni primerne dvorane,
bodo vse domače tekme
igrale v Ljubljani. Že konec
oktobra bodo gostile poljski
Atom Trefl iz Sopota, v skupini B pa sta še turški VakifBank iz Carigrada in italijanska ekipa Igor Gorgonzola iz Novare.

Organizatorica igre bo
Brazilka
Ekipa je v primerjavi z lansko sezono doživela nekaj
sprememb. Kamniške vrste
so zapustile kapetanka
Tamara Borko, ki je prenehala z igranjem, Lana Ščuka, ki odhaja v Modeno,
Zala Kranjc in Američanka
Mekana Barnes. V vodstvu

kluba so v svoje vrste že pridobili dve tujki, brazilsko
organizatorico igre Cecilio
Aragao in srbsko korektorico Olivero Kostić, ki že trenirata z ekipo, tako kot tudi
blokerka Tina Grudina, ki je
prišla iz novogoriškega Go
Volleyja in Kaja Turk iz ljubljanskega Vitala.
»Želeli smo si več slovenskih igralk, ki pa so se raje
odločile za tujino, tako da
bomo najverjetneje morali
vzeti še dve tujki, in sicer na
mestu sprejemalke in blokerke. Pred nami je izredno
naporna sezona, saj bomo v
njej že od prvega kroga naprej igrali tudi v domačem
prvenstvu,« je povedal Gašper Ribič, ki bo še tretjo
sezono zapored vodil kamniške odbojkarice.
Do sprememb v igralskem
kadru je prišlo tudi pri moški ekipi, ki je lani osvojila
drugo mesto v državnem
prvenstvu. Po nekaj letih
uspešnega igranja v kamniškem dresu se poslavljata
Boris Brus in Jernej Stavbar,
ki se bosta zdaj posvetila
službeni karieri in se poslav-

ljata z odbojkarskih igrišč.
Prav tako v ekipi ne bo več
Tineta Kvasa, ki odhaja v
Panvito Pomgrad, in Sergeja Drobniča, ki bo po novem
igral za Krko. V svoj matični
klub se po letu dni igranja v
Kranju vrača Jure Lakner.
Na mesto blokerja prihajata
še dva mlada nadarjena
igralca, 213 cm visoki mladinski reprezentant Sašo
Štalekar, ki je do zdaj igral
za Mislinjo, in deset centimetrov nižji Matic Videčnik
iz Svita. Ob Janu Brulcu bo
drugi podajalec v ekipi Jani
Konjedic, do zdaj igralec Go
Volleyja, prišel pa je tudi
sprejemalec David Renko,
ki je do zdaj igral za Mokronog.
»Mislim, da bomo tudi v
novi sezoni imeli kakovostno ekipo, še zlati če se bo
novim blokerjem uspelo
naučiti tega posla. Drugi so
isti kot lani in pričakujem,
da bodo vsi še napredovali,«
ima popolno zaupanje v svoje varovance Marko Brumen, ki bo še četrto sezono
trener odbojkarjev ekipe
Calcit Volleyball.

Kamnik – Gorski kolesarji
so se v soboto, 22. avgusta,
zbrali na tekmi slovenskega
pokala na Črnem Vrhu, kjer
so člani Calcit Bike Teama
znova posegli po najvišjih
mestih.
Absolutne zmage in s tem
prvega mesta med mlajšimi
člani se je veselil Gregor
Krajnc, zmagala je tudi Tina
Perše, ki pa je bila edina tekmovalka v ženski elite kategoriji. Poleg Krajnca sta na
odru za zmagovalce v kategoriji do 23 let stala še Rok
Naglič in Gregor Dimic,
četrto mesto je osvojil Peter
Zupančič. Prve zmage v elite kategoriji se je veselil
Luka Tavčar, ki je bil na
koncu hitrejši od Matjaža
Budina in Mitje Tancika,
šesto mesto je osvojil Boštjan Lavtar.
Kot so sporočili iz kluba, so
se na tekmi razveselili tudi
številnih uspehov svojih najmlajših kolesarjev. V kategoriji do 15 let je zmagala
Nika Dečman, drugi je bil
Matic Kranjec Žagar, peta
pa Jaka Starman in Ana
Janežič, deveto mesto je

osvojil Peter Vovk in trinajsto Žan Kranjec.
Zmagal je tudi Luka Janežič
med dečki do 13 let, dvanajsti je bil Nal Auer in trinajsti Jaka Dečman. Na
prvem mestu je končal Žan
Pahor v kategoriji do 11 let,
kjer so calcitovci vpisali trojno zmago, saj je bil drugi
Ambrož Vovk, tretji Jan Boltar, na šestem mestu je končal Gal Starman, na dvanajstem pa Gašper Babnik.
Med deklicami do 11 let je
bila najboljša Hana Kranjec
Žagar, četrta je bila Zoja
Kranjec.
V kategoriji U9 je bil Žan
Lopatič drugi, Jaka Tominšek sedmi, Nik Auer osmi in
Žiga Prelec dvanajsti. V isti
kategoriji med deklicami je
bila Meta Janežič druga,
Živa Babnik pa sedma.
Maks Majnik je bil med dečki do sedem let tretji. Med
mladinkami je bila Eva Jagodič četrta, Katja Kranjec pa
mesto za njo, med mladinci
pa se je Jan Starman veselil
petega mesta, Andrej
Zupančič pa šestega.
Med zmagovalce v veteranski kategoriji se je vpisala še
Mira Kranjec.

je možen vsak ponedeljek in četrtek
od 19.00 do 20.30 ure v telovadnici
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
v Kamniku - samo do konca septembra.

