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V Utokovi jami bodo
zgradili stanovanja

Razvijamo
veselje
do glasbe!
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Čeprav so občinski svetniki marca že zavrnili investitorjeve namere za pozidavo t. i. Utokove jame, so
to točko na majski seji obravnavali znova. Gradnjo stanovanj so tokrat podprli, a še zdaleč ne
soglasno. Sprejetemu odloku, ki opredeljuje, kaj in kje bo investitor lahko gradil, nasprotujejo okoliški
prebivalci, ki so že vložili podpise z zahtevo za sklic referenduma.

in drugi inštrumenti

manj 167 (130 za stanovalce, 23 za obiskovalce in 14
za poslovne prostore). Ob
Parmovi in Usnjarski ulici
je predvidenih še dvajset
parkirnih mest tudi za stanovalce Šutne. V odlok so
dodali tudi ureditev varne
šolske poti, Parmovo ulico
pa naj bi razširili.
Kljub spremembam so številni svetniki obravnavi odloka nasprotovali, a umik z
dnevnega reda ni bil izglasovan. V razpravi se je svetnikom pridružilo tudi nekaj
predstavnikov
stanovalcev. Po burni razpravi je 29 svetnikov odlok
vendarle potrdilo, a za jih je
glasovalo le 14.

A okoliški stanovalci sprejetega odloka ne podpirajo; organizirali so se v Civilno iniciativo za urejeni Utok in

števa povečanja prometa in
pomanjkanja parkirnih mest
v središču mesta, posega v
ustavno varovano pravico do
zdravega življenjskega okolja in vsebuje še več določb,
s katerimi se ne strinjajo.
Zato so podali pobudo volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma, ki je
predložena proti temu, da se
omenjeni občinski odlok
uveljavi. Pobuda je podprta s
podpisi 150 volivk in volivcev. Seznam podpisov na 22
listih je bil skupaj s pobudo
2. junija vložen županu Mateju Slaparju v glavni pisarni
Občine Kamnik. O pobudi
so bili seznanjeni tudi Občinski svet Občine Kamnik
in Krajevna skupnost Kamnik Center. Ker so pobudo
vložili v zakonskem roku,
županu predlagajo, da zadrži objavo Odloka do odločitve o pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
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Vrhunec dirke bo na
Veliki planini

Nogometaši so si
zadali nove cilje

Plečnikova dela na
starih fotografijah

Četrta etapa kolesarske dirke
Po Sloveniji se bo v soboto,
18. junija, končala na Rakovih ravneh na Veliki planini.
Kaj morate vedeti, če želite
tekmo spremljati v živo?

Vodenje Nogometnega kluba Kamnik je aprila prevzel
Slobodan Vuk, Kamničan in
še vedno aktiven član prvoligaša iz Domžal, ki domačemu klubu želi vrniti tisto, kar
si glede na dolgo tradicijo
tudi zasluži.

V prostorih Občine Kamnik
je na ogled razstava starih
fotografij Plečnikovih del, ki
jih je v tridesetih letih prejšnjega stoletja posnel Peter
Naglič iz Šmarce.
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na plažne brisače in torbe

Investitor v Utokovi jami v središču Kamnika namerava graditi stanovanja, a okoliški
stanovalci so proti temu, da se sprejeti odlok, ki to omogoča, uveljavi. / Foto: Jasna Paladin
javnost obvestili o pobudi za
vložitev zahteve za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje K6-Utok.
»Prvenstveni namen našega
delovanja je aktivna participacija pri oblikovanju prostorskih rešitev na območju
nekdanje tovarne Utok kot
tudi širše na območju jugozahodnega dela krajevne
skupnosti Kamnik Center.
Skupaj s predstavniki lokalnih oblasti želimo poiskati
rešitve, ki bi omogočale izboljšanje kakovosti življenja
in zdravja tako trenutnim
prebivalcem na tem območju kot tudi novim prebivalcem ter obiskovalcem in turistom, ki jih vsi želimo
pritegniti v ta del naše lepe
občine,« so uvodoma zapisali v sporočilu za javnost,
nato pa med drugim opozorili, da sprejeti odlok ne upo-

Občinski svetniki so na majski seji med drugim sprejeli
zaključni račun in strategijo
za mlade v občini za obdobje 2022–2026. Seznanili so
se tudi s poročili javnih zavodov in poročilom o varnosti v občini.

Vpis:
031 226 205
info@skalar.pro
www.skalar.pro

DODATNIH -20%

Civilna iniciativa želi
referendum
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Ad Vita d.o.o., Tovarniška cesta 7 B, Slovenske Konjice

Kamnik – Kamniški svetniki
so na majski seji znova
obravnavali spremembe in
dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za območje K6-Utok, ki je bolj znano kot
Utokova jama, še zadnji
ostanek nekdanje tovarne
usnja v središču mesta, ki
velja za eno največjih kamniških sramot. Območje
nameravajo pozidati že dvajset let, investitor tudi že ima
veljavno gradbeno dovoljenje za gradnjo hotela in že
zdavnaj plačani komunalni
prispevek v višini 1,2 milijona evrov, a zdaj si želi na
tem mestu zgraditi stanovanjsko sosesko s podzemno garažo in nekaj poslovnimi prostori.
Na marčevski seji so svetniki
odlok že obravnavali v drugem branju in ga zavrnili, saj
se jim je zdel načrt za gradnjo stotih stanovanj s premalo parkirišči neprimeren
za središče mesta. Prav tako
so se takrat pozidavi uprli
okoliški stanovalci, predvsem zaradi prometnega kaosa, ki naj bi ga pozidava prinesla, premalo parkirišč in
poslabšanja njihovih bivanjskih pogojev. Zdelo se je, da
bo prostorske akte treba zastaviti na novo, kar bi trajalo
več let, in da bo občina morala vrniti že plačani komunalni prispevek, a na občini so
skupaj z investitorjem odlok
spremenili, in ker naj bi šlo
za spremembe le v enem členu, so z ministrstva dobili
zeleno luč, da odlok svetniki
lahko še enkrat obravnavajo
v drugem branju.
Bistvena sprememba je, da
je v odloku zdaj jasno zapisano, da je stanovanj na
tem prostoru lahko največ
69, lokalov sedem, parkirišč v kletni garaži pa naj-

Entrata d.o.o., Miklavčičeva ulica 1A, 12040 Kamnik

Jasna Paladin
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Velja za brisačo Onix Under The Sea.
Redna cena 24,98€, akcijska cena 14,99€, redni popust 40%.
V končno ceno je že vključen dodatni 20% popust.
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Priloga

Smo zlati.
Ker smo zeleni.
od 9. do 16. strani
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Občinske novice
Gasilci prevzeli
novo vozilo
Šmarški gasilci so tudi uradno prevzeli novo
vozilo za prevoz moštva in s tem posodobili
vozni park.
Aleš Senožetnik
Šmarca – Zadnjo majsko soboto so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca tudi uradno prevzeli novo
gasilsko vozilo za prevoz
moštva GVM znamke Volkswagen Transporter. Kot je
povedal predsednik društva
Jure Jemec, je društvo v zadnjih letih precej zraslo,
predvsem na račun mladih,
ki so vstopili v gasilske vrste,
zato tudi nekdanje vozilo
Boxer ni več zadoščalo za
prevoze na tekmovanja in
druge aktivnosti. Upravni
odbor je zato že leta 2019
sprejel odločitev za nakup

novega vozila. Pogodbo za
nakup so s prodajalcem
sklenili še pred epidemijo,
junija 2020 pa so ga tudi
prejeli, s čimer so nadomestili 23 let staro vozilo, ki so
ga podarili Gasilski zvezi
Hodoš. »Če smo pandemijo
prehiteli z nabavo in nadgradnjo novega vozila, pa nam
to ni uspelo s svečanim prevzemom, ki je moral počakati vse do današnjega dne,« je
dejal predsednik in dodal, da
zaradi tega prevzem ni nič
manj svečan.
Dogodek so popestrili z gasilsko slavnostno parado, nastopili so tudi kamniški godbeniki.

Predaja gasilskega vozila GVM v Šmarci / Foto: Aleš Senožetnik

OBČINA KAMNIK
objavlja javni razpis za
dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva za naslednjo obliko pomoči:
razvoj turističnih podjetniških idej.
Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani
Občine Kamnik www.kamnik.si od 3. junija 2022 dalje.
Dodatne informacije: Katarina Ščetinin, tel.: 831 81 27 ali
po e-pošti: katarina.scetinin@kamnik.si
Matej Slapar, l.r.
ŽUPAN

Štiriindvajseta redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Strategija za mlade
Občinski svetniki so na majski seji poleg odloka o Utokovi jami sprejeli še nekaj prostorskih aktov,
zaključni račun lanskoletnega proračuna in tudi strategijo za mlade v občini za obdobje 2022–2026.
Seznanili so se tudi s poročili javnih zavodov in poročilom o varnosti v občini.
Jasna Paladin
Kamnik – Na skoraj sedem
ur trajajoči seji so svetniki
obravnavali več kot dvajset
točk dnevnega reda; omenjamo le nekatere.

V Snoviku (še) ne bo
javnega vrtca
Uvodoma je občinska uprava svetnikom predlagala
sprejem sprememb občinskega odloga o javnem Vrtcu
Antona Medveda Kamnik, ki
bi omogočil ustanovitev
nove, že 15. enote na dislocirani lokaciji, tokrat v Termah Snovik. To bi bila tretja
enota, ki bi jo občina uredila
v najetih prostorih. Terme
Snovik bi namreč del svojih
apartmajev čez poletje uredile v vrtec za 19 otrok – za
svoje zaposlene pa tudi za
druge starše. Kot je poudaril
župan Matej Slapar, v vrtec
jeseni ne bodo mogli sprejeti vseh otrok v občini, z novim oddelkom v Snoviku pa
bi zadostili potrebam Tuhinjske doline. A svetniki so
predlog za dodatno točko s
to tematiko zavrnili, saj naj
bi šlo za zasebne interese,
da ni znano, koliko bi to občino stalo in kako podražilo
programe predšolske vzgoje,
ter da je treba počakati rezultate demografske študije in
strategije s področja predšolske vzgoje, ki je v pripravi.

Volitve in imenovanja
Svetniki so dali pozitivno
mnenje Primožu Garafolu,
Moniki Glücks Donko in
mag. Vesni Rakef, prijavljenim kandidatom za delovno
mesto ravnatelja Osnovne
šole Marije Vere, pozitivno
mnenje pa tudi Iztoku Osolniku, prijavljenemu kandidatu za ravnatelja Srednje
šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

Stanje varnosti je dobro

ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin
jasna.paladin@g-glas.si
OGLASNO TRŽENJE:
Mateja Žvižaj
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962 143

ZAHVALE, OSMRTNICE, NAROČNINE:
malioglasi@g-glas.si, 04/201 42 47
narocnine@g-glas.si, 04/201 42 41

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: Tiskarsko središče, d. o. o;
distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor
Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto
2022 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).
Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 24. junija 2022, prispevke
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 16. junija 2022.

Sledila je seznanitev z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2021, kjer je
komandir Policijske postaje
Kamnik Damir Jukan med
drugim poudaril, da se je na
območju občine lani zgodilo
678 kaznivih dejanj ali 18,5
odstotka več kot v letu 2020.
Od skupnega števila obravnavanih dejanj je Policijska
postaja Kamnik preiskala 54
odstotkov vseh obravnavanih kaznivih dejanj, kar je
več kot leto poprej. »Na področju splošne kriminalitete
smo obravnavali 452 kaznivih dejanj – zoper premoženje 359 dejanj, kar predstavlja 11 odstotkov manj kot v
letu 2020, skupaj pa je bilo

Občinski svetniki na majski seji / Foto: Jasna Paladin
preiskanih 20,9 odstotka teh
dejanj. Zoper življenje in
telo je bilo obravnavanih deset kaznivih dejanj, zoper
zakonsko zvezo, družino in
otroke pa 24. Na področju
gospodarske kriminalitete je
Policijska postaja Kamnik
obravnavala 226 kaznivih
dejanj. Na območju občine
Kamnik smo na področju
prekrškov in drugih dogodkov obravnavali 602 kršitvi,
izvedenih je bilo 122 intervencij in opravljenih 589 postopkov ugotavljanja identitete. Največ kršitev je bilo
ugotovljenih v zvezi s spoštovanjem ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih, in
sicer 287 kršitev,« je med
drugim povedal komandir.
Dodal je še, da so lani obravnavali 225 prometnih nesreč, kar je 5,1 odstotka več
nesreč kot v enakem obdobju leta 2020, beležijo pa 83
odstotkov manj oseb, ki so
se huje telesno poškodovale.
»Glede na izpostavljene podatke je večina statističnih
parametrov v mejah, ki kažejo še na dobre varnostne razmere. Stanje varnosti v občini ostaja na ravni preteklih
let,« je sklenil, svetniki pa so
ga pozvali, naj policisti izvajajo več akcij pri nadzoru
motornih sani na Veliki planini pozimi in štirikolesnikov v naravnem okolju.
Svetniki so se seznanili tudi
s poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.

Pod javno razsvetljavo
tudi semaforji
Spremenili so odlok o gospodarskih javnih službah,
ki med izbirne gospodarske
javne službe poleg dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave dodaja tudi vzdrževanje, postavitev in izvajanje svetlobne

prometne signalizacije. To
področje so do sedaj urejali s
pogodbami, odslej pa ga
bodo s podelitvijo koncesije.

Mladi dobili novo
strategijo
V drugem branju so svetniki
potrdili strategijo za mlade
za prihodnja štiri leta. »Pregledali smo vaše pripombe
in jih v določeni meri upoštevali. Na občini si bomo
prizadevali, da mladim ponudimo priložnosti, bodisi v
okviru obstoječih zavodov
bodisi s podporo javnih razpisov, v okviru katerih bi
mladim lahko omogočili zaposlitve. Strategija predvideva tudi izboljšanje razmer
na področju stanovanjske
problematike mladih,« je
med drugim povedala vodja
Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in poudarila, da so se s pripravo strategije ukvarjali mladi, k
sodelovanju pa so bila povabljena vsa mladinska društva in deležniki, ki se ukvarjajo
z
mladinskimi
vprašanji. Glavni poudarki
strategije so ureditev dnevnega centra za otroke in
mlade (najverjetneje na Duplici) ter ustanovitev komisije za mladinska vprašanja, ki
bo imela pomembno vlogo
pri spremljanju mladinskega sektorja in uresničevanja
strategije. Kot je poudaril
Rok Novak, predsednik Mladinskega sveta Kamnik, si
mladi želijo, da bi bila strategija podprta tudi v občinskem proračunu in da bi na
občini na tem aktivno delali
tudi prihodnja štiri leta. Celotna strategija je objavljena
na občinski spletni strani.

Gradnja šole poteka po
terminskem planu
Podžupan Bogdan Pogačar
je svetnike seznanil s pote-

kom gradnje Osnovne šole
Frana Albrehta in dodal, da
svetnike v prihodnje čaka
novelacija investicijskega
programa, saj je v pripravi
projekt notranje opreme.

Zaključni račun
Soglasno so svetniki potrdili zaključni račun občinskega proračuna za lansko leto,
iz katerega je razvidno, da
so realizirani prihodki proračuna znašali 27.006.016
evrov oziroma 96,6 odstotka načrtovanih, realizirani
odhodki pa 37.543.159 evrov
(90,2 odstotka). Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 18.462.110 evrov (92,3
odstotka), investicijski odhodki v višini 7.411.909
evrov (51,5 odstotka) in investicijski transferi v višini
617.887 evrov (88,0 odstotka). V letu 2021 je občina
izkazala odplačilo glavnice
v višini 587.037 evrov, ki se
nanaša na dve posojili, in
sicer posojilo, najeto za financiranje kohezijskih projektov in posojilo, najeto za
nakup zemljišč na območju nekdanje smodnišnice.
V računu financiranja je
prikazan tudi najem kredita v višini 10,4 milijona
evrov, ki ga je občina najela
za gradnjo nove OŠ Frana
Albrehta.

Prostorski akti
V drugem branju sta bila
sprejeta odlok o OPPN KA104 (ob Korenovi), kjer so
površine namenjene proizvodni dejavnosti, in odlok o
OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, ki predvideva gradnjo
treh individualnih stanovanjskih objektov ter ureditev komunalne in energetske infrastrukture, v prvi
obravnavi pa predlog odloka
o zazidalnem načrtu B8-Zg.
Perovo št. 3.
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Občinske novice

Prostovoljstvu prijazni

OBVESTILO
Občina Kamnik obvešča, da bo organizirala

sistematičen odvoz grezničnih gošč
z območja Velike planine
(iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju –
Turistično naselje),
in sicer v obdobju med 20. in 30. junijem.

V Kamniku so v torek, 24. maja, gostili Slovesni dan prostovoljstva, ki ga je Slovenska filantropija
organizirala ob že 23. Nacionalnem tednu prostovoljstva. Podelili so vrsto priznanj in posebej omenili
tudi prostovoljstvu prijazne občine – med njimi je znova tudi Kamnik.

Kamnik – Dom kulture Kamnik je bil ta dan poln prostovoljcev, starih in mladih z
različnih koncev Slovenije –
odzvali so se povabilu Slovenske filantropije, ki se jim
je na Slovesnem dnevu prostovoljstva ob Nacionalnem
tednu prostovoljstva (tega so
pripravili med 23. in 29. majem) želela zahvaliti za vse,
kar nesebično dajejo in vračajo družbi ter tako prispevajo k skrbnejšemu in sobolj
solidarnemu okolju.
Med prejemniki naziva prostovoljstvu prijazna občina
je bil med 35 slovenskimi
občinami znova tudi Kamnik, sedem občin pa je ta
naziv prejelo prvič. Priznanje je v imenu Občine Kamnik prevzel župan Matej
Slapar skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih
dejavnosti Katjo Vegel. Občina je to priznanje prejela za
podpiranje delovanja dveh

Župan Matej Slapar je najprej nagovoril vse zbrane, nato
pa v imenu Občine Kamnik tudi prevzel priznanje za
prostovoljstvu prijazno občino. / Foto: Gorazd Kavčič
dnevnih centrov, za veliko
skrb za starejše občane,
brezdomce in socialno šibkejše, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, podpiranje dejavnosti

prostovoljskih organizacij z
različnih področij in posluh
za begunce, ki so prispeli iz
Ukrajine.
»Veseli me, da smo danes
gostitelji in s tem kažemo,

da je tudi v Kamniku prostovoljstvo na visokem nivoju. Naj se ob tej priložnosti
še posebej zahvalim našim,
kamniškim prostovoljkam
in prostovoljcem, ki delujejo kot gasilci v prostovoljnih
gasilskih društvih, kulturnih in športnih društvih, pa
tistim, ki delujejo okviru
dnevnega centra Štacjon,
namenjenega osebam s težavami v duševnem zdravju, in dnevnega centra, namenjenega
mlajšim
invalidnim osebam, ki ga
strokovno vodi Društvo
staršev otrok s posebnimi
potrebami. Omenil bi predvsem Zavod Oreli, s katerim Občina Kamnik že nekaj let uspešno sodeluje,« je
med drugim povedal župan
in prisotne pozval, da so se
z minuto molka poklonili
nedavno preminulemu dr.
Aleksandru Dopliharju, častnemu občanu Kamnika,
izjemnemu človeku in prostovoljcu z veliko začetnico.

Nova igrala za najmlajše
Novih igral so se razveselili otroci v Vrtcu Kamenček in na igrišču na Ulici Franca Pirca v Kamniku.
Jasna Paladin
Kamnik – Javno otroško
igrišče na Ulici Franca Pirca v Kamniku je bogatejše
za večnamensko igralo za

otroke prvega starostnega
obdobja, ki ga je v okviru
akcije Otroci Triglava lokalni skupnosti podarila Zavarovalnica Triglav. Občina je
na igrišču uredila tudi vodo-

vod in namestila pitnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik pa je postavil leseno
hišico in peskovnik. Postavitev večnamenskega igrala
je znašala 9.837,85 evra. do-

nacija Zavarovalnice Triglav
je bila 9.502 evrov, razliko v
višini 335,85 evra pa je financirala občina. Za izgradnjo vodovoda in pitnika je
občina zagotovila sredstva v
višini 6.878,01 evra. Na
igrišču se povečini igrajo
malčki iz bližnje enote kamniškega vrtca, a površina
je javna in tako namenjena
vsem otrokom.

Inovativno igralo iz
odpadnih ribiških mrež

Igralo na igrišču na Ulici Franca Pirca sta v družbi predstavnikov Zavarovalnice Triglav
Romana Kračuna in Ivana Sušnika namenu predala župan Matej Slapar in ravnateljica
Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar. / Foto: Jasna Paladin

Istega dne, le nekaj minut
kasneje, pa sta župan Matej
Slapar in ravnateljica Vrtca
Antona Medveda Kamnik
mag. Liana Cerar, razveselila tudi malčke v vrtcu Kamenček v središču mesta.
Postavili so namreč novo gibalno-stimulativno igralo,
narejeno iz odpadnih ribiških mrež, ki je prvo tovrstno pri nas, zraven pa uredili še peskovnik. Vrednost
investicije je bila skoraj 21 tisoč evrov, pri čemer je občina zagotovila 20 tisočakov,
preostanek pa vrtec.

Lokalna tržnica tudi v Motniku

Sanacija plazu v Zagorici pri Kamniku

Motnik – Skupaj s prenovo in ureditvijo prireditvenega prostora je v središču Motnika zaživela tudi tržnica lokalnih
pridelkov in izdelkov kmetij iz Motnika in okolice, ki jo bodo
člani Turističnega društva Motnik odslej redno pripravljali.
Prvo so organizirali v soboto, 28. maja, ko so v družbi župana Mateja Slaparja novi prireditveni prostor tudi uradno
predali namenu. J. P.

Zagorica pri Kamniku – Občina Kamnik se je z izbranim izvajalcem lotila sanacije zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici pri Kamniku. Sanacija zajema gradnjo
podporne konstrukcije iz kamna v betonu v dolžini 30 metrov in ureditev odvodnjavanja. Vrednost investicije je slabih
24 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena v juliju. V času gradnje velja popolna zapora. J. P.

www.kamnik.si

Jasna Paladin

Lastniki koč, ki so v tem tednu prejeli obvestila, lahko naročijo
odvoz gošč po elektronski pošti odvozi@kamnik.si oziroma na
telefonsko številko: 031 785 803. Cena sistematičnega črpanja
in čiščenja odpadnih voda za posamezen objekt na podlagi veljavnega cenika znaša 61,76 evra (z DDV-jem). Odvoz do CČN
Domžale - Kamnik bo iz proračuna financirala Občina Kamnik.
Če se lastniki objektov za prevzem grezničnih gošč ne bodo
odločili, bodo morali najkasneje do 30. junija 2022 na elektronski naslov odvozi@kamnik.si ali po pošti na naslov Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, predložiti potrdilo o zadnji oddaji grezničnih gošč na CČN Domžale - Kamnik.
Vse lastnike objektov, ki stojijo na območju doline Kamniške
Bistrice (gorvodno od zajetja Iverje) obveščamo, da bo koncesionar v mesecu juliju opravil prevzem grezničnih gošč ter
pregled greznic, ki morajo biti na II. vodovarstvenem območju
nepretočne (brez iztoka v okolje) oziroma morajo imeti vgrajeno komunalno napravo, ki ima vodno soglasje Direkcije za
vode. Tudi lastniki objektov v dolini Kamniške Bistrice so v tem
tednu prejeli obvestilo o planiranem odvozu.
Na območju Kamniške Bistrice bodo v naslednjih tednih
nameščeni tudi trije nepropustni zbiralniki za odpadne vode,
kamor bodo lahko uporabniki avtodomov izpraznili vsebino
kemičnih stranišč ter tako prispevali k varovanju okolja.

Občina bo za zaščito
Iverja ukrepala sama
Jasna Paladin
Kamnik – Župan Matej Slapar je na novinarski konferenci poudaril, da zavzema
ničelno toleranco do odplak
na Veliki planini iz koč v
turističnem naselju, ki ležijo na vodovarstvenem območju. To področje zakonsko sicer ureja država, a občina se je odločila reagirati
sama. Rezultati testiranj izvirov pod planino namreč
kažejo, da je pitna voda že
precej onesnažena, zato je
treba konkretna dejanja začeti takoj.

»Ne moremo čakati na državo, ki pripravlja uredbo o vodovarstvenih pasovih, zato
smo na podlagi odloka, ki je
bil sprejet leta 1986 o zavarovanju zajetja vodovodnega
vira Iverje in določa vodovarstvene pasove, sprejeli odločitev, ki bo pomembno vplivala na zavarovanje
edinstvene Velike planine.
Drugi vodovarstveni pas je v
Kamniški Bistrici, ta je dostopen skozi celo leto in tudi
tam bo poseben režim, kjer
bomo vse gošče odpeljali v
mesecu juliju,« je odločitev
predstavil župan.

