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Državni denar za
novo šestsedežnico

Poziv k varčevanju
z vodo
Vse od 21. julija pa do preklica v občini veljajo
ukrepi za racionalno rabo pitne vode. Vroče
poletje brez obilnih padavin je namreč močno
osušilo pitne vire.

Družba Velika planina, ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik, je na razpisu ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo prejela dobrih sedem milijonov evrov za postavitev nove
šestsedežnice, ki bo zamenjala sedanjo dotrajano dvosedežnico Šimnovec.

Jasna Paladin
Kamnik – Komunalno podjetje Kamnik, občinski koncesionar na področju vodooskrbe, opozarja na kritično
nizke izdatnosti vodnih virov. Po občini so zato že zaprli pitnike, mestne fontane
in izlivke na pokopališčih.
Občane pozivajo, da je treba
omejiti predvsem polnjenje
hišnih bazenov, hidromasažnih bazenov in kadi, zalivanje površin in pranje avtomobilov iz hišnih vodovodnih omrežij. Pitno vodo naj
občani uporabljajo zgolj za
najnujnejše primere, hkrati
pa povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju
in preprečijo nekontrolirane
izlive.
Če opazite kakršen koli nekontroliran izliv vode, vas
prosijo, da obvestite dežurno

Jasna Paladin

Zaradi pomanjkanja obilnejših padavin povsod po državi velja tudi velika požarna
ogroženost.
V naravnem okolju je poleg
požiganja in odmetavanja
gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano
tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih
objektih, kuriti kresove,
izven pozidanih površin
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki
lahko povzročijo požar, ter
izvajati ognjemete.
2. stran

Obstoječo dvosedežnico Šimnovec na Veliki planini bo do konca prihodnjega leta
zamenjala nova šestsedežnica. / Foto: Gorazd Kavčič

»Obstoječa sedežnica je bila
zgrajena že leta 1984, nato
pa z Rogle leta 2000 prenesena na Veliko planino. Zaradi starosti sedežnica po
letu 2025 iz zakonskih razlogov sploh ne bo smela več
obratovati. Situacija brez sedežnice bi za turizem na Veliki planini pomenila upad
prihodkov vsaj za petdeset
odstotkov, tako na področju
prihodkov iz prodaje vozovnic kot na področju gostinskih storitev. To bi pomenilo, da družba ne bi več

generirala pozitivnega denarnega toka in ne bi zmogla vzdrževati niti nihalne
gondole niti druge infrastrukture, kar bi vodilo v
propad turizma na Veliki
planini, kot ga poznamo danes. Sedežnica na Veliki planini zabeleži največ obratovalnih dni med vsemi
sedežnicami v Sloveniji, saj
neprekinjeno obratuje čez
celo leto. Lani je denimo
obratovala kar 273 dni,«
nam je enega od razlogov za
zamenjavo naprave predstavil v. d. direktorja družbe Velika planina Mark Anžur (na
funkciji direktorja družbe
Velika planina ga je le nekaj
dni po prejetju sklepa zamenjal Tomaž Štefe, ki bo direktor s polnim mandatom),
kot drugega pa navedel počasnost. »Za šestsedežnico
smo se odločili iz tehnično-ekonomskih razlogov.
Ključna težava, s katero se
srečuje Velika planina v po-

letni sezoni, je počasnost sedežnice. Nova sedežnica bo
zaradi drugačne tehnologije
vstopa in izstopa omogočala
bistveno večjo hitrost (štirikrat večjo). Šestsedežnica
tudi zato, ker štirisedežnic
na trgu praktično ni ali pa so
celo dražje od šestsedežnic,
prav tako je to investicija za
prihodnjih štirideset let.
Obiskovalcev zaradi tega na
planini ne bo nič več, saj je
ozko grlo nihalka, ki na uro
lahko prepelje do tristo potnikov, bodo pa imeli bistveno boljšo izkušnjo,« odgovarja na kritike tistih, ki se
na Veliki planini bojijo množičnega turizma.

Poudarja tudi, da bo nova
naprava okolju bolj prijazna, saj za svoje delovanje
ne bo potrebovala motornega olja, bo tišja in tudi energetsko varčnejša. Število

stebrov sedežnice, ki premaga 261 višinskih metrov,
bo ostalo enako, prav tako
bodo uredili tri postaje –
spodnjo, srednjo na Zelenem robu in zgornjo, kjer
bo tudi motor naprave.
Šestsedežnica bo lahko prepeljala 1410 oseb na uro. V
družbi Velika planina si
obetajo, da bo nova šestsedežnica smučanje in sankanje na planini naredila še
bolj privlačno, hkrati pa si
od nove naprave obetajo večjo prepoznavnost, bolj kakovostna, 5-zvezdična doživetja, ne nazadnje pa tudi
višji nivo varnosti in zanesljivosti (manj izpadov v
obratovanju zaradi okvar in
vetra).
Sklep ministrstva je že pravnomočen, družbo Velika
planina pa zavezuje, da
gradbeno dovoljenje pridobi
do konca letošnjega leta, napravo pa postavi najkasneje
do konca leta 2023.
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Športni park Virtus
dobil umetno travo

Tudi psi rešujejo
življenja

Tradicionalni
Kvadratlon

Po poteh brez markacij

Prva faza prenove Športnega
parka Virtus je zaključena.
Vrednost investicije je več
kot pol milijona evrov, občina pa je prejela tudi nekaj
nepovratnih sredstev.

Enota vodnikov reševalnih
psov, ki deluje pod okriljem
Kinološkega društva Duplica, letos praznuje desetletnico delovanja.

Športna zveza občine Kamnik je že trinajsto leto organizirala kamniško in slovensko športno posebnost –
kvadratlon.

»Sem alpinist, gorski reševalec in planinec, predvsem pa
bi sam sebe opisal kot brezpotnika,« pravi Kamničan
Vladimir Habjan, avtor vodnika Brezpotja – od Grintovcev do Zahodnih Julijcev.
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Zaradi šestsedežnice
turizem ne bo množičen

Razglašena tudi velika
požarna ogroženost

Hitrejša in okolju bolj
prijazna

Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik

Kamniška Bistrica – Dvosedežnica Šimnovec, ki povezuje zgornjo postajo nihalke
z Zelenim robom oz. vrhom
Velike planine, je stara že
skoraj štirideset let in dotrajana, zato so se v družbi Velika planina na menjavo začeli pripravljati že pred nekaj leti.
Občina je ustanovila proračunski sklad, kamor letno
namenijo 250 tisoč evrov
(nabralo se jih je že 750 tisoč), investicijo pa bo zdaj
močno olajšala država, ki je
družbi sredi julija poslala
sklep o sofinanciranju projekta. Na Javnem razpisu za
vlaganja v kakovostno in
trajnostno preoblikovanje
slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti so
bili namreč uspešni s svojo
prijavo in tako od države
prejeli nekaj več kot sedem
milijonov evrov, toliko, kolikor so zaprosili. Sam projekt
je skupaj z gradbenimi in
vsemi drugimi potrebnimi
deli vreden 8,8 milijona
evrov. Milijon evrov bo prispevala občina iz omenjenega sklada, razliko pa družba
Velika planina iz lastnih
sredstev oz. zadolževanjem.

službo Komunalnega podjetja Kamnik na številko 014
616 087.
Vsi ukrepi veljajo do preklica.

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

5.–13. avgust 2022

TOREK, 9. 8.
NEDELJA, 7. 8.

Globus Hystericus: Sanje uličarjev
 ob 19.30 v Keršmančevem parku
Če obiščete park, ko se dan začne prevešati v večer, lahko naletite na
najbolj skrivnostne sprehajalce. Ti ga ob somraku napolnijo s svojimi za
nimivi pojavami, spomini in željami. Če ostanete do teme, se lahko prepu
stite prepletu njihovih življenj in se potopite v njihov notranji svet, njihove
strahove, sanje in upe.
Sanje uličarjev so varietejska predstava z larvalnimi maskami. Preproste
polne gledališke maske prinašajo svojevrstno, sanjsko estetiko.

ČETRTEK, 11. 8.

Patricija Crnkovič, Tjaša Bucik: VERT

Tek s feršterkerjem* na Mali grad


V plesni miniaturi VERT se avtorici osredotočata na introvertiranost in
ekstravertiranost, kot nasprotna pola prejemanja impulzov. Zanima ju,
kako posameznik sprejema in procesira impulze – ne glede na to, ali pri
hajajo iz notranjega sveta ali zunanjih dražljajev. Na odru nevtralizirata
razkorak med resnostjo teme in kočljivimi vsakodnevnimi situacijami in
z miselnostjo »objektivnega opazovanja« raziskujeta idejo ekstrovertira
nosti in introvertiranosti onkraj družbenih standardov.

 ob 19.30 v Samčevem predoru
Unikatna športna panoga je nastala kot odziv tehnične ekipe festivala
Kamfest na nenehno prenašanje glasbene opreme na Mali grad in nazaj.
Dvojice, ki v sebi združujejo vzdržljivost pravih gorskih tekačev in hkrati
utopično vznesenost kitaristov, se ob poljubni taktiki borijo za bogate
nagrade.
* feršterker je ponarodel izraz za kitarski ojačevalec.
Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Klubom gorskih tekačev
Papež. Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.
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Občinske novice

Sovraštvo se začne z lažmi

Poziv k varčevanju
z vodo
1. stran
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in Policija nad spoštovanjem
razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajata
poostren nadzor. »Če zagori
v naravnem okolju, ostanite

Tako je na spominski slovesnosti ob Titanovi brvi, kjer stoji spomenik prvima dvema žrtvama druge
svetovne vojne na Kamniškem, med drugim dejal slavnostni govornik, poslanec Državnega zbora
dr. Martin Premk, in opozoril na problem potvarjanja zgodovine.

mirni. Če niste v nevarnosti,
poskušajte požar omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja,
pesek, lopata, grablje, odeja
in podobno). Če požara ne
morete pogasiti, pokličite na
številko 112,« pozivajo na
Upravi Republike Slovenije
za zaščito in reševanje.

Jasna Paladin
Kamnik – Člani Združenja
borcev za vrednote NOB Kamnik - Komenda in Občina
Kamnik so tudi letos pripravili srečanje ob spomeniku pri
Titanovi brvi, ki je posvečen
borcema Kamniške čete Dominiku Mlakarju in Antonu
Miklavčiču, ki se ju Kamničani spominjajo kot prvi žrtvi
druge svetovne vojne v občini. Vstaja na Kamniškem se
je začela 27. julija 1941.
Zbrane na slovesnosti so letos nagovorili predsednica

Kljub vročini se je na slovesnosti zbralo kar nekaj ljudi. / Foto: Jasna Paladin

Zemlja je te dni zelo izsušena, zato je požarna ogroženost
zelo velika. / Foto: Gorazd Kavčič

Gradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič
Kamnik – Dela na kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Kot sporočajo iz občinske uprave, je izvajalec zaključil postavljanje
lesene varovalne ograje, ki je postavljena na začetnem delu
trase, kjer je brežina najbolj strma, in tudi na vseh prepustih,
kot je bilo predvideno v projektu. Zaradi izvajanja ukrepov poplavne varnosti na reki Kamniški Bistrici pa bo morala Občina
Kamnik postaviti dodano varovalno ograjo. J. P.

Alenka Jevšnik / Foto: Jasna Paladin
krajevnega odbora ZB NOB
Kamnik Alenka Jevšnik, župan Matej Slapar in slavnostni govornik, poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije dr. Martin Premk.

Dr. Martin Premk / Foto: Jasna Paladin
»Marsikdo ima danes pomisleke glede pomena in smisla organizacije, kakršna je
zveza borcev, češ da je druga
svetovna vojna daleč nazaj,
večina njenih udeležencev

Občina Kamnik
obvešča, da bo 3. avgusta 2022 na spletni strani
Občine Kamnik www.kamnik.si
v okviru javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2022
objavljen razpis za ukrep:
Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih
kmetijskih izobraževalnih programih.
Vloge je treba oddati najkasneje do torka,
20. septembra 2022.

Za slovesno vzdušje so poskrbeli tudi praporščaki.
/ Foto: Jasna Paladin

že pokojnih, mi, ki smo danes člani zveze, pa da se zavzemamo za nekaj, kar je
preživeto. Najodločneje zavračam vse te pomisleke in
poudarjam, da bomo svoje
aktivnosti še okrepili – in to
s ponosom in častno,« je odločno spregovorila Alenka
Jevšnik in prisotne povabila
na slovesnost ob 79. obletnici ustanovitve Šlandrove brigade, ki bo v nedeljo, 7. avgusta, ob 11. uri na Šipku
nad Blagovico.
Župan je v nagovoru izrazil
hvaležnost, da v naši občini
potekajo številne spominske
slovesnosti, ki opozarjajo na
vse vojne slovenske zgodovine, saj si ne želimo, da bi se
kaj takega še kdaj ponovilo,
slavnostni govornik pa je

opozoril na problem potvarjanja zgodovinskih dejstev.
»Sovraštvo se začne z lažmi
in hujskanjem, zato ne smemo dopustiti, da se dogodki
iz druge svetovne vojne zlorabljajo v politične namene
in se o tem laže. Samo partizani so se borili proti okupatorju in samo Osvobodilna
fronta je ustanovila slovensko državo. To smo dolžni
vsem, ki so se borili in so
dali življenja za naš narod,«
je poudaril Premk.
V zelo vročem sobotnem popoldnevu se je pred spomenikom zbralo nekoliko manj
ljudi kot minula leta, znova
pa niso manjkali praporščaki in pevci DKD Solidarnost,
ki so poskrbeli za kulturni
program.

Matej Slapar l.r.
ŽUPAN

www.kamnik.si

Dodatne informacije: Katarina Ščetinin, telefon: 01/831 81 27,
e-pošta: katarina.scetinin@kamnik.si

Mamut dobiva svoj trg
Mamuta iz brona v naravni velikosti namerava občina postaviti še letos, gradbena dela na glavni
avtobusni postaji pa so se že začela.
Jasna Paladin
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Kamnik – Občina je dolgo iskala primerno lokacijo za
postavitev kipa mamuta v
naravni velikosti, kjer bi to
edinstveno najdbo iz Nevelj
na kar najboljši način predstavili obiskovalcem občine.
»Izkazalo se je, da je na glavni avtobusni postaji ena redkih lokacij, kjer je postavitev
kipa mamuta v naravni velikosti možno izvesti. To zemljišče je v občinski lasti in
je tudi dovolj veliko in lahko
dostopno. Soglasje za pro-

jekt smo prejeli od vseh soglasodajalcev – od Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
do Direkcije za vode,« nam
je povedal župan Matej Slapar in dodal, da so se prva
gradbena dela že začela. Prestaviti je bilo namreč treba
sto metrov vodovodnih cevi,
hkrati pa so postavili še dva
nova hidranta za zagotavljanje požarne varnosti na tem
območju.
V delu je tudi že odlitek iz
brona (original je iz gline in
drugih materialov pred leti
izdelal kipar Miha Kač iz Bi-

stričice); za 131 tisoč evrov
ga bo izdelal Roman Kamšek, ki je bil najugodnejši
izvajalec na javnem razpisu.
Drugi del projekta pa zajema ureditev manjšega parka, kamor bo kip umeščen.
A pri tem se je nekoliko zataknilo. »Projektanti, ki
smo jim zaupali izris trga,
so šli v nekoliko preveč epske širine, tako da je ponudba gradbincev za izvedbo, ki
smo jo prejeli, dosegla tristo tisoč evrov. Ker tega denarja v letošnjem proračunu nimamo, smo razpis

razveljavili in se odločili za
več faz. Za prvo fazo bomo
razpis ponovili. Verjamem,
da bo ponudba primerna in
bomo mamuta tako lahko
postavili še letos. Preostali
dve fazi pa bosta sledili v
nadaljevanju,« še pojasnjuje župan.
Trg bo tlakovan s pohorskim
tonalitom, raztezal pa se bo
vse do postaje sistema Kamkolo.
Za projekt je občina prejela
tudi nepovratna sredstva iz
razpisa LAS Slovenije, in sicer v višini 56 tisoč evrov.
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Športni park Virtus
ima umetno travo

Novi direktor na
Veliki planini
Vodenje družbe Velika planina je z 22. julijem
prevzel Tomaž Štefe.
Jasna Paladin

Prva faza prenove Športnega parka Virtus je zaključena. Vrednost investicije je več kot pol milijona
evrov, občina pa je prejela tudi nekaj nepovratnih sredstev.
Jasna Paladin
Šmarca – Kamniški športniki so se v teh dneh razveselili novega športnega objekta
– prenovljenega nogometnega igrišča v Športnem parku
Virtus v Šmarci, ki ima odslej umetno travo, kar bo nogometašem omogočalo treninge in tekme v vseh vremenskih pogojih in letnih
časih.

Nogomet med bolj
priljubljenimi športi
v občini
Prenovo stadiona je zagnano
vodil podžupan Bogdan Pogačar. »Projekt prenove
športnega parka Virtus –
Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo
smo prijavili na razpis Fundacije za šport RS in razpis
Nogometne zveze Slovenije.
S projektom smo bili na
obeh razpisih uspešni, in sicer smo v okviru Fundacije
za šport opravičeni do
45.210 evrov, s strani Nogometne zveze Slovenije pa bo
projekt podprt v višini 40 tisočakov. Celotna vrednost
investicije znaša več kot pol
milijona evrov,« pravi podžupan, prepričan, da si kamniški športniki tak objekt
močno zaslužijo. »Kamniški
nogometaši na dodatne vadbene površine čakajo že vrsto let, saj razen glavnega
igrišča na Stadionu prijateljstva v Mekinjah nimajo
ustreznih površin za trening
in izvedbo tekem mlajših selekcij. Nogomet kot najpomembnejša postranska dejavnost na svetu ima v
Kamniku več kot 100-letno
tradicijo, tudi v Kamniku je
nogomet med mladimi eden
izmed bolj priljubljenih
športov. Z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z
umetno travo želimo mladim nogometašem zagotovi-

Športni park Virtus zaradi svoje lege ob reki Kamniški Bistrici ponuja izjemne možnosti za
ureditev sodobnega športnega parka, ki bo namenjen nogometu pa tudi drugim športom
in rekreaciji. / Foto: Občina Kamnik
ti kakovostne in primerljive
pogoje za trening in izvedbo
tekem, kot jih imajo nogometaši v sosednjih klubih. Z
izboljšanjem športne infrastrukture in izboljšanjem
pogojev bomo čim več kamniškim nogometašem
omogočili kakovosten trening v domačem okolju, naš
cilj je, da jih čim več igra v
modrem dresu s kamniškim
grbom.«

Pred Maistrov spomenik
položili venec
Jasna Paladin
Kamnik – Člani Društva general Maister Kamnik so v torek, 26. julija, počastili spomin na smrt generala Rudol-

Župan: Na vrsto prideta
tudi pokriti bazen in
športna dvorana
Pripravo idejne zasnove so
na občini začeli že v lanskem letu, projekt pa so razdelili v več faz. Končana je
prva in tudi najobsežnejša –
preureditev velikega nogometnega igrišča v igrišče z
umetno travo, vključno z izvedbo sistema drenaže igrišča ter postavitvijo lovilnih
mrež in opremo igrišča. Jeseni je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo del, na podlagi katere
je bil v februarju izveden jav-

Kamniška Bistrica – Vodenje družbe Velika planina,
ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik, je prevzel mag.
Tomaž Štefe iz Kranja, ki
ima dolgoletne izkušnje z
delom v turizmu, tako doma
kot v tujini. Med drugimi je
prvih pet let vodil Hostel
Celica v Ljubljani, ki je bil v
tem obdobju razglašen za
najboljši hostel na svetu in
najbolj inovativen slovenski
turistični produkt. Bil je
tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, organiziral in vodil je potovanja
po tujini, kot organizator
potovanj je delal tudi na turističnih križarkah.
Nadzorniki družbe Velika
planina, ki jih vodi Uroš
Rak, so mu podelili polni,
petletni mandat. Na mestu
direktorja je zamenjal Marka Anžurja, ki je družbo kot
vršilec dolžnosti vodil skoraj dve leti. Prav v tem obdobju je družba izvedla nekaj večjih projektov, kot so

asfaltiranje ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni in sprejetje strategije Velike planine za obdobje
2021–2030, prav pred dnevi
pa so se razveselili tudi sedmih milijonov, ki so jih za
novo sedežnico prejeli na
javnem razpisu Ministrstva
za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
»Mark Anžur se žal ni prijavil na javni razpis za direktorja, čeprav je v teh dveh letih za družbo naredil res
velike stvari, za kar smo mu
zelo hvaležni. Sem pa vesel,
da imamo člane skupščine
in nadzornike, ki jim lahko
zaupamo in delajo s srcem
za Veliko planino, saj temu
namenjajo vse svoje znanje
in prosti čas, zato verjamem,
da bo tudi novi direktor
uspešen. Trenutek za menjavo vodstva je res nekoliko
neprimeren, a treba se je
bilo odločiti in zaposliti direktorja za polni mandat,« je
menjavo v vodstvu družbe
Velika planina pokomentiral
župan Matej Slapar.

fa Maistra in skupaj z županom Matejem Slaparjem ob
njegov spomenik na Trgu talcev položili venec. Rudolf Maister, ki je bil rojen v Kamniku, je umrl 26. julija 1934.

