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vabi k vpisu otroke starosti od  
3. leta dalje ter odrasle v tečaj  
baleta za odrasle. Poučuje  
Ana Trojnar, Royal Academy 
of Dance Registered Teacher. 

Dom kulture Kamnik in  
Kulturni dom Radomlje 
www.baletnasola-ana.si  
balet.kamnik@gmail.com 
tel. št.: 04088562
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Japljeva 4
1240 Kamnik

M: 041 553 711
 T: 01  831 73 60

 E: itadar100@gmail.com                       www.ita-jezikovnasola.com

TEČA JI TUJIH JEZIKOV V ŠOLSKEM LETU 2021 / 2022   

PREVA JANJE IN LEKTORIRANJE

Naša odlika so kakovost, individualen pristop in male skupine!

TEČA JI TUJIH JEZIKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022   
 SODELUJEJO »NATIVE SPEAKER« UČITELJI

KREPITEV SAMOZAVESTI V POGOVORU IN JAVNEM NASTOPANJU
POMOČ PRI ŠOLSKI SNOVI, PRIPRAVAH NA MATURO IN NA MEDNARODNE IZPITE

Začetek tečajev za prve skupine 20. 9. 2021, prej po dogovoru.
Vpis vsak delovnik od 14. do 19. ure, od 6. 9. 2021.

Tečajnike vpisujemo tudi med šolskim letom.

PREVA JANJE IN LEKTORIRANJE

Ča so pis ob či ne Kamnik, 3. septembra 2021, leto 6, šte vil ka 15

Jasna Paladin

Kamnik – V ponedeljek, 9. 
avgusta, je bil za občino Ka
mnik res velik dan, saj je 
župan Matej Slapar podpisal 
težko pričakovano pogodbo 
z izbranim izvajalcem, pod
jetjem Kolektor Koling, ki 
bo v Kamniku zgradil novo 
stavbo Osnovne šole Frana 
Albrehta, ki bo zamenjala 
obstoječo potresno in požar
no ogroženo.
Nekaj ur pred podpisom po
godbe je župan podpisal tudi 
pogodbo za posojilo s SKB 
banko; ne gre namreč le za 
res velik in zelo zahteven 
projekt, ampak tudi zelo 
drag. Občina se bo zadolžila 
za 12.250.000 evrov, od tega 
bodo 10,4 milijona evrov pri
dobili v letu 2021, preostali 
znesek pa do konca investici
je. Občina ima v posebnem 
proračunskem skladu za 
gradnjo šole že zagotovljene 
štiri milijone evrov, 2,3 mili
jona evrov pa bodo prejeli 
tudi od države.
»Projekt gradnje nove šole 
ima že res dolgo brado, saj 
sega v leto 2007. V teh pet
najstih letih se je zgodilo 
marsikaj; projekt smo spre
minjali, dobili tri gradbena 
dovoljenja, lani smo ga raci
onalizirali, da smo še nekaj 
prihranili, a pomembno je, 
da smo zdaj na cilju oziro
ma tik pred začetkom grad
nje. Gledati naprej in stre
meti k napredku je temelj 
naše vizije. Cilj pa ta, da je 
nujno treba urediti novo 
šolo v čim krajšem možnem 
času ter kvalitetno in stro
kovno pristopiti k izgradnji, 
saj je že v tem šolskem letu 
premalo prostora za ustre
zno izvajanje učnega proce
sa,« je povedal župan Matej 
Slapar in poudaril, da gre za 

projekt celega Kamnika, 
treh županov (začel ga je že 
Anton Tone Smolnikar, na
daljeval pa Marjan Šarec) in 
treh občinskih svetov, ki so 
prav vsi vseskozi projekt 
podpirali.
Da je gradnja nove šole nuj
na, se v Kamniku strinjajo 
že petnajst let. Leta 2007 so 
namreč izdelali projekt za 
obnovo obeh mestnih šol, 
ki stojita ena ob drugi, grad
njo nove športne dvorane in 
ureditev parkirišč, igrišč in 
drugih skupnih površin. V 
tem času so že zgradili novo 
OŠ Toma Brejca, OŠ Frana 
Albrehta pa je na vrsto priš
la sedaj, čeprav so pogoji za 
poučevanje in šolanje v njej 

že dolgo izredno slabi. Tudi 
prostora je že premalo.
»Današnji podpis pogodbe je 
majhen korak za izvajalca in 
res velik za investitorja, Ob
čino Kamnik, vsekakor pa se 
začetka gradnje najbolj vese
limo učenci, starši in zapo
sleni na šoli, čeprav nas bo
sta zaradi gradnje čakali dve 
res naporni šolski leti. Ob 
šoli bo gradbišče, del obstoje
če šolske stavbe pa bo tudi 
porušen. Pouk bomo še na
prej izvajali v sicer premajhni 
in predvsem problematični 
šolski stavbi tako z vidika po
žarne kot potresne varnosti. 
Učenci 4. in 5. razreda matič
ne šole bodo k pouku priha
jali v učne prostore pri žu

pnišču na Šutni. A po
membno je, da se del seda
njih in predvsem prihodnjih 
generacij lahko veseli varnih 
in sodobnih učnih prosto
rov,« je povedal ravnatelj OŠ 
Frana Albrehta Rafko Lah.
Levji delež pri racionalizaciji 
projekta (ki je stroške poce
nila za dva milijona evrov) 
nosi podžupan Bogdan Po
gačar, ki je tudi vodja pro
jekta s strani Občine Ka
mnik in je zadnje leto res 
intenzivno sodeloval s pro
jektantom Primožem Hoče
varjem. Ta je izdelal načrt za 
objekt, ki ga bo dnevno obi
skovalo približno 750 učen
cev in zaposlenih. 

Pogodba za gradnjo 
šole je podpisana
Težko pričakovana gradnja nove stavbe Osnovne šole Frana Albrehta se bo kmalu začela. Pogodba  
z izvajalcem je podpisana, prav tako pogodba z banko za posojilo, počakati je treba le še na izbiro 
nadzornikov. Razpis za izbiro nadzora je po pritožbi neizbranega ponudnika namreč v revizijskem 
postopku.

Pogodbo sta podpisala župan Matej Slapar in direktor prodaje pri družbi Kolektor Koling 
mag. Marko Trampuž, podpisa pa se je gotovo najbolj razveselil ravnatelj šole Rafko Lah 
(na levi). / Foto: Jasna Paladin
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AKTUALNO

Jama Kofce je očiščena
Člani Jamarskega kluba Ka-
mnik so nadaljevali čiščenje 
jame Kofce na Veliki planini 
in iz nje izvlekli vse smeti, ki 
zdaj ne ogrožajo več podze-
meljske vode.

stran 5

ZANIMIVOSTI

Na Lipovcu kuhajo 
oglje
Člani Društva oglarjev in če-
belarjev Lipovec so konec 
avgusta že petindvajseto 
leto zapored prižgali oglar-
sko kopo.

stran 21
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Vpis:
031 226 205

info@skalar.pro
www.skalar.pro

Razvijamo 
veselje 

do glasbe!

E
N

TR
AT

A 
D

.O
.O

.,
 M

IK
LA

VČ
IČ

E
VA

 U
LI

C
A 

1
A

, 
K

AM
N

IKKamnik praznuje  
50. Dneve narodnih noš  

in oblačilne dediščine
od 9. do 16. strani
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KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201 42 00, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 14.000 izvodov, tokratna 
številka je izšla v nakladi 31.000 izvodov, brezplačno jo prejmejo vsa gospodinjstva 
v Občini Kamnik, priložena je tudi Gorenjskemu glasu. Tisk: Delo, d.o.o, Tiskarsko 
središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2021 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 17. septembra 2021, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 9. septembra 2021.

OBČINA KAMNIK 

objavlja JAVNI RAZPIS za

dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva za naslednje oblike pomoči: 

1.  Pospeševanje zaposlovanja
2.  Sofinanciranje zaščite patentov in licenc
3.  Sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru
4.  Sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah
5.  Spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si, in sicer od 3. septembra 2021 
dalje.

Dodatne informacije lahko dobite pri Katarini Ščetinin na  
telefonski številki 01/831 81 27 ali po elektronski pošti:  
katarina.scetinin@kamnik.si. 

Matej Slapar l.r.
ŽUPAN
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
ima približno štiristo kilo-
metrov občinskih cest in jav-
nih poti in (pre)številne so v 
zelo slabem stanju, sploh v 
višje ležečih predelih, kjer je 
veliko cest še makadamskih. 
Neasfaltiranih cest je v obči-
ni še približno devetdeset.
»Makadamske javne poti in 
lokalne ceste bomo asfaltira-
li glede na prioritete, ki smo 
jih prejeli od posameznih 
krajevnih skupnosti občine 
Kamnik. Asfaltirali bomo 
kar trinajst odsekov maka-
damskih javnih poti in lo-
kalnih cest – mislim, da naj-
več v zgodovini občine –, 
naš cilj pa je predvsem 
zmanjšanje stroškov vzdrže-
vanja na hribovitih delih in 
na delih cest, ki še niso as-
faltirane. Pogodbena vred-
nost vseh investicij znaša 
535.524,77 evra. S pogajanji 
smo cene občutno znižali,« 
je zadovoljen župan Matej 
Slapar, ki je poudaril, da so 
povpraševanje poslali trinaj-
stim gradbenim podjetjem. 
Približno polovico odsekov 
bo uredilo Komunalno pod-
jetje Kamnik, preostalo pa 
družba FS Group. 
V okviru sanacije bodo asfal-
tirali tri kilometre maka-
damskih cest in poti v več 
krajevnih skupnostih. V Kra-
jevni skupnosti Šmarca bodo 
uredili del Primoževe ulice, 
kjer bodo na novo asfaltirali 
114 metrov javne poti in na 
novo uredili vodovodno in-
frastrukturo. V Krajevni 
skupnosti Tunjice bodo as-
faltirali del lokalne ceste 
Tunjiška Mlaka–Zadnji Vrh 
v dolžini 240 metrov, poleg 
tega bodo na novo asfaltirali 
kategorizirani del lokalne 
ceste Tunjiška Mlaka–Vinski 
Vrh v dolžini 135 metrov, na 
območju Tunjiške Mlake 5e, 
5g, 6a in 6b pa asfaltirali ces-
to v dolžini 135 metrov. V 

Krajevni skupnosti Godič 
bodo od hišne številke 45i do 
hišne številke 45e rekonstru-
irali vozišče v dolžini 127 
metrov, na območju Godič–
Na Gmajno pa je predvidena 
rekonstrukcija cestišča v dol-
žini 302 metra. V Krajevni 
skupnosti Tuhinj bodo javno 
pot Cirkuše v Tuhinju–Veli-
ki Hrib asfaltirali v dolžini 
604 metre, v Krajevni skup-
nosti Šmartno v Tuhinju, na 
območju Šmartno v Tuhi-
nju–Kostanj, bomo maka-
damsko lokalno cesto asfalti-
rali v dolžini 100 metrov, 
navezavo na gozdno pot 
Kostanj–Križ pa v dolžini 28 
metrov. Ravno tako bodo 
uredili makadamske prome-
tne površine v Krajevni 
skupnosti Črna, kjer bodo 
lokalno cesto Smrečje v 
Črni–Gozd asfaltirali v dolži-
ni 150 metrov. V taisti krajev-
ni skupnosti se bo uredilo in 
na novo asfaltiralo preostali 
neasfaltirani del cestišča na 
območju Kališe–Zavrh pri 
Črnivcu v dolžini 168 me-
trov. V Krajevni skupnosti 
Špitalič bodo del javne poti 

Špitalič–Okrog asfaltirali v 
dolžini 200 metrov. V Kra-
jevni skupnosti Motnik bodo 
na novo preplastili cesto v 
dolžini 200 metrov, in sicer 
na območju Motnik–Zgornji 
Motnik, ki poteka mimo sta-
novanjskih objektov Zgornji 
Motnik 1, 2 in 3. Asfaltirali 
pa bodo tudi makadamsko 

javno pot v Krajevni skup-
nosti Pšajnovica na območju 
Pšajnovica–Gabrovnica v 
dolžini 525 metrov.
»Občina je k urejanju neas-
faltiranih cest pristopila sis-
tematično. Zavedamo se, da 
je potreb še veliko, ravno 
tako tudi želja, zato naj na 
tem mestu poudarim, da 
bomo glede na finančne 
zmožnosti proračuna urejali 
tudi druge odseke cest in 

javnih površin. Želimo pa 
si, da bi v čim večji meri tudi 
država vlagala v našo občino 
in urejala državno infra-
strukturo v okviru svojih fi-
nančnih zmožnosti,« nam 
je še povedal župan.
Občina Kamnik je konec av-
gusta objavila še en razpis, 
in sicer za preplastitev 1700 

metrov dotrajanih asfaltira-
nih cest po občini, in sicer 
na petih odsekih: v Stolniku, 
proti Brezjam nad Kamni-
kom, proti Palovčam, v Če-
šnjicah proti Okroglem in 
proti Zlatemu Polju.
Proračunska vrednost za ta 
dela bo okoli 400 tisoč 
evrov, kar pomeni, da bodo 
za asfaltiranje občinskih 
cest to jesen namenili skoraj 
milijon evrov.

Milijon evrov  
za asfaltiranje cest
Občina Kamnik bo letošnjo jesen sanirala trinajst makadamskih cestnih odsekov in pet dotrajanih 
asfaltnih občinskih cest in javnih poti.

Asfaltirali bodo tudi lokalno cesto v Tunjiški Mlaki. / Foto: Občina Kamnik

Država bo septembra začela sanacijo odseka 
kamniške obvoznice od Avto Cerarja do križišča 
pri srednješolskem centru in odsekov v 
Tuhinjski dolini v skupni dolžini približno pet 
kilometrov.

Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju, Zgor-
nje Stranje – Občina Ka-
mnik in Direkcija RS za 
infrastrukturo sta na regio-
nalni cesti skozi Tuhinjsko 
dolino uredili odsek varne 
šolske poti, ki na prijazen 
in inovativen način voznike 
opozarja na bližino šole in 
prisotnost razposajenih ot-
rok. Poleg tega, da so razši-
rili pločnik, posodobili jav-
no razsvetljavo in namestili 
grbino, na katero so zarisa-

li tudi prehod za pešce, so 
ob pločnik do šole postavili 
barvne stebričke in dve 
opozorilni tabli, na cestišče 
pa zarisali barvne kroge 
različnih dimenzij, ki opo-
zarjajo na občutljivo obmo-
čje (na sliki).
Na podoben način so nekaj 
dni kasneje označili tudi ce-
stni odsek pred Osnovno 
šolo Stranje, konec avgusta 
pa se je zaključila tudi ure-
ditev varne šolske poti in 
postajališča pred podružnič-
no šolo v Nevljah.

Šolske poti še bolj varne
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Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – V Gasil-
sko zvezo Kamnik je vklju-
čenih  dvesto veteranov in 
trideset veterank, ki delujejo 
v trinajstih prostovoljnih ga-
silskih društvih. Na letoš-
njem srečanju se jih je zbra-
lo 83 iz desetih društev, ob 
tem pa so veterani PGD 
Kamniška Bistrica za eno 
leto  predali prapor vetera-
nom PGD Sela. Kot je v svo-
jem govoru med drugim 
povedal predsednik PGD 
Sela, imajo v svojem dru-
štvu (ta sicer šteje 240 čla-
nov) štirinajst veteranov. 
»Njihovo število iz leta v leto 
narašča in nanje smo po-
nosni,« je poudaril. Kako 
zelo pomembni so veterani 
v gasilskih društvih, je pou-
daril tudi predsednik Gasil-
ske zveze Kamnik Tomaž 
Zabavnik: »Gasilski veterani 

ustvarjate zgodovino gasil-
ske organizacije. S svojimi 
izkušnjami in znanjem ima-
te prav posebno mesto v tej 
organizaciji. Zelo me veseli, 
da kljub letom, ki vas bre-
menijo, vztrajate v gasilskih 
vrstah in nam predajate iz-
kušnje ter znanja. Zato, da 
je gasilstvo danes na tako 
visoki ravni, ste zaslužni 
tudi vi in prav je, da se sreča-
te in tudi preverite svoje 
spretnosti.« Druženje je 
imelo tudi tekmovalni pri-
dih. Tekmovali so lahko ga-
silci, ki so dopolnili 58 let, in 
gasilke, ki so dopolnile 48 
let; pomerili so se v gasil-
skih in športnih disciplinah. 
Med veterankami je slavila 
ekipa PGD Nevlje 2, med 
veterani ekipa PGD Tunjice, 
med posameznicami Rozi 
Pungertar (PGD Nevlje), 
med posamezniki pa Ivo 
Orehovec (PGD Motnik).

Ponosni na 
gasilske veterane
Tradicionalno, že 17. srečanje in tekmovanje 
gasilskih veteranov in veterank Gasilske zveze 
Kamnik so letos gostili člani PGD Sela pri 
Kamniku.
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Drage prvošolke in prvošolci, drage učenke 
in učenci, drage dijakinje in dijaki,

pred vrati je novo šolsko leto in nekateri boste prvič sedli v 
šolske klopi, drugi pa v izbrano srednjo šolo, a vsi z željo, da bi 
si nabrali čim več znanja in bogatih življenjskih izkušenj. Šola 
je prostor ustvarjanja, timskega dela, reševanja konfliktov, 
učenja discipline, privzgajanja delovnih navad, spoznavanja 
sošolcev, poglabljanja prijateljstev in potrjevanja o tem, kaj 
vse znate in zmorete. V zadnjih dveh šolskih letih smo izkusili, 
kako je, če se vrata hramov znanja kar sredi šolskega leta za
prejo in če morajo učitelje kar naenkrat nadomestiti starši in 
skrbniki, učitelji pa čez noč postanejo mojstri računalnika, da 
lahko vsebino učnega načrta na daljavo kar se da približajo 
učencem in dijakom. Verjamem, da bomo prav zaradi te izkuš
nje vsi skupaj še bolj cenili šolo in njene zaposlene, ki se trudi
jo snov v učnem načrtu približati učencem kar se da jasno in 
zanimivo ter povezano z vsakodnevnim življenjem, hkrati pa 
morajo biti tudi dobri vodje razredov, da jim uspe iz učencev 
potegniti tisto najboljše, kar se v njih skriva. 

Ustaljena praksa je bila, da so starši hodili po prvošolčke v 
šolo, a zaradi epidemije so morali v lanskem letu počakati na
nje pred vrati in učitelji so bili nemalo presenečeni ob dejstvu, 
kako hitro so prvošolčki postali samostojni. Očitno je v vsaki 
preizkušnji tudi nekaj dobrega. Letošnje šolsko leto bo prine
slo nove izzive in verjamem, da jim bomo skupaj kos. Vsem 
želim, da bi se v šoli naučili, kako gojiti spoštljive medsebojne 
odnose, kako dobro komunicirati, razvijati svoje potenciale, 
sprejemati odgovornost za svoja dejanja, spoštovati sebe in 
druge ter znati učenje osmisliti in naučeno povezati z upora
bo v praksi. 

Naj bodo šole kraji, kamor boste učenci in dijaki prihajali z 
radovednostjo in navdušenjem. Kraji, kjer boste razvijali učin
kovit način razmišljanja in strategije za reševanje problemov 
ter z veliko žlico zajemali znanje za vsakdanje življenje. Želim 
vam, da bi v šolah ustvarjali prijetno vzdušje z dobrimi odnosi, 
osnovanimi na zaupanju in spoštovanju, saj na njih temelji 
uspešno učenje. In tudi da bi se veselili svojega napredka ter 
sodelovanja z drugimi, da bi usmerili svojo pozornost v dobro 
vas samih, vaših sošolk in sošolcev, učiteljic in učiteljev, profe
soric in profesorjev in nasploh vseh oseb, ki jih srečujete. Vsem 
učiteljicam, učiteljem, profesoricam in profesorjem ter ostale
mu strokovnemu kadru kamniških šol pa želim, da bi bilo le
tošnje leto čim bolj mirno in bi izvajali šolski učni načrt kar se 
da nemoteno. 

Srečno in pogumno v novo šolsko leto, predvsem pa varno 
pot v šolo in nazaj. 

Vaš župan Matej Slapar

w
w

w
.k

am
ni

k.
si

Stavba je sodobna, velika 
8000 kvadratnih metrov 
skupne bruto površine, 
zgrajena iz armiranega be-
tona in jeklene konstrukcije, 
v njej pa bodo uredili 27 ve-
likih in štiri male učilnice, 
osemnajst kabinetov, vse 
potrebne skupne prostore, v 
kleti pa tudi predpisana zak-
lonišča. Vsi prostori bodo 
imeli urejene elektro in 
strojne inštalacije za ogreva-
nje, prezračevanje in pohla-
jevanje prostorov ter name-
ščeno aktivno in pasivno 
požarno zaščito. Celoten 
objekt bo zaključen z ravno 
streho in fasadno opno iz 
ekspandirane pločevine.
Da je gradnja zahtevna, a da 
težav ne pričakujejo, je na 
podpisu pogodbe dejal di-

rektor prodaje pri družbi 
Kolektor Koling mag. Marko 
Trampuž. »Porabljenih bo 
več kot 250 ton jekla za no-
silno konstrukcijo, 5000 ku-
bičnih metrov betona in 
550.000 kilogramov arma-

ture. Letvico ste nam posta-
vili visoko in razumemo 
vaša pričakovanja, zato se 
bomo potrudili, da bo vse 
tako, kot mora biti.«
Gradnja šole bi se lahko za-
čela že konec avgusta, a se je 

znova zataknilo. »Kjer se v 
zvezi s to šolo lahko stvari 
zapletejo, se očitno tudi za-
pletejo. Gradbena dela bi 
lahko že začeli, če bi bil iz-
bran tudi nadzor del – obči-
na je namreč objavila tudi ta 
razpis, na katerega so pris-
pele štiri ponudbe. Prva dva 
ponudnika nista izpolnjeva-
la pogojev, tretji ponudnik 
na dotični dan ni imel plača-
nih davkov, zato smo izbrali 
četrtega ponudnika, a se je 
tretji na našo odločitev prito-
žil, tako da o pritožbi zdaj 
odloča Državna revizijska 
komisija, ki ima za to časa 
trideset dni. Prepričani smo, 
da smo se odločili prav, in 
želim si, da bo postopek 
kmalu zaključen in bomo 
gradnjo vendarle lahko zače-
li,« nam je še povedal župan. 
Zaključen pa je že razpis za 
supernadzor, pogodba je 
bila podpisana minuli teden.
Pogodbeni rok za dokonča-
nje del je osemnajst mese-
cev, nova šola pa naj bi 
učence sprejela v šolskem 
letu 2023/24. Po tem bodo v 
drugi fazi projekta staro šol-
sko stavbo porušili in uredili 
vse zunanje in športne povr-
šine (druga faza bo stala že 
3,5 milijona evrov) in se pos-
topoma lotili še preostalih 
faz projekta. Zgraditi bo na-
mreč treba tudi novo špor-
tno dvorano, ki je hkrati tudi 
telovadnica šole, in ostale 
površine, ki bodo hkrati 
predstavljale javni prostor 
za vse Kamničane.
Začetek gradnje bodo obele-
žili s slavnostno položitvijo 
temeljnega kamna.