Težave z ortodontom tudi v Kamniku
Kamnik – Kot sporočajo iz Zdravstvenega doma Kamnik, se
– kot drugod po Sloveniji – tudi sami srečujejo s težavo zaradi pomanjkanja ortodontov. »Po več letih neuspešnih razpisov, na katere se ni prijavil niti en sam kandidat, in po odhodu dosedanje ortodontke (zaradi njene selitve, ne ker ji ne bi
podaljšali pogodbe, saj je v ZD Kamnik imela zaposlitev za
nedoločen čas) nam je uspelo zagotoviti izvajalca, ki za naše
paciente izvaja ortodontske storitve, z dosedanjo ortodontko
pa smo se dogovorili, da še naprej vodi paciente, pri katerih
je že začela obravnavo. Čeprav rešitev v Celju ni optimalna,
pa smo ob katastrofalnem stanju v Sloveniji vseeno veseli, da
smo našim pacientom uspeli zagotoviti nadaljevanje obravnave, tistim, čakajočim na obravnavo, pa ohraniti vrstni red in
obravnavo v predvidenem času,« nam je težave predstavil
direktor Sašo Rebolj in poudaril, da si bodo še naprej prizadevali ortodonta zagotovili tudi v Kamniku. J. P.
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Občinske novice, mnenja
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Kamnik – Zdravstveni dom Kamnik v sredo, 22. junija, v
cepilnem centru od 15. do 17. ure organizira cepljenje proti
klopnemu meningoencefalitisu brez naročanja. Cena odmerka je 19,22 evra. Odrasli, rojeni 1970–1973, imajo tri
doze zastonj. Plačati je mogoče le z bančno kartico. J. P.

V letošnjem letu je občinski svet
obravnaval dva izjemno pomembna odloka na področju prostorske
problematike. Gre za območje v
neposredni bližini nakupovalnega središča Mercator center na
Ljubljanski cesti in za območje t. i.
Utokove jame. Za slednjo sem že
leta 2016 kot občinski svetnik podal
pobudo, naj občina aktivno pristopi
k reševanju omenjenega področja, s
čimer bi mestno jedro pridobilo večnamenski park, hkrati pa naj ustrezno poskrbi za prometno ureditev
v njegovi okolici. Žal pa je večina
svetnic in svetnikov nedavno potrdila predlog, s katerim bomo prostor
še dodatno obremenili, čeprav je na

Usnjarski cesti že sedaj ozko prometno grlo. Prepričan sem, da nas bo
v prihodnosti prav tako še bolela
glava zaradi odločitve vladajoče koalicije, da ob Ljubljanski cesti odobri
gradnjo dveh dodatnih nakupovalnih središč. Očitno se v teh primerih deluje po principu, da bomo
že kako, saj si drugače ni mogoče
razložiti, da v prostor umeščamo
nove obremenitve, pri čemer se z
reševanjem prometa ne ukvarjamo.
Podpiram gradnjo novih prepotrebnih stanovanj, a ob zavedanju, da že
trenutna prometna infrastruktura ni
optimalna, je tovrstno hitenje brez
reševanja prometnih zagat problematično. Sem pa zato izredno vesel,
da je Občina Kamnik kupila prostore
nekdanje tovarne Meso Kamnik, za
kar sem se zavzemal tudi sam in podal pobudo že leta 2016. Upam, da
bo območje namenjeno ozelenitvi
centra in bo postalo nov javni prostor v Kamniku.
Edis Rujović, svetniška skupina LDP

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; svetniška skupina LDP

Nova stanovanja in nakupovalna
središča, a ne za vsako ceno

Kako do strehe nad glavo

Ivanka Učakar, občinska
svetnica NSi

Mnenje občinskega svetnika

Župan Matej
Slapar dela

Al' ostanem
al' naj grem?

Dr. Janez Rifel,
svetnik NSi

Igor Žavbi,
svetnik LMŠ

Letos jeseni bodo na tretjo novembrsko nedeljo lokalne volitve. Spet nas čaka en mesec
predvolilne kampanje.
Pred štirimi leti so se pred volitvami praktično vsi kandidati za kamniškega župana in
kandidati na svetniških listah
strinjali, kaj so najbolj pereči
problem v kamniški občini.
Vsi smo obljubljali novo
Osnovno šolo Frana Albrehta,
ureditev občinskih cest, več
parkirnih mest v središču Kamnika, ureditev t. i. Utokove
jame, urejanje območja nekdanje smodnišnice, parkirno
hišo pri zdravstvenem domu,
urejanje varnih šolskih poti,
otroških in športnih igrišč in še
bi lahko našteval.
Starši otrok, ki se šolajo v
Osnovni šoli Frana Albrehta,
smo dolga leta poslušali obljube, da je začetek gradnje tik
pred začetkom in da bodo v
dveh, treh letih naši otroci
prestopili vrata nove šole. Teh
obljub smo se tako navadili,
da se moram še sedaj uščipniti, kadar grem mimo gradbišča nove šole, da se prepričam, ali se nova šola resnično
gradi ali pa vse samo sanjam.
Pa ne samo starši, tudi nekatere stranke in liste v Občinskem svetu Občine Kamnik so
bile nemalo presenečene, da je
možno projekt, ki se je projektiral in spreminjal dolgih
dvanajst let, racionalizirati
in spraviti z mrtve točke v slabih dveh letih.
Vse se da, zlasti če se dela loti
zagnana ekipa.
Po celi občini se lani in letos
obnavlja, asfaltirajo rekordno

Ko smo pred osmimi leti ustanavljali stranko LMŠ, si nisem
mislil, da bomo kdaj vstopili v
državni politični prostor. Marsikdo ni verjel v nas, a nam je
uspelo. Štirinajst svetnic in svetnikov v prejšnjem mandatu ter
devet v tem mandatu ni malo.
Takšnega uspeha v dveh zaporednih mandatih ni uspelo v
Kamniku doseči še nikomur.
Po taktičnem glasovanju na letošnjih državnozborskih volitvah se nam ni uspelo ponovno
uvrstiti v državni zbor. Združitev treh strank, do katere bo
prišlo v tem mesecu, je dobrodošlo dejanje, ki združuje podobno misleče. Tudi za prihajajoče
lokalne volitve. Še prej bomo
svetniki najverjetneje odločali o
rebalansu proračuna in o posodobljenem investicijskem načrtu za OŠ Frana Albrehta. V
postopku racionalizacije sta
bili iz projekta izvzeti dve pomembni postavki. Notranja
oprema ter zunanja ureditev.
Bojim se, da bomo svetniki na
mizo dobili investicijski načrt,
v katerem bodo predstavljeni
višji stroški, kot je bilo to pred
racionalizacijo projekta.
Na zadnji seji sem župana
spraševal, kdaj bodo asfaltirani odseki cest, na katerih so se
dela pričela v začetku decembra in so ostala nedokončana,
ker je izvajalce sredi decembra
presenetila zima. Za dva odseka mi je bilo obljubljeno, da
kmalu (kar se je res zgodilo),
za odsek med Špitaličem in
Okrogom, ki je bil prav tako
del javnega razpisa, pa mi
predstavnik občinske uprave
ni znal pojasniti, kdaj se bodo

število in skupno dolžino občinskih cest. Pri gradnji javne
razsvetljave, kanalizacije, vodovoda in drugih napeljav se
obnovi tudi delno ali v celotni
širini cesta, kjer napeljave potekajo. Dobra cestna in druga
infrastruktura je osnova za
kvalitetno življenje in delo
vseh občanov.
Župan Matej Slapar je v zadnjih štirih letih obiskal in se
posvetoval z vsemi sveti krajevnih skupnosti v občini. Glede
na prioritete krajevnih skupnosti so se potem načrtovale
in izvedle investicije.
V Nevljah sta bili na vrhu prioritet varne šolske poti okrog
Podružnične šole Nevlje in
športno igrišče na Vrhpoljah.
Ob šoli se je zgradilo mini krožišče, po neveljski poti se je
uredila javna razsvetljava, zarisala varna pot za pešce, obnovil asfalt v celotni širini ceste, postavili so se novi ležeči
policaji. Promet po neveljski
cesti se je bistveno umiril, varnost pešcev in kolesarjev je bistveno boljša.
Vesel sem, da sem lahko del
ekipe Mateja Slaparja, ki je
dokazal, da trdo in vztrajno
delo prinese rezultate.

dela sploh pričela. Po mojih
informacijah je bil denar preusmerjen v drug projekt. Kaj to
pomeni za javni razpis, pa mi
niso znali pojasniti.
Ob nekaterih zadevah se mi
zdi, da župan in koalicija trmoglavo tiščita glavo skozi
zid. Že ob potrjevanju gospoda Jarca na mesto direktorja
Zavoda za turizem in šport
smo v naši svetniški skupini
opozarjali na to, da kandidat
ni primeren. Odšel je šele po
incidentu z zaposleno. Hitenje s sprejemanjem zazidalnega načrta Utok nam lahko po
besedah stanovalcev malograjske soseske prinese celo referendum. Še mnogo je drugih županovih predlogov, za katere
se mi zdi, da mu je nekdo naročil, da jih mora izpeljati.
Sam na sejah vedno razmišljam s svojo glavo, tudi glasujem po svoji vesti, ob tem pa
izpolnjujem to, kar sem županu obljubil na začetku mandata. Opazujem njegovo delo
in opozarjam na napake. Zavedam pa se, da ni nihče brez
napak, tudi jaz ne. Želim si
ostati del kamniške politike in
po svojih močeh prispevati k
razvoju naše občine.

Po novem asfaltu do prestižnega gorskega cilja na
Veliki planini tudi kolesarji kolesarske dirke Po Sloveniji

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; svetniška skupina NSi
LDP, Podjelše 2, 1240 Kamnik

Slovenija je starajoča se
družba. Statistika pove, da se
je med letoma 2008 in 2021
delež prebivalcev, starih od
15 do 64 let, zmanjšal s 70 na
64,3 odstotka. Hkrati je delež
prebivalcev, starih 65 in več
let, porasel s 16,1 na 20,7 odstotka. Povedano po domače,
iz generacije v generacijo je
manj aktivnega prebivalstva,
manj otrok, več pa tistih, za katere je treba v dolgoživi družbi
skrbeti.
Kako rešiti ta demografski
izziv? Nova Slovenija vlogo
družine prepoznava kot eno
najpomembnejših v družbi,
državo (in občino) pa vidimo v
vlogi tistega, ki ustvarja spodbudne razmere za odločitev
za družino. Ključ za rešitev
vidimo v mladih družinah,
ki imajo med drugim rešen
stanovanjski problem.
V Sloveniji gredo cene nepremičnin v nebo! Lani smo zabeležili največjo letno rast cen
stanovanj od začetka sistematičnega spremljanja leta 2007.
Povsod po Sloveniji ponudba
stanovanj zaostaja za povpraševanjem, posledično cene
rastejo, na državni ravni so
dosegle mejo 2.000 EUR/m2.

Poleg Ljubljane je najbolj zaželena okolica (Domžale, Kamnik
in Medvode ter Grosuplje, Vrhnika, Logatec), kjer je bila v prvi
polovici leta 2021 srednja cena
rabljenega stanovanja 2.500
EUR/m2. Cene stanovanj v
Kamniku so torej višje od
slovenskega povprečja. Dejstvo je, da v Kamniku v zadnjih 16 letih ni bilo zgrajenih
novih stanovanj. Po podatkih
SURS-a je bilo leta 2002 v občini Kamnik 8.499 stanovanj,
leta 2011 jih je bilo 8.830 in
leta 2018 – 8.987.
Kakšna je vloga občine? Urejanje prostora je njena izvirna
pristojnost. Poskrbeti mora za
občinske prostorske načrte z
omogočanjem večje dostopnosti do komunalno opremljenih zemljišč za eno- in
večstanovanjsko gradnjo. Občinski svet Občine Kamnik je
v letih 2021 in 2022 sprejel
več lokacijskih preveritev
in OPPN-jev za individualno
gradnjo v Oševku, Lasenem,
Šmartnem v Tuhinju ter na
Poljanah ter odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnih načrtov K6 Utok
ter B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del za
gradnjo stanovanj. Z »ready
to go« projekti lahko investitorji začnejo graditi. Ponudba
hiš in stanovanj bo večja, posledično se bodo cene zniževale, kar bo mladim olajšalo
odločitev za skupno življenje
in ustvarjanje družine.

Mnenje občinskega svetnika

Že ob organizaciji tako svetovnega (2010) kot evropskega (2017)
prvenstva v gorskih tekih na
Veliko planino sem ugotovil, da
je nujna ureditev komunalne in
cestne infrastrukture na planini.
Zato sem kot svetnik predlagal
ustanovitev Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike
planine in postal njen predsednik, kjer smo se lotili njene problematike (ureditev lastništva,
komunalne in cestne infrastrukture, parkiranje itd.). Kot predsednik Skupščine družbe Velika
planina d.o.o. smo skupaj s člani
Strokovne komisije, nadzornega

sveta in županoma Kamnika in
Luč, družbo Velika planina d.o.o.
in predsedniki pašnih skupnosti
že rešili del problematike. Na Rakovih ravneh si je družba Velika
planina d.o.o. pridobila koncesijo za pobiranje parkirnine na
urejenem parkirišču z ekološkimi
stranišči. Redarji skrbijo za nemoten potek prometa in parkiranja.
Del sredstev bo šlo za asfaltiranje
ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni. Sedaj je cesta asfaltirana, parkirišče ob kamnolomu
urejeno in ne bo več nadležnega prašenja in visokih stroškov
vzdrževanja, še zlasti pozimi.
Novi asfalt bodo krstili tudi profesionalni kolesarji kolesarske dirke
Po Sloveniji. Organizatorji pričakujejo kar 21 ekip, od tega štiri
ekipe svetovne serije UCI World
Tour. Udeležili se je bodo številni
profesionalni kolesarji, med njimi
tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič.
18. junija bo potekala 4. etapa kraljevska etapa, dolga 152,4 km

od Laškega do gorskega cilja 1.
kategorije na Veliki planini. Kolesarji bodo prikolesarili na kamniški konec iz Komende preko
Tunjiške Mlake v Kamnik okoli 13.
ure. Sledil bo vzpon na Črnivec,
nato do Ljubnega, Luč, Podvolovjeka, vzpon na Kranjski Rak.
Zadnji vzpon do Rakovih ravni
(8,2 km in 7,65 % klanec) okoli 15.
ure bo najbrž že odločil zmagovalca letošnje kolesarske dirke po
Sloveniji.
Adrenalinska dirka vsako leto
pritegne številne gledalce, da
spremljajo tekmo ob cesti ali
preko TV ekranov. Na Eurosport
1 bodo milijoni gledalcev po svetu lahko spremljali dirko v živo
ali na posnetkih prejšnjih etap.
Obenem bodo lahko občudovali
tudi čudovite helikopterske posnetke dih jemajočih razgledov
edinstvene Velike planine in zanimivosti prekrasnega kamniškega
območja. Veličasten športni dogodek pomeni odlično promocijo edinstvene Velike planine

in občine Kamnik kot butične
turistične destinacije. Na Rakovih
ravneh, na gorskem cilju, bo na
velikem platnu potekala projekcija dirke.
Iskreno sem ponosen, da smo v
občini Kamnik pridobili možnost,
da bo kraljevska etapa potekala
po novem asfaltu in vzorno urejeni cesti. Vabim vas, da vsi skupaj
v čim večjem številu dostojno,
ponosno in športno vzpodbujamo profesionalne kolesarje,
njihov boj z ravninami, spusti in
vzponi in zanosno navijamo za
domače. Veličastna zmaga kolesarja na prekrasnem gorskem
cilju bo tudi naša zmaga! Držimo
pesti za lepo vreme, da se Velika
planina pokaže v vsej lepoti. Poskrbimo, da ostane edinstvena in
neonesnažena.
Dušan Papež, svetnik LDP
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Aktualno
Vrhunec dirke bo
na Veliki planini

Ob duševnih stiskah
V Domžalah deluje Center za duševno zdravje odraslih, v katerem pomoč ob stiskah zaradi
napornega vsakdana ali ob duševnih težavah lahko poiščejo tudi Kamničani.

Četrta, kraljevska etapa kolesarske dirke Po
Sloveniji se bo v soboto, 18. junija, končala na
Rakovih ravneh na Veliki planini. Organizatorji
obljubljajo športni spektakel, kaj pa morate
vedeti, če želite tekmo spremljati v živo?
Jasna Paladin
Velika planina – Župan Matej Slapar je že večkrat omenil, da si Kamnik prizadeva
postati kolesarska destinacija
in da želi gostiti tudi vrhunsko kolesarsko dirko, in tako

Aleš Senožetnik
Domžale – Direktorica
Zdravstvenega doma Domžale Renata Rajapakse in
vodja centra Katarina Barbara Štrukelj sta s prerezom
traku pred dnevi tudi uradno odprli Center za duševno zdravje odraslih, ki deluje na Kamniški cesti 19c v
Domžalah.

»Celotna trasa dirke je dolga
malo manj kot 160 kilometrov, in če bodo kolesarji že
na začetku pritisnili na vso
moč, bo zadnji vzpon na Veliko planino zanje zelo težak, zato etapa tudi velja za
kraljevsko. Na njej pričaku-

V centru, ki zagotavlja celostno obravnavo na področju
duševnega zdravja, lahko
tudi Kamničani, ki se srečujejo s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana ali
pa jih težave na področju duševnega zdravja spremljajo
že leta, poiščejo nasvet ali pomoč. Prav tako se na center
lahko obrnejo tisti, ki jih skrbi za svojce, zaposlene ali pri-

jatelje. Za posvet se je treba
naročiti po telefonu – od ponedeljka do četrtka od 8. do
12. ure ter od 14. do 18. ure
na številko 01 7245 141, po
elektronski pošti na naslov
cdzo@zd-domzale.si ali navadni pošti na naslov zdravstvenega doma ali centra.
Obravnava je usmerjena v
zmanjšanje oz. boljše obvladovanje bolezenskih težav,

izboljšanje funkcioniranja
ter posledično izboljšanje
kakovosti življenja in zadovoljstva z njim. V centru trenutno deluje multidisciplinarni tim desetih oseb, ki ga
poleg diplomiranih medicinskih sester sestavljajo
tudi psihiater, klinični psiholog, socialni delavec in delovni terapevt. Načrtujejo še
pet zaposlitev.

Z EKOLOŠKIH OTOKOV UMIKAMO
POSODO Z RUMENIM POKROVOM
Uporabnike storitev ravnanja z odpadki na območju občine Kamnik obveščamo,
da bomo v mesecu juliju z vseh ekoloških otokov odstranili posode za ločeno zbiranje
mešane odpadne embalaže.
Sogovorniki na novinarski konferenci pred kolesarsko dirko
Po Sloveniji / Foto: Jasna Paladin
so se z organizatorji dirke Po
Sloveniji dogovorili, da bo
tudi letos cilj ene od etap na
Kamniškem (spomnimo, da
je Kamnik cilj ene od etap gostil že leta 2018).
Start četrte etape bo okoli 11.
ure v Laškem, pot pa bo od

jemo okoli 150 kolesarjev iz
22 ekip s celega sveta, med
njimi so tudi štiri ekipe svetovnega razreda World Tour.
Med kolesarji bo tudi Tadej
Pogačar, ki je trenutno številka ena na svetovni jakostni lestvici mednarodne ko-

Cesta na Veliko planino bo odprta do 12. ure,
zatem bodo na cesti lahko le še vozila
organizatorja. Parkirišče pri kamnolomu bo
namenjeno le organizatorjem, bodo pa lahko
navijači parkirali na parkiriščih Ušivec in
Mačkin kot. Za kolesarje in pešce omejitev
dostopa ne bo vse do prvih policijskih vozil, ki
bodo spremljala karavano.

Več o zaporah in
časovnici dirke lahko
preberete na spletni
strani organizatorja.
pri kamnolomu bo namenjeno le organizatorjem in
spremljevalnim ekipam,
bodo pa lahko navijači parkirali na parkiriščih Ušivec in
Mačkin kot. Za kolesarje in
pešce omejitev dostopa ne
bo vse do prvih policijskih
vozil, ki bodo spremljala karavano kolesarjev. To velja
tudi za cesto na Črnivec.

lesarske zveze, poleg njega
pa od Slovencev še Matej
Mohorič, Jan Polanc in Luka
Mezgec; seznam kolesarjev
iz tujine dobimo te dni. Dirka Po Sloveniji je zelena dirka, zato si želimo, da bi tudi
po končani dirki za seboj pustili neokrnjeno naravo, zlasti ker vrhunec pričakujemo
na Veliki planini. Navijače
zato pozivamo, naj ne odmetavajo smeti, naj sledijo navodilom organizatorjev in
policije in naj športno navijajo za vse. Dirko bo v živo
prenašal Eurosport in si jo
bodo lahko ogledali v več kot
130 državah; in želimo si, da
bi tudi navijači poskrbeli, da
bo slika, ki jo bomo iz Slovenije in z Velike planine poslali v svet, kar najlepša,« je
na novinarski konferenci, ki
so jo v ta namen prejšnji teden pripravili na Rakovih
ravneh, povedal direktor kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink. Poudaril je,
da si je lani dirko v neposrednem prenosu samo na Eurosportu ogledalo dvanajst
milijonov gledalcev, zato je
dogodek res velika promocija za Slovenijo in Kamnik.

Za ta korak smo se odločili, ker vsako gospodinjstvo na območju občine Kamnik že ločeno zbira mešano odpadno
embalažo v posodi z rumenim pokrovom po sistemu »od vrat do vrat«. Podvajanje sistema ločenega zbiranja
mešane odpadne embalaže tako predstavlja dodaten strošek, ki bremeni vse uporabnike storitev. Prav tako se
je skozi leta izkazalo, da uporabniki storitev posodo z rumenim pokrovom uporabljate predvsem za odlaganje
ostalih vrst odpadkov, ki nikakor ne sodijo na ekološki otok (kosovni odpadki, gradbeni material, mešani
komunalni odpadki, električna in elektronska oprema ipd.). Verjamemo, da bomo s tem ukrepom izboljšali tako
kvaliteto ločenega zbiranja mešane odpadne embalaže pri gospodinjstvih kot urejenost ekoloških otokov.

KAJ NAREDITI V PRIMERU, DA IMATE VIŠEK
MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE?
V primeru viškov mešane odpadne embalaže (pikniki, rojstnodnevne zabave, obletnice …), lahko to zbirate v
posebnih rumenih vrečah prostornine 90 litrov, ki jih lahko kupite v Zbirnem centru Suhadole (1 paket – 13 vreč
stane 2,43 EUR). Napolnjeno rumeno vrečo nato odložite ob posodo z rumenim pokrovom na dan predvidenega
odvoza odpadkov.

NA KAJ ŠE MORATE BITI POZORNI PRI LOČEVANJU
MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE?
9Mešano odpadno embalažo odlagajte v posodo ali rumeno vrečo v razsutem stanju.

Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana

tu kolesarje vodila skozi Zagorje, Rimske Toplice in
Izlake, Mengeš, Komendo,
Kamnik od tu po dolini Črne
na Črnivec, naprej do Gornjega Grada, Ljubnega ob
Savinji in Luč, od tam pa
znova navzgor na Volovljek
oz. Kranjski Rak in po novi
asfaltirani cesti do Rakovih
ravni, kjer bo cilj. Kolesarje
tam pričakujejo okoli 15.
ure. Cesta na Veliko planino
bo odprta do 12. ure, zatem
bodo na cesti lahko le še vozila organizatorja. Parkirišče

9Mešano odpadno embalažo je treba pred odlaganjem v posodo ali vrečo izprazniti in stisniti. Ostanki v
embalaži namreč povzročajo neprijetne vonjave in privabljajo neželene obiskovalce (mrčes, glodavci …). S
stiskanjem embalaže pa bistveno zmanjšamo prostornino odpadka in s tem preprečimo, da bi bila posoda
prehitro napolnjena.
9Pri zbiranju mešane odpadne embalaže v gospodinjstvih lahko ravnamo odgovorno že pri nakupu, ko izberemo
izdelek brez embalaže ali v okolju prijaznejši embalaži. S tem pomembno vplivamo na varovanje okolja, saj je
zgolj dobra tretjina mešane odpadne embalaže primerna za reciklažo, preostala pa je namenjena za sežig v
objektih za energetsko predelavo.
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Kultura
Nova abonmajska
sezona
Abonmajski program gledaliških predstav v
Domu kulture Kamnik ima že dolgo tradicijo.
Sega namreč v sedemdeseta in osemdeseta leta,
ko jih je razpisoval še takratni Kino dom.
Anja Koleša
Kamnik – Biti abonent je nekaj imenitnega. Ne samo da
imate vedno zagotovljen svoj
najljubši sedež, prihranjena
vam je tudi skrb za pravočasen nakup vstopnic. Dovolj
je že, če ob vhodu v dvorano
pokažete abonmajsko kartico, za vse drugo poskrbi ekipa Doma kulture Kamnik.