Za treninge skrbi trener z mednarodno licenco
Vladimir Stanič s svojo ekipo.

www.karate-klub-virtus.si
info.: 031 641 208

Vabljeni!

plavanje

REKREATIVNO PLAVANJE PLAVALNI TEČAJI ZA
OTROKE IN MLADOSTNIKE
ODRASLIH
∙ rekreacija, sprostitev, tehnike plavanja

www.plavalniklub-kamnik.si

info@plavalniklub-kamnik.si

M: 051 328 208

∙ tečaji, šola, rekreacija, zabava, druženje

Karate klub Virtus Duplica, Mengeška pot 3, Kamnik

Romana Capuder

Jasna Paladin
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Zanimivosti
Grunt tudi o
tehnični dediščini
Razvojno združenje Grunt je sredi avgusta v
Rojstni hiši Rudolfa Maistra pripravilo predavanje
z naslovom Kulturno poslanstvo tehnične
dediščine – od prvega tehničnega spomenika na
svetu do kamniškega potenciala.
Jasna Paladin
Kamnik – Razvojno združenje Grunt, ki ga v Kamniku
poznamo predvsem po Reciklarnici na Šutni, se v splošnem zavzema za razvijanje
in oživljanje starega mestnega jedra ter degradiranih
območij z družbeno in okoljsko odgovornimi praksami.

tehnične dediščine je še bolj
zadaj. Varstvo tovrstne dediščine je pri nas naravnost
grozljivo. Stroka za to ne skrbi in stvari se sesuvajo. Slabše zakonodaje na tem področju ne bi mogli imeti,« je bil
že uvodoma kritičen Brate,
avtor številnih knjig in vodja
raznovrstnih projektov s
področja tehnične dediščine,

»Tudi v Kamniku imate tehnično dediščino
kakovosti, ki ni le lokalna, ampak svetovna, in
lahko bi jo uredili za turizem,« je svoje
predavanje sklenil Brate.
»Letos smo začeli s projektom Naša Šutna, s katerim
želimo spodbuditi občane k
daljšemu zadrževanju v tem
delu starega mestnega jedra
ter k aktivni participaciji pri
oblikovanju javnega prostora. V Reciklarnici smo poskrbeli za oblazinjene klopi in
ponudbo vode v času vročinskih valov, z obojim smo
naleteli na zelo dober odziv
občanov in turistov. Zasadili
smo tudi prvo Mestno gredo,
na kateri še vedno bogato
cvetijo sončnice, nazadnje pa
smo dodali še držala za časopise in oblekli korita. Pri tem
smo sodelovali z Zasebnim
vrtcem Zarja,« nam je nekaj
aktivnosti predstavila predstavnica Grunta Veronika
Čop, ki je skupaj s svojimi
somišljeniki avgusta pripravila tudi predavanje na temo
tehnične dediščine. V Rojstno hišo Rudolfa Maistra so
v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik
povabili priznanega strokovnjaka s tega področja dr.
Tadeja Brateta, ki je – kljub
nekoliko nerodnemu terminu v središču kamfestovskega dogajanja – privabil kar
nekaj poslušalcev. »Kultura
je pri nas zadnja, a varstvo

etnologije, arhitekture v
industriji ipd. Poslušalcem
je s pomočjo diapozitivov, ki
pa so bili večinoma starejši
od deset let, predstavil nekaj
primerov dobre prakse iz
tujine in nekaj potencialov
pri nas. Poudaril je, da v tujini dediščina privablja turiste,
odpira delovna mesta in prinaša denar, le da tega pri nas
še nismo ugotovili. V skoraj
dveurnem predavanju se je
na kratko dotaknil tudi možnosti območja nekdanje
kamniške smodnišnice.
»Tudi v Kamniku imate tehnično dediščino kakovosti, ki
ni le lokalna, ampak svetovna, in lahko bi jo uredili za
turizem,« je svoje predavanje sklenil Brate. Veronika
Čop pa dodaja: »Po našem
mnenju bi bilo najprej treba
spoznati potencial industrijske dediščine, se zavedati
njene vrednosti, ji dati veljavo, kar je bil tudi namen predavanja, na katerem so bili
prikazani različni načini njene uporabe v turistične in
kulturne namene. Prevečkrat bi tehnično dediščino
omejili le na muzeje, na tem
predavanju pa smo lahko
videli, kako se jo da uporabiti
še na drug način.«

KUOD BAYANI vabi nove članice
na brezplačne predstavitvene vadbe
začetnih tečajev:



ORIENTALSKI PLES, torek, 22. 9., ob 20.00,
TRIBAL FUSION – moderni orientalski
ples, sreda, 23. 9., ob 18.30.

Vadbe bodo potekale v prostorih društva
KUOD Bayani, Trg svobode 6, Kamnik.
Več informacij: www.kuod-bayani.com,
e-pošta: kuodbayani@gmail.com

Bayani v novi dvorani
Dekleta iz KUOD Bayani so se poleti preselila v novo plesno dvorano v prostorih AMD Kamnik, po
Intenzivnem plesnem vikendu pa že polna načrtov pričakujejo aktivno jesen, katere vrhunec bo
plesna predstava, ki jo bodo premierno uprizorila sredi novembra.
Jasna Paladin
Kamnik – Po nekaj letih uporabe prostorov v Domu kulture Kamnik, s katerimi so sicer
bile zadovoljne, so se članice
KOUD Bayani v začetku poletja preselile na Trg svobode
pod streho Avto-moto društva
Kamnik, kjer imajo dvorano
na razpolago več časa, kar je
bil tudi glavni razlog za njihovo selitev. Dvorano, ki je ravno prav velika za skupine z
dvanajstimi plesalkami, so
lično obnovile in prepleskale,
s plesnimi vajami pa so jo
kljub dopustom pridno polnile že celo poletje, še zlasti
intenzivno pa minuli konec
tedna, 29. in 30. avgusta, ko
so pripravile Intenzivni plesni vikend.
»Že julija in avgusta smo pripravile serijo tradicionalnih
poletnih plesnih t. i. Drop In
delavnic, ki sva jih vodili skupaj z Uršo Perčič, še posebno
živahno pa je bilo v naši novi
dvorani minulo soboto in
nedeljo, ko smo pripravili
Intenzivni plesni vikend s
sedmimi različnimi delavnicami, ki so bile namenjene
prebujanju teles po dolgem
vročem poletju in pripravi
plesalk na novo plesno sezono,« nam je aktivnosti pred-