Pogodba za gradnjo 
šole je podpisana
31. stran

Vodja projekta s strani Občine Kamnik je podžupan 
Bogdan Pogačar. / Foto: Jasna Paladin

Nova šolska stavba bo sodoben objekt, na katerega bodo Kamničani lahko ponosni še 
vrsto let.

Duplica – Občina Kamnik se je lotila sanacije atletske steze 
pri Osnovni šoli Marije Vere. Objekt bodo prenovili ob fi-
nančni pomoči Fundacije za šport (dobrih 25 tisoč evrov), 
celotna investicija pa je ocenjena na 260 tisoč evrov. Po 
prenovi bodo učenci pa tudi krajani dobili sodoben atletski 
stadion. Vse uporabnike športnega igrišča ob tem obvešča-
jo, da bo v mesecu septembru in oktobru zaradi gradbenih 
del omejena uporaba športnega igrišča. J. P.

Začela se je sanacija atletske steze

Volčji Potok, Podgorje – Občina je v teh dneh izbrala izvajal-
ca za dva projekta, in sicer gradnjo dobrih 300 metrov ploč-
nika od avtobusne postaje v Volčjem Potoku do Arboretuma 
in nadaljevanje sanacije dotrajane ceste skozi Podgorje; le-
tos bo na vrsto prišlo naslednjih dvesto metrov. Za obe in-
vesticiji, ki bosta zaključeni še v letošnjem letu, je bilo izbra-
lo Komunalno podjetje Kamnik – pločnik bodo zgradili za 
216 tisoč evrov, odsek ceste skozi Podgorje pa za 130 tiso-
čakov. V Podgorju bodo cesto razširili na pet metrov, uredi-
li odvodnjavanje in javno razsvetljavo ter položili optično 
omrežje. Obe investiciji sta eni od prioritet tamkajšnjih kra-
jevnih skupnosti. J. P.

Pločnik v Volčjem Potoku, cesta v PodgorjuJasna Paladin

Motnik, Špitalič – V soboto, 
14. avgusta, je ob spomeniku 
na Slopeh, kjer je pokopanih 
dvanajst partizanov, potekala 
vsakoletna prireditev, ki jo je 
pripravil Krajevni odbor 
Združenja zveze borcev za 
vrednote NOB Motnik - Špi-
talič, in sicer v počastitev pra-
znika Krajevne skupnosti 
Motnik in Krajevne skupnos-
ti Špitalič.
S praznikom se krajani spo-
minjajo vojnih grozot, saj so 
avgusta leta 1943 z območja 
Motnika in Špitaliča v kon-
centracijsko taborišče Da-
chau izgnali približno tride-
set ljudi in večina od njih se 
ni vrnila. Zbrane sta najprej 
nagovorila Marjan Sempri-
možnik  in  Marko Drolc, v 
imenu Občine Kamnik pa 

tudi podžupan Aleksander 
Uršič. »Danes smo se zbrali 
na tej spominski slovesnosti 

in praznovanju krajevnega 
praznika, zato da se tako kot 
vsako leto spomnimo, da je 

bilo to območje okupirano, 
da so tukaj potekali naro-
dnoosvobodilni boji. Da je 
na slovensko zemljo stopil 
nemški vojak, ker si je nekaj 
posameznikov želelo svojo 
svetovno ureditev. Nekaj po-
sameznikov je dovolj, da se 
svet obrne na glavo. Zato je 
še kako pomembno, da raz-
mišljamo s svojo glavo, da 
skrbimo za svoje zdravje,« 
je med drugim dejal podžu-
pan, nato pa mikrofon pre-
pustil slavnostnemu govor-
niku Maksimilijanu Vrečku, 
predsedniku Združenja zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Ravne na Koroškem.
Za kulturni program so pos-
krbeli člani Društva upoko-
jencev Motnik - Špitalič, 
Tamburaška skupina Biser-
nica iz Reteč in Ljudske pev-
ke Lipa.

Krajevni skupnosti sta praznovali
Krajevni skupnosti Motnik in Špitalič svoj praznik praznujeta na isti dan, kar so tudi letos počastili s 
spominsko slovesnostjo na Slopeh.

Predsednik krajevne skupnosti Špitalič Marko Drolc, 
predsednik krajevne organizacije NOB Motnik - Špitalič 
Marjan Semprimožnik in podžupan Aleksander Uršič ob 
spomeniku na Slopeh / Foto: Občina Kamnik
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Matija Sitar Močnik, 
svetnik SDS

V zadnjih nekaj mesecih nas 
je pozitivno presenetilo kar ne-
kaj novic, povezanih z razvo-
jem Kamnika, predvsem širše-
ga mestnega jedra. 
Po dolgih letih zanemarjanja 
področja tako imenovane Uto-
kove jame (oziroma kot ji ne-
kateri pravijo: največje sramote 
Kamnika) so se pred kratkim 
izvedli postopki, ki bodo omo-
gočili začetek urejanja tega ob-
močja. Trenutni prostorski akt 
na tem območju predvideva 
izgradnjo hotela. Ali bo do iz-
gradnje hotela dejansko prišlo 
ali pa bo lastnik oziroma po-
tencialni investitor izrazil željo 
za spremembo namembnosti, 
bo pokazal čas. Bistveno pri 
tem pa je, da se omenjeno ob-
močje končno začne urejati. 
Po mesecih, posvečenih revidi-
ranju projekta izgradnje nove 
Osnovne šole Frana Albrehta 
(ocenjena vrednost investicije 
se je znižala za nekaj milijo-
nov evrov), je bil sedaj izbran 
izvajalec za izgradnjo omenje-
ne šole, sam projekt pa tako tik 
pred realizacijo. Eden izmed 
pogojev za obnovo oz. izgra-
dnjo obeh osnovnih šol je bila 
tudi poplavna ureditev obmo-
čja, posledica česar so visoke 
betonske stene ob bregovih reke 
Kamniške Bistrice. Proti-
poplavna zaščita območja je 
seveda dobrodošla, na žalost pa 
je ravno ta ureditev reko odda-
ljila od ljudi.
Veliko prahu je v medijih v 
zadnjem času dvignila novica, 
da bo Kamnik s spremembo 
Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta B12 Bakovnik 
in B7 Kovinarska – zahodni 
del, kakor je bilo v javnosti 
predstavljeno, dobil dva nova 

trgovska centra. Ta podatek je 
zelo zavajajoč. 
Trgovina Jager ima namreč že 
več let veljavno gradbeno dovo-
ljenje, želeli so zgolj manjšo 
spremembo, ki pa ne vpliva na 
samo dovoljenje za izgradnjo. 
Trgovina Lidl pa se z zdajšnje 
lokacije zgolj preseli na to ob-
močje. Kar je tu bistveno, je to, 
da je na območju predvidenega 
Lidla že sedaj dovoljenja izgra-
dnja manjših trgovin in stano-
vanj in tako v nobenem prime-
ru tam ne bo zelenice (kot je 
bilo moč zaslediti na medmrež-
ju). To je bilo sprejeto že pred 
mnogimi leti, česar sedanja se-
stava občinskega sveta ne more 
več spremeniti. Edino, na kar 
trenutno še lahko vplivamo, je 
zgolj videz pozidave. Tako 
smo že dosegli, da se bodo nad 
trgovino zgradila tudi stano-
vanja, kar v prvi predstavitvi 
ni bilo predvideno.
Razveseljujoče pa je tudi dejstvo, 
da je letošnja turistična sezona v 
naši občini zelo dobra. Prazne-
ga ležišča pri nas v tem času 
praktično ni moč najti. Nekoli-
ko manj razveseljujoča pa je 
gostinska ponudba, saj je v zad-
njih letih nekoliko usahnila. Na 
kulinaričnem področju je bil 
tudi med našimi občani zelo 
dobro sprejet projekt Okusi Ka-
mnika, ki pa je na žalost zamrl.

Mnenje občinskega svetnika

V Kamniku se dogaja

Mojca Škraba,  
svetnica DeSUS

... vsa dogajanja, ki so del pro-
blemov sedanjih in bodočih 
upokojencev. V skupščini sode-
lujemo z vsemi strankami, ki 
opažajo in rešujejo probleme, 
ki so del naše stvarnosti. Co-
vid-19 je probleme dodatno iz-
postavil (dolgotrajna oskrba, 
pomoč ranljivim, njihovo soci-
alno stanje, mobilnost, dnevno 
varstvo in skoraj onemogočene 
možnosti dostopa do zdravni-
ka, pomoč na domu).
V Kamniku se problemi rešu-
jejo v vseh strankah, posebno 
pozorni smo na te probleme v 
DeSUSu. Predlagamo nad-
gradnjo prizadevanj za uredi-
tev dnevnega varstva, določene 
ure pri zdravniku, ki bi bile 
namenjene upokojencem. 
Predvsem možnost uporabe 
telefona pri iskanju zdravni-
ka, ker vsi upokojenci niso rav-
no vešči v modernejšem obve-
ščanju. V upanju, da so vsi 
upokojenci seznanjeni z upo-
rabo Prostoferja in s tem 
brezplačnimi prevozi do 
zdravnika, pozdravljamo to 
pridobitev v našem mestu. 

Čim prej je treba urediti 
dostop invalidom v javne pro-
store. Zaželena bi bila telefon-
ska številka, na katero bi upo-
kojenci dobili vse informacije o 
potrebah, ki jih imajo. 
Opevani Demografski sklad, v 
taki obliki, kot je bil predsta-
vljen, ne zagotavlja sedanjim 
in bodočim upokojencem re-
dnega priliva sredstev. 
V Desusu zagovarjamo okre-
pitev javnega zdravstva, saj je 
le-to v času covida-19 delovalo 
najbolje pri nas in tudi v sve-
tu, kjer so bile uspešnejše drža-
ve, ki imajo javno zdravstvo 
dobro urejeno.
S skupnimi močmi naprej za 
dosego ciljev!

Mnenje občinske svetnice

Člani DeSUSa 
spremljamo ...

Občina Kamnik ima skupno čez 
400 kilometrov cest, od tega 
okoli 90 kilometrov neasfaltira
nih. In več kot očitno je, da bi za 
obnovo vseh potrebovala bis
tveno višji proračun, kot ga 
ima. Vseeno pa Občina Kamnik 
glede na dane finančne zmož
nosti dobro deluje na področju 
infrastrukture. 
Letos je bila med drugim ob
novljena cesta POŠ Nevlje–
Pungertar v dolžini 360 metrov. 
V prvi polovici leta je bil zgrajen 
hodnik za pešce ob regionalni 
cesti Podhruška–Srednja vas. 
Občina Kamnik je v sredini juli
ja pristopila k ureditvi dela ces
te Šimnovec–Zeleni rob. Varne 
šolske poti so uredili v Šmar
tnem v Tuhinju in v Nevljah. Pri 
podružnični šoli Nevlje je bilo 
zgrajeno novo krožišče. 
Občina Kamnik ima do konca 
leta v načrtu asfaltirati približno 
tri kilometre dotrajanih maka
damskih in hribovitih cest (Go
dič, Tunjice, Črna, Cirkuše v Tu
hinju, Šmartno, Špitalič, Pšajno
vica, Motnik, Šmarca). Seznam 
je bil izdelan na podlagi priori
tet, ki so jih pripravile krajevne 
skupnosti, in pa prednostnih 
odsekov, ki terjajo največ stro

škov vzdrževanja. Predračun
ska vrednost del znaša okoli 
550.000 evrov. Asfaltiranje hri
bovitih in dotrajanih maka
damskih cest pomeni zmanjša
nje stroškov vzdrževanja. 
Poleg tega je objavljen še raz
pis za preplastitve določenih 
dotrajanih asfaltnih odsekov. 
Seznam teh odsekov je bil tudi 
pripravljen na podlagi prioritet 
krajevnih skupnosti. Preplastili 
bodo cesto na Brezje (cca 400 
metrov), v Stolniku (cca 400 
metrov), Češnjice–Okrog (cca 
400 metrov), cesto proti Palov
čam (cca 300 metrov) in tudi 
cesto proti Pšajnovici (cca 200 
metrov). Predračunska vred
nost znaša približno 400.000 
evrov. Vse naenkrat ne gre. Je 
pa to dober in resen start, da se 
v prihodnjih letih pride do zgle
dno vzdrževanih cest. 
Poleg tega bo država preplasti
la del kamniške obvoznice – od 
Avta Cerar do GSŠRM (investici
ja bo vredna okoli 1 milijona 
evrov). Preplastilo se bo tudi 
slabih pet kilometrov ceste v 
Tuhinjski dolini, in sicer od 
Šmartnega proti Tuhinju ter čez 
Kozjak. Omenjena investicija 
bo znašala približno 1,7 milijo
na evrov.
Ostaja še ogromno potreb in 
želja, a Občina Kamnik je odlo
čena celostno urediti občino 
ter poskrbeti za še boljšo var
nost vseh udeležencev v pro
metu.

Cvetka Slapnik
Občinska svetnica  
NSi Kamnik

Zagotavljanje varnosti in ustrezne 
cestne infrastrukture v občini Kamnik
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Ko se septembra v šolske klopi 
vrnejo učenci in dijaki, je čas, da 
tudi občina zaživi v jesenskih 
barvah. Znanilke kamniške je
seni so tudi tradicionalne 'Na
rodne noše', eden največjih 
etnoloških festivalov v Sloveni
ji. Festival, po katerem je Ka
mnik poznan daleč naokrog, 
tudi onkraj državnih meja. Jubi
lejni 50. Dnevi narodnih noš in 
oblačilne dediščine so lani od
padli zaradi epidemije. Letos je 
njihova izvedba pod vprašajem 
zaradi skromnih sredstev v pro
računu. Kot je dejal direktor Za
voda za turizem in šport v za
četku avgusta, bi za izvedbo 
prireditve potrebovali vsaj še 

enkrat toliko sredstev, kot jih 
namenja občina. V LMŠ smo ob 
sprejemanju proračuna za le
tošnje leto na to opozarjali, a so 
naša opozorila naletela na glu
ha ušesa. 
Očitno bo glavni dogodek le
tošnje jeseni začetek gradnje 
nove OŠ Frana Albrehta. V LMŠ 
od župana pričakujemo, da nas 
bo redno obveščal o dogodkih, 
povezanih z izvedbo 15,3mili
jonskega projekta. Ob visokem 
12milijonskem kreditu, ki ga 
bo občina najela za gradnjo, pa 
bo v prihodnje treba zagotoviti 
še sredstva za opremo, rušenje 
stare šole in ureditev okolice, ki 
bodo ob trenutnih podražitvah 
zagotovo višja od ocenjenih 3,5 
mio evrov. V LMŠ upamo, da 
projekta ne bodo podražili še 
aneksi, ki ob tako velikih pro
jektih radi pridejo na investitor
jevo mizo.
Igor Žavbi
Vodja svetniške skupine LMŠ

Jesen v občini Kamnik

V prejšnji številki sem predsta
vil načrte Strategije za mlade in 
Strategije za predšolsko vzgo
jo, ostaneta še Strategija za kul
turo in Strategija za šport.
Za področje kulture ima zadnja 
sprejeta strategija malo daljšo 
brado, saj sega v obdobje 
2009–2012. Po letu 2012 je bilo 
kar nekaj poskusov priprave 
strategije v obdobju 2014–
2018, vendar je ta obstala ne
kje v zraku. Osnove so zastav
ljene, svoje predloge pa so tudi 
že podali javni zavodi s področ
ja kulture, tako da bo jeseni 
opravljena širša razprava in ob
likovan končni predlog Strate
gije za kulturo za obdobje 

2022–2026 z usmeritvami do 
leta 2030.
Za področje športa je bila marca 
2012 pripravljena Strategija ra
zvoja športa v Občini Kamnik 
od leta 2012 do leta 2020. Pred
log je bil tudi na dnevnem redu 
16. redne seje, a je takratni žu
pan točko umaknil z dnevnega 
reda.  Žal strategija po tem umi
ku ni več našla mesta na dnev
nih redih sej občinskega sveta. V 
sodelovanju z Zavodom za turi
zem in šport ter Športno zvezo 
pripravljamo Strategijo razvoja 
športa za obdobje 2022–2030. 
Če se bo vse odvijalo po načrtu, 
bo predlog obravnavan na 
dnevnem redu novembrske 
seje občinskega sveta.
Strategija je dolgoročen načrt 
dejanj, ki so potrebna za reše
vanje problemov pri doseganju 
določenega cilja. Zato je to po
memben dokument, še bolj po
membno pa je, da ga po tem, 
ko je sprejet, vsi upoštevamo.

Sandi Uršič

Strategije – 2.
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Jasna Paladin

Snovik – S tradicionalno pri-
reditvijo želijo organizatorji 
promovirati kolesarjenje in 
predstaviti kolesarske poti v 
občini Kamnik. Kolesarji so 
se tudi letos zbrali pred Ter-
mami Snovik, kjer sta jih 
pozdravila župan Matej Sla-
par in predsednik Turistič-
nega društva Motnik Mar-
jan Semprimožnik, ki se je 
nato tudi sam podal na kolo.
Kolesarje je čakala 23 kilo-
metrov dolga in dokaj zah-

tevna pot z nekaj lepimi 
vzponi, denimo na Pšajno-
vico in do Velikega Ratitov-
ca) po asfaltu in gozdnih 
cestah po naseljih Tuhinj-
ske doline, in sicer od zdra-
vilnega vrelca v vasi Potok, 
skozi Vaseno, Sidol, Pšaj-
novico, Laseno, Mali in Ve-
liki Rakitovec, mimo plan-
šarije na Lipovcu na Malo 
Raven in vse do Motnika. 
Pot je letos premagalo 26 
udeležencev, ki so druženje 
sklenili po dobrih treh urah 
kolesarjenja.

Kolesarili od Snovika  
do Motnika

Občina Kamnik in Turistično društvo Motnik sta 
v nedeljo, 29. avgusta, pripravila že 13. kolesarski 
izlet od Snovika do Motnika.

Duplica – Komunalno podjetje Kamnik obvešča, da zaradi 
gradnje priključka LK 160721-Radomeljske ceste na R1-225 na 
Duplici od 27. avgusta do predvidoma 16. novembra velja 
popolna zapora Radomeljske ceste pri igrišču Virtus. Obvoz 
bo potekal v smeri Radomeljska–Gornji Log-regionalna ces-
ta–lokalna cesta Volčji Potok–Radomeljska in obratno. J. P.

Popolna zapora Radomeljske ceste

Kamnik – V petek, 3. septembra, bo akcija Vključi srce obi-
skala tudi Kamnik. Z akcijo organizatorji opozarjajo na ose-
be s posebnimi potrebami, ki so enakovreden člen naše 
družbe. Dogodku se pridružujejo tudi Občina Kamnik, 
Osnovna šola 27. julij Kamnik in zavod Cirius Kamnik. Zače-
tek kolesarske trase iz Kamnika proti Vrhniki si lahko ogle-
date tudi vi, pridružite se v čim večjem številu, in sicer v 
soboto, 4. septembra, ob 7.45 na začetku Šutne, ko bosta v 
akciji kolesarila tudi župan Matej Slapar in ravnateljica OŠ 
27. julij Kamnik Jasna Lampe. Otrokom in mladim s poseb-
nimi potrebami lahko pomagate tudi s SMS-sporočilom 
KOLO5 na 1919. J. P.

Akcija Vključi srce tudi v Kamniku
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Jasna Paladin

Ljubljana – Regionalna ra
zvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) je 
na svoji spletni strani objavila 
že četrti razpis za vključitev v 
projekt Podjetno nad izzive v 
Ljubljanski urbani regiji 
(PONI LUR), ki je namenjen 
vsem, ki imajo inovativne in 
napredne ideje ter si želijo 
stopiti na samostojno podje
tniško pot, manjka pa jim ne
katerih ključnih znanj.
Program je oblikovan tako, 
da udeleženci v štirih mese

cih usvojijo znanja in vešči
ne, ki so nujni za uspešen in 
učinkovit razvoj ideje ter za
gon podjetja. V projekt se 
lahko vključijo osebe s po
slovno idejo, ne glede na sta
rost, stopnjo izobrazbe ali 
status brezposelne osebe. 
Pogoj je, da imajo kandidati 
prijavljeno stalno ali zača
sno bivališče v eni od 26 ob
čin Ljubljanske urbane regi
je, torej tudi v Kamniku. 
Prijave so možne do 17. sep
tembra, udeleženci pa bodo 
v projekt vključeni predvido
ma s 1. novembrom 2021.

Že četrta priložnost  
za bodoče podjetnike

Jasna Paladin

Velika planina – Kamniški 
jamarji so v soboto in nede
ljo, 21. in 22. avgusta, organi
zirali Jamarski tabor na Veli
ki planini, ki se ga je udeleži
lo okoli trideset jamarjev iz 
domačega in sosednjih ja
marskih društev. Druženje 
so izkoristili tudi za čiščenje 
jam Kofce in Male Kofce, ka
mor so pastirji in bajtarji v 
minulih desetletjih odlagali 
vse, česar na planini niso več 
potrebovali. Jami so začeli 
čistiti že lansko leto, a jim 
vsega ni uspelo odvleči na 
plano, zato so akcijo nadalje
vali letos. Kamniški jamarji 
so namreč med najbolj glas
nimi zagovorniki ohranjanja 
čistih vodnih izvirov, ki pa so 
pod Veliko planino že one
snaženi.
»Iz Kofc smo odstranili še 
ostanek smeti in odpadkov, 
ki nam jih ni uspelo iznesti 
v lanskem letu. Tako je jama 
Kofce popolnoma očiščena 
in povrnjena v prvotno sta
nje in ne ogroža več podze
meljske vode. Iz Male Kofce 
smo najprej odstranili na
metane odpadke v obliki 
plastike, steklenic in odslu
ženih loncev, potem pa smo 
se lotili kosti goved, ovc in 
prašičev, ki se v jami pojav

ljajo v več plasteh. Za zdaj 
nam je iz jame uspelo iznes
ti le zgornji sloj kosti,« nam 
je pojasnil Rajko Slapnik, 
predsednik Jamarskega klu
ba Kamnik. Vse smeti so 
spravili v vreče in jih natovo
rili na traktorsko prikolico, 
ki so jo člani Pašne skup
nosti Velika planina še isti 
dan spravili v dolino.
Pri odstranjevanju odpadkov 
so jamo nekoliko poglobili in 
našli delno zasuto ožino, 
skozi katero se je nekaj ja
marjev splazilo v na novo 

odkrito manjšo dvorano, ki 
pa še ni oznanjala konca 
jame. »Jama se nahaja v do
lomitnem apnencu, ki je pre
cej preparel, krušljiv in ne
stabilen, kar je botrovalo za
sutju naslednje ožine, skozi 
katero se je že splazil vodilni 
jamar v raziskovalni ekipi in 
ostal odrezan od ostalih ja
marjev. Sprožili smo reševal
no akcijo, poklicali Jamarsko 
reševalno službo in v zelo 
kratkem času so se na plano
to pripeljala reševalna vozila 
vseh regijskih reševalnih 

služb. Prvi jamarski reševal
ci so se spustili v jamo, stabi
lizirali podor in ujetega ja
marja nepoškodovanega 
izvlekli iz ožine. V jamarstvu 
se dogajajo tudi nesreče in 
tokratna se je končala s sreč
nim koncem,« je nedeljsko 
dogajanje na Veliki planini 
opisal Slapnik in se ob tem 
zahvalil vsem jamarskim re
ševalcem in dvema domači
noma iz Pašne skupnosti 
Velika planina, ki sta z mo
tornima žagama nažagala 
podpornike za v jamo.