Vrsta izjemnih predstav
Za nami je obdobje, ki je od
vseh nas zahtevalo precej
prilagajanja. Abonmajske
predstave so se zamenjevale, sedežni red je bil odvisen
od vladnih odločitev, a smo
preživeli. Na tem mestu še
enkrat hvala vsem dosedanjim abonentom, ki ste
kljub negotovi situaciji
vztrajali z nami. A zdaj je
pred nami razgrnitev abonmajev za, prepričani smo,
izjemno sezono 2022/23.
Maistrov abonma obuva velike čevlje letošnje sezone,
ki je bila polna izjemnih
predstav. Brez težav. Prešernovo gledališče, SNG Drama, Slovensko mladinsko
gledališče, SNG Maribor in
za posladek pride v goste še
neodvisna Tolpa s predstavo
Stari in drzni. Odločili smo
se, da za vas v Kamnik pripeljemo Velikega diktatorja
(Jure Zrnec) v regenerirani
Chaplinovi istoimenski
mojstrovini. Ker so taki časi.
In ker smo stari in drzni, si
bomo nudili tudi Pojedino
pri Trimalhionu in še več in
več. Celo sezono.
Tudi smejalo se vam bo na
ves glas. Fantovščina, Ni da
ni, Čudež, Ptičja farma in še

kaj. Sašo Stare je iz mladeniča, ki je v Kamniku rad igral
impro predstave, postal vrhunski in najbolj zaželen
slovenski komik, zato ga vedno znova radi gostijo na
odru Velike dvorane. In tudi
Klemen Slakonja pride, z
odlično glasbo v živo in Igorjem Leonardijem na kitari.
Kaj imajo skupnega Netopir
Kazimir, Povodni mož in
Balon Velikon? Vsi so v letošnjem abonmaju za otroke,
ki mu v Kamniku že od nekdaj rečejo Kam'nček. Pridružila se jim bosta še Murat in
Jose in Allaschka in Lillilu,
ki prihajata iz Ukrajine in
Avstrije s klovnovsko predstavo. Po predstavah bodo
organizirane tematske delavnice, ki jih bodo – tako
kot letos – pripravili dijaki iz
Ciriusa, s katerimi uspešno
sodelujejo že nekaj let.

Glasba z okusom
V naslednji sezoni pa se
vrata ponovno odpirajo
klubsko-scenskim večerom
projekta Glasba z okusom,
v kateri boste na račun prišli ljubitelji korejske in irske glasbe ter kulinarike.
Med drugim bodo gostili
korejski duo Dal:um in avstrijsko glasbenico, ki je
študirala irsko tradicionalno glasbo v Limericku, Antonio Werning.
Prav tako bodo v Domu kulture Kamnik še naprej krepili sodelovanje z Glasbeno
šolo Kamnik, abonmajskim
ciklom projekta A me slišiš?,
ki ga pripravljajo učenci GŠ
Kamnik, Gimnazijo Rudolfa
Maistra Kamnik ter drugimi
šolami.

O Tonetu Cevcu tudi
dokumentarni film
V Medobčinskem muzeju Kamnik so pripravili slavnostni večer v spomin na dr. Toneta Cevca, s
čimer so zaznamovali 90. obletnico rojstva tega etnologa ter raziskovalca in poznavalca alpskega
sveta iz Kamnika, ki je močno sled zapustil na številnih raziskovalnih poteh.
Jasna Paladin
Kamnik – Na Kamniškem se
je v vsej zgodovini rodilo veliko mož, ki so tako ali drugače pustili sledi, družina
Cevc, ki izvira iz Tuhinjske
doline, pa je dala kar dva:
Emilijan Cevc je priznani
umetnostni zgodovinar,
Tone Cevc pa etnolog, ki je
močno zaslužen, da je Velika planina danes takšna in
tako raziskana, kot je. Slednji bi 31. maja dopolnil devetdeset let in ob tem jubileju so se v Medobčinskem
muzeju Kamnik lotili projekta, s katerim bi predstavili njegovo delo in življenje.
Obrnili so se na njegovo
družino in lansko jesen je
steklo plodno sodelovanje.
»Hvala družini Cevc, da je
prižgala zeleno luč za uresničitev projekta, ki je postal
celo tetralogija – izdali smo
zloženko, posneli dokumentarni film, napisali obsežnejši članek, prav na rojstni dan
pa smo v atriju ZRC SAZU
odprli še razstavo Ukovške
planine – v spomin Tonetu
Cevcu fotografa Franceta
Steleta. Ker gre za velikana
ne le Kamnika, ampak slovenskega naroda, mi je v ponos, da smo uspeli narediti
vse to,« je zbranim, med njimi so bili tudi sorodniki in
sodelavci z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC
SAZU, povedala kustosinja
kamniškega muzeja Janja
Železnikar, ki je s pomočjo
arhivov zbrala vse potrebno
gradivo.

Spominskega dogodka so se udeležili tudi člani družine Cevc. / Foto: Jasna Paladin
Tone Cevc je bil rojen leta
1932 na današnjem Trgu
svobode v Kamniku. Že starša sta ga navdušila za gore,
njegov oče Emil je bil dve
leti celo predsednik kamniške podružnice Slovenskega
planinskega društva in med
začetniki smučanja na Veliki planini. Ko je bil star šest
let, se je družina preselila v
Ljubljano. Po gimnaziji je
zaključil študij etnologije in
umetnostne zgodovine.
Doktoriral je leta 1969 z disertacijo Pastirski stanovi v
Julijskih in Kamniških Alpah, dve leti kasneje pa se je
zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje pri
SAZU. Fokus njegovega
preučevanja so bile Alpe; do-

kumentiral je pašne planine
pri nas in v zamejstvu. Zanimalo ga je življenje pastirjev, njihov vsakdanjik, šege
in navade, pripovedke, materialna kultura, stavbarstvo
…, skratka vse, kar je povezano z življenjem v in na planinah. Izdal je več monografij, na terenu pa je največ
raziskoval skupaj s Francetom Steletom in Miranom
Bremšakom. Na Pečicah na
Veliki planini so tako našli
bronastodobno in antično
selišče, na stanu pod Kamniškim sedlom pa antično postojanko. Svojo plodno življenjsko pot je sklenil 10.
februarja 2007. Družina je
po njegovi smrti Medobčinskemu muzeju Kamnik iz-

ročila nekatere njegove osebne predmete, ki so na ogled
na stalni razstavi Na planincah luštno biti …, ki je na
ogled na gradu Zaprice.
Za dokumentarni film z naslovom Dr. Tone Cevc – življenje in delo etnologa, raziskovalca in poznavalca
alpskega sveta so poleg Janje
Železnikar zaslužni tudi dr.
Maja Godina Golja, dr. Špela
Ledinek Lozej, dr. Jana Horvat, France Stele, dr. Primož
Cevc, dr. Marjeta Pija Cevc in
drugi ter režiserka Andreja
Humar Gruden. Film so premierno predvajali na spominskem večeru, še vedno
pa si ga lahko ogledate na kanalu Medobčinskega muzeja
Kamnik na YouTubu.
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Živa glasba v Mekinjah
Živa glasba/Musica aeterna se je v Kamniku ponovno oglasila 23. maja, v cerkvenem mesecu
šmarnic, z vokalno-instrumentalnim repertoarjem Marijinih pesmi Ave Maria.
Dr. Franc Križnar
Mekinje – Pesmi so že med
mašo in na zaključnem koncertu s kora mekinjske cerkve izvedli (koloraturna) sopranistka Petra Vrh Vrezec,
baritonist Al Vrezec in organist Gregor Klančič.
Po promociji zgoščenke v
okviru ljubljanskega sakralnega abonmaja v Uršulinski
cerkvi se je za omenjeno
ploščo in koncerte porodila
ideja za Marijine Ave Marie, ki so se izkazale za ravno pravšnje v takem času.
Krščanske molitve iz Svetega pisma so tako tudi v Kamniku izzvenele v mašni,
liturgični predigri, kjer smo
jih s kora mekinjske cerkve
slišali kar devetero. Obred
župnika Pavla Pibernika
jim je dal tisto mesto in pomen, ki jih zahtevajo. Potem ko smo uvodoma slišali priljubljeno Schubertovo
Ave Mario (v prevodu Alojzija Mava), so bile na sporedu še dela Lorenza Perosija,
Giulia Caccinija in Gaetana
Donizettija ter napevi: korali in psalmi F. Kimovca, Jožeta Trošta in Cesarja
Francka. Glasba s kora se je
oglašala kot neke vrste
enost med bogoslužjem in
petjem – s poudarkom ali
skoraj prvenstveno vlogo

Snovik – Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik literarne
transverzale prireja od leta
2018, za projekt pa so lani
prejeli tudi priznanje Združenja splošnih knjižnic. Do
sedaj so pripravili že šest literarnih transverzal – v Kamniški Bistrici, na Selih pri
Kamniku, v Tunjicah, v

posvečajo zadnja leta. Direktorica knjižnice Breda
Podbrežnik Vukmir je udeležence povabila k branju
knjižnih vsebin o Kneippu
in knajpanju, ki predstavlja
rdečo nit nove transverzale.
Udeleženci so se nato bosih nog podali do vasi Snovik, spotoma izvedli Kneippov kolenski obliv in
kopel rok. Pot so nadaljeva-

Petra Vrh Vrezec, Al Vrezec in Gregor Klančič / Foto: Milica Križnar
slednjega, ko je s kora in
izza orgel Antona Škrabla
zazvenela samo slednja.
Organist Gregor Klančič se
je izkazal kot izvrstni umetniški vodja in spremljevalec pevskega in življenjskega para Petre Vrh Vrezec in
Ala Vrezca. V njihovi izvedbi smo slišali v povsem samostojnem nastopu še
uglasbitve Ave/Zdrave Marij. Podpisali so jih za solo
in duo nastope obeh pevcev
Pietra Mascagnija, Mattie
Battistinija, Giuseppeja
Verdija, Wolfganga Amade-

V preddverju Doma kulture Kamnik je na ogled
razstava krajinskih fotografij Gregorja Radonjiča.

Kamnik – Razstava z naslovom Tišine je delo mariborskega umetniškega fotografa
Gregorja Radonjiča, ki fotografije razstavlja že več kot
25 let. Je tudi soavtor treh
knjig s fotografijami in devetih multimedijskih fotografskih projektov.
Njegova tokratna razstava
predstavlja izbor krajinskih
fotografij, ki jim je skupno,
da predstavljajo kombinacijo tišine in podobe. »Pred-

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je razširila
mrežo literarnih transverzal. Tokrat so jo s člani
TD Tuhinjska dolina pripravili v Snoviku.
Jasna Paladin

Razstavil je Tišine
Jasna Paladin

Še ena literarna
transverzala

stavljene fotografije niso
čisti dokumentarni posnetki, ampak vizualna raziskovanja prostorov med fikcijo
in abstrakcijo. S tem prostori postanejo metafore
pogleda na realni svet in
svet, ki obstaja nezavedno
za njim. S pogledom skozi
objektiv so bili transcendentirani v takšno vizualno
izkušnjo, ki pomeni subjektivno doživljanje prostora,« svoja dela, ki so nastala v zadnjih letih,
predstavlja avtor.

usa Mozarta, Felixa-Alexandra Guilmanta, Charlesa
Gounoda, Michala Lorenca
in Hervielta Martinsa (prevod Mihaela Briclja). Vmes
je bil na sporedu še Gerbičev duo in sopranska arija
Ave Marie ene od mlajših
skladateljic Uršule Jašovec
iz Radomelj. Za vse tri izvajalce lahko ugotovim, da so
svoj prebrani in izbrani sakralni spored izvedli dokaj
suvereno, da se je morda orgelski pleno lepše ujel s koloraturno sopranistko Petro
Vrh Vrezec kot pa z barito-

nistom Alom Vrezcem. Zanimivo pa je še to, da sta
bila prav njuna posega v duete še najlepše slišana.
Omenjeni ciklus Musica aeterna/Živa glasba, ki ga v
Kamniku poslušamo že
leta, je nazadnje dobil »domovinsko« pravico prav v
Mekinjah. Zaradi odzivnosti poslušalcev, spretnosti
organizatorjev (območna
enota JSKD Kamnik) in v
sodelovanju z očitno naklonjenim župnijskim uradom
pa (pri)dobiva vedno večjo
veljavo.

Festival ob zaključku Tedna ljubiteljske kulture
Volčji Potok – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD),
Občina Kamnik in Arboretum Volčji Potok vabijo na Dan
JSKD, Dober dan, festival ob zaključku Tedna ljubiteljske
kulture, ki bo v soboto, 18. junija, med 10. in 18. uro. J. P.



Po Kneippovi bosonogi poti v Snoviku se je podalo 44
udeležencev. / Foto: Terme Snovik
Zgornjem Tuhinju, na območju nekdanjih kamniških
predmestij, maja pa še v
Snoviku.
Po novi kamniški literarni
transverzali – Kneippovi
bosonogi poti se je v soboto, 21. maja, podalo 44 udeležencev. Zbrali so se na
novi ploščadi, posvečeni
Sebastianu Kneippu in širjenju Kneippove filozofije
zdravega načina življenja,
čemur se v termah aktivno

  

li do kmetije Sreča Urankarja, ki jim je pokazal svojo hidroelektrarno in
povedal, kako si je z zdravilno vodo pozdravil rano
na želodcu. Sledila je malica in krog je bil sklenjen.
V knjižnici so ob tem, kot je
bilo v navadi že pri vseh dosedanjih transverzalah, oblikovali tudi knjižico z informacijami o transverzali,
knajpanju in Snoviku, ki so
jo dobili vsi udeleženci.
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Razstava krajinskih fotografij Gregorja Radonjiča bo na
ogled do konca junija. / Foto: Jasna Paladin
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Starejši
Telovadijo deset let
V ponedeljek, 16. maja, je skupina Šole zdravja
Podgorje zabeležila desetletnico delovanja v svoji
zeleni oazi v Športnem parku Podgorje.
Neda Galijaš
Podgorje – Zdaj že deset let
od ponedeljka do petka
vztrajajo pri jutranji telovadbi na isti lokaciji. Ob 7.30
začnejo in v pol ure razgibajo vse sklepe in vse mišične
skupine. Tokrat se jih je na
jutranji telovadbi zbralo 36,
nekaj članov je prišlo iz skupine Keršmančev park in
Eko Godič. Vadbo je vodil
strokovni sodelavec društva

deset let naših srečanj, se
nas zbere tudi do 25. Vsako
jutro prihajamo z različnih
koncev Kamnika, Duplice,
Podgorja, Vodic, včasih celo
iz Domžal.«
Slavnostne telovadbe sta se
udeležili tudi Martina Erman, članica upravnega odbora društva, in Neda Galijaš, medijski promotor
Društva Šola zdravja. Skupaj
sta podelili pohvale 14 članom, ki pri jutranji telovadbi

Vabimo v svoje vrste
Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, ki deluje tudi v občini Kamnik, vabi nove člane in
prostovoljce. Poleg Skupine starejših za samopomoč izvajamo še vrsto drugih programov.
Maksimiljana Mali
Kamnik – Medgeneracijsko
društvo Jesenski cvet je humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu in skrbi za kvaliteto življenja starejših, za medgeneracijsko
povezovanje in razvoj prostovoljstva. Društvo je bilo
ustanovljeno leta 2000 in
deluje v občinah Domžale,
Lukovica, Moravče, Trzin,
Mengeš in Kamnik. Namen
delovanja društva je povezovanje vseh treh generacij:
oseb, starih nad 65 let, srednje generacije in tudi mlajših. Osnovni program društva je program Skupine
starejših ljudi za samopomoč. Poleg tega v društvu

izvajamo še druge programe in skrbimo za permanentno izobraževanje prostovoljcev.
Člani naših skupin so veseli,
da se po dveletni elektronski
in telefonski komunikaciji
zaradi pandemije lahko zopet pogovarjajo v živo, gredo
v naravo ali kako drugače
skupaj v prijateljskem
vzdušju preživijo uro do dve
na teden. Tudi druge aktivnosti društva so zaživele: izvedli smo zbor članov, prvo
izobraževanje, ki je bilo lepo
obiskano, pripravljamo tradicionalno letovanje v Izoli,
kamor se je prijavilo skoraj
rekordno število udeležencev. Za poletne in jesenske
mesece prav tako pripravlja-

mo še vrsto zanimivih dogodkov.
Zato želimo povabiti vse, ki
želijo postati člani skupin
starejših in tudi tiste, ki želijo družbi prispevati še kaj s
svojim aktivnim delovanjem
in bi želeli postati voditelji
skupin, da se včlanijo v naše
društvo. V Kamniku deluje
več skupin, tako da imajo
Kamničani možnost, da se v
skupino vključijo v bližini
svojega doma.
Če ste sami, če ste izgubili
bližnjega in zaradi tega čutite veliko praznino, če ste
preprosto osamljeni ali če
želite pridobiti nove prijatelje, ker ste se upokojili ali
ste prijatelje izgubili, se pridružite našim skupinam.

Babice in dedki, ki ste doslej skrbeli za svoje vnuke,
pa so ti zrasli in vas ne potrebujejo več, pridite med
nas, ne bodite sami. Ali pa
se nam pridružite, četudi
nimate težav, da boste enostavno razširili svojo prijateljsko mrežo in si še dodatno obogatili tretje
življenjsko obdobje.
Vsi, ki si želite druženja, pokličite na telefonsko številko
društva 041 691 431 ali pa se
osebno oglasite na sedežu
Medgeneracijskega društva
Jesenski cvet v Domžalah,
Ljubljanska 58, vsako sredo
od 14. do 16. ure. V svoje vrste vabimo tudi tiste, ki imajo smisel za delo z ljudmi in
vodenje malih skupin.

Strelcem prehodni pokal
Štirinajst članic in članov skupine Podgorje je prejelo
pohvale za desetletno vztrajnost pri jutranji telovadbi 1000
gibov. / Foto: Neda Galijaš
Andraž Purger. Spotoma je
opozarjal na pravilno izvajanje določenih vaj, na koncu
pa je vse udeležence pohvalil
za zelo dobro izvajanje vadbe v celoti.
Na začetne korake jih je spomnila vodja skupine Podgorje Ivica Vrtačič: »Pred desetimi leti se je zbrala
skupina desetih zavzetih
upokojenk in dveh upokojencev ter začela jutranje izvajanje programa 1000 gibov. Skupina se je hitro
večala in danes, ko mineva

vztrajajo že deseto leto. Podelili sta tudi nagrado Društva
Šola zdravja, ki jo društvo že
nekaj let podeljuje svojim
članom prostovoljcem za izjemne dosežke v preteklih letih. Med 22 letošnjimi nagrajenci je tudi vodja skupine
Podgorje, že omenjena Ivica
Vrtačič. Skupino vodi od samega začetka in je vsem za
zgled, kako je treba skrbeti
zase in svojo fizično pripravljenost, saj pri svojih častitljivih 83 letih še vedno vse
vaje brezhibno obvlada.

Strelci Društva upokojencev Kamnik so se udeležili pokrajinskega tekmovanja društev upokojencev
Gorenjske v streljanju s serijsko zračno puško za leto 2022.
Roman Radej
Kamnik – Društvo upokojencev Škofja Loka je bilo
organizator Regijskega
strelskega tekmovanja s serijsko zračno puško. Tekmovanje je potekalo v sredo, 11. maja, na 17-mestnem
strelišču v Škofji Loki. Začelo se je ob 9. uri in končalo
ob 12.30. Tekmovanja se je
udeležilo 44 strelk in strelcev iz osmih društev upokojencev. Najboljšim strelkam
in strelcem ter ekipam so
na zaključku tekmovanja
podelili medalje in pokale.

Tako na izvedbo tekmovanja kot na rezultate ni bilo
pripomb ali pritožb. Organizatorja tekmovanja DU
Škofja Loka in Strelsko društvo Škofja Loka sta ob zaključku organizirala kosilo.
Tekmovalci in tekmovalke
smo iz Škofje Loke proti
domu odšli eni bolj, drugi
malo manj zadovoljni, kar
se tiče doseženih rezultatov,
toda vsi siti in po skupnem
druženju in obujanju spominov vsaj v mislih malo
pomlajeni.
Strelke kamniškega društva
upokojencev so dosegle na-

slednje uvrstitve: Marija
Hribar – 1. mesto z doseženimi 173 krogi, Jana Smrekar – 2. mesto (164 krogov)
in Irena Pogačar – 12. mesto (133 krogov). Ekipno so
zasedle drugo mesto, za
zmagovalkami iz Škofje
Loke so zaostale za vsega en
krog.
Strelci, ki so zastopali DU
Kamnik, so zasedli naslednje uvrstitve: Marjan Repič
– 1. mesto (183 krogov), Roman Radej – 2. mesto (182
krogov), Pavel Serša – 3. mesto (174 krogov) in France
Spruk – 7. mesto (164 kro-

gov). Ekipno so moški DU
Kamnik premočno zmagali
pred drugouvrščeno ekipo
DU Škofja Loka, in sicer za
46 krogov.
Na koncu so podelili tudi
prehodni pokal v skupnem
seštevku rezultatov v ženski
in moški konkurenci skupaj.
Pokal smo za obdobje enega
leta prejeli strelke in strelci
iz Društva upokojencev Kamnik.
Zmagovalne ekipe z regijskih tekmovanj v Sloveniji
se bodo pomerile na državnem prvenstvu, če bo organizirano.

Upokojenci tudi uspešni kegljači

Podarite svoj čas

Franci Poljanšek

V Domu starejših občanov Kamnik že nekaj let delujemo kot prostovoljska
organizacija, ki je mentorstvo in uvodno usposabljanje nudila številnim
prostovoljcem – zdaj pa v svoje vrste vabimo nove.
Lidija Knavs
Kamnik – V Domu starejših
občanov Kamnik si kakovostno preživet čas svojim stanovalcem trudimo zagotoviti tudi ob pomoči številnih
prostovoljcev. Že vrsto let
sodelujemo z njimi in jim
omogočajo osnovno usposabljanje – med njimi so mlajši, pa tudi starejši, brezposelni, ki si želijo biti koristni
v družbi, ali pa preprosto takšni, ki svoj čas želijo nameniti za dobro drugih.
Ker je v skrbi za kakovostno
preživet prosti čas stanovalcev doma dobrodošla vsaka
dodatna pomoč, se z odprtimi vrati priporočamo k sodelovanju. Nagovarjamo

mlade, pa tudi nekoliko
manj mlade, starejše, pozitivno naravnane osebe z željo po spoznavanju novih
ljudi, pridobivanju novih
znanj ter izkušenj in sočasno čutom do pomoči sočloveku, ki bi bili pripravljeni
stanovalcem doma ponuditi
pestrejši nabor aktivnosti.
Če menite, da bi morda lahko vodili kakšno tematsko
delavnico ali skupinsko srečanje s stanovalci, zanje izvedli potopisno predavanje,
jim nudili pomoč pri transferju na razne aktivnosti v
domu, jih peljali na sprehod
ob toplih sončnih dnevih,
prebrali kakšen odlomek iz
knjige ali jim zgolj krajšali
čas s pogovorom, se nam ja-

vite. Največ, kar lahko nekomu ponudimo, je namreč
naš čas, hvaležnost zanj pa
je včasih lahko vredna več
kot materialne dobrine. In
ravno hvaležnost stanovalcev je tista, ki je v domu pogosto neizmerljiva in raste
sorazmerno z njihovo skromnostjo.
Če se torej najdete v zgornjih vrsticah, ne odlašajte z
nadaljnjimi koraki. V domu
vas za prvi kontakt pričakujem socialna delavka in
mentorica programa prostovoljstva (lidija.knavs@dso-kamnik.si). Možnosti so široke, skupaj bomo ugotovili,
ali se med njimi najde tudi
ustrezna vašim zmogljivostim in pričakovanjem.

Kamnik – Sredi maja je Škofja Loka izvedla organizacijo
pokrajinskih športnih iger
Gorenjske v kegljanju za
leto 2022. Na igrah je sodelovalo 15 moških ekip in sedem ženskih. Vsaka ekipa je
bila sestavljena iz štirih tekmovalcev in ene rezerve.
Tekmovalo se je 4-krat 120
lučajev (15 polno in 15 čiščenje) na štirih stezah.
Pri tekmovanju posameznih
ekip je premočno zmagala
ženska ekipa DU Kamnik v
sestavi Lidija Pirman, Štefka
Flerin, Majda Lužar, Tatjana
Hace, Nada Lotrič z rezultatom 2171 podrtih kegljev,
pred DU Tržič (2109) in DU
Škofja Loka (2020). Moška
ekipa DU Kamnik v postavi
Rudi Vidic, Miro Homar,
Brane Potočnik, Pavle Serša
in Franci Poljanšek pa je
osvojila drugo mesto z 2174

Kegljaška ekipa DU Kamnik / Foto: Franci Poljanšek
podrtimi keglji za ekipo DU
Javornik (2215) in pred ekipo
DU Tržič (2166). Seštevek
moških in ženskih rezultatov da zmagovalca srečanja,
ki tekmuje za prehodni pokal. Tega je znova osvojila
ekipa DU Kamnik.
Dvanajstega maja se je sekcija DU Kamnik udeležila
spominskega turnirja, že 32.
po vrsti, v Prevaljah. Skupi-

na tekmuje z desetimi tekmovalci. Skupina DU Kamnik je zmagala in s tem
osvojila prehodni pokal. V
letu 2023 bo organizator 33.
spominskega turnirja DU
Kamnik.
Kegljaška sekcija se zahvaljuje za finančno pomoč
vodstvu DU Kamnik. Brez
pomoči vsega tega ne bi
zmogli.
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Priloga Turizem

Smo zlati.
Ker smo zeleni.
www.visitkamnik.com

Foto: Ana Pogačar

Nagovor župana
Kamnika
in vršilca dolžnosti
direktorja

Trajnosti v pozdrav
Zeleni intervjuji

Kamnik, zelena
trajnostna destinacija
v naročju Kamniško-Savinjskih Alp

Nov trajnostni
projekt
GO Kamnik

STRAN 10

STRAN 11

STRAN 12

STRAN 15
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PrilogavTurizem
Poletje
Kamniku
Vabljeni v zeleni
Kamnik

Trajnosti
v pozdrav

Spoštovane bralke, spoštovani bralci
poletne priloge,

Spoštovane sokrajanke
in sokrajani,

v letošnje poletje lahko zremo z velikim optimizmom in od
poletne turistične sezone pričakujemo veliko, zato vas vabim, da nas obiščete v našem, zelenem Kamniku.