Plesalke KOUD Bayani so poletje zaključile z Intenzivnim plesnim vikendom v svoji novi
dvorani na Trgu svobode v Kamniku. / Foto: Nataša Kočar
stavila predsednica KOUD
Bayani Nataša Kočar, ki ne
skriva energije in navdušenja
ob pestrem jesenskem dogajanju, ki jih čaka v društvu.
V svoje vrste te dni vabijo ženske vseh generacij, ki si s plesanjem orientalskih plesov
želijo izboljšati svoje počutje.
Med drugim se bodo s skupino seniork 1. oktobra že drugič zapored udeležile Festivala za tretje življenjsko obdob-

je, konec oktobra pa pripravljajo tudi strokovno ekskurzijo za svoje članice v južni
Egipt. Vso svojo energijo pa
plesalke Bayani že usmerjajo
tudi v projekt, ki nastaja že
skoraj leto dni in bo vrhunec
doživel 14. novembra. Takrat
v sodelovanju z Domom kulture Kamnik namreč pripravljajo premiero plesne predstave z naslovom Hamsa (arabska beseda za število pet, saj

bodo predstavile pet elementov, značilnih za orientalski
svet). Gre za plesni projekt,
katerega pobudnica in ena od
koreografinj je prav Nataša
Kočar, v predstavi pa bo zaplesalo dvanajst članic KOUD
Bayani. Plesalke obljubljajo
nepozabno plesno doživetje,
po premieri v Kamniku pa
načrtujejo tudi nekaj ponovitev v tujini, za katere se že
dogovarjajo.

Kolesarski izlet od Snovika do Motnika

Predstavitev priložnostnih znamk

Snovik – Občina Kamnik in Športno društvo Motnik sta zadnjo avgustovsko nedeljo organizirala tradicionalni, že 9.
kolesarski izlet od Snovika do Motnika – rekreativno prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi
kolesarskih poti v občini Kamnik. Na dokaj zahtevno, 23
kilometrov dolgo pot, ki je urejena od leta 2007, se je letos
podalo 54 kolesarjev, ki so kolesarjenje zaključili z družabnim srečanjem v Motniku. J. P.

Kamnik – Družba Velika planina, Občina Kamnik, Zavod za
turizem in šport v občini Kamnik, Filatelistična zveza Slovenije vabijo v četrtek, 10. septembra, ob 14. uri na Glavni trg,
kjer bo predstavitev priložnostnih znamk na temo Alpe kot
življenjski prostor, posvečenih Veliki planini in dolini Malbun, ki ju bo Pošta Slovenije izdala v sodelovanju z liechtensteinsko pošto. Med 13. in 16. uro bo odprto poštno okence,
na katerem bodo na voljo poštni in filatelistični izdelki. J. P.

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

GSM-R

Digitalni radijski komunikacijski

sistem za železnice

Z UVEDBO SISTEMA GSM-R ŽELEZNICE VARNEJŠE IN ZMOGLJIVEJŠE
Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju,
katerega izgradnja je v zaključni fazi, bo sestavljalo 246 baznih postaj in 110 repetitorjev. V okviru projekta
bo položenih 1.200 kilometrov optičnih kablov, zgrajen bo dispečerski sistem in odstranjene analogne bazne
postaje. Sistem GSM-R bo celotno omrežje glavnih in regionalnih prog vzdolžno pokril z radijskim signalom,
s čimer bo zagotovljena kakovostna, neprekinjena ter zanesljiva komunikacija pri izvajanju železniškega
prometa.
Gre za zahteven infrastrukturni projekt, vreden dobrih 117 milijonov evrov, pri čemer sofinancerski delež
Kohezijskega sklada Evropske unije znaša 85 odstotkov oz. slabih 100 milijonov evrov.
NEGATIVNI VPLIVI SEVANJA BAZNIH POSTAJ NA ZDRAVJE NISO ZNANI
Doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja je pojasnil, da so bazne postaje GSM-R, ki sodijo med
neonizirna sevanja, oddajno-sprejemni sistemi, ki prek svojih anten oddajajo in sprejemajo visokofrekvenčna
elektromagnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov. Delujejo v frekvenčnem območju med 921 in 925
MHz ter med 876 in 880 MHz.
Prevladujoče znanstveno mnenje, ki ga podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je, da na voljo ni
znanstveno potrjenih rezultatov raziskav, ki bi potrdili preobčutljivost na VF EMS in s tem nespecifične
simptome. Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da pregled
najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi lahko VF EMS
baznih postaj na človeku dostopnih mestih v okolju negativno vplivala na zdravje.
Svetovna zdravstvena organizacija tako navaja, da vsi pregledi znanstvenih raziskav jasno kažejo, da
sevalne obremenitve v celotnem frekvenčnem območju od 0–300 GHz, ki so nižje od mednarodnih smernic
Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), slednje so pri gradnji baznih postaj
dosledno upoštevane, ne povzročajo poznanih negativnih vplivov na zdravje.
Več informacij o projektu najdete na spletnem mestu: www.gsm-r.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013; razvojne
prioritete: železniške infrastrukture KS; prednostne usmeritve železniške infrastrukture.
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Zanimivosti, prireditve