Jama Kofce je očiščena
Člani Jamarskega kluba Kamnik so nadaljevali čiščenje jame Kofce na Veliki planini in iz nje izvlekli 
vse smeti. Pri raziskovanju jame je enega od jamarjev zasulo, a so ga v reševalni akciji 
nepoškodovanega hitro rešili.

Del udeležencev Jamarskega tabora na Veliki planini / Foto: Rajko Slapnik

Spoštovani, pošteni osebi s pri-
imkom Jesenovec iz Kamnika 
se javno zahvaljujem za naj-
deno osebno izkaznico, ki je 
bila poslana na moj naslov.

Jože Zika, Okrog pri 
Motniku

Prejeli smo

Javna zahvala

Jasna Paladin

Špitalič – Slovesnost ob ju
bileju svojega društva so čla
ni PGD Špitalič pripravili v 
soboto, 21. avgusta. 
»Prostovoljno gasilsko dru
štvo Špitalič je bilo ustanov
ljeno aprila 1970. Poseben 
pozdrav namenjam vsem 
ustanovnim članom društva, 
ki so danes med nami. Brez 
vas danes ne bi obeleževali 
pomembnega mejnika, in 
sicer 50. obletnice ustano
vitve. Smo gasilsko društvo 
I. kategorije, ki deluje pod 
okriljem Gasilske zveze Ka

mnik. Operativno območje 
delovanja društva obsega ce
lotno Krajevno skupnost 
Špitalič, katere površina je 
1942 hektarov, kar pomeni, 
da je tretja po velikosti v ob
čini Kamnik. V Gasilski zve
zi Kamnik, ki jo danes 
sestav lja trinajst društev s 
področja občine, smo eno 
od najmlajših društev. 
Upam si trditi, da v vseh 
drugih stvareh za ostalimi 
ne zaostajamo. Imamo soli
den vozni park, zgledno 
urejen ter opremljen gasil
ski dom, najpomembnejši 
med vsemi pa so seveda 

naši člani. Gasilska izobraz
ba je na visoki ravni, prav 
tako pa tudi delo v društvu 
na vseh področjih. S hitrim 
tempom življenja in razvo
jem tehnike se pojavljajo 
nove nevarnosti. Naša 
osnovna dejavnost – gašenje 
požarov – upada, to pa pred
vsem zaradi našega učinko
vitega dela na področju pre
ventive. Močno pa naraščajo 
intervencije tehničnega zna
čaja. Vse več je naravnih in 
drugih nesreč. Osnova za 
uspešno pomoč je usposob
ljen in izobražen gasilec ter 
dobra oprema. Za oboje pa 

so potrebna finančna 
sredstva in veliko izobraže
vanja. Sredstva, ki nam jih 
občina namenja za delova
nje in opremo, so v primer
javi z drugimi dobra. Za 
vzdrževanje takega nivoja 
društva, kot ga imamo, pa 
so žal samo sredstva občine 
premalo. Zato bi se ob tej 
priložnosti rad zahvalil 
vsem krajanom, donatorjem 
in podpornikom za izkaza
no finančno, materialno in 
kakršnokoli drugo podporo. 
Brez vas društvo ne bilo 
tako, kot je,« je zbrane na
govoril predsednik PGD 
Špitalič Marko Drolc.
Gasilce so nagovorili tudi 
župan Matej Slapar, povelj
nik Gasilske zveze Kamnik 
Gašper Baloh  ter  predstav
nik Gasilske zveze Slovenije 
Janko Žuntar, vsi skupaj pa 
so se razveselili nove motor
ne brizgalne, ki je zamenja
la dosedanjo, staro že več 
kot trideset let, in novega 
društvenega prapora, ki je 
po več kot šestinštiridesetih 
letih zamenjal starega. Obo
je je blagoslovil župnik Ni
kolaj Štolcer.

Gasilci združeni že pol stoletja
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič so s slovesnostjo počastili petdesetletnico delovanja. 
Razvili so tudi nov gasilski prapor in prevzeli novo motorno brizgalno, oboje je blagoslovil župnik.

Župan Matej Slapar z donatorji, ki so prejeli zahvale / Foto: Občina Kamnik

Kamnik – Zadružna zveza Slovenija vsako leto na dnevu 
zadružnikov na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni podeli priznanja zaslužnim zadružnikom, zadruž-
nim delavcem in zadrugam, ki praznujejo okrogle jubileje. 
Letos je podelila 21 priznanj. Priznanje za prispevek k razvo-
ju zadružništva je na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge 
Kamnik prejel tudi Peter Berlec. Kot so zapisali v obrazloži-
tev, je Berlec član zadruge že 24 let, vseskozi pa je sodeloval 
in pomagal pri upravljanju zadruge, v preteklih letih zlasti 
pri reševanju denacionalizacijskega zahtevka zadruge. C. Z.

Petru Berlecu priznanje zadružne zveze

Cveto Zaplotnik

Zgornje Palovče – Zavod za 
gozdove Slovenije je vsako 
leto na mednarodnem kme
tijskoživilskem sejmu Agra 
v Gornji Radgoni pripravil 

državno sekaško tekmovanje 
lastnikov gozdov. Letos 
takšnega tekmovanja zaradi 
spremenjenih okoliščin, ki 
so posledica epidemije nove
ga koronavirusa, ni bilo, na
mesto tega so lastniki gozdov 
prikazali obiskovalcem spret
nosti, kako varno uporabljati 

motorno žago in kako podre
ti drevo, da se ne zgodi ne
sreča. Iz vsake območne eno
te zavoda za gozdove sta so
delovala dva lastnika gozdov, 
skupno jih je bilo 26, vsak je 
prikazal spretnosti pri klešče

nju vej in podiranju droga na 
balon. Prikaz je imel tudi 
tekmovalni značaj. Zmagal 
je Mihael Brlec iz Zgornjih 
Palovč, član ekipe ljubljan
ske območne enote zavoda, 
ki je bil drugi pri kleščenju 
vej in tretji pri podiranju dro
ga na balon.

Najbolj spreten je bil 
Mihael Brlec

Mihael Brlec iz Zgornjih Palovč

Kamnik – Modre novice, 
Zavod za turizem in šport 
Kamnik ter Zavod za šport 
in rekreacijo Domžale 
bodo jutri, v soboto, 4. 
septembra, organizirali že 
peti Pohod ob reki, ki po-
vezuje. Štirinajstkilometr-
sko pot bodo povezali od 
Glavnega trga v Kamniku 
do Parka Martina Krpana v 
Domžalah. J. P. 

Pohod, ki povezuje
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Smlednik – Letos mineva 
osemdeset let, odkar je nem-
ški okupator iz taborišča v 
Begunjah pripeljal pet za-
pornikov – slovenskih fantov 
in jih na mestu v Smledni-
ku, ki so mu takrat rekli Ba-

ronov boršt, ubil. Priveza-
nim na drevo jim je nadel 
preveze čez oči in zavpil 
ukaz, naj ustrelijo nanje. 
Življenje so 22. avgusta tam 
izgubili Kamničani: Franc 
Poznik (1900), Božidar Re-
pič (1899), Anton Jeglič 
(1922) in Ivan Pregelj 
(1900). Franc Sešek (1921) 
iz Bukovice ni dovolil preve-
ze in je sovražniku gledal 
naravnost v oči, ko ga je ubil. 

Žrtvam so se poklonili s 
spominsko slovesnostjo, 
kjer je bil slavnostni govor-
nik predsednik Zveze bor-
cev za vrednote NOB Med-
vode Vladimir Bertoncelj. 
»Priča tega dogodka je da-
nes le še hrast, ki stoji za 
spomenikom. Takrat je bila 

njegova višina še majhna,« 
je v govoru zapisal Berton-
celj in še: »S pobojem petih 
talcev maščevanja okupa-
torja še ni bilo konec. Kar 
nekaj časa so pustili umor-
jene ležati na tem kraju in 
prisilili bližnje krajane, 
med njimi tudi otroke, da 
so si umorjene ogledali. Ta 
dogodek ni pretresel le 
Medvoščanov, temveč širše, 
vse Slovence.«

Med žrtvami okupatorja 
tudi štirje Kamničani 

Pri spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku 
so se poklonili petim žrtvam, med njimi štirim 
Kamničanom, ki jim je nacistični okupator 22. 
avgusta leta 1941 vzel življenje.

V čast padlim talcem v Smledniku pri golfskem igrišču stoji 
spomenik, kjer so navedena imena pobitih fantov. 

Jasna Paladin

Volčji Potok – V parku Arbo-
retum so obiskovalci v nede-
ljo, 29. avgusta, lahko obču-
dovali okoli šestdeset staro-
dobnih avtomobilov in mo-
torjev, ki so bili del jubilejne 
razstave Društva starodob-
nih vozil Kamnik. Minula 
leta smo starodobnike lahko 
občudovali v središču Ka-
mnika in na vožnjah po oko-
liških občinah (dogodek je 
bil vselej tudi v koledarju 
evropske zveze FIVA), a raz-
mere za organizacijo med-
narodnih dogodkov so bile 
letos znova preveč zahtevne. 
Nič ne de, energije in volje 
imajo člani društva še obilo 
in mednarodni dogodki se 
bodo v prihodnje zagotovo 
znova vrnili v Kamnik.
»Društvo starodobnih vozil 
Kamnik smo ustanovili leta 
2001. Takrat sem bil še član 
Avto-moto društva Kamnik, 
a tam ni bilo posluha za 
ustanovitev sekcije staro-
dobnih vozil, zato smo se 
odločili za ustanovitev nove-
ga društva. Lansko leto smo 
imeli velike načrte, v katere 
smo vlagali izjemne napore 
– na našo razstavo smo na-
mreč nameravali pripeljati 
najstarejši avto in najstarejši 
motor v Evropi, a nam je co-
vid-19 načrte prekrižal. Tudi 
letos razmere za organizaci-
jo takšnih dogodkov niso 
prijazne, a vodstvo občine, 
sponzorji in številni drugi 
so nam prisluhnili in poma-
gali, tako da smo lahko prip-
ravili vsaj tole razstavo svo-
jih članov,« je povedal pred-
sednik društva Miro Vrhov-
nik, ki je skupaj z ženo Mijo 
gonilna sila društva že vseh 
dvajset let, in poudaril, da si 
v prihodnje razstavo staro-
dobnikov znova želijo prip-
raviti v središču Kamnika; 
občina v minulih letih 
posluha za to namreč vedno 
ni imela.
Na slavnostnem dogodku ob 
jubileju, ki ga je povezoval 
Tone Ftičar, so čestitke za-

koncema Vrhovnik in osta-
lim članom društva izrekli 
direktor Arboretuma Volčji 
Potok Aleš Ocepek, župan 
Matej Slapar in direktor Za-
voda za turizem in šport Ka-
mnik Rok Jarc, veliko zani-
mivega pa je povedal tudi 
Janko Uratnik, predsednik 
Zveze slovenskih društev 
ljubiteljev starodobnih vozil 
Slovenije, v kateri je združe-
nih 46 društev (tudi kam-
niško) ter okoli štiri tisoč 

članov z deset tisoč staro-
dobnimi vozili. 
»Jubilej vašega društva je 
res lep; vedeti moramo na-
mreč, da starodobništvo v 
Sloveniji nima zelo dolge 
tradicije, najstarejše dru-
štvo namreč proslavlja 32 
let. Smo druščina zanese-
njakov, ki imamo radi staro 
tehniško kulturo, radi vo-
njamo bencinske hlape, 
'šraufamo', iščemo rezerv-
ne dele, se družimo in po-

tujemo. To je res zanimiva 
strast. Društvo starodobnih 
vozil Kamnik je izredno ak-
tivno in v naši zvezi take 
posameznike, kot sta Mija 
in Miro Vrhovnik, zelo ce-
nimo.«
Slavnostni del dogodka se je 
zaključil s podelitvijo pri-
znanj članom, podporni-
kom in sponzorjem, obisko-
valci pa so starodobnike lah-
ko občudovali še vse do po-
znega popoldneva.

Tehniško dediščino 
ohranjajo že dvajset let
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik, ki so znani po organizaciji mednarodnih razstav 
starodobnikov najstarejših letnikov, so v nedeljo, 29. avgusta, počastili dvajsetletnico delovanja, 
tokrat z razstavo starodobnih vozil svojih članov.

Miro in Mija Vrhovnik sta ob jubileju društva prejela priznanji Občine Kamnik in Zveze 
slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije. / Foto: Jasna Paladin

Člani društva so z enim od svojih starodobnikov na prizorišče takole pripeljali župana 
Mateja Slaparja in podžupana Sandija Uršiča, ki so jima hvaležni za vso pomoč. 

Na ogled je bilo okoli šestdeset starodobnih avtomobilov … … pa tudi motorjev različnih letnikov. / Foto: Jasna Paladin
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Dr. Franc Križnar

Mekinje – Tokrat je uspelo 
organizatorju in producen-
tu, Javnemu skladu RS za 
kulturne dejavnosti – OI Ka-
mnik, privabiti v izjemen 
baročni cerkveni spomenik 
– Župnijsko cerkev Mariji-

nega vnebovzetja – odličen 
mednarodni instrumetalni 
trio flavtistke Jurke Zoroje, 
violinista Vasilija Meljniko-
va in organista Maria Peres-
tegija. Kako tudi ne, saj se 
prav mekinjska župnijska 
cerkev ponaša z enim od na 
novo postavljenih orgelskih 
inštrumentov, kar je še do-
datno pomenilo poseben iz-
ziv zlasti organistu. Mario 
Perestegi zagotovo predsta-
vlja kot Hrvat in Slovenec ta 
hip enega naših vodilnih or-
gelskih interpretov. To se je 
tokrat v Kamniku slišalo še 
dodatno, saj je marsikatero 
od del za zasedbo dua ali/in 
tria priredil kar sam. Na 
sporedu omenjene trojice 
smo slišali koncertni spored 
mojstrovin od baroka do kla-
sike in še česa skladateljev 
Giuseppeja Tartinija, Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta, 
Ludwiga van Beethovna, Je-
hana Alaina, Carla Philippa 
Emanuela Bacha, Johanna 
Sebastiana Bacha, Christop-
ha Willibalda Glucka in An-
tonia Vivaldija.
Od desetih del je bila 'le' tro-
jica obarvana in zasedena s 
triom vseh navedenih: G. 
Tartini, J. S. Bach in A. Vi-
valdi; seveda zato temu pri-
merno na koru. Trojico kot 
vse (tri) posameznike je 
odlikovala tehnična priprav-
ljenost, čista intonacija, 
odlična solistična ali/in an-
sambelska soigra, nazorno 
slikanje črno-belega baroka 
in kontrastov, srebrna kanti-
lena rokokoja in klasicizma 
…; skratka priložnosti v mu-
ziki je bilo v tisti dobri uri in 
četrt več kot dovolj, da smo 
sprejeli umetniške darove v 
vsej svoji popolnosti. Od 
duov so bile na sporedu 
kombinacije flavta in orgle 
(W. A. Mozart, J. S. Bach in 
Chr. W. Gluck), violina in 
orgle (L. v. Beethoven) in 
flavta in violina (v prezbite-
riju; C. P. E. Bach) in še dvo-
je solističnih orgelskih del 

(J. Alain in J. S. Bach). Prav 
v slednjih je organist razpel 
vse svoje registre, saj se je 
moral pri decidnih sprem-
ljavah držati bolj zadaj in je 
v tem primeru dovolj enako-
vredno briljiral s piani. Tu-
kaj, v Alainovih molitvenih 
Litanijah in sloviti ali kar 

najbolj popularni Bachovi 
Toccati in fugi v d-molu pa 
se je orgelski solist razpel do 
skrajnosti. Tako kot vse 
'spremljave', ki so bile daleč 
v ozadju za razliko od soli-
stičnih interpretacij, so bile 
zdaj v ospredju 'kraljice 
vseh inštrumentov' – orgle. 
Orgelski inštrument na 
mekinjskem koru je odličen 
in kar kliče tako po podob-
nih programskih konceptih 
kot tudi razmislek in pobu-
da, da bi zdajšnji organiza-
tor in producent nasploh 
razmislil o izključno orgel-
skem segmentu ali podpro-
gramu s solističnimi or-
gelskimi deli. 
Ampak vrnimo se k tokrat-
nemu koncertu, ki ga je ra-
znolikost skladateljev in nji-
hovih del, včasih je šlo samo 
za stavek ali dva iz večjih ci-
klusov, popestrila še s temi, 
zunanjimi (oblikovnimi) 
kontrasti. Saj smo prav zara-
di tako oblikovanega spore-
da slišali več del, več sklada-
teljev in več kontrastov. Ne-
kaj smo o umetniških dispo-
zicijah vse trojice izvajalcev, 
tokratnih interpretov v 
Mekinjah, že omenili, sicer 
pa so vsak zase tako po izva-
jalski in kvalitativni plati 
pravi glasbeni ekscelenti. 
Tokratna literatura in muzi-
ka, ki izhaja iz nje, pa jim je 
še dodatno omogočila posa-
mične in skupne interpreta-
cije. Šele te so lahko v vsej 
svoji popolnosti prikazale 
sicer 'mrtvo' muziko z 
notnega papirja. Da bi bilo 
tudi v Kamniku teh mož-
nosti in priložnosti čim več. 
Kajti izzivi so čisto lokalni 
(obujanje dveh baročnih ve-
likanov – Kamničanov J. F. 
Zupana, J. K. Dolarja) kot 
tudi zanimanje občinstva. 
Tega se je vsaj na zadnjih 
treh koncertih (Tunjice, 
Mekinje, dvakrat) nabralo 
toliko, da bi kazalo z vsem 
optimističnim pristopom še 
nadaljevati.

Koncert mojstrovin
V sklopu cikla Musica aeterna/Živa glasba je bil 
v župnijski cerkvi v Mekinjah koncert klasike z 
inštrumentalnim triom flavte, violine in orgel.

Nastopajoči na koncertu v mekinjski cerkvi

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena 
z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot 
– pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija 
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4.,  4.500 EUR); mesečni obrok je 313 EUR pri pologu v višini 30% in 
ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28.04.2021 znaša 8,48% 
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni 
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo 
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba 
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km): 
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ELEKTRIČNA VOZILA 
PEUGEOT
Že za 23.990 €*

KASKO ZA 1 €

BREZPLAČNA DOMAČA  
POLNILNA POSTAJA 

AVTOSERVIS TRATNIK D.O.O., Ločica ob Savinji 49, 3313 Polzela, tel. 03 570 26 40RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-ELEKTRICNA-VOZILA-2008_A5_nve_v2.indd   1 14/05/2021   00:22

Jasna Paladin

Kamnik – Nino Rakovič se 
sporazumeva s pomočjo ra-
čunalnika in prav neverjetno 
je, kakšna resnost, zagna-
nost in ustvarjalnost se skri-
vajo v tem fantu, ki se po 
Kamniku lahko premika le s 
pomočjo invalidskega vozič-
ka in asistenta. Fotografski 
aparat, ki so mu ga pred sko-
raj desetletjem na invalidski 
voziček namestili v zavodu 
Cirius, kjer se je šolal in tudi 
kasneje obiskoval številne 
aktivnosti, mu je povsem 
spremenil življenje.
»Odprl se mi je čisto druga-
čen svet, dobil sem nov smi-
sel v življenju. S fotografijo 
hitreje in lažje povem to, kar 
mislim in čutim. Fotografija 
mi daje občutek, da lahko 

vsaj kakšno stvar naredim 
čisto sam, brez da mi pri tem 
kdo pomaga. Mislim, da bi to 
moral poskusiti vsak inva-
lid,« nam je že pred časom 
zaupal Nino, ki svoje fotogra-
fije objavlja na Facebooku, 
pripravil pa je tudi že dve sa-
mostojni fotografski razstavi.
V okviru Kamfesta je 
predstavil svojo drugo 
razstavo, ki nosi naslov 
Prazne ulice in je namešče-
na na zid ob Kreativni četrti 
Barutana. Pri izboru slik mu 
je pomagal Dušan Letnar iz 
Foto kluba Kamnik. Črno-
-bele fotografije večjih for-
matov predstavljajo kam-
niške ulice in trge, kakršnih 
smo bili vajeni med karante-
no – prazne. V svoj objektiv 
je Nino ujel prazen Trg svo-
bode, del Ljubljanske ceste, 

Žebljarsko ulico, glavno že-
lezniško postajo in druge 
kotičke mesta, po katerem 
se vsakodnevno 'sprehaja' s 
svojim asistentom Matevž-

em. Prav njemu in tudi svoji 
mami Silvi je najbolj hvale-
žen, da ga podpirata in mu 
omogočata, da lahko počne 
stvari, ki ga veselijo.

Nino in prazne ulice
Nino Rakovič je zaradi cerebralne paralize že od rojstva na invalidskem vozičku. Poleg tega, da ne 
more hoditi, ne more niti govoriti, lahko pa ustvarja. In Nino s svojim fotoaparatom to počne 
zagnano in zelo dobro.

Nino Rakovič na svoji drugi samostojni razstavi 

Jasna Paladin

Kamnik – Kraljeva akademija 
za ples (Royal Academy of 
Dance) je ena najvplivnejših 
plesno-baletnih izobraževal-
nih institucij na svetu, v šol-
skem letu 2020/21 pa pra-
znuje že 100-letnico obstoja. 
Ima približno 13 tisoč članov 
ter izobraževanje nudi več 
kot tisoč študentkam po sve-
tu. Izpite iz njihovega izobra-
ževalnega programa opravi 
več kot 240 tisoč kandidatk 
na leto v 89 državah po sve-
tu. Junija se jim je pridružila 
še Slovenija, s čimer je bil 

narejen zgodovinski korak 
na področju baleta za našo 
državo.
Pri nas je trenutno njihova 
registrirana učiteljica le Ana 
Trojnar, ki od oktobra 2020 
v Kamniku vodi svojo Ba-
letno šolo Ana. Dne 22. juli-
ja je pod njenim mentor-
stvom prvi izpit Akademije 
opravila 15-letna Carolina 
Fusillo, Baletna šola Ana pa 
je poleti postala prva registri-
rana šola za opravljanje teh 
izpitov v Sloveniji. Ana Troj-
nar pravi, da bo v prihodnje 
za izpit pripravila še katero 
od svojih baletnih plesalk.

