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Stroji se selijo
v Tuhinjsko dolino

Srce Slovenije
praznuje
Razvojni center Srca Slovenije, katerega del je
tudi občina Kamnik, letos praznuje
petnajstletnico delovanja. Ob jubileju bodo med
23. in 25. oktobrom na Kamniškem pripravili
Vikend odprtih vrat.

Občinski svetniki so na prvi izredni seji občinskega sveta v tem mandatu konec septembra potrdili
spremembe treh investicijskih programov, ki čakajo na denar iz kohezijskih skladov, in se seznanili z
dosedanjim delom na terenu. Na območju Stranj so dela zaključena, v Tunjicah so v sklepni fazi, vse
pa je že pripravljeno na zagon gradbenih strojev v Nevljah proti Šmartnem v Tuhinju.

Jasna Paladin
Kamnik – Razvojni center
Srca Slovenije že petnajst
let povezuje občine, turistične ponudnike, kmete,
rokodelce, šole in vrtce ter
prebivalce, in to tako, da
pridobivajo
finančna
sredstva za razvoj območja
Srca Slovenije, najdejo partnerje, pomagajo v podjetništvu, kmetijstvu, organizirajo dogodke in konference, svetujejo pri prijavah na
razpise, promovirajo, odpirajo prodajne poti in spodbujajo podjetništvo.
»Ljudem v lokalnem okolju
dajemo možnost, da razvijajo svoje dejavnosti, mi pa
jih promoviramo. Tako
smo pomagali z razvojnimi
sredstvi Leader in občinskimi sredstvi v višini dveh
milijonov evrov ter podprli
83 projektov. Hkrati pa smo
z zaključenimi 23 evropskimi projekti tudi razvijali in
promovirali celotno zgodbo
Srca Slovenije, ki jo trenutno aktivno podpirajo občine Ivančna Gorica, Kamnik,
Litija, Lukovica, Mengeš,
Šentrupert in Šmartno pri
Litiji,« pravi Aleksandra
Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, in dodaja, da je razvojni center v petnajstih letih
delovanja vzpostavil sistem
izobraževanj in usposabljanj z različnih tematskih
področij, ki se jih je udele-

Jasna Paladin

Spomnimo, da je Občina Kamnik (skupaj s prestalimi
občinami soinvestitorkami
Domžale, Mengeš, Trzin,

Komenda in Cerklje na Gorenjskem) gradbena dela z
lastnim denarjem začela izvajati že lansko leto in svetniki so lahko prisluhnili optimističnim poročilom o poteku del. Kot je pojasnila direktorica CČN Domžale-Kamnik dr. Marjeta Stražar, je
tretjina vseh del na čistilni

Gradbeni stroji se zdaj počasi selijo proti
Tuhinjski dolini, kjer občino čaka t. i. Sklop C,
ki pa jim bo – kot se zavedajo – prinesel največ
izzivov in težav. Pri delu na terenu računajo tudi
na pomoč svetnikov, najbolj pa jih skrbijo same
zapore prometa, saj gre za bistveno bolj
obremenjeno magistralno cesto. Začetek del
občina načrtuje za cerkvijo v Nevljah, trasa pa je
nato speljana po kolovozni poti ter bivši strugi
Nevljice do Vrhpolj. V teh dneh potekajo
priprava gradbišča, zakoličba trase ter druga
pripravljalna dela.

napravi že opravljenih, saj
lovijo roke Evropske unije,
zaradi katerih morajo z nadgradnjo končati do 22. avgusta prihodnje leto. Celotna
naložba je vredna dobrih petnajst milijonov evrov, od tega
bo kohezijskega denarja dvanajst milijonov, delež občine
Kamnik pa znaša dobrih 440
tisočakov. »Nadgradnja čistilne naprave zajema izgradnjo nove aerobno/anoksične
biološke stopnje in vstopnega objekta za sprejem večje
količine odpadne vode ter
ustrezno mehansko predčiščenje. Zmogljivost CČN
po nadgradnji bo 149 tisoč
populacijskih enot, kar pomeni, da bo v Domžalah četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji.
Po nadgradnji bo sistem dosegal bistveno višjo kakovost
čiščenja, kar bo pomembno
vplivalo na okolje, predvsem
reko Kamniško Bistrico, a

tudi na stroške čiščenja, ki
bodo po nadgradnji višji.
Trenutna cena, ki je ena najnižjih v Sloveniji, znaša 0,32
evra na kubični meter, po
novem bo cena za 27 centov
višja,« je med drugim povedala dr. Marjeta Stražar.

Za kanalizacijo že skoraj
pet milijonov evrov
Polne roke dela ima še posebej v zadnjem letu dni
tudi majhna, a zelo sposobna občinska ekipa, ki jo vodi
višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Suzana
Stražar. Dnevno se usklajujejo s posameznimi občani,
urejajo služnostne pravice,
pripravljajo najrazličnejšo
dokumentacijo, bdijo nad
izvedbo na terenu ..., rezultat vsega pa je že veliko narejenega.
42. stran
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Odprli mrliško vežico

V pričakovanju vrnitve
premoženja

Podjetje
z »domačega praga«

Od Bele
do Županjih Njiv

Kar šestina nepremičnin v
občini naj bi v prihodnjih le
tih dobila novega lastnika.
Tako so prepričani člani
Agrarne skupnosti Meščan
ska korporacija Kamnik in
tako je nakazala tudi letošnja
sodba Ustavnega sodišča.

V KIKštarterju so novo sezo
no podjetniških večerov za
čeli s predstavitvijo podjetja
Iskra Mehanizmi, ki je tudi
lastnik stavbe, v kateri delu
jejo. Čeprav gre za zelo us
pešno podjetje, je v doma
čem okolju manj poznano.

V občini Kamnik lahko na
štejemo natanko sto dve
krajevni imeni in Kamni
čanka Barbara Balantič je
prav vsa podrobno obdelala
in razčlenila v svoji diplom
ski nalogi, ki čaka tudi na
knjižno izdajo.
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Župan Marjan Šarec je sku
paj z županom občine Luko
vica Matejem Kotnikom s
slavnostnim prerezom traku
odprl mrliško vežico in vero
učno učilnico v Češnjicah
nad Blagovico.
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Andreja Draženović s.p., Videm 59, Videm- Dobrepolje

Tretjina del na čistilni
napravi že zaključenih

V minulem tednu so cesto proti šoli v Tunjicah že asfaltirali. / Foto: Gorazd Kavčič

Srce Slovenije in občina
Kamnik
»Srce Slovenije zame, predvsem v turističnem smislu,
pomeni zgodbo o uspehu.
Kamnik je premajhen, da bi
se promoviral samo v okviru
meja občine, zato je regijsko
povezovanje v tem pogledu
nujno. Razvojni center vidim kot pomemben povezovalni člen, ki omogoča uresničiti ideje tudi najmanjšemu društvu. Razvoj © od spodaj navzgor© vedno prinaša
najboljše rezultate,« je s sodelovanjem zadovoljen v. d.
direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, prav
tako župan Marjan Šarec, ki
meni, da je bilo nekaj zgodb
že narejenih, ogromno dela
pa jih še čaka tudi v novi finančni perspektivi.
Seznam projektov, ki so
plod sodelovanja Občine Kamnik v razvojnem partnerstvu središča Slovenije res
ni kratek.

Qlandia Kamnik
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21,
ned. 8 –13, T: 059 949 779
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MARKET Veronika
Kranjska cesta 3c, Kamnik

SUPER
JESENSKE
AKCIJE!
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POLITEX D.O.O., CESTA BORCEV 1, RADOMLJE

Kamnik – Gradnja kanalizacije in vodovodnega omrežja
ter nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik so trije veliki, pravzaprav največji komunalni
projekti v zgodovini občine
Kamnik.
Občinska uprava si že vrsto
let prizadeva za nepovratna
kohezijska sredstva, temu cilju pa so zdaj res že blizu.
Avgusta je občina dobila težko pričakovani vladni dopis,
da bodo denar dobili oz. bo
pogodba podpisana, edini pogoj je, da do konca septembra
potrdijo novelacije investicijskih programov za gradnjo
CČN Domžale-Kamnik, za
gradnjo kanalizacijskega sistema v občini Kamnik in za
program oskrbe s pitno vodo
oz. gradnjo vodovoda v občini
Kamnik, kar so svetniki pred
dnevi tudi storili.

žilo že več kot 13 tisoč ljudi,
velik poudarek pa namenjajo tudi lokalni samooskrbi s
hrano; v javne institucije na
tem območju so tako skupno dobavili že 276 ton lokalne hrane. Vzpostavili so
tudi že 32 kolesarskih poti
in sedemnajst povezanih
postajališč za avtodome.

Qlandia Kamnik
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21,
ned. 8 –13, T: 059 949 779
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Stroji se selijo
v Tuhinjsko dolino

Ponosni na Štacjon
V prostorih Centra za socialno delo Kamnik je na
ogled likovna razstava uporabnikov Dnevnega
centra za osebe s težavami v duševnem zdravju
Kamnik – Štacjon.

31. stran
Kot je pojasnila svetnikom,
so dela na območju Stranj,
kjer so zgradili devet kilometrov kanalizacije, 1,2 km
javne razsvetljave, ob tem pa
sanirali še 1,6 km vodovoda,
ki je bil v poraznem stanju,
zaključena in infrastruktura
že čaka na tehnični pregled.
»Največ težav smo z gradnjo
imeli v drugem sklopu – na
območju Tunjic, kjer so se
dela zaradi številnih nepredvidljivih situacij tudi zavlekla. Zaradi prevoznosti smo
gradbene jame vsakodnevno
zasipali in nato zjutraj zopet
odkopavali, kar nam je vsakokrat vzelo po več ur, prav
tako nam je težave povzročala fekalna kanalizacija, ki
je bila združena z meteorno.
Pika na i vsemu temu pa so
še težave z dobavo asfalta.
Na Gorenjskem v teh tednih
poteka nekaj večjih gradbenih del, zato težje dobimo
zaključni sloj asfalta,« je le
nekaj največjih težav izpostavila Suzana Stražar,
nato pa povzela, da je bilo na
območju Tunjic že zgrajenih šest km kanalizacije, 1,6
km javne razsvetljave in 2,3

Na razstavi, ki bo na ogled do spomladi 2016, je
razstavljenih trideset likovnih del. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Največji izzivi še prihajajo
Gradbeni stroji se zdaj počasi selijo proti Tuhinjski dolini, kjer občino čaka t. i. Sklop
C, ki pa jim bo – kot se zavedajo – prinesel največ izzivov
in težav. Pri delu na terenu
računajo tudi na pomoč svetnikov, najbolj pa jih skrbijo
same zapore prometa, saj
gre za bistveno bolj obremenjeno magistralno cesto. Začetek del občina načrtuje za
cerkvijo v Nevljah, trasa pa je
nato speljana po kolovozni
poti ter bivši strugi Nevljice
do Vrhpolj. V teh dneh pote-

Višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske
javne službe Suzana Stražar / Foto: Gorazd Kavčič
kajo priprava gradbišča, zakoličba trase ter druga pripravljalna dela.
V Tuhinjski dolini bodo
hkrati in po isti trasi gradili
tako vodovod kot kanalizacijo, kar je bil tudi pogoj Direkcije RS za ceste in Arsa.
Vodovod je občina v sklopu
kohezije gradila tudi na južnem delu občine. Na vodovod morajo priklopiti še šest
hiš iz vasi Hudo, ki je sicer
že v domžalski občini, in ko
bodo izvedli še ta dela, bodo
hkrati sanirali tudi cesto ob

Foto: Tina Dokl

Kamnik – Razstavo, ki ni
prva, ki je nastala v Štacjonu, je pa – kot poudarjajo –
nekaj posebnega, saj uporabniki z njo predstavljajo
Kamnik in njegove stavbe,
so odprli ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga
praznujemo 10. oktobra.
Zaposleni v pristojnih službah poudarjajo, da duševne
bolezni ne izbirajo ne po starosti, ne po spolu in ne kako
drugače in da odstotek ljudi s
tovrstnimi težavami narašča.
Zato so v Štacjonu toliko bolj
veseli podpore Občine Kamnik, ki ima za ljudi s tovrstnimi težavami velik posluh.
»Štiri leta že deluje Dnevni
center Štacjon in s ponosom
lahko povem, da na to gle-

dam kot na enega največjih
uspehov svojega županovanja. Duševnih bolezni je vsak
dan več. Veliko je stresa, hitrega tempa življenja, in če
temu dodamo še finančne
težave, duševna stiska ni več
daleč. Zato je pomembno, da
se večkrat spomnimo vseh,
ki imajo takšne težave, in se
zavemo, da se lahko tudi
sami kaj hitro znajdemo
med njimi,« je poudaril župan Marjan Šarec, ki se je
dogodka udeležil s podžupanom Igorjem Žavbijem.
Zbrane sta nagovorili tudi
vodja Štacjona Anja Koželj
in namestnica direktorice
CSD Kamnik Marija Dobnikar, uporabniki centra pa
so predstavili nekaj svojih
pesmi, ki bodo izšle na
zgoščenki.

km vodovoda, še dobra dva
kilometra odseka pa na izvedbo še čakata.
Tako za kanalizacijo v Stranjah kot v Tunjicah je občina doslej vložila že po dobra
dva milijona evrov, vrednost
celotnega občinskega dela
kanalizacijskega projekta pa
sicer znaša dobrih enajst
milijonov evrov. Delež sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada EU in slovenske soudeležbe – torej nepovratnih sredstev – je 85-odstoten – na neto vrednost
(brez DDV) projekta.

Pogled mladih na duševno zdravje je s svojim esejem
predstavila devetošolka OŠ Frana Albrehta Živa Šubelj.

Na območju Tunjic, kjer je bilo težav tudi zaradi oviranja prometa največ, je bilo do sedaj
zgrajenih šest kilometrov kanalizacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Arboretumu. Vrednost do
sedaj opravljenih del na področju vodovoda na posameznih odsekih v občini je bila
dober milijon evrov ali nekaj
manj kot devet kilometrov
tras, skupna vrednost vodovodnih naložb pa je dobrih
pet milijonov evrov, pri čemer bo Kohezijski sklad primaknil 3,7 milijona evrov.

Svetniki pohvalili delo
občinske uprave
Svetniki so vse tri novelacije
potrdili soglasno in praktično
brez razprave, nekateri pa so
priložnost izkoristili tudi za
to, da so župana in občinsko
upravo pohvalili. »Župana
radi pokritiziramo, prav pa
je, da ga tudi pohvalimo, ko
je to treba. Gre za največjo
investicijo v občini Kamnik
in za to smo pridobili veliko
evropskih milijonov. Naša
občina je zgledna na področju vodovoda, a s pitno vodo
upravlja zasebno podjetje, ki
ima koncesijo še do leta 2020
in na ta račun kuje velike dobičke,« je opozoril Brane Golubovič (LDP) in dodal, da bo
voda slej ko prej postala strateška dobrina držav in da bi
občina iz svoje kakovostne
vode morala potegniti največ
– ne v finančnem smislu,
ampak kot nekaj dolgoročnega za svoje občane.

Obvestilo o poteku gradnje komunalne infrastrukture
v Tuhinjski dolini
UREDNICA:
Jasna Paladin
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

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

ODGOVORNA UREDNICA:
Marija Volčjak
marija.volcjak@g-glas.si

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

KAMNIŠKI OBČAN – Izdajatelj Bistrica, d. o. o, Kamnik, Ljubljanska cesta 3a, 1240
Kamnik, sedež uredništva Glavni trg 25, 1240 Kamnik. Kamniški občan je vpisan v
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 333. Izhaja v
nakladi 17.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kamnik.

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 23. oktobra, prispevke pošljite najkasneje do
četrtka, 15. oktobra 2015.

www.kamnik.si

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.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da se bodo v sklopu
kohezijskih projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture začela gradbena dela na območju Tuhinjske doline.
Dela bodo hkrati potekala na več lokacijah po dolini. Hkrati bodo
dela izvajali na več odsekih. V začetku bodo to predvidoma tri do
štiri ekipe na povezovalnem vodu od Vrhpolj do Šmartnega ter
posebne ekipe za delo na objektih – gradnji vodohranov in črpališč v Soteski, Markovem in Šmartnem v Tuhinju. Dela se bodo
začela za cerkvijo v Nevljah. Trasa poteka nato po kolovozni poti
ter po nekdanji strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku.
Druge ekipe bodo dela začele predvsem izven glavne ceste –
v območju kmetijskih površin od Vira do Šmartnega v Tuhinju.
V jesenskih in zimskih mesecih bo tako gradnja potekala večinoma na kmetijskih površinah tako, da ni predvidenih večjih
posegov v cestno infrastrukturo. Vseeno pa lahko v času grad-

benih del na posameznih območjih prihaja do začasnih zapor
oziroma zastojev. Lastniki zemljišč, po katerih bo potekala
gradnja komunalne infrastrukture, bodo s strani izvajalcev obveščeni o začetku del.
Na Občini Kamnik se bomo skupaj z izvajalci del trudili, da
boste o morebitnih zaporah pravočasno obveščeni. Redna obvestila v zvezi z izgradnjo infrastrukture ter o aktualnih zaporah lahko spremljate na spletni strani Občine Kamnik www.
kamnik.si, dodatne informacije glede izgradnje kanalizacijske
infrastrukture pa lahko dobite v času uradnih ur v prostorih
Občine Kamnik na Maistrovi 18 (nad avtobusno postajo) oziroma po elektronski pošti: info@kohezija-kamnik.si.
Vsem občankam in občanom, še posebej prebivalcem območja poteka trase, se že vnaprej najlepše zahvaljujemo za Vaše
razumevanje in potrpežljivost v času gradnje!
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Odprli mrliško vežico
Župan Marjan Šarec je 25. septembra skupaj z županom občine Lukovica Matejem Kotnikom s
slavnostnim prerezom traku odprl mrliško vežico v Češnjicah.

Češnjice nad Blagovico –
Dogodku so poleg krajank
in krajanov prisostvovali
tudi podžupan Igor Žavbi,
predsednik KS Pšajnovica
Marjan Zalogar, predstavnik
Sveta KS Pšajnovica Marjan
Kancilija, predstavniki KS
Češnjice, izvajalci del, projektanti in nadzorniki.
V letu 2000 je bilo sklenjeno
Pismo o nameri za sodelovanje pri sofinanciranju izgradnje objekta mrliške vežice
in veroučne učilnice. Gradnja objekta se je dejansko
začela v letu 2000. Občini
Kamnik in Lukovica sta v
letu 2012 dosegli dogovor o
nadaljevanju gradnje oziroma dokončanju objekta ter
finančnih stroških iz preteklosti, ki so bili vloženi v izgradnjo objekta mrliške vežice Češnjice. Obe občini sta
leta 2013 sklenili sporazum
za nadaljevanje del na objektu mrliška vežica in veroučna učilnica Češnjice in se

dogovorili, da bosta v prihodnjih dveh letih investicijo
zaključili tako, da bo vsaka
od občin prispevala 50-odstotni delež. V letu 2013 so bile
tako izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), električne
instalacije s strelovodom, izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter kompletna slikopleskarska dela. Ta dela na
objektu so zaključena, primopredaja je bila opravljena.
V letu 2014 je bila izvedena
še fasada, mala čistilna naprava in zunanja ureditev
okolice. Letos je Občina Kamnik za ureditev mrliške vežice in učilnice zagotovila še
nakup opreme (klopi, pare
za žaro in lamelne zavese) in
za celoten projekt namenila
dobrih 124 tisoč evrov, del
teh sredstev je prispevala
tudi Krajevna skupnost Pšajnovica. Občina Lukovica je
za novo pridobitev namenila
približno 160 tisoč evrov.
Zbrane pred poslovilnim
objektom je sprva pozdravil

predstavnik Krajevne skupnosti Pšajnovica Marjan
Kancilija in se zahvalil
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izgradnji mrliške
vežice. Besedo je nato predal županu Občine Lukovica
Mateju Kotniku, ki je med
drugim poudaril, da objekt
sam ni namenjen le zadnjemu slovesu od ljubljenih

oseb, temveč je objekt v
sprednjem delu lahko namenjen tudi kulturnim prireditvam, sestankom Krajevne skupnosti in podobnemu. Zahvalil se je vsem
krajankam in krajanom za
njihovo potrpežljivost in se
veselil z njimi ob novi pridobitvi.
Župan Marjan Šarec je v
svojem nagovoru poudaril,
da gre za projekt povezovanja, kar seveda globoko
pozdravlja. »Danes lahko s
ponosom zremo v to pridobitev. To je objekt, ki bo družil, saj je tudi smrt del življenja. Mnogi kraji po Sloveniji
nimajo poslovilnih objektov,
kar seveda krajanke in krajane boli. Ta objekt je v sožitju
z naravo in nas bo vedno
spominjal, kaj pomeni sodelovanje. Sodelovanje pa ni
samo v besedah, ampak se
vrši v dejanjih.«
Mrliško vežico je blagoslovil
župnik Avguštin Klobčar.
Za kulturno popestritev so
poskrbeli učenci pevskega
zbora Osnovne šole Šmartno v Tuhinju pod vodstvom
Petra Pogačarja in Cerkveni
pevski zbor Češnjice.