Umetna trava bo nogometašem omogočala treninge v vseh
vremenskih pogojih. / Foto: Jasna Paladin
ni razpis za izbor izvajalca
gradbeno-obrtniških del. V
začetku aprila so na gradbišču zabrneli gradbeni stroji
ter začeli dela, ki so se zaključila v začetku avgusta.
Na občini se zavedajo, da
dela na športni infrastrukturi v občini s tem še zdaleč
niso zaključila, saj so športni
objekti v primerjavi s primerljivimi občinami v Ka-

Vodja projekta prenove Športnega parka Virtus podžupan Bogdan Pogačar, predsednik
Nogometnega kluba Kamnik Slobodan Vuk in župan Matej Slapar / Foto: Občina Kamnik

mniku v precej podhranjenem položaju, saj na tem
področju večjih vlaganj ni
bilo nekaj desetletij. »Naložbo v Športnem parku Virtus
bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, seveda pa nismo pozabili na druge športnike. Čakata nas še pokriti
bazen in pa športna dvorana. Še naprej pa bomo vlagali tudi v peš in kolesarske
poti ter športna igrišča na
podeželju. Investiranje v
športno infrastrukturo se zagotovo povrne, če je le ta namenjena delu z mladimi,«
nam je povedal župan Matej
Slapar.
V drugi fazi prenove Športnega parka Virtus, ki je v
proračunu načrtovana v letu
2023, pa je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in postavitev štirih stebrov s svetilnimi elementi za
razsvetljevanje igrišča ter
postavitev montažnih tribun. Idejna zasnova predvideva tudi možnost umestitve malega nogometnega
igrišča na zgornjem platoju
in v zadnji fazi prenovo
objekta s spremljajočimi
prostori.

Člani Društva general Maister Kamnik pred Maistrovim
spomenikom / Foto: Jasna Paladin

Obnova kanalizacije na Kolodvorski ulici
Kamnik – Izbrani izvajalec je v preteklem tednu obnovil kanalizacijski sistem na Kolodvorski ulici in pred prostori Društva upokojencev Kamnik, zaradi česar je na ulici tudi veljala zapora prometa. Obstoječe kanalizacijske cevi je bilo treba zamenjati zaradi porušenih betonskih cevi in ponavljajočih se okvar, hkrati pa so delavci uredili tudi primerno odvodnjavanje cestnih meteornih voda. J. P.

Na Veliki planini postavili še en defibrilator
Velika planina – Družba Velika planina je te dni postavila
nov avtomatski eksterni defibrilator oz. AED-napravo, namenjeno oživljanju, ki so jo namestili pri gostilni Zeleni rob.
To je že tretji AED na Veliki planini, saj ga lahko najdemo
tudi na Šimnovcu oz. zgornji postaji nihalke pri okrepčevalnici Skodla ter v Domžalskem domu na Mali planini. J. P.
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Občinske novice, mnenja
Obnova vodovoda na
Zduši je zaključena
Jasna Paladin
Zduša – Občina Kamnik se
je v začetku leta lotila prenove dotrajanega vodovodnega omrežja v naselju
Zduša – od glavne ceste Mekinje–Godič pa vse do prvih
hiš v Godiču. Gradbena

Prejeli smo

Zahvala
markacistom
PD Kamnik in
Domžale

dela so se v teh dneh zaključila, naložba pa je zajela obnovo 550 metrov vodovodnega omrežja in prenovo
550 metrov cestišča, ki je
dobilo nov asfalt. Ob brežini so izvedli tudi podporni
zid z zaščitno ograjo in uredili odvodnjavanje.

V času množičnega obiska pohodnikov na poti do slapa Orglice v dolini Kamniške Bele
julija 2022 sva bila z ženo na
poti iz nekdanje bolnice prijetno presenečena nad dodatno
urejenostjo osnovne poti proti
slapu. Še posebej nad postavitvijo treh novih smernih tabel,
tudi z označbo poti do nekdanje bolnice. Pohvale vredna je
sanacija poti s stopničkami
pred vstopom do slapu, kakor
tudi razširitev zaraščene spodnje steze. Na smeri izstopa iz
bolnice do slapu predstavlja
težavo steza, še posebej klančina iz jamarskega kurišča do
glavne poti, za mlajšo populacijo obiskovalcev. Na tem mestu je nujna sanacija nekaj
stopničk.
Še posebej izrekam pohvalo
PD Kamnik za pred leti izvedeno zelo zahtevno sanacijo
poti čez prepadna raztežaja z
vsem varovanjem od kamnoloma do planine Osredek pod
Kamniškim vrhom. Treba je
povedati, da ves uporabljeni
les, spone in orodje niso prišli
sami do kraja izvedbe del. Vse
to je dobro uigrana ekipa morala znositi po ozki stezi na
kraj izvedbe del na svojih lastnih ramenih. »Čudež«
odlično izvedenih ter varovanih poti čez prepada se torej ni
zgodil kar sam od sebe.
»Čudeži« v obliki vandalizma
pa so stalnica na stezi, ki vodi
do groba zavezniškega pilota
ter do nekdanje partizanske
bolnice v dolini Kamniške Bele.
Na poti, ki je označena s smernimi in informativnimi tabla-

Na Zduši so se razveselili prenovljenega vodovodnega
sistema in novega asfalta. / Foto: Jasna Paladin

Gradimo, obnavljamo,
izboljšujemo

Anton Iskra,
občinski svetnik

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Kako naj vam
prodamo
temino neba
Izum in razširjena uporaba
umetne svetlobe sta ena najpomembnejših tehnoloških
napredkov človeštva, vse bolj
pa ugotavljamo, da ima svetlobno preoblikovanje nočnih
pokrajin škodljive učinke.
Svetlobno onesnaževanje
vpliva na rastline in živali,
skrčilo je nočni svet z 2,5 milijona svetlobnih let na nekaj
(sto) kilometrov, omejuje
delo astronomov, tretjina ljudi ne more več opazovati
Rimske ceste. Izpostavljenost
svetlobi ponoči povzroča motnje cirkadialnih ciklov, nelagodje, težave s koncentracijo, razdražljivost, kronično
nespečnost, debelost in celo
raka.
Slovenija je med bolj svetlobno onesnaženimi državami,
kakšno pa je stanje v občini
Kamnik? Ob energetski krizi
se moramo vprašati o nujnosti razsvetljevanja prometnic,
naselij, proizvodnih con,
smučišč in reklamnih panojev, ki onesnažuje naravno
okolje. »Izpust« fotonov je podoben razlitju kemikalij ali
uhajanju plina in seže veliko
dlje od hrupa. Svetloba mest
sega na podeželje, ki je tudi
samo bolj razsvetljeno kot v
preteklosti; ljubljansko svetlobno kupolo opazujejo na
Savinjskem. Povprečno uporabimo toliko umetne svetlobe, kot jo kupimo za 0,7 odstotka BDP. Tako ocenjujem
letni strošek za Občino Kamnik na najmanj 0,27 milijona evrov (dovolj elektrike za
15 odstotkov gospodinjstev ali
18 evrov/prebivalca).
Odgovorne prosim za podatek o porabi električne energije (kWh) in javnih sredstev
(evri) za razsvetljevanje prometnic in drugih javnih površin v zadnjih letih.
Občini tudi predlagam, da
poskrbi za javno zdravje in

naravo z ukrepi, kot so: 1)
načrt upravljanja javnih svetlobnih virov in virov na javnih zemljiščih, saj onesnaževanje narašča; 2) razumna
uporaba tehničnega standarda SIST EN 13201, ki govori
samo o priporočenih svetlobnih parametrih, ne upošteva
pa značilnosti prostora oziroma pokrajine, zato je neprimeren za redkeje poseljeno
podeželje, kot tudi preverba
načrtov; 3) omejitev razsvetljevanja prometnic na kritične točke, kot so avtobusna
postajališča in križišča s prehodi za pešce; 4) omejitev celonočnega razsvetljevanja
javnih površin z uporabo režima daljinsko nadzorovane
razsvetljave, katere delovanje
se odziva na stopnje prometa,
čas dneva in druge spremenljivke, ali vsaj izmenično ugašanje in prižiganje javne razsvetljave na ulicah v stanovanjskih naseljih (gori vsaka
druga svetilka), kar je mogoče
uravnavati z inteligentnimi
sistemi; 5) zmanjšanje svetilnosti ali vklop samo nujno
potrebne razsvetljave; omejitev števila svetil na lokaciji;
6) sprotno spremljanje porabe električne energije za ta
namen; 7) uporaba zdravju
in naravi prijaznih svetil (filtri za omejitev »modre« svetlobe LED svetil) in 8) uvedba »temnih con«, kar bi bilo
za preveč »razsvetljene« Zahodnoevropejce že mogoče tržiti za turizem.
Vprašanje je, ali varnostni,
estetski in drugi razlogi odtehtajo finančne in javnozdravstvene stroške nepotrebnega
nočnega »svetljenja«. Ministrstvo za energijo ZDA ugotavlja, da 99 odstotkov svetlobe,
ki jo oddajamo, nima jasnega
namena. Res, kakšen smisel
ima osvetljen grm ob 2. uri
zjutraj?
Dr. Blaž Komac, Kamnik,
znanstveni svetnik na
Geografskem inštitutu
Antona Melika
ZRC SAZU

Črna, rumena, modra …

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; svetniška skupina NSi
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; svetniška skupina LSU

S temi tremi besedami bi lahko na kratko povzeli dejavnosti Občine Kamnik pod sedanjim županom, kar zadeva infrastrukturo. Tokrat se osredotočam zgolj na infrastrukturo,
ki omogoča mobilnost.
Ker je Kamnik turistično mesto,
smo poskrbeli za multimodalno mobilnost oseb z različnimi
oviranostmi. V ta namen se je
Občina Kamnik pridružila projektu Geodetskega inštituta
Slovenije, ki je pripravil spletno
mesto dostopnost-prostora.si.
To pomeni, da smo v Kamniku
označili dostop tako za občane
kot za obiskovalce – vključno s
turisti – z gibalnimi oviranostmi in za ostarele, ki lahko
na spletu preverijo, kje so te
ovire odpravljene.
Toda poskrbeti je treba tudi za
vse druge udeležence v prometu, zato občina posveča
veliko pozornosti makadamskim cestam in poškodovanim
asfaltiranim cestam. Z asfaltiranjem makadamskih odse kov občinskih cest in javnih
poti ter s popravilom poškodovanih asfaltiranih cest Občina Kamnik uresničuje prioritete krajevnih skupnosti, ki so
odraz potreb občanov. S tem

se zmanjšujejo tudi stroški
vzdrževanja, saj so asfaltirane
ceste z urejenim odvodnjavanjem odpornejše proti obrabi
in vplivom okolja. Velik del teh
odsekov je na podeželju in
hribovitem terenu, kar bo
močno izboljšalo dostopnost
podeželskih naselij tako za
domačine kot turiste, hkrati
pa zagotovilo mobilnostno
enakopravnost njihovih prebivalcev in jim olajšalo gospodarsko dejavnost. Ta vključuje
tudi hribovske kmetije in
kmečki turizem, ki jim moramo čim bolj pomagati – in
dobre ceste so med njihovimi
osnovnimi potrebami.
Letos občina načrtuje asfaltiranje 17 makadamskih odsekov javnih cest in sanacijo 5
odsekov že asfaltiranih cest.
Med odseki, ki jih občina namerava asfaltirati, je najdaljši
odsek lokalne ceste Tunjiška
Mlaka–Zadnji Vrh–Tunjice v
dolžini 1560 metrov, sicer pa
je vseh 17 odsekov makadamskih cest, ki so letos predvideni za asfaltiranje, skupaj 4601
metrov. Hkrati občina namerava sanirati, torej popraviti
oz. rekonstruirati še 1799 metrov asfaltiranih javnih cest.
Skupaj torej občina namerava
še letos izboljšati 6400 metrov
javnih cest.
Z resnim, racionalnim pristopom k projektiranju občina
zdaj naredi vsaj še enkrat toliko kot nekdaj. Toda potrebe
občanov so velike, zato bo
dela še dovolj.

mi kot učna zgodovinska in
naravoslovna pot, so vedno vidne poškodbe lomljenja, trganja ali vsakovrstna ideološko
zavržena dejanja, ki ne morejo
biti v ponos Slovencem osemdeset let po končani drugi svetovni vojni. To je rezultat ideologije omejenih oseb. Celo ptica
ujeda, že skoraj izumrli planinski orel, kralj neba, ki so ga
otroci vsaj na sliki lahko opazovali, je tudi strgan z informativne table. Planinski orel
ne more biti okužen s hitlerjansko preganjavico komunizma.
To je sprevrženo in bolno. Pa
naj namestijo svoje table. Te
table je moral nekdo kupiti in
jih namestiti. To sramoto poleg
naših ljudi danes gledajo še gostje iz tujine. Saj ni res, pa je.
Zato bi bilo primerno in skrajni čas, da se lastniki gozdov,
reakcionarji, skupaj s PD Kamnik posedejo za okroglo
mizo in skupaj z Občino Kamnik ter Združenjem borcev
za vrednote NOB Kamnik
določijo relevantne in času primerne standarde, ki bodo Slovence združevali, ne pa pehali
v današnji kaos. To, kar vidim
in slišim od obiskovalcev tega
kraja, je skrb vzbujajoče in
sramota naroda. Grob pilota
in bolnica sta spomin upora
in odsev časa ter narodov spomenik. Ne naš in ne vaš. Naš
skupen. Dokažimo spoštovanje in pieteto tudi temu posvečenemu kraju: ranjenim v borbi za svobodo in skritim junakom vojne, ki so se s skrajnimi
močmi trudili za svojo narodno vojsko in iz ure v uro tvegali lastno kruto smrt. Zato
uredimo vsaj kraju primerno
označeno pot, ker tukaj še vedno ni volje in interesa za postavitev ustreznega spominskega objekta. To so večinoma
že storili po Sloveniji, koder so
bile bolnice obnovljene že pred
osamosvojitvijo ali pa po njej.
Miroslav Potočnik,
Kamnik

Kdor spremlja moj profil na
družbenem omrežju Facebook, je verjetno zasledil, da se
pogosto spotaknem ob podobo ekoloških otokov v Zgornjih in Spodnjih Stranjah, ki
pa nista osamljen primer. Zakaj? Zato, ker sta to dve podobi naših krajev, ki ju vidim vsaj
dvakrat na dan. Zato, ker sta
to dve podobi naših krajev, ki

ju v naši tako želeni turistični
občini vidijo tudi bolj ali manj
vsi turisti, ki obiščejo naše naravne bisere. Zato, ker sem
večni optimist, da s takšnimi
objavami mogoče odvrnem
posameznike, da na ekološki
otok odlagajo odpadke, za katere tam ni prostora, še več in
še bolj optimistično: da se v
primeru, da je posoda polna,
odpeljejo do naslednjega
ekološkega otoka. To, da ni
prostora, pomeni, da imamo
gospodinjstva ustrezno posodo doma oziroma da ti odpadki sodijo v zbirni center.
Če nekdo odloži steklenice na
ekološkem otoku poleg polne
posode za steklo, ni čisto v
redu, saj bi se lahko odpeljal
do naslednjega, ki ga najdemo že čez nekaj kilometrov …
Poudarjam pa, da je še vedno
bolje, da odpadki roke upo-

rabnikov zapustijo na ekoloških otokih poleg posod kot
pa nekje v naravi!
Lani je koncesionar začel
vzpostavljati mrežo dvajsetih
super ekoloških otokov. Na
posameznem super ekološkem otoku bodo nameščene
posode za ločeno zbiranje tistih odpadkov, ki jih občani ne
zbiramo po sistemu »od vrat
do vrat«. To pomeni, da bodo
posamezna gospodinjstva
imela še večjo odgovornost
za zbiranje odpadkov, ki nastajajo v naših domovih, predvsem pri mešani odpadni embalaži in mešanih komunalnih
odpadkih. V novembru so že
namestili zbiralnike za ločeno
zbiranje odpadnega jedilnega
olja in hkrati odstranili posode za ločeno zbiranje mešane
odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), v

katere so uporabniki odlagali
odpadke, ki tja ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki itd.).
Prav tako se z ekoloških otokov umikajo posode za papir
z modrimi pokrovi, saj bomo
te imeli doma.
Urejen sistem ravnanja z odpadki je odraz zrelosti družbe,
da sama poskrbi, da so izdelki
in materiali po končani življenjski dobi dosledno ločeno
zbrani in ustrezno končno
oskrbljeni. Odpadki so in bodo
nastajali, od nas pa je odvisno,
kako bomo z njimi ravnali.
Sandi Uršič
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Aktualno

Urbana oprema iz starih predmetov
Eno od prizorišč letošnjega Kamfesta bo znova v Kreativni četrti Barutana, kjer je minuli teden skupina mladih festivalsko prizorišče in bodoči javni
prostor ustvarjala z elementi obstoječe industrijske dediščine.
Jasna Paladin

Del zidu so odstranili in
iz njega naredili stopnice

Kamnik – Kamfest bo imel v
Kamniku tradicionalno več
odrov in prizorišč, med drugim že tretje leto zapored
tudi na območju nekdanje
smodnišnice, v okolici obrata ključavničarstva, ki je –
odkar je lani ta del območja
odkupila Občina Kamnik –
poimenovano Kreativna četrt Barutana. Gre za skorajda propadajočo stavbo s pripadajočim zemljiščem, eno
od 102 na območju nekdanje smodnišnice, ki pa
vztrajno dobiva novo vsebino, tudi po zaslugi mladih
arhitektov in oblikovalcev,
ki sodelujejo z Zavodom za
kulturo Kamnik, ki upravlja
Kreativno četrt Barutana,
Mladinskim centrom Kotlovnica, Skupino Štajn in
Kulturnim društvom Priden možic, ki je organizator
festivala Kamfest.

Minuli teden je tam pod
mentorstvom neprofitnega
urbanističnega studia Prostorož potekala arhitekturna
delavnica Urbana akademija
2022, na kateri se je zbralo
16 študentov različnih strok
iz vse Slovenije, ki so bivali v
Samostanu Mekinje, čez
dan pa pilili ideje in z lastnimi rokami ustvarjali festivalsko prizorišče in bodoči javni prostor.
Primarni namen njihovega
delovanja je namreč ta, da
vse, kar naredijo, v samem
prostoru tudi ostane – in to
tudi po zaključku festivala.
»V sklopu letošnje delavnice
smo odstranili del starega
zidu, ki je nekdanjo tovarno
smodnika ločil od mesta, pri
čemer smo obstoječe betonske bloke uporabili za stopnice. S tem prebojem smo
naredili tudi fizično poveza-

V okviru Urbane akademije 2022 so mladi odstranili del zidu nekdanje smodnišnice, ob
novem vhodu pa uredili prizorišče enega od odrov letošnjega Kamfesta. / Foto: Jasna Paladin

vo med okoliškimi institucijami, ki so vse pomembnejši
tvornik kulture in kreativnosti v Kamniku – Domom
kulture Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnica,
KIKštarterjem in Kreativno
četrtjo Barutana. Naša vizija
je, da bi bili vsi ti objekti povezani med seboj in pomemben del javnega življenja, Kamfest namreč še
zdaleč ni edini uporabnik
tega prostora. Želimo pa delati z materiali in predmeti,
ki so na voljo na sami lokaciji, v tem primeru s starimi
industrijskimi elementi,
zato smo za klopi, prostore
za druženje in drugo urbano
opremo uporabili predmete
in materiale, ki so že bili na
sami lokaciji, denimo dele
opaža, stare cevi, kalupe,«
nam je med delovno akcijo
povedal eden od mentorjev
Urbane akademije 2022 Urban Kavka.

Nenehno iščejo
zdravstveni kader
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so pred
dnevi opozorili, da se vse več domov za starejše
sooča z nezadostno zdravniško oskrbo
stanovalcev. Preverili smo, kako je v Domu
starejših občanov Kamnik.