Folklorniki tudi v tujini
Folklorni skupini Kamnik se že pozna prenova. Zaradi večjega števila plesalcev se lahko udeležujemo
več prireditev in smo letos popestrili marsikatero dogajanje. Domačini nas lahko vidite vsako tretjo
soboto dopoldne na Glavnem trgu v Kamniku.
Jolanda Anžel
Kamnik – Naše plese in glasbo večkrat predstavljamo
tudi turistom v Ljubljani.
Pod okriljem društva Židana marela za tujce pripravimo prijetne in zabavne plesne večere ob dobri slovenski hrani.
Junija smo se udeležili folklornega festivala v Bistrici
ob Dravi in festivala v pobratenem mestu Trofaiach v
Avstriji. Tako prireditelji kot
gledalci so nas lepo sprejeli.
Bili smo tudi na trodnevnem
folklornem festivalu v mestu
Bosanska otoka v Bosni, kjer
je sodelovalo 35 folklornih
skupin iz držav bivše Jugoslavije in Vzhodne Evrope.
Prireditev se je začela s sprevodom po mestu, nato pa je
sledila večerna prireditev na

stadionu, kjer smo nastopali
dva večera. Naši plesi so precej izstopali od večine plesov
drugih skupin, ki so imele v
osnovi ples kolo. Ples v
parih, kot je tradicija v Sloveniji, je bil na tej prireditvi
redkost. Tudi stil oblačenja
se zelo razlikuje od oblačenja vzhodnoevropskih in južnoslovanskih narodov, zato
smo bili zanimiva skupina.
Kot na drugih naših potovanjih so nas tudi tu domačini
zelo lepo sprejeli in nagradili z bučnim aplavzom. Nastop na folklornem festivalu v
mestu Bosanska otoka smo
izkoristili še za enodnevni
zaslužen dopust in obiskali
Plitvička jezera.
Priznanje, da svoje delo in
poslanstvo opravljamo kvalitetno, smo dobili tudi spomladi na regijskem tekmo-

vanju folklornih skupin na
Bledu, kjer smo med folklornimi skupinami z Gorenjske dosegli visoko uvrstitev.
Seveda uspeh ne pride kar
sam od sebe, ampak smo
morali vanj vložiti veliko
vaje in organizacije. Za
rezultate svojega dela se
moramo zahvaliti tudi mentorici Tanji Drašler, ki je
sestavila pester program, ki
ga sedaj plesalci z veliko
dobre volje in veselja predstavljamo. Zasluga za to gre
tudi našim glasbenikom, ki
nas spremljajo in ki nikoli
ne »šparajo« svojih inštrumentov. Ne glede na kraj in
ne glede na čas z veseljem
zagodejo, tudi če ne gre za
prireditev ali nastop. Eden
takih spontanih, nepozabnih
dogodkov je bil kar na parkirišču v bližini Gradca, ko

smo se vračali iz Trofaiacha.
Naši glasbeniki so zaigrali
dobro slovensko glasbo, na
katero smo na parkirišču
kmalu plesali skupaj z nemškimi turisti, ki so prihajali v
Slovenijo na dopust.
Z veseljem obiščemo tudi
obletnice in druga praznovanja. Ena lepših je bila udeležba na poroki manekenke
Natalije Osolnik, ki sicer
živi in dela v Angliji. Poroka
je bila na Bledu, v slovenskem slogu, in je bila res lep
dogodek.
Če si še niste ogledali našega
nastopa, si le vzemite čas
drugo soboto in nedeljo v
septembru in obiščite Dneve
narodnih noš in oblačilne
dediščine v Kamniku. Potrudili se bomo, da bo tudi vam,
ki že poznate našo nošo in
glasbo, prireditev všeč.

Vabilo starejšim
občanom
Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko
obdobje Domžale vabi k številnim aktivnostim
tudi starejše občane iz kamniške občine.
Jasna Paladin
Domžale – Jesen življenja je
obdobje, ko številni najdejo
čas za uresničevanje dolgo
neizpolnjenih želja – te so
lahko povezane z učenjem
tujih jezikov, igranjem na
kakšen instrument, petjem
v pevskem zboru, likovnim
ustvarjanjem, pisanjem
pesmi, spoznavanjem zgodovine ali drugim izobraževanjem. Poleg aktivnosti, ki
jih za starejše občane v
Kamniku pripravljajo v
Zavodu Oreli, pa je kamniškim upokojencem marsikaj na voljo tudi prek občinske meje – v Domžalah.
Program Univerze za tretje
življenjsko obdobje Lipa
Domžale je usmerjen na
štiri poglavitne dejavnosti:
izobraževanje, kultura,
šport in rekreacija ter
humanitarna dejavnost.
»Največ članov obiskuje
izobraževalne programe
jezikovnega in splošnega
izobraževanja, se spoznavajo z etnologijo, zgodovino
religije, umetnostno zgodovino in geografijo. Kulturna
dejavnost in ustvarjalnost

naših članov se kaže na številnih kulturnih prireditvah
in razstavah del likovnih,
keramičarskih krožkov, klekljarskih izdelkov in lično
izdelanih punčk za Unicef.
Znani smo po literarnem
ustvarjanju. V sedemnajstih letih delovanja društva
smo izdali že štirinajst literarno-likovnih zbornikov.
Področje športa in rekreacije zajema sedem različnih
sekcij. V šolskem letu
2015/2016 bomo začeli tudi
z vadbo pilatesa in aerobike. Organiziramo različna
predavanja z zgodovinsko,
kulturno, geografsko, etnološko in potopisno vsebino
in razgovore s priznanimi
kulturnimi ustvarjalci ter
vsak mesec vsaj en ogled
zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti doma ali v
tujini. Redni letni program
v študijskih skupinah teče
strnjeno osem mesecev,«
nam je aktivnosti, med
katerimi so številne brezplačne, predstavila predsednica društva Metka Zupanek in v svoje vrste povabila
tudi starejše iz občine Kamnik.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
domžale, Ljubljanska 58,
vabi starejše občane,

da si obogatijo jesen življenja v oblikah izobraževanja, kulture,
športa in rekreacije ter humanitarne dejavnosti.
Več informacij lahko dobite na spletni strani: drustvo-lipa.si
ali po tel. 041 727 873.
Vpisi bodo na sedežu društva od 2. 9. do 30. 9.
ob ponedeljkih in sredah od 10. do 12. in od 16. do 18. ure.