V četrtek, 1. oktobra, je v prostorih Centra za socialno delo Kamnik potekal posvet ravnateljev in
svetovalnih delavcev osnovnih šol in vrtcev občin Kamnik, Komenda in Preddvor na temo
problematike nasilja v družini.

Kamnik – V okviru prizadevanj Centra za socialno delo
Kamnik (CSD) za boljše sodelovanje s službami na področju nasilja v družinah in
s tem dvigovanjem kakovosti dela redno potekajo srečanja z ravnatelji in svetovalnimi delavci osnovnih šol in
vrtcev na območju občin
Kamnika, Komende in
Preddvora. Na pobudo CSD
Kamnik so bili na posvet povabljeni tudi predstavniki
Policijske postaje Kamnik in

Jasna Paladin

S slavnostnim prerezom traku sta mrliško vežico tudi
uradno odprla župana občin Kamnik in Lukovica Marjan
Šarec in Matej Kotnik. / Foto: Občina Kamnik

Posvet o nasilju v družini
Zdravstvenega doma Kamnik. Vseh udeležencev
posveta je bilo devet, predstavniki Zdravstvenega
doma Kamnik se srečanja
niso udeležili.
Za usklajeno in kakovostno
delovanje na področju nasilja je pomembno sodelovanje vseh omenjenih služb,
zato je bil namen tokratnega
srečanja uskladitev delovanja služb v primeru pojava
nasilja, izmenjava informacij in izkušenj pri tem ter
ubesedenje medsebojnih
pričakovanj različnih služb.
Prisotni so se dogovorili, da

Kamnik – Letošnji Teden otroka (5.–11. oktober) poteka
na temo Nekaj ti moram povedati. Temo so na nacionalnem Otroškem parlamentu
izbrali mladi sami, z njo pa
želijo poudariti, kako pomembno je kakovostno sporazumevanje otroka ali mladostnika z drugo osebo.
Teden, v katerem se je ali se
še bo zvrstilo več najrazlič-

nejših aktivnosti za otroke
in mlade, obeležujejo tudi
različne ustanove v občini
Kamnik: Medobčinski muzej Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,
osnovne šole Toma Brejca,
Marije Vere, Frana Albrehta
Kamnik z vsemi podružnicami, Šmartno v Tuhinju,
Vrtec Antona Medveda Kamnik, Vrtec Peter Pan, Zasebni vrtec Zarja in Zasebni
vrtec Sonček.

Šestdeset let Gasilske
zveze Kamnik

V novem objektu, ki so ga začeli graditi že leta 2000, je poleg mrliške vežice tudi veroučna
učilnica. / Foto: Občina Kamnik

Anja Koželj,
CSD Kamnik

Jasna Paladin

je treba nadaljevati s prizadevanji za čim boljše koordiniranje služb na področju
nasilja v družini. Ugotovili
so, da se službe med seboj
dobro povezujejo in uspešno sodelujejo, vendar pa je
za izboljšavo sodelovanja
potrebno postoriti še naslednja dejanja: oblikovati
seznam kontaktnih oseb po
posameznih službah, ki delujejo v smeri zaščite žrtev
nasilja, za čim hitrejšo izmenjavo informacij v smeri
učinkovitega delovanja strokovnih služb in seznaniti
vse službe z dokumentom

»Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok,
ki izhajajo iz Zakona o
preprečevanju nasilja v družini«, ki so ga podpisali Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Ministrstvo za notranje zadeve, v zvezi z učinkovitim delovanjem služb,
ki delujejo v primeru zaznave nasilja in ukrepanja v
smeri zaščite žrtev nasilja.
Udeleženci posveta so se dogovorili, da se bodo še naprej redno srečevali.

Kamnik – Gasilska zveza Kamnik vabi na praznovanje
60-letnice svojega delovanja,
ki bo jutri, 10. oktobra. Jubilej bodo počastili s parado in
slavnostno sejo. Zbor gasilcev za parado bo ob 17. uri na

Glavnem trgu v Kamniku,
parada gasilk, gasilcev in gasilskih vozil do Doma kulture Kamnik, na ogled katere
občane vabijo v čim večjem
številu, bo z Glavnega trga
krenila ob 17.30, slavnostna
seja v Domu kulture Kamnik
pa se bo začela ob 18. uri.

Obnova lokalne ceste v Podgorju
Podgorje – Obnova ceste v Podgorju poteka s polno paro in
po načrtih. Gradbeni stroji so na odseku prve faze med krožiščem in uvozom do tehničnih pregledov zahrumeli 17. septembra, do sedaj pa so na odseku že izkopali spodnji ustroj
cestišča, vgradili tamponske plasti in robnike, izdelali drenažno kanalizacijo in odstranili dve orehovi drevesi pred krožiščem. Z občinske uprave so še sporočili, da sta v petek, 2.
oktobra, družbi Telekom Slovenije in Zavod za razvoj kabelsko
satelitsko televizijskega sistema Kamnik za izvedbo levega
pločnika morali trajno prestaviti štiri droge. J. P.

Foto: Gorazd Kavčič

Janja Zorman Macura

Ob Tednu otroka

Žičniške naprave novembra ne bodo obratovale
Kamniška Bistrica – Iz družbe Velika planina sporočajo, da
bodo novembra izvedli redna vzdrževalna dela na nihalki,
zato žičniške naprave na Veliki planini cel mesec november
ne bodo obratovale. J. P.

Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik

vaBi Na KOmemOracije OB 1. NOvemBru dnevu spomina na mrtve:

v petek, 23. 10. 2015:
Zgornje Stranje ob 10.30 pri spomeniku padlih v NOB, Črna ob
11.30 pri spomeniku ustreljenih talcev, Sela ob 11. uri, Duplica
ob 9. uri, Šmarca ob 10. uri, rudnik ob 10.30, Komenda ob 11.
uri, motnik ob 11.30, Špitalič ob 12. uri pri spomenikih padlih v
NOB in Nevlje ob 11. uri pri Osnovni šoli ob spominski plošči
NOB;
v petek, 30. 10. 2015:
Kamnik-Žale ob 16. uri pri spomeniku padlih v NOB in spomeniku padlih v 1. svetovni vojni;
v nedeljo, 1. 11. 2015:
Tuhinj ob 9. uri pri spomeniku padlih v NOB – Prevoje v Tuhinju.
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Mnenja, aktualno
Delo je preveč
obdavčeno
Junija letos smo se v NSi lotili
posebne kampanje za nižje
davke. Pripravili smo paket
konkretnih ukrepov, s katerimi bi spremenili obdavčenje
plač, uvedli drugačno dohodninsko lestvico, zmanjšali
obdavčitev božičnice in drugo.
Od junija do danes smo se sestali s številnimi delodajalskimi
in sindikalnimi organizacijami, prejšnji teden pa še z ministrom za finance. Zdi se, da
bo majhen korak naprej vendarle mogoč.
V zadnjih mesecih so bile v
javnosti objavljene številne
raziskave o stanju v gospodarstvu. Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami visoko obdavčitev plač. Če pogledamo čez palec, si približno
polovico vaše plače vzame država. Tisto, kar vi dobite na
račun, je približno polovico
tistega, kar delodajalec plača
za vas. Posledica visoke obdavčitve plač je več dela na
črno, več izplačil gotovine na
roke in več selitve proizvodnje
v države z nižjo obdavčitvijo
dela. Osnovni cilj, ki ga imam
pred očmi, je, da bi imelo čim
več ljudi zaposlitev. Večkrat
poudarjam, da je vsak zaposlen dvojna korist za državo.
Država od zaposlenega dobi
vplačila v različne državne
blagajne, hkrati pa državi za
zaposlenega ni treba plačevati
različnih socialnih podpor. Ko
smo s strokovno skupino, ki
sem jo vodil, pripravljali ukrepe, je bilo naše ključno vodilo,
kako povečati neto izplačila
državljanom in hkrati ne povečati obremenitve delodajalcev. To je edina kombinacija,

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

Uspehi urejanja
prostora

Jesen je čas, ko se mošt spremeni v vino, čas preobrazbe v
smeri žlahtnosti in odličnosti. In
ravno zdaj se v občini Kamnik
obeta podobna preobrazba na
prostorskem področju. Ena od
pomembnejših nalog občine je
namreč zagotavljanje prostorskih pogojev, ki občanom in investitorjem omogočajo graditi
stanovanjske ter poslovne
objekte, s tem pa ustvarjenje
novih delovnih mest.
Oktobra se po 10 letih obeta
sprejem Občinskega prostorskega načrta ter občinskega
podrobnega prostorskega načrta B24–B26 za industrijsko
gradnjo ob Korenovi cesti. Po-

ki lahko poveča domačo potrošnjo in hkrati ne ogrozi delovnih mest. Našli smo način.
Pripravili smo ukrep, kjer
3300 evrov vašega zaslužka ne
bi bilo obdavčenega oziroma
oprispevčenega. Konkretno to
pomeni, da 275 evrov vašega
mesečnega zaslužka ne bi bilo
obdavčenega. To bi pomenilo,
da bi pri minimalni plači na
vaš račun dobili 50 evrov večjo
plačo, vendar bi strošek za vašega delodajalca ostal nespremenjen. Izpad proračunskih
prihodkov zaradi nižjih davkov bi se lahko nadomestil z
davki iz naslova novih zaposlitev, ki jih prinaša gospodarska rast.
Treba se je zavedati, da večje
kot bo število ljudi, ki bodo
plačevali davke, nižji bodo
lahko davki. Motivacija za
plačevanje davkov je seveda
odvisna od njihove višine, višji
kot so, bolj se bodo ljudje izogibali plačevanju davkov in več
bo vprašanj »z računom ali
brez«. Želim si, da bi sedanjo
gospodarsko rast čutili vsi državljani, zato bi morali sedanjo gospodarsko rast izkoristiti
za davčno razbremenitev vseh
državljanov, ne pa za povečano potrošnjo javnega sektorja.
Matej Tonin, poslanec

seben pomen za uspešnost
prostorske politike pa imata tudi
dve zadevi, ki posledično pomenita zagon pri investicijah:
septembra je stekla gradnja obrežnega zidu ob desnem bregu
Kamniške Bistrice od Šolske
ulice pa do Titanovega jezu, kar
bo pripomoglo k možnosti pridobitve gradbenih dovoljenj za
zazidljive parcele na področju
Titana in Svita – za tamkajšnja
podjetja je to bistvenega pomena; enako pomembna pa je komunalna infrastruktura, ki jo bo
občina do leta 2017 zgradila s
pomočjo skladov EU – 38 km
kanalizacije in 18 km vodovoda. Spremembe bodo prinesle
novo dinamiko komunalnega
opremljanja zemljišč ter gradnje
stanovanjskih in poslovnih
objektov, zato verjamem, da
bodo v našo občino privabile
vsaj nekaj investitorjev, ki bodo
našim občanom zagotavljali kakovostn(ejš)a delovna mesta.
Bogdan Pogačar,
vodja svetniške skupine

Veliko dela na
področju turizma

V politiko prišel
povsem spontano

Edis Rujović, svetnik Liste Dušana Papeža

Matija Sitar Močnik, svetnik SDS

Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 25 let in sem
samski. V mesecu novembru zagovarjam diplomsko
delo na Fakulteti za varnostne vede v smeri kriminalistično preiskovanje. Delam
v podjetju Telemach, kjer
opravljam funkcijo vodje poslovnih enot v Celju.«

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni?
»Star sem 22 let, po izobrazbi diplomirani inženir logistike (UN), trenutno študent
magistrskega študija s področja logistike.«

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»V politiki sem novinec, kar
pa ne pomeni, da prej nisem
dokaj aktivno spremljal dogajanja na državni in lokalni
ravni. Odločitev za vstop v
politiko pa je povezana s povabilom Dušana Papeža. Na
povabilo sem se z veseljem
odzval, saj sem vedel, da me
čaka sodelovanje z ekipo, ki
zastopa enake interese.«
Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinski svetnik?
»Nedvomno je treba veliko
narediti na področju turizma. Kamnik ima ogromen
potencial, a žal premalo izkoriščen. Nujno potrebno je
bisere, kot so Velika planina, izvir Kamniške Bistrice,
Tuhinjska dolina, staro
mestno jedro in ne nazadnje tudi Volčji Potok, povezati v eno celovito zgodbo
ter to tudi uspešno tržiti. Na
področju športa pa moramo
po mojem mnenju prioritetno vlagati v delo z mlajšimi
selekcijami in, če že ne moremo tekmovati v najmočnejših ligah, pa smo lahko
kvaliteten nabor za klube, ki
tam že tekmujejo.«

Edis Rujović / Foto: Gorazd Kavčič
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v občini?
»Na to sem delno opozoril
že pri prejšnjem vprašanju.
Nimamo dolgoročne vizije
na področju turizma, kjer
niso jasno določeni cilji in
ne način, kako do njih priti.
Za uresničevanje in izvajanje strategije pa je ključnega
pomena medsebojno konstruktivno delovanje, in ne
oviranje razvoja občine zaradi ideoloških prepričanj.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Kar nekaj stvari je dobro
urejenih, zagotovo tu velja
omeniti KIKŠtarter, ki je odlično izhodišče za mlade
podjetnike, kjer lahko nadgrajujejo svojo podjetniško
kreativnost. Na področju
športa pa najbolj sveža pridobitev, mekinjski stadion.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Šport, hoja v hribe, knjige,
druženje s prijatelji.«
Življenjsko vodilo?
»Kdor hoče nekaj narediti, bo
našel pot. Kdor noče ničesar
narediti, bo našel izgovor.«

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto v občinskem svetu?
»Do sedaj resnejših izkušenj v politiki nisem imel.
Politiko sicer spremljam že
vrsto let, a se do sedaj nisem
aktivneje udejstvoval. Odločitev, da kandidiram za
mesto občinskega svetnika,
je prišla precej spontano.«
Katere cilje boste v tem
mandatu skušali uresničiti
kot občinski svetnik?
»Konkretnejših ciljev si nisem postavil, saj njihovo uresničevanje v veliki meri ni
odvisno zgolj od posameznika, temveč še od veliko drugih dejavnikov. Treba bi bilo
ustvarjati pogoje za nova delovna mesta v industriji in
podjetništvu, saj bi bili prenekateri problemi lažje rešljivi,
če bi imeli v občini močno
razvito gospodarstvo.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v občini?
»Veliko je še možnosti na področju turizma v naši občini.
V občini je poleg Velike planine in term Snovik tudi ogromno drugih zanimivih destinacij, kot so na primer cerkev sv.
Ane v Tunjicah, Arboretum
Volčji Potok ter druge. Dobro
bi bilo povezati več znamenitih točk ter jih promovirati kot
celoten paket, da gostje ne bi
hodili zgolj na enodnevne izlete, temveč bi se v občini zadržali dlje časa. Potem je tukaj
tudi vizija razvoja podjetništva

Foto: Gorazd Kavčič

Iz poslanskih klopi

Matija Sitar Močnik
in industrije v občini na splošno, vizija na področju bivšega
KIK-a ali denimo zapuščenega zemljišča na področju bivšega Utoka.«
Kaj je tisto, kar je trenutno v
občini dobro urejeno?
»Trenutno bi pohvalil prizadevanja župana ter občinske
uprave pri izgradnji kanalizacijskega ter vodovodnega
omrežja. V zadnjem času se
je uredilo tudi nekaj površin
za rekreacijo na prostem,
tako za športnike kakor tudi
rekreativce in sprehajalce.
Dobro se je © prijel© tudi projekt Okusi Kamnika, ki bi ga
bilo smiselno podpirati ter
nadaljnje razvijati. Pozitivno
je tudi delovanje KIKŠtarterja, kjer, med drugim, predstavljajo tudi zgodbe uspešnih
podjetij oz. podjetnikov v naši
občini. Dobro urejen pa je
tudi sistem delovanja civilne
zaščite ter reševanja.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Tega mi ne ostaja veliko,
saj poleg rednega študija delam v velikem mednarodnem logističnem podjetju.
Ob tem pa mi čas zapolnjuje
tudi učenje tujih jezikov.«
Življenjsko vodilo?
»Vse je mogoče, če se le
hoče.«

Prenamnožitev podlubnikov
Iz septembrskega poročila o prenamnožitvi podlubnikov na Kamniškem je razvidno, da bo obseg
napada in škode letos največji v zadnjih sedemdesetih letih.
Miha Zabret, Zavod za
gozdove RS KE Kamnik
Kamnik – Do konca septembra je bilo na območju
KE Kamnik (občini Kamnik
in Komenda) evidentiranih
891 žarišč podlubnikov s
23.579 poškodovanimi drevesi v skupni brutto izmeri
26.965 m3.
Za izvedbo sanacijskih del
je bilo v upravnem postopku
izdanih 744 odločb. Do sedaj je posekanih in odpeljanih iz območja gozdov iz
498 odločb v skupni brutto

izmeri 11.928 m3, kar predstavlja skoraj 51 odstotkov
poškodovane lesne mase.
Za primerjavo: na območju
OE Ljubljana je realiziranih
37 odstotkov poškodovane
lesne mase, na območju
cele države pa 43 odstotkov.
Pri izvedbi sanacijskih in
preventivnih ukrepov se še
vedno pojavljajo težave v obliki pomanjkanja usposobljenih izvajalcev za posek
in spravilo ter težave pri
sprotnem odvozu izdelanih
sortimentov, ki vsebujejo še
žive podlubnike. Ob dokaj

verjetnih vremenskih napovedih v najboljšem primeru
lahko pričakujemo zaustavitev razvojnega cikla podlubnikov do naslednje pomladi,
ko se bo temperatura zopet
povzpela nad 9 °C. Predah
med bitkama pa lahko izkoristimo za izvedbo preventivnega ukrepa s požigom
lubja in sečnih ostankov, saj
so odpadlo lubje in neolupljeni kosi debel prezimovališče ličink, bub in odraslih
hroščev. Ličinke in bube
osmerozobega smrekovega
lubadarja preživijo pri tem-

peraturah do -17 °C, odrasli
hrošči pa celo do -30 °C.
O načinu izvedbe teh ukrepov se predhodno informirajte pri svojem revirnem
gozdarju: Krajevna enota
Kamnik: 01 83 91 946 (vodja KE Miha Zabret: 041 657
247), Mihelčič Anže (revir
Kamnik-Komenda): 041 657
267, Rok Jagodic (revir
Sela): 041 657 216, Miha
Žnidaršič (revir Kamniška
Bistrica): 041 657 268, Janez Spruk (revir Motnik):
041 657 245 in Jože Kozjek
(revir Tuhinj): 041 657 226.
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Aktualno