Slovenska turistična organizacija in
Zavod Tovarna trajnostnega turizma
sta leta 2019 Občini Kamnik podelila
znak Slovenia Green Destination
Gold, ki ga podeljujeta na osnovi Zelene sheme slovenskega turizma.
Gre za sistem, namenjen pospeševanju razvoja trajnostnega turizma na
okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na
področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi
za izboljšanje trajnostnega delovanja. Pri pridobitvi znaka se ocenjujejo številna področja, med drugim
ravnanje z odpadki in odplakami,
ravnanje z naravnimi površinami,
ozaveščenost prebivalcev in turistov,
kvaliteta vode, občutek varnosti in
drugo.

Izjemno sem ponosen, da je Občina Kamnik od leta 2019
nosilka zlatega znaka Slovenia Green Destination. V tem
obdobju poteka ponovno ocenjevanje destinacije in želim
si, da Kamnik kljub izzivom, ki nam jih je prinesla epidemija, uspe ohraniti zlati znak. Trenutni zlati znak je dodatna
potrditev, da vsi skupaj tako pri razvoju turizma kot celotne
občine stopamo po poti ustvarjanja celostne zelene destinacije. Gre za trajni projekt in odgovornost vseh deležnikov
na celotnem območju. Je pa to tudi obveza za naprej, za
doseganje novih trajnostno naravnanih produktov in doživetij. Napredovanje v zlati znak Slovenia Green Destination
vidim predvsem kot odlično delo zelene ekipe, ki je vodila
postopek, ekipe Zavoda za turizem, šport (in prej tudi kulturo) Kamnik, ki je pri tem sodelovala, ter vseh ostalih vključenih deležnikov. To je dodatno priznanje, da smo pri razvoju turizma na pravi poti in da Kamnik je prepoznan kot
zelena, trajnostna destinacija. Ob tem se zahvaljujem vsem

turističnim ponudnikom, ki nam sledite na tej poti, in vsem,
ki so v postopku obnovitve znaka sodelovali. Z razvojem
zelenega turizma bo občina Kamnik še bolj prepoznana na
domačem in tujem trgu.
Še vedno nas čaka kar nekaj izzivov, pri razvoju trajnostne oblike turizma pa nam lahko pomagate tudi vi. Vem,
da na tem področju lahko dosežemo še več, če bomo le
sodelovali in se zavedali pomena obiska lastnih turističnih danosti in podpore lokalnim turističnim ponudnikom. Kamnik lahko obiščete na različne načine, še bolj pa
bomo veseli, če boste uporabljali trajnostne oblike prevoza. Spodbujamo vas, da si naše skrite in manj skrite kotičke ogledate s KAMKOLESOM, se v naše mesto pripeljete z vlakom ali z avtobusom, kmalu se boste s kolesom
lahko pripeljali tudi iz Ljubljane, za rekreativne kolesarje
pa Občina Kamnik pospešeno gradi kolesarsko povezavo
od Kamnika do Godiča. Turistični ponudniki in podjetniki
si na različne načine prizadevajo ohranjati edinstveno naravno bogastvo naše destinacije, zato je prav, da jih z obiskom tudi podpremo, na drugi strani pa poskrbimo za to,
da s trajnostno obliko prevoza ohranjamo kvalitetno okolje za naše zanamce.
Kamnik bo tudi v poletnih mesecih ponujal veliko priložnosti za obisk, zato vam želim prijetno poletje, prijetno branje
priloge in vljudno vabljeni v naše mesto, ki se ponaša s
793-letno tradicijo.

Kamniška Bistrica

Matej Slapar
Župan Občine Kamnik

Kamnik se tudi v zadnjih treh letih
lahko ponaša z mnogo trajnostnimi
projekti vseh deležnikov, ki s svojim
delovanjem na različne načine vplivamo na okolje, in kljub neobičajnim iz
zahtevnim izzivom med covid krizo
lahko zatrdimo, da Kamnik sledi svoji
trajnostni in zeleni politiki, ki se ji je
zavezal preko sodelovanja v Zeleni
shemi slovenskega turizma.
Preko spremljanja trajnostnih projektov, ki so se in se še izvajajo v občini
Kamnik, vidimo, da Kamnik kljub
vsem okoliščinam dosega zavidljivo
raven odgovornega ravnanja do okolja, v določenih področjih pa imamo
kot podjetja, institucije, družba, skupnosti in posamezniki še prostor za

izboljšave. Tako načrti trajnostnih
projektov destinacije niso le črke na
papirju, temveč pomenijo vsakodnevno skrb in trud vsakega člena
naše skupnosti za odgovorno ravnanje do našega okolja in vseh naravnih
danosti, ki jih moramo ohraniti za
naše zanamce.
Tudi v bližnji prihodnosti moramo ravnati odgovorno do okolja in si prizadevati, da Kamnik ostane zeleno, trajnostno, aktivno, gostoljubno mesto, kjer
bivajo zadovoljni občani in občanke. V
tem mesecu se začenja novo triletno
obdobje, v katerem nas bodo ponovno obiskali ocenjevalci in preverjali izpolnjevanje naših danih zavez, vendar
se zavedamo, da največje odgovornosti nimamo do ocenjevalcev, ampak
do nas samih in naših otrok.
Vabim vas, da obiščete turistične bisere Kamnika, ki ponujajo aktivno
preživljanje prostega časa za vse generacije. Dobrodošli v Kamniku.
Lep zelen pozdrav.
Luka Svetec
Vršilec dolžnosti direktorja
Zavoda za turizem in šport Kamnik

Trajnostni razvoj občine Kamnik v okviru
Zelene sheme slovenskega turizma
Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Kamorkoli se
ozremo, vse je zeleno in tako je tudi v slikoviti destinaciji Kamnik. Neokrnjena zelena narava nas spodbuja k odgovornemu
ravnanju in varovanju, da jo bomo neokrnjeno pustili tudi našim zanamcem. Pod okriljem Zelene sheme slovenskega turizma tudi v Kamniku uresničujemo zelene, trajnostne politike in
ustvarjamo zelena doživetja. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v
poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki obljublja zeleno prihodnost.

Smo zlati. Ker smo zeleni.
»Ko sem takoj po prevzemu službe na Zavodu za turizem in šport
(takrat tudi kulturo) Kamnik pred tremi leti sprejela koordinacijo
zelene ekipe in vseh deležnikov, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na
okolje, na naravo, na reko, na pitno vodo, se še nisem dobro zavedala kompleksnosti tega področja. Leta 2019 je bil naš edini cilj,
da Kamnik vsaj obdrži takrat dosežen srebrni trajnostni znak, saj
smo imeli le slabe štiri mesece, da v postopku recertifikacije dokažemo, da smo v Kamniku realizirali večino takrat zadanih trajnostnih projektov na celotni destinaciji. Izjemno smo bili veseli,
da smo kot destinacija napredovali v zlati znak, ki pa je poleg veselja prinesel tudi nove odgovornosti. Meni osebno kot zeleni ko-

Mali grad, Stražni stolp
ordinatorki in celotni zeleni ekipi pomeni to motivacijo in zagon,
da še z večjo energijo sledimo trendom na področju trajnosti ter
ozaveščamo vse deležnike, ki skupaj z nami soustvarjate zeleno
prihodnost naših otrok. Smo zlati. Ker smo zeleni. Hvala, Kamnik!«
Nina Irt, zelena koordinatorica
Zelene sheme slovenskega turizma,
Zavod za turizem in šport Kamnik

KOLOFON: Poletno prilogo Smo zlati. Ker smo zeleni. je pripravil Zavod za turizem in šport Kamnik in je priloga časopisov Kamničan-ka in Gorenjski glas; datum izida: 10. junij 2022; naklada 31.000 izvodov; prilogo uredila: Nina Irt; fotografije: Ana Pogačar,
Jose Voglar, Bojan Težak, Klemen Brumec, Boštjan Tacol, Primož Hieng, Foto Klub Kamnik, arhiv Zavoda za turizem in šport Kamnik,
arhiv organizatorjev prireditev.

Turistično-informacijski center
Turistično-informacijski center (TIC) se nahaja na Glavnem
trgu 2 v Kamniku. Tukaj so zbrane vse aktualne informacije iz
Kamnika in okolice. Dobijo se lahko promocijski materiali, raznorazni spominki ter knjige. TIC Kamnik v ožjem mestnem jedru nudi tudi brezplačno internetno povezavo. Zavod za turizem in šport Kamnik organizira tudi vodene oglede in izlete za
različne ciljne skupine.
Obiščite našo spletno stran:
https://www.visitkamnik.com/sl/tic-kamnik
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ZELENI INTERVJUJI
Izjemen prispevek k zelenemu trajnostnemu Kamniku prinašajo ekološko usmerjene Terme Snovik, ki so že pred leti kot prve v Sloveniji prejele
okoljski znak EU marjetica, na Dnevih slovenskega turizma pa tudi znak Slovenia Green Accommodation. V letu 2020 je mednarodno priznani
okoljski znak Zeleni ključ pridobil tudi ponudnik namestitev v kočah na Veliki planini Pravljica na Veliki planini, katere lastnik je Rok Virag.
Za trajnostni razvoj ponudbe namestitev v kočah na Veliki planini pa se zanima tudi mag. Urban Bergant (za Korca, d. o. o.), ki predstavlja svoj
doprinos k varovanju edinstvene naravne podobe Velike planine.

Polje marjetic za Terme Snovik
Kdaj in zakaj ste se odločili za pridobitev mednarodno priznanega trajnostnega certifikata Eko marjetica za Terme Snovik?
Pravzaprav segajo pobude trajnostnega
razvoja že v sam začetek snovanja in udejanjanja ideje o eko Termah Snovik. Ker se
nahajamo v neokrnjeni naravi Tuhinjske
doline, smo tudi želeli svoje aktivnosti
usmeriti k čuvanju narave in gostom ponuditi pristna darila narave. Usmerjeni
smo k ohranjanju čistega, zdravega okolja
in povezovanja z okoliškim prebivalstvom.
Zato v termah pri svojem delovanju veliko
pozornost posvečamo okolju, v katerem
delujejo in ga aktivno sooblikujejo.
Želimo si, da naravnemu in družbenemu
okolju prinašamo čim manj negativnih
učinkov in kar se da poudarjamo pozitivne. Zavedamo se, da je naše največje bogastvo, ki ga moramo čuvati, zdravilna termalna voda, bogata s kalcijem,
magnezijem in drugimi minerali.
Kakšne kriterije zahteva od namestitvenika oz. term znak Eko marjetica? Kdo in
kolikokrat na leto preverja, če se držite
zahtevanih kriterijev? Kdaj je potrebna
recertifikacija vašega znaka? Ste se odločili znak podaljšati in zakaj?
Znak Ekoljska marjetica prinaša dodano
vrednost podjetju, saj izkazuje družbeno
odgovornost, dviguje ugled podjetja in
zato tudi prodajo. Simbolizira visoko kakovost in okoljsko uspešnost, ekološko učinkovitost. Pomaga tudi pri tržnem komuniciranju, saj smo upravičeni do uporabe

Ivan in Katarina Hribar, Terme Snovik
uradnega logotipa. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke
okoljske standarde ter visoka merila glede
uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za
pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem turističnem
trgu. Veljavnost znaka za okolje je vezana
na veljavnost meril, na podlagi katerih je bil
podeljen znak za okolje.
Kot prvi v Sloveniji smo leta 2008 pridobili Eko marjetico (EU Ecolabel) za okolju prijazne turistične namestitve. Certifikat se
nanaša na izrabo energije, vode, uporabo
energentov, ločevanje odpadkov in sodelovanje z okoljem. V letu 2020 smo certifikat ponovno uspešno podaljšali, in sicer
trenutni certifikat velja do 30. junija 2025.
Za podelitev znaka zadostuje 31 točk, v
našem podjetju pa smo dosegli kar 66
točk izbirnih meril.
Ali gostje cenijo takšne trajnostne znake?
Zagotovo, trajnostne aktivnosti pa vsakoletno samo še bolj krepimo. Znak EU za
okolje spodbuja krožno gospodarstvo s
spodbujanjem proizvajalcev k ustvarjanju
manj odpadkov in CO2 med proizvodnim
procesom. Merila za znak EU za okolje nas
podjetja prav tako spodbujajo k razvoju
zelenih turističnih doživetij.
Številne raziskave kažejo vse večjo ekološko ozaveščenost turistov, ki pri odločanju o izbiri namestitev na izbrani de-

stinaciji upoštevajo tudi trajnostne
standarde ponudnika.
Tudi sami v anketnih vprašalnikih beležimo mnenja gostov, kako so zaznali naša
trajnostna prizadevanja, tako tudi lažje izpopolnjujemo svoje aktivnosti in sproti
beležimo nove ukrepe in seveda potrebne
izboljšave. Z vsemi svojimi aktivnostmi ter
zeleno, zdravo in aktivno ponudbo, obogateno s Kneipp ponudbo in nadaljevanjem tradicije knajpanja v Kamniku, si prizadevamo za trajnostno rabo virov.
Kakšno je vaše sporočilo ob varovanju
občutljivega habitata v Tuhinjski dolini
in celotnem Kamniku – predvsem pri
skrbi za neoporečnost vodnih virov?
Ponosni smo, da smo vodilni pobudnik na
destinaciji in akter pri razvoju trajnostnega
turizma, ki ga razvijamo na okolju, lokalnim
skupnostim in našim gostom prijazen način.
Z večanjem števila »zelenih ponudnikov«
postaja naša kamniška destinacija zagotovo
še privlačnejša za obiskovalce, ki jim je res
mar za okolje, trudimo pa se na prijeten način ozaveščati tudi vse ostale, kako lahko še
bolj živimo v sožitju z naravo. Tuhinjska dolina ponuja številne urejene pohodne in kolesarske poti, po katerih lahko naši gostje odkrivajo in doživljajo vse naravne danosti in
lokalno ponudbo, tako peš – tudi bosonogo,
za še bolj pristni stik z naravo – ali na e-kolesih, ki spet ponujajo svojevrstno izkušnjo.
Ker pa je voda naše največje naravno bogastvo, jo kot tako tudi ohranjamo.

Koča Ojstrica, Pravljica na Veliki planini, www.koca.si

Zeleni ključ
za Pravljico
na Veliki planini
Kdaj in zakaj ste se odločili za pridobitev mednarodno priznanega trajnostnega certifikata Zeleni ključ za svoje koče na
Veliki planini?
Maja 2020 smo prejeli certifikat Zeleni ključ in tudi uradno postali “Zelena nastanitev”. Za pridobitev certifikata smo se odločili, ker
so nas do tega organsko pripeljale naše trajnostne odločitve in
ravnanja v preteklosti in to, kar smo si prizadevali že vseskozi, je
tako postalo uradno potrjeno še s certifikatom. Tako v naših očeh
pridobitev certifikata samo še potrjuje naš trud in skrb za neokrnjeno naravo na Veliki planini, ki v vseh letnih časih očara s svojo
lepoto.
Kakšne kriterije zahteva od namestitvenika Zeleni ključ?
Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske
odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Prestižni okoljski znak smo pridobili na podlagi spoštovanja strogih
kriterijev Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE. Obrati, ki
pridobijo trajnostni znak Zeleni ključ, morajo izpolnjevati stroge
okoljske zahteve.
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Sprejeti smo morali tudi dokument okoljske/trajnostne politike,
imenovan tudi Korporativna družbena odgovornost. Ta mora vsebovati splošne cilje in prizadevanja, povezana z okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi vplivi obrata. Gre za splošno, a zavezujočo izjavo, s katero moramo zagotavljati, da bomo stremeli k nenehnim
izboljšavam in nadzoru stanja, ter zato kot taka ne vključuje točno
določenih problematik in načinov njihovega reševanja. Priporočljivo je, da je dokument okoljske/trajnostne politike zastavljen bolj
ambiciozno, kot to zahtevajo nacionalna zakonodaja oz. predpisi.
Na kontrolnih pregledih mora presojevalec opraviti razgovor z
okoljskim upraviteljem o zahtevah programa Zeleni ključ in o okoljskih aktivnostih, ki jih izvajamo. Skupaj morata pregledati vso zahtevano dokumentacijo, opraviti zahtevane meritve in vizualni del
kontrolnega pregleda. Pregledi so temeljiti in natančni.

Rok Virag, Pravljica na Veliki planini

a) Okoljska zaveza Zelenega ključa vključuje:
– problematiko porabe virov (energije, vode ...),
– zavezo k uporabi načel krožnega gospodarstva,
– problematiko porabe in nadzora nad onesnaževalci
okolja (npr. kemična čistilna sredstva, onesnaževalci
zraka in gnojila/pesticidi),
– zavezo o zmanjševanju ogljičnega odtisa in
– zavezo podpori varovanja lokalne in mednarodne biotske raznolikosti.
b) Družbena, kulturna in ekonomska zaveza naj vključuje:
– pravice delavcev in enakopravnost (vključno s prepovedjo otroškega dela),
– varno in brezskrbno delovno okolje,
– obvladovanje tveganj in kriznih situacij,
– poslovanje v skladu s protikorupcijsko zakonodajo,
– nasprotovanje komercialnemu, spolnemu ali kakršnemu koli drugemu izkoriščanju ali nadlegovanju, predvsem otrok, mladostnikov, žensk, manjšin in drugih
ranljivih skupin,
– enakopravno obravnavanje ljudi in enake pravice za
vse ljudi,
– zaposlovanje na vseh položajih (tudi na vodilnih mestih) zlasti lokalnega prebivalstva/manjšin brez diskriminacije na podlagi starosti, rase, spola, vere, invalidnosti, socialno-ekonomskega statusa itd.,
– sklicevanje na usposabljanje, informiranje in ozaveščanje,
– sklicevanje na podporo lokalne skupnosti in
– podporo vključevanju obrata pri načrtovanju in upravljanju trajnostnega turizma na lokalni ravni.

Ali gostje cenijo takšne trajnostne znake?
Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem našim gostom, da tudi
oni neposredno pripomorejo k varovanju okolja in to, da gosta
vključiš v trajnostne aktivnosti in odgovorno ravnanje, je edini način, da skupaj ohranimo neokrnjeno naravo še za naše zanamce.
Kot smo na primer izvedeli za italijanske goste, se po koroni odločajo predvsem za manjše namestitvene objekte, ki so nekoliko odmaknjeni od večjih mest in nosijo zelene certifikate. In ravno Velika
planina nudi varno doživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi v
vseh mesecih leta.
Kako še ozaveščate svoje goste o minimalni porabi vode in
energije ter da puščajo v naravi čim manj sledi, imajo skrben
odnos do živali in rastlin?
Svoje goste seznanjamo in ozaveščamo skladno z zahtevami in kriteriji Zelenega ključa preko obvestil v koči ter na naši spletni strani.
Kdaj je potrebna recertifikacija vašega znaka? Ste se odločili
znak podaljšati in zakaj?
Vsako leto je treba dokument ponovno pregledati in vnesti ustrezne izboljšave. Ravnokar smo se odločili, da obnovimo Zeleni ključ
še za naslednje leto.
Več na: https://koca.si/prejeli-smo-certifikat-zeleni-kljuc/

Zelene prakse na Veliki planini
Kako skrbite za varovanje narave na Veliki planini (čistilne naprave, kakšne so greznice, toplotna črpalka …)?
V eni od koč – Irenci – smo uvedli kontrolo na daljavo (pametna
hiša oz. Smart house), ki ima več prednosti tudi in predvsem pri odgovornem ravnanju do okolja, porabi energije in vode in manj
ogljičnega odtisa. Namreč poraba energije je bistveno manjša, če
ob odhodu celotno kočo daš na stanje čakanja (stand by, op. p.) in
tik preden pridejo gostje, kočo aktiviraš na daljavo in jo segreješ. S
tem poskrbiš za minimalno porabo energije in s takšnim predogrevanjem hkrati poskrbiš za gostoljubje, saj gost že pride v toplo
kočo. Toplotna črpalka pa v primerjavi s segrevanjem koč na trda
goriva (drva) pomeni občutno bolj ekološko izbiro in občutno
manjši ogljični odtis.
Pri naslednjih obnovah koč, ki jih načrtujemo v bližnji prihodnosti,
bomo poskusili uvesti reciklažo vode (water treatment), to pomeni
ponovno uporabo reciklirane sive vode (odpadne vode po tuširanju) za potrebe izplakovanja v WC-ju.
Greznice praznimo približno dvakrat letno oziroma po potrebi. To
pomeni, da koncesionar izprazni greznico in goščo odpelje s traktorjem do zbirne točke na Veliki planini, kjer čaka zbiralnik. Potem
vozilo Komunalnega podjetja Kamnik odpelje goščo v dolino v
Centralno čistilno napravo Domžale Kamnik.
Kako še ozaveščate svoje goste (o minimalni
porabi vode in energije), da puščajo v naravi
čim manj sledi, imajo
skrben odnos do živali
in rastlin?
Na spletni strani I Feel
Alps imamo na prijazen
način zapisana vsa navodila in pravila obnašanja
na Veliki planini, kako se
obnašamo do živali in rastlin, kako se naj obiskovalci Velike planine primerno obujejo in
oblečejo. Ozaveščamo jih,
kako biti spoštljiv do na- Mag. Urban Bergant,
rave, živali, ljudi, planine.
(za Korca d.o.o. / I Feel Alps)
Predvsem v času korone
se je tehnologija pokazala kot zelo dober način komuniciranja z gosti, ko smo ob prihodu gostov v kočo komunicirali preko tablice na
daljavo, ki je del pametne hiše. Z vsakim gostom sem se pogovoril,
mu razložil delovanje pametne hiše in mu osebno razložil, da vode
na Veliki planini ni neomejeno in je zato nujno strogo varčevanje z
njo. Opazil sem, da če se osebno, prek videa na daljavo, obrneš na
goste s takimi opozorili, veliko bolj spoštujejo navodila, kot pa če
jih le preberejo na stenah na letakih, ki jih imamo po kočah.
V Irenci merimo nivo vode in spremljamo porabo vode na gosta ter
se o vsem pogovarjamo sproti. Povem jim, da naj porabijo res malo
vode, tudi na račun nevsakodnevnega prhanja. Hkrati uporabljamo
tuš, ki omogoča nižjo porabo vode. Razložim jim, da naj posodo perejo v pomivalnem stroju, ker se tako porabi veliko manj vode kot
pri ročnem spiranju posode. Seveda uporabljamo ekološke bioraz-

Koča Irenca, I Feel Alps / Korca d.o.o.
gradljive tablete za strojno pranje posode. Zelo pomembno je tudi,
da razumejo, zakaj sta na WC-kotličkih velika in mala tipka.
Zelo radi imate Excel tabelice, kjer spremljate statistike porabe
vode, energije … Marsikomu tabelice povzročajo glavobole –
kakšen pa je vaš odnos do statistik, analiziranja podatkov, primerjav? Ali vaše odločitve pri trajnostnih projektih temeljijo
prav na statistikah?
Glede varčne porabe energije je jasno, da so merjenje porabe, spremljanje statistik in primerjalne analize v veliko pomoč. Tako kočo
greješ le, ko je to potrebno – kar je ekološko in tudi pomeni najnižje stroške. Pri porabi vode pa je s spremljanjem statistike porabe
vode na gosta zelo zanimivo opazovati, kako zelo različno upoštevajo opozorila o varčevanju z vodo.
Ali vas zanima pridobitev enega od mednarodnih okoljskih
trajnostnih znakov za vaše koče blagovne znamke I Feel Alps
(Korca, d. o. o.) in zakaj?
Pridobitev mednarodnega okoljskega trajnostnega znaka Zeleni
ključ bi za nas pomenila, da se izučimo do popolnosti in trajnostne
aktivnosti ter postopke, ki jih že poznaš in izvajaš, še utrdiš, izpopolniš in uradno potrdiš.
Trajnostni znak pa seveda pripelje ekološko ozaveščene turiste, saj
lahko vidimo, da je za trajnostnim, zelenim, varnim turizmom vedno več povpraševanja.
Z Veliko planino ste povezani na več različnih načinov. Kakšno
je vaše sporočilo ob varovanju občutljivega habitata na Veliki
planini?
Turizma na Veliki planini ne moreš intenzivno razvijati, ampak mora
ostati na tem nivoju, kot je sedaj. In v okviru tega, kar imamo, je treba zgraditi in obnoviti ustrezno infrastrukturo. Velika planina ne
prenese večjih obremenitev, kot so, ohraniti moramo krajinsko arhitekturo Velike planine.
Veseli pa me, da je mladim uspelo z inovativno idejo reciklirati stare, odslužene železne stebre in jim dati novo preobleko in novo življenje v podobi gigantskih gugalnic, ki bodo že to poletno sezono
na Veliko planino prinesle nova doživetja za velike in male otroke
(in otroke po srcu). Takšne zgodbe me resnično veselijo.
Verjamem tudi, da sodobna tehnologija in tehnološke rešitve za
naše izzive na Veliki planini lahko in morajo pomagati ravno pri
ohranjanju narave in naravnih danosti. Implementacija visoke tehnologije postaja nujnost.
Za katero pot iz Strategije razvoja turizma na Veliki planini se
zavzemate?
Konzervativno.
Več na: https://www.ifeelalps.com/

Kamnik, zelena trajnostna
destinacija v naročju Kamniško-Savinjskih Alp
Z darili narave trajnostno v Termah Snovik
»Odkril sem toplo vodo!« Tako je pred desetletji navdušeno pripovedoval vaški mojster Janez Kovač iz Tuhinjske doline. Povedal je
tudi, da si je v tej vodi ozdravil roke, zvite od revme, pa tudi želodčne težave. Kmalu zatem so ljudje začeli obiskovati izvir Vaseno in
vodo v posodah in steklenicah odnašali domov. Tako je še danes.
Zaradi te zdravilne vode je bil Kamnik poleg Bleda že v 19. stoletju
priljubljeno letovišče avstro-ogrske monarhije. Obiskal ga je celo
cesar Franc Jožef I. Potem pa je vse skupaj sčasoma zamrlo, vse do
petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so ponovno opravili analize tal
in vode. Leta 1994 so domačini zgradili prvi leseni bazen, začel se je
razvoj Term Snovik. In tako je se začela razvijati trajnostna zgodba
eko Term Snovik, katere glavni pobudnik je bil Ivan Hribar, danes
prokurist Term.
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Kot prvi v Sloveniji so leta 2008 pridobili Eko marjetico (EU Ecolabel) za okolju prijazne turistične namestitve. Certifikat se nanaša na
izrabo energije, vode, uporabo energentov, ločevanje odpadkov in
sodelovanje z okoljem. V letu 2020 so certifikat ponovno uspešno
podaljšali, in sicer trenutni certifikat velja do 30. junija 2025. Za podelitev znaka zadostuje 31 točk, v Termah so dosegli kar 66 točk izbirnih meril. Leta 2015 so pridobili tudi naziv Slovenia Green Accommodation, s katerim so vključeni v Zeleno shemo slovenskega
turizma. Znak podeljuje Slovenska turistična organizacija.
V celovito zdravo, zeleno in aktivno ponudbo, ki so jo obogatili z življenjsko filozofijo Sebastiana Kneippa, katerega ključni vir zdravja
je prav v naravi, zajemajo vse naravne danosti Tuhinjske doline. Delujejo po Kneippovi življenjski filozofiji zdravega načina življenja na nivoju petih stebrov – voda, gibanje, prehrana, zelišča,
zdrav življenjski slog – ter tako ohranjajo tradicijo knajpanja v
Kamniku.