Kamnik – »Stanovalcem, ki
so zaradi pridruženih in kroničnih obolenj ter starostne
oslabelosti še posebno ranljiva skupina, zato niso zagotovljene temeljne pravice
zdravljenja iz osnovnega
zdravstvenega zavarovanja,
ki jim sicer pripadajo po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,« so poudarili v Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije, a k sreči tako velikih težav v Kamniku ni.
Kot nam je povedala direktorica Doma starejših občanov
(DSO) Kamnik Maja Gradišek, za stanovalce DSO Kamnik skrbita en zdravnik
specialist družinske medicine, koncesionar Občine Kamnik, dr. Igor Muževič (ki je
prisoten vsak dan v tednu,
razen ob sredah) in en psihiater, ki prihaja enkrat tedensko – z njim imajo sklenjeno
pogodbo. Z Zdravstvenim
domom Kamnik dobro sodelujejo, dežurni zdravniki izvajajo obiske ob nujnih stanjih. Pohvali tudi prijaznost
reševalcev, ki izvajajo prevoze za stanovalce na zdravniške preglede. »Trenutna organizacija zadostuje glede
splošne medicinske in psihiatrične oskrbe stanovalcev,«

nam je še povedala Maja
Gradišek, a poudarila veliko
težavo z drugim zdravstvenim kadrom. »Potrebe stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih so se zelo
spremenile. Stanovalci potrebujejo vedno večji obseg storitev zdravstvene nege in
oskrbe, zaradi česar so potrebni novi kadrovski normativi, saj z obstoječim številom zaposlenih stežka
vzdržujemo kvaliteto izvajanja storitev. Velik primanjkljaj osebja čutimo predvsem
pri srednjih medicinskih sestrah in diplomiranih medicinskih sestrah. V zadnjem
obdobju praktično ne moremo več nadomeščati upokojenih sodelavcev oz. sodelavcev, ki so odšli na drugo
delovno mesto. Ves čas imamo objavljena prosta mesta:
strežnica, bolničarka, negovalka, gospodinja oskrbovalka, srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska
sestra, vendar so razpisi neuspešni. Zaradi nizkih plač,
neugodnega delovnega časa
in narave dela se za tovrstno
delo kandidati žal ne odločijo. Ob tej priložnosti vabim
vse zainteresirane kandidate za zaposlitev v službi
zdravstvene nege in oskrbe,
da se nam pridružijo v delovni ekipi.«

V soboto, 3. septembra 2022, vas vabimo na akcijo zbiranja odpadne električne in
elektronske opreme iz gospodinjstev na območju občine Kamnik. Akcija je namenjena
prebivalcem Tuhinjske doline in naselij v zgornjem porečju Kamniške Bistrice. Odpadno
električno in elektronsko opremo boste lahko oddali naši ekipi, ki vas bo pričakovala na
spodnjih lokacijah.
URA

LOKACIJA

08.00 – 08.45

MOTNIK
pri pošti

GOLICE
09.00 – 09.45
pri Petrolu
ŠMARTNO
10.00 – 10.45
pri OŠ Šmartno

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

Jasna Paladin

11.00 – 11.45

SREDNJA VAS
pri marketu Tuš

12.15 – 13.00

STAHOVICA
na parkirišču pri Calcitu

13.15 – 14.00

ZGORNJE STRANJE
pri OŠ Stranje

TUNJICE
14.15 – 15.00
na parkirišču pri cerkvi

KATERI ODPADKI SO E-ODPADKI?
VELIKI GOSPODINJSKI APARATI
Pralni stroji, sušilni stroji, električne pečice.

HLADILNO ZAMRZOVALNI APARATI
Hladilniki, zamrzovalne skrinje, klimatske naprave.

TELEVIZORJI IN MONITORJI
Zasloni osebnih in prenosnih računalnikov, televizije.

MALI GOSPODINJSKI APARATI
Mikserji, likalniki, sesalniki, opekači, mobilni telefoni.

SIJALKE
Sijalke LED, različne vrste fluorescentnih sijalk.
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Aktualno
Poletno opazovanje
nočnega neba
Jasna Paladin
Kamnik – Člani RAK – Raziskovalno-astronomskega
krožka Gimnazije in srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik skupaj s kamniškimi
astronomi znova vabijo na
zdaj že tradicionalno poletno opazovanje nočnega
neba, ki bo letos potekalo
pod okriljem dogajanja festivala Kamfest.
Javno opazovanje s teleskopi
bo v primeru lepega vremena na travniku pri muzejskih kaščah ob gradu Zaprice v nedeljo, 14. avgusta, od
19. ure dalje. »Na začetku bo
nad obzorjem še Sonce, ki
bo sicer kmalu zašlo, najbolj
zgodnji pa si bomo še pred
njegovim zahodom morda
lahko ogledali tudi kak iz-

bruh s površine naše zvezde
in pege, ki se zadnje leto na
Sončevi površini spet pojavljajo v lepem številu. Kmalu
po zahodu Sonca se bo na
vzhodni strani neba že pokazal Saturn z znamenitimi
'prstani', kako uro kasneje
pa še Jupiter s svojimi štirimi največjimi, Galilejevimi
lunami. Poleg teh si bomo
lahko ogledali še kako meglico, nekaj zvezdnih kopic
in galaksij poletnega nočnega neba. Morda pa nam
uspe vmes ujeti tudi katerega izmed zapoznelih utrinkov iz roja Perzeidov in še
kaj,« vabi pobudnik dogodka
Lojze Vrankar.
Organizatorji obiskovalce
pozivajo, naj svoja vozila pustijo ob vznožju Zapric in se
do prizorišča odpravijo peš.

Sto štirideset let
PGD Kamnik
Leta 1928 smo kamniški gasilci na svoj takratni nov rdeč svilen društveni prapor zapisali verze, ki
nam jih je posvetil znani slovenski pesnik Oton Župančič: »Ne boj se za pomoč! Mi bdimo dan in
noč!« In to velja že vse od leta 1882, ko je bila ustanovljena Prostovoljna požarna bramba Kamnik.
Luka Schnabl,
PGD Kamnik
Kamnik – Številni požari v
mestu in okolici, veliko lesenih poslopij ter primitivno
in neorganizirano gašenje je
pred več kot sto štiridesetimi leti takratne prebivalce
kamniškega območja prisililo, da resno razmislijo o

riti. Za uraden začetek organizirane Prostovoljne požarne brambe v Kamniku velja
datum 14. avgust 1882, ko
so v prostorih občine vplivni
in spoštovani možje sklenili
dogovor o njeni ustanovitvi.
Izvolili so tudi svoje vodstvo
– načelnik je postal Josip
Močnik, v ožji sestav pa so
izvolili še njegovega name-

vžge še skladišče žvepla, kar
bi pomenilo veliko katastrofo za Kamnik. Meščani so
bežali iz mesta proti Ljubljani in Tuhinju, gasilcem
pa je uspelo požar pogasiti v
24 urah. Na seji 17. maja
1902 so prvič uporabili naziv Prostovoljno gasilsko
društvo Kamnik. V sto štiridesetih letih je imelo dru-

intervencij. Ob koncu lanskega leta je društvo štelo
skoraj 200 članic in članov,
od tega je 78 operativnih gasilcev, ki smo za svoje prostovoljno delo usposobljeni
na zelo visokem nivoju.
V soboto, 27. avgusta, bomo
gasilke in gasilci PGD Kamnik skupaj z vami obeležili ta visoki jubilej. Med 9. in

Zaprta pot med Grintovcem in Dolško škrbino
Kamniška Bistrica – Planinska zveza Slovenije obvešča, da
je t. i. Špremova pot, ki vodi z Dolške škrbine na Grintovec,
zaradi skalnega podora do nadaljnjega zaprta. Možnosti za
obhod ni. Alternativne smeri vzpona na Grintovec in Kočno
so z Jezerskega Češka koča na Spodnjih Ravneh–Dolška Škrbina–Zgornji Dolci–Grintovec, Češka koča na Spodnjih Ravneh–Mlinarsko sedlo–Cojzova koča na Kokrskem sedlu–
Grintovec, iz Kamniške Bistrice Kokrsko sedlo–Zgornji Dolci–Dolška škrbina–Jezerska Kočna in Kokrsko sedlo–Kokrska Kočna–Jezerska Kočna, iz Kokre pa Spodnji Dolci–Zgornji Dolci–Dolška škrbina–Jezerska Kočna ali Kokra–Spodnji
Dolci–Kokrska Kočna–Jezerska Kočna. J. P.

Pogovorne ure s psihologinjama
Kamnik – Psihološka ambulanta Centra za krepitev zdravja, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Kamnik občane vabi na brezplačno pogovorno uro s psihologinjama.
Pogovorna ura je namenjena razbremenitvi, predstavitvi
možne vključenosti v psihoedukativne delavnice ter druge
primerne oblike podpore zunaj Centra za krepitev zdravja,
po potrebi pa sledi tudi nadaljnja usmeritev. Vsi, ki potrebujete tovrstno pomoč oziroma pogovor, se na brezplačno
uro lahko prijavite na telefon 01 83 18 722 ali pišite na e-naslova spela.peterlin@zdkamnik.si ali jana.malovrh@
zdkamnik.si. J. P.

www.gorenjskiglas.si

Priljubljeni pisatelj
Ivan Sivec je knjigo
posvetil Sloveniji, ki
jo ima neizmerno
rad in ji želi vse
najboljše. Prebrali
boste zgodbe
o dveh mladih
zdravnikih, ki
povsod naletita
na ovire, o eni
od številnih
radijskih postaj
na naših tleh, o
pasjem prijatelju,
katerega družba je
velikokrat boljša
od človeške, o
zakoncih, ki se
jima šele v času
covida-19 odprejo
oči …

200 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR
+ po

št ni n a

Skupinska fotografija članic in članov PGD Kamnik ob 140. obletnici ustanovitve PGD Kamnik / Foto: Luka Kotnik
ustanovitvi organizirane
enote za uspešne akcije proti ognju in drugim nesrečam. Glede na zapise kamniškega zgodovinarja in
publicista profesorja Ivana
Zike v Ljubljanskem dnevniku dne 28. novembra
1965 se kamniški gasilci prvič omenjajo že leta 1854 v
ljubljanskih Novicah, kjer
so poročali, da so srčni Kamničani 30. septembra 1854
prihiteli s svojo brizgalno na
požar gospodarskih poslopij
v Moste pri Komendi, vendar zaradi pomanjkanja
vode niso mogli ničesar sto-

stnika, tajnika, blagajnika,
vodjo plezalcev, vodjo brizgalničarjev, vodjo varuhov,
trobentača in ostale po razporedu raznih dolžnosti.
Požarna bramba je takoj
prevzela od Meščanske korporacije veliko ročno prevozno brizgalno, več lestev,
voz s 300 metri platnenih
cevi in še več druge gasilske
opreme in orodja.
Prvi večji požar po ustanovitvi brambe je nastal 11. maja
1887, ko je zagorelo skladišče solitra v kamniški smodnišnici, pri čemer je obstajala velika nevarnost, da se

štvo vzpone in padce, zelo
sta ga zaznamovali predvsem obe svetovni vojni,
vendar je predanim članom
vseeno vedno uspelo prebroditi vse izzive in težave,
zato lahko danes z velikim
ponosom zapišemo, da svojemu osnovnemu poslanstvu – pomoči sočloveku v
stiski – nepretrgoma služimo že od prvega dne ustanovitve. Od leta 1983 ima
društvo svoje prostore na
Livarski cesti, kjer se tudi
danes za takojšnjo uporabo
hrani najsodobnejša gasilska oprema za različne tipe

12. uro bomo v središču Kamnika predstavili svojo
opremo, vključno z atraktivnimi prikaznimi vajami, pri
čemer bomo še posebej poskrbeli za naše najmlajše,
saj je ena izmed naših
osnovnih nalog tudi skrb za
podmladek. V popoldanskem času, z začetkom ob
18.30, pa bo potekala velika
gasilska parada skozi mesto
z zaključkom v Domu kulture, kjer se bo praznični dan
zaključil s slavnostno akademijo. Vljudno vabljeni na
praznovanje 140 let PGD
Kamnik!

Gasilci pomagali na Krasu
Na pomoč pri gašenju požara na goriškem Krasu so priskočili tudi gasilke in gasilci iz prostovoljnih
gasilskih društev občine Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – Pri gašenju požara na goriškem Krasu, največjem v zgodovini Slovenije, kjer je v minulih dveh tednih sodelovalo na tisoče
prostovoljnih gasilcev iz vse
države, so pomagali tudi gasilci iz dvanajstih kamniških prostovoljnih gasilskih
društev.
Kot so sporočili iz Gasilske
zveze Kamnik, so pri gašenju med 19. in 24. julijem z
gasilskimi cisternami in svojimi člani pomagali gasilci iz

naslednjih društev: PGD Kamniška Bistrica (en dan z
GVGP-1 in GVGP-2 ter sedmimi člani, en dan z GVGP1 in GVGP-2 ter sedmimi
člani in en dan z GVGP-2 ter
tremi člani), PGD Srednja
vas (en dan z GV-1 in petimi
člani, en dan z GVC-1 in sedmimi člani ter en dan z
GVM-1 in petimi člani),
PGD Sela pri Kamniku (en
dan z GVC 16/24 in tremi
člani, en dan z GVC 16/24
in tremi člani), PGD Špitalič
(en dan z GVV-2 in petimi
člani, en dan z GVV-2 in pe-

timi člani), PGD Motnik (en
dan z GVC-1 in šestimi člani, en dan z GVC-1 in sedmimi člani), PGD Tunjice (en
dan z GVV-1 in petimi člani,
en dan z GVV-1 in sedmimi
člani), PGD Zgornji Tuhinj
(en dan z GVC-1 in tremi
člani, en dan z GVC-1 in sedmimi člani), PGD Gozd (en
dan z GVC-1 in petimi člani), PGD Šmarca (en dan z
GVC-1 in sedmimi člani),
PGD Duplica (en dan z
GVC-1 in sedmimi člani),
PGD Nevlje (en dan z GVC1 in sedmimi člani) in PGD

Šmartno v Tuhinju (en dan
z vozilom GVC 16/24 in tremi člani).
Kljub odsotnosti gasilcev in
gasilske opreme pa so v Gasilski zvezi Kamnik poskrbeli tudi za varnost ljudi in
premoženja v domačih krajih in to nalogo zaupali gasilcem PGD Kamnik, kjer
so, v sodelovanju z GZ Kamnik in ostalimi prostovoljnimi gasilskimi društvi na
Kamniškem, vsak dan pripravili razmeram in razpoložljivi opremi prilagojen
načrt aktiviranja.
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Kultura

Anin glas v Provansi
Kdaj, če ne to poletje? Tako smo si rekle pevke Vox Annae, ženskega pevskega zbora, porojenega pred devetimi leti v Tunjicah. Zborovodja Aleš Sedušak
nas je na zimo vznemiril s predlogom, da bi po zatišju zaradi covida napele tekmovalne strune svojih glasilk.
Marta Zabret
Tunjice – Odločile smo se za
tekmovanje, ki ga naduteži
označujejo za »zborovski turizem«. Torej čudovita lokacija, izrazito neprofesionalni
udeleženci, mnogo druženja. Seveda pa se ne more
prijaviti kar vsak pevski sestav z veseljem do posluha.
Udeleženi zbori morajo
predstavitvi dodati tudi primerne posnetke.
V pomladanskih mesecih
smo garale. Ker Vox Annae
premore skoraj polovico
mladih in/ali novih pevk, je
bilo treba zvok zbora postaviti na novo. Aleš in prekaljene članice vemo, da bomo
polno, zrelo in res uglašeno
zapele šele čez kako leto ali
dve. A korajža velja. Poleg
tega vsak skupni projekt in
vsako gostovanje pripomoreta k povezanosti zbora. In to
je bil naš temeljni cilj.
Prenočevale in vadile smo v
mestecu La Seyne-sur-mer,

Vox Annae (v kreacijah sopevke Simone) tik pred tekmovalnim nastopom / Foto: Marta Zabret
tekmovale v malo večjem
Bandolu, ogledale smo si uro
vožnje oddaljeni Marseille,
zato nam sredozemskega
ozračja ni manjkalo. Mednarodno zborovsko tekmovanje
v Provansi (International
choir Competition in Provence) je bilo prvo svoje vrste.
Pričakovale smo raven in
zahteve tekmovanj, kakršne

smo spoznale v Španiji, na
Češkem in Poljskem, torej
ocenjevanje našega zvena,
natančnosti intonacije in čistosti akordov. Po tem, kar
smo tokrat videle in slišale ob
razglasitvi najboljših, za katerimi smo krepko zaostale, se
nam je posvetilo, kje smo
»usekale mimo«. V več kot
eni kategoriji je zmagovalni

V knjižnici razstava
Vsega po malem
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je na ogled razstava ilustracij mlade
Pšenice Kovačič.
Jasna Paladin
Kamnik – Razstava nosi naslov Vsega po malo, saj avtorica razstavlja dela, ki jih
razdeli v tri kategorije: natančne ilustracije študija
anatomije notranjih organov
psa in mačke, bolj lahkotne
risbe mačk v različnih razpoloženjih in pozah ter morbidni opus z raziskovanjem
od razkroja do preroja telesa
in duše.
»Pšenica Kovačič, ilustratorka, avtorica stripov, slikarka
in oblikovalka vidnih sporočil, je avtorica z močnim in

samosvojim ustvarjalnim potencialom,« umetnico, ki tokrat ni imela uradnega odprtja razstave, opisuje likovna
kritičarka Anamarija Stibilj
Šajn in doda: »Vse, kar
ustvarja na slikovni ploskvi,
je odraz njene subtilne percepcije, njenega odnosa do
narave, do človeka in živali. V
ustvarjalni fokus še posebej
postavlja figuro, a ne zanima
je zgolj njena zunanjost. Vselej jo pojmuje kot spoj telesa
in duha, fizisa in psihe, zunanjega in notranjega. Avtoričina hotenja, čutenja, misli
in čustvena stanja se uteleša-

jo v geste oz. linije, v oblike
in barve in se odslikavajo
tudi v kompozicijskih zasnovah. Vsa njena ustvarjalna
dejanja imajo poleg likovnega pomena in vrednosti tudi
globoko sporočilnost.«
Da diplomirana slikarka in
oblikovalka Pšenica Kovačič,
ki se je v knjižnici z razstavo
predstavljala že pred štirimi
leti, tako rada upodablja mačke, ni nobeno presenečenje,
saj je tudi mačja vedenjska
terapevtka oz. mačja svetovalka, ena redkih pri nas.
Razstava bo na ogled predvidoma do 30. avgusta.

zbor konstantno »fušal«, a to
ob koreografskem blišču ni
kaj prida vplivalo na rezultat.
Mar bi ob Kyrie eleison zaplesale kankan. Ali se v sakralno kategorijo prijavile kar
z Račkami. Več najbrž ni treba povedati.
Priznanje vsekakor zaslužimo. Pevke smo po letih razpršene od najstnic do mene,

a smo krepko razsule stereotip o ženskih druščinah. Naš
humor je bil pogosto pobalinski in na meji spodobnega, a je zabaval vse. Nobena
ni nergala; niti takrat, ko sta
šoferja že milijontič zgrešila
izhod iz krožišča. Vročino,
tudi čez 35 °C, smo prekrile z
obešenjaškim humorjem.
Nameščene smo bile v hotelu

25. sezona

2022/23

gledališki | koncertni

glasbeno scenski | filmski

Vpisovanje abonmajev:
od 8. do 22. septembra
www.kd-domzale.si
T (01) 722 50 50
Pri postavitvi razstave avtorice Pšenice Kovačič je sodelovala tudi Zehra Bećiragić iz
kamniške knjižnice (na fotografiji). / Foto: Jasna Paladin

z dvema zvezdicama. Sobe so
bile tako majhne, da je morala ob prihodu vsake pevke
ena od notranjih ven. Še en
razlog za krohot, kajpada. Pri
odraslih zborih prepevam
več kot štirideset let, vendar
tako prijetnega vzdušja, kot
je letos prevevalo Vox Annae,
ne pomnim. Trikrat hura za
»voksice« in Aleša!