V pričakovanju
vrnitve premoženja
Kar šestina nepremičnin v občini Kamnik naj bi v prihodnjih letih dobila novega lastnika. Tako so
prepričani člani Agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik, ki se že enaindvajset let borijo za
vrnitev podržavljenega premoženja, in tako je nakazala tudi letošnja sodba Ustavnega sodišča. A do
pravnomočno končanega postopka utegnejo miniti še leta ...
Jasna Paladin
Kamnik – Člani Agrarne
skupnosti Meščanska korpo
racija Kamnik (MKK) so se
24. septembra zbrali na re
dnem občnem zboru, ki je
minil v duhu vznesenosti ob
junija letos izdani odločbi
Ustavnega sodišča, ki je raz
veljavilo izpodbijane sodne
odločbe Vrhovnega in Uprav
nega sodišča, zadeve vrnilo v
ponovno odločanje in skleni
lo, da je MKK identična
skupnost in tako tudi legiti
mna za vlaganje zahtevka.
»V letih 1946/47 nam je
bilo vzeto premoženje brez
odškodnine, a resnica je
končno zmagala. Hvala
vsem za izredno motivacijo
in za posojila, s katerimi
smo lahko financirali
pravdne stroške. Pri svojem
delu smo naleteli na velik
pritisk občine, države pravo
branilke, javnosti in tudi ne
katerih naših članov, a doka
zali smo, da nam skupaj
lahko uspe, čeprav nam ne
bo lahko niti v prihodnje. A
edina pot je vztrajnost in
enotnost. Zdaj je že jasno,
da bo pravdanja kmalu ko
nec, želim si le, da bi še nap
rej sodelovali in držali sku
paj,« je zbrane nagovoril
predsednik MKK Milan Dei

singer in dodal, da bodo čla
nom, ki so posodili denar,
ob prvem večjem prilivu vlo
žek povrnili z obrestmi vred.
Deisinger se skupaj z ožjo
ekipo MKK, v kateri so tudi
podpredsednika Tone Stele
in Dušan Mesner, generalni
tajnik Bojan Pollak, blagaj
ničarka Božena Možina ter
odvetnika Silvo Učakar in
Miha Šuštar, že enaindvaj
set let bori za to, da bi 164
upravičencev, združenih v
MKK, dobilo nazaj podrža
vljeno premoženje, med
drugim tudi pokopališče
Žale, Mali grad, občinsko
stavbo in gozdove v Kam
niški Bistrici z več stavbami
vred. Dolgotrajnost pravda
nja je posledice pustila tudi
na članih, saj mnogi v uspeh
ne verjamejo več, ne nazad
nje se jih je občnega zbora
udeležilo le 34. Slišati je bilo
tudi pobude, da bi bilo treba
članski imenik čim prej po
sodobiti, saj je veliko članov
že pokojnih.
»Zdaj smo na točki, ko zače
njamo znova, a MKK se
mora počasi že pripraviti na
to, kako bo s tem premože
njem razpolagala in najbolj
pametno gospodarila. Ne
bodite "furjasti"! Bodite
modri in strpni! Nekaj časa
bo še trajalo, da bodo po

Vikend odprtih vrat v Kamniku
Od 23. do 25. oktobra bo pri turističnih ponudnikih v kamniški
občini potekal vikend odprtih vrat, ki ga ob 15-letnici delovanja pripravlja Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z
Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik.
Vikend za planine, terme, sprehod po mestu ali parku!
NA VELIKO PLANINO se lahko ob vikendu odprtih vrat odpravite z nihalko ceneje: plača 1, peljeta se 2 (ob nakupu povratnih vozovnic druga vozovnica gratis); v Gostilni Pod žičnico te
dni velja 10 % popust za vse jedi a la carte!
V TERMAH SNOVIK v vseh treh dneh odprtih vrat velja 10%
popust za vstopnice za kopanje v času od 11. do 13. ure; v
restavraciji Potočka vam podarijo srčkan piškot.
POTEP PO SLIKOVITIH ULICAH KAMNIKA vam popestri postanek v Kavarnici na Glavnem trgu, kjer gostom te dni ponujajo tudi brezplačne srčkane piškote.
OBISK ARBORETUMA VOLČJI POTOK bo ta konec tedna še lepši. Ob nakupu vstopnice dobite brezplačno čebulico tulipana!

.
.
.

Vodstvo MKK (z leve): Bojan Pollak, Božena Možina, Milan
Deisinger, Tone Stele in Dušan Mesner
stopki pravnomočni, a poti
nazaj zdaj več ni,« je člane
nagovoril dolgoletni odve
tnik MKK Silvo Učakar, ki je
svoje delo na sodiščih v vseh
letih opravljal brezplačno.
Občina Kamnik je na eni
strani članica MKK s 25 de
ležnimi pravicami, na drugi
pa poleg države oz. Sklada
kmetijskih zemljišč in goz
dov RS ena od dveh največ
jih zavezank za vračilo, zato
se je občnega zbora udeležil
tudi podžupan Matej Slapar.
»Na Občini so mnenja v zve
zi z MKK bila in so deljena,
a zdaj nas čaka sodelovanje

.

za dobrobit mesta in obči
ne.« Člani so obravnavali in
soglasno potrdili tudi obsež
no poročilo gospodarskega
odbora MKK in finančno
poročilo za leti 2013 in 2014,
sprejeli pa so tudi program
dela za obdobje 2015–2018,
a s pripombo, da je njegovo
uresničevanje v celoti odvis
no od tega, kdaj in kako
bodo premoženje dobili na
zaj. Z javnim glasovanjem
so tudi razrešili dosedanje
člane v organih in izvolili
nove (iste) – predsednik bo
tudi v prihodnjem mandatu
tako Milan Deisinger.

Vse tri dni od petka do nedelje okusite Kamnik malo drugače!
V GOSTILNI IN PENZIONU REPNIK v Vrhpolju 186, Kamnik,
gostje v času vikenda odprtih vrat brezplačno degustirajo tuhinjsko filo – eno od tipičnih jedi iz Okusov Kamnika.
V GOSTILNICI IN KAVARNI PRI PODKVI, na Trgu Svobode 1 v
Kamniku, vam ob malici ali kosilu podarijo kloštrsko kremšnito.
V ZLATI PTIČKI, trgovini z zdravo prehrano na Šutni 2 v Kamniku, lahko degustirate kamniške dobrote butičnih ponudnikov
in jih kupite z 10% popustom.
V PUBU POD SKALO na Maistrovi ulici 32, Kamnik, bo od petka
do nedelje, od 16. do 20. ure brezplačna pokušina kamniškega
piva Mali grad.
V NASADU STARIH SADNIH SORT TUNJICE vas bo Vrtnarsko
sadjarsko društvo Tunjice od petka do nedelje, vsak dan od 10.
do 14. ure, razveseljevalo z degustacijo jabolčnika.
V ZDRAVILNEM GAJU TUNJICE vam ob obisku v dneh vikenda
odprtih vrat podarijo Živo vodo in kupon za 50% popust za masažo hrbta in infrardečo terapijo.

.
.
.
.
.
.

Srce Slovenije praznuje
V zadnjem štiriletnem ob
dobju so skupaj sodelovali
pri več kot tridesetih med
narodnih in nacionalnih do
godkih (sejmih, konferen
cah ...), s čimer so krepili
prepoznavnost območja, ob
čine in lokalnih ponudni
kov. V okviru VEM točk je
bilo v zadnjem obdobju re
gistriranih 65 novih podjetij
s sedežem v Kamniku. V
mrežo lokalne samooskrbe
s hrano je bilo vključenih
štirinajst pridelovalcev in
predelovalcev ter osem jav
nih institucij, v Mrežo roko
delcev Srca Slovenije pa pet
rokodelcev iz Kamnika.
Z njihovo pomočjo je bilo
izdelanih 310 usmerjevalnih
in pet informativnih tabel
na Veliki planini, od prej
omenjenih kolesarskih poti
pa jih skozi našo občino pe
lje devet. Izdali so tudi več
informativnega gradiva, de
nimo dvojezično brošuro za
Veliko planino Po pastirskih

poteh, koncept urejanja pro
meta v Kamniški Bistrici,
analizo prometnih navad di
jakov v občini Kamnik,
ogljični odtis za Občino Ka
mnik, skupne vozne rede za
JPP za relacijo: Kamnik–

ske letake lokalnih turistič
nih ponudnikov in številne
druge.
Vložili so tudi predlog za
zaščito trniča, vključno z
grafično podobo in enotno
embalažo.

Obiskovalci bodo na Vikendu odprtih vrat lahko
obiskali več turističnih ponudnikov, ki jim bodo
ponudili edinstveno izkušnjo. Na točkah,
označenih s srčki, lahko spoznajo lokalno
območje, njihovo domačo hrano, ob tem pa
bodo deležni tudi posebne ugodnosti.
Domžale–Litija, načrt razvo
ja prireditve Srednjeveški
dnevi v Kamniku, načrt ra
zvoja odprtega širokopasov
nega omrežja v lokalnih
skupnostih za občino Ka
mnik, koncept mobilnosti
za dnevne migrante v Ljub
ljano, analizo stanja na po
dročju kolesarstva za občino
Kamnik, zemljevid kolesar
skih in karavaning poti, ko
ledarje prireditev, promocij

Lokalna akcijska skupina
Srce Slovenije
V sklopu razvojnega centra
od leta 2007 deluje tudi Lo
kalna akcijska skupina
(LAS) Srce Slovenije, ki
združuje 32 partnerjev, iz
občine Kamnik so to: Obči
na Kamnik, Območna obr
tna zbornica Kamnik, Ter
me Snovik, TD Gora Sv.
Miklavž, TD Kamn© k in Za

vod za turizem in šport v
občini Kamnik. Projekti, ki
so bili v preteklih letih med
drugim izvedeni znotraj
LAS Srce Slovenije, so: do
končana zunanja ureditev
polnilnice Žive vode v Zdra
vilnem gaju Tunjice, nakup
stojnic za TD Tuhinjska do
lina, oznake starih pešpoti
po Tuhinjski dolini, nakup
opreme za Krajevno knjižni
co Motnik, ureditev žganje
teke v Kamniški Bistrici, po
stavitev plezalne stene in
biološke čistilne naprave
Zavoda Mladinski inkubator
v Kamniški Bistrici, izvedba
lončarske kolonije Pisker iz
Črne kuhinje, projekt Sadje
iz Volčjega Potoka in Rudni
ka, nakup stojnic in prodaj
nih pultov za Zavod za turi
zem in šport v občini Ka
mnik, demontaža obstoječih
dotrajanih elementov pri
prenovi spodnje postaje ni
halke na Veliko Planino, iz
vedba ciklusa izobraževanj
in delavnic Zavoda Oreli in
mnogo drugega.

.
.

V soboto, 24. oktobra, ne zamudite
TRŽNICE »OKUSI KAMNIKA – PODEŽELJE IN EKO«, ki jo prireja Zavod za turizem in šport Kamnik. Od 8. do 13. ure vsakemu
obiskovalcu podarijo jesensko sadiko cvetja.
KUHARSKE DELAVNICE v Ateljeju mizarstva Štolfa na Šutni 2 v
Kamniku; delavnica bo od 10. do 12. ure.

.

RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 1, LITIJA; ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

1. stran

Srečajte se z mojstri
V ATELJEJU TATJANE HLAČER, ILA Perovo 18b, Kamnik, v petek,
23. oktobra, od 10. do 18. ure lahko spoznavate keramične tehnike, različne gline in preizkusite lastne spretnosti pri delu z lončarskim vretenom.
V HIŠI KERAMIKE na Šutni 29, Kamnik, imate v soboto in nedeljo,
24. in 25. oktobra, od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure možnost
dela na lončarskem vretenu in spoznavanja različnih tehnik poslikave.

.

V soboto in nedeljo, 24. in 25. oktobra, spoznavajte
lepote Kamnika in okolice
NA BREZPLAČNIH VODENJIH PO MESTU; sobotno in nedeljsko 1-urno vodenje z začetkom ob 10. uri pri TIC Kamnik
omogoča Zavod za turizem in šport v občini Kamnik.
NA BUDNARJEVI DOMAČIJI v Zgornjih Palovčah 5; tu bodo v
soboto ob 10. uri ustvarjalne delavnice za otroke z Meti & Greti,
v nedeljo pa bo ob 15. uri prikaz peke kruha v krušni peči.
Z BREZPLAČNO VOŽNJO S KAMNIK BUSOM: Kamnik bus ves
vikend in v času jesenskih šolskih počitnic vozi brezplačno.

.
.
.

TIC Kamnik v središču Kamnika je odprt od ponedeljka do sobote od 9. do 16. ure, v nedeljo pa od 10. do 14. ure.
Z jesenskimi potepi po Srcu Slovenije sodelujte v nagradni igri za
družinsko kopalno vstopnico za bazene v Termah Snovik. Vsak
obisk šteje! Na točkah, ki jih obiščete v času vikendov odprtih
vrat, zahtevajte nagradni kupon. Vsi izpolnjeni kuponi sodelujejo v
žrebanju, ki bo 11. novembra. Pravila in pogoji sodelovanja v
nagradni igri so objavljeni na www.srce-slovenije.si
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Iz naših krajev
Rokovnjači in najboljši
Firštov golaž

Običaji Tuhinjske doline

Člani Turističnega društva Kamniška Bistrica so
pripravili prvo tekmovanje v kuhanju Firštovega
golaža – zmaga je ostala doma.

Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so ob svoji desetletnici pripravili jubilejno etnološko
prireditev, na kateri so povzeli pestro dogajanje minulih let.

Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – V nedeljo, 27. septembra, je bil pri
planinskem domu v Kamniški Bistrici čas za »finfranje« ali rokovnjaško veselico, ki jo je zaznamovalo
prvo tekmovanje v kuhanju
Firštovega golaža, enega od
Okusov Kamnika.

sestre Helena Štirn, Olga
Berdnik in Marinka Hribovšek ter Andrej Hribovšek s
Kopišč v Kamniški Bistrici,
kot zmagovalci pa so si poleg spominskih predpasnikov prislužili tudi čast skuhati Firštov golaž na aprilski
prireditvi pri Firštovi mizi.
Drugo mesto je osvojila
kamniška ekipa Fantje s tr-

Najboljši Firštov golaž je skuhala ekipa Rokovnjači s
Kopišč. / Foto: Jasna Paladin
Na tekmovanje se je prijavilo pet ekip, najboljši Firštov
golaž – divjačinski golaž, ki
izhaja iz časov, ko so bili
gozdovi doline Kamniške
Bistrice pomembno lovišče
deželnih knezov in avstrijskih cesarjev, imenovan pa
je po Firštovi mizi v Kamniški Bistrici, na kateri so
leta 1564 tovrsten golaž
postregli tudi avstrijski nadvojvodi Karlu II. – pa je po
mnenju komisije, ki so jo
sestavljali priznani kuharji
Janez Uršič iz gostilne Pri
planinskem orlu, Primož
Repnik iz Gostilne Repnik
in Irena Dolenc iz gostilne
Pri podkvi, skuhala ekipa
Rokovnjači. Sestavljali so jo

IGRA IMITACIJE

žnice, tretja pa je bila ekipa
TD Hoče. Čeprav brez »medalj«, niso s svojim golažem
iz kotlička prav nič zaostajali
Ta črni in ekipa Ramako
GT, kar so priznali tako komisija, ki je imela pri svoji
odločitvi zelo težko nalogo,
kot obiskovalci, ki so vseh
pet kotličkov z golažem hitro pojedli.
Prireditev bo postala tradicionalna, je zbrane razveselila
pobudnica tekmovanja,
predsednica TD Kamniška
Bistrica Maja Žagar, zadovoljna, da ji je uspelo povezati gostince, v dolino privabiti veliko obiskovalcev in na
zanimiv način povezati tradicijo in kulinariko.

Jože Drolc je ribal zelje, Nada Drolc je pletla nogavice,
Marija Tonin pa je česala volno. / Foto: Jasna Paladin

Kako se je nekdaj delalo v kovačiji, sta predstavila Rajko in
Lojze Žebaljec. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

skovalcev je bilo tokrat sicer
manj, kot bi si jih organizatorji želeli, a zbrani so uživali v prikazu različnih del in
opravil. Člani društva in številni drugi prebivalci doline
so prikazali mlačev, peko
kruha, ohcet po starem,
spravilo lesa iz gozda, česanje volne, pletenje, ribanje
zelja, delo čebelarja, košnjo,
delo grabljic in spravilo
mrve v kozolec, kovanje, pomen furmanstva in mnogo
drugega.
V programu so sodelovali
tudi Ljudske pevke Predice
in Ljudski pevci iz Tuhinjske doline, zbrane pa so na-

Snovik – Spoznajte Tuhinjsko dolino skozi njene običaje je bil naslov prireditve,
ki so jo člani TD Tuhinjska
dolina pripravili ob svojem
jubileju, in to 27. septembra,
na svetovni dan turizma.
Delovanje društva, ki si z
različnimi dogodki prizadeva ohraniti kulturno dediščino doline, s številnimi običaji in kmečkimi opravili, ki
počasi že tonejo v pozabo, in
stare pešpoti, s sajenjem
sončnic in drugimi akcijami
polepšati okolje in se postaviti ob bok večjim turistič-

nim središčem, je povzela
Manja Žebaljec, predsednica etnološke sekcije društva
in gonilna sila dosedanjih
odmevnih etnoloških prireditev. »Tisto bistveno, zaradi
česar veliko število prostovoljnih ur ne predstavlja težav, pa je druženje, skupno
ustvarjanje dogodkov, ki
nam veliko pomenijo, se jih
vedno radi spominjamo, in
zavedanje, da smo turizem
samo ljudje. Da imamo lahko mnogo vsega naravnega
in veliko narejenega, ki pa
ne pomeni nič, če ni ljudi, ki
bi na vse to gledali in videli
s srcem,« je poudarila. Obi-

govorili etnologinja Marjanca Klobčar, župan Marjan
Šarec, predsednik TD Tuhinjska dolina Ivan Hribar
in predsednik Turistične
zveze Slovenije (TZS) Peter
Misja. Slednji je podelil tudi
priznanja TZS. Bronaste
plakete so prejeli: Branko
Hribar, Marjan Drolc, Ivanka Bajde, Zdenka Klančnik,
Irena Sovinšek, Pavla Tomec, Lučka Drganc, Jožica
Hribar, Olga Drolc, Matevž
Hribar, Srečo Urankar, Manja Žebaljec, Rajko Žebaljec
ter samo TD Tuhinjska dolina, Ivan Hribar pa je prejel
srebrno plaketo.

Tunjiške igre brez meja
V nedeljo, 20. septembra, je toplo sonce vabilo v Tunjice, kjer so bile po več kot tridesetih letih
ponovno prav posebne zabavne igre, ki jih je tokrat organiziralo Društvo Tun© ški glas.
Barbara Klanšek
Tunjice – Tunjiške igre brez
meja so se odvijale na igrišču pod šolo, med seboj pa
se je pomerilo osem ekip, ki
so jih med zabavnim popoldnem vseskozi spodbujali
glasni navijači.
Predsednica društva Milena
Erbežnik Klanšek je povedala, da so bile igre pred dobrimi tridesetimi leti organizirane pod vodstvom Drage
Vrhovnik, letošnje leto pa se
je Društvo Tun© ški glas odločilo, da pripravi prijetno
popoldansko srečanje z unikatnimi igrami, pri katerih
so se poleg petih domačih
ekip za najvišjo uvrstitev borile tudi tri © tuje© . Med seboj
so se tako pomerili: Bučke,
Ognjene dame, Smrkci, Špricarji, ekipa Študentskega
kluba Kamnik, Zadn© rob,
Žabci in Žgankarji.
Igre so bile času primerno
obarvane z jesensko tematiko in v Tunjicah zelo razširjenim sadjarstvom. Rdeča
nit je bilo tako jabolko, ki je
vsebinsko krojilo šest nalog,
ki so jih morali tekmovalci s

skupnimi močni premagati
na travnatem poligonu. Da
je v slogi moč in da nam v
življenju poleg fizične pripravljenosti in izobrazbe še
kako prav pridejo tudi iznajdljivost, prilagodljivost, ekipno delo in potrpežljivost,
so spoznali prav vsi tekmovalci, ko so morali skupaj
premagovati različne poligone, se zanašati na usklajenost pri skupinski hoji z zavezanimi nogami, zaupati
sotekmovalcem, ko so z zavezanimi očmi in poslušanjem njihovih napotkov morali priti do jabolka; in ne
nazadnje preizkusiti tudi
kuharsko znanje, ko so morali narediti jabolčni zavitek.
Zabavne prigode, ki so
izzvale salve smeha, sta povezovala Anže Slana in Barbara Klanšek. Med vmesnimi premori, ko je devet sodnikov, ki so skrbeli za pravičen potek iger, seštevalo rezultate in tekmovalcem dodeljevalo točke, je za glasbeno spremljavo poskrbel ansambel Domačini, organizatorji pa so pridno postavljali
nove poligone. Ob koncu

Zmagovalci Smrkci: Rok Bolka, Tine Grilc, Grega Grilc ter
Marko Balantič in Marko Štupar / Foto: Gašper Plevel
iger je predsednica društva
vse ekipe povabila na oder
in jim v zahvalo za sodelovanje podarila © gajbe© domačih
jabolk, prvim trem uvrščenim, Smrkcem, Špricarjem
in Žgankarjem, pa tudi pokale. Zahvalila se je vsem, ki
so pomagali pri pripravi
iger, predvsem pa Justinu in
Roku Klanšku, Borisu
Erbežniku, Petri Štefe, Ivanu Nograšku, KD Dr. Franceta Steleta, vodstvu POŠ

Tunjice, Tonetu in Gorazdu
Vrhovniku, redarjem pod
vodstvom Uroša Steleta, Ansamblu Domačini, Petri
Hribar Škerjanec za izvirno
narejen znak iger ter Anžetu Slani in Barbari Klanšek.
Pozitivni vtisi in nasmehi
na obrazih tekmovalcev so
potrdili, da so bile Tunjiške
igre brez meja uspešne, organizatorji pa v prihajajočih
zimskih dneh tako že kujejo
načrte za nove ¼
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Podjetništvo

Po posel v Belgijo
Barbara Frontini je združila svoje izkušnje in znanja s področij podjetništva, evropske politike in
diplomacije in ustanovila Klub ambasadorjev Slovenije v Belgiji, kamor vabi tudi kamniške podjetnike.