Člani Folklorne skupine Kamnik na festivalu v Bosni

Prireditve v septembru

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

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

PRIHAJAJOČI DOGODKI:
9. 9.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »KO V NOŠO SE ODENEM«

12. 9.

DRUŽABNE ŠTAFETNE IGRE NA BAZENU
DNEVI POHODNIŠTVA V TUHINJSKI DOLINI

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 9. septembra, ob 19. uri, grad Zaprice
Postindustrijski večer – Svit: Zgodbe poslikavanja kamniške
keramike
Pogovorni večer z Marico Ftičar in Ireno Radej bo vodil Marko Kumer.
V sklopu prireditve 2. bienalni Dnevi keramike in lončarstva Kamnik
2015 z obeležjem 160 let kamniške keramike

DRUŠTVO SV. JAKOBA KAMNIK

Petek, 18. septembra, ob 20. uri, dvorana
Frančiškanskega samostana v Kamniku
Predavanje Krajevna imena v občini Kamnik
Krajevna imena bo predstavila Barbara Balantič, Kamničanka, ki je
študirala češki jezik in književnost ter primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2013 je diplomirala z diplomsko nalogo Krajevna imena v občini Kamnik, ki je sedaj
v pripravi za knjižno izdajo.

JESEN V TERMAH SNOVIK

18. 9.

Pohod po Snovičkovi poti in predstavitev nordijske hoje

19. 9.

S podeželja do mesta (Terme Snovik–Kamnik)

Za vas smo pripravili:

20. 9.

Pohod na Menino planino

27. 9.

ETNOLOŠKA PRIREDITEV – SPOZNAJTE TUHINJSKO DOLINO

- nagrade za zveste obiskovalce,
- celoletne in enomesečne plavalne tečaje,
- organizacija rojstnih dni,
- za najmlajše Klub Palčka Snovička,
- restavracija Potočka: dnevna kosila, lokalne jedi –
OKUSI KAMNIKA, domače sladice, …
- KLUB ZDRAVJA – za vse, ki se zavedajo
vrednot zdravega načina življenja.

OBčANI KAMNIKA IN KOMENDE IMAJO 15 % POPUSTA OB
NAKUPU PRENOSLJIVE VSTOPNIcE (30 VSTOPOV PO 2 URI).
KOPALNA VSTOPNIcA ŽE OD 6,52 EUR (POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO)

10. –11. 10. TEKAŠKI VIKEND – PRIPRAVE NA LJUBLJANSKI MARATON
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Zanimivosti, zahvale

Pestro poletje za plezalce
V času šolskih počitnic je Plezalni klub Kamnik za mlade plezalce organiziral in številne aktivnosti na
prostem.
Monika Povšič
Kamnik – Konec junija smo
na Vransko odpeljali naše
najmlajše plezalce, da so
okusili pravo skalo. Otroci
so uživali v plezanju, lubenici in vrvnih vragolijah.
V počitniških mesecih smo
izvedli tri plezalne tabore. V
začetku julija se je deset
otrok družilo, plezalo in uživalo petdnevnemu taboru v
Kotečniku. Taborjenje na
turistični kmetiji Tratnik in
plezanje v razgibanem plezališču Kotečnik tako postajata kar naša uradna poletna
rezidenca, ki vedno zagotavlja dobro plezanje. Prva dva
dneva smo pridno plezali,
tretji dan izkoristili za kopanje na Celjskem kopališču.
Zadnja dva dneva tabora sta
bila spet plezalno obarvana.
Najbolj izstopajoče vzpone
beležijo naši številni mladi
plezalci. Tako je Marko
Pretnar splezal Zmajčkov
butik 6c ter Vabečo globino
6c+, kar je njegova trenutno najtežja smer. Betka
Debevec je kot najboljši
vzpon zabeležila Vabečo
globino 6c+, Nejc Sitar pa
Srebrno streho 7b v drugem poskusu, Zadnji dnevi
raja 7a (flash), Fruta kombi
buba 7a, Ovulacija 7a
(flash). Pia Mavec je preplezala svojo prvo 6b, in sicer
Zajeda na lusko. Timotej
Romšak je pri svojih desetih letih preplezal Zajedo na

Kamklajmb na Kamfestu / Foto: Žiga Ogrin (OgiArt)
lusko (6b), Beli svod (6b)
ter Indijanka (6b).
V poletnih mesecih smo v
balvanskem plezalnem centru gostili udeležence Poletne šole triatlona v organizaciji Trisporta in jim omogočili, da se spoznajo z osnovami športnega plezanja. Mladi triatlonci so se uspešno
spopadli z novim športom
in morda smo kakšnega
navdušili dovolj, da se nam
pridruži na redni vadbi.
V začetku avgusta smo odšli
za osem dni na plezanje v
Nemčijo. V Frankenjuro je
odšlo deset mladih plezalcev
ter štirje spremljevalci. Za
prevoz do Pottensteina pri
Nürenbergu, kjer je bil tudi
C ampingplatz
Bär en schlucht, kjer smo šotorili,
smo porabili ves dan. Do

plezališč smo se dnevno
vozili s kombijem. Prvi dan
je bil dan za vplezavanje in
privajanje na skalo. V Frankenjuri so vsi otroci med
svoje plezalske uspehe zapisali kar nekaj lepih in težkih
vzponov. Po treh plezalnih
dnevih smo si na četrti dan
privoščili počitek in uživali
na lokalnem kopališču in
preizkusili poletno sankanje. Sledila sta še dva plezalna
dneva v Frankenjuri. Na poti
domov pa smo se ustavili v
Avstriji v dolini Malte. Tam
smo si privoščili plezanje po
balvanih v znanem balvanskem naravnem centru Maltatal. Najbolj izstopajoči
vzponi Frankenjure so zabeležili Grega Spruk ter Peter
Jereb 8a, Lucija Lampe Kastelic 7b+ flash, Nejc Sitar