DC Studio / ilustracija: Darja Remc
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Zanimivosti
O izvoru Slovencev
V soboto, 23. julija, ob 18. uri so člani Društva
Tun´ški glas na domačiji Pr' Gradišek v Tunjicah
pripravili predstavitev knjige Izvor Slovencev in
drugih Evropejcev avtorja Antona Perdiha.
Gregor Težak
Tunjice – Tudi sam se ukvarjam z zgodovino Slovencev
in zgodovino slovenščine.
Slovenščina je namreč matriarhat. Ugodil sem prošnji
organizatorke dogodka Milene Erbežnik Klanšek, da bi
napisal nekaj o tem, kar je
Anton Perdih povedal na
predavanju.
Dr. Anton Perdih je po izobrazbi kemik. Bil je univerzitetni profesor na fakulteti
za kemijo. Po upokojitvi se
ukvarja z raziskovanjem

padec meteorita v Tihi ocean, ki je povzročil od 15 do
40 km velik pljusk in posledično zelo visoki cunami. Ta
dogodek je izbrisal večino
življenja iz našega planeta,
razen višje ležečih delov v
Evropi, Alpah do Karpatov
in na Balkanu, v višjih predelih Afrike in morebiti po
nekaterih višavjih v Aziji.
Od teh preživelih ljudi so
pred okoli 43 tisoč leti "nastali" tudi ljudje, ki jim danes
pravimo prvotni Evropejci.
Mednje spada skoraj tretjina
Slovencev in četrtina Slo-

Anton Perdih na svojem predavanje o izvoru Slovencev
v Tunjicah / Foto: Milena Klanšek
predvsem na področju matematične kemije, kot tudi
na področju izvora Slovencev in indoevropejcev, in sicer z raziskavami genetike.
Perdih je poudaril, da so
zelo pomembni podatki
(način, kako so bili obdelani, pridobljeni), in ne sklepanja, ki sledijo.
Tako sedaj kaže, da so se od
skupnega prednika s šimpanzi naši predniki ločili že
pred okoli 13 milijoni let.
Človeku podobna bitja so živela po Evropi že pred okoli
devetimi milijoni let. Razvoj
človeštva je potekal v zmernem pasu Evrazije, in ne v
Afriki. Tako so nekje v vzhodni Aziji pred okoli 800 tisoč leti nastali človečnjaki
denisovski (denisovanci),
nekje v zahodni Aziji pred
okoli 400 tisoč leti pa še neandertalci. Ti so prišli v
Evropo pred okoli 130 tisoč
leti. Sledi, da so v našem
okolju neandertalci prišleki.
Sledovi delovanja človečnjakov so v Evropi opazni zadnjih 400 tisoč let. Iz skupnega prednika so izšli tudi
drugi človečnjaki, med drugim tudi Homo sapiens sapiens (pametni človek).
Trenutne genetske analize
podatkov nam kažejo, da so
prvi znani ljudje naše vrste
nastali pred okoli 230 tisoč
leti. Pred okoli 68 tisoč leti
pa je bilo človeštvo skoraj v
celoti iztrebljeno. Zelo ozko
grlo ljudi je preživelo. Zgodila se je velika kataklizma,
kozmogeni mega cunami,

venk. Drugi so potomci kasnejših prišlekov iz Azije, katerih predniki pa so prišli tja
iz Evrope. V evropski prostor
je vneseno zadnjih 3000 let
zgolj in samo sedem odstotkov novih zunanjih ženskih
genov. Sledi, da je bilo mešanja dokaj malo. Podpora teoriji kontinuitete. Pri moškem
raziskave lahko izvajajo na
kromosomu Y, ki ga ženske
nimajo. Tako lahko sledimo
hipotetični genski mutaciji v
neskončnost do prvega moškega, ki seveda ni bil Adam.
Avtohtoni moški v Evropi je
imel na osnovi teh raziskav
osnovni tip genske mutacije,
ki so jo poimenovali Haploskupina I. Ta je razdeljena še
naprej na I1 (sever Evrope) in
I2a (jug Evrope).
V predavanju je Anton Perdih povzel, da je bila prvotna evropejščina jezik Protoslovenov. Da so prvotni
Evropejci, to je Protosloveni, imeli pretežno haploskupini; na kromosomu Y:
I (moški) na mtDNK: U
(ženske), Protosloveni so
bili jezikovno prvotni indoevropejci. »Več kot sto let
nas učijo, da so naši predniki prišli v 6. stoletju izza
Karpatov. Podatki raziskav,
izvedenih v zadnjih dveh
desetletjih, pa kažejo drugačno sliko. Človeku podobna bitja so živela v Evropi že
pred 9 milijoni let in sledove človekovega delovanja
poznamo v Evropi zadnjih
400 tisoč let,« je med drugim dejal predavatelj.

Tudi psi rešujejo življenja
Enota vodnikov reševalnih psov, ki deluje pod okriljem Kinološkega društva Duplica, v letošnjem letu
praznuje deseto obletnico delovanja.
Jasna Paladin
Duplica – V Sloveniji je okoli 160 vodnikov reševalnih
psov z licencami in štirideset kinoloških društev, ki
imajo tudi enoto vodnikov
reševalnih psov, med njimi
tudi Kinološko društvo Duplica. Tradicija vzgoje reševalnih psov na Kamniškem
sega sicer že dobrih trideset
let nazaj, tako organizirano
v okviru enote kinološkega
društva pa deset let.
»Za vodjo enote so me znotraj Kinološkega društva Duplica postavili takratni vodniki Andrej Stanovnik,
Aleš Udovč in Slavi Mohorič, saj so si želeli mladega
in zagnanega člana, kakršen
sem, in čeprav vmes nekaj
let zaradi drugih obveznosti
nismo bili tako zelo aktivni,
zadnja štiri leta enoto znova
razvijamo na polno,« nam v
uvodu pove Primož Trebušak, doma iz Špitaliča, ki
enoto vodnikov reševalnih
psov na Duplici vodi že od
vsega začetka, za reševanje
pa je do sedaj sam vzgojil
dve psički – dvanajstletno
zlato prinašalko Ajko, ki zaradi starosti ne rešuje več, in
devetletno mešanko med
rotvajlerjem in zlato prinašalko Ajšo, ki je na vrhuncu
svojih sposobnosti. Šolanje
je začel tudi že z zlato prinašalko Piko, ki je stara sedemnajst tednov. So samičke
bolj primerne za reševanje?
»Ni nujno, čeprav so meni
na začetku vsi svetovali psičko, in to zlato prinašalko. A

Primož Trebušak s svojo dvanajstletno zlato prinašalko Ajko, ki ima za sabo že veliko
reševalnih akcij. / Foto: Gorazd Kavčič
oddaje Odklop, v kateri so
predstavljali reševalne pse.
Takrat sem se zaljubil v zlate prinašalce. Drugi razlog
za to, da sem postal vodnik
reševalnega psa, pa je moj
pokojni stric, ki je bil pogrešana oseba. Takrat sem spoznal, kako veliko v takšnih
primerih lahko pripomorejo
psi,« nam predstavi svojo
osebno zgodbo.

V svoje vrste vabijo nove
vodnike
Primož Trebušak je v Kinološkem društvu Duplica
eden od osmih vodnikov reševalnih psov, kar je največje število v zgodovini dru-

Za reševalnega psa že šola tudi mlado Piko; za to je
primeren vsak pes, ki ima umirjen karakter, dober plenski
nagon ter željo po igri in delu. / Foto: Gorazd Kavčič
ni pravila, psi imajo svoje
karakterje, včasih je tudi mešanček lahko odličen reševalni pes. Bolj pomembno
je, koliko in kako se posvečamo urjenju. Pomembno je
le, da imajo psi umirjen karakter, dober plenski nagon
in željo po igri in delu,« pravi Primož, ki se je za reševalne pse navdušil že v otroštvu
po zaslugi Boruta Veselka.
»Doma smo od nekdaj imeli
pse, a ne reševalnih, za to
sem se navdušil ob gledanju

štva. Poleg njega so to še
Andrej Stanovnik, Klemen
Novak, Darja Zore, Helena
Šinkovec, Miha Lavrič, Vladimir Kovačič in Dušan Maček, ki je tudi predsednik
Kinološkega društva Duplica. V svoje vrste vabijo vse,
ki jih to zanima in veseli.
Čas nato pokaže, ali je pes
primeren za iskanje pogrešanih v naravi (t. i. air scent
reševalni psi), iskanje izpod
ruševin in snežnih plazov
ali pa t. i. mantrailing, kar

pomeni iskanje po osebnem
vonju. Na treningih se vodniki na Duplici srečujejo
dva- ali trikrat tedensko; pridobljeno znanje in kondicijo je namreč treba vseskozi
vzdrževati.

jem, a žal vse prepogosto
spregledani. Iščejo osebe, ki
naredijo samomor, otroke,
ki se izgubijo ali zbežijo od
doma, starejše dementne
osebe, ponesrečence pod
plazovi ali ruševinami …

Na 10 tisoč kvadratnih metrih velikem območju
mora reševalni pes v od 20 do 30 minutah
poiskati tri osebe. Skupina petih ljudi potrebuje
najmanj eno uro, da to zgolj prehodi. Prav tako
imajo izreden voh – kapljico ekstrata pes zavoha
v olimpijskem bazenu.
Enote reševalnih psov se
združujejo v regijske enote
(v skupine na iskanje pogrešanih), dejavna pa je tudi državna mobilna enota reševalnih psov, ki jo sestavlja
približno 25 vodnikov in
drugih podpornih članov, to
pa je enota, ki se odziva na
pomoč ob potresih. Prav
tako so slovenski vodniki del
mednarodne organizacije
IRO. V Kinološkem društvu
Duplica imajo trenutno dva
vodnika, ki kažeta velik potencial, da se pridružita državni enoti in pridobita tudi
mednarodno licenco.
Na vseh stopnjah – od domačega kinološkega društva do
morebitne mednarodne licence – morata tako pes kot
njegov vodnik prikazati veliko teoretičnega in predvsem
praktičnega znanja. Izobraževanja so zelo zahtevna. Vodnik teoretični izpit lahko
opravi po štirih oziroma petih mesecih, pes pa se za
osnovno licenco šola tri leta.

Prepogosto neupravičeno
spregledani
Na leto na poziv policije
opravijo okoli petdeset reševanj – samo letos jih je bilo
že 28.
So nepogrešljivi del Civilne
zaščite in dragocena podpora policistom, gasilcem, gorskim reševalcem in jamar-

»Ko dobimo obvestilo od
centra za obveščanje, ki nas
pokliče na zaprosilo policije,
ne razmišljamo, le čim prej
odhitimo na pomoč. Tako
kot gasilci in gorski reševalci. A mi smo kar nekako pozabljeni, zadnji v vrsti in
zato prepogosto le čakamo,
čeprav lahko zelo veliko pripomoremo. Tudi sami smo
najbolj srečni, ko pogrešano
osebo najdemo živo. Tu smo
in šolali smo za to, da pomagamo,« poudari Primož Trebušak, hvaležen občini, da
jim je omogočila vsaj nakup
zaščitnih oblačil. Stroške za
pse, rekvizite za treninge in
vso ostalo opremo morajo
plačati sami ali pa jim to plača kinološko društvo, zato si
želijo več podpore, prepričani, da si jo tudi zaslužijo, kar
so že pokazali z dosedanjim
delom. »Nekateri nas pomešajo z gorskimi reševalci,
spet drugi nam slabšalno rečejo 'ljubitelji kužkov', a poudarjam, tudi mi smo izšolani in predani svojemu
delu. Četudi smo prostovoljci, v tujini naše delo in znanje cenijo celo bolj kot
doma,« še pove Primož in
sklene, da ekipe vodnikov reševalnih psov, ki jo imajo ta
hip v Kinološkem društvu
Duplica, ne more prehvaliti,
saj nesebično pomagajo vsakič, ko je to potrebo.
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Nagovor župana Mateja Slaparja
letošnjemu Kamfestu

V IMENU KULTURE, KREATIVNOSTI
IN ZDRAVE PAMETI.
DANES!

Spoštovane, spoštovani,

Kamnik je mesto festivalov, eden večjih in eden tistih, zaradi katerega marsikdo drugače splanira dopust, pa je zagotovo Kamfest. Vsako leto se Kamfestovci trudijo pripraviti raznoliki program za različne okuse in tudi letošnje leto
vam Kulturno društvo Priden možic v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica, Medobčinskim muzejem Kamnik, Zavodom za kulturo Kamnik, s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik ter številnimi drugimi organizacijami in prostovoljci pripravljajo program, ki bo vabil na poletno druženje v mesto in njegovo širšo okolico.
Na Občini Kamnik se trudimo ohranjati in podpirati kulturo. Slednjo velik del
predstavlja tudi festival Kamfest, ki ga ustvarjajo skorajda sami Kamničani.
Ponosen in vesel sem, da je tudi letošnje leto svoje domovanje Kamfest našel
v našem edinstvenem mestnem jedru, kjer bo glavni oder gostil slovenske in
tuje glasbenike, otroške predstave pa bodo navduševale naše najmlajše. Z veseljem lahko povem, da je Kreativna četrt Barutana, kjer nas čaka še ogromno
obveznosti, pa vendar smo temelj za razvoj naredili z nakupom južnega dela
Smodnišnice, spet postala festivalski oder, kjer boste letos priča kar dvema
koncertnima prizoriščema. Četrt je v upravljanju Zavoda za kulturo Kamnik, ki
zgledno skrbi za to, da pomen Smodnišnice ne bo potonil v pozabo. Tudi samostan Mekinje letos ponovno gosti kino, kjer boste v izjemnem prostoru pod
Kamniško-Savinjskimi Alpami preživljali prijetne poletne filmske večere.
Na Občini se trudimo, da imajo kamniški kulturniki dobre pogoje za delo in
ustvarjanje, zato je prav, da jih tudi vi podprete in z obiskom pokažete, da cenite njihovo delo. Več kot dovolj razlogov je, da obiščete letošnji Kamfest, ki
je že 19. po vrsti. Kot pravijo, letošnje leto že odštevajo do 20. izvedbe in prav
gotovo so pripravili pester program, o katerem lahko berete v pričujoči
prilogi.
Se vidimo v mestu na Kamfestu 2022.
Vaš župan Matej Slapar
PROGRAMSKI ČASOPIS
19. POLETNEGA
KULTURNEGA FESTIVALA
KAMFEST™

PRODUCENT:
Kulturno društvo Priden možic,
Podlimbarskega pot 4, 1241 Kamnik
BESEDILA IN UREJANJE BESEDIL:
Goran Završnik, Gašper Selko
Anja Urankar
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
FESTIVALA IN OBLIKOVANJE:
Ivan Mitrevski
OBLIKOVANJE PRILOGE:
Katarina Goltez
NAKLADA:
14.000 izvodov,
priloga Kamničan-ki,
časopisu Občine Kamnik

Kamfestovska raketa letos zapušča teenagersko vesolje. Naslednje leto obeležujemo dvajsetico,
letos pa imamo v ta namen veliko generalko. Dve leti smo trmasto vztrajali pri »koronskih«
izvedbah festivala in ni nam žal. Nasprotno. Prepričani smo, da je bil Kamfest kljub vsemu ena od
skupnih točk občank in občanov. Letos uradnih omejitev obiskovanja prireditev ni, se pa
vsepovsod prižigajo drugi alarmi. Tudi kamniška oaza ni nedotakljiva, a imamo kar nekaj izvrstnih
obrambnih mehanizmov. Kultura. Zdrav odnos do tradicije in sodobnosti. Spoštovanje drugačnosti.
Močna ljubiteljska kultura in vedno močnejši vpliv kamniških profesionalnih umetnikov. Sodobni
abonmaji v Domu kulture Kamnik. Mekinjski samostan kot kulturna rezidenca. In predvsem nekaj,
za kar smo se dolgo borili in se bomo še. Kreativna četrt Barutana. Nekdaj kamniško Prepovedano
mesto zdaj vabi. Za namen festivala smo odstranili celo nekaj metrov ikoničnega betonskega zidu
med Domom kulture Kamnik in Ključavničarstvom, prvo stavbo na južnem delu nekdanje
smodnišnice. V času tegale pisanja so prostor spet zavzeli mladi arhitekti. Do odprtja bo še veliko
dela, a 5. avgusta bomo v Kreativni četrti Barutana spet gostili veliko festivalsko prizorišče, na kar
dveh odrih.
A nismo pozabili na glavni namen festivala Kamfest – oživljanje starega mestnega jedra. Zato letos,
prvič do sedaj, postavljamo velik oder tudi na Glavni trg. S tem ostaja Kamfest povezovalni člen
Kamnika, ne zgolj prostorsko. Z roko v roki ga ustvarjamo nevladniki, javni zavodi, Občina Kamnik,
sponzorji, Ministrstvo za kulturo, prostovoljci, profesionalci, arhitekti.
Kamfest je nova kamniška kulturna strategija!
Goran Završnik, vodja programske ekipe

KAKO DO VSTOPNICE?
Nekateri dogodki v Kreativni četrti Barutana so letos plačljivi. Da vam zagotovimo kar se da
udobno izkušnjo nakupa kamfestovske vstopnice, vas prosimo, da festival Kamfest najdete na
portalu MOJEKARTE.SI.
Za tiste, ki imamo raje neposreden nakup, priporočamo obisk Doma kulture Kamnik v času
njihovih uradnih ur, med festivalom pa bodo vstopnice na voljo eno uro pred dogodkom. Seveda
pa lahko uporabite katero koli drugo prodajno mesto, npr. bencinski servis.
Pa še nekaj imamo za vas:
VPIS ABONMAJEV DOMA KULTURE KAMNIK ZA SEZONO 2022/23 S POSEBNIMI
FESTIVALSKIMI UGODNOSTMI. Na voljo vam bodo Maistrov abonma, abonma Kam’na’smeh in
abonma Kam'nček.

DIREKTOR FESTIVALA:
Rok Kosec

VODJA PROGRAMSKE EKIPE:
Goran Završnik
PROGRAMSKA EKIPA:
Blaž Flerin, Gašper Selko,
Rok Kosec

TEHNIČNI DIREKTOR FESTIVALA:
Primož Jeras
VODJA TEHNIČNE IZVEDBE:
Blaž Flerin

TEHNIČNA EKIPA:
Žiga Krevs, Anže Trstenjak, Gašper
Vodlan, Dominik Lenart, Kristina
Kokalj, Klemen Tehovnik, Aljaž
Božič, Peter Dimnik, Lira Jurkovič

IZVEDBENA EKIPA:
Gašper Selko, Anej Ivanuša, Anže
Slana, Matic Maček, Anja Bezlova
VODJA FESTIVALSKE PISARNE:
Anja Urankar

KOORDINATOR DDV PROGRAMA:
Anja Bezlova
PROGRAMSKO VODSTVO
KINA KAMFEST:
Jure Matičič, Mestni kino Domžale
FOTOGRAFIJE:
arhiv Kamfesta in nastopajočih

TELEFON:
festivalski telefon
med 5. in 13. avgustom
ELEKTRONSKA POŠTA:
SPLETNA STRAN:

070 405 484
festivalkamfest@gmail.com
www.kamfest.org

Organizator festivala si pridržuje pravico do spremembe programa.
Vstop na vse dogodke je, če ni drugače navedeno, brezplačen.
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Mestni oder
vsak dan ob 21.00 na Glavnem trgu

Vstop na vse dogodke Mestnega odra je prost!
Glavno vodilo Kamfesta je bilo od nekdaj oživljanje starega mestnega jedra. Po legendarnem palaciju Malega gradu, ki bo kot
prizorišče spet oživelo v naslednjih letih, in dvorišču Kavarne
Veronika, osrednjega kamniškega kulturnega mastodonta, je
letos čas za Glavni trg. Vsem na ogled, obkrožen s sejmom unikatnih izdelkov Diversity na eni strani in obnovljeno Plečnikovo
fasado na drugi, bo letošnje glavno mestno prizorišče prava paša
za oči in ušesa.
PONEDELJEK, 8. 8.

Čedahuči

slovenski folksterji
Slovenski folksterji, kot so jih kreativno poimenovali glasbeni uredniki
RTVSLO, so se spomladi 2022 zbrali v prenovljeni zasedbi. Po uspešnem
junijskem koncertu v ljubljanski Švicariji zdaj pripravljajo indie folk večer
v Kamniku in s seboj prinašajo svež veter sodobne slovenske glasbene
produkcije.
Sponzor dogodka je Metal-profil.

ČETRTEK, 11. 8.

Wild Strings Trio + Godalkanje Fiddle Gang
trk treh glasbenikov in glasbenih kultur
Wild Strings Trio s projektom v sodelovanju z zasedbo Godalkanje Fiddle
Gang pridobiva nove razsežnosti. Neverjetno talentirane in vztrajne violinistke prinašajo novo epsko dimenzijo in širino že prepoznavnemu zvoku
tria. Skozi do podrobnosti dodelane aranžmaje izražajo veliko razposajenosti in virtuoznosti, hkrati pa puščajo dovolj prostora za individualnost
in improvizacijo.
Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

PETEK, 5. 8.

Katalena
fenomen slovenske popularne glasbe
Katalena navdih črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, ki jo skuša
poživiti z lastno svežo energijo, hkrati pa zavreči njene ideološke konotacije
in omogočiti, da prevladajo igrivost ter nalezljivi ritmi. Temeljna predpostavka njenega ustvarjanja je vera v brezčasnost tradicionalne glasbe, ki
je po mnenju članov še vedno živa v mlajših generacijah dandanes – ne
kot nek že davno izgubljen objekt, temveč kot vitalna tradicija.
Sponzor dogodka je Elektrina.
TOREK, 9. 8.

Dixie Shock Band
dixieland zabava
Šestčlanska zasedba prekaljenih in akademsko izobraženih glasbenikov
igra legendarno, veselo in zabavno dixieland glasbo – to je glasba, ki prihaja iz mesta New Orleans na jugu ZDA. Zasedbo inštrumentov sestavljajo
klarinet, trobenta, pozavna, banjo, tuba in bobni.
Sponzor dogodka je LepTon.

PETEK, 12. 8.