Izpit Kraljeve akademije za ples

Ana Trojnar s svojo varovanko Carolino Fusillo
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Kultura

petek, 3. septembra 2021

Ljubitelji glasbe, imate dar in veselje do zborovskega  petja  
in razmišljate o tem, da bi prepevali v moškem  zboru? 
Če ste si odgovorili pritrdilno, vas pevci Komornega moškega  
pevskega zbora Lek vabimo, da se nam pridružite. Redne  
pevske vaje imamo vsak torek v večernih urah v prostorih  
tovarne Lek v Mengšu. Za več informacij smo vam na voljo 
na tel. številki 031 381 550 (Saša Lenarčič) oz. na e- poštnem  
naslovu kmz.lek78@gmail.com, ogledate si lahko tudi sple-
tne strani facebook.com/kmz.lek in kmzlek.si. 

Vabljeni, veseli vas bomo.       Pevsko društvo Lek
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OBISKI POTUJOČE KNJIŽNICE 
SEPTEMBER 2021–JUNIJ 2022

(tel.: 031 693 920) 

PONEDELJEK
MARKOVO – pri Zavasnikovih: od 15.00 do 15.30  

SELA – pri gasilskem domu: od 15.45 do 16.30
SREDNJA VAS – pri gasilskem domu: od 16.45 do 17.15

HRUŠEVKA – pri Korošcu: od 17.30 do 18.15
BUČ – parkirišče pri Vrankarju: od 18.30 do 19.00

LAZE – za Lovcem: od 19.15 do 20.00
6. in 20. september, 4. in 18. oktober,  

15. in 29. november, 13. in 27. december,  
10. in 24. januar,  7. in 21. februar, 7. in 21. marec,  

4. april, 16. in 30. maj, 13. junij

TOREK
MEKINJE – pri oskrbovanih stanovanjih: od 14.00 do 14.40

ŠMARTNO – pred KS: od 15.00 do 15.30 
ČEŠNJICE – na igrišču: od 15.45 do 16.15

ŠPITALIČ – pri gasilskem domu: od 16.30 do 17.15
ZG. TUHINJ – pri cerkvi: od 17.30 do 18.15 

ZG. TUHINJ – pri Kavsarju: od 18.30 do 19.30 
7. in 21. september, 5. in 19. oktober,  

2., 16. in 30. november, 14. in 28. december,  
11. in 25. januar, 22. februar, 8. in 22. marec,  

5. in 19. april, 3., 17. in 31. maj, 14. junij

ČETRTEK
ZG. PALOVČE – pred Budnarjevo hišo: od 12.10 do 12.30  

VRANJA PEČ – pred OŠ: od 12.35 do 13.00
GODIČ – pri Hribarju: od 13.20 do 13.40 

ZG. STRANJE – pri gasilskem domu: od 13.45 do 14.15  
STAHOVICA – na parkirišču pri Calcitu: od 14.30 do 15.15

BISTRIČICA – pri znamenju: od 15.30 do 17.00
OKROGLO – pri mostu: od 17.05 do 17.40 

TUNJICE – pred OŠ: od 18.00 do 19.30
9. in 23. september, 7. in 21. oktober, 4. in 18. november, 

2., 16. in 30. december, 13. in 27. januar,  
10. in 24. februar, 10. in 24. marec, 7. in 21. april,  

5. in 19. maj, 2. in 16. junij

PETEK
VOLČJI POTOK – pred KS: od 14.00 do 14.30 

ČRNA – med bloki: od 15.00 do 15.30
ŽAGA – na avtobusnem postajališču: od 15.45 do 16.15

KRIVČEVO – pri Jurčku: od 16.30 do 18.00
GOZD – pri gasilskem domu: od 18.15 do 19.15

10. in 24. september, 8. in 22. oktober,  
5. in 19. november, 3. in 17. december, 14. in 28. januar, 

11. in 25. februar, 11. in 25. marec, 8. in 22. april,  
6. in 20. maj, 3. in 17. junij
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Alenka Brun

Kamnik – Na Glavnem trgu 
je ob zgodnjih večernih 
urah vabil odprti glasbeni 
oder. Kreativna četrt Baruta-
na je gostila znana in nezna-
na imena glasbene scene, z 
dodatnim programom v 
Ključavničarstvu in Paviljo-
nu pa navdušila ljubitelje 
umetnosti. Tako sta se med 
drugim obiskovalcem 
predstavila Oliver Pilić s se-
rijo fotografij Sto let (a Hun-
dred Years), ki je bila posne-
ta med karanteno v času 
pandemije, aprila in maja 
leta 2020, ter Tadej Droljc z 
instalacijo, ki jo je naslovil 
Kamniški vrh – Avtoportret. 
Gre za generativno avdiovi-
zualno sliko, ki jo Kamniški 
vrh neprestano izrisuje na 
podlagi svojega spomina. 
Spomini se pretakajo, meša-
jo ter stekajo v neskončno 
reko perspektiv. Poleg tega 
pa se avtoportret osvežuje še 
s trenutnimi vremenski po-
goji na planini, kar abstrak-
cijo še nadgradi.
Fotografski razstavi na zu-
nanji strani zidu Barutane 
se je na notranji pridružil z 
urbano poslikavo Endi E. 
Pašić, mladi stari znanec 
kamniške striparske scene, 
ki ustvarja pod mentorskim 
vodstvom Ivana Mitrevske-
ga. Med drugim pa Kamfest 
vedno obišče tudi Križnikov 
festival, ki ga letos načrtuje-
jo v Motniku v začetku sep-
tembra, tokrat pa so za 
pokušino nastopili trije pri-
povedovalci.
Vrvišče ob glavnem kamni-
škem trgu je obiskovalcem 
predstavilo tudi slikarko Ire-
no Gayatri Horvat in glasbe-
nika Simona Skalarja. Sa-
mostan Mekinje je gostil ki-
nopredstave, Mestni oder pa 
tradicionalno znane glasbe-
ne zasedbe, kot so Noctife-
ria ter Avtomobili, Vlado 
Kreslin in Orleki. Zaprice so 
ponudile izbor za elegan-
tnejše glasbene okuse. 
Na Kamfestu ni manjkala 
klovnovska delavnica, lahko 
ste opazovali zvezde, se 
spoznali s projektom Vdihni 
ogljik – proste celice 2021 – 
inoviranje v polju med 

umetnostjo in znanostjo in 
še čim. Seveda brez festival-
nega Otroškega odra in tra-
dicionalnega standup večera 
ni šlo. Kot vedno pa je bilo 
velike pozornosti deležno 
tudi tekmovanje, unikatna 
kamniška športna discipli-
na, Tek s feršterkerjem na 
Mali Grad.
Udeležba ustvarjalcev na 
Kamfestu je bila tudi letos 
mednarodno obarvana in 
glede na razmere je bilo pri-
sotnih tudi precej sloven-

skih ustvarjalskih imen – 
tako glasbenih kot uprizorit-
venih in likovnih, pravi vod-
ja programske ekipe festiva-
la Goran Završnik. Poudari 
tudi tri izjemna domača 
multimedijska imena, na 
katera so Kamničani zelo 
ponosni, jih pa poznajo tudi 
širše: Oliver Pilić, Tadej 
Droljc in skupina Matter. 
»Slednji so imeli na Kamfe-
stu predpremiero novega 
slovenskega  filma Ameba,« 
še doda. 

Z izvedbo in obiskom festiva-
la so izjemno zadovoljni, na-
daljuje Završnik. »Obisk 
Mestnega odra, edinega v 
celoti plačljivega prizorišča 
na festivalu, se je po prvem 
koncertu konkretno povečal, 
tako da je že prvi konec tedna 
Kamfest dosegel tiste prave 
'obrate', ko je v centru mesta 
množica ljudi, ki se druži, 
srečuje, pogovarja ... Prav vsa 
prizorišča so se stoodstotno 
obnesla, pa naj bo to Oder 
Zaprice z džezom, Samostan 
Mekinje s filmskim progra-
mom, ki nastaja v sodelova-
nju z Mestnim kinom Dom-
žale, ali Oder Barutana, ki je 
na festival pljusknil vedro 
sodobne in urbane umetno-
sti. Presenetil pa je tudi novi 
oder Pr' Goslač, ki je Kamni-
čanom praktično pokazal 
razliko med narodno-zabav-
no in etno glasbo. Del pro-
grama odra Pr' Goslač, ki je 
nastal v sodelovanju s Salo-
nom za eno glasbo in projek-
tom Godalkanje, bo na ogled 
in posluh tudi na letošnjem 
50. festivalu oblačilne dediš-
čine, na priljubljenih 'naro-
dnih nošah'.« Kar se pa PCT-
-pogoja tiče, Završnik pouda-
ri, da tu so bili pa brezkom-
promisni na vseh prizoriščih 
tako med nastopajočimi, 
obiskovalci kot tudi samo or-
ganizatorsko ekipo.

Kamfest bil je živ
Od 6. do 14. avgusta je Kamnik gostil številne izvajalce, tudi mednarodne, ki so skupaj z obiskovalci v 
mesto ponovno pripeljali nekaj skupinske festivalske vznesenosti. Letos so Kamfest – največji domači 
poletni festival glasbe, gledališča, filma in likovnih umetnosti – organizirali že osemnajstič.

Goran Završnik: »Kamfest je celostni festival, ki 
enakomerno porazdeli nastopajoče v devetdnevni koledar. 
Zato ni čudno, da so najbolj popularni bandi 'razmetani po 
celem festivalu'. Tako so bili razprodani Zmelkoow na 
sporedu v torek, Kreslin v četrtek, Noctiferia pa je dobila 
'gospodov dan'.« Žal je koncert prekinilo neurje s točo. 
»Kljub poškodovani opremi pa so bili vtisi po koncertu, 
čeprav skrajšanem, izjemni.« / Foto: Primož Pičulin

Tadej Droljc / Foto: Alenka Brun Oder Pr' Goslač se je v času festivala dobro obnesel. 

Kamfest 2021 je – v okviru zmožnega glede na razmere, v katerih smo se znašli, pripeljal 
v mesto občutek festivalskega vzdušja. / Foto: Alenka Brun
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Tunjice – Člani Društva Tun’ški glas so v soboto, 28. avgu-
sta, pripravili koncert ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla 
Glavarja in 30-letnici samostojnosti Slovenije, ki se je odvijal 
v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Kaj vse je Peter Pavel Glavar dop-
rinesel v Tunjicah, je obiskovalcem predstavila predsednica 
društva Milena Erbežnik Klanšek, zbrani pa so nato uživali v 
glasbi Cerkvenega prosvetnega pevskega zbora Kulturnega 
društva Sveta Ana, ki so prišli iz občine Sveta Ana. J. P.

Koncert Poletna noč v Tunjicah



Kamnik praznuje 50. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine

Kamnik praznuje  
50. Dneve narodnih noš  
in oblačilne dediščine
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Uvodni nagovor

petek, 3. septembra 2021

Prilogo Kamnik praznuje 50. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine je pripravil Zavod  
za turizem in šport Kamnik in je priloga časopisov Kamničan-ka in Gorenjski glas. Datum izida: 
3. september 2021. Naklada 31.000 izvodov. Prilogo uredili: Nina Irt in Doroteja Narat. 
Fotografije: Bojan Težak, Klemen Brumec, Boštjan Tacol, Primož Hieng, Peter Podobnik, Foto 
Klub Kamnik, Luka Dakskobler, arhiv Zavoda za turizem in šport Kamnik.

Matej Slapar, 
župan Občine Kamnik 

Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, spoštovani ljubitelji narodnih noš in 
oblačilne dediščine, 

želimo si, da bi nam epidemiološke razmere med 10. in 12. septembrom dovoljevale 
praznovanje 50-letnice Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, ki predstavljajo 
največji etnološki festival v Sloveniji. Že v lanskem letu in letu poprej nam razmere 
niso bile naklonjene in tudi letos so zelo negotove. Vseeno pa naj ob tej priložnosti 
namenim misli temu pomembnemu dogodku, ki je priložnost, da širši javnosti 
predstavimo, kako so se skozi stoletja oblikovali različni načini oblačenja ljudi in kaj 
predstavljajo. Z različnimi zapisi ohranjamo tako pomemben del naše, slovenske 
identitete. Med njimi je tudi publikacija, ki je nastala ob 50-letnici Dnevov narodnih 
noš in oblačilne dediščine z naslovom Pokažem se fantu v pisanem gvantu. 

Kamničanke in Kamničani smo ponosni na našo bogato naravno, kulturno in 
etnološko dediščino, ki nas povezuje in obenem privablja popotnike od blizu in daleč 
v naše srednjeveško mesto. Zavedamo se njenega pomena za obstoj naroda. Le kdo 
si lahko predstavlja vrh priljubljene izletniške točke Sveti Primož brez cerkve, ki je 
največja zakladnica stenskega slikarstva pri nas, ali pa brez Starega gradu, ki s svojo 
lego nad mestom opozarja mimoidoče na njegov srednjeveški sloves? Dediščina 
nemo pričuje o tem, kako so ljudje v preteklosti živeli tod, kako so se spopadali z 
različnimi izzivi in na kakšen način so preživeli ter ohranili obstoj naroda. Vedno 
znova lahko občudujem streho Preskarjeve bajte in drugih koč na Veliki planini, ki so 
jih naši predniki znali tako spretno prekriti z lesenimi skodlami. Zanimiv je renesančni 
dvorec Zaprice in na travniku za njim povezan etnografski park z ohranjenimi 
kaščami in sušilnico sadja. Neverjetna je iznajdljivost kmetov, ki so si izmislili kozolce, 
ki veljajo za slovensko arhitekturno posebnost in dajejo edinstven videz naši 
pokrajini. Tudi etnološka dediščina je pomemben košček naše, kamniške zgodovine. 
Skozi stoletja so se oblikovali različni načini oblačenja ljudi na Slovenskem in tako je 
toliko bolj pomembno, da poznamo tudi dejstva, kaj ti različni načini oblačenja 
predstavljajo. Toliko bolj pomembno pa je tudi to, da s prireditvami, kot so Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine, predstavljamo pomen svoje edinstvene oblačilne 
in etnološke dediščine. 

Dediščina naših prednikov nas povezuje s koreninami, vzbuja upanje in navdaja s 
ponosom, da živimo v starem mestu z dušo, z bogato in dolgo zgodovino, ter prenaša 
modrost. Dediščina ni le stvar muzejev, za naše zanamce jo ohranjamo z načinom 
življenja, z zavedanjem, da je to del naše identitete, in tudi z največjim etnološkim 
festivalom Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine. Dobrodošli v Kamniku, ki 
velja za eno izmed najstarejših in najlepših srednjeveških mest v Sloveniji.

Vaš župan Matej Slapar 

Rok Jarc, 
direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik

Spoštovani Kamničani, spoštovano bralstvo,

festival narodnih noš je za Kamničane velik dogodek. Letos še posebno, ker 
zaznamujemo 50-letnico. Ponosni smo, da je Kamniku uspelo ohraniti tako kulturno 
prireditev, ki je del naše narodne identitete in obenem tudi prikaz raznolikosti 
slovenskega narodnega prostora. Kamničani smo ponosni na rojaka Rudolfa Maistra, 
ki se je v težkih časih kot otrok iz nemško govoreče družine postavil na stran 
slovenstva. 

Do druge svetovne vojne so bili tradicionalni elementi oblačilne dediščine še trend 
oblačenja, kasneje je bilo to z novim političnim sistemom prekinjeno. Narodne noše 
kot izkazovanje narodne identitete so postale nezaželene. Posledično dandanes 
razen redkih izjem, kot so kulturne prireditve in romanja v okviru katoliške cerkve, 
oblačilna kultura nima večje podobnosti z oblačenjem v preteklosti. Pri naših 
severnih sosedih je šel razvoj v drugo smer. Tam vas v malo boljši gostilni postrežejo 
dekleta, oblečena v stilizirane narodne noše, narodne noše pa so še vedno pomemben 
člen pri izražanju njihove deželne identitete. 

Slovenija ima bogato kulturno dediščino in to je tisto, s čimer lahko najbolje 
nagovarjamo turiste; teh imamo v Sloveniji na pretek, vendar se domačini še premalo 
zavedajo, kakšen adut je kulturna dediščina.

Turisti postajajo čedalje bolj izobraženi in zahtevni, zato potrebujejo kakovostno 
ponudbo in dobro lokalno izkušnjo. Kamnik to ima. Ljudje bodo o tej izkušnji 
pripovedovali naprej in to bo pripomoglo k večjemu obisku in prepoznavnosti 
destinacije. 

Kot direktor si bom prizadeval za opolnomočenje gostincev in drugih turističnih 
ponudnikov v občini. To je moja zaveza.
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Pogovor s Sandijem Uršičem, podžupanom  
Občine Kamnik in predsednikom organizacijskega odbora

Kako ste povezani z Dnevi narodnih noš in oblačilne de-
diščine v Kamniku (DNN)?
Noše, kot domačini radi na kratko rečemo, so zame vsako 
leto dogodek, ki se ga z veseljem udeležim. Vesel sem, da 
mi je zadnji dve leti dano, da sem vpet tudi v samo orga-
nizacijo prireditve.

Kdo so člani organizacijskega odbora 50. DNN in kakšne 
so bile vaše naloge in odgovornosti pri pripravi in orga-
nizaciji praznovanja tega lepega jubileja?
V organizacijskem odboru smo pisana druščina z raznoli-
kimi izkušnjami in pogledi, kar pa je naša prednost. Od-
bor sestavljamo: Nina Cestnik Pavlič, Tone Ftičar, Janez 
Hribar, Nina Irt, Rok Jarc, Irena Gajšek, Franci Kramar, 
Doroteja Narat, Breda Podbrežnik Vukmir, Primož Rep-
nik, Boris Selko, Ciril Spruk, Zora Torkar in Goran Zavr-
šnik. Naloge imamo razdeljene po področjih in rezultat je 

pester program, zagotovo bo prireditev zaznamovana 
tudi v pisni obliki s knjigo Pokažem se fantu v pisanem 
gvantu. 

Kako kot predsednik organizacijskega odbora ocenjuje-
te izzive organizacije tradicionalnega festivala DNN in 
zakaj vztrajamo v težjih časih za organizatorje velikih 
prireditev, kot so DNN?
Glavni izziv že drugo leto zapored predstavljajo aktualni 
ukrepi za preprečevanje okužb. Žal tudi letos ne kaže 
dobro glede polne organizacije, a odločili smo se, da 
vztrajamo, saj nas po mojem mnenju upravičeno skrbi, da 
bo prireditev odšla v pozabo, če je že drugo leto zapored 
ne bo.

Katere noše so vam najbolj všeč?
Težko bi rekel, da so mi ene bolj všeč kot druge, vsaka 
prava noša je nekaj posebnega, saj predstavlja del naše 
oblačilne dediščine in zato je še toliko bolj pomembno, 
da ohranjamo tradicijo prireditve in spodbujamo ljudi k 
sodelovanju.

Ali ste se kdaj oblekli za povorko?
Za povorko se še nisem oblekel, a si želim enkrat dožive-
ti Noše tudi na ta način.

Kaj vam osebno predstavlja ta tradicionalni festival?
Ne morem mimo nostalgičnih spominov iz otroštva, ko je 
bil konec tedna v septembru v znamenju obiskov zaba-
viščnega parka, sladkorne pene, seveda tudi večernih 
koncertov, če sem bil dovolj priden. Kasneje je sladkorno 
peno zamenjala medica in z leti so tudi večerni koncerti 
in nedeljska povorka dobivali pravi pomen. Zame Dnevi 
narodnih noš niso bili nikoli dnevi, ko se je najbolje umak-
niti iz Kamnika. Zame je to dogodek, na katerega mora-
mo biti Kamničanke in Kamničani ponosni in iz leta v leto 
skrbeti, da se razvija in raste, če ne drugače tako, da obiš-
čemo povorko in zaploskamo vsem, ki negujejo in ponos-
no nosijo našo oblačilno dediščino.

Ker se epidemiološka slika spreminja in se navodila 
pristojnih institucij glede izvedb prireditev prilagaja-
jo razmeram, vas naprošamo, da za novosti in aktu-
alne informacije v zvezi z izvedbo prireditve Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine spremljate naše 
objave na spletnih straneh www.visitkamnik.com in 
www.kamnik.si ter naših družbenih omrežjih.
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Dr. Bojan Knific

Kako ste povezani z Dnevi narodnih noš in oblačilne de-
diščine v Kamniku (DNN) in kolikokrat so vas organiza-
torji prosili za strokovno sodelovanje? Naštejte nekaj 
primerov.
Na prireditev v Kamnik redno prihajam vsaj od srede de-
vetdesetih let 20. stoletja. Sprva sem bil tako kot mnogi 
obiskovalci zgolj opazovalec, saj me je oblačilna dediščina 
zanimala domala od mladih nog, z leti pa sem se bolj de-
javno vključil tudi v dogajanje. Spomnim se razstave sta-
rih oblačil, ki smo jo v Galeriji Veronika postavili skupaj s 
Folklorno skupino Triglav s Slovenskega Javornika. 

Leta 2003 sem se kot svetovalec za folklorno dejavnost 
zaposlil na Javnem skladu Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti, odtlej je bilo sodelovanje veliko intenziv-
nejše. Kmalu sem se vključil v odbor za pripravo priredi-
tve, znotraj katerega smo razmišljali, kako prireditev po-
pestriti, predvsem kako njeno osrednjo temo – oblačilno 
dediščino – predstavljati skladno s strokovnimi načeli, ki 
so se oblikovala v etnologiji. Razvijali smo koncept spre-
voda, udeležencem pošiljali navodila, kako se ustrezno 
obleči v narodno nošo, po povorki skupinam in posame-
znikom posredovali strokovne ocene njihovih predstavi-
tev, izbirali smo folklorne skupine, ki bi najprimerneje 
predstavljale oblačilno dediščino, in še in še. Kakšno de-
setletje sem bil res zelo intenzivno vpet v dogajanje, po-
tem pa sem predvsem pomagal pri pripravi razstav in 
priporočilih glede izbora folklornih skupin. 

Kakšen je vaš strokovni pogled na pomen ohranjanja 
tradicionalnega festivala Dnevov narodnih noš in obla-
čilne dediščine v Kamniku?
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine imajo v slo-
venskem prostoru izjemen pomen. Ne nazadnje gre za 
največji dogodek na Slovenskem, ki je posvečen oblačilni 
dediščini. Odgovornost organizatorjev, da na njem po-
nudijo ljudem tisto, kar je vredno videti, je zato toliko 
večja. Trdno sem prepričan, da mora na njem oblačilna 
dediščina ohraniti osrednje mesto, sicer se lahko zgodi 
to, kar se je zgodilo mnogim sorodnim prireditvam na 
Slovenskem – ime je ostalo, vsebino pa je preplavil 
»popturizem«. 