7b+ flash, Marko Pretnar 6c,
Žiga Židan 6c, Dominika
Kodra 7b, Betka Debevec 6c
ter Aljaž Resnik 7b+ flash.
V času Kamfesta smo vsem
mladim po letih in počutju
omogočili, da se preizkusijo
v športnem plezanju na premični plezalni steni. Najbolj
zagreti so nas lahko našli
vsak dan v Keršmančevem
parku ali Samčevem predoru. V okviru Kamfesta smo v
torek zvečer organizirali
zabavno hitrostno plezanje
po imenu Kamklajmb na
Kamfestu. Namenjeno je
bilo vsem, ki se še znate
smejati in nasmejati. Najpogumnejšim smo omogočili,
da se potegujejo za privlačne peneče nagrade in majčko kluba. Kogar ni bilo, je
zamudil vrhunsko predstavo zabavne plezarije.
Konec avgusta smo organizirali še zadnji plezalni
tabor pred novi šolskim
letom, ponovno v Kotečniku, ki se ga je udeležilo 22
otrok s tremi spremljevalci.
Trije otroci so že športni plezalci, pet otrok pa je pripravnikov športnega plezanja.
Prav tako smo bili že tradicionalno zadnjo nedeljo v
avgustu prisotni s premično
plezalno steno na Čarobnem dnevu v Arboretumu
Volčji Potok.
Od septembra dalje nas
ponovno najdete na običajni
lokaciji na Usnjarski 9 v starem Alpremu.

Jekleni Kamničani
Maja Bertoncelj
Ribčev Laz – Zadnjo avgustovsko soboto je bil v Bohinju triatlon jeklenih. To je
preizkušnja, ki združuje
veslanje po Bohinjskem
jezeru, gorsko kolesarjenje
do pod planine Konjščice in
gorski tek do Vodnikove
koče na Velem polju. Gre za
eno najtežjih vzdržljivostnih
preizkušenj pri nas. Odlično

so nastopili tudi tekmovalci
iz Kamnika in okolice, saj
jih je bilo med najboljšo
deseterico šest, še več pa jih
je bilo na stopničkah v svoji
kategoriji. Najboljši je bil na
skupno tretjem mestu Jure
Kukovič, poseben dosežek
pa je uspel Metodu Močniku, skupno desetemu, ki je
na jeklenih tekmoval že triindvajsetič, dvajsetkrat je bil
med desetimi najboljšimi.

Na sliki (od leve) spodaj: Simon Koželj, Aljoša Martinjaš,
Bojan Kemperl, Jure Kukovič, Iztok Arbeiter, zgoraj: Peter
Koželj, Matej Kosem, Metod Močnik in Martin Mlakar

ZAHVALA
Zdaj si spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.
V devetdesetem letu nas je po
dolgotrajni bolezni zapustila naša
mama, stara mama, prababica,
teta, sestrična

Ivanka Pirš
roj. Novak, Novi trg, Kamnik

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče,
cvetje in sv. maše. Hvala g. župniku Demšarju, pevcem kvarteta Grm. Zahvaljujemo se tudi kolektivu DSO
Kamnik za dolgotrajno oskrbo in pomoč.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Če bi te solza ljubezni zbudila,
tebe, dragi, ne bi zemlja krila.

11. avgusta 2015 je umrl moj
dragi mož

Športna loterija d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana

Bogo Klobučar
Iskreno se zahvaljujem sestri Karmen, vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem
za izrečeno sožalje, darovanje cvetja in sveč. Posebna
zahvala urgentni službi ZD Domžale, dr. Banku, dr.
Podbregarju iz Kliničnega centra za izreden trud in skrb
pri in po operaciji ter vsemu medicinskemu osebju.
Žena Marjeta
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Zahvale
Nagrade
Nagrajenci zadnje križanke iz Kamniškega občana
z geslom Poletje je čas za branje so: Vera Mihelič
iz Kamnika, Janez Zobavnik iz Kamnika in erika
ropret iz Kamnika. Čestitke! Nagrajenci bodo
knjigo prejeli po pošti.

www.pogrebnik.si

Ko ti življenje
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev,
je tožba odveč ...

ZAHVALA
Vsaka mama je prava mama.
Dana za srečo in za veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
/Tone Pavček/
ZAHVALA

V 92. letu je za vedno zaspala naša
draga mama, babica, sestra in teta

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Bolečine in trpljenje si prestal,
zdaj lahko boš v grobu mirno spal.

Slavka Ogradi

V 77. letu starosti nas je zapu
stil naš dragi mož, oče, stari oče,
tast, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste se prišli od nje še zadnjič
poslovit. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in
sveče. Zahvaljujemo se tudi patronažnima sestrama
Romani in Maji, negovalki Maji za skrb in pomoč,
gospodu župniku Gerčarju za opravljen pogrebni obred
ter pevcem kvarteta Grm. Vsem, ki jo boste ohranili v
lepem spominu, iskrena hvala.

Ludvik Us
iz Mekinj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, sodelavcem, za nesebično pomoč,
izrečena sožalja, darovane svete maše, sveče ter denar
ne prispevke dobrodelnim organizacijam. Hvala tudi g.
župniku Pavlu, kvartetu Grm in trobentaču Einfaltu.
Hvala vsem za spremstvo na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
Avgust 2015

z Duplice

Vsi njeni
Avgust 2015

Cilke Štrajhar
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in vsem, ki
ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeno
zadnjo pot. Iskrena hvala pevcem kvarteta Grm, citrarju
Tomažu Plahutniku, govorniku Andreju Matjanu in g.
župniku Danijelu Kaštrunu ter somaševalcu Janezu Cev
cu za lepo opravljen obred.
Hvala tudi vsem, ki ste namesto cvetja in sveč darovali
za »Anino zvezdico«.
Žalujoči vsi njeni
Avgust 2015

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)
V 88. letu starosti je tiho zaspala
naša draga mama