»Ne delajte ničesar, kar vam škodi.« Sebastian Kneipp
Eko dosežki in doprinos k trajnostnemu turizmu
v Termah Snovik:
y Ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov v apartmajskem in termalnem kompleksu
y Sistem inteligentnih varčnih sob/apartmajev za varčevanje energije v apartmajskem naselju, zgrajenem iz naravnih materialov s pridihom tradicije Tuhinjske doline.
Apartmaji in sobe so opremljeni s pohištvom iz jesenovega lesa, značilnega za Tuhinjsko dolino. Uporabljajo varčne žarnice, vse sobe in apartmaji delujejo po sistemu
energetske varčnosti – samo v času zasedenosti in kadar
so zaprta vsa okna. Temperatura v apartmajskem naselju
je naravnana na 22–23 °C. , hlajenje pa do 21 °C.
y 70 odstotkov uporabe eko čistil – Uporabljajo okolju prijazna čistila in detergente ter zmanjšujejo njihovo porabo. Brisače menjajo vsak tretji dan in posteljnino vsak
sedmi dan. Z doplačilom perilo in brisače zamenjajo pogosteje. Večino čistil dobavitelji dobavljajo v nerazredčenem stanju in jih potem s pomočjo dozatorjev racionalno
uporabljajo. Ukinili so čistila za steklo, namesto tega uporabljajo dobro znani kis.
y Obnovljivi viri energije (toplotne črpalke, sončni kolektorji, lesna biomasa)

Za ogrevanje vode in zraka v bazenskem in nastanitvenem
kompleksu uporabljajo 100-odstotno obnovljive vire energije, od tega kar 84 odstotkov biomaso, 12 odstotkov toplotni
črpalki voda – voda in voda – zrak, 4 odstotke sončne kolektorje. Posledično spustijo v zrak 650 ton na leto manj CO2.
y Spodbujanje javnega prevoza (omogočena je redna avtobusna linija iz Kamnika in Ljubljane)
y Električne polnilnice za avtomobile v naselju
y Spodbujanje izposoje električnih koles za raziskovanje
okoliških krajev
y Spodbujanje lokalnih prehrambnih verig (lastni zelenjavni in zeliščni vrt, povezovanje z eko turističnimi kmetijami
na destinaciji …)
y Sobivanje v lokalnem okolju in sodelovanje z društvi in
občani (nabava lokalnih produktov, dostopnost in uporaba zunanjih površin – trim steze, bosonoge poti – tudi za
domačine; skupne akcije čiščenja okolja ter vzdrževanja
pohodniških in kolesarskih poti)
y Povezovanje z deležniki na destinaciji (srednjeveško mesto Kamnik, zdravilni Gaj Tunjice, Botanični vrt Arboretum,
Velika planina …)
y Izobraževanje in ozaveščanje gostov o eko usmerjenosti –
V vseh sobah in apartmajih so nameščene nalepke za varčevanje z vodo in energijo, koši za ločeno zbiranje odpadkov, letak z informacijami o trajnostnem ravnanju.
y So primer dobre prakse tudi za druga podjetja.
y Z gojenjem zelenjave, zelišč in sadovnjakom ozaveščajo
goste o pomenu samooskrbe, prav tako pa lahko spoznavajo in tudi naberejo zelišča na več kot 30 gredicah v zeliščnem vrtu.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.terme-snovik.si/

vejše produkcije. Letošnja novost bo 18. junija Dan ljubiteljske
kulture JSKD, ki bo obiskovalce razveseljeval s pestrim kulturnim
programom na različnih prizoriščih v parku.
K sliki: Pomembnosti sonaravnega in trajnostnega ravnanja z rastlinami se v Arboretumu zavedajo tudi pri obravnavi trajnih nasadov.
Vrtnice gnojijo in zastirajo izključno z naravnimi organskimi gnojili, naravi prijazna škropiva pa sistematično uporabljajo že od leta
2016.
Več na: https://www.arboretum.si/

Golf igrišče Arboretum
odpadkov izvajamo že od samega odprtja dalje in s tem naredimo
vse, da čim bolj varujemo okolje.
Pot Pastirske akademije je pedagoška poučna pot, namenjena ozaveščanju najmlajših, pri kateri je poudarek na kulturni in naravni
dediščini in njunem ohranjanju. Sestavlja jo dvajset poučnih točk
oziroma postankov in je prepletena z raznovrstnimi aktivnostmi.
Vodi skozi celoten Slovenia Eco Resort in udeleženci pod okriljem
pastirja lahko nahranijo domače in avtohtone živali ter izvejo zanimive zgodbe in prigode o njihovi oskrbi iz prve roke.
Program Pastirske akademije v prvi vrsti ozavešča o pomenu kulturne dediščine in slovenske tradicije ter povezuje udeležence s
slovensko avtohtono floro in favno. Program vodi pastir, ki skozi
svoje oči predstavi bivanje v Slovenia Eco Resortu. Program se izvaja vsak dan z začetkom ob 8. uri. Pastir udeležence pričaka pri recepciji, se predstavi in poučna pot se začne. Trajanje dejavnosti je
predvideno od 60 do 90 minut. Vstopnine za udeležbo ni.
Za več informacij o Pastirski akademiji obiščite spletno
stran: https://pastirska-akademija.si/,
o Eco Resortu pa si lahko več preberete na spletni strani:
http://sloveniaecoresort.com/.

Zeleni in trajnostno cvetoči
Arboretum Volčji Potok
V Arboretumu Volčji Potok od sredine 90. let spremljajo posledice
vse višjih poletnih temperatur na drevesa v parku. Nekatere vrste
so se posušile, ne da bi bile za to krive bolezni ali škodljivci. To je
bila prva spodbuda, da so se začeli v Arboretumu pripravljati na vrtnarjenje v vročih in hkrati sušnih poletjih.
Še težje kot drevesom v parku je drevesom v mestih, prav v mestih
pa so drevesa zaradi zmožnosti aktivnega ohlajanja in senčenja še
toliko bolj dragocena. V Arboretumu sledijo razvoju stroke, zato so
jeseni 2021 posadili nasad dreves za prihodnost. V njem so vrste
in sorte, za katere so raziskave pokazale največjo odpornost proti
vročini in suši ter hkratno odpornost proti mrazu. Nasad je namenjen tako projektantom kot lastnikom vrtov, ki iščejo informacije o
drevesih za spremenjeno podnebje.

Golfsko igrišče Arboretum je zasnoval znani italijanski arhitekt Marco Croze v sodelovanju z domačinom arhitektom Petrom Škoficem.
Projekti datirajo v leto 1996. Igrišče ima 18 razgibanih lukenj, ki nudijo igralcem številne izzive in užitke. Poleg igrišča je urejeno ograjeno vadišče za trening dolge igre, zelenica za puttanje, velik prostor za vadbo kratke igre, ter dvignjena zelenica za vadbo udarcev
iz peščene ovire. Golfsko igrišče Arboretum se danes uvršča med tri
najbolj obiskana in urejena igrišča v regiji, z daleč največjim številom klubskih igralcev.
Zaradi odgovornega in prijaznega ravnanja do okolja so iz bencinskih golf avtomobilčkov prešli na električne, prav tako tak prehod v
prihodnosti načrtujejo tudi za naprave za vzdrževanje golf igrišča.
Kar je najpomembneje pa je to, da za gnojenje trave ne uporabljajo hudih pesticidov, temveč gnojila na bio bazi, ki so prijaznejša do
okolja.
Z novim vodstvom so cilji postali še ambicioznejši, v želji po dodatnem dvigu kakovosti vseh oblik ponudbe in z namero uvrstiti igrišče med okolju, igralcem in poslovnim partnerjem, najprijaznejša
igrišča.

Velika planina in okoljski
trajnostni certifikati
Velika planina je tako kot druga gorska območja še posebej občutljiva na podnebne spremembe. Sprememba podnebnih razmer
vodi do zmanjšanja snežne odeje in oslabi ravnovesje že tako občutljivega ekosistema. Če varstveni režim Natura 2000, katerega sicer majhen del je tudi območje Velike planine, zagotavlja boljšo zaščito območij z najbolj izrazito biotsko raznovrstnostjo, neustrezno
obravnavan turistični tok še vedno predstavlja vir škode za okolje
in lokalno dediščino. Tako se za ohranjanje čudovitega okolja in
edinstvene dediščine Velike planine v zadnjih letih uveljavlja pristop trajnostnega turizma.
Velika pridobitev za Arboretum bo nov električni cestni vlakec.
Prijazen bo do okolja pa tudi do narave, saj s tihim delovanjem motorja ne bo motil obiskovalcev parka. Vlak bo v treh odprtih vagonih sprejel do šestdeset potnikov, vključno z dvema na invalidskih
vozičkih. Nakup je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.
Poletno kulturno dogajanje v Arboretumu bo spet za vse generacije. Lutkovno gledališče Ljubljana bo prihajalo na obisk od junija do
avgusta. V sodelovanju s KD Franca Bernika pa bo junija v cvetočem
rozariju zvenela glasba različnih zvrsti. Julija in avgusta bodo obiskovalce spet razvajali Filmski večeri s pestrim izborom filmov no-

Trajnostna naravnanost Slovenia
Eco Resorta
Slovenia Eco Resort je v svojem konceptu v celoti usmerjen v trajnostno naravnanost, kar se izkazuje skozi večino njihovih dejavnosti. Že nekaj let vzdržujejo samooskrbni vrt za potrebe gostov in restavracije. Vrt je gnojen izključno iz lastnega kompostnika. V njem
zbiramo vse biološke odpadke, kot so listje, trava in obrezki zelenjave. Namenjeno je izključno za gnojene lastnega vrta. Prosta paša živali je zagotovljena na velikih zelenih površinah, kar omogoča ugodne pogoje za živali, kakor tudi atrakcijo za obiskovalce. Ločevanje

Golfsko igrišče Arboretum se nahaja v neokrnjeni naravi, ob robu
renomiranega botaničnega vrta Arboretum, v kraju Volčji Potok.
Od avtoceste je oddaljeno slabih 8 km in le 15 km od Ljubljane ter
od letališča Brnik. Igrišče se ponaša s slikovitim klubskim objektom, ki nudi udobje golfistom in drugim obiskovalcem.

V Arboretum Volčji Potok prihaja nov električni vlak.

Prva prizadevanja so bila usmerjena v mobilnost turistov. Najhitrejši dostop na Veliko planino je z okolju prijazno nihalko. Nihalka lahko celo proizvaja lastno elektriko takrat, ko je kabina, ki pelje v dolino, težja od tiste, ki pelje na planino. Z ureditvijo parkirišč pod
Veliko planino se zmanjšuje vožnja po Veliki planini s pomočjo rediteljev, ki usmerjajo in informirajo turiste. Z uvedbo plačljivega
parkiranja zagotavljajo, da vozila parkirajo na za to določenih mestih, pobrana parkirnina pa se vlaga nazaj v urejanje ceste ter parkirišč. V letu 2022 so uredili protiprašno zaščito v dolžini 1700 metrov, od Kranjskega Raka do Rakovih ravni. Tako je ta del bolj
prijeten tudi za kolesarje in pešce, predvsem v poletnih mesecih
brez padavin, ko so avtomobili dvigovali veliko prahu.
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PrilogavTurizem
Poletje
Kamniku
V družbi Velika planina, d. o. o., so v fazi pridobivanja okoljskega
znaka za nekatere turistične objekte. Ta proces zahteva izpolnjevanje veliko pogojev ter spreminjanje trenutnih praks, da bi zmanjšali vpliv na okolje. Cilj je pametna uporaba energijskih in vodnih virov ter ogljična nevtralnost njihovih dejavnosti.
Poleg tega ostaja velik izziv ozaveščanje turistov, da ta prizadevanja ne bodo zaman in da se bo ohranjeno okolje preneslo na prihodnje rodove.
Za več informacij obiščite spletno stran:
http://www.velikaplanina.si./

Kamp Resnik in počitniška hiška
Pod skalco varujeta okolje
Družinski avtokamp Resnik in počitniško hiško Pod skalco s čudovito okolico blizu Kamniško-Savinjskih Alp vodi družina – Gabrijel Resnik in njegov sin Jure Resnik ter Gabrijelova sestra Nuša Lisjak. Zavedajo se vrednosti čudovite narave v kateri se njihovi gostje

planine ter okolice Kamnika. Svojim gostom ponujajo posebej izbran bio in lokalen zajtrk (siri, domač kruh, domače mesnine, domač jogurt in kislo mleko, maslo ter ostale sestavine, ki jih zagotavljajo lokalni kmetje in pastirji), zapakirali pa so ga v prijetno
embalažo pod imenom "Dobro jutro, pastirc!". Ker se zavedajo problema odvoza komunalnih odpadkov z Velike planine, letos v Sladkem kotu uvajajo povratno embalažo.
Že drugo leto vodijo izposojo električnih koles, letos to storitev nadgrajujejo še z mapico kolesarskih stez in dovoljenih poti vožnje s kolesom, kamor vključujejo tudi Pastirčkovo pot ter nekaj lastnih tras za
začetnike, izkušene ter najmlajše. Vedo, kako pomembni so hišni ljubljenčki, ki pomembno prispevajo k dobremu počutju in nas spremljajo na sprehodih v naravi, zato so v njihovih nastanitvah dobrodošli in bivajo brezplačno, zanje tudi ne zaračunavajo dodatnega
čiščenja. Ob prihodu pa jih pričaka priboljšek, kot vse ostale goste.
Vse nastanitve so opremljene s pasjimi vrečkami in posodami.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://alpineresworts.si/

Doživetje mogočne narave
na Kraljevem hribu
V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp vam ponujajo dobrote iz domačega gostišča Kraljev hrib in atraktivno ponudbo športnega turizma. Neokrnjena narava in bližina izvira Kamniške Bistrice, tik pod
Veliko planino, vas bosta navdahnili in napolnili s svežo energijo.
Kraljev hrib je od Kamnika oddaljen le 10 kilometrov, od Ljubljane
pa 30 kilometrov. Neizmerno lep pogled na bližnje gore vam bo dal
neponovljiv občutek, kot da ste v drugačnem, pravljičnem svetu.
Terasasta posejanost šotorov v kampu daje gostu poseben občutek
razposajenosti okolja in v marsičem spominja na delček pravljičnega življenja. Kamp ima 25 urejenih prostorov za šotore in 10 prostorov za avtodome ter lahko sprejme do 60 gostov. Ustrezna sanitarna oprema in električni priključki na prostorih za kampiranje
zagotavljajo udobno bivanje od maja do novembra.

počutijo sproščeno in se k njim radi vračajo, zato so že pred leti rešili problematiko greznice in poskrbeli za preklop na kanalizacijo in
s tem preprečili izlive odpadne črne in sive vode v podtalnico. S
tem so prav tako preprečili, da poleti pri čiščenju wc-jev avtodomov ni neprijetnega vonja po amonijaku. Njihov nov trajnostni
projekt je vzpostavitev sončnih celic za ekonomično porabo energije v kampu. Prav tako gostom zagotavljajo uporabo pralnega
stroja z ekonomično porabo vode in energije. Za varčevanje z vodo
imajo nameščene varovalne pipe, ki se same zaprejo in ne dopuščajo nepotrebnega odtekanja vode. Seveda imajo vzpostavljen
tudi sistem ločenega zbiranja odpadkov.
Več informacij si lahko ogledate na povezavi:
http://www.kampresnik.com/

Trajnostni, zeleni in butični
turizem v Alpine Resorts
Alpine Resorts se je kot ponudnik nastanitev na Veliki planini zavezal k trajnostnemu, zelenemu in butičnemu turizmu. Posebej ponosni so na izvajanje zelenih praks iz standardov Green and Safe. So v
fazi pridobivanja znaka Zeleni ključ, kot prvi in edini na Veliki planini so pri vseh naših nastanitvah uvedli sisteme Water management, kjer prek modernih krmilnih sistemov nadzorujejo in omejujejo porabo vode, hkrati goste usmerjajo k smotrni porabi vode in
ozaveščajo o občutljivosti habitata in podtalnice. Goste že pred prihodom, kot tudi v času bivanja prek literature podjetja obveščajo,
usmerjajo in vodijo k nižji porabi vode, ločevanju odpadkov ter varčevanju z elektriko. V podjetju uporabljajo le bio razgradljiva in eko
čistila ter mila. Posteljnino in brisače menjajo le po zahtevi gosta,
ne pa vsak dan. V podjetju so se odločili, da zaradi občutljivosti območja in kraških značilnostih ter vplivov na podtalnico biološke
greznice ne pridejo v poštev. Vzdržen je le zaprt sistem za fekalne
vode in odvažanje le-te v dolino, kar pa je mogoče le ob souporabi
sistema za nadzor porabe vode.
Kot spremljajočo dejavnost turističnim namestitvam v okviru podjetja vodijo tudi manjši lokal Sladki kot – najslajša lokacija v slovenskih hribih, kjer v času pašne sezone ponujajo različne poslastice
(točen sladoled, palačinke, štruklje ...) ter prigrizke za manj in bolj
lačne. Del ponudbe, ki jo letos uvajajo prvič, pa je tudi košarica lokalnih dobrot. Dobrote zagotavljajo iz lokalnega okolja Velike, Male

Julija in Miha Slapnik, Alpine Resorts

Ob pestri ponudbi športnih panog v neposredni bližini Kraljevega
hriba ne pozabite, da ste ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Dvatisočaki zrejo v vas, vi pa jih zlahka dosežete. Številne pohodne poti
vam omogočajo, da dosežete najvišji vrh Grintovec ali se sprehodite do pastirske vasi na Veliki planini ali morda do izvira Kamniške
Bistrice, do Kamniškega ali Kokrškega sedla … Ste že pogledali v
globel 35 metrov globoko v soteski Predaselj ali uživali ob pogledu
na slap Orglice?
Ne pozabite na številne gorske kolesarske poti in nič koliko možnosti pohodništva do okoliških hribov ter več kot dva tisoč metrov visokih gora.
Ekipa Kraljevega hriba se zaveda, da je njihova lokacija umeščena v
samo srce gozda in neokrnjene narave, zato se z vsemi aktivnostmi
trudijo ravnati trajnostno in o tem tudi ozaveščajo obiskovalce.
Spodbujanje kolesarstva namesto avtomobilov, ločevanje odpadkov ter opozarjanje na tuš kabinah k varčni uporabi vode so osnovni koraki za ohranjanje dragocenega habitata ob vznožju edinstvene Velike planine.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.kraljevhrib.si/

Naravni zdravilni gaj Tunjice
Pod krošnjo mogočnega hrasta, ki so ga zasadili predniki, stojijo tri
glamping hišice. Narejene so iz borovega lesa, ki je rasel v bližnjem
gozdu. Obdelava je potekala v lokalni žagi, vsa dela pa so bila skrbno, ročno dokončana. V neposredni bližini so zdravilni centri, ki že

Katja in Blaž Jelovčan, Naravni zdravilni gaj Tunjice

več kot 24 let dokazano pozitivno učinkujejo na ljudi. Zasebni velneški center ponuja široko paleto storitev za boljše počutje.
Odlična lokacija nudi umik v neokrnjeno naravo, kjer boste našli
notranji mir ali pa iz te oaze miru odšli na izletniška potepanja. V
tem zelenem kotičku ne boste ostali ravnodušni. Vsaka hišica lahko
sprejme dve osebi.
Po goste pridejo z električnim vozilom, saj jim je trajnostni zeleni
turizem zelo blizu.
Zajtrke pripravljajo z lokalnimi sestavinami okoliških kmetov in lokalne tržnice, od pomladi do pozne jeseni dobijo poleg zajtrka svež
šopek nabranih zelišč, da si pripravijo čaj.
Sami pripravljajo naravna biološka mila in detergente, vsa embalaža je povratna in namenjena ponovni uporabi.
Elektrosmoga ni v okolju, tako internet in televizija nista na voljo.
Človek se zlije z naravo in vrača k sebi.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.zdravilnigaj.si./

Razvoj potencialov za dolgoročno
korist lokalni skupnosti
Glamping OB ROBU GOZDA, ki se nahaja na odlični lokaciji v Rudniku pri Radomljah, v neokrnjeni naravi, obdani z gozdovi, v bližini
Arboretuma, predstavlja odlično izhodišče za obisk različnih pohodniških in ostalih rekreativnih ciljev ter je zelena oaza za sprostitev.
Premišljeno oblikovane lesene hiške z velikim trikotnim oknom
vam ponujajo edinstveno doživetje v naravi. Hiške so izdelane iz lokalnega lesa in tako gostom ponujamo bolj kakovostno izkušnjo,
neposredno v naravi.

Skrbijo za redno in vestno ločevanje odpadkov ter goste ozaveščajo o vestni uporabi električnih in vodnih virov.
Okolica ponuja različne možnosti za športne aktivnosti in tako gostom nudijo najem električnih koles. Želijo si, da gostje namesto
avtomobilov uporabljajo okolju bolj prijazna prevozna sredstva.
Trudijo se, da goste usmerjajo v lokalne gostinske obrate in predstavijo kulturno in zgodovinsko dediščino občine Kamnik.
Želijo si razvijati svoj potencial, da bo prinašal dolgoročno korist lokalnemu področju in skupnosti.
Popolna lokacija za romantični oddih v dvoje, družine in športne
navdušence.
Dobrodošli v Glampingu pod milijoni zvezd!
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.glampingforestedge.si/.