Kaj predstavlja letošnja posebna publikacija, ki bo izda-
na v počastitev 50. Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku?
Marija Klobčar je napisala izjemno nazorno predstavitev 
kamniške tradicije, a o tem bi bilo vredno vprašati njo. 
Dodane so tudi fotografije iz preteklih Dnevov narodnih 
noš in oblačilne dediščine, sam pa sem pripravil vpogled 
v slovensko oblačilno dediščino s posebnim poudarkom 
na razvoju in podobi pripadnostnega kostumiranja Go-
renjcev. V prvem delu mojega prispevka knjiga prinaša 
vpogled v terminološka in druga vprašanja razvoja obla-
čenja in preoblačenja, ki je bilo namenjeno predstavlja-
nju slovenstva, v drugem pa obravnava posamezne ob-
lačilne kose, ki v bolj ali manj skladni celoti kot prepo-
znaven gradnik slovenstva sestavljajo moško in žensko 
podobo. Znotraj poglavij so posamezna vprašanja, za 
katera vem, da si jih ljudje pogosto zastavljajo, zelo na 
kratko dodatno osvetljena. Vsaj ponekod so dodani zelo 
osebni pogledi, v katerih se hote ali nehote kaže praksa 
srečevanja s številnimi ljubitelji oblačilne dediščine, ki si 
pogosto želijo, da bi bil v knjigi obravnavani pojav dele-
žen večje strokovne skrbi, večje medijske pozornosti in 
spoštovanja med ljudmi. Vključuje številne stare upodo-
bitve in fotografije, ob njih so fotografije oblačil, ki so se 
ohranila. Čeprav ne gre za fotomonografijo, verjamem, 
da jo bo tudi zaradi lepega oblikovanja z veseljem pog-
ledal vsak, ki mu je bolj kot prebiranje ljubo občudova-
nje fotografij. 

Katere noše so vam osebno najbolj všeč?
Si skoraj ne bi upal reči, da druge kot gorenjske, pa se mi 
tudi ni treba sprenevedati, ker to drži. Oblačilna dedišči-
na Gorenjcev je tako pestra in zanimiva, da o njej zlepa 
ne bo zapisana ali izrečena zadnja beseda. Na Sloven-
skem ima zaradi več vzrokov poseben pomen. Po eni 
strani so edinstvene njene prvine, po drugi strani so se o 
njej razširile številne pogosto zgrešene predstave. In to 
me draži – v pozitivnem pomenu besede. Ne gre zgolj za 
oblikovne plati, pomembne so mi tudi druge.

Če pogledam širše, pa se mi zdi posebno dragocena ob-
lačilna dediščina Ziljanov, tudi Istre in okolice Trsta. Pa 
Štajercev, Belokranjcev in drugih. Joj, težko se je odločiti. 
Slovenci imamo res kaj pokazati in Kamnik ponuja prilož-
nosti, da se vidi tisto, kar je vredno videti. 

Ali ste se kdaj oblekli za povorko?
Tudi to se je zgodilo, ampak mislim, da le enkrat ali dvak-
rat. S folklornimi skupinami, ki sem jih vodil, smo redno 
prihajali v Kamnik in se udeleževali sprevoda, a sem pra-
viloma udeležence le pripravil in jih spremljal. 

Spomnim pa se, da sem šel kostumiran v sprevodu, ko 
sem za Folklorno skupino Karavanke iz Tržiča izdelal 
folklorne kostume, ki so predstavljali oblačilno dediščino 
Belokranjcev. Bilo je v devetdesetih letih 20. stoletja. Iz-
jemen dogodek. Folklorni kostumi so bili novi in so 
predstavljali stvari, ki dotlej v folklornih skupinah še niso 
bile videne. Še danes se mi zdi to ključno: v Kamniku mo-

rajo biti ob širše znani in uveljavljeni gorenjski noši oz. 
gorenjskem pripadnostnem kostumu predstavljene po-
dobe, ki jih ljudje po krivici ne poznajo. 

Ali bi še kaj posebej omenili?
Mogoče pa res še nekaj. Verjetno nam je vsem jasno, da 
je oblačilna dediščina na Slovenskem izjemno pestra. Z 
njo se lahko srečujemo v Kamniku, na nastopih folklornih 
skupin, v muzejih in še marsikje, preredko pa je vključena 
v naše vsakdanje življenje. Meni se zdi izjemna škoda, da 
naši modni oblikovalci ne vidijo izzivov, ki jih ponuja za 
sodobno oblačenje. Sam menim, da bi ljudje z veseljem 
oblekli sodobno krojena oblačila, v katerih bi se odražal 
kanček slovenstva. Pri tem ne mislim narodnih noš, tem-
več sodobna in današnji dobi primerna oblačila, ki bi lepo 
»dišala« po preteklosti.

Breda Podbrežnik Vukmir,  
glavna urednica

Tokratni, 50. jubilejni Dnevi narodnih noš in oblačilne de-
diščine prinašajo še eno posebno presenečenje, ki bo za-
nimivo ne samo za Kamnik, pač pa za širšo slovensko 
javnost. To je knjiga Pokažem se fantu v pisanem gvantu, 
ki bo z bogatim slikovnim gradivom in dvema odličnima 
prispevkoma dr. Bojana Knifica in dr. Marija Klobčar pri-
kazala razvoj narodne noše v slovenskem in kamniškem 
prostoru. Knjiga ne bo le zgodovinski pregled, pač pa pri-
naša tudi opise sestavnih delov narodne noše in odgovo-
re na marsikatero aktualno vprašanje o uporabi in noše-
nju oblačilne dediščine v današnjem času. Za Kamničane 
pa bo zanimivo branje o oblačilni dediščini v našem, lo-
kalnem okolju in o tem, kako je nastajala, se oplajala in 
bogatila prireditev, ki jo danes imenujemo Dnevi naro-
dnih noš in oblačilne dediščine, o čemer je pisala dr. Ma-
rija Klobčar. Med drugim odkriva marsikatero lokalno 
zanimivost, ki je bila do sedaj neznana, kot sta na primer 
kipa svete Notburge in svetega Izidorja v podružnični 
cerkvi sv. Lenarta v Zakalu, ki imata za predstavitev obla-
čenja posebno vrednost, saj njuni obleki kažeta oblačilne 
navade kmečkega prebivalstva v tedanjem času.

Fotografij in slikovnega gradiva je res veliko, kar knjigo 
dela ne samo lepo, ampak tudi tako zanimivo, da jo bo 
težko odložiti. Za oblikovanje je poskrbel Marjan Kocjan 
iz DC Studia, pri nastajanju pa so poleg avtorjev dr. Boja-
na Knifica in dr. Marije Klobčar sodelovali še člani uredni-
škega odbora: Tone Ftičar, Zora Torkar in glavna urednica 
Breda Podbrežnik Vukmir. Knjigo je založil Zavod za turi-
zem in šport, v njihovem turistično-informacijskem cen-
tru pa bo moč knjigo tudi kupiti.

Kamnik bo na knjigo lahko ponosen, saj bo ime osrednje 
kamniške prireditve in naše občine ponesla med bralce 
daleč naokrog, o tem smo lahko prepričani. 

Publikacija izdana ob 50-letnici  
Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine

Pokažem se fantu 
v pisanem gvantu
  Ob petdesetih Dnevih narodnih noš in  

  oblačilne dediščine v Kamniku  
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Sreda, 8. 9., ob 17. uri 
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
Odprtje razstave fotografij Mimonoše  
avtorja Dušana Letnarja 

Dušan Letnar je na svojih črno-belih fotografijah zabeležil 
mimohod udeležencev in trenutke brezskrbnosti, radosti 
in ponosa. Izognil se je dokumentiranju oblačil in se osre-
dotočil na čustva udeležencev. Nekateri udeleženci so 
fotografa nasmejani opazili, drugi so v mimohodu ostali 
zvesti prikazu noše, tretji so v dinamični akciji ali z gesto 
pozdravili prijatelje. Razstava bo odprta v času uradnih ur 
Občine Kamnik, torej ob ponedeljkih od 8. do 12. ure in 
od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 
17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.

Četrtek, 9. 9., ob 16. uri 
TIC Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik 
Filatelistična razstava

Ob jubilejnih 50. "dnevih" pripravlja Filatelistična društvo 
Ivan Vavpotič Kamnik v prostorih TIC Kamnik razstavo 
znamk in drugega filatelističnega materiala na kateri bo 
predstavljena oblačilna dediščina Slovenije in držav oz. 
skupnosti, katerih del je bila ali pa je še danes (Avstro-
-Ogrska, Jugoslavija, Sredozemlje ipd.). Ob tej priložnosti 
je društvo pripravilo tudi priložnostni žig in priložnostno 
kuverto, Zavod za turizem in šport Kamnik pa dve osebni 
znamki z motivom narodnih noš, ki jih je že sedaj možno 
kupiti v TIC Kamnik.

Četrtek, 9. 9., ob 18. uri 
Galerija Miha Maleš, Glavni trg 2, Kamnik
Odprtje razstave ŽIVOPIS – narodna noša  
v delih Mihe Maleša

Miha Maleš (1903–1987), slikar, grafik, risar, založnik in 
fotograf, je v svojem zelo obsežnem ustvarjalnem opusu 
ustvaril številne litografije in monotipije narodnih noš, 
tako iz slovenskih pokrajin kot iz nekdanjih jugoslovan-
skih republik (dalmatinska, makedonska …). Grafike so 
izredno barvite in predstavljajo tradicionalne noše in ob-
lačilno dediščino iz 50. let 20. stoletja.
Kustosinja razstave je Saša Bučan. 
Razstava bo na ogled do konca septembra 2021.

Petek, 10. 9., ob 18. uri 
Galerija Miha Maleš, Glavni trg 2, Kamnik 
Pokažem se fantu v pisanem gvantu;  
ob 50. Dnevih narodnih noš in oblačilne  
dediščine v Kamniku

Predstavitev monografije ob 50-letnici prireditve Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine s člankoma velikih 
poznavalcev oblačilne dediščine in kamniške preteklosti 
dr. Bojana Knifica in dr. Marije Klobčar.

Petek, 10. 9., ob 19. uri 
Galerija nad kavarno Veronika,  
Japljeva ulica 2, Kamnik 
Odprtje razstave V pisanem gvantu

Na razstavi bodo na ogled originalni deli narodnih noš, ki 
so bili fotografirani za monografijo, izdano ob 50-letnici 
prireditve, ob njih pa nova oblačila, ki jih za potrebe pri-
padnostnega kostumiranja izdeluje Andreja Stržinar.

Sobota, 11. 9., ob 11. uri 
Muzej – grad Zaprice, Muzejska pot 3, Kamnik 
Javno vodstvo po razstavi Slovenska majolika 

Skupna razstava Narodnega muzeja Slovenije in Medob-
činskega muzeja Kamnik Slovenska majolika je posveče-
na posodi za vino, izdelani iz beloprstene keramike. V 
slovenski tradiciji ima poseben status – postala je tako 
rekoč mitološki predmet, tesno povezan s samobitnostjo 
slovenskega naroda, saj jo kot simbol dobre in vesele 
družbe opevajo tudi ljudske pesmi. Razstava zaobjema 
zgodovino majolike, njeno izdelovanje, tovarne keramike 
s poudarkom na kamniški proizvodnji ter likovne in estet-
ske komponente majolike. 
Po razstavi bosta vodila njena avtorja Saša Bučan in 
Marko Kumer.

Razstave ob 50. jubileju prireditve

Miha Maleš, Gorenjki, 1955
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Kako ste povezani z Dnevi narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku (DNN)?

Da nisem bil udeleženec prvih DNN, mi je preprečilo 
bivanje v Angliji, so se pa prireditve udeležili moji starši in 
mlajša brata. O njihovi udeležbi imam shranjene 
fotografije pa tudi kratek film, ki ga je posnel FKK Mavrica 
iz Radomelj. Glede na mladost sem v nadaljevanju Noše 
spremljal kot gledalec, od leta 1996 pa dvajset let aktivno 
v različnih vlogah pri pripravi in organizaciji kot član 
organizacijskega odbora.

Znano je, da ste obiskali prav vseh petdeset DNN in da 
v svoji bogati zbirki hranite vseh petdeset značk, ki jih 
organizator razdeli vsako leto. Kaj o nošah in DNN še 
hranite v svojem bogatem arhivu? Kaj vam osebno 
predstavlja ta tradicionalni festival?
Kako je bilo z mojo udeležbo, sem pojasnil že z gornjim 
odgovorom. V zbirki imam štirideset značk in priponk. 
Prvič je bilo izdelanih pet značk z različnimi motivi leta 
1975, nato v letu 1985 priponka, na kateri je bil trnič, od 
leta 1995 pa vsako leto priponka z navedbo zaporedne 
številke in letom prireditve. Ne glede na to, da imam 
doma res obsežen arhiv s fotografijami, filmi, plakati, 
časopisnimi članki, sporedi prireditev in še čim, pa se je 
žal del arhiva izgubil oziroma uničil. To se je zgodilo ob 
ukinitvi Turističnega društva Kamnik ter selitvi arhiva. 
Veliko Kamničanov mi je posredovalo nekaj gradiva, ki mi 
je manjkalo, če pa ima še kdo kaj »na podstrešju«, se 
priporočam.

Katere najlepše stvari iz organizacije DNN se spomnite 
kot aktivni organizator DNN v Kamniku in kaj je za vas 
v vseh letih sodelovanja pri organizaciji predstavljal 
največji izziv, ki pa ste ga rešili?
Najbolj so mi v spominu ostali 40. Dnevi, ki so bili izvedeni 
na najvišjem nivoju tako po organizacijski strani kot tudi 
po sporedu prireditev.

V dvajsetih letih, kolikor sem sodeloval pri organizaciji 
prireditve, se je izzivov in zapletov nabralo za posebno 
knjigo. V bogatem arhivu, ki ga hranim, bi ob vsaki 
fotografiji ali članku lahko povedal kakšno zgodbo. Treba 
je vedeti, da so bile Noše v začetku povsem amaterske, v 

organizaciji Turističnega društva in ob delu njegovih 
članov. 

Sicer pa je bil moj moto vseskozi: Kar je "nemogoče", 
storimo takoj, na čudeže je treba počakati do jutri.

Katere noše so vam najbolj všeč?
Težko bi se opredelil za najlepšo nošo, saj je vsaka po 
svoje unikatna in predstavlja določeno območje, iz 
katerega izvira, ter je za domačne tudi najlepša. Pri nošah 
je predvsem pomembno, da so skladne z zgodovinskim 
izročilom in se tudi primerno nosijo.

Ali ste se kdaj oblekli za povorko?
Povorke sva se v paru z ženo udeležila večkrat, največkrat 
pa mi je aktivno udeležbo preprečilo prav delo pri 
oblikovanju sprevoda, saj ni enostavno na startnem 
prostoru razvrstiti več kot dva tisoč udeležencev. Seveda 
se bom v prihodnjih letih povorke še vedno rad udeležil.

Ali bi še kaj posebej omenili?
Predvsem si želim, da bi se kljub težkim časom tradicija, 
organizacija in izvedba DNN nadaljevale. Včasih je treba 
»povleči ročno zavoro« in pripraviti prireditev skladno z 
možnostmi. Nedvomno pa je, da je sprevod noš po 
Kamniku temelj prireditve tista stalnica, ki ne sme 
manjkati in ki tudi pritegne največ obiskovalcev. Vse 
drugo so le spremljajoče dejavnosti.

Pogovor z Miranom Jerebom

Oblačenje narodnih noš oz. pripadnostnih kostu-
mov, kot v stroki imenujemo preobleke, name-
njene izkazovanju slovenstva, se je začelo razvi-
jati med slovenskimi meščani v sredi 19. stoletja. 
Na tem področju je Kamnik vse od konca 19. 
stoletja zasedal poseben položaj, še pomembnej-
ši je postal v 20. stoletju s prireditvijo, ki jo danes 
imenujemo Dnevi narodnih noš in oblačilne de-
diščine. Ugledni Kamničani so se v narodno nošo 
oblekli ob državnih in drugih slovesnostih, razvili 
so podobo pripadnostnega kostumiranja, ki je na 
Slovenskem in širše prepoznavna še danes. 

Za znamki, izdani o 50. jubileju, sta bili izbrani 
dve črnobeli fotografiji, ki sta se ohranili iz zlate 
dobe oblačenja narodnih noš. Na podlagi primer-
jalnega gradiva in ohranjenih oblačil iz 19. in za-
četka 20. stoletja ju je koloriral grafični oblikova-
lec Matic Jelovčan.   

Znamka D (moški)
Na fotografiji je Kamničan Jožko Stele, garderober 
narodne čitalnice v Kamniku, s someščanoma, čla-
noma kamniške čitalnice. Fotografirani so bili v 
začetku 20. stoletja. Poleg prepoznavnih in sploš-
no znanih elementov moške narodne noše (škornji 
z vihali, spodnje hlače, irhaste hlače, bela srajca, 
žametni telovnik, ovratna ruta, suknjič in klobuk) 
jih določa svilena kapa s cofom – smrtnica. 

Znamka B (ženske)
Na fotografiji so Ana Huderl, Josipina Hace in 
Ljudmila Koschier iz Kamnika, fotografirane leta 
1894. Oblečene so v narodno nošo, ki je že v 19. 
stoletju pridobila vlogo predstavljanja sloven-
stva. Videz njihovih oblačil izkazuje prestiž, pre-
poznaven po rabi prestižnih materialov in drago-
cenih zlato vezenih avb.
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Olimpijka Maruša Mišmaš Zrimšek in slovenski repre-
zentant Mitja Gasparini sta obraza letošnjih Dnevov na-
rodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. S treninga 
sta prišla na fotografiranje in s svojo voljo, energijo, pre-
danostjo in veliko potrpežljivostjo, ki jo vzame fotografi-
ranje, pokazala ljubezen, spoštovanje in svoj domovinski 
ponos ravno skozi preoblačenje iz športnih dresov v ob-
lačila naših prednikov. 

Najboljša športnica in najboljši športnik občine Kamnik 
2020 sta bila Maruša Mišmaš Zrimšek, tekačica čez ovire, 
državna prvakinja na 3000 m, slovenska atletinja leta in 
svetovna atletinja meseca julija, naša olimpijka v Tokiu, 
ter Mitja Gasparini, ki se je po enajstih letih izjemnih 
uspehov vrnil v Slovenijo in podpisal pogodbo s klubom 
Calcit Volley iz Kamnika. 

Njuno podobo in razmišljanje smo ujeli v kratkem inter-
vjuju in fotografijah, ki kažejo njun odnos do naše kultur-
ne in oblačilne dediščine.

Maruša Mišmaš 

Maruša, niste Kamničanka od nekdaj, a omenili ste, da 
vam je Kamnik izjemno pri srcu. Kaj vam je tako všeč v 
Kamniku, da ste si ga izbrali za svoj dom?
Prej sem živela v Grosupljem, zdaj pa že tretje leto živim 
v Kamniku. V Kamnik sem se takoj zaljubila. Všeč so mi 
stara mestna jedra, kot je kamniško, poleg tega pa je 
mesto obdano z naravo in ponuja ogromno možnosti za 
tek in kolesarjenje v naravi. 

Kako to, da ste se odzvali povabilu organizatorja Dne-
vov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku za 
fotografiranje v narodni noši? 
Zdelo se mi je, da bo to zelo zanimiva in zabavna izkušnja, 
hkrati pa z veseljem pripomorem k promociji Kamnika in 
kulturne dediščine.

Lahko bi rekli, da ste skorajda neposredno iz Tokia »sko-
čili« v narodno nošo, ki jo vidimo na fotografiji. Kakšne 
vtise ste prinesli iz daljnega Tokia? Kako ste doživljali 
olimpijske igre? 
Čeprav zaradi omejitev nismo mogli videti Japonske zu-
naj olimpijske vasi, je država name naredila velik vtis. 
Japonska je zelo lepa, urejena in čista država, ljudje pa 
izjemno prijazni in gostoljubni. Z veseljem bi se enkrat 
vrnila in si Japonsko turistično ogledala. Sem bila pa tam 
popolnoma osredotočena na svoje tekmovanje in se z 
drugimi stvarmi sploh nisem ukvarjala. Tekmovanje je 
bilo izjemna izkušnja, drugačna kot katerakoli druga, saj 
se čuti, da so olimpijske igre nekaj posebnega. Res sem 
si želela, da bi bil nastop v finalu moj najboljši doslej – in 
to mi je uspelo.

Katere noše so vam najbolj všeč? Ta, ko jo imate obleče-
no, je kot ulita in na fotografiji ste videti kot iz nekega 
drugega časa. Ste si že kdaj prej nadeli narodno nošo?
Pred tem še nikoli nisem imela oblečene narodne noše. Tale 
mi je bila zelo všeč in sem se v njej počutila kot iz filma.

Kje trenirate, ko odložite narodno nošo? (smeh) 
Večinoma treniram v Ljubljani, saj se tam dobivamo s tre-
nerjem in drugimi atleti iz ekipe. Veliko pa tečem tudi sama 
po Kamniku. Večkrat tudi kolesarim ali treniram v bazenu 
v Kamniku. Včasih pa opravim trening tudi na kamniškem 
atletskem stadionu, ki ponuja čudovit razgled na gore.

Kakšno je vaše sporočilo mladim o športu, visokih rezul-
tatih, občutkih zastopati domovino, simboliki narodne 
noše, ki izraža slovensko kulturo, tradicijo in običaje ter 
tudi dostojanstvo slovenskega človeka? Kaj vam pome-
ni domovina?
V ponos mi je, da lahko po svetu skozi šport predstavljam 
Slovenijo. Prav je, da smo Slovenci ponosni na svoje 
športne dosežke kakor tudi na naravno in kulturno dedi-
ščino. Bolj kot potujem po svetu, bolj se zavedam, kako 
lepo nam je v Sloveniji. Ko se vrnem domov, si vedno 
reče, da je doma najlepše.

Mitja Gasparini 

Mitja, niste Kamničan od nekdaj, a omenili ste, da se tu 
dobro počutite. Kaj vam všeč v Kamniku? 
Res je, prihajam iz Izole in se tam vsekakor najbolje poču-
tim, a v Kamniku imate res lepo naravo in najraje se spre-
hajam z našim psom Guapo.

Kako to, da ste se odzvali povabilu organizatorja Dne-
vov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku za 
fotografiranje v narodni noši? 
Ni se mi bil problem odzvati, kajti glede na to, da ste me 
zbrali kot naj športnika Kamnika in sta šport in kultura 
tesno povezana, se mi je zdelo prav, da tudi jaz kaj posto-
rim za vse, ki so čutili, da me vključijo.

Kako lahko športnik, kot ste vi, vedno znova požene kore-
nine v drugem kraju, kamor ga odpelje pogodba? Kako bi 
primerjali življenje v velikih mestih in na Japonskem, kjer 
ste živeli kar 11 let, in v majhnem mestu, kot je Kamnik? 
Na Japonskem sem bil samo eno leto, sicer pa v Južni 
Koreji, Grčiji, na Poljskem, v Italiji, Franciji …, ampak mis-
lim, da primerjava sploh ni možna. V večmilijonskih mes-
tih pač življenje poteka čisto drugače. Največja razlika pri 
meni je vsekakor družina, ki je bila po svetu vedno z me-
noj, v Kamniku pa sem kar sam, saj je do doma le dobra 
ura vožnje – toliko sem se npr. na Japonskem vozil na 
trening v eno smer vsak dan ...