Kamnik – V Markovem v Tuhinjski dolini rojena Barbara
z dekliškim priimkom Bizjak Frontini in poročena Belosselsky Belozersky od leta
2007 živi v Belgiji, njen zadnji obisk doma, kjer je preživela skoraj celo poletje, pa je
bil vse prej kot dopustniški.
Vsak dan se je namreč sestala s predstavniki petih, celo
šestih podjetij iz vse Slovenije, tudi kamniške občine, in
tkala mrežo poslovnih stikov
za Klub ambasadorjev Slovenije v Belgiji, ki ga je ob podpori nekaterih uglednih belgijskih in slovenskih gospodarstvenikov in politikov
ustanovila marca letos in ga
z vso energijo in resnostjo
vodi kot generalna sekretarka. V omenjenem povezovanju namreč vidi vrsto odličnih priložnosti.
Barbara izhaja iz podjetniške družine, študijske in delovne izkušnje pa si je nabi-

Foto: osebni arhiv

Jasna Paladin

Barbara Frontini
Belosselsky Belozersky
rala v Evropskem parlamentu, na sedežu Evropske ljudske stranke, kjer je delovala
na področju oblikovanja
evropske zakonodaje za
mala in srednje velika podjetja, na oddelku za gospodarsko diplomacijo ministrstva za zunanje zadeve, pa
tudi na slovenskem velepo-

slaništvu v Belgiji. »Vse te
izkušnje iz domače in evropske politike, podjetništva in
diplomacije sem želela
združiti in narediti nekaj
dobrega za slovensko gospodarsko diplomacijo. Začela
sem razmišljati, kako bi slovenskim gospodarstvenikom in podjetjem lahko začeli učinkovito odpirati poti
v tujino in zamislila sem si
koncept Kluba ambasadorjev Slovenije, trenutno v
Belgiji, slej ko prej bomo delovanje razširili tudi na druge evropske države,« pravi
triintridesetletna Barbara
Frontini.

Belgijci iščejo delovno
silo
Z belgijskimi podjetji želi
na slovenski strani povezati
tako večja podjetja kot samostojne podtejnike z najrazličnejših področij delovanja. Kaj torej narediti, če bi
želeli poslovati z Belgijci?

»Podjetniki naj se obrnejo
name, skupaj izpolnimo
profil podjetja, se pogovorimo, na katerih področjih bi
lahko sodelovali, kaj iščejo
in kaj ponujajo, in sama jim
nato poiščem potencialne
partnerje na belgijski strani.
Pogoj je, da podjetnik, ki se
odloči za sodelovanje, postane član Kluba ambasadorjev
Slovenije v Belgiji, v zameno pa mu pomagamo s kontakti in vsemi potrebnimi
informacijami za poslovanje
v Belgiji,« razloži in dodaja:
»Belgijci na splošno plačujejo visoke davke, precej višje
kot mi v Sloveniji. Socialni
prispevki za zaposlene so
denimo še enkrat višji kot
pri nas in delavci podjetja
zelo veliko stanejo. Zato v
vseh sektorjih, kjer je le mogoče, iščejo delovno silo iz
drugih držav. Ker pa imajo
Belgijci višji standard kot pri
nas, je ta država za slovenska podjetja zelo privlačen
trg.«

Mladi podjetniki
s »poslovnimi angeli«
Jasna Paladin
Kamnik – V KIKštarterju so
v sodelovanju s člani novo
nastalega Poslovnega kluba
Kamnik v sredo, 7. oktobra,
zvečer pripravili zanimiv
dogodek, namenjen uporabnikom KIKštarterja,
drugim startup podjetjem
in mladim podjetnikom, ki
so svojo poslovno idejo, tržni kapital, unikatno prodajno vrednost in ekipo lahko predstavili t. i. poslovnim angelom in na ta način
vzpostavili kontakte za morebiten kapital, dodatno

OGLAŠUJTE
V KAMNIŠKEM
OBČANU
INFORMACIJE:
Mateja Žvižaj, tel.: 041 962 143
e-naslov: mateja.zvizaj@g-glas.si

Jasna Paladin
Kamnik – »Tudi v novi sezoni se nam obeta pester program podjetniških KIK Off
večerov, začenjamo pa s
podjetjem z © domačega praga© ,« je zbrane – predvsem
mlade, ki so napolnili večnamenski prostor KIKštarterja, nagovoril Matjaž Jug in
dodal, da počasi in vztrajno
rastejo, saj je v program
vključenih že več kot deset
uporabnikov.
Njim in vsem drugim so
tudi namenjeni podjetniški
večeri, kar je pozdravil tudi

župan Marjan Šarec. »Podjetje Iskra Mehanizmi je v
lokalnem okolju žal manj
poznano, čeprav delajo dobro. Mnogi mislijo, da je plača naraven pojav, a ni, zato
je pomembno, da se podjetja predstavijo, predvsem
mladim, in da skupaj izmenjamo znanja.« Prav zato so
se tudi v Iskri Mehanizmi,
ki deluje na območju nekdanje smodnišnice, vabilu z
veseljem odzvali, priznavajo
pa, da jih Kamničani res slabo poznajo. »Verjetno zato,
ker naši kupci niso končni
potrošniki, pač pa velika

podjetja, in se zato ne oglašujemo, a kljub vsemu si z
lokalnim okoljem želimo
tesneje sodelovati, izmenjati
znanja in privabiti mlade.
Ne nazadnje bomo v Kamniku še nekaj časa ostali in
tudi svojo proizvodnjo in
program tu še razširili,« je v
uvodu zbrane nagovoril
glavni direktor Iskre Mehanizmi Marjan Pogačnik. Povedal je, da ima podjetje, ki
deluje na treh lokacijah (v
Lipnici pri Kropi, v Kamniku in Bosni in Hercegovini),
skupaj zaposlenih okoli 600
ljudi, da letno naredijo okoli

Glavni direktor Iskre Mehanizmi Marjan Pogačnik je s poslovanjem v Kamniku zadovoljen,
želi pa si še tesnejših povezav z lokalnim okoljem. / Foto: Aleš Senožetnik

60 milijonov evrov prometa
in da bodo prihodnje leto
praznovali že 60-letnico delovanja. Njihova proizvodnja se deli na tri področja
– medicinski del, izdelavo
delov za avtomobilsko industrijo in proizvodnjo električnih aparatov. V Kamniku
skrbijo za t. i. industrializacijo produktov – izdelujejo
električne aparate, predvsem depilatorje za priznanega svetovnega proizvajalca, že kmalu pa bodo tu začeli z novo proizvodno linija
s področja medicine. V Kamniku imajo tudi skoraj
1000 kvadratnih metrov
skladišč, polovico vse proizvodnje na tej lokaciji pa
predstavlja plastikarna. Imajo tudi svoj laboratorij s stresalnikom, slano in temperaturno komoro, gluho sobo
in drugimi merilniki, v katerem teste izvajajo tudi za
zunanje naročnike. Svojim
kupcem ponujajo predvsem
rešitve, vse faze svojega dela
pa vseskozi nadgrajujejo in
razvijajo.
Posamezna področja podjetja, njihove specifike in
možnosti sodelovanja so v
nadaljevanju predstavili
vodje oddelkov prodaje, razvoja, kakovosti, nabave,
proizvodnje, plastikarne in
logistike, uradnemu delu pa
je sledilo sproščeno druženje z © mreženjem© stikov.

www.gorenjskiglas.si

Podjetje z »domačega praga«
V KIKštarterju so novo sezono podjetniških večerov začeli s predstavitvijo podjetja Iskra Mehanizmi,
ki je tudi lastnik stavbe, v kateri delujejo. Čeprav gre za zelo uspešno podjetje, je v domačem okolju
manj poznano.

znanje ali mentorja za njihovo hitrejšo rast.
Kot poslovni angeli so v komisiji sodelovali člani Poslovnega kluba Kamnik Urban
Bergant (Elektrina), Tomaž
Lah (Nektar Natura), Aleš Zupančič (Elektronček) in Sebastjan Česnik (E-Študenstki
servis), sami izkušeni podjetniki, ki mladim na začetku
poslovne poti skušajo pomagati z lastniškim vložkom,
svojim znanjem, izkušnjami
ali socialno mrežo.
Podobna srečanja bodo v
KIKštarteju pripravljali
predvidoma vsake pol leta.
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Nora de Saint Picman, vrhunska keramičarka,
grafičarka, kiparka in video umetnica, je v galeriji
Šole idej na Šutni predstavila svoj projekt
Vojščaki – Afriška kraljica.
Aleš Senožetnik
Kamnik – V četrtek, 24.
septembra, se je v prostorih Šole idej, ki jo vodi Nataša Makovec, odvilo zanimivo odprtje razstave Nore
de Saint Picman. Razstava
je plod sodelovanja Šole
idej ter KUD Hiša Keramike ter spada v sklop dogodkov drugega bienala Dnevov keramike in lončarstva,
ki je v septembru potekal v
Kamniku.

je o nenavadnem ozadju razstavljenih skulptur povedala
Picmanova. Rezultat so tri
skulpture – glave, postavljene na visokih stebrnih zidakih, ki so jih prav za ta namen izdelali v opekarni Ormož. Osrednje mesto zavzema afriška kraljica, ki je obdana z vojščakoma, vse figure pa so izredno ekspresivne in tipsko poudarjene.
Poleg skulptur pa je na ogled
tudi nekaj drugih keramičnih izdelkov iste avtorice.

Nora de Saint Picman / Foto: Aleš Senožetnik
Kot je povedala avtorica, je
sprva projekt želela realizirati v Dakarju, kamor so jo povabili na simpozij. »Bila
sem že pripravljena, da
grem v Senegal, ko se je izkazalo, da je celoten dogodek prevara. Vendar bi mi
bilo žal, če zastavljenega
projekta ne bi realizirala,
zato sem ga izpeljala doma,«

Nora de Saint Picman, ki je
leta 1986 diplomirala na
Akademiji za likovno umetnost in je skozi celotno kariero razpeta med Parizom in
Ljubljano, v svojem delu
prehaja med različnimi mediji in tehnikami, kar je moč
opaziti tudi v pričujočih delih, razstavljenih v prostorih
šole idej.

Klubski festival ljubiteljskega filma in videa
Radomlje – Kulturno društvo Foto kino in video klub Mavrica Radomlje oktobra organizira Klubski festival ljubiteljskega filma in videa Radomlje 2015, ki bo v dvorani radomeljskega kulturnega doma potekal v treh festivalskih večerih. Prvi je že mimo, saj so si 2. oktobra obiskovalci med
drugim že lahko ogledali dokumentarne filme o prvih Dnevih narodnih noš v Kamniku leta 1966, o starosvetnih smučarjih, o postavljanju mlaja ... in tri kratke igrane filme. Drugi festivalski večer bo nocoj, 9. oktobra, tretji pa 23. oktobra,
obakrat ob 18. uri. Kratkih dokumentarnih filmov o kulturnih
in drugih dogodkih domžalske in sosednjih občin članom
kluba, ki so lani praznovali 50-letnico delovanja, ne manjka.
V tem obdobju so jih posneli okoli 250. J. P.

PREVOZI

STAREJŠIH OSEB
GSM 030 401 400
MATEJ
E-pošta:
markoviccmatej@gmail.com

Zbranih že več kot
dvesto petdeset biografij
Delo pri Kamniško-komendskem biografskem leksikonu, ki ga pripravljamo v Knjižnici Franceta
Balantiča Kamnik, se nadaljuje s polno paro.
Andrej Kotnik
Kamnik – »V decembru
2013, ko smo ga predstavili
javnosti, je spletna publikacija (www.leksikon.si) vsebovala 140 biografskih člankov
znanih osebnosti s kamniškega in komendskega območja, konec leta 2014 smo
zaključili z načrtovanimi
200 biografskimi članki, sredi letošnjega vročega poletja
pa smo presegli število 250.
Število leksikografskih zapisov torej potrjuje, da se na
projektu dela resno in zavzeto. V leksikon uvrščamo
samo pokojne osebe, katerih
življenjska pot je bila povezana s kamniško-komendskim
območjem ali pa je tu pustila
trajne sledi. Kamniško-komendski biografski leksikon
je od aprila 2014 dostopen
tudi preko spletnega portala
Znani Slovenci (znanislovenci.si), kjer zastopa sicer
geografsko enega najmanjših območij v Sloveniji, a po
številu vnesenih biografskih
člankov, glede na majhnost
območja, enega najbogatejših. Glas o njem je šel tudi
preko meja Slovenije, saj
smo ga oktobra 2014 predstavili na mednarodnem strokovnem posvetovanju Knjižnica igrišče znanja in zabave v Karlovcu, in sicer kot
primer dobre prakse na področju socialnega vključeva-

Soustvarjalci Kamniško-komendskega biografskega leksikona v letu 2015: Samo Surina,
Mateja Keber, Andrej Kotnik in Matej Stele / Foto: Aleš Senožetnik
nja. Vse to vpliva tudi na soliden obisk strani, ki dnevno
dosega več deset obiskovalcev, od katerih jih znaten del
prihaja tudi iz tujine.
V letu 2015 biografski leksikon pripravlja malce bolj
zgodovinarsko obarvana ekipa, saj so vsi trije sodelavci,
poleg urednika še Matej Stele in Samo Surina, po poklicu zgodovinarji, ki jih druži
zanimanje za lokalno zgodovino in s tem za ljudi, ki so jo
sooblikovali. Več biografskih
prispevkov je pripravila tudi
Mateja Keber. Zelo hvaležni
smo tudi Jožefu Pavliču, ki
se že vrsto let ukvarja z ohra-

njanjem spomina na znane
osebnosti z območja občine
Komenda in nam je velikodušno posredoval številne
podatke, gradiva in fotografsko gradivo za biografske
članke o znanih osebnostih s
tega območja.
Veseli bomo tudi novih sodelavcev in tistih, ki nam boste
morda posredovali kak podatek o osebi, ki je še ni v leksikonu, pa bi si to zaslužila, ali
podatke, ki bi dopolnili obstoječe zapise. Tudi obstoječi
zapisi so namreč podvrženi
stalni reviziji in dopolnitvam. Ukvarjanje z lokalno
biografiko nam vedno znova

potrjuje sicer že staro spoznanje, da v resnici stojimo na
ramah velikanov. Samo čudimo se lahko, koliko pomembnih duhov je bilo povezanih s tako majhnim področjem, kot je kamniško-komendsko, občudujemo lahko njihovo samozavest, znanje in delavnost, s katerimi
so pomembno sooblikovali
svoj čas in prostor. Če torej
razpolagate z gradivom ali
informacijami, za katere menite, da bi lahko koristno dopolnile dosedanjo biografsko
zbirko, vas vljudno vabimo,
da nam pišete na elektronski
naslov leksikon@kam.sik.si.

Dušan razstavlja Pastirje
Kamniški fotograf Dušan Letnar je prejšnjo sredo v galeriji Doma kulture Kamnik odprl razstavo
Pastirji, serijo markantnih portretov domačinov s pašne skupnosti Velika planina.
Aleš Senožetnik

Njegov bogat fotografski arhiv pa brez dvoma vsebuje
dovolj fotografij za vsaj še
nekaj kvalitetnih razstav podob iz Kamnika in okolice.
Glavno mesto tokratne razstave, ki je že njegova tretja
samostojna, zavzemajo
odlični portreti pastirjev, ki
pasejo živino na Veliki planini. Portretiranci so oveko-

Kamnik – Dušana Letnarja
pozna marsikateri Kamničan, saj vsak prosti trenutek
nameni lovljenju motivov v
mestu in okolici. Vsekakor
je eden izmed najdoslednejših zapisovalcev kamniškega
vsakdanjega življenja zadnjega desetletja ali še dlje.

v katerekoli zdravstvene ustanove
po Sloveniji
v rehabilitacijske centre
po osebnih opravkih
možnost čakanja oz. spremstva
vsa dela opravlja zdravstveni tehnik
kombi prevozi skupin do 7 oseb
po Sloveniji ter tujini

GORAN MARKOVIČ S.P., KOVINARSKA CESTA 20, KAMNIK

Kljub prevari do
vrhunskih skulptur

Dušan Letnar / Foto: Aleš Senožetnik

večeni na srednjeformatno
kamero na barvni in črnobeli film, kar jim daje še poseben čar. Do takšnega rezultata pa se ne da priti zgolj
z enim obiskom na planini,
kar je potrdil tudi avtor: »Fotografiral sem v pašnih sezonah leta 2012 in 2013, ko
sem pašno skupnost obiskal
vsaj 50-krat. V tem času so

me pastirji dobro spoznali
in se navadili tudi na fotoaparat. Šele ko sem pridobil
njihovo zaupanje, sem lahko naredil dobre portrete.«
Dvanajst razstavljenih fotografij torej predstavlja izbor
dveletnega dela. Fotografije
pa niso zgolj kvalitetni portreti, temveč predstavljajo pomemben dokument življenja
na Veliki planini, ki čez čas
gotovo še pridobil na vrednosti. To pa ne velja zgolj za
tokratno avtorjevo serijo. Letnar je tudi v preteklosti že
izčrpno fotografiral nekatere
dogodke v Kamniku. Med
drugim gradnjo povezovalne
ceste na Duplici, skoraj izumrlo obrt žganja apna ter še
marsikaj drugega.
Letnareva razstava, ki jo organizira Foto klub Kamnik,
bo v Galeriji Doma kulture
Kamnik na ogled v času uradnih ur do 9. novembra.
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Zanimivosti

Ahmed Elsayed o begunski krizi
Ahmed Elsayed, Sirec, ki že šest let živi v Kamniku, je spregovoril o begunski krizi, vojni v svoji domovini ter o tem, kako se počuti pri nas.

Kamnik – Ahmed Elsayed je
37-letni sirski poslovnež, poročen s Kamničanko. V Kamniku živi od leta 2009. Je
oče petletne hčerke, pravnik
ter podjetnik. Vse od Arabske pomladi leta 2011 v njegovi državi divja vojna, ki je
zahtevala četrt milijona
žrtev. Štiri milijone beguncev živi v begunskih taboriščih po sosednjih državah,
še dodatnih sedem milijonov pa je razseljenih znotraj
Sirije. Le manjši del se jih
skozi Turčijo in balkanske
države nameni proti Evropi.