Voda 902.
Sinonim visoko kvalitetne
slovenske izvirske vode.
Voda 902 je izjemna zaradi
svoje čistosti, saj izvira iz hriba
vulkanskega izvora. Naravni
gorski izvir vode 902 se nahaja na nekaj več kot 1100 metrih nadmorske višine. Voda
izvira v neokrnjeni naravi Kamniško-Savinjskih Alp, točneje na Črnivcu, kjer ni industrij,
poseljenih območij in kmetijskih zemljišč, ki bi vodo onesnaževali. Tako je Voda 902 z
leti postala sinonim čiste in
kvalitetne slovenske vode. Kakovost brez kompromisov!
Samo kvaliteto vode potrjuje
veliko število medalj na mednarodnem ocenjevanju AGRA, ki so jih prejeli v zadnjih letih.
Voda 902 je izjemna zaradi svoje nizke prevodnosti, saj izvira iz hriba vulkanskega izvora. Ker te kamenine niso vodotopne, spada
Voda 902 med zelo lahke vode. Kljub temu da nima visoke vsebnosti mineralov, njena PH vrednost znaša med 7,0 in 7,5. Prevodnost
vode, ki je sicer merilo za njeno čistost, je eden glavnih parametrov,
ki določajo kvaliteto vode. Voda z nizko prevodnostjo v našem telesu mnogo bolje in lažje opravlja vlogo transporta snovi, kar je primarna naloga vode v našem telesu.
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Prilogav Turizem
Poletje
Kamniku
Tako se je Matevž, lastnik Vode 902, ki je za potrebe odprtja gostilne na Črnivcu moral dati vodo na analizo, odločil, da bo izkoristil
darilo narave. Odločil se je, da iz »naključja« ustvari zgodbo. Sledilo
je prvo poglavje zgodbe – ideja o postavitvi sodobne ekološke polnilnice. Tako imajo lastno polnilno linijo, kar jim omogoča, da pri
naročilih lahko takoj reagirajo, saj so neodvisni in jim ni treba čakati na termine pri polnilnicah (kot je to praksa pri drugih dobaviteljih). Zato lahko vodo dostavijo že v 24 urah.

Skrb ZA okolje. ZA prihodnje generacije.
Slovenija je čudovita. Ohranimo jo takšno. Za naše prihodnje
generacije. Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je
njena čudovita in ohranjena narava. Odgovornost vseh nas
je, da jo s svojimi dejanji zavarujemo. Pri Vodi 902 s številnimi ukrepi celovito pristopajo k trajnostnemu razvoju. Delujejo z naravo in ne proti njej, njihov izdelek je “Čudež narave”
in ta čudež želijo ohraniti za prihodnje rodove. Izbirajo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujejo od svojih
dobaviteljev, sodelavcev in poslovnih partnerjev. Postavili
so polnilnico, ki izpolnjuje stroge ekološke standarde. Vse
plastenke so narejene iz plastike, ki se lahko 100-odstotno
reciklira. Za podložne kartone uporabljajo samo 100-odstotno recikliran papir …

NOV TRAJNOSTNI PROJEKT
GO Kamnik –
Trajnostna mobilnost in doživetja v kamniški regiji

Čudovita doživetja dostopna
s trajnostno mobilnostjo –
z vlakom
Doživite turistični biser, ki ga množice še niso odkrile. To očarljivo
srednjeveško mesto v objemu Alp in narave s smaragdno čisto reko
navduši vsakogar. Kamnik je lahko dostopen, kajti nahaja se samo
pol ure od glavnega mesta Ljubljana. Za lažjo odločitev vam je ekipa Zavoda za turizem in šport pripravila šest paketov in vas prisrčno vabi, da Kamnik spoznate s pomočjo njih. Pripravili so pakete:
Kamniški »balkon«, Kulturni Kamnik, Pustolovski Kamnik, Mistični
Kamnik, Kamniški »Camino« in paket Za kolesarske navdušence.

Občina Kamnik veliko pozornosti namenja razvoju in širjenju miselnosti o pomembnosti trajnostne mobilnosti. Za vas
se gradita kolesarski povezavi Kamnik–Mengeš–
Trzin–Ljubljana in Kamnik–Godič.
Za več informacij o KAMKOLESU obiščite spletno stran:
https://kamkolo.si/predstavitev.

Kamniški mikropivovarji
dajejo Kamniku status
mikropivovarniške prestolnice

Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.voda902.com/.

Kvalitetna voda pa je izjemnega pomena tudi za dobro pivo in v Kamniku okusno in mehko vodo točijo kar iz pipe, zaradi česar so prav
v naročju Kamniško-Savinjskih Alp vzniknile mikropivovarne Maister
Brewery, Pivovarna Mali Grad, Barut Brewing and Blending in Domača pivovarna pod Menino. In kot je v svojih člankih – med drugim
tudi za eminentni medij The Guardian – zapisal dr. Noah Charney, Kamničan, ameriški umetnostni zgodovinar in romanopisec, popotnik,
ljubitelj Kamnika in vsega dobrega, je Kamnik mesto z največ mikropivovarnami na svetu na prebivalca (per capita, op.p.).

Mekinjski samostan
Mekinjski samostan leži na robu Kamnika, okoli 500 metrov od starega mestnega jedra. Odlikuje se z več kot 700 let staro in raznoliko zgodovino ter prelepim pogledom na Kamniško hribovje.
V zadnjih dveh letih se samostan vse bolj utrjuje kot pomemben
kulturni steber Kamnika, kot tudi priljubljena turistična destinacija.
Objekt, ki se razteza na več kot 5000 kvadratnih metrih, ponuja različne sobe za nočitve domačih in tujih gostov ter pet dvoran za izvedbo različnih dogodkov, od porok do raznovrstnih koncertov.
Prav v lanskem letu so v samostanu začeli obsežen trajnostni projekt pod imenom Samostan mesto srečevanj. V sodelovanju z Občino Kamnik in Vrtom zdravilnih rastlin so razvili novo, inovativno
ponudbo. Uredili so zeliščni vrt z več kot 200 vrstami različnih zelišč
in začeli graditi lastno blagovno znamko Doroteja.

Projekt prispeva k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa,
izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečuje privlačnost in kakovost urbanega okolja. Zmanjšuje tudi negativne
vplive motornega prometa na okolje, spodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila kot alternativo avtomobilskim prevozom.
V skladu s cilji Celostne prometne strategije bo Občina Kamnik do
leta 2030:
y
dosegla dvig števila kolesarjev na poteh do 4 km za 15 odstotkov,
y
povečala delež osnovnošolcev, ki v šolo kolesarijo, za 10 odstotkov,
y
povečala delež zaposlenih, ki na delo kolesarijo, za 10 odstotkov in
y
dvignila število kolesarjev med starostniki za 10 odstotkov.

Zavod za turizem in šport Kamnik s tem novim trajnostnim projektom, ki ga je vzpostavil z mesecem junijem, izpolnjuje svojo zavezo
varovanja okolja in preko praktičnega trajnostnega primera ozavešča in povezuje tako obiskovalce Kamnika kot tudi turistične ponudnike k odgovornemu ravnanju do okolja.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://gokamnik.com/.

KAMKOLO – Projekt trajnostna
mobilnost Kamnik

Skupina izdelkov nosi ime po mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji
Gallenberg, ki je živela v drugi polovici 17. in v začetku 18. stoletja
in v samostanu pustila res močen pečat. Vsem izdelkom je skupna
dolgoletna tradicija, zeliščarsko, slovensko poreklo, inovativnost izdelkov in privlačna podoba. Osnova vsega so zelišča na njihovem
samostanskem vrtu, rdeča nit izdelkov pa bodo tudi vrtnice, ki so
jih redovnice tod gojile od nekdaj. Njihov cilj je, da ponujajo nekoliko drugačne izdelke, ne povsem vsakdanjih, da so brez dodatkov,
narejeni po starih recepturah in tako živijo zgodbo več kot 700-letne zgodovine samostana in tukajšnjega zeliščarstva.
Lastne izdelke (čaje, sokove, namaze) ponujamo tudi v samostanski zajtrkovalnici. Sledijo načelu, da je vsa ponudba v naravni embalaži in slovenskega porekla.
Tako na zeliščnem vrtu potekajo različne delavnice, poroke in dogodki, povezani z zelišči.
Na samostanskem sadnem vrtu so prav tako zasadili stare trte in
pomladili drevesa hrušk, jablan in kostanja.
Da so res trajnostno naravnani, kaže tudi opremljenost sob, ki so
zasnovane preprosto z željo, da se človek v njih spočije in uživa v lepotah kamniške narave.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://samostanmekinje.si./

Promet in mobilnost sta tako za družbo kot za posameznika ključnega pomena ter pogoj za naš obstoj. Pri tem se moramo zavedati, da naše potovalne navade vplivajo na soljudi in na okolje. Z ukrepi trajnostne mobilnosti zagotovimo, da so potrebe vsakogar po
mobilnosti zadovoljene, vendar ob zmanjšanju prometa in posledično zmanjšanju onesnaženju okolja, zmanjšanju porabe energije
ter nižjih stroških.
KAMKOLO je avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem
prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine Kamnik. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo
za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu in na aplikaciji za mobilne telefone lahko uporabniki vsak trenutek preverijo število prostih
koles in število praznih parkirnih mest. To je eden prvih konkretnih
ukrepov trajnostne mobilnosti v Kamniku.
Uporabnikom je letos na voljo že 40 električnih koles, ki si jih lahko
izposodijo na že vsem dobro poznanih postajah v mestu. Prva postaja je pri nakupovalnem centru Qlandia, druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Glasbene šole Kamnik, peta na glavni avtobusni postaji v
Kamniku, šesta pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik in
sedma pri Domu kulture Kamnik. Vsaka postaja ima deset priklopov za kolesa in pet električnih koles.
Glavni cilj projekta je uvedba javnega sistema izposoje koles, ki je
namenjen vsem občanom občine Kamnik, turistom in športnim
navdušencem v kolesarstvu.

Do mestnega bazena kar peš
Mestno kopališče Kamnik Pod skalco bo odprto:
y do 25. 6. 2022: med tednom od 13:00 do 18:00,
ob koncu tedna od 10:00 do 18:00;
y od 25. 6. do 31. 8. 2022: med tednom od 10: 00 do 18:00, ob
koncu tedna od 10:00 do 20:00.
Bazen se lahko odpira/zapira tudi prej, odvisno od vremena.

Vstopnice za odrasle se prodajajo po znižani ceni v predprodaji do
10. 6. 2022, nato pa po redni ceni, in sicer na TIC točki na Glavnem
trgu 2, od 25. 7. se vstopnice zopet prodajajo po nižji ceni.
Tudi letos so se marljivi delavci Zavoda in številni prostovoljci potrudili, da je kamniški bazen že pripravljen na sezono.
Še vedno je zaradi sofinanciranja delovanja bazena s strani Občine
Kamnik kamniški bazen zagotovo najcenejša ohladitev v vročih
poletnih dnevih. Na kopališču načrtujemo kar nekaj dogodkov, ki
jih bodo organizirali kamniški klubi (dan vaterpolistov, plavalni
miting ...) in pa kvadratlon, ki ga organizirata Športna zveza
Kamnik in Zavod za turizem in šport Kamnik.

Gradnja kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana

Vabimo vas, da se ohladite na kamniškem bazenu, kjer vas bo pričakala urejena okolica in prijazno osebje.
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PrilogavTurizem
Poletje
Kamniku
Vodenja z domačini po Kamniku
Kot doprinos k trajnostni poti destinacije Kamnik je ekipa Zavoda
za turizem in šport Kamnik na pobudo turističnega vodnika Boštjana zasnovala dve trajnostni vodenji za spodbudo zmanjšanja uporabe lastnega vozila. Pri vodenju S kombijem okol' Kamn'ka Boštjan

uporabo. Tako bodo obiskovalci s kotizacijo pridobili kozarec, ki ga
bodo lahko vrnili za ponovno uporabo ali pa obdržali za spomin in
lastno uporabo.
Prvi KUL petek, ki bo 1. julija, pa bo premierno
obarvan s posebnim dogodkom pomenljivega naslova KAMpir in je v prvi vrsti namenjen
vsem pivoljubcem. Prav s tem dogodkom, ki
bo potekal na Glavnem trgu v centru mesta,
bo ekipa Zavoda pokazala trajnostno smer
nadgradnje svojih dogodkov z uvedbo plastičnih kozarcev za večkratno uporabo.
Za več informacij obiščite spletno stran
https://www.visitkamnik.com/sl/prireditve/ostale-prireditve/
kul-petek in #zivimkamnik.

Pohod ob reki, ki povezuje, bo
zopet povezal Domžale in Kamnik
V soboto, 11. junija, bomo s pohodom ob Kamniški Bistrici že
šestič povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Organizatorji – Modre novice, Zavod za turizem in šport Kamnik ter
Zavod za šport in rekreacijo Domžale – obljubljajo pozitivno
vzdušje po dveh koronskih letih pa tudi več druženja in zabavnega dogajanja.

Javnega zavoda za kulturo, ki skrbi za tehniko, logistiko in program,
ampak tiste lažje izmerljive, a dražje: plin, elektrika, voda.
Energetska sanacija, katere ideja je tlela že mnogo let, se je v letu
2021 končala. Evropska sredstva pa sredstva Ministrstva za kulturo
in sredstva Občine Kamnik so zadostovala, da se je celotna stavba
energetsko prenovila, dobila novo fasado in še nekaj čisto posebnega – sončno elektrarno, ki sedi na strehi stavbe, obrnjena proti
soncu in dodaja kulturnim prireditvam še malo našega lastnega
sonca. Hkrati so obnovili tudi del odrske tehnike in mirno lahko zapišemo, da je Dom kulture Kamnik v tem trenutku med energetsko
varčnejšimi kulturnimi domovi, sodobno opremljen in edini v Sloveniji, ki za svoje delovanje neposredno izkorišča sončno energijo.
V naslednjem letu čaka ekipo še večji zalogaj – skupaj z Občino Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnica, Kulturnim društvom Priden
možic in Arhitekturno skupino Štajn – ureditev Kreativne četrti Barutana, zadnjega zavetja kamniške industrijske dediščine.
Za več informacij o predstavah in nakupu vstopnic
na https://www.domkulture.org/slo/program

zbere turiste pri turističnih ponudnikih in jih pelje do turističnih
atrakcij. Tako je poskrbljeno, da imajo turisti zanimivo strokovno
vodenje po Kamniku ter da pri tem uporabljajo trajnostne oblike
prevoza. Pri drugem vodenju pa prav tako spodbuja gibanje, saj pri
vodenju S Kamn'čanom okol' turisti Kamnik prehodijo skupaj s Kamničanom, ki je hkrati njihov vodnik.
Za več informacij obiščite spletno stran:
https://www.visitkamnik.com/sl/vodenja

Pred nami je »kul« poletje
s KUL petki
Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik se že veseli druženja ob
priljubljenem kulinaričnem festivalu KUL(inarični) petek. Tudi to
poletje bo ob julijskih petkih zvečer zadišalo iz Parka Evrope in
glasba različnih žanrov bo prijetno zapolnila staro mestno jedro Kamnika.
Kul petek že šesto leto zapored razvaja brbončice številnih obiskovalcev. Prijetno vzdušje poletnih večerov v mestnem parku v samem središču starega mestnega jedra z živo glasbo in prvovrstno
hrano, ki jo gostinci pripravljajo pred obiskovalci, je kombinacija, ki
vsako leto poskrbi za pravo kulinarično razvajanje. Na Zavodu za
turizem in šport Kamnik tudi letos organizirajo to priljubljeno poletno prireditev in napovedujejo nekaj novosti. Kulinarična zgodbe
gostincev, obarvana z glasbo različnih žanrov, lahko v prijetni atmosferi mestnega parka doživite v juliju (vsak petek od 1. 7. do
29. 7.). V avgustu in septembru pa vam pripravljamo KUL presenečenja, saj se bodo KUL petki preselili iz parka Evropa v Slovenia Eco Resort.
Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik na prireditvi že vsa leta s
postavitvijo ustrezno označenih zabojnikov skrbi za ozaveščanje
obiskovalcev pri ločevanju odpadkov. Novost letošnjih KUL petkov
pa je nova trajnostna rešitev uporabe plastičnih kozarcev, ki jih bo
ekipa nadomestila s prijaznejšo uporabo kozarcev za večkratno

2022/23
Občini Domžale in Kamnik že leta gradita poti ob reki Kamniški Bistrici, ki ustvarjajo prostor za rekreacijo v obeh občinah in ju povezujejo. Pot bomo letos že šestič povezali v rekreativno-turistično-kulturnem vzdušju s pohodom od Glavnega trga v Kamniku do
Parka Martina Krpana v Domžalah. Na 14-kilometrski trasi se bodo
pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako pa bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven
program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in
okrepčali, zabavali ter se seznanili s koristnimi informacijami
Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti
in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili.
Tradicionalno se bosta na polovici poti pri mostu želja pod Homškim
hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta
na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami
obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.
»Pohod ob reki, ki povezuje, je postal tradicionalen. Vsako leto skupaj s pohodniki razširimo pozitivno sporočilo: družimo in povezujmo se. Upamo, da bo tako tudi letos, ko bomo po dveh letih omejitev zaradi epidemije covida-19 zopet lahko bolj poudarili družabni
del dogodka. Tudi zato je ključno sporočilo letošnjega pohoda Prijateljstvo vedno najde pot,« o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Primož Vidmar, vodja projekta Pohoda ob reki, ki povezuje, v IR IMAGE, d. o. o., podjetju, ki je lastnik in ustanovitelj
revije Modre novice.
Vse aktualne informacije pred pohodom lahko udeleženci
dobijo na spletni strani https://www.pohodobreki.si/ ali
FB profilu @pohod ob reki.

Dom kulture Kamnik
v znamenju sonca
Dom kulture Kamnik oziroma, kot so ga poimenovali njegovi barutanski graditelji leta 1953, Kino dom je častitljiva zgradba, napolnjena z mnogoterimi dejavnostmi, ki pa so vse večinoma povezane s
kulturo. Tako v tistem neposrednem pomenu, ko se v dvoranah zberejo ljubitelji gledališča, glasbe in drugih umetnosti, ali pa v širšem
pomenu, ko govorimo o kulturi bivanja in življenja nasploh. V Domu
kulture tako lahko naletite tudi na krvodajalsko akcijo, na parkirišču
vsake toliko časa stoji tovornjak v okviru preventivnega programa
DORA, v stavbi domuje Mladinski center Kotlovnica, pa taborniki,
pevska društva, kamniška folklora, pisarna JSKD in še kup drugih najemnikov, od Glasbene šole Kamnik do ilustratorja in striparja Ivana.
Vse to pa zahteva tudi veliko veliko energije. Ne samo s strani ekipe

Dosedanji abonenti od 1. do 16. septembra 2022
Novi abonenti od 19. septembra do 15. oktobra 2022
Abonma Kam’na’smeh, pet večerov komedije in smeha
Maistrov abonma, pet izbranih predstav slovenskih profesionalnih gledališč
Abonma Kam'nček, pet zanimivih in zabavnih predstav za najmlajše
Abonmajski program si lahko ogledate na naši spletni strani:
www.domkulture.org

Drugi vseslovenski turistični
start-up vikend
Zadruga KIKštarter, Podjetniški klub Kamnik in Zavod za turizem in
šport Kamnik ob podpori partnerjev med 17. in 19. junijem 2022 v
Slovenia Eco Resortu organizirajo vrhunski tridnevni dogodek
»Vseslovenski turistični startup vikend«, kjer se bodo kalile turistične poslovne ideje, z namenom utrjevanja prepoznavnosti Kamnika
na turističnem zemljevidu.
Kamnik se intenzivno razvija kot aktivna, zelena, trajnostna turistična
destinacija in namen ter cilj dogodka sta nadgradnja obstoječe turistične ponudbe z novimi idejami, storitvami in produkti za ustvarjanje novih atraktivnih turističnih programov ter privabljanje večdnevnih gostov. V okviru Občine Kamnik bo od 3. junija do 30. junija 2022
potekal razpis za podporo najboljšim poslovnim idejam s področja
turizma. Razpisanih bo 25.000,00 evrov. Podprte bodo ideje, ki bodo
reševale izzive in nadgradnjo razvoja turizma v občini Kamnik.
Za več informacij o predstavah in nakupu vstopnic obiščite
spletno stran https://www.visitkamnik.com/sl/novice/2.-vseslovenski-turisticni-startup-vikend.
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Mladi
Tajda se je uvrstila
v državno ekipo

Mladi raziskovalci
zlati in srebrni
V Murski Soboti je 16. maja potekalo 56. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, na katerem so se
mladi pomerili na devetnajstih različnih področjih. Ekipi Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
sta tekmovali na področju biologije in geografije.

Dušan Božičnik
Kamnik – Po dveh letih premora zaradi epidemije smo
5. maja izvedli občinsko prvenstvo kamniških osnovnih
šol v kolesarstvu Kaj veš o
prometu, ki smo ga organizirali občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPV), AMD Kamnik in Združenje šoferjev
in avtomehanikom Kamnik.
Med tekmovalci smo izbrali
ekipo z OŠ Frana Albrehta
pod mentorstvom prof. Simeona Klokočovnika, ki je
zastopala AMD Kamnik na
tekmovanju Najboljši mladi
kolesar AMZS (ETEC 2022),
ki je bilo 13. maja v Centru
varne vožnje Vransko.
Med enajstimi ekipami smo
zasedli 5. mesto, iz naše ekipe pa se je v državno ekipo
uvrstila učenka 6. razreda
OŠ Frana Albrehta Tajda Šoštarko, ki bo zastopala

Renata Capuder
Mermal
Kamnik – Na tem državnem
tekmovanju se na 19 področjih pomerijo dijaki z raziskovalnimi nalogami, ki so
prestale gosto sito predhodnih tekmovanj in ocenjevanj. Naloge, ki zmagajo na
regijskih srečanjih, gredo
ponovno v ocenjevanje, po
katerem se največ šest najkvalitetnejših nalog uvrsti
na državno tekmovanje.
Ekipi z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
sta tekmovali na področju
biologije in geografije. Ana
Pibernik in Jakob Kecelj sta
pod mentorstvom Cirile Jeras, prof. biologije, Renate
Capuder Mermal, prof. kemije, in mag. Elvire Boršič s
Kemijskega Inštituta zagovarjala raziskovalno nalogo
z naslovom Vnetna naprava
na osnovi molekule Trif za
potencialno imunoterapijo
raka. Pri svojem delu v sodobno opremljenih laboratorijih na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, ki se
ukvarjajo z genskimi manipulacijami, sta proučevala
vpliv različnih konstruktov
na aktivacijo signalnih poti,
ki sprožijo imunski odziv.

V državno ekipo, ki bo AMZS v tekmovanju
mladih kolesarjev zastopala na evropskem
prvenstvu, se je uvrstila tudi šestošolka Tajda
Šoštarko z OŠ Frana Albrehta.

Tajda Šoštarko z OŠ Frana
Albrehta / Foto: Dušan Božičnik
AMZS na evropskem prvenstvu ETEC 2022, ki bo jeseni na Hrvaškem.
Pri izvedbi tekmovanja smo
bili prisotni vodja ekipe Dušan Božičnik, predsednik
AMD Kamnik Emil Grzinčič
in predsednik občinskega
SPV Franc Pivk.

Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so tekmovali na 56. Srečanju
mladih raziskovalcev Slovenije, s svojimi mentoricami / Foto: GSŠRM
Trenutno so njune raziskave potekale na bakterijskih
in vzgojenih sesalskih celicah. Rezultati so bili obetavni in morebitno nadaljevanje raziskave bi lahko vodilo
v razvoj zdravila za zdravljenje raka.
Iza Škrtič in Matic Hrabar
pa sta pod mentorstvom

mag. Sonje Trškan, prof.
geografije, zagovarjala nalogo z naslovom Velika planina in (čiste) vode pod njo?,
v kateri sta proučevala, kako
življenje in ravnanje obiskovalcev, ki v zadnjih letih
množično obiskujejo Veliko
planino, vplivata na dogajanje pod njo. Pod drobno-

gled sta vzela ekološko stanje izvirskih voda, ki
pritečejo izpod planine in
predstavljajo vir pitne vode
za večino Kamničanov.
Obe ekipi sta se dobro odrezali. Prva je v kamniški
hram učenosti prinesla srebrno, druga pa zlato priznanje.

Mladi kegljači prikazali odlično igro
Kamnik – Na državnem prvenstvu za dečke in deklice v kegljanju so nastopili tudi Domen Bodlaj, Kristina Mihelčič, Manca
Progar in Aljaž Vehovec iz Kegljaškega kluba Calcit Kamnik, ki
jih trenira in vodi predsednik kluba in trener prve moške ekipe
Franci Spruk. Prikazali so odlično igro. Na tretjem turnirju so
vsi razen Mance izboljšali svoje osebne rekorde in popravili
uvrstitve. Tudi na četrtem turnirju so bili dobri. Tako je Domen
pred zadnjim turnirjem, ki bo jeseni, prepričljivo na prvem
mestu v svoji kategoriji, Kristina je prav tako prepričljivo druga, Manca peta, Aljaž pa nima vseh nastopov, zato ni v
ospredju. Po prikazanih predstavah vidimo, da kvalitetno delo
z mladimi daje rezultate. To se vidi tudi po vedno večji udeležbi najmlajših na treningih. Po lanskem Domnovem uspehu,
ko je bil drugi, v letošnjem prvenstvu upravičeno pričakujemo
dve uvrstitvi na stopničke. Zato upamo, da se bodo tudi nekateri drugi najmlajši, ki hodijo na treninge, opogumili, se včlanili v klub in postali del velike športne družine Calcita. Š. F.