Katere noše so vam najbolj všeč? Vaša noša je na vas kot 
ulita in na fotografiji ste videti kot iz nekega drugega 
časa. Ste si že kdaj prej nadeli narodno nošo? Kakšni so 
bili vaši občutki v noši? 
Narodnih noš ne poznam prav dobro. Veliko lepih sem vi-
del na fotografijah in videoposnetkih. Ta, ki sem jo oblekel 
za fotografiranje, je bila prva, ki sem jo kdaj nosil, in moram 
povedati, da sem se v njej dobro počutil, saj sem se za 
nekaj trenutkov vrnil, če lahko tako rečem, v stare čase.

Kako se počutite ob razkritju, da bosta z Marušo Miš-
maš glavna obraza 50. Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku? Kaj porečejo vaši Izolčani?
Ob tem sem bil kar malo presenečen, saj do dneva foto-
grafiranja nisem vedel za to. V čast mi je, da z Marušo 
pomeniva toliko za kamniške Dneve narodnih noš in tudi 
na splošno v športu seveda.

Kje trenirate, ko odložite narodno nošo? (smeh) 
Treniram v Kamniku kot član kluba Calcit Volley.

Kakšno je vaše sporočilo mladim o športu, visokih rezul-
tatih, občutkih zastopati domovino, simboliki narodne 
noše, ki izraža slovensko kulturo, tradicijo in običaje ter 
tudi dostojanstvo slovenskega človeka? Kaj vam pome-
ni domovina?
Glede na to, da sem po svetu preživel dolgih 11 let in pre-
potoval marsikateri kotiček našega planeta, sem vedno rad 
oblekel domači reprezentančni dres, poslušal himno in za-
stopal našo državo na raznih tekmovanjih. To mi je vedno 
bilo v ponos, ker domovino ter pripadnost narodu, pa naj 
bo skozi šport, kulturo, jezik ali kaj drugega, vedno lahko 
nosiš v sebi, kjerkoli si. Če pa lahko na ta način nekako 
»zakričiš«, od kod si, in seješ dober glas o svoji domovini, 
se lahko počutiš privilegiranega. Tako delaš dobro celemu 
narodu. In to je zelo dober občutek.

Najboljša kamniška športnika izkazujeta  
svoj domovinski ponos
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Monika Jeglič

Šmartno v Tuhinju – Po-
tem pa smo v začetku avgu-
sta izvedeli, da tudi tokrat 
oratorija ne bomo mogli iz-
peljati, saj zaradi narašča-
nja okužb za to nismo dobi-
li dovoljenja.
Do 16. avgusta in s tem do 
začetka programa smo tako 
imeli le devet dni, tega dra-
gocenega tedna pa nismo 
želeli kar tako izpustiti iz 
rok, tako da smo začrtali 
program za animatorje – 
približno 15 starejših in 25 
novih. 
Oddaljili smo se od osnov-
nega programa, ki smo ga 
pod geslom Originalen.si 
pripravljali za mlajše otro-
ke, ter v ožji pripravljalni 
ekipi začrtali program za 
mladostnike in mlajše od-
rasle. Program smo naslo-
vili 'Jaz sem. Ne bojte se!', 
kar je bila rdeča nit katehez 
in pogovornih srečanj med 
tednom. Dnevni program 
smo raztegnili, saj smo ga 
za vsak dan oblikovali od 8. 
do 17. ure.
Medse smo povabili tudi 
dva gosta, in sicer Katjo 
Ban, ki je prišla med nas s 
svojim pričevanjem, ter Ma-
teja Virtiča, ki nam je poleg 
prijetnega srečanja prinesel 

tudi zanimivo popoldne be-
atboxa. Naši pogovori in ka-
teheze so se dotaknili zau-
panja, osnov vere in pome-
na skupnosti. Preizkusili 
smo se v veliki igri Mono-
poly ter v športnih igrah in 
se skupaj podali v sobo po-
bega. Ustvarjali smo origa-
mi in se podali na vojaško 
delavnico, poslikali nekaj 
skodelic ter imeli popoldne 
družabnih iger. V enem od 
popoldnevov smo se prele-

vili v kriminaliste ter na 
podlagi indicev poskušali 
razvozlati zločin.
V petek smo se podali na 
izlet na slovensko obalo, 
kjer smo po raziskovanju 
Pirana dan zaključili na eni 
od plaž.
Sobotno dopoldne nam je 
prineslo kar nekaj novih in-
formacij o živalstvu sveta in 
pomenu sonca za floro in 
favno. Nadaljevali smo s 
sveto mašo in piknikom ter 

tako tudi uradno zaključili 
res bogat program celega 
tedna. 
Med tednom smo nema-
lokrat pomislili na primanj-
kljaj otroškega smeha, ki bi 
dodatno napolnil dvorišče, a 
bili konec dneva vsekakor 
hvaležni, da smo lahko izpe-
ljali vsaj ta del programa.
Upamo, da se čisto zares 
srečamo prihodnje leto. Na 
tem bomo, kolikor bo v na-
ših močeh, zanesljivo delali.

Jaz sem. Ne bojte se!
Že drugo leto zapored je Šmartno v Tuhinju ostalo brez klasičnega oratorija, po katerem je poznano. 
Animatorji smo se celo poletje pripravljali na program, delali načrte za to, kako bomo izpeljali 
določene dele oratorija v praksi ob upoštevanju ukrepov, ter se veselili sto dvajsetih prijavljenih otrok.

Letos smo namesto oratorija izpeljali program za animatorje. / Foto: Monika Jeglič

Alenka Brun

Kamnik – Zavod Mladinski 
center Kotlovnica je razpisal 
javni natečaj, k sodelovanju 
pa povabil še neodkrite do-
mače glasbenike z name-
nom pregleda lokalne glas-
bene ustvarjalnosti, nam je 
zaupal Gašper Selko. Sode-

lujoči glasbeniki ali zasedbe 
so morali poslati dve avtor-
ski še neobjavljeni skladbi, 
ki jih je potem pod drob-
nogled vzela strokovna žiri-
ja. Del slednje sta bila poleg 
Selka še Blaž Flerin in Matic 
Smolnikar. 
Na natečaj za glasbeno kom-
pilacijo, ki so jo poimenovali 

Probahodnik, je prispelo 
dvanajst skladb šestih za-
sedb. Teh pa ne krasi le mla-
dost, temveč tudi raznoli-
kost in profesionalni pristop 
k ustvarjanju. Na koncu so 
bili izbrani: Before Time, 
Echoes, Navihani Štumfki, 
mlada raperja Stin Brinovec 
alias Killa Brin in Martin 
Dan Vidmar alias DaGemi-
ni ter Teja Poljanšek s svojo 
mednarodno zasedbo Eleut-
heria. Kompilacija je ugle-
dala luč sveta v digitalni in 
fizični obliki, v času Kamfe-
sta pa smo bili priča mini 
festivalu omenjenih na odru 
Barutane. Žal se v živo niso 
mogli predstaviti Navihani 
Štumfki in Poljanškova z 
Eleutherio.

Probahodnik
Tako so naslovili prvo kompilacijo domačih 
novodobnih glasbenih skupin in projektov.

Večini izbranih iz kompilacije Pobahodnik smo lahko prisluhnili v živo. Before Time so bili 
tokrat na odru Barutane tisti, za katere je publika že slišala. Na fotografiji so na 
popoldanski generalki.

Stin Brinovec je raperske stihe začel pisati v sedmem ali 
osmem razredu. Velik poudarek daje rimam, pravi 19-letnik 
iz Šmarce, ki rapa v njemu najlepšem jeziku – v 
slovenščini.

Jasna Paladin

Debeli rtič – Območno zdru-
ženje Rdečega križa Kamnik 
je mladim do vključno de-
vetnajstega leta starosti iz 
občin Kamnik in Komenda 
letovanje na morju letos 
omogočilo v dveh terminih, 
in sicer med 6. in 13. avgu-
stom ter med 20. in 27. av-

gustom. Otroke prve skupi-
ne je s kamniške avtobusne 
postaje z lepimi željami 
pospremil tudi sekretar RK 
Kamnik mag. Viktor Mikek. 
Otroci so na morju uživali 
pod vodstvom usposoblje-
nih učiteljev in animatorjev, 
ki so jih s polno odgovor-
nostjo sprejeli v svoje 
varstvo.

Otroci na počitnicah 
na Debelem rtiču

Območno združenje Rdečega križa Kamnik je 
otrokom omogočilo počitnice na morju.

Otroci prve skupine pred odhodom na Debeli rtič 
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Ljubljana – Novo šolsko leto bo zaznamovala jubilejna, de-
seta sezona programa Varno na kolesu, ki ga razpisuje druž-
ba Butan plin s partnerji. Programu se vsako leto pridruži 
vse več šol in učencev, ki v sklopu inovativnih, tematskih in 
zabavnih nalog spoznavajo cestnoprometne predpise in se 
s pomočjo zanimivih kolesarskih aktivnosti pripravljajo na 
varno vključitev v promet. Letošnji razpis v ospredje 
postavlja pomen preventive in trajnostne mobilnosti, šole 
pa se lahko na razpis prijavijo do 20. septembra, in sicer po 
spletnem obrazcu. J. P.

Že deseta sezona programa Varno na kolesu
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Kristijan Erjavec

Kamnik – Boštjan Hribov-
šek je moral priznati pre-
moč le Nemcu Christopher-
ju Maletzu, za njim je zao-
stal 50 sekund. Po dirki je 
bil razumljivo dobre volje in 
zgovoren: »Moram priznati, 
da je bilo pred samim star-
tom nekaj napetosti. Čez se-
zono ni bilo veliko tekem, 
zato se ta ritual po tekmah 
hitro izgubi. Start smo imeli 
ob 10.30, zaradi česar nismo 
vozili v največji vročini. Od 
starta je šlo nekako zmerno, 
ne na polno, a že na prvem 
klancu so se naredile razli-
ke. Tempa Nemca nisem 
držal, zato sem ga spustil 
naprej, a ga držal na varni 
razdalji na približno 10–15 
sekund. Ko pa sem imel v 
tretjem krogu tehnične teža-
ve na spustu, pa mi je ušel 
na dobre pol minute. Proga 
je bila zelo hitra in prašna, 
zato je bila njegova prednost 
ravno toliko, da nisem nika-
kor mogel več priključiti. Ko 
sem šel v zadnji krog, sva 
bila še na vidnem polju, ta-
koj na vrhu prvega klanca pa 
sem videl, da je povečal raz-
liko, kjer smo se srečavali 
vsak krog. Do cilja sem šel 

samo še tekoče brez zaletava-
nja, da ne bi naredil kakšne 
napake. S tekmo in rezulta-
tom sem seveda zadovoljen, 
saj je bila to moja prva večja 
tekma po petih letih, ko sem 
nazadnje leta 2016 nastopil 
na svetovnem prvenstvu na 
Češkem, a takrat še v članski 
konkurenci. Posebej pa bi se 
rad zahvalil fantom iz slo-
venske reprezentance, ker so 
mi nudili tehnično pomoč 
med dirko.«
Izvrstno je bilo tudi nada-
ljevanje. Blaž Žle je v kvali-

fikacijah eliminatorja pos-
tavil najboljši čas, a je zara-
di prehitrega starta dobil 
časovni pribitek in osvojil 
peto mesto. Matic Kranjec 
Žagar je bil deveti med kva-
lifikanti. Matic je v osmini 
finala v svoji skupini priko-
lesaril na drugo mesto in se 
s tem prebil v četrtfinale, 
kjer pa ni bil uspešen, osvo-
jil je končno deveto mesto. 
Žle je bil prepočasen v pol-
finalu, v malem finalu je bil 
četrti, skupno pa osmi. 
Dobro je šlo Slovencem 

tudi v štafetni dirki, del slo-
venske šesterice je bil Rok 
Naglič, ki so jo končali na 
11. mestu.
Zadnja dva dneva prvenstva 
sta bila rezervirana za dirke 
v olimpijskem krosu. Med 
mlajšimi člani je slavil Švi-
car Joel Roth, Kranjec Žagar 
je bil 59., Žle 80. Na ženski 
članski dirki je zmagala 
Francozinja Pauline Fer-
rand Prevot, Maruša Knap 
je bila 41. Med člani je slavil 
Švicar Lars Forster, 41. je bil 
Naglič.

Hribovšek srebrn na 
evropskem prvenstvu
Novi Sad je bil letošnje prizorišče evropskega prvenstva za gorske kolesarje v krosu. V srbsko mesto 
je odpotovala številna, 18-članska slovenska odprava, med njimi so bili člani kamniškega Calcit Bike 
Teama. Evropsko prvenstvo se je za Slovenijo začelo izjemno, saj je Boštjan Hribovšek med veterani 
med 35 in 39 let osvojil srebrno medaljo.

Boštjan Hribovšek na drugi zmagovalni stopnički / Foto: Calcit Bike Team

Matjaž Spruk

Kamnik – Tekmovanja so se 
udeležili tekmovalci iz 24. 
slovenskih klubov. Med nji-
mi je barve plavalnega kluba 
Kamnik Calcit zastopalo se-
dem plavalk in plavalcev 
pod budnim očesom trener-
ja Mihe Potočnika. Za Ka-
mnik so plavali: Žana Peter-
lin, Taja Vejnovič, Maja Ve-
zenkova, Iza Videc, Nik Pe-
terlin, Gašper Stele in Tevž 
Štupar.
Gašper Stele je čakal do 
zadnjega dne na svojo disci-
plino. V nedeljo popoldan 
je zbral misli in moči in v 
disciplini 1500 m prosto 
ugnal vse tekmece in postal 
absolutni državni prvak v 
tej disciplini. Gašperjev us-
peh je dopolnil Nik Peter-
lin, prav tako na 1500 m 
prosto z drugim mestom, s 
čimer je dosegel normo in 

se uvrstil v kadetsko repre-
zentanco Slovenije.
Na Koroškem so na stopnič-
ke stopili še Taja Vejnovič s 
3. mestom na 800 m prosto, 
Iza Videc s 3. mestom na 
200 m hrbtno v B finalu in 

še enkrat Nik Peterlin z 2. 
mestom na 800 m prosto.
Vsi ostali plavalci plavalnega 
kluba Kamnik Calcit pa so, 
kot je že v navadi, odplavali 
veliko osebnih rekordov v 
posameznih disciplinah. 

Tekmovanje na Ravnah na 
Koroškem je bilo zadnje v 
nizu državnih prvenstev v 
tej sezoni. Zato naj še enkrat 
omenimo samo medalje na-
ših plavalcev s prvenstev za 
mlajše selekcije: Ivana 
Lukan je osvojila medaljo za 
3. mesto na 200 m prsno in 
3. mesto 50 m prsno, Rok 
Vejnovič je osvojil medaljo 
za 3. mesto na 400 m meša-
no in 3. mesto na 1500 m 
prosto, Taja Klemen pa je 
osvojila dve bronasti meda-
lji, za 3. mesto na 100 m 
hrbtno in 3. mesto na 50 m 
hrbtno.
Čestitamo plavalkam in pla-
valcem za dosežene rezulta-
te. Kljub temu da nimajo 
dobrih pogojev za treninge, 
saj se vozijo v Radovljico in 
Kranj in na domačem baze-
nu trenirajo le dva do tri me-
sece, se uvrščajo med klubi 
po rezultatih v sam vrh!

Plavalci znova navdušili
Od četrtka, 29. julija, do nedelje, 1. avgusta, je na letnem olimpijskem bazenu na Ravnah na 
Koroškem potekalo letno odprto združeno prvenstvo Slovenije 2021. Gašper Stele si je priplaval 
naslov državnega prvaka, Nik Peterlin pa mesto v kadetski reprezentanci.

Gašper Stele in Nik Peterlin sta zaprla usta tekmecem v 
najdaljši disciplini 1500 metrov prosto. / Foto: Anita Berlisk

Podjetje Menina, d. d, Trg padlih borcev 3,  
1241 Kamnik, v svoj kolektiv vabi

NOVE SODELAVCE V LESNI  
PROIZVODNJI m/ž.

Kandidati in kandidatke nam prijavo  
z življenjepisom pošljite v 30 dneh od objave  

na e-naslov: kadri@menina.si.

Matjaž Šerkezi

Kamnik – Tekma je potekala 
na poligonu v obliki kratke-
ga krosa s tehničnimi ovira-
mi. Dečki in deklice U13 so 
vozili tri kroge, U15 pa pet 
krogov. Vsak tekmovalec je 
v svoji kategoriji startal 
dvakrat (skupinski start). 
Prva tekma je določila štar-
tno mesto za drugo. Sešte-
vek časa obeh tekem je dolo-
čil uvrstitev.

Maks Majnik in Joža Matjaž 
Šerkezi (oba Pogi Team) sta 
tekmovala v kategoriji U13, 
ki jo je zastopalo petnajst 
tekmovalcev. Maks je obe 
tekmi zaključil kot drugi in 
na koncu skupno zaostal 41 
sekund za svojim dolgolet-
nim avstrijskim tekmecem 
Rubenom Friedlom (Giant 
Stattegg). Joža je zasedel 
šesto mesto z zaostankom 
2:54 za Friedlom. 
V isti kategoriji je vozilo še 
nekaj Slovencev, in sicer 
Kristjan Anclin Zupanc 
(Energijateam.com), ki je za-
sedel peto mesto (2:21 zao-
stanka) in Jon Golob (Calcit 
Bike Team), ki je tekmo 
končal kot osmi (4:21 zao-
stanka). Med dekleti v kate-
goriji U13 pa je slovenske 
barve zastopala Tajda Šo-
štarko (Calcit Bike Team), ki 
se je uvrstila na skupno šes-
to mesto (v konkurenci enaj-
stih deklet, 1:33 zaostanka).
Maruša Tereza Šerkezi 
(BTC City Ljubljana Scott) je 
vožnjo v kategoriji U15w 
(uvrščenih devet deklet) od-
lično začela in se iz tretjega 

startnega mesta v startnem 
krogu prebila na prvo mes-
to. Usodo obeh tekem so 
krojila štiri dekleta, poleg 
Maruše Tereze še dvojčici 
Grangl iz BIKECLUB Giant 
Stattegg in Eva Trpin iz 
MBK Črni Vrh. 
Prvo tekmo je Maruša za-
ključila kot prva v odličnem 
ciljnem sprintu. V drugem 
pa je Eva Trpin izkoristila 
trenutek, skočila v predza-
dnjem krogu naprej, takoj 

za njo je Maruša naredila 
napako in tekmo zaključila 
kot druga z zaostankom de-
setih sekund za prvo Evo. 
Skupno je na najvišjo sto-
pničko stopila Eva s časom 
34:21, Maruša Tereza na 
drugo (+0:08), tretjo Mag-
dalena Grangl (+0:17) in če-
trto Magdalenina sestra 
dvojčica Antonia (+0:32). 
Dekleta so tako resnično 
poskrbela za dvig krvnega 
tlaka vsem gledalcem in po-
kazala, da z njimi ni dobro 
češenj zobati. 
Med U15m (uvrščenih 24 
tekmovalcev) sta barve Slo-
venije zastopala Nik Golob 
(Calcit Bike Team), ki se je 
uvrstil na odlično šesto mes-
to (2:16 zaostanka) za prvou-
vrščenim Valentinom 
Hoferjem (UNION Maria 
Schmolln KTM), ki na tek-
movanju praktično ni imel 
konkurence, saj je drugou-
vrščenega tekmovalca pustil 
za sabo kar za minuto, in 
Luka Maksimović (Calcit 
Bike Team), ki je na koncu 
zasedel 16. mesto (5:35 zao-
stanka).

Mladi kolesarji 
tekmovali v Avstriji
V nedeljo, 22. avgusta, smo se udeležili MTB XC 
tekme v avstrijskem Statteggu, ki šteje za 
avstrijski mladinski pokal.

Maks Majnik, Joža Matjaž Šerkezi in Maruša Tereza Šerkezi
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Miha Štamcar

Kamnik – Kamničanke bodo 
svojo prvo uradno tekmo se-
zone igrale že 21. septembra, 
ko bodo nastopile v prvem 
krogu srednjeevropske lige, 
ki se bo po enoletnem pre-
moru spet igrala tudi v 
ženski kategoriji. Še po-
membnejši tekmi aktualne 
slovenske državne prvakinje 
čakata dva tedna pozneje, 
saj se bodo v drugem krogu 
kvalifikacij za uvrstitev v 
ligo prvakinj pomerile z 
ukrajinsko ekipo Prometej 
iz Dnepra. Vmes bo kam-
niška zasedba 2. oktobra 
igrala še svojo prvo tekmo v 
slovenskem državnem pr-
venstvu.
»Ker nas že oktobra čaka 
prvi vrhunec sezone, temu 
primerno tečejo tudi pripra-
ve. Samo želimo si lahko, da 
bodo priprave potekale po 
podobnem scenariju kot do 
zdaj. V kratkem se nam bo 
pridružila še Andjelka Radi-
šković, ki je nastopila na 
evropskem prvenstvu, tako 
da bomo v polni zasedbi. 
Vse novinke so se dobro 
vključile v ekipo, tako da 
smo lahko tudi s te strani 
zadovoljni. V septembru nas 
čakajo prve pripravljalne 
tekme. Med drugim bomo 
igrali z italijanskim A-2 liga-
šem Talmassonsom, za-
grebško Mladostjo, udeležili 
pa se bomo tudi dveh moč-
nih turnirjev, v Zagrebu in 
Kapošvarju. Skratka, pred 
nami je pestro obdobje, ki 
ga moramo čim bolje izkori-
stiti,« je z dozdajšnjim pote-
kom priprav zadovoljen tre-
ner Gregor Rozman. 
V letošnji ekipi je šest no-

vink, od tega so le tri 'prave' 
novinke. To so Manca Le-
nart, Fatoumatta Sillah in 
Neja Čižman, medtem ko se 
odlična organizatorica igre 
in nekdanja kapetanka Eva 
Mori vrača po nekajletnem 
igranju v tujini, nadarjeni 
Mija Šiftar in Živa Javornik 
pa prihajata iz kamniške 
druge ekipe.
Veliko manj sprememb je v 
vrstah aktualnih slovenskih 
pokalnih zmagovalcev. Naj-
bolj pomembna je na trener-
ski klopi, kjer je Gregorja Je-
rončiča zamenjal Matija 
Pleško, ki mu bo pri delu 
pomagal Gašper Ribič. Od 
igralcev sta novinca pravza-
prav le dva, občasni srbski 
reprezentant Danilo Pavlović 
in finski reprezentančni blo-
ker Tommi Siitilä, ki je ob 
Janu Klobučarju tudi edini, 
ki ga za zdaj še ni na pripra-
vah. Oba bosta v začetku sep-
tembra igrala na evropskem 
prvenstvu. Prvi ekipi se je v 

letošnji sezoni pridružil še 
kamniški odbojkarski dra-
gulj, resda za zdaj še ne-
izbrušen, Nik Mujanović.
»Za zdaj se ne dogaja nič 
pretresljivega, vsaj ne 
takšnega, kar bi bilo zanimi-
vo za medije,« je prve tri te-
dne priprav v smehu opisal 
Pleško, ki je v začetku tega 
tisočletja s Kamničani kot 
igralec osvojil tri zaporedne 
naslove državnega prvaka.
»Že to, da že tri tedne treni-
ramo dvakrat dnevno, pome-
ni, da je vsak dan kaj novega. 
Veseli me, da so se v pole-
tnem premoru fantje držali 
navodil in da so individualno 
pridno trenirali, saj brez več-
jih težav sledijo treningom, 
ki so kar naporni. Ker je pred 
nami izredno naporna sezo-
na, v kateri bomo pogosto 
igrali tudi po tri tekme, bo 
izredno pomembna dobra 
telesna pripravljenost. Na 
srečo imamo v ekipi Mitjo 
Gasparinija, ki je pri svojih 

37 letih odlična motivacija za 
vse soigralce,« je v nadaljeva-
nju dejal prvi trener prve 
moške ekipe Calcita Volleyja, 
ki je že odigrala tudi prve 
pripravljalne tekme.
Priprave na novo sezono sta 
začeli tudi obe drugi članski 
kamniški odbojkarski ekipi. 
Ženska bo tudi v letošnji se-
zoni igrala v 1B-ligi, vodila pa 
jo bo nekdanja igralka Tjaša 
Gadža, ki je bila v zadnjih le-
tih pomočnica kar trem tre-
nerjem – Franciju Obolnar-
ju, Aljoši Jemcu in lani Kata-
rini Vraber. Z novim trener-
jem pa v novo sezono vstopa 
tudi druga moška članska 
ekipa, ki bo igrala v drugi ligi. 
Gašperja Ribiča bo zamenjal 
Andrej Flajs, kar pomeni, da 
bosta samo zamenjala svoji 
lanski vlogi. Za oba bo to 
prvo samostojno vodenje eki-
pe, oba pa bosta skrbela še za 
mladinski ekipi. Z njima bos-
ta skušala priti do naslova dr-
žavnih prvakov.