Mestna godba Kamnik
lokalni glasbeni izvajalec s tradicijo in kvaliteto
Mestna godba Kamnik s svojo več kot 174-letno godbeniško tradicijo
oblikuje glasbeno kulturo na Kamniškem. Pravzaprav si ne znamo predstavljati večjih in manjših dogodkov v naši občini, kjer ne bi zaslišali zvokov instrumentov kamniških godbenikov. V svojih vrstah združujejo okoli
40 članov vseh starosti, ki jim je skupna ena stvar – ljubezen do glasbe,
druženja in skupnega muziciranja.
Sponzor dogodka je Nektar Natura.

SOBOTA, 6. 8.

Počeni Škafi
ena velika narisana glasbena žurka
Počeni Škafi so nezakonski otrok neworleanske ulične glasbe in francoskega šansona, ki je brez starševskega nadzora odraščal na ljubljanskih
ulicah. Čeprav se že dolgo posvečajo predvsem avtorski glasbi s poudarkom na duhovitih in ganljivih besedilih v slovenščini, še vedno ostajajo
zvesti neworleanskemu načinu muziciranja, za katerega Wynton Marsalis
pravi, da najbolj celovito uteleša demokratični proces v glasbi.
Posebnost tega dogodka bo, da bo koncert v živo risal Alfred, francoski
karikaturist in stripar, ki s Počenimi Škafi potuje naokoli in dodaja glasbi
svojevrsten pečat. Njegovo risanje je seveda vidno obiskovalcem.
Sponzor dogodka je Jata Emona.

SREDA, 10. 8.

Lusterdam
top balzam za ušesa in počitek za oči
Po žilah Lusterdama se pretaka post-rock in kitarski pop s primesmi grungea in countryja. Plesne korake boste lahko urili ob njihovih uveljavljenih
hitičih z enega boljših slovenskih albumov Lepo mi godrnjaš, da bo noč
pestra in jutranja kava polna novih zgodb, pa vam bodo muzičarji Lusterdama predstavili tudi nekaj še toplih in svežih skladb, ki jih pripravljajo za
naslednji album.
Sponzor dogodka je Petrol.

SOBOTA, 13. 8.

Noreia

keltski ples na slovenski les
Petčlanska zasedba izkušenih glasbenikov preigrava tradicionalne irske,
škotske in bretonske melodije, a ne vedno na povsem tradicionalen način!
V zadnjem času »keltsko« tradicijo aktivno spajajo s svojo lastno dediščino
– slovensko ljudsko glasbo, kar ustvarja unikaten in prepoznaven zvok.
Sponzor dogodka je Komunalno podjetje Kamnik.

nedelja, 14. 8.
NEDELJA, 7. 8.

Wiyaala (Gana, Slovenija)
afriška folk / pop energija
Wiyaala, kar v pevkinem maternem jeziku sissala pomeni »tisti, ki naredi«,
je večkrat nagrajena glasbenica iz Funsija, severozahodnega dela Gane.
Njeno ustvarjanje se povezuje z zahodnoafriško tradicionalno glasbo in
sodobno afropop glasbo, s svojo neustavljivo odprtostjo pa občinstvo
vedno navduši in navda z ljubeznijo. Njena želja je avtentično prikazati
afriško življenje in kulturo.
Sponzor dogodka je J&J Prenova Vzdrževanje.

Slavnostna otvoritev Guncnc na Veliki planini s cirkuško
skupino Čupakabra in Pleh bando, pa še kaj za pojest in za
popit bo za vse obiskovalce

 ob 14. uri blizu Zelenega roba na Veliki planini
Ker kreativnost ne pozna meja, so se na starih stebrih žičnice na Veliki planini (pa ne katere koli,
ampak legendarne »enke«) pojavile čisto prave gugalnice. Pravijo jim guncnce, ponoči se na njih
jage babe u luft mečejo, čez dan pa so na voljo vsem nam. Avtorja ideje in izvedbe sta Blaž Bergant in
Nina Koželj, finančno pa so projekt podprli Občina Kamnik, podjetje LepTon in Avtokleparstvo Papež.
Sponzor dogodka je LepTon.
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KREATIVNA ČETRT
BARUTANA

Nekdanja kamniška smodnišnica se kot prizorišče sodobne likovne, uprizoritvene in glasbene umetnosti pojavlja že od leta 2014. A
za zdaj Katzenberg čaka na svoje novo poslanstvo, severnejši del nekdanje smodnišnice pa niha med turizmom in parkiriščem za
tovornjake. Zato pa je bolj jasna slika na južnem delu, tik poleg Doma kulture Kamnik. Tam že od leta 2019 raste sodobna kulturna
cona, namenjena predvsem kulturni kreativnosti.
Slovita, žal ukradena zidna inštalacija kamniške sodobne avtorice Nine Koželj s pomenljivim naslovom Dama, ki kaže, je že takrat
napovedovala razburljivo prihodnost temu izjemnemu delu kamniške industrijske dediščine. Projekt EPK 2025 je idejo artikuliral,
mladi arhitekti skupine Štajn pa so jo ob pomoči društva Prostorož, Kulturnega društva Priden možic, Mladinskega centra Kotlovnica
in Javnega zavoda za kulturo Kamnik realizirali. Tako vas letos lahko povabimo kar na dva odra na velikem prizorišču. Program je
sodoben, aktualen in mednaroden, tako kot se za nastajajočo kreativno četrt tudi spodobi.

Barutanski
oder

metala, hkrati pa privabila oboževalce iz vseh vrst obskurnih in perverznih
kulturnih enklav. Na Kamfestu bodo v celoti odigrali album Blackjazz.
Sponzor dogodka je Petrol.

vsak dan ob 20.30 v Kreativni četrti Barutana

* Vstopnina velja tudi za koncert na Večernem
odru, ki poteka na isti dan. Prodaja vstopnic na
www.mojekarte.si in na prodajnih mestih v sistemu
mojekarte.si.

PETEK, 5. 8.

KOIKOI (Srbija)
napredni pop je novi punk
Sveže ime razgibane in brbotajoče beograjske glasbene scene sestavljajo
raznorodni kreativci z različnih vetrov z jasnim skupnim ciljem ustvarjanja
presežnega indie rocka / alternativnega popa, s katerim odločno zapolnjujejo vrzel med bliščem mainstreama in intimo podzemlja. KOIKOI nase
opozarjajo s sodobnim transžanrskim izrazom na vozlišču avtohtone glasbene dediščine, sodobnih zahodnih trendov in ljudskih tradicij.
Sponzor dogodka je Elektrina.

PONEDELJEK, 8. 8.

freekind. (Hrvaška, Slovenija) // 5 EUR *
regionalni neo-soul
freekind. pišeta novo poglavje regionalnega neo-soula, ki opazno štrli iz
povprečja in pri katerem poslušalci zlahka zastrižejo z ušesi. Zasedbo v
mednarodni sestavi hrvaške pianistke in vokalistke Sare Ester Gerdelj ter
slovenske bobnarke Nine Korošak Serčič vodi kreativna filozofija »bodi
svoboden, bodi prijazen«. Njuna tehtna besedila z močnimi sporočili zaživijo na krilih ritmov in melodij soula, R&B-ja in jazza.

ČETRTEK, 11. 8.

Vazz // 10 EUR *
plesna bomba, ki se je ne splača zamuditi
Vsestranski ljubljanski umetnik Mark Jacob Cavazza aka Vazz je v glasbenih vodah že od zgodnjega otroštva, ko je svojo strast do rapa odkril s
pomočjo pisanja poezije. S hitrim in kvalitetnim razvojem glasbene produkcije in suverenega tekstopisja se Vazz nedvomno uvršča med vodilne
obraze nove reperske generacije. Za piko na i je njegov nastop v živo začinjen z osvežilno energijo basista Petra Smrdela in bobnarja Žige Smrdela.
Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

SOBOTA, 6. 8.

Pantaloons
brezkompromisni tenor saksofon, bobni in suzafon
Pantaloons trio, ki pod tem nenavadnim imenom združuje tri »pantalone«
oziroma »spotikave nerodneže«, kot si sami pravijo, se je z glasbenimi melodijami in ritmi sprva poigraval v obliki jam session-ov, njihova avtorska
glasba pa je svoje mesto kasneje našla v elektronski plesni glasbi, začinjeni s prepihanimi ritmi jazza, funka, breakbeata, dubstepa in še česa.
Sponzor dogodka je Jata Emona.
NEDELJA, 7. 8.

Jure Pukl »Broken Circles« feat. Amaya – Maja Keuc
// 10 EUR *
jazz highlight
Jure Pukl, velenjski saksofonist in komponist, s svojim enajstim albumom,
naslovljenim Broken Circles, opozarja na družbeno-politično in okoljsko, a tudi gospodarsko problematiko sodobne zahodne družbe. Album
pooseblja misel, da do boljšega jutri in harmonsko polne ter melodično
dodelane, a obenem dovolj odprte glasbe, lahko privedeta le medsebojno
zaupanje in skupno prizadevanje za isti cilj.

TOREK, 9. 8.

Hamo & Tribute 2 Love // 15 EUR *
kjer se igra lubezen
Leto 2022 je posebno leto – leto lubezni. Hamo & Tribute 2 Love lubezen
nosijo že v svojem imenu, v svoji glasbi pa nežna iskanja tega tako poznanega, a hkrati tako izmuzljivega in zapletenega čustva, mešajo s strastjo,
večnim rockom in bluesom. Prepričljivi, iskreni, energični, čustveni in
dinamični koncerti so eden od ključnih adutov zasedbe, ki nedvomno
sodi v prve vrste slovenske rock glasbe.
Sponzor dogodka je LepTon.
SREDA, 10. 8.

Shining (Norveška) // 15 EUR *

PETEK, 12. 8. // 22.00

jazz-metal poslastica s severa
Neverjeten, plodovit in instinktivno uporniški Jørgen Munkeby je edinstvena ustvarjalna sila, ki stoji za norveškimi legendarnimi jazz-metalskimi bojevniki Shining. Neustavljiva mešanica čudnih rifov, kričečega saksofona
in globoko progresivnih zvočnih idej jih je uveljavila kot glavno silo v svetu

nadžanrsko sodelovanje s festivalom Sonica
Lieve je dolgo pričakovana druga plošča britanskega producenta elektronske glasbe Holy Other. Z uporabo akustike observatorija Bidston na

Holy Other (Združeno Kraljestvo) + Pedro Maia
(Portugalska) // 10 EUR *
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otoku Wirral v Angliji – jamske kleti in geometrijsko popolne lesene kupole
– je Holy Other posnel in ponovno vzorčil material, ki je postal temeljna
podlaga albuma. S cenjenim eksperimentalnim filmarjem Pedrom Maio
ga bosta prepletla v omamno zvočno vizualno podobo.
Sponzor dogodka je Nektar Natura.

SOBOTA, 13. 8.

Repetitor (Srbija) // 10 EUR *
nad nas se bo zgrnil zvočni zid visoke napetosti
Beograjski trio je oblikoval prepoznaven zvok, v katerem združuje energični
rock’n’roll, post-punk in še marsikaj vmes. Na eni strani težko kontrolirani
Boris psihotično reže žile na kitari in punkovsko razcefrane akorde sprevrača v orkanske, težaške rife. Na drugi strani je igriva in poskočna Ana-Marija, ki zlita z basom kuha postpunkovski balzam. Pokonci vse skupaj
drži neukrotljiva žival za bobni Milena, ki bridko mlati kot na sodni dan.
Sponzor dogodka je Komunalno podjetje Kamnik.

Večerni oder

NEDELJA, 7. 8.

Zhlehtet // 10 EUR *
kozmični jazz
Zhlehtet je glasbeni kolektiv, ki deluje pod vodstvom Roka Zalokarja.
Pojavlja se v različnih formatih in združuje unikatni spoj akustičnega in
elektronskega zvoka. S koreninami v tradiciji spiritualnega jazza ostaja
zvest sporočilu trenutka in medsebojnemu razumevanju.

vsak dan ob 22.00 v Kreativni četrti Barutana

* Vstopnina velja tudi za koncert na Barutanskem
odru, ki poteka na isti dan. Prodaja vstopnic na
www.mojekarte.si in na prodajnih mestih v sistemu
mojekarte.si.

ČETRTEK, 11. 8.

SBO // 10 EUR *
Les Enfants Terribles domače trap scene
Čudaškost in odtujenost sta stigmi, ki jih je SBO zadobil kot avantgarda
ljubljanske trap mladeži že v samem začetku. Njihova brezkompromisna
pojavnost in neobčutljiva izraznost sta odmevali kot basovski pank za
internet generacijo. Pod psevdonimom SBO se skriva izvirno ime benda
– SMRT BOGA IN OTROK – ki je na naši sceni odjeknil skupaj z globalno
popularizacijo trapa.
Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

PONEDELJEK, 8. 8.

Eleutheria (Nizozemska, Slovenija) // 5 EUR *

PETEK, 5. 8.

Moveknowledgement
brezčasna slovenska psihadelija
Ena avtorsko najbolj izstopajočih, kritiško cenjenih in slogovno kameleonskih rock zasedb je en sam niz vznemirljivih žanrskih permutacij in zvočnih
eksperimentov. V zadnjih letih je zasedba ubrala nove žanrske smernice,
spremenila vlogo vokalov v svojih komadih in konkretno nadgradila svoj
zvok. Njihov novi studijski album Lying Cobra se ponaša s svojstvenim retro
karakterjem, kar je posledica rabe tehnoloških inovacij hipijevske dobe.
Sponzor dogodka je Elektrina.

rotterdamsko-kamniška naveza
V Rotterdamu delujoč jazz kvartet je avtorski projekt Teje Poljanšek. Z
inspiracijo v modernem jazzu, kot tudi pop, folk in kantavtorski glasbi,
glasbeniki eksperimentirajo z zahtevnejšimi ritmičnimi in harmonskimi
elementi ter iščejo načine, kako to integrirati v naraven in organski zvok.
Z velikim poudarkom na besedilih in sporočilnosti pesmi vsi člani skupine
igrajo enakovredno vlogo, dinamične kompozicije in zanimiva interpretacija pa pripomoreta k iskrenosti in svežini skupine.

PETEK, 12. 8. // 20.30

Nemeček (Hrvaška) // 10 EUR *
balkanski zid zvoka, ki ga ustvarja nekaj nepridipravov
Nemeček nam predstavlja hipnotično in hrupno rockersko interpretacijo
ljudske glasbe z intenzivnim in atmosferičnim karakterjem. S pomočjo
slavonskih tamburic in novodobne magije bend gradi monumentalne
balkanske zvočne zidove, ki spominjajo na davne čase, a hkrati namigujejo
na prihodnost. Fantje so lani izdali album Prokletije, psihedelično posvetilo
kulturni dediščini tega dela Evrope skozi filter hrupa.
Sponzor dogodka je Nektar Natura.

SOBOTA, 6. 8.

KM22: BibliBan in Masaž

letošnji klubski maratonci
Ekipa z dijaškimi emši morda še ni legalen obiskovalec poznonočnih
glasbenih beznic, a z dušo starih rockerjev in punkovsko mentaliteto so
BibliBan kot nalašč za tamkajšnji kaos.
Popovci Masaž, ki jim brez indieja živeti ni, ustvarjajo zvočne črvičke, lačne
spevnih melodij. Čeprav se ti bliskovito zarijejo v misli, je življenje z njimi
simbiotično, iz njega pa vznika pozornost vzbujajoč groove.
Sponzor dogodka je Jata Emona.

TOREK, 9. 8.

Kokosy // 15 EUR *
mladi upi novega vala domačih zasedb
4-dimenzionalno bitje pretežno glasbene nature.
Sponzor dogodka je LepTon.
SOBOTA, 13. 8.
SREDA, 10. 8.

Haiku Garden // 10 EUR *

surova in neprekuhana glasba
Mlad in vsestransko nadarjen umetnik Samuel Blues preigrava avtorske
pesmi, delta-blues, grunge in težje ritme. Velja za enega najbolj virtuoznih,
izvirnih in nadarjenih glasbenikov v mlajših vrstah slovenske glasbene
scene. Na odru ima prezenco, z nogo pa tolče po doma narejenem glasbilu.
Sponzor dogodka je Petrol.

pionirji slovenskega shoegaze-a
Ljubljanski shoegaze / neopsihedelični bend igra glasno in hrupno kitarsko glasbo s primesmi popa, v živo pa jih podprejo še sanjave vizualije.
Na novem, težko pričakovanem drugem albumu Loose Contacts / Tense
Present, s hitrejšimi ritmi in intenzivnejšo zvočno podobo Haiku Garden
še bolj suvereno spajajo vplive shoegaza, postpunka, krautrocka in noisa.
Sponzor dogodka je Komunalno podjetje Kamnik.

Samuel Blues // 15 EUR *
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Otroški oder
vsak dan ob 18.00 na Glavnem trgu

Vstop na vse dogodke Otroškega odra je prost!
Tudi letos bomo Kamfest začenjali s programom za otroke. Različni izvajalci bodo vsak po svoje uporabili arhitekturo Glavnega
trga. Nekateri na odru, drugi na cesti, morda celo v zraku.
Naj na tem mestu omenimo, da bo del programa za otroke letos
tudi na Duplici, ob Osnovni šoli Marije Vere, ki se je prijazno odzvala predlogu Ivana Mitrevskega, znanega kamniškega ilustratorja in striparja, da tri festivalske dneve zaporedoma gosti del
kamfestovskega programa. Tam bo tudi Knjižnica pod krošnjami,
na Glavnem trgu pa, seveda, tako kot vsako leto do sedaj, knjižnica Franceta Balantiča z bralnim kotičkom.

PONEDELJEK, 8. 8.

Kud Ljud: Kako je nastal svet
predstava za 7+
Otroci postavljajo sto in sto vprašanj, na katera ni mogoče enoznačno
odgovoriti. Predstava govori o nastanku in koncu sveta, o pisanih izvornih
mitih različnih kultur in o možnostih ekološke katastrofe, ki jo povzroča
sodobno človeštvo. Na pot skozi svetovno zakladnico zgodb nas bo popeljala Tetka Zemlja, ki pa je v zadnjih 100 letih hudo zbolela in potrebuje
našo pomoč.

ČETRTEK, 11. 8.

Camilo Acosta Mendoza (Kolumbija): Cirkus Clamyo
klovnska predstava
Clamyo je izkušen klovn, ki povsod, kamor pride, manifestira ljubezen
do življenja in veselje. Ne pričakujte, da bo napihoval balone, ampak se
pripravite na nenavadno, živahno in zabavno intervencijo, ki bo razmigala
vaše telo in srce.
Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

PETEK, 5. 8.

Zavod Bufeto: Mini cirkus Bufeto
klovnska predstava
Klovn in klovnesa skozi skupne dogodivščine spletata zabaven odnos, v
katerem se skupaj igrata, ustvarjata in podajata v nepozabne izkušnje. Pri
tem tekmujeta, si nagajata, sodelujeta, si pomagata. Na koncu ugotovita,
da je najpomembnejše prijateljstvo.
Sponzor dogodka je Elektrina.

TOREK, 9. 8.

FRU-FRU: Pikec Ježek in Gasilko Jež
predstava za 4+
Gasilko Jež je neustrašni in prijazni gasilec, ki v gozdu pomaga in rešuje
male gozdne prebivalce, ki se včasih tudi po svoji krivdi znajdejo v težavah. Lutkovna predstava je nastala v sodelovanju z Upravo RS za zaščito
in reševanje.
Sponzor dogodka je LepTon.

PETEK, 12. 8.

KUD Kiks: Didl Dadl Dum
improvizirana predstava
Ste danes zjutraj jedli ribo ali kruh z maslom? Je vaša najljubša žival dinozaver ali kuščar ali pa imate raje rastline? Ste danes že srečali najljubšega
sladoledarja in prijatelju kupili eno lončnico? Vse to je lahko ena sama
gledališka predstava, ki jo bomo pripravili po vaši želji.
Sponzor dogodka je Nektar Natura.

SOBOTA, 6. 8.

Luka Ovsec: Lukavi Luka in Šmentane muhe
koncert
Lukavi Luka je brezkompromisen in neskončno simpatičen glasbenik,
ki bo Glavni trg povezal tudi z etno glasbenim izročilom. Lukavi Luka in
Šmentane muhe je zasedba, sestavljena iz dveh delov: en del je Luka s
tamburico, drugi so dekleta, ki slišijo tudi na ime »Muhe« (vezano na njihov
rock band Jar of Flies). Vsi člani se nahajajo na skrajnem severu Notranjske,
med Logatcem in Žirmi, vmes so samo še Rovte.
Sponzor dogodka je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

SREDA, 10. 8.

Sam Sebastian: Cirkus Hokus Pokus
interaktivna čarovniška predstava
Otroška čarovniška predstava skozi potovanje po čarobnem domišljijskem svetu, polnem neverjetnih čarovnij in smešnih komičnih zapletov,
premišljeno spodbuja otrokovo aktivno opazovanje in odzivanje, domišljijo, sodelovanje, logično kognitivno razmišljanje in javno nastopanje.
Sponzor dogodka je Petrol.