Praznovali smo dan čebel
Kamnik – Ali veste, da so čebele odgovorne za vsak tretji
grižljaj, ki ga pojemo? Izredno pomembno je, da jih negujemo in jim omogočamo kar se da prijetno bivalno okolje.
Otroci v skupini Lunice v Vrtcu Antona Medveda Kamnik smo
po svoje zaznamovali dan čebel. Poslušali smo pravljico o
čebelah, jih opazovali na travniku in na našem vrtičku, natisnili smo satje s papirnatimi tulci, iz njih izdelali čebelice ...
Za dobro voljo smo še zaplesali ples čebel. Tako naš vrtec
pomaga vzgajati novo generacijo mladih čebelarjev. Č. P.
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Kegljači končali
sezono
S četrtim turnirjem državnega prvenstva za dečke
in deklice, finalom Pokala Kamnika in borbenimi
igrami ekip Občinske trim lige se je končala
izjemno uspešna sezona v kegljanju.
Štefan Flerin
Kamnik – Ena najuspešnejših sezon se je začela z odlično organizacijo svetovnega
prvenstva v kegljanju v mladinski in kadetski kategoriji
ter kategoriji mlajših članov/članic, kjer so zelo
uspešno nastopala tudi naša
dekleta. Nato smo bili priča
največjemu uspehu prvih
ekip. Na evropskem pokalu
v Kranju so dekleta osvojila
tretje mesto, fantje pa četrto.
Dekleta U23 so državne prvakinje ekipno, Matej Turk
in Gašper Burkeljca sta državna prvaka v tandemu,
Marija Ravnikar in Igor Zamljen sta državna podprvaka
v disciplini tandem mix,
ženska ekipa je podprvakinja v borbenih igrah, Domen Bodlaj podprvak v kategoriji dečki, Irena Koprivc je
tretja v kombinaciji in Kristina Mihelčič tretja v disciplini sprint U18. V državnih ligah je imel Calcit edini v državi pet ekip. Prav vse so v
svojih ligah krojile vrh, tretja
moška ekipa je celo prvak
tretje lige – zahod.
Tudi letos je KK Calcit Kamnik organiziral turnir za
pokal Kamnika, ki je obenem tudi klubsko prvenstvo.
Po dveh krogih v predtek-

movanju se je v finale uvrstilo 12 moških in 6 žensk. Pri
moških je naslov ubranil
Gašper Burkeljca. Pri ženskah pa je slavila Marija Ravnikar.
Kot vsako leto se je tudi letos
sezona zaključila s tekmovanjem ekip Občinske trim
lige v borbenih igrah. Ker v
teh ekipah sodelujejo praktično vsi igralci in igralke KK
Calcit, je to lepa priložnost
za sproščeno druženje pred
zasluženim odmorom po
dolgi in naporni sezoni. Letos je zmagala ekipa Ambrož Team, ki je tudi prvak
Občinske trim lige. Drugo
mesto je osvojila ekipa DU
Kamnik, tretje pa Mesi
Sports. Za nagrado so po tradiciji prejeli torto, ki so jo
razdelili med vse prisotne
tekmovalce in navijače. Po
zaključku tekmovanja je pokale najboljšim ekipam v
Občinski trim ligi in posameznikom turnirja za Pokal
Kamnika – Klubsko prvenstvo KK Calcit podelil podpredsednik kluba Uroš Poljanšek.
Končano je tudi svetovno prvenstvo. Od predstavnikov
Calcita je žal nastopila le Tea
Repnik, a zelo uspešno, saj
je z ekipo U23 osvojila drugo mesto.

Nogometaši so si
zadali nove cilje
Vodenje Nogometnega kluba Kamnik je aprila prevzel Slobodan Vuk, Kamničan in še vedno aktiven
član prvoligaša iz Domžal, ki domačemu klubu želi vrniti tisto, kar si glede na dolgo tradicijo tudi
zasluži – prepoznavnost, tekmovalne ekipe v vseh starostnih selekcijah in glasne navijače.
Sezona se je za nogometaše
pred kratkim že zaključila in
nove tekme sledijo spet avgusta, a prav v tem poletnem
obdobju novo vodstvo čaka

Jasna Paladin
Kamnik – Dvaintridesetletni
Slobodan Vuk iz Kamnika je
svojo nogometno pot začel v
nekdanjem Nogometnem
klubu Enotnost na Duplici
in jo nato nadaljeval v Nogometnem klubu Kamnik na
mekinjskem stadionu, od
koder pa ga je pot pri 21 letih
vodila v Nogometni klub
Domžale, kjer je kot poklicni
nogometaš član prve članske
ekipe še danes.
A na pobudo nekaterih staršev se je nedavno odločil za
nov korak. Ne le kot nogometaš, kamniškemu nogometu bi zdaj rad pomagal
tudi kot funkcionar. Kandidiral je za predsednika kluba
in na aprilski skupščini to
mesto za mandatno obdobje
štirih let tudi prevzel od dosedanjega predsednika Tomaža Mencingerja. »Skupaj
s svojo ekipo, ki sestavlja
upravni odbor kluba, smo si
za cilj zadali kamniški nogomet dvigniti na višji nivo,
tako po tekmovalni kot organizacijski plati, kar si klub,
ki je predlani praznoval
100-letnico delovanja, zagotovo zasluži. Prav tako je
moj cilj tekmovalne ekipe iz-

»Zame je nova vloga
velik izziv, a imam
nekaj izkušenj in
veliko volje. Tu sem
odraščal in vidim
veliko prostora za
napredek.«
Slobodan Vuk, novi predsednik Nogometnega kluba
Kamnik / Foto: Jasna Paladin
popolniti v vseh starostnih
selekcijah; manjkajo nam
predvsem kadeti in mladinci, stari med 15 in 18 let. Najmlajših nogometašev od U7
dalje imamo okoli 150, tudi
članska ekipa se je letos obdržala v 4. slovenski ligi, a si
želimo ekipo še okrepiti, aktivni so tudi veterani, želimo
pa si oblikovati tudi ekipo
deklic. V ta namen se bomo
povezali z okoliškimi šolami
in znova uvedli krožke nogometa, z dobrimi pogoji dela
in napredkom pa želimo na-

zaj v Kamnik privabiti tudi
tiste nogometaše, ki so se v
minulih letih prepisali v sosednje klube,« nam je povedal Slobodan Vuk, ki se zaveda, da vseh sprememb ne
bo mogel uvesti čez noč, ampak gre za tek na dolge proge. Poudaril je še, da pogoji
za treninge in tekme v občini zdaj še zdaleč niso slabi,
saj imajo posluh občine in si
že kmalu obetajo treninge
tudi na igrišču z umetno travo, ki ga te dni urejajo na
igrišču Virtus.

največ dela. Skleniti si želijo
sodelovanje s čim več sponzorji, saj bo brez njihove pomoči cilje težko uresničiti,
in privabiti čim več novih
trenerjev in njihovih pomočnikov, ki se bodo lahko še
bolj posvečali igralcem na
treningih. Organizirati nameravajo tudi skupne priprave in udeležbo na nogometnih turnirjih za mlajše
selekcije, že poleti pa pripravljajo Nogometni kamp NK
Kamnik 2022 za najmlajše,
tudi tiste, ki (še) niso člani
kluba, ki bo potekal v treh
terminih. Zanimanje je veliko, zato v klubu pozivajo, da
pohitite s prijavami.

Nik odličen na evropskem prvenstvu mladincev
Kamnik – Nik Peterlin, član Plavalnega kluba Calcit Kamnik,
se je s svojim trenerjem Miho Potočnikom v dresu slovenske reprezentance udeležil mladinskega evropskega prvenstva na Portugalskem in v disciplini daljinsko plavanje na
7500 metrov med 40 tekmovalci osvojil 10. mesto. J. P.

Novi mojstri karateja
Aleš Senožetnik

Nik Peterlin / Foto: Miha Potočnik

F 680 L9rem Ip5um p95krbite, da b95te pri
L9rem – Ip5um p95krbite, da b95te pri razv9ju re5itev up95tevali zahteve. zal mi je, da 5em na va5a e-p95tna 5p9r9cila 9dg9v9ril ze p9 treh tednih, t9da ali lahk9 5pletn9 me5t9
v5een9. zacne del9vati jutri? in kanibalizirati kriticn9 ma59
59 prene5li gmail in zdi 5e, da za zdaj deluje, vendar kaj
mi5lite, da bi prine5li na miz9, ce bi bili najeti za t9 del9vn9
me5t9.zapeljite na dr9g za5tave. Raje p9jejte re5nicn95tni
me5t9.zapeljite na dr9g za5tave. Raje p9jejte re5nicn95tni
me5t9.zapeljite na dr9g za5tave. Raje p9jejte re5nicn95tni
5endvic, preden 5e vrnete v ti5t9 5ejn9 59b9. Trzenje racunalni5kega razv9ja html r9i p9vratne inf9rmacije 5pletne
5trani ekipe najb9lj5e p.

Kamnik – Po obdobju, ki ga
je krojila epidemija, so se v
Krarate klubu Virtus Duplica vrnili v ustaljen ritem treningov. Glavni trener Vladimir Stanič je z ekipo poskrbel, da je znanje prehajalo
na člane in da so se skrbno
pripravili na izpite iz pasov,
ki so pod budnim očesom
štiričlanske komisije potekali konec maja.
S polaganjem so najprej začeli mlajši, nato pa še starejši člani. Usvojeno znanje so

Drago Jeglič, Tilen Sadar in Bor Gorjan s trenerjem
Vladimirjem Staničem / Foto: Karate klub Virtus Duplica

predstavili v najboljši luči in
večina je ocen napredovala v
višje stopnje. Še posebno so
bili uspeha veseli novopečena mojstra karateja 1. dan
Tilen Sadar in Bor Gorjan
ter Drago Jeglič, ki je opravil
izpit za črni pas 3. dan.
S tem so zaključili spomladanski ciklus treningov, jeseni pa začnejo priprave na
novo tekmovalno sezono, v
kateri se nadejajo dobrih rezultatov. Tokratna jesen pa
bo še prav posebna, saj bo
klub septembra praznoval 35
let plodnega delovanja.

Zmagal na Dugem otoku
Jasna Paladin
Stahovica – Boštjan Erjavšek
- Beli se je z zmago vrnil s
tekme Dugi otok trail 2022,
kjer je 40-kilometrsko progo
s 1200 metri višinske razlike
premagal v času 3;39:05.
»Žal sem bil nad udeležbo
razočaran, saj nas je bilo na
najdaljši progi precej manj

kot prejšnja leta. Oster tempo sem držal od samega začetka in si tako pridobil lepo
prednost, ki sem jo do cilja
le še stopnjeval. Kot vodilni
sem zato po brezpotjih 'pobral' ogromno pajčevin z res
velikimi pajki. Prvo polovico
tekmovanja nam je bilo vreme zelo naklonjeno, saj je
bilo rahlo oblačno, zato sem

imel samo eno srečanje s
kačo, ki jih tu sicer kar mrgoli. Nato pa se je vročina iz
minute v minuto stopnjevala,« nam je povedal Boštjan,
ki se že pripravlja na Lavaredo ultra trail v Dolomitih, in
se zahvalil svojemu spremljevalcu na progi Tomažu
Jerasu in vsem, ki ga podpirajo na športni poti.
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Kamniški kros poln
presežkov
Že 24. Kamniški kros je v Kamnik privabil skoraj 350 tekmovalcev, kar je najštevilnejša udeležba v
zgodovini dirke. Domačemu klubu Calcit Bike Team so ostale tri zmage.

Sosedski obračun
Dupličanom
Predzadnjo majsko soboto je bil na sporedu
tradicionalni, že dvanajsti ekipni dvoboj
Teniškega kluba Duplica in Teniškega kluba
Mengeš. Boljši so bili domačini, ki so dobili
dvajset od šestintridesetih dvobojev.
Damijan Rifl

Kristijan Erjavec
Kamnik – Dirkanje se je začelo ob 9. uri s starti najmlajših kategorij, prvi vrhunec je bil po opoldnevu, ko
so se s starta podale ženske
elite, ob 14.15 pa so za pravi
spektakel poskrbeli člani elite in mlajši člani. Za konec
dneva so se po središču Kamnika zapodili še najmlajši
na tradicionalni dirki s poganjalčki, prav vsi pa so za svoj
pogum prejeli medalje in
darila. Ob tem so se calcitovci prvič predstavili v novih
klubskih dresih in barvah.
Moško člansko elite dirko je
dobil Italijan Daniele Braidot, stari znanec slovenskih
dirk, Kamniškega krosa in
mednarodno uveljavljen tekmovalec, ki je slavil pred
klubskim kolegom in rojakom Filippom Fontano ter
Ukrajincem Oleksandrom
Hudymo. Najboljši Slovenec
je bil naš član Rok Naglič na
8. mestu. Od preostalih članov A ekipe je Matic Kranjec
Žagar končal na 13. mestu in
Blaž Žle na 34.
V močni konkurenci starejših mladincev, ki so startali
tik za člani in mlajšimi člani, je naš četrti član A ekipe
Ambrož Vovk na svoji prvi
dirki sezone po zdravstvenih

Tekmovalci na Kamniškem krosu so imeli tudi letos bučno
podporo navijačev. / Foto: Jasna Paladin
težavah zasedel 12. mesto,
prvi je bil Žan Pahor.
Med članicami elite je bila
na koncu najbolj vesela
Ukrajinka Jana Belomojna,
že zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala ter
dobitnica medalj tako na
evropskem kot svetovnem
prvenstvu. V zanimivem obračunu je dobila boj za zmago z Italijanko Giado Specio
in Slovenko Tanjo Žakelj,
prav tako nekdanjo zmagovalko svetovnega pokala,
nekdanjo evropsko prvaki-

njo in z osmimi zmagami
najuspešnejšo tekmovalko
Kamniškega krosa. Calcitovka Maruša Knap je končala
kot 11.
V kategoriji master 1 je Jure
Belak osvojil drugo mesto,
boljši od njega je bil le Mitja
Tancik. V kategoriji master
22 je Aljoša Martinjaš domačemu klubu prikolesaril
prav tako drugo mesto, zaostal je za Robertom Blaznikom.
Anamarija Kosec je zmagala
med deklicami do 11 let, Taj-

da Šoštarko med tekmovalkami do 13 let, družbo na
zmagovalnih stopničkah ji je
delala Ula Ravnikar Bolčina.
Za novo veselje je poskrbel
Jaka Tominšek z zmago v
U15. Med tekmovalci do 17
let je Gašper Štajnar osvojil
drugo mesto, Nik Golob pa
tretje. Med deklicami do sedem let je do drugega mesta
prišla Neža Šekoranja, v kategoriji gorskih kolesark do
devet let do tretjega Hana
Bele Grkman.
Za konec sta črto pod 24.
Kamniški kros potegnila
športni direktor kluba Rok
Korošec in predsednik kluba
Ciril Grkman, ki sta bila razumljivo zadovoljna tako z
organizacijskega kot tekmovalnega vidika. »Vreme nam
je služilo, tekmovalcev,
predvsem mladih, je bilo res
ogromno. V starejših kategorijah je bila res močna zasedba iz tujine. Za nami je
super dirka, dobro izpeljana
v organizacijskem vidiku in
nič ni šlo narobe,« meni Korošec, Grkman pa: »Dirka
nam je krasno uspela, vreme
nam je bilo naklonjeno. Progo smo lepo uredili, padcev
in poškodb praktično ni bilo.
Vsi smo zelo zadovoljni,
tudi gledalci, ki jih je bilo letos res precej.«

Bliža se vzpon gorskih kolesarjev na Črnivec

Kamničani se selijo v tretjo ligo

Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina bodo v
soboto, 18. junija, organizirali že 17. Kolesarski vzpon Terme
Snovik–GTC 902 Črnivec. Kolesarje čaka 10 kilometrov in
400 metrov višinske razlike na trasi Terme Snovik–Osredkar–Poljana–Črnivec. Start bo ob 10. uri pred termami, startnina je 12 evrov (15 na dan tekme). Pripravljajo tudi tekmovanje za otroke, ki se bodo pomerili na krožni, dva kilometra
dolgi progi v okolici term; na start se bodo podali ob 10.15,
startnina za najmlajše je pet oziroma osem evrov. Razglasitev rezultatov bo ob 12. uri v večnamenskem šotoru pri termah. Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prvi trije
absolutno pa denarne nagrade – 150, 100 in 50 evrov, vsi
udeleženci pa toplo malico, spominsko majico in celodnevno vstopnico za kopanje. J. P.

Kamnik – Članska vrsta Tenis kluba Kamnik je v zadnjem
krogu druge slovenske članske lige v soboto, 4. junija, na
domačem igrišču izgubila proti Novi Gorici, gostje so zmagali s 3 : 2. Vse je bilo odločeno že po igrah posameznikov,
kjer so gostje dobili tri dvoboje, domači igralci pa samo enega. Zmago si je prigaral Urban Čevka, ki pa tudi ni igral na
svojem običajnem nivoju, poznala se mu je utrujenost po
osemurni vožnji iz Nemčije, na igrišče je namreč prišel
praktično iz avta. Tudi drugi Kamničani so igrali precej slabše, kot znajo, tako da je bil poraz proti zelo solidnim gostom iz Nove Gorice neizbežen. Naslednje leto bodo morali igrati v tretji slovenski članski ligi. Upamo, da bodo tam
preživeli samo eno leto in da bomo že v letu 2024 spet lahko gledali drugoligaške tekme. M. P.

Peter Krajnc na stopničkah
Jasna Paladin
Kamnik – Pod okriljem Sabljaške zveze Slovenije in s
pomočjo kamniškega sabljaškega kluba je maja v Kamniku, prvič na slovenskih
tleh, potekal evropski pokal
za kategorijo U23.

Prvi na evropski lestvici
U23
Sabljači iz trinajstih držav so
se pomerili v dveh orožjih –
meču in sablji. V obeh so
svojo prevlado pokazali Italijani, na veliko veselje doma-

Peter Krajnc / Foto: Barbara Prislan

čih organizatorjev pa se je
med sabljači na stopničke
povzpel tudi Kamničan Peter Krajnc. Z odličnim rezultatom se je tudi povzpel na
prvo mesto evropske U23 lestvice v sablji, s tem pa je postavil odlično izhodišče za
nastop na evropskem prvenstvu U23.
V sablji so se pomerila tudi
dekleta. Zmagala je Kamničanka Meta Mali, zato si organizatorji v Kamnik v prihodnje želijo pripeljati tudi
tekmo evropskega pokala za
dekleta.

Duplica – Tenisači in tenisačice »Virtusa« so silovito začeli, po dveh krogih so vodili
že z 10 : 2. V nadaljevanju so
se Mengšani nevarno približali na štiri točke zaostanka,
tako da sta bila odločilna zadnja dva kroga še kako napeta. Dupličani so tesno izgubili tri od štirih dvobojev dvojic v predzadnjem krogu,
tako da so odločali zadnji
dvoboji posameznikov. Mitja
Mali, Jože Ogrinc, Karlo Reisner, Franci Pestotnik in
Klemen Burja se igranja pod
pritiskom niso ustrašili in z
zmagami obdržali prednost
TK Duplica iz prvega dela
tekmovanja, ki je na koncu
sosedski obračun dobila z 20
: 16. »Kljub vročini smo videli lepe dvoboje. Zmaga je
ostala doma, tako da smo še

povečali prednost v skupnem seštevku. Po lanski
prvi zmagi v gosteh zdaj vodimo že s 7,5 proti 4,5. Zakaj
polovička? En dvoboj se je
končal neodločeno. Po današnjem dogajanju sodeč večno rivalstvo med nami in
Mengšani ostaja še kako
živo, tako da bodo naša prijateljska srečanja zagotovo zanimiva tudi v naslednjih letih,« je bil po tekmi z rezultatom in pa uspešno izpeljanim dogodkom zadovoljen
kapetan domače ekipe in
glavni organizator tekmovanja Marjan Ajtnik. Na teniških igriščih ob nogometnem stadionu je vzdušje tekmovalno tudi sicer, saj se člani kluba merijo v kar šestih
klubskih ligah in na turnirjih
posameznikov ter dvojic, ki
se bodo s t. i. mastersom najboljših zaključila jeseni.

Emberšič izboljšal rekord
Primoža Kozmusa
Tanja B. Emberšič
Kamnik – Jan Emberšič se je
28. maja udeležil Stepišnikovega memoriala v Slovenski Bistrici v metu 7,26-kilogramskega kladiva. Zasedel
je drugo mesto, a je postavil
nov državni rekord za starejše mladice, ki sedaj znaša
66,89 metra. Naj omenim,
da je prejšnji rekord pripadal Primožu Kozmusu. Drugega junija pa je AK Domžale organiziral metalski miting, kjer je metal 6-kilogramsko kladivo. Ponovno
je izboljšal svoj državni rekord, ki je zdaj 76,79 metra.
Da pa ni edini Emberšič, ki
obvlada kladivo, je na mitingu dokazala njegova sestra
Tia Emberšič s 3-kilogramskim kladivom. Postavila je

Jan Emberšič / Foto: Tanja B. Emberšič
osebni rekord 57,48 metra
in le za dva centimetra zgrešila normo za evropsko tekmovanje mlajših mladincev
v Izraelu. Čaka jo še državno
prvenstvo, kjer bo imela
novo priložnost.

20

petek, 10. junija 2022

Zanimivosti
Policijska kronika
Tatvina kolesa
Neznani storilec je z dvorišča pred hišo odtujil gorsko kolo v
vrednosti 200 evrov. Policisti storilca še iščejo.

Glasna glasba pred lokalom
Občanka je policiste obvestila, da se iz lokala na območju Kamnika sliši glasna glasba. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je
lokal že zaprt in ne obratuje več. Na terasi lokala so bili še
gostje, ki so poslušali glasno glasbo na zvočniku. Kršitelju je
bil na kraju izdan plačilni nalog.

Plečnikova dela na
starih fotografijah
V prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava starih fotografij Plečnikovih del, ki jih je v tridesetih
letih prejšnjega stoletja posnel Peter Naglič iz Šmarce.
Jasna Paladin

Tatvina kozmetike v trgovini
Policisti PP Kamnik so bili obveščen o tatvini artiklov v trgovini. Ugotovili so, da je neznani storilec dan prej pristopil v notranjost trgovine do polic s kozmetiko in odtujil približno 16
kosov kozmetike v vrednosti 192,64 evra. Storilca bodo kazensko ovadili.

Pes ugriznil otroka
Policisti PP Kamnik so obravnavali ugriz psa. Pes je v bloku
pred vrati stanovanja napadel otroka, ki je pri tem dobil telesne poškodbe. Lastnik psa je bil izsleden in mu je bil zaradi
kršitev določb Zakona o zaščiti živali izdan plačilni nalog.

Tatvina iz odklenjenega vozila
Policisti so bili obveščeni, da tatič kljuka po vozilih in pisarnah
na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je storilec odpiral vrata vozil, ter iz odklenjenega vozila
na dvorišču stanovanjske hiše odtujil nahrbtnik z vsebino. Policisti so storilca izsledili, a se je ukradene robe do takrat že
znebil. Policisti ga bodo kazensko ovadili.

Tatvina goriva
Operativno-komunikacijski center je napotil patruljo na bencinski servis na območju Kamnika, kjer je prišlo do tatvine
goriva. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je storilec natočil v
vozilo 310 litrov goriva in odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Materialna škoda je 517,11 evra. Policisti bodo s pomočjo videonadzora izsledili storilca in ga kazensko ovadili.

Kamnik – Razstavo, ki nosi
naslov Plečnikova dela skozi
objektiv fotografa Petra Nagliča, je pripravil Nagličev
vnuk Matjaž Šporar, ki zadnja leta zgledno, tudi s takšnimi razstavami, skrbi za
bogato dedovo zapuščino.
S tokratno razstavo tudi na
občini želijo opozoriti, da je
letošnje leto posvečeno častitljivi obletnici rojstva našega
velikega arhitekta Jožeta
Plečnika; od njegovega rojstva je minilo že 150 let.
Med fotografom Nagličem
in enajst let starejšim arhitektom Plečnikom na videz
ni nič skupnega, čeprav ju
povezujejo določena naključja in v nekaterih vidikih
tudi vsebinske podobnosti.
A po zaslugi Petra Nagliča
zdaj vemo, kako so nekatere
največje Plečnikove umetnine nastajale, saj je Naglič s
fotoaparatom v roki mojstru
sledil na gradbiščih in iz lastnega veselja dokumentiral
različne faze gradenj.

Fotografije svojega deda Petra Nagliča je uredil in razstavil Matjaž Šporar. / Foto: Jasna Paladin
Na razstavi so na ogled fotografije dograjevanja in urejanja struge Ljubljanice, posnetki Čevljarskega mostu s
celostno osrednjo podporo v
strugi brez vode, gradnja
stadiona, Narodne in univer-

zitetne knjižnice, Žal in drugih objektov, tudi dvorca v
Kamniški Bistrici.
Da imajo fotografije veliko
dokumentarno vrednost, je
na odprtju razstave poudarila
tudi Saša Lavrinc, ki je Pleč-

nika in njegova dela predstavila z arhitekturnega vidika.
Z razstavo bo Društvo Peter
Naglič Šmarca gostovalo
tudi drugod po Sloveniji, v
Kamniku pa bo na ogled do
začetka julija.

Tatvina plastičnih palet
Patrulja PP Kamnik je bila napotena na naslov, kjer je prišlo do
tatvine plastičnih palet. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je občan pripravil 17 plastičnih palet za prodajo, nato pa mu je neznanec ukradel 16 palet, pustil mu je eno poškodovano in ga
s tem oškodoval za približno 300 evrov. Sledi zbiranje obvestil
in kazenska ovadba.