V Kamniku so me lepo
sprejeli
»Sirija leži na Bližnjem
vzhodu, kjer je bilo v preteklosti veliko vojn, mnogo beguncev je prišlo v našo državo. Ampak nikoli nismo postavljali begunskih taborišč.
Mnogi so jih sprejeli v lastne
domove. Ko se danes Sirci
napotijo v Evropo, nekateri

Ahmed Elsayed / Foto: Aleš Senožetnik

»Skrb pred islamizacijo Evrope je odveč. V
Evropi vlada svoboda. Če želiš, si lahko katolik,
jud, musliman, karkoli želiš.«
mislijo, da jih bodo Evropejci sprejeli odprtih rok,« o
nekaterih razlikah med Sirci
in Evropejci spregovori

Ahmed ter doda, da so tudi
mnogi Evropejci zelo gostoljubni ljudje. »Ravno pred
kratkim sem slišal zanimivo

O dialogu in Balantiču
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je pred dnevi potekala okrogla miza
z naslovom Fenomen pesnika Balantiča na Kamniškem: od političnega
problema do sočutnega iskanja poti sprave.
Jasna Paladin

Foto: Matic Zorman

Kamnik – Dogodek je potekal v okviru Socialnega tedna 2015 (24. september–3.
oktober), ki ga je skupaj s
številnimi partnerji že sedmič pripravila Socialna akademija. K okviru tedna se je
po vsej Sloveniji zvrstilo petinštirideset različnih dogodkov pod krovnim naslovom V iskanju dialoga na
teme dialoga, medijev, vzgoje, identitete in edinosti, že
drugo leto zapored pa so pri
izvedbi Socialnega tedna sodelovali tudi Kamničani –
člani Društva Demos na
Kamniškem in Društva sv.
Jakoba. Povezali so se z
združenjem Resnica in sočutje in s sodelavci spletnega magazina Časnik in v

Knjižnici Franceta Balantiča
Kamnik pripravili okroglo
mizo z naslovom Fenomen
pesnika Balantiča na Kamniškem: od političnega problema do sočutnega iskanja
poti sprave.
Zbrani v polni dvorani knjižnice so najprej prisluhnili
poslanici Socialnega tedna
in Tonetu Ftičarju, ki je recitiral nekaj Balantičevih pesmi, nato pa gostom večera
dr. Bernardu Nežmahu, dr.
Andreju Perku in dr. Tomažu Erzarju, ki so skupaj s
povezovalko Tanjo Dominko bolj ali manj uspešno
skušali povezati pomen pesnika Balantiča in pomen
dialoga, do katerega tudi sedemdeset let po 2. svetovni
vojni premalokrat pride. Dotaknili so se usodne razde-

Okrogla miza je napolnila dvorano kamniške knjižnice.

ljenosti Slovencev, ki se pozna na vseh področjih, pa
moči sodobnih medijev in
realnosti medijev na splošno. »Verjamemo tisto, kar
želimo verjeti, in dialog tu
ni mogoč. Težko bomo kdaj
prišli skupaj,« je bila ena od
misli dr. Andreja Perka. V
kratki razpravi, h kateri so
bili povabljeni tudi obiskovalci, je Tone Ftičar izpostavil posebnost Kamnika pri
teh vprašanjih, saj naj bi se
podobni pomisleki, kot jih
spremljamo ob pesniku
Francetu Balantiču, pojavljali tudi pri nekaterih drugih kamniških umetnikih,
denimo Valeriji Heybal in
Mihi Malešu. »Žrtve so nesočutne, zagrenjene in širijo
krivico še naprej, zato je nevarno, da stalne žrtve tudi
same postanejo storilci. Vsi,
ki mislijo, da jim je režim
storil krivico, naj zato naredijo korak naprej,« pa je bila
ena od sklepnih misli dr.
Tomaža Erzarja.
Organizatorji so udeležencem okrogle mize razdelili
tudi knjižice, v katerih so
objavili poziv svetnicam in
svetnikom, ki bodo znova
odločali o imenu knjižnice,
ter izjavo podpornikov poimenovanja knjižnice po
Francetu Balantiču, ki jo je
ob koncu srečanja prebral
Jože Berlec.

zgodbo o mladi ženski, ki je
prišla v Nemčijo, kjer jo je
neka družina lepo sprejela,
nastanila, ter jo naslednji
dan odpeljala v Hamburg,
kjer je imela sorodnike.«
Tudi sam ima dobre izkušnje. »Nikoli nisem imel težav, ker sem musliman. V
Sloveniji in še posebej v Kamniku, kjer živim, so me
lepo sprejeli. Tukaj mi je
všeč bolj ali manj vse. Saj
vendar ne moreš živeti v
državi, ki ti ni všeč! Seveda
je tudi v Sloveniji prisotne
nekaj islamofobije, toda podobno je tudi drugod, Slovenija ni nobena izjema,« pravi Ahmed, ki bo kmalu dobil
slovensko državljanstvo.

Sirci so dobri delavci
Tudi begunci so si različni
med seboj. So kot prsti na
roki, nihče ni enak drugemu, pravi. Prihajajo iz različnih držav, veliko pa se jih
zgolj izdaja za Sirce, ker menijo, da bodo tako lažje dobili zatočišče v kakšni evropski

državi. O Sircih pravi, da slovijo kot dobri in zanesljivi
delavci: »Sirca nikoli ne boš
videl sedeti križem rok. Ne
želimo biti breme državi.«
Zato je prepričan, da so tudi
med begunci ljudje, ki bodo
tudi v evropskih državah
poprijeli za delo.
Pregovorno delavnost Sircev
pa potrjuje tudi Ahmed, ki
vse od svojega prihoda v Slovenijo tukaj vodi Sarai Golden home, manjše podjetje
za prodajo kopalniške keramike. »Vedno se trudim po
najboljših močeh. Želim, da
so moje stranke zadovoljne.
Pomembno mi je, da ohranjam dobro ime, ki ga nosim. Elsayedi smo spoštovana družina v Siriji in družinsko čast želim ohraniti tudi v
Sloveniji.« Ahmed prihaja iz
ugledne družine. Stric je bil
v času pred Asadovim režimom zunanji minister,
pravnik, šolan na pariški
Sorboni, ki je imel kasneje
kar nekaj težav z režimom.
Od prihoda Hafeza al Asada
(Bašarjevega očeta, op. a.) na

oblast pa se njegova družina
ni več udejstvovala v politiki.
Imajo mnogo posestev na
severu države, kjer so gojili
oljke in druge pridelke. Žal
pa je prišla vojna. Hiša, v kateri je odraščal, je porušena.

Upa, da bo Sirijo nekoč
obiskala tudi hčerka
Ahmedova družina prihaja
iz Aleppa, največjega sirskega mesta, kjer potekajo srditi spopadi med različnimi
skupinami upornikov in režimom. Zadnjič je rodno
mesto obiskal leta 2012, in
še to zgolj za nekaj ur, da je
pomagal staršem prebegniti
v Turčijo. Sedaj živita v Kuvajtu pri družini njegove
sestre, ki je tam poročena.
Nikogar iz ožje družine ni
več v Siriji. Čeprav spopadom še ni videti konca, pa je
prepričan, da bo v tej čudoviti državi z bogato zgodovino in kulturo nekoč zavladal
mir in bo očetovo domovino
lahko obiskala tudi njegova
hčerka.

Novičke iz GSŠRM

LETALO, LUNA IN LOGIKA
Cel mesec je že okoli in na
GSŠRM se že “na polno” dogaja.
Dijaki smo aktivni na različnih
področjih in svoje rezultate z ve
seljem predstavimo drugim.

ja začeli tudi sestavljati. Ikarus
lahko leti v radiju 100 km, uprav
ljamo ga preko računalnika, do
seže pa tudi hitrost do 85 km/h.
Da smo se naučili pravilno krmi

V ponedeljek, 21. septembra, so
nas na šoli obiskali novinarji Te
dnika, da bi intervjuvali člane eki
pe, ki sodelujejo pri projektu Ika
rus. Snemanje je potekalo pred
šolo, ogledali pa ste si ga lahko
čez en teden, 28. septembra, na
prvem programu RTV Slovenije v
sklopu oddaje Tednik. Če ste ga
zamudili, si ga lahko ogledate v
njihovem spletnem arhivu.
V projekt Ikarus smo se povezali
dijaki vseh letnikov iz Gimnazije in
srednje šole Rudolfa Maistra.
Za projekt so nas navdušili profe
sorji fizike, ki so nam predstavili
Zavod 404. V okviru tega smo
oblikovali skupino ambicioznih
dijakov in si nadeli ime Ikarus. Že
septembra 2014 smo začeli s
programerskimi in strojnimi de
lavnicami, kjer smo se učili novih
spretnosti.
Letalo, poimenovano Ikarus,
smo po pol leta raziskav in razvo

liti letalo, smo vadili na manjšem
prototipu. Naše letalo ima tudi
senzorje, ki merijo različne para
metre.
Vrata so odprta vsem dijakom, ki
se želijo priključiti skupini in so
pripravljeni sodelovati pri nadalj
njem projektu.
V noči z nedelje na ponedeljek
smo bili vsi, ki smo dovolj zgodaj
vstali, priča popolnemu lunine
mu mrku. Z drugimi besedami –
”krvavi” luni. Pojav je trajal pri
bližno od treh do pol šestih zju
traj. Za ogled tega spektakular
nega dogodka so se odločili tudi
nekateri dijaki raziskovalno
 a s t r o n o m s ke g a
krožka
GSŠRMja in naredili izvrstne
posnetke.
Lunin mrk nastane, ko so Sonce,
Zemlja in Luna poravnani v isto
premico, Zemlja pa je v sredini.
Slednja zaradi svoje lege meče
senco na Luno. Takrat se luna

obarva rdeče, videti je, kot da
”krvavi”. V preteklosti so se ljudje
močno bali luninih mrkov, saj so
mislili, da prinašajo nesrečo.
Zadnji popolni lunin mrk se je
zgodil 15. junija 2011, naslednji
pa se bo predvidoma leta 2018.
V četrtek, 24. oktobra, je na šoli
potekalo šolsko tekmovanje iz
matematične logike in lingvisti
ke, kjer so se naši dijaki lepo iz
kazali, komaj pa že pričakujemo
rezultate naslednjega tedna, saj
je v četrtek na sporedu tekmova
nje iz razvedrilne matematike.
V torek, 29. septembra, in četr
tek, 1. oktobra, se je na šoli odvi
jal športni dan. Dijaki smo se
lahko sami odločili, kako in kje ga
želimo preživeti. Poleg fitnesa in
pohoda smo lahko izbrali tudi
“šport ekstrem”, atraktivne špor
tne delavnice, ki so potekale na
igrišču za šolo.
Pohodi, na katere smo se od
pravljali ob različnih urah, so vodi
li različni profesorji, zato smo dija
ki obhodili različne dele bližnje in
netakobližnje okolice šole.
Na “šport ekstremu”, delavnicah
na igrišču za šolo, smo imeli na
izbiro veliko različnih dejavnosti.
Svoje sposobnosti in veščine
smo lahko preizkušali na “gladia
torju”, deski za surfanje, v nogo
metu na napihljivi blazini in mno
gih drugih zabavnih napravah.
Tisti, ki smo odšli v Ljubljano, pa
smo v treh urah prešli program, ki
je zavzemal odbojko z malo spre
menjenimi pravili, badminton, za
bavo ob plesu in utrjevanje mišic
s pomočjo različnih fitnes naprav.
Športni dan se je končal hitro,
dijaki pa smo z njim radi spreme
nili svoj šolski vsakdanjik in se
tako tudi malo razmigali.

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

Aleš Senožetnik
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Prvenstvo Tenis
kluba Tuhinj
Konec septembra se je na igriščih Tenis kluba
Tuhinj na Lokah končalo klubsko prvenstvo, ki se
ga je udeležilo 25 igralcev in igralk.

Z ukrivljenim lokom
nepremagljivi
Na prenovljenem kamniškem stadionu je v soboto, 26. septembra, v organizaciji Lokostrelskega
kluba Kamnik potekalo zunanje državno prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu, ki se ga je udeležilo 114
tekmovalcev iz 21 slovenskih klubov, in sicer v dveh kategorijah: ukrivljeni in sestavljeni lok.
Blanka Štrajhar

Finalisti v članskih kategorijah: Vida Burja, Simona
Urankar, Primož Pestotnik in Denis Gorjan / Foto: Darja Korelc

Darja Korelc
Loke v Tuhinju – V članski
konkurenci je slavil Primož
Pestotnik, ki je v finalu s 7:5
in 6:4 premagal Denisa
Gorjana, oba igralca pa sta
sodila v ožji krog favoritov
za končno zmago že pred
prvenstvom. Prvič sta v konkurenci članov zaigrala
14-letna Črt Pestotnik ter
Aljaž Burja in pustila zelo
dober vtis – veliko starejši in
bolj izkušeni igralci so se
morali zelo potruditi, da so
ju premagali: Aljaža je z 9:6
premagal Aljoša Korošec, ki
je na koncu osvojil 3. mesto,
Črta pa z 9:5 finalist Denis
Gorjan. Pri članicah je zmagala Simona Urankar, v finalu je z 9:4 premagala
Vido Burjo in se ji s tem
maščevala za poraz na spomladanskem odprtem pr-

venstvu Tuhinja, v sestrskem obračunu za 3. mesto
med Tjašo in Patricijo Urankar pa je po hudem boju z
9:8 slavila slednja. Tekmovali so tudi otroci, in sicer v
kategoriji do 12 in do 8 let.
Med 12-letniki je zanesljivo
zmago slavil Jan Orehek, ki
je v finalu s 6:2 premagal
Lano Urankar, tretje mesto
pa je po zmagi z 6:4 proti
Brini Bračun Berlec osvojil
Tim Zavasnik. V najmlajši
kategoriji je bil najboljši Urban Urankar, a pot do zmage je bila vse prej kot lahka,
saj je Žiga Korošec proti Urbanu pri rezultatu 4:3 in
30:40 že imel žogico za
zmago, a je ni izkoristil in
na koncu izgubil, kar malo
razočaran zaradi tega poraza
pa je nato izgubil tudi tekmo za 3. mesto proti Neli
Zavasnik.

Vabilo na že deseti
Češnjiški tek
Jasna Paladin
Češnjice v Tuhinju – Člani
Športnega društva Češnjice
organizirajo že 10. Češnjiški
tek – memorial Zdravka
Berlica, ki bo pod okriljem
Tekaškega pokala občine
Kamnik potekal v nedeljo,
18. oktobra. Ob 10. uri bo
start dečkov in deklic na 1,2
km dolgi progi, ob 10.20 bo
start na daljši, 8,8 km dolgi
progi, ob 10.30 pa se bodo
na 400 metrov dolgo progo
podali še predšolski otroci.
Krajša in daljša proga sta
krožni in po celotni dolžini
označeni z usmerjevalnimi
puščicami, trakovi in oznakami, ki kažejo razdaljo do
cilja. Na daljši progi bodo

tudi tri okrepčevalna mesta.
Prijave sprejemajo na dan
tekmovanja od 8. ure do
9.30 v neposredni bližini
starta, startnina pa znaša deset evrov za odrasle in pet
evrov za otroke, pri čemer
boste prejeli tudi majico in
kupon za topli obrok in čaj.
Za predšolske otroke startnine ni. Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 12.30
na igrišču, najhitrejši v vsaki
kategoriji prejmejo medalje,
absolutno prvi trije tako
med moškimi kot med
ženskami pa tudi denarne
nagrade. Denarno nagrado
bodo organizatorji podelili
tudi morebitnemu rekorderju proge. Kontaktna oseba:
Rajko Jeglič (041 493 974).

Delavnica nordijske hoje v Arboretumu
Volčji Potok – V Arboretumu bodo jutri, 10. oktobra, med 11.
in 12. uro pripravili brezplačno delavnico nordijske hoje, ki
jo bo vodila fizioterapevtka in učiteljica nordijske hoje Jahnavi Vaishnav. Palice je treba prinesti s seboj.

Kamnik – Ker je pri prenovi
stadiona prišlo do določenih
sprememb, smo se v Lokostrelskem klubu Kamnik odločili postaviti strelišče nekoliko drugače, kar pa je pomenilo, da tekmovalci sicer niso
imeli v ozadju prelepe kulise
naših kamniških planin, ampak so imeli zato več prostora
zase in za opremo. Po odzivu
tekmovalcev sodeč so bili s to
spremembo zelo zadovoljni.
Tekmo so odprli podžupan
občine Kamnik Matej Slapar

v spremstvu v. d direktorja
Zavoda za turizem in šport v
občini Kamnik Francija Kramarja in predsednika Lokostrelskega kluba Kamnik
Gregorja Končana. Lepo sobotno vreme je pripomoglo,
da je tekma potekala brezhibno in na koncu smo se zopet
veselili kamniških uspehov.
Na tekmi je tekmovalo štirinajst Kamničanov in naša
bera medalj v kategoriji
ukrivljeni lok je bila pričakovana: trije državni prvaki, trije podprvaki in eno tretje
mesto je več kot odlično.

Zunanjega državnega prvenstva v tarčnem lokostrelstvu se
je udeležilo 114 tekmovalcev iz 21 slovenskih klubov.

Uvrstitve Kamničanov so
bile naslednje: dečki: 1.
Miha Rožič in 5. Domen
Horjak; deklice: 2. Klara
Kladnik; kadeti: 1. Žiga Ravnikar, 6. Gašper Tonin, 8.
Anže Kališnik in 10. Matic
Tonin; kadetinje: 7. Teja Slana; mladinci: 2. Gašper
Štrajhar, 3. Luka Arnež in 4.
Luka Gjurin; člani: 1. Klemen Štrajhar, 2. Jaka Komočar in 3. Den Habjan.
Sledilo je absolutno državno
prvenstvo, kjer so se v dvobojih na izločanje pomerili
med seboj tekmovalci (člani

in mladinci), ki tekmujejo
na najdaljši razdalji 70 m z
ukrivljenim lokom in 50 m
s sestavljenim lokom. Tokrat so se stopničke v kategoriji ukrivljeni lok obarvale
kamniško modro. Naši kamniški fantje so zopet pokazali, da so v slovenskem prostoru najboljši: 1. Den Habjan, 2. Klemen Štrajhar in 3.
Gašper Štrajhar. Vsi trije so
tudi člani ekipe, ki se je pomerila z evropskimi klubskimi ekipami na tekmi za
evropski klubski ekipni pokal.

Najboljši na absolutnem državnem prvenstvu: Klemen
Štrajhar, Den Habjan in Gašper Štrajhar

Uspešen plezalski september
Najboljši člani Plezalnega kluba Kamnik so se v septembru udeležili dveh tekem ter na obeh ponovno
dosegli odlične rezultate.
Monika Povšič
Kamnik – Najboljši rezultat
je dosegel Luka Jerman, ki
je na balvanski tekmi na državnem prvenstvu na Logu
pri Brezovici dosegel prvo
mesto v kategoriji cicibani.
To so njegove prve najvišje
stopničke in na rezultate naših najmlajših smo izredno
ponosni. Dobro se je odrezal
tudi Timotej Romšak, ki je v
osvojil 9. mesto.
Druge stopničke na isti tekmi je priplezala Dominika
Kodra, ki je v kategoriji
mlajše deklice zasedla 2.
mesto, Betka Debevec je bila
9. V kategoriji mlajših dečkov je Žiga Židan osvojil 16.
mesto. Opazne rezultate na
državnem prvenstvu so dosegli tudi Lucija Lampe Kastelic s 5. mestom pri kadetinjah, Nejc Spruk s 7. mestom pri starejših dečkih ter
Peter Jereb s 6. mestom pri
mladincih.

Konec meseca so se naši
tekmovalci udeležili balvanske tekme, poimenovane
Speed Master, na Logu, kjer
je Betka Debevec v kategoriji ml. deklice osvojila 2.
mesto, Dominika Kodra pa
je priplezala na 5. mesto. V
oktobru bo sledila še ena
tekma za državno prvenstvo
in verjamemo, da se bomo
lahko ponovno veselili dobrih uvrstitev.
Balvanski plezalni center
Plezalnega kluba Kamnik je
po počitnicah ponovno
odprl svoja vrata otrokom,
mladostnikom in mladim
po srcu vsak delovni dan
med 15.30 in 23. uro. Člani
že pridno vadijo in center je
vsak delovni dan v tednu
poln mladih plezalcev, starih vsaj štiri leta. Ponosni
smo na naše najmlajše, ki
jim »bolder baby« stena še
predstavlja velik izziv. Smo
pa za plezanje navdušili tudi
odrasle in zaradi izrednega

Luka Jerman na najvišji stopnički med cicibani na tekmi za
državno prvenstvo na Logu
zanimanja letos razpisali in
zapolnili še več večernih terminov.
Z uvodnim sestankom smo
začeli letošnjo jesensko Šolo
športnega plezanja, ki se je

lahko udeležijo mladostniki,
stari vsaj 16 let, in odrasli.
Če so vas naši plezalni rezultati navdušili in se želite
naučiti osnov varnega plezanja, ste vljudno vabljeni.
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V novo sezono višji in mlajši
Za odbojkarji Calcit Volleyballa sta že prvi tekmi letošnjega državnega prvenstva, tudi prvi derbi z
ACH Volleyjem. Tudi v novi sezoni želijo varovanci Marka Brumna ponoviti lansko drugo mesto, ko
so v finalu končnice namučili ljubljanske odbojkarje. Z nekoliko spremenjeno zasedbo bodo
Kamničani ob državnem prvenstvu in pokalu Slovenije igrali še v prenovljeni srednjeevropski ligi in v
pokalu Challenge.