SOBOTA, 13. 8.

Plesni klub Šinšin: Šola za nerodne
plesno cirkuška predstava
Moto: sprejmemo vsakega.
Imate dve dolgi roki ali morda kratke noge? So vaši prsti debeli in vaš nos
premajhen za vaš obraz? Imate štrleča ušesa in eno rebro premalo? Potem ste morda pravi za našo šolo. V šolo za nerodne sprejemamo enkrat
letno. Pogoj so opravljeni sprejemni izpiti pod budnim očesom velikega
mojstra koordinacije in slanih šal. V šoli vas spremenimo v delujočega
člana te družbe. Prepričaj se na lastna čutila. Vpis možen do zapolnitve
mest. Najuspešnejša plesna šola za zaključek Kamfesta pripravlja pravo
špektakelsko presenečenje.
Sponzor dogodka je Komunalno podjetje Kamnik.

nedelja, 14. 8.
sreda, 10. 8.

NEDELJA, 7. 8.

Teater Cizamo: Pazi, kaktusss!
klovnska predstava za 3+
Gaber je simpatičen klovn v prevelikih hlačah in preraslih čevljih. Povsod
je rad najboljši, še rajši se s tem pohvali. Tudi večkrat v enem stavku, pa
če je potrebno ali ne. Hkrati je Gaber navdušen in strasten vzgojitelj kaktusov. Že prejšnje leto je zmagal na svetovnem, no, khm, pravzaprav na
šolskem tekmovanju za najlepši cvetoči kaktus. Mu bo uspelo tudi letos?

Seniorski večer s Predicami in Tomažem
Plahutnikom, nepričakovanimi gosti, s petjem in
plesom in dobro voljo

 ob 19.30, vrt Kavarne Veronika
Pobuda za ta večer je prišla od vodje Predic, gospe Angelce. Da
rabimo ena taka fina druženja s petjem in plesom, ki se sicer včasih
zgodijo spontano, a življenje teče prehitro, da bi čakali na
takšna naključja. Zato pa imamo Kamfest. Tudi zato.
Vabilo velja za vse!

RAK: Astronomsko opazovanje

 ob 19.00 na travniku pri muzejskih kaščah ob
gradu Zaprice
RAK – Raziskovalno Astronomski Krožek Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra skupaj s kamniškimi astronomi vabi na poletno
opazovanje nočnega neba. Najbolj zgodnji si bomo še pred zaidom
Sonca morda lahko ogledali izbruh s površine naše zvezde in pege.
Kmalu po zaidu Sonca se bo na vzhodni strani neba že pokazal Saturn z znamenitimi »prstani«, kako uro kasneje pa še Jupiter s svojimi
štirimi največjimi, Galilejevimi, lunami.
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Kino Kamfest

DDV program
vsak dan na različnih lokacijah

od 7. do 11. avgusta ob 21.00 v samostanu Mekinje
Vstop na vse dogodke Kino Kamfesta je prost!

Izjemno sodelovanje z Mestnim kinom Domžale nadaljujemo tudi
letos. Tako kot že nekaj let zapored bomo veliko projekcijsko
platno postavili sredi enega najaktualnejših prizorišč v Kamniku
– v samostanu Mekinje. Skrbno izbran program in prijeten ambient sta velika razloga, da greste v kino. A naj vas prijetne večerne
temperature ne zavedejo – izkušnje so pokazale, da je obvezna
oprema kamfestovskega kino gledalca tudi lahkotnejša jopica,
če pa se ponovijo festivalske temperature iz leta 2005, pa tudi
bunda.

Vstop na vse dogodke DDV programa je prost!

Dogodki z dodano vrednostjo so vsako leto gibalo razvoja festivala. Tako imenovani DDV dogodki se zgodijo na različnih, tudi
nepričakovanih mestih. Presenetijo, hkrati pa pokažejo, kaj vse
lahko v Kamniku in okolici še izkoristimo, ko govorimo o uporabi
javnega prostora. V tem programu letos najdete tri otvoritve,
sodobno plesno predstavo, sodobno ulično predstavo, adrenalinski šport za 23. stoletje, program za angažirane mlade Evropejke in Evropejce ter energijsko bogato pevsko šolo.

TOREK, 9. 8.

Belfast
drama
Belfast / režija: Kenneth Branagh / scenarij: Kenneth Branagh / igrajo:
Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan
/ 2021, Velika Britanija / 97'
Belfast, 15. avgust 1969. Devetletni Buddy na lastni koži doživlja naraščajoče nasilje in nevarnost sektaškega konflikta. Ko se okoli njegove
nekoč mirne delavske soseske širijo naraščajoči nemiri, Buddy po svojih
najboljših močeh poskuša razumeti dogajanje – navsezadnje mora biti
nekdo odgovoren za to, da so ljudje prisiljeni bežati s svojih domov.
Sponzor dogodka je LepTon.

PETEK, 5. 8.

Bojan Mijatović: Animals and Friends/Živali in
prijatelji
NEDELJA, 7. 8.

Morena

drama, triler
Murina / režija: Antoneta Alamat Kusijanović / scenarij: Antoneta Alamat
Kusijanović, Frank Graziano / igrajo: Gracija Filipović, Danica Curcić, Leon
Lučev / 2021, Hrvaška, Slovenija, Brazilija, ZDA / 92'
Napeti odnos med šestnajstletno Julijo in avtoritarnim očetom Antem se
začne krhati, ko na njihov dom na jadranskem otoku prispe stari družinski
prijatelj Havier. Medtem ko se njen oče trudi, da bi dosegel poslovni dogovor, se premožni in karizmatični gost Juliji vedno bolj odpira in vzbuja
njen upor do staršev.

SREDA, 10. 8.

Vesolje med nami
mladinski film
režija: Rahela Jagrič Pirc / scenarij: Rahela Jagrič Pirc, Darja Medič / igrajo:
Kolja Chilima Budišin, Ivo Barišič, Manca Dorrer / 2022, Slovenija / 100'
/ v slovenščini, 10+
14-letni Kanadčan Tobi z mamo Kristino za poletne počitnice pripotuje
na obisk v Slovenijo, k babici Gizeli. Tobi ni navdušen nad idejo, da bo počitnice preživel v tuji deželi, in slaba volja se stopnjuje, ko se prvič sreča s
predsodki lokalnih otrok. Edino svetlo točko mu predstavlja Tjaša, ki ga s
svojo pustolovsko naravo zelo privlači.
Sponzor dogodka je Petrol.

otvoritev razstave
 ob 19.30 ob zidu Kreativne četrti Barutana
Stari barutanski zid je kot nalašč za velike fotografije. Tokrat ga bomo
uporabili v ta namen že četrtič. Letošnji gostujoči fotograf je Bojan Mijatović, ki je v ta namen naredil izbor svojih fotografij iz različnih ciklov, ki
pa so povezani s svojevrstno rdečo nitjo.
Bojan Mijatović je multidisciplinarni umetnik mlajše generacije, ki trenutno študira na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani. Po izobrazbi je fotograf in že v času njegovega študija na Visoki šoli za storitve je bilo mogoče zaznati prevladujoče likovne
posege v kompozicijo, zato premik na področje slikarstva navsezadnje
ni nenavaden.
»... Fotografija je eden hitrejših medijev, kar se tiče proizvajanja novih
podob, ki nastajajo premišljeno ali nepremišljeno. Te se skozi čas kopičijo
in počasi postajajo težko sledljive, morda zaradi nesmisla ali pa duha, v
katerem živimo. Lahko bi rekli, da so višek podob ali informacij. Animals
and friends je serija, kjer se sreča ravno ta višek, kjer se združijo/družijo
podobe živali. Kljub različni vrsti živalskosti mirno komunicirajo druga
ob drugi.«
Sponzor dogodka je Elektrina.

PONEDELJEK, 8. 8.

Pravi moški

romantična komedija
Ich bin dein Mensch / režija: Maria Schrader / scenarij: Jan Schomburg,
Maria Schrader / igrajo: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller / 2021,
Nemčija / 105'
Alma je znanstvenica, zaposlena v slovitem Pergamonskem muzeju v
Berlinu. Da bi si zagotovila finančna sredstva za svoje raziskave, privoli v
sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne bo morala sobivati
s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v Alminega
idealnega partnerja.
od petka, 5. 8., do sobote, 13. 8.

sejem Diversity – express yourself

 med 17.00 in 23.00 v središču Kamnika
blizu Glavnega trga
Vsako leto se sredi Kamnika v času Kamfesta pojavijo čisto posebne
stojnice in čisto posebni prodajalci. Gre za sejem unikatnih izdelkov,
ki že vrsto let vsebinsko dopolnjujejo festivalski program. Vabimo
vas, da se sprehodite med njimi, se pogovorite s kreatorji, umetniki in
obrtniki in morda odnesete domov čisto poseben spomin na ta večer.

SOBOTA, 6. 8.

ČETRTEK, 11. 8.

Prasica, slabšalni izraz za žensko
alter komedija
režija: Tijana Zinajić / scenarij: Iza Strehar / igrajo: Liza Marijina, Tosja
Flaker Berce, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Lea Cok / 2021, Slovenija
/ 90' / v slovenščini, 15+
Mlada slikarka Eva kadi, pije, žura, se priložnostno drogira in ne najde
navdiha za slikanje. Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, najboljša
prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila, vrh vsega pa
ji že tri mesece zaostaja menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način
življenja in po pomoč se obrne na spletni brskalnik.
Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

Evropsko leto mladih v Kamniku: Zelena točka
Evrope prihodnosti
interaktivna stojnica
 ob 18.00 v Kreativni četrti Barutana
Znaš pokazati »okoljska politika«? Če sprejmeš izziv, obišči Zeleno točko
evropskega leta mladih na Kamfestu, ki prinaša informacije o politikah
Evropske unije za sledenje evropskim ciljem mladih in delavnice na temo
trajnostnih usmeritev v zeleno prihodnost Evropske unije. Na interaktiven
in zabaven način razpravljaj o okoljskih temah in se ozaveščaj o vzrokih,
posledicah in rešitvah okoljske krize. Vse to na Zeleni točki Evrope prihodnosti, ki jo v evropskem letu mladih v Kamniku postavlja Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa.
Sponzor dogodka je Jata Emona.

STREAMWALK
Gledališče Ane Monro v sodelovanju z ARNES – Akademsko in raziskovalno mrežo
Slovenije
Neposredni spletni prenos živih dogodkov v javnem prostoru na inovativni večkanalni platformi SIMS 2.5
(https://sims.anamonro.si), presega zgolj ogled teh ter omogoča sprehod po prizorišču in doživetje oziroma
utrip celotnega dogajanja – na daljavo!
SIMS 2.0 (sinhroni interaktivni multi stream) je inovativen format neposrednega spletnega prenosa, ki
omogoča ogled dogodka (tudi za nazaj oziroma s časovnim zamikom) skozi 4 različne perspektive in igrivo
izkušnjo menjavanja teh, zato ponuja drugačno, privlačno in edinstveno doživetje, ki ga lahko (so)ustvarite
sami, in zato morda celo presega ogled v živo.
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TOREK, 9. 8.

Patricija Crnkovič, Tjaša Bucik: VERT

ČETRTEK, 11. 8.

NEDELJA, 7. 8.

varietejska predstava
 ob 19.30 v Keršmančevem parku
Če obiščete park, ko se dan začne prevešati v večer, lahko naletite na
najbolj skrivnostne sprehajalce. Ti ga ob somraku napolnijo s svojimi zanimivi pojavami, spomini in željami. Če ostanete do teme, se lahko prepustite prepletu njihovih življenj in se potopite v njihov notranji svet, njihove
strahove, sanje in upe.
Sanje uličarjev so varietejska predstava z larvalnimi maskami. Preproste
polne gledališke maske prinašajo svojevrstno, sanjsko estetiko.

plesna miniatura
 ob 19.30 na Glavnem odru Doma kulture Kamnik
V plesni miniaturi VERT se avtorici osredotočata na introvertiranost in
ekstravertiranost, kot nasprotna pola prejemanja impulzov. Zanima ju,
kako posameznik sprejema in procesira impulze – ne glede na to, ali prihajajo iz notranjega sveta ali zunanjih dražljajev. Na odru nevtralizirata
razkorak med resnostjo teme in kočljivimi vsakodnevnimi situacijami in
z miselnostjo »objektivnega opazovanja« raziskujeta idejo ekstrovertiranosti in introvertiranosti onkraj družbenih standardov.
Sponzor dogodka je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

tradicionalni tek dvojic
 ob 19.30 v Samčevem predoru
Unikatna športna panoga je nastala kot odziv tehnične ekipe festivala
Kamfest na nenehno prenašanje glasbene opreme na Mali grad in nazaj.
Dvojice, ki v sebi združujejo vzdržljivost pravih gorskih tekačev in hkrati
utopično vznesenost kitaristov, se ob poljubni taktiki borijo za bogate
nagrade.
* feršterker je ponarodel izraz za kitarski ojačevalec.
Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Klubom gorskih tekačev
Papež. Sponzor dogodka je Študentski klub Kamnik.

Globus Hystericus: Sanje uličarjev

PONEDELJEK, 8. 8.

PETEK, 12. 8.

Tadej Droljc: Dinner with Hyperobject/Večerja s
hiperobjektom
avdiovizualna inštalacija
 ob 19.30 v samostanu Mekinje
Za ustvarjanje Tadeja Droljca so značilni sodobni umetniški pristopi na
presečišču elektronske glasbe, računalniško generiranih avdiovizualnih
kompozicij in drugih oblik intermedijske umetnosti. Je eden najvidnejših
slovenskih ustvarjalcev na tem področju. Pričujoči projekt je nastajal v
posebni sobi samostana Mekinje, kamor se, po izjemno uspešni predstavitvi projekta v Novem mestu, vrača. Tudi zaradi nadaljnjega raziskovanja.
»… Podobno kot pri teoriji aerodinamike, kjer sta letalo in ptič dve hardver
implementaciji iste teorije, je pred nami umetniški objekt, ki opozarja, da
kreativnost, misel, jezik in/ali inteligenca niso kategorije, ki bi bile ekskluzivno v domeni človeka. Hiperobjekt je del nove splošnosti, v katero mora
zamejeno polje človeka šele dodobra vstopiti.« (Maks Valenčič)

Neža Drobnič Bogataj: Šola petja Glas srca

SREDA, 10. 8.

Dušan Letnar: APN!
otvoritev razstave fotografij
 ob 19.30 v Foto klubu Kamnik
Serija fotografij APN! prikazuje potek tradicionalnega žganja apna v Spodnjih Stranjah. Poleg tega, da je serija fotografij pomemben in zanimiv
dokument časa, saj je bilo žganje apna v Kamniku razširjeno in je prinašalo
dobiček številnim družinam, je tudi estetsko zanimiva, ker se s to razstavo
nadaljuje raziskovanje in razvoj etnografske fotografije.
Dušan Letnar, eden najaktivnejših članov Foto kluba Kamnik, večino časa
posveča analogni fotografiji. Zadnja leta je v njegovem fokusu beleženje
izginjajoče industrijske dediščine ter pestre etnografske zapuščine. Ostaja
tudi vnet kronist kamniškega vsakdana.
Razstava bo na ogled od 10. do 14. avgusta 2022 med 17. in 21. uro.
Sponzor dogodka je Petrol.

sobota, 6. 8.

od nedelje, 7. 8., do torka, 9. 8.

 ob 18.00 v Kreativni četrti Barutana
Čas je za avgustovsko izmenjevalnico oblačil, ki se tokrat seli
v Kreativno četrt Barutana! Ste že bili na izmenjevalnici oblačil?
Imate doma kakšna oblačila, ki jih ne uporabljate več, in ne veste,
kaj bi z njimi? Naložite jih v torbo in jih v soboto, 6. avgusta 2022,
med 18. in 20. uro izmenjajte za druga. Izmenjevalnica deluje po
različnih principih: »prinesi oblačila–odnesi oblačila« ali »samo
prinesi oblačila« ali »samo odnesi oblačila«.
Dogodek pripravljamo v sodelovanju z Mladinskim centrom
Kotlovnica, sponzor dogodka je Petrol.

 med 17. in 20. uro na igrišču ob Osnovni šoli
Marije Vere
Že drugič v zgodovini festivala se Kamfest odpravlja
na Duplico, to veliko in izjemno zanimivo kamniško
krajevno skupnost. Tokrat kar za tri dni. Pod vodstvom znanega kamniškega ilustratorja in striparja
Ivana Mitrevskega bomo vsak dan ob 18. uri pripravili
striparske delavnice, nastopali pa bodo tudi različni
glasbeni in pripovedovalski gostje. Vsak dan bo med
17. in 20. uro odprta tudi Knjižnica pod krošnjami.

Izmenjevalnica oblačil

Tek s feršterkerjem* na Mali grad

pevski nastop
 ob 19.30 na dvorišču rojstne hiše Rudolfa Maistra
Namen šole petja Glas srca, ki jo v Kamniku že od leta 2015 vodi pevka Neža
Bogataj, je sproščeno pevsko izražanje in odkrivanje svojega lastnega
pevskega izraza. Na festivalu Kamfest bodo nastopili mladostniki in odrasli
solopevci ter solopevke, ki bodo izvedli priredbe pesmi različnih glasbenih
stilov. Ob klavirski in kitarski spremljavi bodo nastopili Trina Jakše, Ana
Rak, Vid Bogataj, Tina Pogačar, Marina Koželj, Kaja Grčar ter Miha Molka.
Sponzor dogodka je Nektar Natura.

Kamfest na Duplici

SOBOTA, 13. 8.

Mosquito Teater: Majdina večerna šola – Prepletanja

 ob 19.30 v Samčevem predoru
Majda iz Mengša je agresivna mirovnica, ki že od leta 2018 opozarja mimoidoče slušatelje njene večerne šole, da je mir izjemno pomembna vrednota, ki jo kaj lahko izgubimo. In mar niso zadnja leta najboljši dokaz za
to? S Prepletanji, ki so bila v Samčevem predoru prvič izvedena letos na
slovenski kulturni dan, Majda tke povezave med ljudmi. Da ne bomo sami.
Sponzor dogodka je Komunalno podjetje Kamnik.
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Zanimivosti

Zgodba o svobodi

Ogled dobrih praks
za razvoj podjetništva

Kaj bi se zgodilo, če bi v družbi nenadoma ugasnili internet in ostala omrežja, se v svojem knjižnem
prvencu z naslovom NePovezani sprašuje Samo Trtnik, ki je z izdajo knjige uresničil svojo dolgoletno
željo. Knjigo, od katere bralec kar ne more vstati, bo jeseni predstavil tudi v kamniški knjižnici.

Razvojni center Srca Slovenije se je v dodatnem
letu aktivnosti projekta TRINNO, za ublažitev
učinkov epidemije covida-19 na mikro, mala in
srednje velika podjetja, udeležil študijskega
obiska v Barceloni.

Jasna Paladin
Kamnik – Samo Trtnik, ro
jeni Kamničan in novinar
po izobrazbi, sam zase pra
vi, da že od otroštva obožuje
dobre zgodbe – pa naj bo to
na papirju, odru ali film
skem traku.
Zgodbe – takrat povsem re
alistične iz političnega do
gajanja – je kot novinar in
urednik pri enem od naših
večjih časnikov vrsto let pi
sal tudi sam, a poklicna
pot ga je z leti popeljala iz
ven novinarstva. Mnogi
Kamničani se še spomnijo
njegovega dela na takrat
nem Zavodu za turizem,
šport in kulturo Kamnik,
za odnose z javnostmi pa
je sedaj zadolžen pri eni od
naših večjih nacionalnih
institucij, kjer prostora za
kreativnost in odstopanja
ni prav veliko.

Anamarija Fortuna

Iz eksperimenta je
nastala knjiga
Samo Trtnik s svojim knjižnim prvencem / Foto: Jasna Paladin
»S tehnologijo sem v tes
nem stiku že od nekdaj –
poznam vsa družbena
omrežja, sledim najnovej
šim pametnim telefonom,
tudi moja banka je zgolj
spletna … Ravno toliko sem
tehnološki navdušenec, da
se hkrati dobro zavedam,
kakšne pasti nam vse to pri
naša. Zelo se strinjam z izre
kom: 'Če ne plačaš za pro
dukt, si produkt ti sam.'

inštiridesetletnik, ki o teh
pasteh uči tudi svoja mlado
letna otroka.