Marija Drolec
iz Kamnika

Jure Romšak
iz Črne pri Kamniku
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje ter, da ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za podarjene
sveče. Hvala župniku za lepo sv. mašo, pevcem Grm in
g. Marjanu za Tišino. V mislih bo ostal za vedno z nami.
Mama Marička in brat Jože z družino
Avgust 2015

ZAHVALA
Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

V 29. letu starosti se je od nas poslovil v večnost sin in
brat

David Avdić
8. 6. 1986–12. 8. 2015
iz Soteske 56

Anton Poljanšek Branko
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na
zadnjo pot, tako v Kamniku kot v Ljubljani. Zahvala tudi
Društvu Triglav za njihov protokolarni obred, praporšča
kom, kvartetu Krt za občuteno zapete pesmi, govorni
koma, sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem.
Posebna zahvala Domu starejših občanov Kamnik za
vso skrb in nego, ki so jo pokojniku nudili v času njegove
bolezni. Zahvaljujemo se za podarjeno cvetje, sveče in
izrečena sožalja.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
ZAHVALA

V 65. letu nas je zapustil

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob slovesu naše drage mame

Le mir in pokoj
mi, dragi, želite ...
in zame prižgite
lučko v spomin ...

Nosimo te v srcih, v nas naprej
živiš, tudi ti nikoli nas ne izgubiš!

V 92. letu starosti se je od nas
poslovil naš dragi

... Še to rad položil vsem bi na srce,
naj vsak od nas le nečesa se zave.
Bodi hčerka ali sin,
spomin na mamo je edin.

ZAHVALA

Ostalo je toliko neizrečenih besed,
misli in želja.
Ponesel si jih s sabo na drugi svet ...

V 73. letu nas je tragično zapustil
naš dragi

Jože Štrajhar
zidarski mojster v pokoju, iz Porebra pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste bili z nami v
težkih trenutkih, in vsem, ki ste ga pospremili na njego
vo zadnjo pot. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvet
je, sveče in še druge darove. Zahvala kamniškim reševal
cem, ki so se dolgo časa borili, da ne bi ugasnilo njegovo
življenje. Zahvaljujemo se tudi Komunalnemu podjetju
Kamnik za spoštljivo slovo, ravno tako g. župniku in
pevcem. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega
Davida imeli radi in preživljali z njim njegovo mladost.
Pogrešamo te, a v naših srcih večno boš živel.
Vsi njegovi žalujoči

ZAHVALA
Zbogom, mati!
Grenko, težko je slovo.
Ti prisegamo k slovesu:
zvesti ti ostanemo!
Mati, z Bogom!
Zbogom, mati!
Je boleč ločitve čas.
To te prosimo k slovesu:
mati, ne pozabi nas!
Mati, z Bogom!
Odšla je k svojemu možu, staršem in bratom, draga

Ani Mazovec
roj. Hrovat, 1930–2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem za darovano cvetje, sveče,
molitve, maše, za vsa izražena ustna in pisna sožalja ter
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g.
duhovnikoma Luki Demšarju in Jožetu Drolcu za obču
teno opravljen obred in kvartetu Grm za ganljivo zapete
pesmi. Zahvaljujemo se tudi kolektivu DEOS iz Gornje
ga Grada za oskrbo.

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in vsem tistim, ki ste našega očeta
imeli radi in se od njega poslovili v tako velikem številu.
Hvala Marjanu in Anici za pomoč, Jerneju za prelepe
besede slovesa, g. župniku Francetu Oražmu za sv. mašo
in poslovilni obred, pevcem skupine Krt, trobentaču,
praporščakom in Komunalnemu podjetju Kamnik za
spoštljivo slovo. Hvala vsem za tolažilne besede, podar
jeno cvetje, sveče in sv. maše.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in kolektivu OŠ Stranje za izrečena in pisna sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in darove za sv. maše. Hvala dr.
Igorju Ivanetiču in sestram za obiske in pomoč pri stro
kovni negi. Hvala gospodu župniku Pavletu Piberniku
za duhovno oskrbo, p. Lovrenciju, p. Franciju za mašo
zadušnico in cerkvenemu MPZ France Gačnik iz Stranj
za ganljivo zapete pesmi. Hvala vsem za številno sprem
stvo na njeni poslednji in žalostni poti.

Žalujoči vsi njeni
Avgust 2015

Žalujoči vsi njegovi
Avgust 2015

Žalujoči vsi njeni
Zg. Stranje, avgust 2015
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Pleše se tudi poleti

Nov bivak pod Skuto
Na Malih podih pod Skuto so v začetku avgusta
stari bivak zamenjali z novim, ta pa s svojo
podobo navdušuje tako planince kot arhitekte.

Letošnja druga mednarodna poletna plesna šola, ki je potekala pod okriljem Kamfesta in v
organizaciji kamniških plesnih pedagoginj Ane Trojnar in Ane Medvešček, je s štirimi priznanimi
plesnimi učitelji znova navdušila več kot štirideset plesalk in plesalcev iz Kamnika in okolice.
Bojana Klemenc
Kamnik – Program poletne
plesne šole, ki je potekala od
17. do 22. avgusta, je bil tudi
letos primeren tako za začetne kot nadaljevalne tečajnike,
plesalci pa so se lahko pobliže spoznali z baletom pod
okriljem Claudie Toggweiler,
ki poučuje klasični balet na
švicarski državni baletni akademiji Zürich Dance Academy, z modernim plesom z
Rosano Hribar, priznano slovensko plesalko, koreografinjo in pedagoginjo, z indijskim plesom s Sylvio Valentine ter s hip hopom pod vodstvom Matica Zadravca, ki je
med drugim tudi glavni trener in koreograf plesne skupine Maestro.
Kamniški plesni učiteljici
želita z organizacijo poletne
plesne šole vsekakor dvigniti
nivo plesnega znanja ter