Športniki tudi med
upokojenci
Člani Društva upokojencev Kamnik so tudi
aktivni športniki. Najbolj zagnanim in uspešnim
članom sekcij za šport in rekreacijo so minuli
teden podelili priznanja in pokale.

Miha Štamcar

Jasna Paladin

Kamnik – Aktualni slovenski podprvaki, ki se lahko
pohvalijo s tremi naslovi državnih prvakov na začetku
tega tisočletja, so po koncu
minule sezone ostali brez
obeh svojih prvih blokerjev
– Borisa Brusa in Jerneja
Stavbarja. Oba sta se, čeprav
ima Brus šele 29 let, Stavbar
je leto dni starejši, odločila,
da bosta končala svojo odbojkarsko pot in se posvetila
službenim obveznostim.
Prav tako v ekipi ni več drugega organizatorja igre Tineta Kvasa, ki bo svojo odbojkarsko pot nadaljeval v
Panviti Pomgradu, kamniškega dresa tudi ne bo več
nosil mladinski reprezentant Sergej Drobnič, ki bo v
novi sezoni igral za novomeško Krko.
V svoje vrste so Kamničani
zvabili pet mladih, nadarjenih odbojkarjev, ki pa še nimajo, z izjemo Janija Konjedica (do zdaj je igral za Go
Volley), prvoligaških izkušenj. Stavbarja in Brusa bosta v bloku skušala nadomestiti 212 cm visoki Sašo Štalekar, mladinski reprezentant iz Mislinje, ki ima z
282 cm verjetno najvišji doseg v vsej zgodovini slovenske odbojke, vendar njegov
prestop še ni popolnoma
urejen, ter Matic Videčnik
(202 cm), ki je do zdaj igral
za Svit iz Slovenske Bistrice.
Novinca sta še David Renko
(SEP Mokronog) in Marko
Merkun (Logatec). Po letu
dni igranja za Astec Triglav
se je v matični klub vrnil
bloker Jure Lakner. »Brusa
in Stavbarja bo zelo težko
nadomestiti, kajti blokerji,
ki jih imamo zdaj na voljo, z
izjemo Žana Novljana in
delno Laknerja, nimajo veliko izkušenj. Res je, da bomo
letos višji, zato pa mlajši. Sicer pa mislim, da bomo tudi

Kamnik – Kot je zbranim na
zaključni prireditvi povedal
predsednik komisije za
šport in rekreacijo Miha
Prosen, je v DU Kamnik
vključenih več kot tri tisoč
članov, ki so aktivni v različnih sekcijah in komisijah, a
med najbolj delavnimi in
prepoznavnimi je prav tista
za šport in rekreacijo, saj raznovrstne aktivnosti svojim
članom ponuja v kar petnajstih sekcijah.
Upokojenci se tako lahko
družijo, rekreirajo in tekmujejo v balinanju, kegljanju,
kegljanju s kroglo na vrvici,

mih sekcijah organizirajo
prvenstva sekcije in najboljši zastopajo barve društva
na prvenstvih PZDU Gorenjske. Omenimo le najuspešnejše: na prvenstvu
PZDU Gorenjske so prvo
mesto osvojile igralke in
igralci pikada, prve so bile
tudi plavalke. Drugo mesto
so osvojile kegljačice ter
kegljačice in kegljači s kroglo na vrvici in plavalci. Tretje
mesto pa so osvojili kegljači
ter strelke in strelci. Da je
njihovo delo dobro, potrjuje
dejstvo, da so uspešni tako v
ženski kot moški konkurenci,« je v svojem poročilu
med drugim zapisal Miha

v novi sezoni imeli kakovostno ekipo, če se bo novim
blokerjem uspelo naučiti
tega posla, kot je treba, bo to
zelo v redu. Drugi so isti kot
lani in pričakujem, da bodo
vsi še napredovali, toda če
bomo želeli biti najmanj
drugi v pokalu in prvenstvu,
bomo morali še dvigniti raven svoje igre,« je o pričakovanjih v sezoni, v kateri tekem ne bo manjkalo, dejal
Marko Brumen, ki bo še četrto sezono vodil kamniško
ekipo.
Tudi v letošnji sezoni bo
njen kapetan Andrej Štembergar Zupan, ki je, podobno kot soigralci, nestrpno
pričakoval začetek prvenstva. Po dveh mesecih napornih priprav si je še kako
želel tekem. »V letošnji sezoni nas čaka boj na kar štirih frontah, tako da bo tekem več kot dovolj. Načeloma me to ne moti, je pa res,
da bo urnik zelo natrpan,
ampak zato tudi treniramo.
Vsekakor je pred nami pestra sezona, v kateri bomo
skušali ponoviti lansko se-

Moška ekipa Calcit Volleyballa v sezoni 2015/16
Organizatorja igre: Jan Brulec, Jani Konjedic;
sprejemalci: Žiga Štern, Domen Kotnik, Primož
Vidmar, David Renko, Marko Merkun; blokerji:
Žan Novljan, Jure Lakner, Sašo Štalekar, Matic
Videčnik; korektorja: Tonček Štern, Andrej
Štembergar Zupan; prosti igralec: Klemen
Hribar; trener: Marko Brumen, pomočnik
trenerja: Aleš Hribar, kondicijski trener: Dalibor
Todorovič
zono, čeprav menim, da bo
letošnja še bolj izenačena od
lanske, ko smo imeli rekordno število zmag. Zavedamo se, da bo to težko ponoviti, vendar bomo naredili
vse, da bomo tudi v tej sezoni enakovredni ACH Volleyju, hkrati pa ne bomo
smeli pozabiti na druge ekipe. Z večino smo v pripravljalnem obdobju že igrali,«
je dejal Štembergar Zupan,
ki bo v letošnji sezoni igral
na dveh igralnih mestih,
sprejemalskem ali korektorskem.

Kamničani bodo po letu dni
odmora spet igrali tudi v
srednjeevropski ligi, v kateri
bo devet ekip iz štirih držav.
Za razliko od prejšnjih sezon se bo igralo po turnirskem sistemu, prvega bodo
igrali že od danes do nedelje
v Innsbrucku. Prav tako bo
kamniška ekipa igrala v
evropskem pokalu Challenge. Predlani so se v tem tekmovanju prebili med osem
najboljših ekip, letos se
bodo v drugem krogu kvalifikacij najprej pomerili s slovaško ekipo Spartak Myjava.

Tekmovanje smučarjev prostega sloga
Duplica – V soboto, 26. septembra, sta v Športnem parku
Virtus Kamnik potekala dva športna dogodka, povezana s
smučanjem prostega sloga – Freestyle dayz in Špan invitejšanal. Športno društvo Grbina je v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije organiziralo tekmovanje smučarjev prostega sloga na trampolinu, po zaključnih skokih članov pa je
sledilo še tekmovanje na plastiki, kjer so se smučarji in deskarji vozili po za to pripravljenem naletu in nato naredili
trike na objektu (cev). Z lepimi skoki so navduševali že najmlajši, tudi najmlajša, komaj štiriletna Eva Zadnik (ŠD Grbina). Kot so sporočili s Smučarske zveze Slovenije, je prvo
tekmovanje potekalo v vseh kategorijah, drugo pa po sistemu izpadanja. Člani kamniškega Športnega društva Grbina
so dosegli vrsto visokih uvrstitev, in čeprav je bilo to prvo
tako tekmovanje na področju smučanja prostega sloga, so
se sodelujoči klubi odločili, da bo takih tekmovanj v prihodnje še več in da bodo tako omogočili nastope najmlajšim
tekmovalkam in tekmovalcem, ki v ta šport prihajajo v vedno večjem številu. J. P.

Smučanje prostega sloga navdušuje vse več najmlajših
tekmovalcev. / Foto: Smučarska zveza Slovenije

Foto: Jasna Paladin

Odbojkarji Calcit Volleyballa v sezoni 2015/16 / Foto: Klemen Brulec

Grča športa 2015 Erna Pahor skupaj z Miho Prosenom

Najboljši v kategorijah športa in rekreacije / Foto: DU Kamnik
kolesarjenju, namiznem tenisu, pikadu, plavanju, plesu, prstometu, pohodih in
sprehodih, smučanju, streljanju, šahu in tenisu. »Vedno znova poudarjamo, da je
smisel delovanja na področju športa in rekreacije skrb
za primerno telesno aktivnost na katerem koli področju in posledično skrb za
bolj zdravo in zadovoljno
preživljanje prostega časa.
Vsak si izbira obliko rekreacije, ki mu najbolj ustreza,
če pa k temu dodamo še prijetno druženje v krogu prijateljev, je zadovoljstvo toliko
večje. Logična posledica rekreativne dejavnosti pa so
lahko tudi merjenja moči in
znanja z vrstniki. V kar sed-

Prosen in pohvalil vse, ki z
zmerno aktivnostjo skrbijo
za svoje zdravje in posledično prispevajo k varčevanju
že tako skromnih sredstev
zdravstvene blagajne.
Zbrane sta nagovorila tudi
predsednik društva Vinko
Polak in župan Marjan Šarec, nato pa je sledila podelitev priznanj in pokalov. Najboljši na področju rekreacije
so bili Tilka Smrekar, Erna
Pahor in Julka Polak ter
Franc Žerak, Vinko Polak in
Marjan Hribar, na področju
športa pa Marija Hribar,
Nina Osolin in Mimi Vrhovnik ter Rudolf Vidic, Tone
Klemenc in Miha Prosen.
Pokal za grčo športa 2015 je
letos prejela Erna Pahor.
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Društva
Planinski kotiček
Bojan Pollak
Nova alpinista v Kamniku
Veliko poklicanih – malo
izbranih bi lahko rekli tudi
za alpiniste. Alpinizem zamika marsikoga in tako se
v alpinistično šolo vpiše kar
nekaj mladih in tudi ne
ravno čisto mladih, vendar
jih naziv alpinista pridobi
samo kakšna petina. Pot do
tega naziva je namreč kar
zahtevna, saj mora vsak
kandidat poleg čistih plezalnih znanj vedeti še veliko drugega. Pridobitev tega
naziva je možna samo v
okviru KA PZS, kjer je treba uspešno opraviti teoretični in praktični izpit, poleg tega pa tudi izpitno
turo.
Letos sta iz kamniškega AO
izpit v maju oz. juniju opravila dva kandidata, zadnjo izpitno turo pa avgusta.
Toda da bi postala tudi prava kamniška alpinista, bosta morala Dejan Kuserbanj
in Alen Voljkar prestati še
uradni sprejem med alpiniste v okviru AO Kamnik.

Onesnaženost planinskih
poti
V zadnjih nekaj letih se je
opazno zvišala ekološka zavest obiskovalcev gora in
planin. Zato so planinske
poti bistveno manj, da ne rečem skoraj nič onesnažene.
Medtem ko so nekdaj bile
ob poteh vsakovrstne smeti,
se sedaj najde zelo, zelo redko kakšen papirček od bombonov, plastenka ali pločevinka.
Nekaj se pa še vedno preveč pojavlja – to so (papirnati) robčki. Teh je (bilo)
npr. na poti proti Sv. Primožu od Novega znamenja
pa do začetka Apnene doline več kot štirideset, od začetka Apnene doline do
Mežnarjeve vode pa več kot
trideset. Zanimivo pa je, da
od Jam pa do Sušav ni nobenega odvrženega robčka.
Jih je pa zato (bilo) »Pri
Micki« nekaj, vendar ravno
za vzorec. Pot do Sv. Primoža je zelo oblegana in
po njej ne hodijo samo planinci. Namesto da bi po
uporabi dali robček nazaj v
žep, ga enostavno odvržejo
pod pot. Res je, da ta odpadek ni strupen in bo v kakšnem letu dni razpadel,
vendar tako nemarno odmetavanje enostavno ni v
redu. Sicer se nekateri posamezniki potrudijo in pobirajo smeti za drugimi,
vendar je teh, ki smetijo, še
vedno preveč.

Marko v Chamonixu
Da Slovenci ne znamo kaj
dosti pohvaliti in da raje vse
kritiziramo, je že dolgo znano. Velikokrat nas morajo
pohvaliti tujci. Pa še takrat
smo nekako nejeverni. Ampak dejstvo je, da sredi Chamonixa, ki je neke vrste svetovni alpinistični center,

stoji velik pano, na katerem
so že nekaj mesecev slike letošnjih dobitnikov prestižnega priznanja zlati cepin.
In med njimi so tudi trije
Slovenci – Aleš Česen, Luka
Lindič in Kamničan Marko
Prezelj.

Obletnica vzpona
na Makalu
Šestega oktobra je minilo
štirideset let, od kar sta Stane Belak - Šrauf in Marjan
Manfreda - Marjon, oba žal
že pokojna, čez južno steno
priplezala na vrh 8463 m visokega Makaluja.
To je bil prvi – takrat še jugoslovanski – »osvojeni«
osemtisočak, ki je po uspehu na Kangbačnu leto dni
prej nakazal, da takrat še Jugoslavija s slovenskimi alpinisti vstopa med svetovne
alpinistične velesile.
Zato bo oktobra odšla v Nepal »jubilejna himalajska
odprava Manang 2015«. Cilji te odprave so ne samo
obuditi spomine na leto
1975, ampak tudi obiskati
Nejčev grob pod Manaslujem, obiskati šolo v Manangu, ki jo je ustanovil
Aleš Kunaver, ki je bil vodja odprave na Makalu 1975,
sodelovati s hrvaško spominsko odpravo pod vodstvom Stipeta Božića, v alpskem slogu priplezati na
katerega od šesttisočakov
skupine Čulu, raziskati in
določiti zanimive alpinistične cilje za bodoče slovenske odprave v tem območju, posneti film o
odpravi in napisati knjigo
o njej, dodatno povezati
Slovenski planinski muzej
z nepalskim planinskim
muzejem v Pokari, dodatno okrepiti sodelovanje
med PZS in FŠ v Ljubljani,
nadaljevati s sodelovanjem
med NMA in PZS in, kar je
tudi zelo pomembno, pomagati ljudem na območjih, ki jih je prizadel
aprilski potres.
Slovenci smo se takrat na to
nesrečo odzvali zelo pozitivno in že takrat priskočili na
pomoč. Vendar se običajno
zgodi, da neposredno ob
nesreči še pomagamo, ko
mine določen čas, pa kar
pozabimo, da ljudje še nekaj časa zelo potrebujejo
pomoč. Zato bodo člani odprave to priložnost izrabili
tudi za pomoč pri treh projektih izgradnje šol, od katerega sta dva slovenska,
eden je pa švedski. Če se bo
zbralo še kaj druge pomoči,
jo bodo tudi osebno nesli
prizadetim.
Od članov odprave Makalu
© 75 se bodo jubilejne odprave, ki jo vodi Viki Grošelj,
udeležili: Janko Ažman, Zoran Bešlin, Danilo Cedilnik
- Den, Ivč Kotnik in Bojan
Pollak. Pridruženih članov
bo pet (zdravnika, snemalec,
predstavnika Fakultete za
šport in PZS), poleg tega pa
še trije spremljevalci, med
katerimi bo tudi novinarka
Planeta TV.

Dnevna soba zaživela
Medgeneracijski center druženja in aktivnosti Dnevna soba ob koncu poletja prav zares zaživel.
Kartini Djalil
Kamnik – Medgeneracijski
center druženja in aktivnosti Dnevna soba, glavni projekt društva Makadam Kamnik, je v tednu pred počitnicami odprl svoja vrata tudi
vsem obiskovalcem.
Center, ki je namenjen druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa vseh
generacij, so v poletnih
dneh krasile risbe otrok 1. c
razreda OŠ Toma Brejca.
Prisotni so se lahko preizkusili v lončarjenju pod vodstvom »sosede« Sande Kürbus in igranju na instrumente »glasbenih inštruktorjev« Izaka in Jerneja. Dva
večera v juliju so potekale
urice meditacije, otroci so
lahko ustvarjali na delavnicah, v času Kamfesta pa je
potekala multivizija popotnika in fotografa Matjaža
Krivica. Vredno ogleda,
morda vas še kdaj povabimo! Ves ta čas pa je bila
Dnevna soba odprta. Dežurni prostovoljci smo vam bili
na voljo za klepet, nasvet,
družbo. Kar nekaj mlajše generacije je prišlo preizkusit
naše skejte, dvorišče in sosednji skejtpark kar vabita k
adrenalinskim poskusom.
Vabile so revije, družabne
igre in prostor sam ¼

Septembra smo se v društvu
odločili, da priskočimo na
pomoč. Tistim, ki jo trenutno najbolj potrebujejo. Ki
nimajo niti strehe nad glavo. Ne toplih oblačil in čevljev, ki bi jim ščitili noge na
dolgih pohodih. Begunci.
Pregnani, izgnani. Mnogokje nezaželeni ¼ A tudi tu
se je izkazala dobra volja,
pripravljenost pomagati tistim, ki to zares potrebujejo.
Z velikim veseljem smo
sprejeli družbo trenerjev in
staršev otrok NK Kamnik,
KUD Kufr, Eve z Anino
zvezdico, članic in članov
KŠD Sandžak, sosedov v
Alpremu in mnogih drugih,
ki se jih je dotaknil klic na
pomoč. Hvala vsem! Zbrano
smo predali društvu Adra,
zdaj na nas čakajo na Primorskem, kjer potrebujejo
hrano, spalne vreče, gorilnike, lonce ¼
Že v pomladnih mesecih
smo začeli sodelovati z NK
Kamnik. Pod budnim očesom prostovoljcev je v prostorih NK Kamnik potekalo
učenje preko projekta (P)ostani dober športnik – pomagaj prijatelju. Tako otroci
predajajo v šoli in drugje
pridobljeno znanje drug
drugemu. S skupnimi močmi smo rešili marsikakšen
matematični problem, ugo-

Prostovoljci Medgeneracijskega centra druženja in
aktivnosti Dnevna soba
tovili, kakšno podnebje nas
pričaka v Mongoliji ¼ Poleg
podaj, ciljanja na gol in drugih nogometnih veščin so se
nogometaši, udeleženi v
projektu, naučili še marsikaj
drugega. In mi, prostovoljci,
z njimi. S projektom v tem
šolskem letu nadaljujemo,
upamo, da tokrat v še boljših učnih pogojih.
V zadnjih dneh smo vrata
centra odprli še nekoliko
bolj na stežaj. Od septembra
naprej nas lahko obiščete od
10. do 18. ure. Prvi četrtek v
mesecu smo imeli prvi sestanek prostovoljcev, energičnih, polnih idej in volje.
Oblikovala se je prijetna

skupinica, kar nekaj pa je še
takih »v prihajanju«, pa tistih, ki so ponudili občasno
pomoč. Veseli nas, da ste se
odzvali v tolikšnem številu!
Prostori MCDA Dnevna
soba bodo v prihodnje odprti tudi otrokom, ki v popoldanskem času želijo urico,
dve ali več preživeti v družbi
sebi enakih in prostovoljcev.
Tu se bodo tudi v prihodnje
odvijale delavnice, srečevale
podporne skupine ¼ skratka, vabljeni na klepet, na
ogled! Dolgčas nam ni, ga
ne poznamo, druži nas dobra volja in odprt pogled v
prihodnost, ki jo tvorimo.
Skupaj!