Napeta zgodba z
dvoumnim koncem
Zgodba v knjigi NePovezani,
ki nosi pomenljivi podnaslov
Zgodba o svobodi, govori o
treh karakterno popolnoma
različnih glavnih junakih, ki
se vsak na svoj način znajde
jo v kritičnih situacijah, med

Odlomek iz knjige: Jaz mislim, da je družba v
dobo individualizma zašla tisti trenutek, ko je
prednja kamera na mobilnem telefonu postala
pomembnejša od zadnje. V tistem trenutku, ko
se je na spletu pojavil prvi selfi. Takrat sem v
ospredje stopil jaz, kot oseba, zatem pa se je
stopnjevalo. Vedno pogosteje smo hoteli svet
prilagoditi sebi. Vse je moralo biti točno takrat,
ko si jaz to želim, in izključno to, kar si želim,
čeprav mogoče niti nisem vedel, da si želim.
Nisem hotel gledati filma takrat, ko je
televizijska mreža presodila, da bi ga gledal,
ampak takrat, ko imam jaz čas, in tisti film, ki
bi ga jaz gledal. Pojavil se je video na zahtevo.
Enako za televizijske oddaje – časovni zamik.
Radijske oddaje – podcast. Glasba – Spotify,
YouTube. Knjige – Kindle … Vse samo takoj in
sedaj, ko jaz hočem.

Močno sporočilo: Pazimo
na pasti
Ker velja za velikega tehno
loškega navdušenca, se je v
svojem knjižnem prvencu
posvetil temi, s katero smo
vsak dan tesno povezani
prav vsi, zelo redki pa se za
vedajo, kako zelo nam to
krati našo svobodo – inter
net. Zgodbe se je zato lotil
na družbeno kritičen način.

Večina se ne zaveda, da smo
z odvisnostjo od interneta
kot družba močno zabredli.
In s to knjigo sem bralcem
želel sporočiti prav to, da se
moramo teh pasti zavedati.
Tako daleč smo zabredli z
vso to tehnologijo, da gremo
– po mojem mnenju – že
zelo težko nazaj,« pravi dva

tem ko se svet okoli njih dra
stično spreminja in sprevrača
v nasilje. Internet namreč
niso le družabna omrežja,
ampak tudi televizijski pro
gram, radijske novice, mobil
ni telefoni, bankomati in dvi
govanje gotovine na bankah,
tiskanje časopisov, plačila z
bančnimi karticami in mno

go drugega, kar se nam v na
šem vsakdanu danes zdi tako
samoumevno.
»Vse situacije, ki sem jih opi
soval v knjigi, sem si prej
zelo slikovito predstavljal.
Sam sem namreč zelo vizua
len tip človeka, imam zelo
močno slikovito domišljijo.
Prav tako sem se zelo poglo
bil v vse tri glavne like, v nji
hovo doživljanje. Pri tem mi
je precej pomagala tudi situa
cija z epidemijo, ki je jasno
pokazala, kaj dejansko ljudje
smo. Radi rečemo, kako soli
darni smo, a v kritičnih situa
cijah se pokaže, da je človek
velik individualist. Zato tudi
podnaslov Zgodba o svobodi.
Koliko svobode imamo, je
namreč odvisno od družbe
kot celote, ne vsakega posa
meznika,« obrazloži občutek,
zakaj bralca zgodba tako
posrka vase.
Konec je namenoma dvou
men – se družba še lahko
vrne na stare tirnice? Smo se
sploh česa naučili?

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta
Kamnik – Zavod za gozdove Slovenije vabi na javno razgrnitev in javno obravnavo območnega gozdnogospodarskega
in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje in pripadajočih okoljskih poročil. Območje občine Kamnik je zajeto
v lovsko upravljavskem načrtu, ki je tudi predmet javne
razgrnitve. Ta traja od 26. julija do 2. septembra. J. P.

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

Knjiga je nastajala
leto dni
Priznava, da mu je novinar
stvo dalo veliko dragocenih
izkušenj, potrebnih za opa
zovanje sveta in pisanje
samo.
Sama knjiga je nastajala leto
dni, pol leta je besedilo nato
pilil do končne oblike, še
leto dni pa iskal založnika.
Našel ga je v založbi Primus,
ki mu je knjigo izdala v sklo
pu zbirke Avtorji. Na knji
žne police so jo poslali julija,
predvidoma oktobra pa jo bo
Samo Trtnik predstavil tudi
bralcem v Knjižnici Franceta
Balantiča Kamnik.

www.gorenjskiglas.si

Prav zato je svojo bujno do
mišljijo želel izkoristiti za
pisanje zgodb – pravzaprav
prave knjige, ki je začela na
stajati ob začetku negotove
ga obdobja epidemije koro
navirusa pred dobrima
dvema letoma.
»Začetek pisanja moje prve
knjige je bil precej eksperi
mentalen – preprosto sem si
rekel, pa poskusim, če mi to
uspe. Idejo in osnovni zaplet
zgodbe sem imel že nekaj
časa izoblikovana, ko je priš
la epidemija, sem imel kar
naenkrat več časa, držati
smo se morali doma, tako da
sem se takrat preprosto use
del za tablico – ja, celotna
knjiga je napisana na tabli
co, in ne na računalnik – in
začel pisati. Zadal sem si
načrt vsak konec tedna napi
sati eno poglavje. Nisem ve
del, kam me bo vse skupaj
pripeljalo, najbolj od vsega
me je zanimal preizkus, ali
bom to zdržal in mi bo uspe
lo zgodbo pripeljati do kon
ca. Pisanje knjige je namreč
kot tek na dolge proge, zah
teva veliko truda in tudi
časa,« o tem, kako se je lotil
pisanja svoje prve knjige, v
uvodu spregovori Samo
Trtnik in prizna, da je imel
za strukturo knjige narejene
le osnovne zapiske, nato pa
je sproti pustil zgodbi, da ga
je vodila.

Kamnik – Med 28. in 29. ju
nijem smo se partnerji pro
jekta TRINNO z deležniki
zbrali na tretjem medregio
nalnem dogodku. Razvojni
center Srca Slovenije se je
dogodka udeležil s predstav
nikom KIKštarterja, Matja
žem Jugom iz Kamnika. Prvi
dan smo imeli priložnost
obiskati urbani inovativni
center Ca I'Alier in BIT Ha
bitat. Seznanili smo se s sis
temom nepovratnih sredstev
za inovacije, ki jih ponuja
BIT Habitat, iniciativo Urba
ni izzivi in nedavno ustanov
ljen Urbani Inovativni Labo
ratorij, ki ga je predstavila
Isabella Longo (vodja projek
tov BIT Habitat). Imeli smo
tudi priložnost prisluhniti
dobrim praksam in izkuš
njam Alfonsa Cornelle (Insti
tute Next), ki je pomagal na
desetine MSPjem izboljšati
njihove inovacijske procese.
Popoldanski obisk nas je vo
dil v Citilab, center, ki že dve
desetletji deluje kot družbeni
laboratorij v skladu s koncep
tom Living Lab za demokrati
zacijo družbenih in digital
nih inovacij. Citilab vključuje
državljane, podjetnike in no

voustanovljena podjetja. Dru
gi dan pa je potekal v »Barce
lona Science Parku« in je bil
namenjen medregionalni de
lavnici, kjer smo parterji
predstavili predlagane spre
membe politik, na katere
vplivamo za (digitalni) razvoj
in spodbujanje inovacij MSP
v času po covidu19.
Razvojni center Srca Sloveni
je pa je medregionalni dogo
dek združil s študijskim obi
skom
dobrih
praks
podpornih okolij za MSP. Ta
del je bil posebej snovan za
našega deležnika v projektu
Kikštarter. Skupaj smo obi
skali Tech Barcelona, kjer
smo si ogledali sodobno pod
porno okolje za podjetnike.
Prav tako smo obiskali
ACCiO, javno agencijo za
spodbujanje konkurenčnosti
katalonskega podjetništva, ki
deluje pod okriljem Ministr
stva za gospodarstvo in delo.
Podrobneje so predstavili
vavčersko shemo za digitalno
transformacijo podjetij.
V okviru študijskega obiska
je bil podrobneje predstav
ljen tudi KIKštarter; Matjaž
Jug je opisal prehojeno pot,
številne dosežke in cilje, h
katerim se KIKštarter usmer
ja v prihajajočem obdobju.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Šport
Kraljevski vzpon
na Kamniško sedlo
Prvi tekaški dogodek Kamniško sedlo Extreme
bo v nedeljo, 4. septembra.
Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – Člani
Tekaško-pohodniškega društva Ultra vabijo na tekaški
kraljevski vzpon na Kamniško sedlo iz Kamniške Bistrice, ki bo 4. septembra s
startom ob 9. uri. Prijave že
potekajo, sprejemajo pa jih
le do zapolnitve mest.
Tekači bodo morali premagati 8,1 km in 1260 metrov
višinske razlike od Piknik
centra pri Jurju, po cesti,
mimo Jermance po označeni planinski poti do Kamniške koče na Kamniškem sedlu, kjer bo tudi cilj.
Dogodek je primeren tudi za
pohodnike, ki pa se lahko na
traso odpravijo pred organi-

ziranim startom tekačev. Časovni limit je pet ur. Organizatorji bodo na trasi
pripravili več okrepčevalnic,
kjer bodo na voljo napitki in
sadje, poskrbeli pa bodo tudi
za prevoz opreme na cilj.
Najhitrejši trije v posamezni
kategoriji bodo prejeli medalje in darila pokroviteljev dogodka.
Predprijave sprejemajo izključno na spletni prijavnici
in spletnem obrazcu, ki je
objavljen na spletni strani
organizatorjev.
Premierni tekaški dogodek
bo potekal v okviru Ultra
Weekenda, je pa tudi del Tekaškega pokala Občine Kamnik. Prireditev bo organizirana v vsakem vremenu.

Gorski tekači na
svetovnem prvenstvu
Mira Papež
Kamnik – Le teden dni po
koncu evropskega prvenstva
sta najboljša slovenska tekača Timotej Bečan in Mojca
Koligar (oba KGT Papež) na
tekmi svetovnega pokala na
teku na Veliki Klek/Grossglockner ponovno pritekla
odlično šesto mesto.
Prvi trije afriški atleti so bili
razred zase. Le 39 sekund
pred Bečanom je bil aktualni
evropski prvak v teku navkreber Italijan Maestri. Bečan je bil s časom 1;14:25 letos 16 sekund hitrejši kot
lani, kar je balzam za razočaranje na nastopu na Kanar-

skih otokih. Med petnajsterico je bilo kar šest kenijskih
tekačev.
Mojca Koligar je z odličnim
tekom dosegla 6. mesto tri
leta zapored. Tudi pred njo
so bile tri afriške atletinje,
Čehinja Stranska in Italijanka Magliano. Za 13,5 kilometra dolg tek s 1495 metri višinske razlike v hladnem
deževnem vremenu je slovenska tekačica porabila
1;33:15 in tako bila minuto
hitrejša kot lani (1;34:16),
leta 2019 je dosegla čas
1,30:12.
Od 649 tekačev se je odlično
uvrstil tudi Anton Knavs na
408. mesto.

Na državnem prvenstvu za dečke in deklice, ki so ga gostili na Ravnah na Koroškem, sta blestela
Laura Podgoršek in Rok Vejnovič, Taja Klemen pa je nekaj dni prej postala dvakratna državna
podprvakinja.
Matjaž Spruk
Kamnik – Na odprtem olimpijskem bazenu na Kodeljevem je 16. in 17. julija potekalo moštveno in posamično državno prvenstvo za
mlajše dečke in mlajše deklice. V konkurenci štiriindvajsetih slovenskih klubov
je normo za to prvenstvo
osvojilo tudi devet plavalk
in plavalcev Plavalnega kluba Calcit Kamnik. Nastopili
so varovanci Lare Seretin in
Emila Tahirovića: Neža
Hren, Taja Klemen, Tina
Klemen, Anna Losieva, Vita
Mlakar, Tymur Beshlyk,
Žiga Rakar Keržič, Žiga Kugler in Peter Lackovič.
Omeniti je treba, da je po
dveh letih, ko so zaradi koronavirusa na državnem prvenstvu lahko nastopili vsi
prijavljeni plavalci, letos
bilo treba za uvrstitev na državno prvenstvo ponovno
doseči normo za posamezno disciplino.
Taja Klemen je osvojila dva
naslova državne podprvakinje na 50 m hrbtno in 50 m
prosto. Osvojila je še tri tretja mesta na 400 m prosto,
100 m hrbtno in 200 m hrbtno. Tina Klemen je prejela
diplomo za 3. mesto v disciplini 100 m delfin, Neža
Hren pa diplomo za 2. mesto na 100 m prsno in 50 m
prosto ter diplomo za 3. mesto na 200 m mešano in 50
m prsno.
Ker gre za državno prvenstvo, je prav, da navedemo
tudi najboljšo uvrstitev za
vsakega od naših plavalcev:
Anna Losieva: 29. mesto na
100 m prsno, Vata Mlakar:
15. mesto na 50 m prosto,

Mlajši dečki in deklice Plavalnega kluba Calcit Kamnik
Tymur Beshlyk: 23. mesto
na 200 m hrbtno, Žiga Rakar Keržič: 40. mesto na 50
m prsno, Žiga Kugler: 29.
mesto na 50 m hrbtno in Peter Lackovič: 14. mesto na
100 m hrbtno.
Kamniški plavalci so odlično odplavali tudi več štafet.
Najbolje so se uvrstile na 5.
mesto v štafeti 4 x 50 m mešano dekleta v postavi Taja
Klemen, Neža Hren, Tina
Klemen in Vita Mlakar, 5.
mesto je osvojila enaka postava tudi v štafeti 4 x 50 m
prosto.

Blestela sta Laura in Rok
Na Ravnah na Koroškem je
med 22. in 24. julijem potekalo moštveno in posamično državno prvenstvo za

dečke in deklice. Na državnem prvenstvu lahko nastopi plavalec, ki je imel osvojeno normo za posamezno
disciplino, določi jo Plavalna zveza Slovenije. Normo
je doseglo sedem plavalcev
Plavalnega kluba Calcit Kamnik, pod mentorstvom
trenerjev Mihe Potočnika in
Emila Tahirovića. Nastopili
so: Ana Avbelj, Laura Podgoršek, Tajda Spruk, Nina
Vrhovnik, Liam Negodič,
Rok Vejnovič in Nace Žen.
Laura Podgoršek je osvojila
dva naslova državne prvakinje, na 100 m delfin in 200
m delfin. Temu uspehu je
dodala še tri naslove državne podprvakinje, in sicer na
100 m hrbtno, 50 m delfin
in 50 m hrbtno. Rok Vejno-

www.gorenjskiglas.si
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Kamniški plavalci v kategoriji dečkov in deklic na državnem prvenstvu na Ravnah na
Koroškem

vič je osvojil naslov državnega prvaka na 200 m mešano in tri naslove
državnega podprvaka: na
200 m prsno, 400 m mešano in 1500 m prosto. Tem
uspehom je dodal še 3. mesto na 200 m delfin. Nina
Vrhovnik je osvojila naslov
državne podprvakinje na
200 m prosto.
Naslov državnega prvaka so
plavalci Plavalnega kluba
Calcit Kamnik osvojil tudi v
štafeti 4 x 100 m mešano
MIX, ki so jo sestavljali Nina
Vrhovnik, Laura Podgoršek,
Liam Negodič in Rok Vejnovič. Naslov prvaka v štafeti
pa je dal tekmovalcem še dodatni zagon in motivacijo.
Ker pa je že sama uvrstitev
na državno prvenstvo uspeh,
omenimo najboljše uvrstitve
še za ostale kamniške plavalce: Ana Avbelj: 4. mesto na
50 m prsno, Tajda Spruk: 13.
mesto na 200 m prsno,
Liam Negodič: 6. mesto na
200 m prsno in Nace Žen:
28. mesto na 200 m prosto.
Glede na moštveno točkovanje je Plavalni klub Calcit
Kamnik osvojil odlično 6.
mesto med 20 nastopajočimi klubi.
Plavalci plavalnega kluba
Calcit Kamnik nestrpno in
navdušeno zrejo v mesec
september. Na plavalni tekmi Veronika 2022 jim je
bilo obljubljeno s strani župana in podžupana, da bodo
že letošnjo jesen plavali v
Kamniku, in sicer v pokritem bazenu. Naši plavalci iskreno upajo, da to niso ponovno le predvolilne
obljube, kot so jih že tolikokrat do sedaj slišali. Želijo si
čas, namenjen vožnji do Radovljice in nazaj, prerazporediti učenju.
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Tradicionalni Kvadratlon

Medalje na dveh
državnih prvenstvih

Športna zveza občine Kamnik je že trinajsto leto organizirala kamniško in slovensko športno
posebnost –kvadratlon. Letos se je tekmovanja udeležilo manjše število ekip, ki pa so vseeno
prikazale nekaj lepih tekem. Po koncu 10-urnega maratonskega tekmovanja je prvo mesto in s tem
veliki prehodni pokal osvojila ekipa No Limits – La Food (Cico team).

Kristijan Erjavec

Franci Kramar
Kamnik – Že trinajsto leto je
Športna zveza občine Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik, Odbojkarskim klubom Kamnik, Vaterpolskim
društvom Kamnik in Občino
Kamnik organizirala Kvadratlon Kamnik. Tovrstno
tekmovanje je edinstveno v
Sloveniji, cilj organizatorjev
pa je predvsem druženje
udeležencev z igranjem
atraktivnih poletnih športov.
Ekipe se tako na igriščih in
bazenu Pod skalo merijo v
malem vaterpolu, nogometu
na mivki, košarki 3na3 in odbojki na mivki. Ekipo sestavlja pet igralcev, ki morajo
nastopiti v vseh štirih športih, brez dodatnih menjav.
Letošnjega tekmovanja se je
udeležilo pet ekip, ki so se v
vseh disciplinah pomerili
vsak z vsakim.
Tekmovanje se je letos prvič
začelo z malim vaterpolom.
Po pričakovanju so se prvega mesta veselili mladi igralci ekipe Voluharji, druga je
bila ekipa Babe in tretji Drobižki. V velikem derbiju na
papirju najmočnejših ekip
za skupno zmago pa so
igralci No Limits - La Food
po dodatnih strelih premagali Rekreapivce. V nogometu so izstopale tri ekipe, ki
so na koncu imele po tri
zmage. O zmagovalcu je odločala razlika v golih, zmage
pa so se veselili igralci ekipe
No Limits – La Food pred

Člani zmagovalne ekipe No Limits – La Food (Cico team)

Kamnik – Konec tedna med
23. in 24. julijem je bil v
znamenju dveh državnih prvenstev za gorske kolesarje,
v Kranju v eliminatorju, na
Kopah v enduru. Gašper
Štajnar je postal državni prvak v kategoriji do 17 let v
eliminatorju, Ana Inkret je v

kategoriji do 15 let podprvakinja v enduru, Tilen Jagodič pa je osvojil bron prav
tako v eliminatorju, in to v
najmočnejši konkurenci
moški elite. Miha Spruk je
bil sedmi v kategoriji master
1, Aljaž Šav 13. med tekmovalci do 15 let, Maj Babačič
peti v U17 in osmi Matej
Osolin.

Gašper Štajnar je postal državni prvak v eliminatorju.
/ Foto: Prijavim.se

Voluharji in Rekreapivci.
Tudi košarka je prinesla lepe
dvoboje. V derbiju najboljših ekip je ekipa No Limits –
La Food premagala košarkarsko ekipo Rekreapivcev.
Tretji so bili Voluharji. Odbojka na mivki je odločala o
skupnem zmagovalcu turnirja. Po pričakovanju je slavila ekipa No Limits – La
Food pred ekipo Rekreapivcev in Voluharji.
Končni vrstni red 13. Kvadratlona: 1. mesto No Limits –
La Food (Cico team) – 17
točk (Dalibor Crnoja, Klemen Hribar, Franci Kramar,
Gašper Pibernik in Jure Sitar), 2. mesto Voluharji – 15

točk (Gašper Brišnik, Gašper Zigmund, Blaž Belentin, David Lukič in Matic
Kordež), 3. mesto Rekreapivci – 12 točk (Gregor Poljanšek, Jernej Jerčo, Andraž Komatar, Jakob Jančar in
Primož Rems), 4. mesto
Babe – 9 točk in 5. mesto
Drobižki – 7 točk.
Na koncu je predsednik
Športne zveze občine Kamnik Robert Prosen podelil
še nagrado najboljšemu posamezniku na 13. Kvadratlonu. S svojimi predstavami v
vseh športih si je ta naslov
prislužil Jure Sitar. V idealno peterko pa so bili izbrani
še: Gašper Brišnik (vaterpo-

lo), Dalibor Crnoja (nogomet na mivki), Primož
Rems (košarka) in Klemen
Hribar (odbojka na mivki).
Ekipe so si na koncu ob prijetnem druženju dolgo v noč
v lokalu na kamniškem bazenu obljubile, da naslednje
leto zopet pridejo, organizator pa si želi še kakšno ekipo
več, saj se je tudi na tem
Kvadratlonu pokazalo, da
ima druženje igralcev ob
žogi prednost pred samim
tekmovanjem in da nobeden
od športov ni tako zahteven,
da ga ne bi mogli igrati vsi,
ki se vsaj malo ukvarjajo s
športom. Se vidimo na 14.
Kvadratlonu Kamnik.