Gasparini odlična 
motivacija za soigralce
Že vse od sredine avgusta je v taboru Calcita Volleyja nadvse pestro, saj so priprave na novo sezono 
začele vse njihove štiri članske ekipe, treninge pa so začeli tudi v mlajših selekcijah. V ospredju sta 
seveda prvi članski ekipi, ki bosta v letošnji sezoni še nadgraditi rezultate iz lanske.

Priprave kamniških odbojkarjev / Foto: Klemen Brumec

Štefan Flerin

Kamnik – Od 2. do 20. avgu-
sta je potekal vsakoletni Me-
morial Slavka Šuštarja st., ki 
ga vsako leto pred začetkom 
sezone prireja Kegljaški 
klub Calcit Kamnik. Posve-
čen je Slavku Šuštarju st., ki 
je s svojim dolgoletnim 
vestnim delom veliko pripo-
mogel k razvoju in pre-
poznavnosti kluba.
Pri članicah je prvo mesto 
osvojila članica 2. ekipe KK 
Calcit Kamnik Štefka Flerin 
s 567 podrtimi keglji, druga 
je bila reprezentantka U23 

Nataša Radić (555), tretja pa 
Lidija Pirman s prav tako 
555 podrtimi keglji, vendar 
nekoliko slabšo igro na či-
ščenje. Zelo lep rezultat je 
dosegla tudi Marija Ravni-
kar, članica 2. ekipe KK Cal-
cit, ki je s 551 podrtimi keglji 
osvojila četrto mesto. Tudi 
ostala mesta do devetega so 
osvojile članice KK Calcit.
Pri članih je prvo mesto os-
vojil reprezentant Primož 
Pintarič s 615 podrtimi 
keglji, drugi je bil prav tako 
reprezentant Uroš Stoklas, 
tretji pa član KK Calcit Ka-
mnik Gašper Burkeljca. Oba 

sta podrla enako število keg-
ljev (602) ter imela enak re-
zultat čiščenja (227), le da 
Uroš ni imel nobenega zgre-
šenega meta. Od članov KK 
Calcit so bili solidni še: 5. 
Marjan Dolinšek (591), 6. 
Peter Jantol (590), 7. Štefan 
Flerin (588) in 10. Marko 
Oman s 577 podrtimi keglji.
Pri rekreativcih je prvo mes-
to osvojil Miro Homar (572), 
drugi je bil Albin Grubar 
(538), oba Kamnik, tretji pa 
Boris Mušič (Adergas) s 522 
podrtimi keglji. Pri rekrea-
tivkah je zmagala Polona 
Fister iz Tržiča.

Memorial Slavka Šuštarja starejšega
Letošnja zmagovalca sta Štefka Flerin in Primož Pintarič.

Štefka Flerin

Elektrocenter, d. o. o., PE Kamnik
Ljubljanska cesta 21i, 1241 Kamnik
kamnik@elektro-center.si
M: 031 646- 151, T: 01 83 12 546

Delovni čas: od ponedeljka do petka  
od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure.

z vami strokovna in prijazna ekipa

Široka ponudba elektroinštalacijskega materiala – 
vse od doze, kablov, žic do stikal, svetil in drugo.

Naprave za obrt in industrijo ter široko potrošnjo.

Ponudba priznanih znamk Osram, Ledvance, Philips, 
Vimar, Horoz Electric ter vrste drugih.

Nadaljujemo dolgoletno tradicijo.

Jasna Paladin

Kamnik – Šestindvajsetletna 
atletinja Maruša Mišmaš 
Zrimšek (AD Mass), ki zad-
nja tri leta živi v Kamniku, 
je na svojih prvih olimpij-
skih igrah v Tokiu v teku na 
3000 metrov z zaprekami 

osvojila odlično šesto mesto 
in z rezultatom 9:14,84 do-
segla nov slovenski rekord. 
S tem je svojo do zdaj  naj-
boljšo znamko popravila za 
skoraj dve sekundi. Kot je 
povedala po teku, je iz sebe 
iztisnila vse moči in je nase 
ponosna.

Maruša odlična na 
olimpijskih igrah

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila letos razglašena tudi za 
najboljšo športnico Kamnika v minulem letu. / Foto: Gorazd Kavčič

Katarina Kumer

Kamnik – Mladi judoisti so 
se med 10. in 16. avgustom 
na novo sezono pripravljali 
na mednarodnih pripravah 
v Prnjavoru v Bosni in Her-
cegovini. Glavni dogodek – 
Judo turnir Mala Evropa – 
se je odvil v soboto, 14. avgu-
sta, ko smo s 16 tekmovalci 
Judo kluba Komenda kot 
edini predstavniki Slovenije 
zastopali našo državo.
Tekmovalo je 396 judoistov 
iz devetih držav. Judo klub 
Komenda je osvojil petnajst 
odličij, saj so nekateri naši 
borci nastopili v dveh staro-
stnih kategorijah, tudi med 

starejšimi. Zlato kolajno so 
osvojili Karim Veinhandl, 
Lamar Širec in David Lazić, 
v zadnjih sekundah finalne 
borbe pa se je zlato izmu-
znilo tudi po mnenju mno-
gih gledalcev tekme najbolj-
šemu tekmovalcu v svoji 
kategoriji Žigi Klariču, ki se 
je prav tako razveselil zaslu-
ženega srebra. Druga sta 
bila tudi Leon Adrović in 
Mina Jenko. Tretji so bili: 
Maj Lokar Gros, Brina Fre-
ce, Žana Lazić, Lan Širec ter 
Haya Veinhandl Obaid in 
Rua Kvapil, ki sta nastopila v 
dveh starostnih kategorijah 
in kar v obeh osvojila tretji 
mesti.

Judoisti uspešni 
tudi v tujini
Člani Judo kluba Komenda so se udeležili 
mednarodnih priprav in turnirja Mala Evropa v 
Bosni in Hercegovini.
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Mag. Zvonko Cvek

Zgornje Palovče – Tekmova-
nje bi moralo biti že marca 
ob občinskem prazniku, a je 
bilo zaradi epidemije prelo-
ženo.
V juliju smo povabili ekipe 
vseh območnih združenj iz 
cele Slovenije. Kljub ne-
ugodnemu počitniškemu 
terminu se je tekmovanja, ki 
je posvečeno tudi delovanju 
manevrske strukture naro-
dne zaščite v občini Kamnik, 
udeležilo več kot deset ekip 
in več kot petdeset posame-
znikov. Lansko leto je dobila 
prehodni pokal Občine Ka-
mnik v trajno last kamniška 
ekipa SDV Kamnik 1, ki je 
tudi letos med ekipami zma-
gala. Ekipo so sestavljali Pa-
vle Serša, Mirko Hajšek in 
Renato Uranič. Pavle Serša 
je z 99 krogi slavil tudi med 
posamezniki,  Zdravko 
Vrankar je bil četrti.

Tekmovanje je vzorno orga-
niziralo Strelsko društvo Ve-
teran Kamnik. Tekmovanje 
je bilo organizirano na stre-

lišču Lovske koče Kamnik v 
Palovčah, in to zaradi zaple-
tov, ki so nastali zaradi nera-
zumevanja uporabe streli-

šča v Špitaliču. Upamo, da 
bo to razrešeno do nasled-
njega praznovanja občinske-
ga praznika.

Pokal ostal v Kamniku
V soboto, 24. julija, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda 
organiziralo tradicionalno strelsko tekomovanje ekip in posameznikov z malokalibrsko puško.

Veterani z medaljami in pokali

Nataša Pivec

Sela pri Kamniku – Poseb-
nost tega obiska je bila, da 
smo se tja odpravili peš. Na 
enem od svojih pohodov 
smo se srečali z gospodom 
Martinom in mu obljubili, 
da ga obiščemo kar v Grosu-
pljem. Besedo smo držali.
Iz Markovega je skupina po-
hodnikov krenila na petde-

set kilometrov dolgo pot ob 
treh zjutraj. Hodili so ob 
Kamniški Bistrici. V Dra-
gomlju pa se jim je pridruži-
la še druga skupina. Drušči-
na je štela dvajset pohodni-
kov. Skupino je vodil že pre-
izkušeni vodnik Aleš Štraj-
har. Ko so prispeli v Grosu-
plje, jih je gospod Martin 
lepo sprejel, jim razkazal 
cerkev, ki jo lahko vidimo ob 

prenosih njegovih maš po 
internetu, in si vzel čas tudi 
za klepet, saj je bil obiska 
zelo vesel. Prinesli smo mu 
tudi darilo, ki je nastalo iz-
pod rok Justi Rajtar, zraven 
pa še nekaj domačih tuhinj-
skih dobrot. Obisk se je zak-
ljučil s pohodniško malico, 
avtobus pa je zadovoljne po-
hodnike odpeljal domov. Z 
obiskom smo izpolnili oblju-

bo in razveselili tako mlado 
in staro, ker je gospod Mar-
tin Golob zares prijeten go-
stitelj. Ob tem zahvala PGD 
Sela, ker so opravili vožnjo z 
njihovim kombijem. Veseli 
smo, da na vsakem pohodu 
privabimo nove pohodnike, 
in ponosni na tiste, ki na po-
hodih sodelujejo že vsa leta. 
Vabljeni vsi, ki bi se želeli 
pridružiti.

Na obisku pri 
Martinu Golobu
V Športno kulturnem društvu Sela smo v nedeljo, 
25. julija, obiskali priljubljenega župnika Martina 
Goloba v Grosupljem, kjer ima zdaj svojo župnijo.

Tokratna druščina je štela okoli dvajset pohodnikov.

Uničuje in preprečuje razvoj mikroorganizmov in ovojničnih virusov, med 
katere spadajo tudi koronavirusi.
V 24 urah zmanjša koncentracijo mikroorganizmov do 99,9%, učinkovit 
tudi proti virusom z ovojnico (med katere spada  koronavirus). To 
potrjujejo rezultati testiranj s strani mednarodno priznanega laboratorija za 
mikrobiološke analize J.S. Hamilton.

Naj vas stene ščitijo pred 
koronavirusom.*
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*  EN 21702 (odpornost filma pred virusi -  Humani koronavirus 229E) jub.si.

OGLAS_JUPOL ANTIMICROB_171 x143 +5 mm_avg21.indd   1 23. 08. 2021   11:03:09

Kamnik – Mentorji društva Počitniško varstvo Kamnik so 
skupaj s svojimi varovanci v petek, 20. avgusta, na Glav-
nem trgu v središču Kamnika pripravili Malo humanitarno 
tržnico, na kateri so za prostovoljne prispevke ponudili 
vse, kar so ustvarjali na letošnjih terminih počitniškega 
varstva (na sliki). Obiskovalcem so ponujali limonado, na 
trgu pa so zapeli tudi himno počitniškega varstva. Zbrane 
prostovoljne prispevke bomo podarili Anini zvezdici Ka-
mnik in Zavodu Hrček iz Kamnika, tako da bodo zares 
prišli v prave roke. Humanitarno tržnico je obiskal tudi 
župan Matej Slapar. J. P.

Otroci dobrodelni tudi med počitnicami
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največje slovenske
pop-rock uspešnice

9. 9. 19:30
KAMNIK,
SAMOSTAN MEKINJE
vstopnice: eventim.si
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Alenka Brun

Kamnik – Junija letos se je v 
Delavskem domu Hrastnik 
zgodila javna predstavitev 
finalistov glasbenega tek-
movanja neuveljavljenih 
pevcev in pevk Slovenske 
note 2021. Premierno so 
predstavili finalne avtorske 
pesmi in žrebali zaporedne 
številke za nastop na glav-
nem večeru, ki bo 18. sep-
tembra v Hrastniku. Kot 
zadnja, deveta, se bo letos 
predstavila tudi Kamni-
čanka Tinkara Jančar Vrhov-
nik s pesmijo Tam nekje. 
Tako melodija kot besedilo 
sta njeno delo, pri aranžma-
ju pesmi pa sta sodelovala 
Peter Plahutnik in Leo 
Krajnc. Navdih zanjo je de-
vetnajstletnica dobila iz ža-
lostne ljubezenske izkušnje. 
»Imela sem zlomljeno srce 
zaradi določene osebe. Žele-
la pa sem iti naprej, saj sem 
o tem konstantno premišlje-
vala. To mi je predstavljalo 
breme,« razloži in doda, da 
pesem sama pripoveduje o 
tem, da se moraš preteklosti 
osvoboditi.  
Slovenska nota se v Hra-
stniku odvija že peto leto 
zapored. Zmagovalno pe-
sem bo določila kombinaci-
ja glasov: polovico bo pri-
spevala javnost s pomočjo 

telefonskega glasovanja, 
drugo polovico pa strokov-
na komisija. Jančar Vrhov-
nikova, ki je na samostojno 
glasbeno pot stopila lani, ko 
je predstavila pesem Emoti-
on Line, verjame, da lahko 
zmaga. »Prav vsi ljudje smo 
se znašli na mestu, ko smo 
imeli zlomljeno srce zaradi 
ljubezni. Pesem je napisa-
na iz osebne izkušnje in se 
lahko zato poslušalci še bolj 
poglobijo vanjo. V Tam 
nekje sem vložila sto deset 
odstotkov sebe in upam, da 
se bo v mojem izvajanju to 
tudi prepoznalo.«

Na Slovenski noti 
tudi Kamničanka
Nastopila bo Tinkara Jančar Vrhovnik.

Tinkara Jančar Vrhovnik 

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_21_15
NALOGA

2 7 8
6 5 4 9

8 4
9 1 3 7

5
3 1 8 9
5 1
4 9 2 6

6 4

sudoku_TEZJI_kam_21_15

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_kam_21_15
NALOGA

278
6549

84
9137

5
3189
51
4926

64

sudoku_TEZJI_kam_21_15

REŠITEV

247591836
865437129
193286574
689142357
724953681
351768942
532614798
418379265
976825413

sudoku_LAZJI_kam_21_15
NALOGA

186
672

3954
385

71248
861

2983
795

97

sudoku_LAZJI_kam_21_15

REŠITEV

185374296
467892135
329165784
692438517
731529468
548617329
276951843
813746952
954283671

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_kam_21_15
NALOGA

1 8 6
6 7 2

3 9 5 4
3 8 5

7 1 2 4 8
8 6 1

2 9 8 3
7 9 5

9 7

sudoku_LAZJI_kam_21_15

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku
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Jasna Paladin

Lipovec – Člani društva so 
se pred dnevi vnovič zbrali 
na svojem tradicionalnem 
prazniku – prižigu ogenjce 
oz. oglarske kope. »Skupaj 
s prijatelji smo vrsto let pri 
kuhanju oglja pomagali 
oglarju Franciju Trebušaku 
s Trojan, ko pa je ta umrl, 
smo ustanovili društvo in 
to dejavnost nadaljujemo v 
sklopu le-tega. Letos smo 
ogenjco prižgali že pe-
tindvajseto leto zapored,« 
nam pove Vid Pirš iz Zgor-
njega Tuhinja, predsednik 
društva in gospodar pašni-

ka Lipovec, na katerem se 
pase okoli dvajset krav in 
šest konjev.
Priprave na kuhanje oglja 
so se začele že pred mese-
cem dni, ko so ogrodje 
kope zgradili iz lesa. Za 
oglje je primeren le les li-
stavcev in na Lipovec so 
letos pripeljali les bukve, 
gabra in leske. Dan pred 
prižigom so kopo obložili s 
travo in smrekovimi veja-
mi, na samo jutro pa še z 
do dvajset centimetrov de-
belo plastjo zemlje od 
vznožja pa vse do vrha, da 
je ostala samo luknja, v ka-
teri so zakurili.

Oglje se je v kopi kuhalo šti-
ri dni, v tem času pa so mo-
rali oglarji (po dva v izmeni) 
noč in dan budno skrbeti, da 
kopa ni ugasnila ali les ni 
zgorel. Vzdrževati so morali 
primerno temperaturo. 
»To je kar odgovorno delo, 
če naredimo napako, vrnitve 
ni,« nam je še pojasnil Vid 
Pirš in dodal, da je kuhanju 
oglja sledilo še nekajdnevno 
ohlajanje kope, ki so jo v pe-
tek, 27. avgusta, nato tudi 
podrli. Z rezultatom so letos 
zelo zadovoljni, saj je oglje 
odlične kakovosti.
Kot vsako leto ga bodo pro-
dali in tako zaslužili za de-
lovanje društva, a brez vese-
lja do ohranjanja dediščine 
njihovo delo ne bi bilo smi-
selno.

Na Lipovcu kuhajo oglje
Člani Društva oglarjev in čebelarjev Lipovec so konec avgusta že petindvajseto leto zapored prižgali 
oglarsko kopo.

Oglarji na pašniku Lipovec ob prižigu oglarske kope / Foto: Jasna Paladin

Vid Pirš v svoji oglarski koči / Foto: Jasna Paladin

Da le ne bi bilo spet tako! piše in riše Ivan Mitrevski

ŠOLA

NAKUPOVALNO 
MEGASREDIŠČE

TOVARNA

AVTO
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GRADIMO ZA VAS!
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Prireditve, zahvale

petek, 3. septembra 2021

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več, draga mama,
počivaš tam, kjer ni skrbi,
naš dom je prazen in turoben, 
odkar te več med nami ni.

V 93. letu starosti nas je zapu
stila draga mami, tašča, babica 
in prababica

Terezija Trebušak
z Oševka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše. Zahvaljujemo se tudi osebju DSO Kamnik 
za skrb in človeško toplino v zadnjih mesecih njenega 
življenja. Hvala tudi gospodu župniku, KPK za lepo 
opravljen pogrebni obred ter pevcem za zapete pesmi. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš. 

Po dopolnjenem 103. letu starosti 
se je poslovila

Izabela Hribar
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za iz
rečena sožalja. Hvala DSO Kamnik, župniku in pevcem 
Grm. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Vsi njeni
Avgust 2021

ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

V 82. letu starosti je zaključil  
življenjsko pot naš ljubi mož, 
oče, dedek in prijatelj

Martin Razboršek
29. 7. 1939–22. 8. 2021

Iskreno hvala vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem, 
ki ste se poslovili od njega, za izrečena sožalja, darova
no cvetje in sveče v njegov spomin. Posebna zahvala g. 
župniku Gregorju Šturmu za lepo opravljen obred ob 
slovesu. Prav tako Andreji in Primožu Krtu za čudovito 
zapete pesmi, trobentaču ter pogrebni službi Komunal
nega podjetja Kamnik. Hvala vsem, ki ste bili z nami na 
dan slovesa.

Žalujoči: žena Stanka, hči Brigitta, vnuka  
Nicolas in Alexander

ZAHVALA

V 88. letu starosti se je od nas 
poslovila

Veronika 
Tomšič
rojena Sušnik, z Duplice

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
podarjeno cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Posebna 
zahvala tudi osebju DSO Kamnik za oskrbo.

Vsi njeni
Avgust 2021

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Petek, 3. septembra, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok

Špasno poletje – Ženska: ljubezen, izgube, obleke
Cena vstopnice: 25 evrov 

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, KULTURNO DRUŠTVO 
MOTNIK, TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK

Petek, 3. septembra, ob 19. uri, Park pod Lipami, Motnik

Jenkret je biv Križnik: pripovedovalski večer za odrasle z 
najboljšimi zgodbami zadnjega desetletja

Najboljše zgodbe zadnjega desetletja pripovedujejo: Špela Frlic, Vro-
ča župa, Boštjan Napotnik Napo, Tjaša Koprivec Vuga, Rok Kušlan, 
Breda Podbrežnik Vukmir, Irena Cerar in Ivanka Učakar. Glasba: Neža 
Drobnič Bogataj in Matic Smolnikar. Po dogodku bo Zavod za turi-
zem, kulturo in šport Kamnik, v sodelovanju s Turističnim društvom 
Motnik, poskrbel za izbrano kulinarično in lokalno obarvano pogosti-
tev z Okusi Kamnika v parku Pod lipami.

Prireditve v septembru

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
septembru? ter tudi v elektronskem meseč-
niku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v 
vaš elektronski predal. Prijave preko obraz-
ca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne 
strani www.visitkamnik.com.  

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

Sobota, 4. septembra, ob 18. uri, Park pod lipami, Motnik

Čudežne rastline: domačini pripovedujejo pravljice o 
rastlinah in njihovi čudežni moči

Pripovedujejo: Božo Zupančič, Jože Keršič, Špela Regulj, Majda Zu-
pančič, Matevž Cene, Marjan Semprimožnik in Petra Zupančič. 

Sobota, 4. septembra, ob 13. uri, Park pod Lipami, Motnik

Sobotno pravljično popoldne za otroke
Vsi mladi raziskovalci se bodo lahko odpravili na skrivnosti polno 
Gozdno pot. V popoldanskih urah boste lahko v prijetni senci lip pris-
luhnili pravljicam, ki bodo pospremile podelitev priznanj likovnega 
natečaja Podobe Križnikovih pravljic. 

TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA

Sobota, 4., in nedelja, 5. septembra,  
Prireditveni šotor pri Termah Snovik
Etnološka prireditev Domači vrt nekoč in danes

TERME SNOVIK

Četrtek, 9. septembra, ob 16. uri, Terme Snovik

Kneippova bosonoga pot v Termah Snovik
Dodatne informacije na telefonski številki 01 83 44 100, vstopnina: 10 
evrov

Četrtek, 16. septembra, ob 16. uri, Terme Snovik

Kneippova bosonoga pot v Termah Snovik
Vstopnina: 10 evrov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Petek, 10. septembra, Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik
Podobe Križnikovih pravljic

Razstava nagrajenih del 10. likovnega natečaja

LE V SEPTEMBRU IZKORISTI POPUST S TEM OGLASOM.
10 % popust na medicinsko pedikuro 
10 % popust na kopanje s savno od ponedeljka do petka 
 

     

 

UNOVČI BON21
TUDI ZA

PLAVANJE,
SAVNO IN
MASAŽE

 
Popusti se med seboj ne seštevajo. Popust obračunamo s tem oglasom na recepciji term. 

Informacije: 01 83 44 100 ali info@terme-snovik.si

Obratovalni čas savne od 13. 9. 2021: 
delovnik od 13:00, vikend in prazniki od 11:00.
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KNAJPANJE TELESA IN DUŠE
S Kneippovimi nasveti za vsak dan si krepimo zdravje in imunski sistem. 

 
Že sam Sebastian Kneipp, izumitelj knajpanja, je v mladosti s 
kopanjem v hladni Donavi pozdravil tuberkulozo. Zato je nem-
ški duhovnik, hidro in fitoterapevt v svojem življenju razvil 
učinkovite metode knajpanja za zdravljenje ljudi na popolno-
ma naraven način, saj je bil prepričan, da je narava vir zdravja. 
Kneipp je postavil sistem petih stebrov za ohranjanje zdravja 
telesa in duha: 
VODA: oblivi, kopeli, inhalacije in seveda pitje vode 
GIBANJE: vsaj pol ure na dan – plavanje, telovadba, hoja, tek, 
kolesarjenje  
PREHRANA: preprosta sveža hrana, ki jo zbrani za mizo poje-
mo s svojimi najdražjimi   
ZELIŠČA: ker za vsako bolezen raste zel, spoznajte in upo-
rabljajte zelišča, če imate možnost, jih gojite kar doma
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: poiščite svoj notranji mir, naredi-
te dihalne vaje, privoščite svojemu telesu masažo in sprostitev.

Ravno skupek vseh petih elementov tvori pravo ravnovesje, da 
smo s knajpanjem vsak dan na pravi poti do zdravja ter na 
splošno do dobrega počutja in veselega razpoloženja. 

Ker cenite sebe in ker cenite svoje zdravje.

Izmenjava tople in hladne vode pospešuje cirkulacijo,  
poživlja in utrjuje telo in duha. (Foto: Terme Snovik)

»Zdravje ni nekaj, kar dobiš za denar – za lastno življenje  
naj ti bo mar.« (Sebastian Kneipp) 
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ZAHVALA

Ob koncu pa, Marija, 
naj umrem v ljubezni tvoji, 
končani bodo boji, 
pri tebi bom doma.
(Lojze Mav)

V 85. letu starosti se je od zemeljskega življenja poslovila 

Pavla Berlec
Prilesnikova mama s Podhruške

Ob slovesu drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove 
za svete maše in cerkev. Hvala, ker ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku Ediju Strou
halu za redno duhovno oskrbo, darovano pogrebno mašo 
in ganljivo pridigo. Hvala Jožetu Drolcu ter p. Franciju 
Seničarju za somaševanje ter pevski skupini Grm za 
lepo petje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste naši mami  
pomagali v času njene bolezni. Hvala patronažni službi 
ZD Kamnik, Zavodu Pristan in strokovnim delavcem ter 
negovalkam DSO Kamnik.

Vsi njeni
Avgust 2021

Zahvale

23petek, 3. septembra 2021

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makarovič)

V 81. letu starosti nas je zapustil 
dragi oče, brat, dedek in pradedek

Janez Pestotnik
iz Golic, 1941–2021

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče in darove za svete maše. Posebna za
hvala sosedom za pomoč pri pogrebu, župniku gospodu 
Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen pogrebni obred, pev
cem kvarteta Grm, gasilcem, Marinki Mošnik in Matja
žu Bajdetu za ganljive besede slovesa ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Julij 2021

ZAHVALA

Ne budite naše mame,
v sanjah k njej smo vsi prišli,
se od nas je poslovila,
v večnem miru zdaj naj spi. 

V 87. letu življenja se je od nas 
poslovila

Marija Žurbi
roj. Dimic, po domače Rožmanova mama iz Podgorja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sve
če. Hvala osebju Zdravstvenega doma Kamnik in Doma 
počitka Mengeš, župniku Luku Demšarju in pevcem za 
lepo opravljen obred slovesa ter pogrebni službi Komu
nalnega podjetja Kamnik.  

Vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

V 93. letu življenja je v večnost 
zaspala draga mama, tašča, babica, 
prababica in teta 

Alojzija Jagodic
Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so
sedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu 
župniku Luki Demšarju za lepo opravljen pogrebni obred 
in pevcem za zapete pesmi. Hvala dr. Jermanovi, sestri 
Mateji in patronažni sestri Aniti. Hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Avgust 2021

OSMRTNICA

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

V 85. letu starosti nas je zapustil 
naš

Janez Jerebič 
iz Kamnika

Zelo te pogrešamo.

Žena Milica, sin Janez in hčerka Janja z družinama

ZAHVALA

Zapel je zvon
tebi v slovo ...
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...

V mesecu avgustu se je od nas poslovila 

Helena Kavčič 
rojena Preklet, iz Stahovice

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej hvala vsem 
sosedom in prijateljicam, ki ste ji stali ob strani v njenih 
zadnjih mesecih življenja. Ostala boš v naših srcih.

Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 91. letu nas je nenadoma in 
tiho zapustila naša mama 

Magdalena - Majda 
Pirc

rojena Potokar

Za izrečeno sožalje, sveče in cvetje se vsem zahvaljujemo.

Vsi njeni

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje in
pogosto vračaj se nam v sanje.

 

V mesecu juliju nas je zapustil 
dragi mož, oče, dedek, tast in 
prijatelj

Dragutin Bursić
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti.
Hvala KPK, pevcem kvarteta Grm in g. župniku za 
oprav ljeni obred.

Vsi njegovi

Zahvale,  
osmrtnice
Za objavo osmrtnice  
ali zahvale v Kamničan-ki 

pokličite  
04 201 42 47  
ali pišite na  e-naslov: 
malioglasi@g-glas.si.
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Ča so pis ob či ne Kamnik, 8. januarja 2021, leto 6, šte 
vil ka 1

Jasna Paladin
Kamnik – Ministrstvo za in-frastrukturo se je prenove postajališča Kamnik Gra-ben, kjer so bili peroni prej makadamski, lotilo oktobra lani in jo zaključilo konec novembra. Obnovili so dva tira v dolžini 350 metrov in zgradili 5,5 metra širok pe-ron, ki je mnogo prijaznejši uporabnikom, predvsem starejšim in invalidom. Opremljen je tudi z nad-strešnico ter z zvočno in svetlobno signalizacijo ter signalizacijo za slepe, v za-četku letošnjega leta pa bodo v signalizacijo vložili še približno šeststo tisoča-kov, tako da bo postaja Ka-mnik Graben daljinsko vo-dena s postaje Kamnik. Pre-nova perona je sicer stala dober milijon evrov. V sklo-pu druge faze prenove bodo namestili tudi urbano opre-mo in podrli odsluženo skladišče.

A prenovljeni peron je nekaj časa sameval, saj je javni po-tniški promet zaradi epide-mije zastal, prvi dan, ko so ga znova delno sprostili – 15. decembra – pa je na prenov-ljeno končno postajo Ka-mnik Graben pripeljal še nov Stadlerjev vlak pre-poznavno modre barve, na katerega so uporabniki žele-znic dolgo nestrpno čakali. Tega veselega in celo zgodo-vinskega trenutka so se ude-ležili tudi župan Matej Sla-par, minister za infrastruk-turo Jernej Vrtovec in gene-ralni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki so se z novim vlakom tudi po-peljali proti Ljubljani.Kot je najprej poudaril žu-pan, gre za zelo veliko prido-bitev, na katero so Kamniča-

ni čakali vrsto let. »Kamnik je železnico dobil leta 1891, ko jo je sem pripeljal podje-tnik Alojz Prašnikar. Sredi osemdesetih let smo dobili vlake, ki so bili prepeljani iz Sarajeva, to danes pa je nov mejnik, saj smo dobili nov vlak in prenovljeno železni-

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

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

Prenovljena končna postaja in nov vlakSredi decembra je iz Kamnika v Ljubljano pripeljal nov Stadlerjev vlak, prvi od dvainpetdesetih, ki na 

slovenske železnice prihajajo do konca leta 2022. Kamnik so za prvo vožnjo na ministrstvu izbrali tudi 

zato, ker so jeseni peron na končni postaji temeljito prenovili. Vlak na relaciji Kamnik–Ljubljana odslej 

vozi tudi ob sobotah.

Nov Stadlerjev vlak, s katerim bo potovalni čas po navedbah Slovenskih železnic do deset 

odstotkov krajši, na prenovljeni železniški postaji Kamnik Graben / Foto: Jasna Paladin

Vlaki v letu 2021 v Kamniku vozijo po 
spremenjenem voznem redu. Občina je namreč 

lani na Slovenske železnice večkrat podala 
pobudo, da bi vlak iz Kamnika v Ljubljano vozil 

tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske 

železnice so pobudi prisluhnile in tako z 
letom 2021 uvajajo nove ure prihodov in 
odhodov. Vlaki bodo po novem vozili tudi 
v soboto, ob delavnikih pa uvajajo dodatne linije 

v večernem času, in sicer ob 21.15 in 22.15 
(Ljubljana–Kamnik) ter ob 22.18 in ob 23.07 

(Kamnik–Ljubljana).

45. stran

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

najboljši slovenski trener Aleš Komelj. V bazenu je ekipo še dodatno usmerjal prekaljeni 41-letni veteran Matej Nastran, ki je bil s šti-rimi goli tudi najboljši stre-lec ekipe. V vratih je vse presenetil Gašper Žurbi, ki je z odličnimi obrambami načel moralo nasprotnika. Gole so prispevali še Blaž Briški tri, kapetan Martin Stele dva in Sebastjan No-vak enega. Za Triglav je bil trikrat natančen Andraž Pušavec, po enkrat pa Mar-ko Gostič in Jan Justin. So-dila sta Boris Margeta in Matjaž Homovec. Tekmo je med drugimi prenašala tudi TV Tržič.

Zgodovinski uspeh vaterpolistov
Kamniški vaterpolisti kluba Calcit Waterpolo so 

prvič v zgodovini postali članski pokalni prvaki 

Slovenije, saj so v velikem finalu suvereno 
premagali večne tekmece AVK Triglav Kranj z 

rezultatom 10 : 5 (5 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 1 : 1)

Kamniški vaterpolisti so postali članski pokalni prvaki.  

AKTUALNO
Sezono bo treba razširiti na celo letoDružba Velika planina ima od konca septembra novo vodstvo. Nadzorniki so za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Marka Anžurja, iz-kušenega poslovneža, katere-ga glavna naloga je pri praviti strategijo razvoja družbe.

stran 5

KULTURA
Coprnije zaživele v ilustracijah

Miha Hančič je z ilustracija-mi opremil monografijo Sve-ti Coprijan. Razstava ilustra-cij, ki so jo nedavno odprli v kamniški knjižnici, pa je še do konca januarja na ogled tudi na spletu.

stran 7

MLADI
Naš Kamnik, prostor mnogih obrazov

V avli Občine Kamnik je na ogled razstava z naslovom Naš Kamnik, prostor obra-zov avtorja Urha Wiegeleta, 25-letnega magistra inženirja arhitekture.

stran 9

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

ment in kartico zdravstvene-ga zavarovanja. O rezultatih bodo udeleženci testiranj obveščeni v dveh urah od odvzema brisa. Kot opozar-jajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ne-gativen izvid testa pomeni, da trenutno v brisu virus ni zaznaven, kar naj ne daje občutka lažne varnosti, saj lahko do okužbe pride tudi že kmalu po testiranju. V primeru pozitivnega izvida pa sta potrebna takojšnja sa-moizolacija in obvestilo osebnemu zdravniku.

Testiranje tudi  v Kamniku
V Kamniku bo vsaj še danes mogoče hitro 
testiranje na okužbo z novim koronavirusom. V 

kamniškem zdravstvenem domu se pripravljajo 

tudi na začetek množičnega cepljenja.

42. stran
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410. stran

ZADNJA
Vsako leto znova navdušijo

Vsaka vas, kraj pri nas ima kakšnega jasličarja, ki prese-neti z razsežnostjo, na-tančnostjo, tematiko svojih jaslic. Jasličarji so svojevrstni umetniki, ki jim idej in vese-lja ne zmanjka. Tudi na Kam-niškem ni nič drugače.
stran 16

     
                                      

Časopis Kamničan-ka

brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva  
v občini Kamnik.
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Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Oglašujte  
v časopisu  
Kamničan-ka!

Pokličite 041/962 143,  
Mateja Žvižaj

POGREBNE STORITVE
Dežurna služba 24 h / dan, vse dni v letu.

041 634 948 Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik
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Pavla Tomec

Snovik – Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina le-
tos 4. in 5. septembra že 
šestnajstič pripravljamo 
dvodnevno etnološko prire-
ditev, ki je tokrat posvečena 
domačemu vrtu. 
Obhišna vzgoja zelenjave 
je zelo priljubljena za sa-
mooskrbo s tisto zelenjavo, 
ki jo gospodinje najpogo-
steje uporabljajo v svoji ku-
hinji. Včasih je bil vrtič ali 
garkelj ob vsaki hiši. V 
času invazije trgovin pa je 
bil kar nekako zapostav-
ljen. V zadnjih letih je spet 

postal popularen v obliki 
visokih gred, saj ljudje vse 
bolj spoznavamo pomen 
doma pridelane zelenjave. 
Kako je bilo včasih in kako 
je danes, vam bomo skuša-
li predstaviti na letošnji 
etnološki prireditvi.
V soboto, 4. septembra, 
bodo med 10. in 13. uro 
pred Termami Snovik roko-
delske delavnice na temo 
predelave in uporabe zele-
njave in uporabe zelišč. V 
nedeljo, 5. septembra, bo z 
začetkom ob 15. uri osre-
dnja prireditev Domači vrt 
nekoč in danes. Obiskovalci 
si bodo lahko ogledali: videz 

domačega vrta nekoč in da-
nes, različna orodja ter pri-
pomočke, ki se uporabljajo 
pri delu na vrtu, prikaz 
priprave visoke grede, 
razstavo pridelkov, uporabo 
in predelavo zelenjave ... 
V programu bodo sodelova-
li: Godba Tuhinjske doline, 
Ljudske pevke Predice ter 
harmonikar in ljudski pevci 
iz Tuhinjske doline. Na dan 
osrednje prireditve bo na 
stojnicah od 11. ure dalje 
možnost nakupa domačih 
pridelkov. Organiziran bo 
tudi bogat srečelov. Pri iz-
vedbi prireditev bodo upo-
števane zahteve NIJZ.

Domači vrt nekoč in danes

Jasna Paladin

Motnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik in Turistič-
no društvo Motnik ta konec 
tedna, 3. in 4. septembra, v 
Motniku organizirajo že de-
seti Križnikov pravljični fe-
stival Jenkret je biv …, ki le-
tos nosi tudi naslov Čudež-
nih deset let.
Nekaj dogodkov v okviru fe-
stivala se je sicer že zvrstilo, 
kot denimo pripovedovalski 
večer na vrtu Frančiškan-
skega samostana 27. avgu-
sta in delavnica z Margarete 
Wenzel z naslovom Zgodbe 
na poti, v Mekinjskem sa-
mostanu, vrhunec pa še sle-
di. Posebno priznanje festi-

valu je z odzivom na vabilo 
letos izrekel predsednik re-
publike Borut Pahor, ki bo 
častni pokrovitelj dogajanja.
Danes, 3. septembra, ob 19. 
uri bo v parku Pod lipami 
pripovedovalski večer za od-
rasle z najboljšimi zgodba-
mi zadnjega desetletja. 
Zbrane bosta nagovorila žu-
pana Kamnika Matej Slapar 
in Vranskega Franc Sušnik. 

Zgodbe bodo pripovedovali: 
Špela Frlic, Vroča župa, Bo-
štjan Napotnik, Tjaša Kopri-
vec Vuga, Rok Kušlan, Bre-
da Podbrežnik Vukmir, Ire-
na Cerar in Ivanka Učakar. 
Po dogodku bo sledila pogo-
stitev z Okusi Kamnika.
V soboto, 4. septembra, bo v 
parku Pod lipami celodnev-
no dogajanje, najprej za 
mlade, od 18. ure dalje pa 
bodo domačini pripovedova-
li pravljice o rastlinah in nji-
hovi čudežni moči.
Festival bo z dvema priredit-
vama na Vranskem in na 
Trojanah Križnikove pravlji-
ce popeljal tudi onkraj ob-
činskih meja.
Obisk prireditev je mogoč le 
ob upoštevanju PCT-pogoja.

Prihaja Križnikov festival

Redna cena  39,90

že od 1995

 POPUST
50%

Posteljnina za POL CENE!
Samo od 3. 9. do 15. 9. 2021

/ kos

Velja za posteljnino Mandala 
Flowers. Cena Hexagon 

Dreams (140 x 200 + 50 x 70 
cm) 59,90 € 29,95 €

Cena Puzzle Love (140 x 200 + 
50 x 70 cm) 44,90 € 22,45 €. 

. 

Na voljo tudi 200 x 200 
+2 x 50 x 70 cm.

Ob predložitvi tega kupona od 3. 9. do 15. 9. 2021 lahko kupite posteljnino Svilanit 50 % ceneje. 
Kupon je unovčljiv samo v trgovini Svilanit OUTLET Kamnik. Akcije, popusti, darila in ostale 

ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Vsak lahko izkoristi kupon samo enkrat.  

Beauty Sleep Mandala Flowers Puzzle Love

Hexagon Dreams

KUPON

01 839 61 00
Vsak delavnik med 8. in 19. uro.

Trgovina Svilanit Outlet Kamnik
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Častni pokrovitelj 
jubilejnega desetega 
Križnikovega 
pravljičnega festivala 
je predsednik 
republike Borut Pahor.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Izvir 
reke Kamniška Bistrica po-
staja vedno bolj priljubljen 
med kopalci, predvsem or-
ganiziranimi skupinami, ki 
podpirajo zdrav življenjski 
slog. A tako v Civilni inicia-
tivi Kamniška Bistrica kot 
tudi na občini menijo, da 
kopanje pri izviru ni primer-
no ne z okoljskega vidika ne 

z vidika naravne in kulturne 
dediščine.
Pravne podlage za prepoved 
kopanja sicer ni (za to mora 
poskrbeti država), zato oko-
ljevarstvenikom preostane 
le opozarjanje na posledice 
tovrstnega početja. »Dragi 
obiskovalci, dobrodošli. Iz-
vir reke Kamniške Bistrice 
je naravna vrednota držav-
nega pomena. Je tipičen kra-
ški izvir, največji v Kam-

niško-Savinjskih Alpah. 
Voda priteka na površje v 
več izvirih in je zajezena v 
majhno, izvirno jezerce. 
Gre za zelo občutljiv habitat, 
v katerem živijo tipične iz-
virske rastlinske in živalske 
vrste, ki jih drugje ne najde-
mo. Izvir Kamniške Bistrice 
posredno napaja zajetje 
Iverje, ki z vodo oskrbuje 
več kot 20 tisoč Kamniča-
nov. Kopanje v izviru moč-

no spreminja mikrobiološko 
sestavo vode in posledično 
uničuje življenje v njej. To 
je naš biser, vir življenja, 
kamniški naravni spome-
nik. Vsem polagamo na srce 
– spoštujmo ta biser! Ne po-
segajmo v ta občutljivi in 
sveti prostor. Ne kopajmo se 
v njem! Vsi pa ga lahko ob-
čudujemo in se napajamo iz 
njegove lepote in čistosti. 

Smo eni najsrečnejših pre-
bivalcev Zemlje, ker se lah-
ko odžejamo z eno najkvali-
tetnejših izvirskih voda. Na-
šim prednikom so bili izviri 
sveti, čuvali so jih kot naj-
večje bogastvo in vanje niso 
posegali. Naj bodo sveti tudi 
nam,« so predstavniki Civil-
ne iniciative za Kamniško 
Bistrico in Jamarskega klu-
ba Kamnik zapisali na opo-
zorilno tablo, ki so jo v nede-
ljo, 29. avgusta, pritrdili na 
drevo ob izviru.
S tablo kopanja ne prepove-
dujejo, ampak na prijazen 
način pojasnjujejo, zakaj ko-
panje v izviru ni primerno. 
»Jamarji zadnja leta delamo 
celovite analize izvirskih 
vod v dolini Kamniške Bi-
strice, rezultati pa nas opo-
zarjajo, da se kakovost teh 
voda slabša. Vsaj v poletnem 
obdobju imajo ti izviri zelo 
slabo mikrobiološko sliko. 
Naši cilji v prihodnje so, da 
dolino Kamniške Bistrice 
ohranimo in da je ne uniču-

jemo še naprej. Začeli smo s 
postavitvijo table pri samem 
izviru, nadaljevali pa bomo 
še drugje po dolini. Če želi-
mo, da bomo Kamničani v 
prihodnje zopet pili kakovo-
stno vodo – ta hip namreč ni 
tako –, moramo urediti raz-
mere v dolini Kamniške Bi-
strice. Današnji poziv lju-
dem, naj se ne kopajo, je 
tudi moralnega značaja, saj 
tako želimo obiskovalcem 
doline povedati, da je izvir 
Kamniške Bistrice za nas 
zelo pomemben. Kakšne na-
tanko so posledice kopanja, 
bomo še morali ugotoviti, že 
zdaj pa vemo, da te niso ne-
pomembne,« je povedal dr. 
Rajko Slapnik, predsednik 
Jamarskega kluba Kamnik.

Izvir ni namenjen kopanju
Predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico in Jamarskega kluba Kamnik so ob izviru Kamniške Bistrice namestili tablo, 
s katero obiskovalce obveščajo o občutljivosti tega okolja.

Predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico in Jamarskega kluba Kamnik ob izviru 
Kamniške Bistrice, kamor so pred dnevi namestili rumeno opozorilno tablo / Foto: Jasna Paladin

Rajko Slapnik, Jamarski 
klub Kamnik / Foto: Jasna Paladin

Ivan Mitrevski, Civilna 
iniciativa za Kamniško 
Bistrico / Foto: Jasna Paladin