Veterani na Trdinovem vrhu
Člani Območne zveze veteranov vojne za Slovenijo smo se v letu 2015 udeležili niza prireditev,
največja udeležba pa je bila na rednem letnem zboru, srečanju članstva v Komendi in strokovni
ekskurziji.
Zvonko Cvek
Kamnik – Člani območne
zveze vsako leto obiščemo
enega izmed krajev v Sloveniji, kjer so se odvijali pomembni dogodki iz osamosvojitvene vojne. Letos nas
je pot popeljala na območje,
ki ga pokrivata OZVVS
Novo mesto in Trebnje. Seznanili smo se z aktivnostmi
teritorialne obrambe na Trdinovem vrhu, kjer nas je
pričakala majorka Andreja
Kapušin in nas seznanila s
pomembnostjo te postojanke še v času Jugoslavije, v
času osamosvojitvene vojne
in takoj po njenem koncu
ter pomenu te postojanke
danes. S Trdinovega vrha
smo se spustili v Novo mesto, kjer nas je v vojašnici pričakal poveljnik polkovnik
Vasilije Maraš, ki nam je
razkazal vojašnico in njihov
spominski muzej.
Pot nas je preko Šentruperta, kjer smo si ogledali muzej kozolcev, vodila na Medvedjek, kjer so nas dočakali
predsednik OZVVS Trebnje

Matjaž Malenšek s sodelavci. Seznanili so nas z delovanjem teritorialne obrambe in milice, ki sta na tem
mestu zaustavili tankovsko
kolono, namenjeno preko
Ljubljane na Brnik, en del
pa še naprej do meje z Italijo. Pot oklepnikov JLA, ki je
26. junija 1991 krenila iz
Karlovca proti Dolenjski, je
bila in je še do danes ostala
najbolj razvpita. V bojih in
napadu JLA z letali so padli
tako pripadniki teritorialne
obrambe kot sovražne
vojske, žrtve pa so bile tudi
med civilisti.
Z Medvedjeka smo odšli v
vas Šentlovrenc, kjer smo se
družili s kolegi iz Trebnjega. Srečanje smo izkoristili
tudi za seznanitev prisotnih
z odločitvijo predsedstva
OZVVS Kamnik-Komenda,
da se s 1. oktobrom začne
dvomesečno obdobje kandidiranja za člane predsedstva, nadzornega odbora,
častnega razsodišča, sekretarja in predsednika ter namestnika predsednika.
Vsem navedenim organom

Pot nas je vodila tudi na Medvedjek. / Foto: Milan Kunaj
leta 2016 potečejo mandati.
Vsak član območnega združenja ima pravico predlagati
člane za navedene funkcije,
zato predloge lahko pošljete
na sedež območnega združenja ali po e-pošti zvonko.
cvek@siol.net.
Prijetno druženje smo
zaključili s povabilom, da

se ponovno srečamo 23. oktobra, ko bo pred Domom
kulture Kamnik proslava v
počastitev državnega praznika dneva suverenosti in
odkritja spominskega obeležja v spomin na delovanje
pripadnikov treritorialne
obrambe in policije v času
osamosvojitvene vojne.
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Zanimivosti

Od Bele do Županjih Njiv
V občini Kamnik lahko naštejemo natanko sto dve krajevni imeni, torej prav toliko krajev, ki jih označujemo z rumenimi tablami, in Kamničanka Barbara
Balantič je prav vsa podrobno obdelala in razčlenila v svoji diplomski nalogi, ki čaka tudi na knjižno izdajo.
Jasna Paladin
Kamnik – Devetindvajsetletna Barbara Balantič iz Kamnika se lahko pohvali z
dvema diplomama.
Dvopredmetni študij češkega jezika in književnosti ter
primerjalnega slovanskega
jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
je pred tremi leti najprej
kronala z diplomo na temo
Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen
in izvor, za kar je prejela
Prešernovo nagrado Filozofske fakultete in naziv univ.
dipl. bohemistke, leto dni za
tem pa se je pod mentorstvom doc. dr. Mateja Šeklija lotila še druge diplome na
oddelku za slavistiko katedre za primerjalno slovansko
jezikoslovje na temo Krajevna imena v občini Kamnik.
S študijem še ni opravila, saj
že dela doktorat na praški
univerzi na temo slovanskega jezikoslovja, a še preden
nam bo povedala kaj več o
stari cerkveni slovanščini, ki
se ji posveča zdaj, smo jo – v
luči njenega nedavnega predavanja v dvorani franči-

škanskega samostana, kamor so jo povabili člani
Društva sv. Jakoba Kamnik
– prosili, naj nam pove nekaj zanimivosti o izvoru krajevnih imen na Kamniškem.

Med najstarejša krajevna imena, vezana na
starejšo kolonizacijo med 7. in 13. stoletjem,
sodijo tista, ki poimenujejo stare objekte, vrsto
zemljišča, kakovost tal in vrsto rastlinstva, kot
denimo Golice, Okroglo, Potok, Smrečje,
Stebljevek, Vir, Gradišče, Cirkuše, Podhruška,
Kostanj, Podstudenec ...

V dolini govorijo drugače
kot po hribih
»Imenoslovje me že od nekdaj zanima in za diplomsko
delo sem si želela temo iz
domačega okolja. Zajela
sem celotno območje občine, saj sem želela prikazati
tudi razlike v samem govoru,« Barbara začne najin pogovor, v katerem izžareva
veliko veselje do področja, ki
se mu je posvečala dobro
leto dni.
V tem času je opravila veliko
terenskega dela, pri čemer
se je pogovarjala z domačini, praktično iz vsakega kraja, ki ga omenja. Pogovore z
njimi je tudi posnela in
zgoščenko z zvočnimi napisi priložila diplomski nalogi,
zbrane posnetke pa razdelila
v štiri različne govore: kamniški govor (sodi pod gorenjsko narečje), osrednji
tuhinjski govor, hribovski

Hribovski tuhinjski govor govorijo v zgolj štirih
vaseh, in sicer v Podbregu, Prapročah, Ravnah
in Snoviku. Prav tako v zgolj štirih vaseh
kamniške občine govorijo motniški govor: v
Beli, Motniku, Zajasovniku in Zgornjem
Motniku.

Za čistejše ulice
Kamnik – Če so pasji kakci ob vogalu, je vseeno malo bolje,
kot pa, če so sredi ceste, kjer jih hitreje pohodimo. Vendar
jih tudi ob vogalu ne bi smelo biti. Ne samo zaradi odloka,
pravil, ampak predvsem zaradi higiene, zdravja. Za to onesnaževanje niso krivi psički, ampak njihovi gospodarji, ki ne
opravijo svoje dolžnosti. Verjetno bo potrebno še nekaj
časa, da bodo lastniki psov dojeli – in nato to tudi izvajali –,
da je pobiranje iztrebkov njihovih ljubljenčkov njihova
dolžnost, in ne pasja. Bojan Pollak

Pohod do nekdanje partizanske bolnišnice
Kamniška Bistrica – Člani Kulturno zgodovinskega društva
Triglav jutri, 10. oktobra, pripravljajo pohod do nekdanje partizanske bolnišnice v dolini Kamniške Bele, v kateri je umrl
tudi ameriški pilot Otto Hinds. Grob pilota je že bil obeležen,
a žled pred dvema letoma je poti do tja zaprl. Člani društva
so s prostovoljnim delom poti znova uredili in označili. Zbor
udeležencev bo ob 10. uri na parkirišču za slap Orglice, enourni pohod bo obogatil kulturni program, druženje pa se bo
zaključilo z malico v Kamniški Bistrici. J. P.

Barbara Balantič / Foto: Tine Bregar
tuhinjski govor (oba uvrščamo med vzhodnogorenjska
podnarečja) ter motniški govor, ki pa že sodi pod srednjesavinska narečja.

Motnik po motni vodi,
Sidol po suhem dolu
V nadaljevanju je krajevna
imena zelo podrobno in
strokovno obdelala ter analizirala njihov izvor ter strukturo.
Če se nam pri mnogih krajevnih imenih – denimo
Gozd, Žaga, Vir, Rudnik,

Podstudenec, Županje Njive, Podjelše, Golice, Brezje,
Češnjice, Kostanj, Hruševka, Podhruška, Veliki Hrib,
Soteska, Potok, Srednja vas
in drugi – izvor imena pokaže kot na dlani, pa pri
nekaterih ni več tako.
Šmarca je ime denimo dobila po svetem Mavriciju,
Laniše po lanu, Cirkuše po
prebivalcih ob cerkvi, Stahovica po slovanskem osebnem imenu Stah, Motnik
po motnem potoku, Sidol
po suhem dolu, Buč po ograjenem vodnjaku z izvi-

rom, Tučna po tučni oziroma rodovitni zemlji, Sovinja Peč po osebnem imenu
Sovina, Palovče po Pavloviču oz. sinu nekega Pavla,
Oševek po jelševem gozdu
...
Nekateri kraji so imena dobili po občnih imenih (bister – Bistričica, črn – Črna,
bel – Bela, breg – Podbreg,
gorica – Zagorica, gora –
Podgorje, kamen – Kamnik, krog – Okrog, planina – Velika planina, star –
Stara sela ...), drugi po
osebnih lastnih imenih
(Klemen – Klemenčevo,
Kregar – Kregarjevo, Krivec
– Krivčevo, Marko – Markovo, Pirš – Širševo, Žubej –
Žubejevo, Mekina – Mekinje, Jeran – Jeranovo, Tuhin – Zgornji Tuhinj ...),
svetniških imenih (sveti
Martin – Šmartno) ali po
narodnostnem lastnem
imenu (Lah – Velika Lašna), kar nekaj pa je etimološko še vedno nejasnih
imen (Briše, Kršič, Nevlje,
Laseno, Pšajnovica, Rožično, Vaseno, Zduša ...).

PREŽIVITE KROMPIRJEVE POČITNICE
V NAROČJU KAMNIŠKIH PLANIN
Šolsko leto je v polnem teku, a na veselje šolarjev se že bližajo prvi prosti dnevi. Počitnice so
lepa priložnost za družine, da se skupaj odpravijo na izlete in raziskovanja bližnjih mest, za
vse aktivne turiste pa čas za uživanje v sončnih
jesenskih dnevih. Kamniški turistični ponudniki vas vabijo, da zadnje oktobrske dni preživite
v Kamniku in okolici, kjer za vas pripravljamo
veliko raznovrstnega dogajanja in aktivnosti.
Začetek počitnic, od 23. do 25. oktobra, bo v Kamnik prinesel Dneve odprtih vrat v Srcu Slovenije, ko bodo turistični ponudniki v kamniški občini ob 15-letnici delovanja Razvojnega centra
Srca Slovenije pripravili številne ugodnosti za vse
obiskovalce. Med drugim bo v mestnem jedru izjemoma na predzadnjo soboto v mesecu, 24. oktobra, odprta živilska tržnica Okusi Kamnika-Podeželje in Eko.
Do glavnih turističnih ponudnikov se boste lahko
vse dni počitnic brezplačno zapeljali s kamniškim
turističnim avtobusom Kamnik Bus, ki ga oblečenega v nalepke najlepših kamniških znamenitosti
zlahka prepoznate. Voznik vas bo na vsaki vožnji
razveselil s kuponom, ki ga boste lahko izkoristili
na različnih mestih po Kamniku in okolici.
Z nihalko in prenovljeno sedežnico se lahko popeljete na Veliko planino, ki v vsakem letnem času
ponuja številne možnosti za preživljanje aktivnega prostega časa. V času jesenskih počitnic vam
bodo ob nakupu katerekoli vozovnice podarili
kupon s 50% vrednostjo zneska vozovnice, ki ga
boste lahko izkoristili za kosilo v Gostišču Zeleni
Rob ali v Gostilni Pod žičnico. V jesenske barve
obarvan Arboretum Volčji Potok v času počitnic

pripravlja številne zanimive delavnice in dogodke,
vsak obiskovalec pa bo ob nakupu dnevne vstopnice dobil čebulico tulipana. Terme Snovik,
najvišje ležeče terme v Sloveniji, ponujajo ugodne
večdnevne pakete in zabavno animacijo za odrasle in otroke. V času jesenskih počitnic so za vas
pripravili 10% popust na družinsko vstopnico s
kosilom, paket kopanja s kosilom, vse wellness
storitve (masaže, savne, kozmetične storitve)
in dnevna kosila. Poskrbljeno bo tudi za kulturno
udejstvovanje, saj bodo v času počitnic v Medobčinskem muzeju Kamnik, Rojstni hiši Rudolfa

Poznati je treba tudi
zgodovino
Pri delu si je Barbara pomagala z etimološkim slovarjem, starejšimi zapisi krajevnih imen, literaturo o
ljudskem zemljepisnem izrazju in dognanji jezikoslovcev, a brez poznavanja zgodovine, etnologije in tudi
geografije tu ne gre, priznava. »Včasih je treba preprosto pogledati v naravi in takoj
nam je jasno, od kje izvor
imena izhaja. Veliko pa seveda vedo domačini sami, a
tudi to znanje se počasi izgublja,« ugotavlja in se ob
tem še bolj zaveda, kako veliko delo je s svojo diplomo
pravzaprav opravila.
Barbara je te dni spet na Češkem, kjer se posveča svojemu
doktoratu, še predno pa zaključi tudi ta študij, si diplomsko delo, dopolnjeno z nekaterimi novimi dognanji in
opombami drugih strokovnjakov, želi izdati v knjižni obliki,
s čimer bi kamniška občina
dobila še eno pomembno monografijo, s kakršno se lahko
pohvalijo le redke pri nas.

Maistra in Galeriji Miha Maleša nudili 10% popust na vse vstopnine.
V Zdravilnem gaju Tunjice bodo poskrbeli za
sproščanje in revitalizacijo telesa s 25% popustom na obisk kisikove komore ter 50% popustom za drugo osebo na vodenje po zdravilnem gaju (potrebna je predhodna najava). V
Pubu Pod Skalo v tednu jesenskih počitnic pripravljajo brezplačno pokušino kamniških piv,
hišni prigrizki pa bodo na voljo po promocijskih
cenah. V počitniškem tednu vabijo tudi na otvoritveni koncert nove sezone in tradicionalno zabavo za noč čarovnic. S kuponom dobite tudi brezplačno kavico v Domu v Kamniški Bistrici, v
prijazni kavarni Qbar v nakupovalnem centru
Qlandia pa kavico za samo 1 evro.
Da bo obisk Kamnika še slajši, si pri gostinskih ponudnikih v okolici privoščite jedi Okusi Kamnika.
Z nekaterimi jedmi iz izbora vas bomo v teh dneh
presenetili tudi v Turistično-informativnem
centru.
Zadržite se v Kamniku več dni in odkrijte tudi skrite kotičke kamniških krajev. Izbirate lahko med
številnimi ugodnimi namestitvami, od butičnih
penzionov, hotela in apartmajev, pa do planinskih
koč, hostla in kampov.

Vabljeni v naročje kamniških planin,
ne bo vam žal!

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
Glavni trg 2, Kamnik
Tel: 01/831 82 50
tic@kamnik-tourism.si
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Prireditve
Prireditve v oktobru
Koledar prireditev pripravlja: Turistično-informacijski center Kamnik,
tel: 01 831 82 50, tic@kamnik-tourism.si

KIKŠTARTER

Petek in sobota, 9. in 10. oktobra
Startup Weekend Kamnik
Samo en konec tedna je potreben, da uresničiš svojo podjetniško idejo! Število mest omejeno, obvezna prijava na kik-starter@kotlovnica.si

Torek, 20. oktobra, ob 10. uri
Delavnica Wordpress
Število mest je omejeno, obvezna prijava na kik-starter@kotlovnica.si

BUDNARJEVA DOMAČIJA

Nedelja, 11. oktobra, od 14. ure dalje
Čipkarsko popoldne
Razstava, prikaz klekljanja in kratek kulturni program. Organizator:
Klekljarsko društvo Veronike iz Nevelj
TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ

Sobota, 10. oktobra, od 15. ure dalje in nedelja,
11. oktobra, od 10. ure dalje na Gori pri sv. Miklavžu
Prikaz starih kmečkih opravil

Sreda, 21. oktobra, od 16. do 19. ure
Brezplačni arhitekturni nasveti
Prijave na: http://arhnasvet.si/svetovalnica/
HIŠA KERAMIKE

Oktobra in novembra ob ponedeljkih in torkih od
17. ure do 18.30 v Hiši keramike
Tečaji lončarstva in keramike za otroke
Tečaji obsegajo štiri srečanja in potekajo v majhnih skupinah. Vpis do
zapolnitve mest neposredno v Hiši keramike in na telefon 041 662 446.

Delavnica izdelave
Waldorfskih punčk
Jasna Paladin
Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik pripravljajo delavnico izdelave
Waldorfskih punčk, ki bo potekala od ponedeljka, 12. oktobra, do petka, 16. oktobra,
med 18. uro in 19.30. »V času
delavnice se bo skozi vaše
roke počasi izoblikovala
punčka, katere življenje jim
bo vdihnil vaš otrok. Narejene
so s posebno filozofijo in iz
popolnoma naravnih materi-

Prikazali bodo: striženje ovac, stiskanje mošta, izdelavo košev, viter,
metel, ličkanje koruze in žganjekuho. Mogoče bo poskusiti tudi jagenjčka na žaru in kostanj. Možnost nakupa sira in domačih dobrot. V
nedeljo popoldne vas bo zabavala Skupina Špica.

Tečaj Foto kluba Kamnik
Kamnik – V Foto klubu Kamnik bodo med 15. in 17. oktobrom izvedli fotografski tečaj za tiste ljubitelje fotografije, ki bi se radi naučili kaj več.
Tečaj, ki bo potekal v prostorih kluba v stavbi Doma kulture Kamnik, bo praktično
obarvan s poudarkom na
uporabni fotografiji. Predavanja bo vodil profesionalni fotograf Klemen Brumec, udeležencem pa bo predstavil
delček teorije, funkcije fotoaparatov, opremo, izbor in obdelavo fotografij, različne
kompozicije, tehnike ... fotografiralo se bo tudi na terenu.
Fotografska oprema je obvezna; če je sila, bodo člani kluba kakšen kos tudi posodili.
Prijave zbirajo na: info@
fotoklub-kamnik. J. P.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 14. oktobra, ob 18. uri, grad Zaprice
Koncert plesnih skladb renesanse in baroka Seconda Volta
Glasbena šola Vič-Rudnik (v okviru tedna otroka)

Četrtek, 15. oktobra, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Zadnje javno vodstvo po razstavi Zarisane izpovedi –
slikarstvo Dušana Lipovca
Vodila bo vodila Saša Bučan.

Sreda, 21. oktobra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Portret dr. Frana Rosina, Maistrovega sodobnika
Maistrov večer – pogovor z dr. Alenko Šelih in dr. Andrejem Rosino
Pogovor bo vodila Alenka Juvan.

Četrtek, 22. oktobra, ob 18. uri, grad Zaprice
Odprtje stalne razstave Zgodbe na kamnu – lapidarij
kamniškega muzeja
Vodja projekta Janja Železnikar.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Sreda, 14. oktobra, ob 19. uri v Knjižnici Komenda
Predavanje Smrt in žalovanje
Psihologinja Damjana Dodič bo spregovorila, kako otroci doživljajo
žalovanje.

Torek, 20. oktobra, ob 19. uri v dvorani Knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik
Janez Ivan Novak: Kako temno je pred svitom (pogovor o
knjigi)
Knjiga opisuje življenjsko pot na videz brezupnega alkoholika.

Sreda, 21. oktobra, ob 19. uri v dvorani Knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik
Potopisno predavanje Kamerun, Gabon in Sao Tome e Principe
Predava Peter Močnik. V sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik.
DOM KULTURE KAMNIK

Torek, 13. oktobra, ob 20. uri v Klubu Kino dom
Večer črne komedije
Nastopajo: Gašper Bergant, Jernej Celec in Aleš Sečnik. Abonma
stand up in za izven. Vstopnina 5 evrov.

Petek, 16. oktobra, ob 19. uri v Veliki dvorani DKK
Srečanje ljudskih pevcev in godcev
Organizator: Ljudske pevke Predice, vstopnina: 5 evrov
MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA

Petek, 9. oktobra, ob 21. uri
Otvoritveni koncert sezone: Zmelkoow in Deck Janiels
Vstopnina: 10 evrov na dan koncerta

Torek, 13. oktobra, ob 17.30
Brezplačna delavnica kuhanja čili omake
Petek, 16. oktobra, ob 21.00
Ewok in New Wave Syria
Elektronka live, vstopnina: 3 evre

Torek, 20. oktobra, ob 17. uri
Delavnica fizičnega gledališča: »Najprej not pol pa vn«
Sreda, 21. oktobra, ob 17.30
Delavnica lučne tehnike
Prijave na: info@kotlovnica.si

Petek, 23. oktobra ob 21. uri
Klubski Maraton Radia Študent 2015: Haiku Garden in
Muzikačaka

alov. Posebne so zaradi svojega obraza, ki je minimalističen in ne odraža posebnih
čustev, tako ima otrok možnost, da je njihova punčka
vesela, žalostna, zaskrbljena,
tiha, glasna ¼ karkoli pravzaprav želi,« vabijo v knjižnico.
Delavnico bo vodila Alenka
Mele, prijave pa zbirajo v čitalnici knjižnice ali po telefonu št. 01 320 55 83. Število
mest je omejeno, udeležba je
brezplačna, s seboj prinesite
le osnovni šiviljski pribor.