Nov bivak pod Skuto je prava arhitekturna mojstrovina,
planinci in alpinisti pa opozarjajo, da ni namenjen
množicam radovednežev, pač pa tistim, ki v gore zahajajo
redno in z veseljem. / Foto: Anže Čokl, anzecokl.com

Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – Za novi
bivak, ki so ga na izpostavljeni lokaciji 2070 metrov
nad morjem na mesto starega postavili 7. avgusta, so
zaslužni člani mednarodne
ekipe, ki so jo sestavljali
predstavniki družb OFIS
arhitekti, AKT II iz Londona, ŠD Freeapproved, PD
Ljubljana-Matica ter Univerze Harvard. Kot pravijo arhitekti, razmere v gorah, ki jih
pogojujejo veter, sneg,
nevarnost plazov, razgiban
teren, sonce in divji viharji,
narekujejo posebne arhitekturne oblike in zasnove konstrukcije. Ne nazadnje je
bivak objekt, ki predstavlja
simbol zavetja, namenjen
pa je zatočišču pred slabim

vremenom in počitku ob
napornih turah. Zato so k
sodelovanju povabili tudi
alpinista in inženirja Anžeta
Čokla, ki je arhitektom
pomagal z nasveti o boljši
izkoriščenosti prostora,
posameznih detajlih in
povečanju funkcionalnosti.
Bivak sicer sestavljajo tri
enote. Vhodni modul je
namenjen vstopu, spravilu
opreme ter pripravi obroka.
Srednji omogoča spanje in
je tudi prostor za druženje.
V zadnjem je pograd, namenjen izključno spanju. Z
obeh strani se skozi panoramsko steklo odpira prelep
pogled v dolino Kamniške
Bistrice in na okoliške gore.
Za bivak bodo, tako kot so
že za starega, skrbeli člani
PD Ljubljana-Matica.

seveda aktivno ohranjanje
plesne forme kamniških plesalcev tudi poleti. Novo pridobljeno znanje, kjer se je
resnično pokazala izvrstna
kakovost povabljenih učiteljev, so vsi udeleženci pokazali na zaključni produkciji na

odru Doma kulture Kamnik
v soboto, 22. avgusta. S svojimi plesnimi točkami, natrenirami v enem tednu, so na
noge dvignili dvorano. Poleg
šestih točk – po dve baletni in
indijski ter po eno modern in
hip hop – so si gledalci pro-

Druga mednarodna poletna plesna šola v Kamniku je z novimi plesnimi znanji tudi letos
navdušila številne mlade plesalce. / Foto: Aleš Romaniuk

Pomagajmo beguncem
Kartini Djalil
Kamnik – V društvu Makadam Kamnik smo se odločili, da tudi mi pomagamo
beguncem. Pogosto nezaželeni, izgnani, pregnani iz
svojih domov. V želji po

dukcije lahko ogledali tudi
nastop plesne učiteljice
Sylvie Valentine.
Vsi udeleženci poletne plesne šole so si bili na koncu
enotni, da že težko pričakujejo poletno plesno šolo prihodnje leto.

lepšem, človeka vrednem
življenju. Mnoge žene v beg
le želja po golem preživetju. To je osnovna pravica
vsakega človeka. Pomagajmo jim po svojih močeh! V
prostorih Dnevne sobe na
Usnjarski ulici 9 (stari

Alprem) bomo zbirali: športne čevlje, zimska oblačila
za odrasle in otroke vseh
starosti, spalne vreče, spalne podlage, šotore, otroške
plenice, ženske vložke, zobne ščetke, zobno pasto in
sanitetni material. Povezali

se bomo s posamezniki in
organizacijami, ki delujejo
na področju mednarodne
humanitarne pomoči. Ti
bodo zbrano prepeljali v
prave roke. Ne sodimo –
pomagajmo! Vnaprej hvala
za pomoč in sodelovanje.
Vrata Dnevne sobe so odprta od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure in od 15. do
18. ure.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
OTROK IN MLADINE

Novo v Kamniku!

Zavarovanje za primer nezgode ali bolezni otroka

Naj bosta otroštvo in mladost polna igrivosti
in aktivnega preživljanja časa. Za več varnosti
poskrbite raje z nezgodnim zavarovanjem. Ob
sklenitvi vas čaka tudi darilo – torbica.

JOGA OBRAZA

Izbrišite moteče, nezaželene gubice na vašem obrazu
v najkrajšem možnem času, na popolno naraven način, brez
uporabe botoksa in dragih kirurških posegov. Povrnite koži
elastičnost, prožnost in neverjetni tonus. Udeležite se osnovnega
tečaja po sistemu Savinine joge obraza.

DARILO OB
SKLENIT VI

BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA URA!
V torek, 29. 9. 2015, ob 17. uri v prostorih
CIRIUSA v Kamniku.

KORISTI: briše drobne linije in gube obraza prekrvavi mišice
in podkožna tkiva ter pospeši nastanek kolagena in elastina
krepi in oblikuje mišice obraza in vratu dvigne upadlo kožo
(obrvi, veke, lica …) pospeši obnovo celic uravnava delovanje
žlez vrača obrazu mladosten in sijoč videz
PREDNOSTI: brez uporabe botoksa, kemičnih pilingov in
dragih kirurških posegov naraven in neinvaziven trening
Prijava (tudi na brezplačno predstavitev)
in informacije: 031 404 565
Po koncu našega druženja je ob pridni vadbi razlika na obrazu več
kot očitna. Včasih dramatična. In tudi dokazljiva – s slikami.

ALEŠ TURNŠEK S.P., ZELENA POT 13, LJUBLJANA

Na tečaju JOGA učvrstitev OBRAZA se učimo
posebnih, medicinsko zasnovanih vaj.

Obiščite nas v poslovalnici v
Kamniku na Ljubljanski cesti 4a,
tel.: 01/ 830 99 60 ali v
poslovalnici v Domžalah na
Ljubljanski cesti 72,
tel.: 01/ 729 56 60.

www.vzajemna.si
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