Drzna tatvina
Na PP Kamnik je poklical oškodovanec in povedal, da je neznani storilec izkoristil njegovo nepazljivost in vstopil skozi
priprta vhodna vrata ter odšel v dnevno sobo, od koder je vzel
torbico, v kateri je imel oškodovanec gotovino in mobilni telefon. Policisti bodo zbrali obvestila in podali kazensko ovadbo.

Pohod ob reki, ki povezuje
Kamnik – Ekipa Modrih novic v sodelovanju z Zavodom za
turizem in šport Kamnik in Zavodom za šport in rekreacijo
Domžale v soboto, 11. junija, vabi na že šesti Pohod, ki povezuje občini Kamnik in Domžale. Na 14-kilometrski trasi
ob Kamniški Bistrici se bodo pohodniki lahko ustavili na več
postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za druženje in zabavni program. Pohodniki lahko
prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti; tisti, ki
bodo prehodili celotno traso, bodo nagrajeni. Tradicionalno
se bosta na polovici poti pri mostu pod Homškim hribom
srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta
na most pripeli ključavnico in se tako simbolično zavezali k
dolgoročnemu sodelovanju. J. P.
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Pohod na Brezje
Nataša Pivec
Sela pri Kamniku – V Športnem in kulturnem društvu
Sela smo v nedeljo, 22. maja,
zopet opravili pohod na Brezje. Letošnja udeležba je bila
rekordna, saj se nam je 45 kilometrov dolgi poti pridružilo 32 pohodnic in pohodnikov, tudi deset otrok. Pohod
smo začeli v Markovem, kjer
nas je zbral naš vedno dobro
razpoloženi vodja pohoda
Aleš Štrajhar. Pot je bila
mnogim že znana, saj se nekateri tega pohoda udeležujejo že pet let in več. Druga postaja je bila v Cerkljah, kjer
smo dobili tudi okrepčilo. Pohod smo ob 16. uri zaključili
na Brezjah, pri baziliki Marije Pomagaj. Spremljajo nas
je tolpo, morda kar nekoliko
preveč sončno vreme. Na
koncu smo za vse pohodnike

pripravili tudi toplo malico,
vodja pohoda pa je razdelil
medalje, ki bodo pohodnike
spominjale na dogodek. Vsak
je dobil tudi majico. Na cilju
nas je pozdravil predsednik
društva Boštjan Pivec, ki je
čestital vsem, ki so dosegli
cilj, in jih povabil, naj spremljajo objave ŠKD Sela na
družbenih omrežjih.
Pohod na Brezje je vedno veljal za pohod z namenom.
Vsak je lahko na poti, kjer je
s trdno voljo premagoval kilometre, utrujenost in nekateri tudi ožuljene podplate,
svoj namen oblikoval po svoje. Zadovoljni obrazi vseh na
cilju pa so bili dokaz, da so
bili prav vsi zadovoljni in ponosni na svoj dosežek. Namen je vsak zase dosegel – in
to je tisto, kar šteje.
Vabljeni, da se nam pridružite tudi naslednje leto.

Sedmi pohod bosonogih na Vovar
Gozd – Društvo Dogodek Kamnik v soboto, 18. junija, organizira že sedmi pohod bosonogih na Vovar. Zbor bo ob 9.
uri pri Sodnikovi domačiji na Gozdu. Organizatorji bodo
poskrbeli za hrano, napitke in spominsko majico, vsak udeleženec bo prejel tudi medaljo, prav posebno medaljo pa
tudi najmlajši in najstarejši udeleženec ter družina z največ
pohodniki. Pohodnike bo nagovoril župan Matej Slapar, blagoslovil pa župnik Pavel Pibernik. Za dobro voljo bodo skrbeli Godba Vodice in Homški tički. Pohod bo potekal v vsakem vremenu. Prijave: Pavel Žvelc (041 668 596). J. P.
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Zanimivosti, prireditve

Najbolj inovativni

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

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je na osnovnošolskem festivalu Turizmu pomaga lastna po mnenju
komisije pripravila najbolj inovativni produkt leta.

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

Maja Bertoncelj

DOM KULTURE KAMNIK
Sobota, 11. junija, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
KUOD Bayani: RAKS Bayani
Plesna produkcija, vstopnina: 10 evrov

Nedelja 19. junija, ob 17. in 19. uri, Velika dvorana DKK
Poletna produkcija Plesnega kluba Šinšin
Vstopnice na recepciji PK Šinšin od 6. junija dalje.

Sreda, 22. junija, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Zaključni nastop učenk Baletne šole Ana
Vstopnina: 7 evrov

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
Petek, 10. junija, ob 19. uri, Motnik, Park pod lipami
Križnikov pravljični festival, odprtje festivala

Ekipa OŠ Šmartno v Tuhinju je v Medvodah predstavila inovativen turistični produkt
najemiplazo.si. / Foto: Maja Bertoncelj
turistično nalogo najemiplazo.si. Prišli smo do ideje, da
plažo pripeljemo kar na dvorišče. Lahko izbirate med bazenom ali škafom, peskom
ali mivko, v ponudbi za sproščanje pa so bale sena, blazine ali ležalniki. To je osnovni paket. Imamo jih več:

zabavnega, zdravilnega ali
družinskega. Če imate družino, je res super, ker lahko
zraven dodate še različne
animacije, igrala za otroke,
če ste preveč zaposleni, da bi
odšli po nakupih, lahko priskrbimo tudi hrano in pijačo,« je najbolj inovativni

Festival bo potekal še v soboto, 11. junija. Več o programu na spletni
strani knjižnice.

produkt leta predstavila Julija Remih.
Zaključno tržnico je pripravila Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z Občino
Medvode, Javnim zavodom
Sotočje Medvode, Turistično zvezo Medvode in Mercatorjem.

Ponedeljek, 13. junija, ob 9.30, Arboretum Volčji
Potok
Sprehod med vrtnicami in pravljicami
Torek, 14. junija, ob 17.15, Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik
Delimo znanje: Spomladanska srečanja na kreativen način
Prijave zbirajo v čitalnici knjižnice (01 320 55 83).
Delavnica bo tudi v sredo, 22. junija, ob isti uri.
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Nagrade: 1. nagrada: darilni bon v vrednosti
15 EUR, 2. nagrada: darilni bon v vrednosti 10
EUR, 3. nagrada: darilni bon v vrednosti 5 EUR
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do torka, 28. junija 2022, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
Meso Kamnik d.d., Korenova cesta 9, Kamnik

Medvode – V Medvodah je
bila 26. maja zaključna tržnica vseslovenskega osnovnošolskega festivala Turizmu pomaga lastna glava.
Predstavili so se prejemniki
zlatih priznanj, ki jih je strokovna komisija podelila na
osmih predhodnih tržnicah.
Na ogled je bila ustvarjalnost s kar 26 slovenskih
osnovnih šol, med njimi
tudi OŠ Šmartno v Tuhinju,
ki v projektu redno sodeluje
in ima vedno dobre ideje. Z
letošnjo so še posebej prepričali strokovno komisijo,
ki je podelila še 16 posebnih
zlatih priznanj. OŠ Šmartno
v Tuhinju ga je prejela za
najbolj inovativni produkt
leta, Loti Baloh pa je bila razglašena za najboljšo promotorko ekipe. Mladi so se letos osredotočili na vodo in
njene zdravilne učinke ter
izumili številne nove turistične produkte. Tema je
bila namreč Voda in zdravilni turizem. »Pripravili smo
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Zanimivosti,
Prireditve, zahvale
prireditve
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK
Sreda, 15. junija, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa
Maistra
Pokrajina in identiteta. Ledinska imena na avstrijskem
Koroškem.

ZAHVALA

Muzejska razstava, prost vstop

Sobota, 18. junija, ob 18. uri, grad Zaprice
20. Poletna muzejska noč v Kamniku
TERME SNOVIK
Petek, 24. junija, ob 19. uri, prireditveni šotor
Festival piv v Termah Snovik
MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA
Sobota, 11. junija, od 10. do 12. ure, Mladinski center
Kotlovnica
Izmenjevalnica oblačil #19
SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Sobota, 11. junija, in nedelja, 12. junija, ob 9. uri,
velika telovadnica OŠ Frana Albrehta
Državno prvenstvo v sabljanju
Državno prvenstvo za člane, veterane in kategorije U14, U12, U10 v
vseh treh orožjih (sablja, floret, meč)

KROG ZA NARAVNO ŽIVLJENJSKO POMOČ E. V.
Nedelja, 12. junija, ob 14. uri, KS Šmartno v Tuhinju
Dokumentarni film Fenomen ozdravitve
DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK
Petek, 17. junija, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Slavnostna akademija ob 100. obletnici ustanovitve Društva
Gorska reševalna služba Kamnik: Želja pomagati

Čudno, kako prazen svet se zdi,
ko tebe več ni.
ZAHVALA
Ta roka pada.
In glej še druge: v vseh je.
In vendar je nekdo, ki padec
z neizmerno nežnostjo
ujema v svojih rokah.
(Rainer Maria Rilke)
V 98. letu se je od nas poslovila naša draga

Janez Belcijan
iz Mekinj
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za darovano cvetje, sveče, pomoč in lepe besede, in vsem,
ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi

Sonja Kristen
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja. Posebna hvala ge. Zdenki Steiger in g. Tonetu Urbasu, dr.
Branku Kristenu in župnikoma iz Kamnika ter Cerknice. Hvala negovalkama Darji in Karmen za njuno skrb in
maminima prijateljicama Ivici in Tilki za vso podporo.
Zahvaljujemo se tudi dr. Janji Plavc in celotni reševalni
ekipi ZD Kamnik za hitro posredovanje.
Žalujoči: sin Samo, sestra Vida,
nečaki Aleš, Igor in Tanja ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Ti ne veš, kako pogrešamo te mi.
Spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.
V 86. letu nas je zapustila naša
mami, babica, prababica, sestra
in tašča

Ivica Jamnik

Vstopnina: prost vstop

ZADRUGA KIKŠTARTER
Petek, 17. junij–nedelja, 19. junij, Slovenia Eco Resort
2. Vseslovenski turistični startup vikend v Slovenia Eco
Resortu

ZAHVALA

KOŠARKAŠKI KLUB CALCIT KAMNIK

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Sobota, 18. junija, ob 8. uri, košarkarsko igrišče Vila
na Duplici
Košarkaški maraton 793 minut košarke
PRVO SLOVENSKO PEVSKO DRUŠTVO LIRA
Petek, 10. junija, ob 19.30, atrij Samostana Mekinje
Letni koncert

iz Šmarce pri Kamniku

V mesecu maju nas je zapustila
naša draga mami, tašča, babica,
prababica, teta in svakinja

Milica Virijant
roj. Hočevar, iz Gradišča 8 v Tuhinju
1925–2022

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.
V slovo dragi mami, babici,
prababici

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in
svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku Ediju Strouhalu za opravljen obred, pevcem, ki so ji zapeli v vežici, g.
Albinu Piršu za besede slovesa, pevcem kvarteta Grm,
trobentaču, pogrebnikom, praporščaku DU Kamnik in
Jožici Gradišek za pomoč. Posebna zahvala dr. Ahlinu
in sestri Marjani, patronažni sestri Aniti ter urgenci ZD
Kamnik za pomoč in skrb na domu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Nadji Podgoršek
1926–2022

Žalujoči vsi njeni
Kamnik, maj 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in maše.
Hčerka Dragica z družino

ZAHVALA
Poslovili smo se od

Alojzije
Matičič
mame Lojzke iz Kamnika
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se Zavodu Pristan iz Vipave za skrb v času
bivanja, pogrebni službi KPK Kamnik za prijazno obravnavo in pogreb, pevcem kvarteta Grm, praporščakoma
ZZB Kamnik in DU Kamnik, gospodu Marjanu Useničniku z golobom ter vsem, ki ste jo spremili na zadnji
poti. V spominu nas bo spremljala še naprej!
Vsi njeni

Vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Le daleč si, kajne?

ZAHVALA

Bolečino in trpljenje si prestal,
zdaj boš mirno spal,
nam pa spomin nate bo ostal.

V 89. letu nas je zapustil dragi oče, stari ata, pradedek,
brat, stric in tast

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila
naša draga mami in babica

Mihael Poljanšek

Angelca Močnik

iz Kamnika

rojena leta 1937, iz Kamnika

Radi bi se zahvalili najprej dobrim sosedom, krajanom,
sorodnikom, prijateljem in sodelavcem, ki ste bili z
nami, ko smo potrebovali pomoč. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in darove za
cerkev. Iskrena hvala pevcem kvarteta Krt, vsem štirim
duhovnikom, še posebno pa njegovi zdravnici dr. Pfajfar
ter patronažni in urgentni službi ZD Kamnik in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Hvala gospodom župnikom, še posebno Gregorju
Šturmu, pevcem kvarteta Grm, trobentaču in pogrebni
službi KPK za ganljiv pogrebni obred. Zahvaljujemo se sorodnikom, ki ste ga pospremili na poslednjo pot, in vsem,
ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem OŠ 27. julij, sosedom in sokrajanom s Kettejeve ulice ter znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče in denarno pomoč. Zahvala
dr. Pfajfarjevi za dolgoletno in skrbno nego ter kolektivu
Doma počitka v Mengšu, ki ste ji neizmerno polepšali
zadnje mesece življenja. Zelo vas je imela rada.

Vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi

Žalujoči vsi njeni

V 95. letu nas je zapustil

Peter Stele
Birtov iz Tunjic
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Zahvale
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom Z VODNIKOM V GORE, objavljene v časopisu Kamničan-ka 6.
maja 2022, so: 1. nagrado, darilni bon Obi v vrednosti 20
EUR, prejme Branko Zalar iz Kamnika, 2. in 3. nagrado,
knjigo Melanda, prejmeta Anton Cerar iz Domžal in Gregor Černigoj iz Kamnika. Nagrajencem iskreno čestitamo.

ZAHVALA

Časopis
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iz Šmarce
Iz srca se zahvaljujemo prijateljem, sosedom, znancem
in sodelavcem za izrečene besede sožalja, za darovane
sveče in cvetje. Zahvaljujemo se gospodu župniku in
gasilcem za lep poslovilni govor in številno ter slovesno
spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala vsem.
Naj ostane v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.
V 79. letu nas je zapustila

Ϭϰϭϲϯϰϵϰϴ

ZAHVALA

ZAHVALA

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

Ni te na dvorišču,
ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

Zapustila nas je draga mama, stara mama, teta in sestra

V 85. letu se je od nas poslovila ljuba mami,
mama in babi

Marica Blatnik
iz Kamnika
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem za izrečene besede sožalja. Posebna hvala
dr. Ahlinu, osebju DEOS Medvode in ge. Jožici. Hvala
vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeni
zadnji poti.

Ana Sedušak

Jožefa Hočevar
iz Mekinj
Od naše ljube mame smo se poslovili 31. marca 2022 v
ožjem družinskem krogu. Hvala KPK, pevcem Grm za
lepo zapete pesmi in za zaigrano Tišino.

Vsi njeni

Vsi njeni

ZAHVALA

ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

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

V 94. letu nas je zapustila ljuba
mama, stara mama in prababica

V 89. letu starosti se je poslovila
naša draga žena, mami in mama

iz Tunjic
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izročena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Zahvala g. župniku Luku Demšarju, g.
Valentinu Zobavniku za besede slovesa, pevcem kvarteta
Grm, pogrebni službi KPK in ekipi njene nekdanje soseske za pomoč in lepo opravljen pogrebni obred.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni
Maj 2022

Angela Prusnik
ZAHVALA
Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo,
ne moremo dojeti,
a spomini nate dajejo nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.

iz Šmartna v Tuhinju
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in
darovane svete maše. Zahvala gospodu župniku, pevcem
in pogrebni službi ter vsem tistim, ki so našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
Stranje, maj 2022

V 92. letu starosti se je od nas poslovila naša draga
mama, tašča, babica, prababica in teta

Ana Močnik
roj. Tori, po domače Stržinova mama
iz Buča v Tuhinjski dolini
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
dr. Dolenčevi in sestri Jani, osebju paliativne oskrbe,
g. župniku, pevcem, trobentaču in Igorju za ganljive
besede slovesa.
Žalujoči vsi njeni
Maj 2022

Rozalija Smolnikar

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

pokličite
04 201 42 47
ali pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.
www.gorenjskiglas.si

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in svete
maše. Zahvala tudi osebju Doma starejših občanov Kamnik za skrbno nego. Hvala tudi gospodu župniku Ediju
Strouhalu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem
za odpete pesmi in g. Francu Resniku za poslovilni govor.
Žalujoči vsi njeni
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Zadnja
Dobrodelni gospodje
na motociklih
Jasna Paladin
Kamnik – Distinguished
Gentleman's Ride ali Gosposka vožnja z razlogom je
dogodek, ki na isti dan poteka v mnogih svetovnih mestih, v Sloveniji pa ga organizirajo člani Društva Brkonja.
Po dveh letih premora so dobrodelno vožnjo, ki se je začela v Ljubljani in sklenila v
Kamniku, pripravili v soboto, 21. maja, letos že desetič.
Kot pravijo, je Gosposka vožnja z razlogom poziv k prepoznavanju duševne stiske

moških, tesnobnosti in depresije, preprečevanju moške samomorilnosti in rednemu pregledovanju za
zmanjševanje visokega števila moških z rakom na prostati. Vozniki (in tudi voznice) se ta dan na svojih motorjih še posebno lepo uredijo, na pot pa se jih je letos
podalo 120. V Kamniku jih
je pozdravil in podprl župan
Matej Slapar. Zahvalil se je
tudi Jožetu Galičiču - Jodlu,
ki je pomočnik organizatorja
in gonilna sila tovrstnih srečanj v Kamniku.

V Kamniku se je v dobrodelni namen zbralo več kot sto
motoristov. / Foto: Jasna Paladin

Starodobni lepotci
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so pripravili že enaindvajseto mednarodno revijo starodobnih
vozil najstarejših letnikov in se po nekaj letih znova predstavili tudi v središču Kamnika.
Jasna Paladin
Kamnik – Organizatorji so
se po premoru in težavah, ki
jih je v minulih dveh letih
povzročala epidemija, letos
upravičeno lahko veselili pestre udeležbe iz različnih držav, a vse se vendarle ni izšlo po načrtih.
»Žal smo tik pred zdajci zaradi tehničnih težav, korone
pa tudi napovedane možnosti neviht prejeli nekaj odpovedi iz tujine, česar nam
je resnično žal; a ne glede
na vse se je v Kamniku letos
zbralo okoli šestdeset starodobnih vozil – večinoma naših članov z različnih koncev Slovenije, občudujemo
pa lahko tudi nekaj starodobnikov iz Hrvaške, Avstrije in Nemčije. Želeli bi
si udeležbe Madžarov in
Čehov, kjer je to področje
tehniške dediščine zares bogato in razvito; malokdo
verjetno ve, da je bilo na Češkem pred vojno kar 15 tovarn avtomobilov! Verja-

Mija in Miro Vrhovnik sta v imenu Društva starodobnih
vozil Kamnik prevzela posebno priznanje, ki jim ga je
podelila Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih
vozil. / Foto: Gorazd Kavčič
mem, da nam jih bo uspelo
privabiti prihodnje leto,«
nam je v soboto, 21. maja,
dopoldne, ko so se starodobniki razreda A, torej najstarejših letnikov, zbrali v
središču Kamnika, optimi-

Maturantje zaplesali četvorko

KO SE ZBUDIJO KLOPI
S toplejšimi dnevi postanejo aktivni tudi klopi, ki se pri hranjenju s krvjo toplokrvnih živali lahko okužijo in okužbo prenašajo naprej.
Ko gremo v naravo, se zaščitimo s primernimi
oblačili in repelenti, in se po vrnitvi natančno
pregledamo. Če opazimo prisesanega klopa,
ga čimprej odstranimo s primerno pinceto.
Mesto vboda opazujemo več tednov in v primeru simptomov Lymske borelioze ali KME
nemudoma obiščemo zdravnika.

Jasna Paladin
Kamnik – Maturantje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra so se v ponedeljek, 23. maja, po dveh letih
premora od mesta, kjer so
se šolali štiri leta, znova poslovili s plesom na Glavnem
trgu. Zaplesali so četvorko
in več drugih plesov, pri
tem pa so jih spodbujali
tudi profesorji in starši. Nagovorila sta jih ravnatelj dr.
Branislav Rauter in župan
Matej Slapar: »Generacija
2022, poslavljate se od Kamnika, pred vami je še matura in prepričan sem, da
ste dobili ogromno znanja
in jo boste opravili kar najbolje ter boste sprejeti na tisto fakulteto, ki jo želite obiskovati. V času srednje šole
so vas vodili in usmerjali
profesorji, zdaj pa je na vas,

LYMSKA BORELIOZA

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS
KME je virusna bolezen osrednjega živčevja.
Prva faza se kaže s simptomi, podobnimi pre-

hladu: vročina, bolečine v mišicah in sklepih,
glavobol, utrujenost. Sledi izboljšanje brez
posebnih težav. Za drugo fazo je značilna visoka temperatura in znaki prizadetosti osrednjega živčevja, zdravljenje pa praviloma poteka
bolnišnično. Zdravila proti virusu KME ni, najbolj ustrezna zaščita je cepljenje, ki se priporoča vsem, ki se veliko gibljejo v naravi ali živijo
na območjih z večjo pojavnostjo KME.
Za pomoč in nasvete glede ohranjanja vašega zdravja se vedno lahko obrnete na farmacevte v vseh enotah JZ Mestne lekarne.
Klavdija Grum, mag.farm.

Na Glavnem trgu v Kamniku je zaplesalo 209 maturantk in
maturantov iz Kamnika. / Foto: Jasna Paladin
da sami uresničujete zastavljene cilje, saj vas v nadaljevanju ne bo vodil in usmerjal nihče. Veliko boste morali narediti samoiniciativno. Zadajte si cilje in smelo

stopajte po poti, pri tem pa
upoštevajte tudi starše in tiste, ki vam skušajo v življenju pomagati. Želim vam,
da bi vam v življenju uspelo,« jih je nagovoril župan.

Dan kamniških planin
Jasna Paladin

Javvni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, Kamnik

Borelioza je bakterijska bolezen, ki običajno
poteka v treh fazah. Za prvo so značilne kožne spremembe, ki se kažejo kot neboleč izpuščaj z rdečim robom, ki v sredici bledi in dobiva obliko kolobarja. V tem primeru je potreben obisk zdravnika, da predpiše ustrezno
zdravljenje z antibiotikom. Druga in tretja
faza lahko sledi več mesecev ali celo let po
okužbi in prizadene številne organe.

stično razlagal dolgoletni
predsednik Društva starodobnih vozil Kamnik Miroslav Vrhovnik, tudi predsednik organizacijskega
odbora, ki je tridnevni dogodek izpeljal ob močni

podpori svoje žene Mije in
številnih članov društva.
Starodobniki in njihovi lastniki so se namreč zbrali
že v petek, 20. maja, v Mekinjskem samostanu, kjer
so prenočili, v soboto so bili
dopoldan razstavljeni v Kamniku, popoldan so se odpravili proti Moravčam, v
nedeljo pa so bili obiskovalcem na ogled Arboretumu
Volčji Potok.
V koloni parkiranih vozil
smo lahko občudovali nekaj
res lepih primerkov. Prav
vsako vozilo so organizatorji
predstavili ob mimohodu,
lastniki pa so o njih z veseljem razlagali tudi vsem navdušenim obiskovalcem.
Organizatorje in zbrane je
nagovoril tudi Janko Uratnik, predstavnik mednarodnega združenja starodobnih vozil FIVA. Kamniška
revija je pred leti že bila uvrščena na koledar dogodkov
FIVE, poudaril je, da si bo
prizadeval, da bo tako znova
spet tudi v prihodnje.

Kamniška Bistrica – V soboto, 11. junija, člani Planinskega društva Kamnik v sodelovanju s Planinsko zvezo
Slovenije in Zavodom za turizem in šport Kamnik vabijo na Dan slovenskih planincev in Dan kamniških planin, ki bo poln aktivnosti in
različnih doživetij.
Celodnevno dogajanje se
bo začelo ob 8.30 s planinskimi pohodi in turnokolesarskimi izleti z različnih

izhodišč iz Kamniške Bistrice. Peš se boste v vodeni
skupini lahko podali na Veliko planino, po Koželjevi
poti, do Bolnice Bela in slapu Orglice, v Konec ali do
Presedljaja in nazaj, s kolesom pa na Veliko planino
ali čez Brsnike v Konec.
Vse ture so objavljene na
spletni strani Planinskega
društva Kamnik, tudi kontaktni podatki, kamor se
lahko prijavite.
Ob 10. uri se bo na prostoru
za piknik Pri Jurju v Ka-

mniški Bistrici začelo pestro dogajanje z ustvarjalnimi delavnicami, plezanjem,
predstavitvijo gorskega reševanja in jamarstva, festivalom pitne vode, risanjem
markacij, predstavitvijo e-koles …
Uradni del prireditve se bo
začel ob 14. uri, od 15. ure
dalje pa bo planinska zabava z narodno-zabavnim ansamblom.
Prireditev bodo organizatorji izvedli v vsakem vremenu.