Mamut v naših krajih
Kamničan Danijel Bezek je pred kratkim izdal knjigo Mamut v naših krajih, prvič pa jo je bralcem
predstavil v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v torek, 22. septembra.
Bojana Klemenc
Kamnik – Knjiga je posvečena najpomembnejši paleontološki najdbi na kamniškem območju, a hkrati tudi
dragoceno pričevanje o ljudeh in času najdbe okostja
mamuta v Nevljah. Danijel
Bezek že dolga leta raziskuje potek dogajanja okrog odkritja znamenitega okostja
pred 77 leti, saj je najdba
takrat pritegnila veliko pozornosti, povezana pa je bila
tudi z več peripetijami. Izkopavanje največjega pleistocenskega sesalca, ki še danes velja za edinstveno najdbo v slovenskem prostoru, je
bilo zahtevno v vseh pogledih. Osrednji del knjige je
seveda namenjen neveljskemu mamutu od odkritja do
postavitve okostja v muzeju,
dodano pa je še nekaj več informacij o življenju mamutov in najnovejših odkritij
fosilov v Tunjiškem gričevju
in Kamniško-Savinjskih Alpah, o katerih so na koncu
predstavitve knjige spregovorili tudi Edo Grmšek, Tomaž Hitij in Jure Žalohar.
Danijel Bezek pravi, da je s
knjigo želel pokazati, kako je

Danijel Bezek v pogovoru z Urško Pipan kamniškim bralcem predstavlja svojo knjigo
Mamut v naših krajih.
Kamnik z okolico tako za laično kot strokovno javnost še
kako »vroča točka« za fosile v
svetovnem merilu, a ne zadostno podprta s strani lokalne skupnosti. Z razstavo avtorja knjige o neveljskem
mamutu v neveljski osnovni
šoli je bil storjen prvi korak,
obenem pa Danijel Bezek

spominja še na nedokončan
dogovor o lokaciji postavitve
kipa mamuta kiparja Mihe
Kača ter dodaja: »Zgodba o
neveljskem mamutu je odprta. Na podlagi odlične raziskave ob odkritju skeleta –
od najdene klinice kamenodobnih lovcev ter iz plasti
sedimentov so prišli do oce-

ne, da je neveljski mamut
živel okoli 20 tisoč let pr. n.
št. Danes obstajajo bolj zanesljive metode za določanje
starosti, npr. radioaktivna
metoda C14. Tako bi lahko z
bolj objektivno natančnostjo
izvedeli dejansko starost v
Nevljah najdenih fosilov mamuta.«
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Zahvale, zanimivosti

Ob vhodu v Dom starejših občanov Kamnik nas
sprejme receptorka Barbara, znana kot velika
ljubiteljica jam in planin. Povod za najin klepet je
bila knjiga pesmi, ki jo je izdala pred kratkim.

Kamnik – Začela sva z nje
nim raziskovanjem globokih
brezen. »Prvega maja 2010
sem bila prvič v jami, in sicer
v Kamniški jami v Zeleni
ških špicah. To me je tako
prevzelo, da sem se pridruži
la članom Društva za razi
skovanje jam Simon Robič
Domžale. Najgloblje sem se
doslej spustila v Veliko lede
no jamo na območju Parada
na, kjer sem dosegla globino
700 m. Obiskala sem tudi
tri jame na otoku Samar na
Filipinih. Raziskala sem tudi
Osoletovo jamo nad Morav
čami. Sicer pa jamarjenje že
zdavnaj ni več domena moš
kih,« mi pripoveduje Barba
ra Vrhovnik Burja, sodelavka
v Domu starejših občanov.
Zakaj se tako rada spušča v
globoka brezna? Pravi, da se
tako odlično razgiba in spro
sti. Sicer pa se rada poda tudi
v hribe, saj je prehodila že
vse kamniške vrhove, na
Grintovcu je bila že več kot
30krat.
Pred kratkim je izdala tudi
prvo knjigo pesmi. »Že kot

Foto: Franc Svetelj

Franc Svetelj

Barbara Vrhovnik Burja
14letnica sem začela pisati,
najraje pišem potopise, sem
jih že nekaj objavila. Želja,
da bi napisala knjigo, se mi
je pred kratkim izpolnila.«
V samozaložbi je izdala
knjigo z naslovom Pesmi. V
njej je zbranih več kot sto
pesmi, ki jih je razvrstila v
skupine Moj dom, Pod zem
ljo, V gorah, Ljubezenske in
Želje. Pesmi je posvetila živ
ljenju v domu starejših, svo
jemu doživljanju v jamah in
planinah in rojstnim Tunji
cam. Sedaj namreč živi v Čr
nem grabnu, v Krašnji.

Cesta ni igrišče
Darja Habjan, Barbara
Spruk Golob
Kamnik – Pešci kot udele
ženci v cestnem prometu
spadajo med najbolj ogrože
ne prometne udeležence.
Pogosto so žrtve nesreč za
radi neustreznega ravnanja
voznikov motornih vozil
(vožnja z neprilagojeno hit
rostjo, vožnja pod vplivom
alkohola ...). Zanemariti pa
ne smemo niti nesreč, ki se
zgodijo zaradi napak ali ne
ustreznega ravnanja pešcev.
Zato je v torek, 29. sep
tembra, učence 1. a in 1. b
razreda Osnovne šole Frana
Albrehta obiskal policist Du
šan Trivić. Učencem je v ra
zredu spregovoril o varnosti
v prometu. Pri tem je upora

bil slikovni material (prome
tni znaki). Opozoril jih je na
pomen vsakodnevnega no
šenja rumene rutice. Ni iz
pustil niti napotkov o varni
hoji in pravilnem prečkanju
ceste posameznega učenca
in skupine. Vsa prometna
pravila za pešce so učenci
preizkusili še v praksi. Sku
paj smo odšli do prehoda za
pešce, ki so ga učenci ob
dvignjeni roki prečkali posa
mično. Seveda niso pozabili
pogledati levo, desno, levo in
na sredini ceste ponovno
desno. Policist nam je pri se
maforju razložil tudi, kako
prečkamo cesto kot skupina.
Učenci so zavzeto sodelovali
in obljubili, da bodo upošte
vali vsa pravila varnega ob
našanja v prometu.

Za zaposljivost hendikepiranih
V zavodu CIRIUS so zadovoljni z rezultati pred kratkim končanega Programa dodatnega usposabljanja
mlajših odraslih, s katerim so gibalno oviranim mladostnikom pomagali do novih znanj, s katerimi se
bodo lažje vklopili v družbo ali si poiskali zaposlitev.
Aleš Senožetnik
Kamnik – Program, ki sta ga
financirala Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport ter Evropski socialni
sklad, je namenjen mlado
stnikom s hujšimi oblikami
gibalne oviranosti, ki počasi
zaključujejo svoje izobraže
vanje in bivanje v zavodu ter
vstopajo v odraslo dobo živ
ljenja.
V program je bilo vključe
nih 42 mladih, ki so svoje
znanje in veščine pridobiva
li v devetih tematsko ločenih
modulih, ki so bili usmerje
ni v pridobivanje znanj, ki
so v današnji družbi najbolj
zaželena oz. iskana. Upo
rabniki so tako izpopolnje
vali veščine eopismenjeva
nja, socialnega podjetništva,
multimedijskih veščin, izde
lave spletnih strani in dru
gih. Glavni namen progra

ma je bil pomagati mlado
stnikom k uspešni vključitvi
v širšo družbo in pri uspe
šnem iskanju dela, zaveda
joč se dejstva, da je zaradi
hudih oblik fizične ovira
nosti pri večini hendikepira
nih zaposlitev težko doseg
ljiva.
V programu je sodeloval
tudi Nino Raković, ki je že v
preteklosti nase opozoril z
odličnimi fotografijami, ki
jih je predstavljal tudi na fo
tografskih razstavah. Tokrat
pa je v okviru programa sku
paj z Jasminom Korbarjem
vzpostavil internetno stran
pod2kotom.si, preko katere
lahko vsak postane soupo
rabnik njegovih fotografij,
Nino, ki je zaradi bolezni
prikovan na invalidski vozi
ček, pa lahko na ta način ne
kaj zasluži.
Z rezultati programa uspo
sabljanja so zadovoljni tudi

Mali oglasi

V programu je sodeloval tudi Nino Raković.
v CIRIUSu. Kot je povedal
direktor Goran Pavlič, so us
peli vzbuditi precej zanima
nja javnosti, v okviru progra
ma pa so uporabniki spoz

nali različne poklice ter na
ta način mladim osebam z
gibalno oviranostjo približa
li različne možnosti aktivne
ga in kvalitetnega življenja.

ZAHVALA

Našel sem (poročni?) prstan z vgraviranim
zapisom “28/6 2014 - MAJA”. Lastnik/lastnica dobi
informacije na 041 694 537.
Oddam opremljeno oskrbovano stanovanje 41m2
v Kamniku, zraven Doma upokojencev. 031 867 179

www.pogrebnik.si
V SPOMIN
19. oktobra 2015 je minilo leto
dni, odkar nas je zapustil naš
dragi mož, oči, dedi

Miroslav
Bogdanoski

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)
V 79. letu se je mirno poslovil naš dragi mož, oče, ata,
praded, brat in stric

Ladislav Mihelič
Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in
sodelavcem za izrečena sožalja, sveče, cvetje, darovane
maše. Hvala lepa Slovenskemu oktetu, Tunjiškemu ok
tetu in tunjiškemu cerkvenemu pevskemu zboru za pes
mi slovesa, župnikoma Luki Demšarju in vnuku Juretu
Koželju ter kaplanu Marku Mohorju Stegnarju za mašo
zadušnico. Hvala vsem, ki ste mu stali ob strani ter ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi

Odšel si tiho od nas, a v srcu nosimo tvoj glas, ostala je
praznina in bolečina. Pogrešamo te!
Vsi tvoji

ZAHVALA
Ni več smeha ne veselja, le
neizmerna bolečina je ostala.

ZAHVALA
V 78. letu starosti je umrl

Stanislav
Kemperl
po domače Ukanov Stane
iz Zg. Stranj
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sose
dom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter
spremstvo na njegovi zadnji poti. Lepa hvala tudi Tone
tu Gradišku za njegovo pomoč. Iskreno se zahvaljujemo
osebju Doma starejših občanov Kamnik za nego in po
moč v času njegovega bivanja v domu. Hvala tudi pevcem
in patru Lavrenciju za opravljen obred.
Vsi njegovi

Prometna pravila so učenci preizkusili tudi v praksi.

Foto: Aleš Senožetnik

Barbara, prijazna
receptorka

V 63. letu nas je po hudi bolezni
zapustila draga žena, mami,
babi, sestra in teta

Antonija Rems
roj. Mali, iz Žal nad Kamnikom

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom,
prijateljem in sodelavcem za nesebično pomoč, darova
no cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste našo drago Tončko
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se g. žup
niku za opravljen obred, govornici Vladki, pevcem za
zapete žalostinke in harmonikašu Danilu za pesem slo
vesa. V mislih bo ostala vedno z nami.
Žalujoči vsi njeni
September 2015
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Planina v rokah bajtarjev

Nagelj se poslavlja
Narodno-zabavni ansambel Nagelj izpod
kamniških planin v soboto, 17. oktobra 2015, v
Športni dvorani Kamnik ob 19. uri pripravlja
poslovilni koncert ob svojem skoraj 30-letnem
zelo uspešnem delovanju na področju narodnozabavne glasbe.
Alenka Brun
Kamnik – Začetki ansambla
Nagelj segajo v leto 1984, za
uradni začetek pa šteje leto
1987. Zato lahko v bistvu rečemo, da se ansambel poslavlja ob okrogli obletnici.
Priljubljeni in znani ansambel je v vseh teh letih izdal
deset zgoščenk in enajst kaset, ustvaril pa tudi svojevrsten zven, saj je v glasbo
oziroma pesmi vnesel jodlanje, kar so poslušalci odlično sprejeli. Njegovi člani so
prepotovali dobršen del
Evrope, gostovali tudi v
Ameriki in Kanadi ter v daljni Indoneziji, na otoku Bali.
Najbolj prepoznavne pesmi
ansambla Nagelj so Planinski
krst, Pastir je kralj planin, Narodne noše, Na Triglav, Bodi
z mano; uspešnice pa so postale tudi druge. Ansambel je
do danes prejel lepo število
nagrad in priznanj, med drugimi priznanje za © naj vižo
stoletja© leta 2000 v Celju, za
skladbo Planinski krst.
V vsem tem obdobju je Nagelj uspešno vodil harmonikar Stanko Kregar.
Zaupal nam je, da je slovo
zelo težko, da pa si omenjeni koncert zaslužijo predvsem prijatelji in oboževalci
ansambla, njihovi dolgoletni podporniki in sponzorji.
Obenem pa se kot vodja
zahvaljuje vsem, ki so v ansamblu na kakršenkoli način sodelovali, in vsem, ki še
sodelujejo. To so poleg njega trenutno še basist Marjan
Spruk, kitarist Bojan Groz-

Pastirji in živina so pašnike že zapustili, a Velika planina tudi pozimi ne bo samevala. S predajo ključa
so jo pastirji zaupali bajtarjem, letošnji bajtarski praznik pa je bil v znamenju že 85-letnice PD Bajtar.

nik in pevca Klavdija Kenk
ter Gašper Šarc.
K uspehu ansambla pa so
pripomogli še sicer dolgoletna pevka in pevec Brigita
Vrhovnik Dorič ter Branko
Jagodic, kitarista Tone
Sušnik in Bojan Urbanija,
pevka Julija Avbelj, dolgoletni, žal že pokojni basist
Brane Lukan ter za kratek
čas tudi basista Andrej Bernot, Janez Avbelj in pevka
Mojca Pogačnik.
Iskreno pa se ansambel zahvaljuje tudi vsem piscem besedil in ustvarjalcem glasbe,
tonskim mojstrom, s katerimi je v vseh teh letih sodeloval, in pa seveda družinam.
Ansambelj Nagelj tako vabi
na poslovilni koncert v Športno dvorano Kamnik naslednjo soboto, 17. oktobra, ob
19. uri. Na njem boste prisluhnili kar pestremu izboru
glasbenih gostov: ansamblom Pogum, Galop, Leteči
muzikanti, Svetlin, Domačinom, Veselim svatom, Šenturškemu oktetu, pevcu Patriku
Jagodicu, harmonikarskemu
orkestru Vodlan, Mestni godbi Kamnik in pa Andreju Šifrerju. Nastopila bo tudi
Folklorna skupina Kamnik.
Seveda boste lahko zaploskali
tudi ansamblu Nagelj, prisotni bodo tudi njegovi bivši člani. Scenarij za poslovilni koncert so zaupali Francu Pestotniku Podokničarju, ki bo na
glasbeni večer skrbel še za
vezni tekst – da bo vse potekalo tako, kot je treba. Po koncertu pa bo prisotne zabaval
ansambel Pogum.

Ključ planine je Hermanu Benčanu (v družbi Helene
Plahuta) predal Andrej Potočnik.

Jasna Paladin
Velika planina – Čeprav se je
prva oktobrska sobota, s katero se na Veliki planini že
tradicionalno začenja sezona bajtarjev, začela z dežjem, obiskovalcev v Velikem
stanu ni manjkalo.
Po bajtarski himni in uvodnem nagovoru bajtarskega
župana Hermana Benčana
je besedo prevzela Helena
Plahuta in zbranim predstavila zgodovino bajtarstva na
planini in številne aktivnosti
društva. Že vse od leta 1961
pripravljajo koledovanja, od
leta 1964 prvomajski turni
smuk in bajtarski golaž, od
leta 1974 pustni smuk in od
leta 1990 Miholov pohod na
Kokrsko sedlo, poleg tega pa
še čistilne akcije, izlete, piknike ... »Tako deluje naše
društvo, ki je lani oktobra
vstopilo že v 85. sezono.
Svoje dejavnosti bomo ohranjali še naprej in sodelovali
s pašno skupnostjo, pastirji,
kmeti, družbo Velika planina in gostinci na planini.
Želimo, da Velika planina
ostane biser, ki ga moramo

ohraniti bodočim rodovom,« je izpostavila Helena
Plahuta in vse povabila v
društvo, katerega člani se
vsako prvo sredo v mesecu
srečujejo pri Planinskem
orlu v Stahovici.
V imenu pastirjev je ključ
planine bajtarskemu županu predal predsednik Pašne
skupnosti Mala planina Andrej Potočnik, bajtarji pa so
ob tem obljubili, da bodo za
planino lepo skrbeli in jo
spomladi spet urejeno predali pastirjem nazaj. Zbrane
je nagovoril tudi župan Marjan Šarec, sledila je podelitev značk (dve redni, štiri
srebrne, sedem zlatih in tri
značke z diamantom), zahval in diplom, temu pa še
blagoslov bajtarskega golaža, ki so ga opravili člani
© bajtarskega farovža© .

Uredili dostop do Vetrnic
Še pred slovesnostjo pa so
bajtarji svojo sezono začeli z
uradnim odprtjem na novo
urejene varne poti v jami
Mala in Velika Vetrnica.
Uredili so jo člani in marka-

Tudi letos ni šlo brez bajtarskega golaža, takole so ga prvi
poskusili člani © bajtarskega farovža© .

Člani in markacisti PD Bajtar in PD Kamnik Vinko Poličnik,
Rajko Balantič, Lojze Pirnat in Zdravko Bodlaj na urejeni
poti v Vetrnice
cisti Planinskega društva
Bajtar in Planinskega
društva Kamnik.
»V dogovorih s predsednikom Agrarne skupnosti Velika planina Edom Komatarjem smo dosegli, da nam
je ves potrebni les – približno 110 tekočih metrov macesnovega lesa – brezplačno prispevala agrarna skupnost, ki ga je posekala in
pripeljala v dolino. Uspešno smo kandidirali na občinskem razpisu, kjer smo

prejeli 300 evrov, prav toliko je prispevala tudi družba
Velika planina. V delovnih
akcijah smo sodelovali: Rajko Balantič, Zdravko Bodlaj, Anton Kemperl, Slavko
Petek, Miro Uršič, Robi Cerar, Lojze Pirnat, Brane
Koprivnikar in Vinko Poličnik. Opravili so 210 ur prostovoljnega dela. Vsi smo
pokazali, da prostovoljstvo
med bajtarji še živi,« je
novo pridobitev predstavil
Vinko Poličnik.

www.208energy.com/si-si

PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO Z
NOVIM PEUGEOTOM 208.

Poslovilni koncert

ŽE ZA 99 EUR*.

V soboto 17. oktobra ob 19. uri
V ŠPORTNI DVORANI KAMNIK

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / KOVINSKA BARVA / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

Gostje:

voditelj in scenarist: FRANC PESTOTNIK PODOKNIÈAR
Prodaja vstopnic:
STANE 041 535 583, TRGOVINA MARIJA MOSTE,
BIFE MEGI KRIŽ, BISTRO PRI PETRU STAHOVICA,
GOSTIŠÈE URŠIÈ ZAGORICA, TIC KAMNIK,
PINOCCHIO BAR SREDNJA VAS, SREÈO 041 591 660
CVETLIÈARNA TULPA (TuŠ CENTER MENGEŠ,
MEDIA DOM KAMNIK, PAPIRNICA LIPA PRESERJE

PO KONCERTU ZABAVA Z ANSAMBLOM POGUM

Ponudba velja za peugeot 208 Active 1,2 z avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo ter večfunkcijskim zaslonom na dotiki. Ponudba je veljavna do 31. 12. 2015. Primer informativnega izračuna
finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Active (1,2 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.869 EUR; mesečni obrok je 99 EUR pri 28,73 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok
37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22 .07. 2015 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve financiranja znašajo 0 %; skupna letna obrestna
mera je 0%; financirana vrednost 9.884 EUR; skupni znesek za plačilo 13.869 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ KAMNIK, KREGARJEVO 19, STAHOVICA

ans, POGUM
ŠENTURŠKI OKTET
ans, GALOP
PATRIK JAGODIC
ans, LETEÈI MUZIKANTI
ANDREJ ŠIFRER
ans, SVETLIN
FOLKLORNA SKUPINA KAMNIK
ans, DOMAÈINI
MESTNA GODBA KAMNIK
ans, VESELI SVATJE
HARMONIKARJI VODLAN
KONDRAD PIŽORN KONDI
in BIVŠI ÈLANI ans. NAGELJ

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.

NOVI PEUGEOT 208
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