Pohodniški dogodek Highlander tudi na
Kamniškem
Kamnik – Highlander je petdnevna pohodniška dogodivščina, na kateri udeleženci prehodijo sto kilometrov in je del
največje svetovne serije pohodniških prireditev. Slovenija se
močno uveljavlja na trgu aktivnega in zelenega turizma in
bo tako prva v druščini 15 držav, ki bo gostila kar dva Highlander dogodka letno. Po Julijcih leta 2021 bo 14. septembra letos na sporedu tudi pohodniški izziv Highlander Kamniško-Savinjske Alpe. Trasa bo udeležence, ki spijo na
prostem, na za to namenjenih krajih, vso potrebno opremo
pa nosijo s seboj, med 14. in 18. septembrom peljala od
Mozirja čez Golte do Luč in na Veliko planino ter skozi Kamniško Bistrico na Krvavec. Prireditev je netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje«
izključno s svojim ciljem, ob tem pa spoznava okolje, uživa
v neokrnjeni naravi in navezuje nova prijateljstva. J. P.

Živa Javornik do naslova državne prvakinje
Le še nekaj dni nas loči do začetka priprav na novo sezono v obeh članskih ekipah Calcita Volleyja, ki bosta vanjo vstopili v spremenjenih zasedbah,
predvsem to velja za moško ekipo, in z visoko zastavljenimi cilji. V odbojki na mivki je Živa Javornik v Kranju prišla do naslova državne prvakinje.
Miha Štamcar
Kamnik – Tudi v novi sezoni
bo kamniške odbojkarice,
trikratne zaporedne državne
prvakinje, ki imajo v svojih
vitrinah še tri naslove državnih prvakinj, vodil Gregor
Rozman, ki mu bo pri delu
pomagal Simon Krakar. Od
lanske ekipe so ostale
Andjelka Radišković, Naja
Boisa, Ana Marija Vovk, Lucille Charuk, Neja Čižman
in Fattoumata Sillah, novinke pa so podajalki Mija
Djordjević in Ula Gorjup,
sprejemalka Maša Pucelj,
blokerka Sara Hutinski, libero Katja Banko in korektorica Klara Kregar, ki se po nekaj letih vrača v matični
klub.
Začetek priprav bo nekoliko
okrnjen, vsaj kar se igralske
zasedbe tiče, saj imajo števil-

Živa Javornik in Maja Marolt / Foto: OK Triglav
ne igralke reprezentančne
obveznosti, toda do začetka
sezone bo še dovolj časa, da
se uigrajo. Ob obeh domačih
tekmovanjih bodo Kamni-

čanke igrale še v srednjeevropski ligi in v kvalifikacijah lige prvakinj. V prvem
krogu bo njihov nasprotnik
zagrebška Mladost.

V nepopolni zasedbi bodo
priprave začeli tudi kamniški odbojkarji, ki jih bo še
naprej vodil Matija Pleško,
potem ko bo Gašper Ribič
spet prevzel nadzor nad
mlajšimi kategorijami v klubu in drugo člansko ekipo,
pa bo njegov pomočnik Jurij
Žavbi. Tudi Kamničani bodo
igrali v štirih tekmovanjih, v
domačem prvenstvu, pokalu, srednjeevropski ligi in
pokalu CEV, kjer pa bodo na
svojega prvega nasprotnika
morali še počakati. Zato pa
je že nekaj časa znano, da bo
v Kamniku veliko novih
igralcev. Od lanske ekipe
ostajata le reprezentanta Jan
Klobučar in Nik Mujanović,
novinci pa so še trije reprezentanti, Uroš Planinšič,
Alan Košenina in Jure Okroglič, nekdanji reprezentant
Uroš Pavlović, mladi Dino

Vinkovič ter tujci, Miloš Arsenoski, Luis Sosa, Daniel
Aponza Carabali in Hamish
Hazelden.
Za nov uspeh sta poskrbela
Miha Okorn in Gregor Frece,
ki sta lani z reprezentanco do
17 let na evropskem prvenstvu v Črni gori osvojila zlato
kolajno, pred nekaj tedni pa
sta bila z njo na evropskem
prvenstvu do 18 let peta.
Tako bosta prihodnje leto
igrala tudi na svetovnem prvenstvu. »Čeprav smo se domov vrnili brez medalje, je
peto mesto ne nazadnje odličen dosežek, ki potrjuje, da
sodimo v evropski vrh. Poleg
tega nam odpira vrata na
olimpijski festival in svetovno prvenstvo, ki bosta potekala naslednje leto, kar nam
daje še večjo motivacijo za
treninge v prihajajoči sezoni,« je ob novem uspehu

mladih slovenskih odbojkarjev dejal Okorn.
Navdušila je tudi Živa Javornik, ki je z Braslovčanko
Majo Marolt v Kranju prišla
do naslova državne prvakinje
v odbojki na mivki. »Mislim,
da še ne dojemam čisto, da
sva zmagali, kajti z Majo sva
skupaj le en mesec, zato je
osvojeni naslov velik dosežek. Zdaj veva, da lahko dobro sodelujeva in razmišljava, da bi skupaj igrali tudi čez
leto,« je po svojem prvem naslovu državne prvakinje na
mivki dejala Javornikova.
Po uspešno izvedenem tradicionalnem odbojkarskem
kampu Pod skalco konec junija in v začetku julija, najmlajše kamniške odbojkarice in odbojkarje od 22. do
28. avgusta čaka še odbojkarski tabor na hrvaškem
otoku Krk.
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Zanimivosti
Policijska kronika
Kaznivo dejanje spletne goljufije
Oškodovanec se je zglasil na policijski postaji v Kamniku in
policistom prijavil kaznivo dejanje spletne goljufije. Ugotovljeno je bilo, da je za zdaj neznani storilec oškodovanega
občana oškodoval za okoli 1250 evrov. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno
tožilstvo.

Po poteh brez markacij
»Sem alpinist, gorski reševalec in planinec, predvsem pa bi sam sebe opisal kot brezpotnika,« pravi
Kamničan Vladimir Habjan, avtor temeljito prenovljenega vodnika Brezpotja – od Grintovcev do
Zahodnih Julijcev, ki opisuje tudi nekaj nemarkiranih poti na Kamniškem.
Jasna Paladin

Spor sosedov
Policisti so v Stahovici obravnavali spor dveh sosedov, ki
sta se sprla zaradi odlaganja vejevja. Zaradi nasprotujočih
si izjav vseh udeležencev se elementov kršitve Zakona o
javnem redu in miru ni dalo ugotoviti, zato sledi uradni
zaznamek.

Spor sodelavcev
Policisti so na Korenovi poti obravnavali spor dveh sodelavcev zaradi dokumentacije. Kršitelj je verbalno žalil sodelavca, zato mu je bil na kraju izdan plačilni nalog.

Povozil srno
S strani občana so bili policisti obveščeni, da je v Podborštu
pri Komendi povozil srno in poškodoval vozilo. Voznik je
izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Bilo je
izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

Vinjen voznik
V naselju Bistričica je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen
mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.58 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v
Kamniku.

Poškodovanje vozila
Neznani storilec je v Soteski z neznanim predmetom poškodoval notranji del pri vratcih rezervoarja osebnega avtomobila. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno
tožilstvo.

Kampiranje v Kamniški Bistrici
Policisti so v Kamniški Bistrici obravnavali divje kampiranje.
Na podlagi obvestil je bilo ugotovljeno, da so na cesti v sotesko Predoselj kampirali državljani Francije. Izdan jim je bil
plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

Nepravilno parkirani osebni avtomobili
Policisti so v Kamniški Bistrici na javni poti proti Kokrškemu sedlu obravnavali nepravilno parkiranje dveh osebnih
avtomobilov. Lastnikoma sta bili na kraju izdani obvestili
o prekršku.

Kamnik – Vodnik Brezpotja
med ljubitelji planin ni nekaj novega; pravzaprav je
minilo že triindvajset let od
prvega izida, nato pa so sledili še prenovljena izdaja
leta 2009 in dva ponatisa z
minimalnimi popravki v letih 2017 in 2020. A tokratna
izdaja, ki nosi naslov Brezpotja – Od Grintovcev do Zahodnih Julijcev je precej prenovljena.

Na pot, kjer ni poti
»Stari vodnik je imel petdeset planinskih tur, tokrat pa
sem jih šest črtal, 26 dodal,
prav vse pa so na novo opisane, tako da jih je skupaj
sedemdeset. Izbor tur po

bolj izkušene, saj je za vsakega nekaj. Kdor bi se ustrašil besedice 'zahtevno', je
strah odveč – sam jemljem
to težavnost kot najbolj
osnovno gibanje v brezpotnem svetu, vedno je kaj na
poti, da se moraš malce potruditi. Lahka brezpotja so
lahko dosegljiva in primerna za vsakogar, brezpotniki
pa iščemo pot, kjer ni poti,«
nam je povedal avtor knjige
Vladimir Habjan, izkušen
pisec in urednik, ki knjig, ki
jih je podpisal v teh dveh
vlogah, niti ne šteje več.
»Sam že vse življenje hodim po brezpotjih – že pred
tridesetimi leti sem tam
imel mir, a ga imam tudi
danes. Zdi se mi prav, da
tudi s takšnimi vodniki

»Z leti so se stvari spremenile, vseh teh
vodnikov ni več na voljo, niti jih ni več v prodaji,
saj tudi vseh avtorjev žal ni več med nami. Zato
sem se odločil, da sestavim tak izbor tur, kot bi
ga sam ponudil nekomu, ki bi me vprašal po
seznamu 'najbrezpotnih' tur. Tako sem za ta
vodnik pripravil izbor meni najlepših tur po
brezpotjih.«
nemarkiranih in neoznačenih poteh je tokrat prvič
razširjen tudi na Zahodne
Julijce, zajema pa vse od
Kamniško-Savinjskih Alp,
Karavank, Vzhodnih Julijcev pa do skrajnega roba
Zahodnih Julijcev z nekaj
turami v Julijskih Predalpah. Vodnik je primeren
tako za začetnike kot za naj-

ohranimo nekatere poti, ki
so bile včasih bolj obljudene, zdaj pa se zaraščajo in
tako izginjajo. Hribov je dovolj za vse in na brezpotjih
množic ni in jih nikoli ne
bo,« odgovarja na pomisleke, da takšne knjige v neokrnjeno naravo privabljajo
množice, pa tudi neizkušene planince, zaradi česar

OB NAKUPU PREJMETE TUDI

ZIMSKE PNEVMATIKE
S PREMONTAŽO*

Vladimir Habjan, avtor knjige / Foto: Jasna Paladin
naj bi imeli gorski reševalci
le še več dela.

Smisel brezpotij je v
raziskovanju
Pravi, da brezpotja razume
kot svet brez markacij, svet,
kjer najdeš mir in tišino,
kjer spoznavaš sebe in gorski svet. »Mnogi bralci me
sprašujejo, zakaj v opise ne
dodajam GPS-koordinat.
Zato, ker je smisel brezpotij
prav v raziskovanju; ni namreč mišljeno, da bomo hodili in nenehno gledali v zaslon telefona, bistvo je, da
gledamo okoli sebe in se
znajdemo sami! Opisi v vodniku so namreč zgolj ori-

entacijski in prav to nam
daje posebno zadovoljstvo,
ko pridemo na vrh,« pravi
avtor, ki poudarja, da se razmere v gorah nenehno spreminjajo, zato so nekatere
opisane poti lahko že bolj
uhojene ali pa še bolj zaraščene.
V vodniku opisana brezpotja, ki imajo izhodišče v Kamniški Bistrici, so Rzenik
čez Martinj steno, Lučki
Dedec–Vršiči–Vežica, Zeleniške Špice, Planjava skozi
Repov kot, Brana po vzhodnem grebenu Kaptanske
glave, Turska gora čez
Gamsov skret in Mokrica iz
Kurje doline.

Breda Capuder
razstavlja na občini
Jasna Paladin

PEUGEOT

3008
ALI

5008
BONUS
STARO ZA NOVO

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od
121 do 174 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0267 do 0,0507 g/km.
Emisije trdnih delcev: od 0,00032 do 0,00083 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Bonus Staro za novo velja za fizične osebe za sklenjene prodajne pogodbe za nakup
Peugeot 3008 in Peugeot 5008, v obdobju od 01.06. do vključno 31.8.2022 in ne velja za nakup hibridnega vozila Peugeot
3008 hibrid. *Ob nakupu novega vozila Peugeot 3008 ali Peugeot 5008 do 31. 8. 2022 vam podarimo zimske pnevmatike
s premontažo. Ponudba velja le pri pooblaščenem prodajalcu Rodex d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje. Več o
ponudbi in pogojih koriščenja akcije vam je na voljo na info@rodex.si ali 01 7299 200.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Kamnik – V preddverju, prvem in drugem nadstropju
Občine Kamnik je letošnje
poletje na ogled razstava
portretov in risb ljubiteljske
ustvarjalke Brede Capuder Fride iz Nožic.
V prostorih Občine Kamnik
tokrat razstavlja drugič, skupno pa je to že njena sedma
samostojna razstava. Pričujoča dela so bila v pred poletjem na ogled že v prostorih
Doma kulture Kamnik, zdaj
pa krasijo stene občinske
stavbe.
Na ogled je avtorica, ki
ustvarja pod mentorstvom
mag. Blaža Slaparja, postavila portrete pomembnih Kamničank in Kamničanov in
nekaterih tujih osebnosti,
posebno pozornost pa je namenila tudi Plečniku, saj je
letos tudi Plečnikovo leto.

Breda Capuder / Foto: Jasna
Paladin

Kot pravi Breda Capuder Frida, ji risanje pomeni pobeg iz realnega sveta, zato
bo aktivno ustvarjala tudi v
prihodnje.
Razstava bo na ogled v času
uradnih ur občinske stavbe, in sicer vse do konca avgusta.
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Zanimivosti

Izlet v Logarsko dolino

Kamniški sudoku
A

LAŽJI
SUDOKU

4

Pred našim »glavnim« dopustom se uporabniki in zaposleni VDC Sožitje radi odpravimo na
raziskovanje lepih kotičkov Slovenije. Letos smo obiskali Logarsko dolino.
Sandra Rems

Rešitev:
4
1
6
7
8
3
5
9
2

3
8
5
6
9
2
7
4
1

7
2
9
5
4
1
3
8
6

6
3
2
9
5
4
1
7
8

9
4
8
1
6
7
2
5
3

1
5
7
2
3
8
9
6
4

2
6
1
4
7
9
8
3
5

8
7
4
3
1
5
6
2
9

5
9
3
8
2
6
4
1
7

5
9
3 8
1
6
2
7

A

TEŽJI
SUDOKU

6

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

Sedem zgodb
izpod peresa
priljubljenega
pisatelja Ivana
Sivca. Sedem
grenkih usod
s toplimi žarki
svetlobe: Vojko
Gašperut, Jože
Okoren, Darko
Đurić, Anka Vesel,
Damjan Peklar,
David Razboršek
in Benjamin
Žnidaršič.
Preberite njihove
zgodbe in
spoznali boste, da
so naše vsakdanje
težave v resnici
tako majhne.

www.gorenjskiglas.si

polni vtisov, v gostišču pa
so odlično poskrbeli še za
naše želodce. Pozibali smo
se na visečem mostu in se
ustavili na Ljubnem pri skakalnici. Ob vrnitvi nas je s
sladoledom na Vranskem
nagradila še Micka, Stankina mami, tako da dan ne bi
mogel biti lepši. Zapomnili
si ga bomo za dolgo, dolgo
časa. Hvala vsem, ki ste za
to poskrbeli!
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rili, mi pa upamo, da smo ga
s svojo sproščenostjo, smehom in iskricami v očeh napolnili z novo energijo. Želimo si, da bo lahko še mnogo
let nasmejan hodil in krmaril z velikimi in majhnimi
otroki med lepimi spomini
na otroštvo.
Polni vtisov smo si ogledali
še slap Palenk in se odpeljali proti gostišču Zadružnik.
Naše glave in srca so bili
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ra k temu, da naš korak po
gozdu vedno dobro spremljamo. Dvignjene korenine, drseči kamni in luknje
pod listjem so le ene od teh
pasti.
S pomočjo škrata Nejka smo
se vsem tem pastem po
pravljični deželi čarobnega
gozda uspešno izognili in se
varno in polni novih vtisov
sprehodili do izhoda. Škrat
Nejko nas je razveselil z da-
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Kamnik – Opremljeni z nahrbtniki, sendviči in vodo
smo se dobre volje odpeljali
proti Vranskemu. Niti malo
daljša vožnja nas ni ovirala,
da ne bi k Eko hiši Na razpotju prišli nasmejani in polni
pričakovanj. V senci smo pomalicali, nato pa vstopili v
Čarobni gozd. Med šelestenjem vetra in čivkanjem
ptičkov nas je zmotilo glasno smrčanje. V eni od hišk
pravljičnega gozda je dremal
škrat Nejko. S šepetanjem,
da se nas ne bi ustrašil, smo
ga priklicali v lep sončen
dan. Škrat Nejko nas je nato
doživeto, prijetno in zabavno popeljal med znanimi in
malo manj znanimi pravljicami. Ponovno smo se spomnili Sneguljčice, Volka in
7 kozličkov, Petra Klepca in
še mnogih drugih. Spoznali
pa smo tudi nove pravljice in
lokalne junake. Škrat Zvonko je tisti, ki nam v gozdu
nastavlja pasti in nas primo-
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208 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

15
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti
20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
torka, 23. avgusta 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo
na Nazorjevi ulici 1.
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Prireditve, zanimivosti
Prireditve v avgustu

Petek, 12. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Elvis
Vstopnina: 6 evrov

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.

Sobota, 13. avgusta, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Delavnica Mantra Gajatri

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.

Sobota, 13. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Downton Abbey: Nova doba

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA

Petek, 26. avgusta, ob 19. uri, vrt Frančiškanskega
samostana
Križnik po Križniku, pripovedovalski večer
Soorganizator dogodka je Društvo sv. Jakoba Kamnik, vstop prost.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIK

Sobota, 27. avgusta, od 9. do 12. ure, središče Kamnika
Predstavitev dejavnosti PGD Kamnik
Gasilci bodo predstavili svojo opremo in prikazne vaje.

Sobota, 27. avgusta, ob 18.30, središče Kamnika in
Dom kulture Kamnik
Gasilska parada in slavnostna akademija ob 140-letnici
PGD Kamnik
ARBORETUM VOLJČI POTOK

Torek, 2. avgusta, ob 9. uri, Arboretum Volčji Potok
Delavnica Zdrave navade in temeljni postopki oživljanja
Organizator: Arboretum Volčji Potok in Zdravstveni dom Domžale
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Četrtek, 4. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Hiter kot strel
Vstopnina: 6 evrov

Petek, 5. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Orkester
Vstopnina: 6 evrov

Sobota, 6. avgusta, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Delavnica Mantra Gajatri
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Sobota, 6. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Minioni: Grujev vzpon
Vstopnina: 6 evrov

Nedelja, 7. avgusta, ob 17.30, Arboretum Volčji Potok
Joga v parku
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Torek, 9. avgusta, ob 10. uri, Arboretum Volčji Potok
Otroška delavnica Izdelava loka
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Četrtek, 11. avgusta, ob 21. uri, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Nak
Vstopnina: 6 evrov

Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Vstopnina: 6 evrov

Nedelja, 14. avgusta, ob 17.30, Arboretum Volčji Potok
Joga v parku
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Četrtek, 18. avgusta, ob 20.30, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Vojvoda
Vstopnina: 6 evrov

Petek, 19. avgusta, ob 20.30, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Divjaki/predpremiera
Vstopnina: 6 evrov

Sobota, 20. avgusta, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Delavnica Mantra Gajatri
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Sobota, 20. avgusta, ob 20.30, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – DC Liga super-ljubljenčkov
Vstopnina: 6 evrov

Nedelja, 21. avgusta, ob 11. uri, Arboretum Volčji Potok
Lutkovna predstava Štirje muzikanti
Dogodek je brezplačen, plača se vstopnina v park.

Nedelja, 21. avgusta, ob 17.30, Arboretum Volčji Potok
Joga v parku
Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Četrtek, 25. avgusta, ob 20.30, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Plesna terapija
Vstopnina: 6 evrov

Petek, 26. avgusta, ob 20.30, Arboretum Volčji Potok
Filmski večer v Arboretumu – Rešitev v zadnjem trenutku
Vstopnina: 6 evrov

Sobota, 27. avgusta, ob 18. uri, Arboretum Volčji Potok
Delavnica Mantra Gajatri

Društvo Šola zdravja
vabi na gibalno veselico
V občini Kamnik Šola zdravja poteka že na osmih
lokacijah.
Neda Galijaš
Kamnik – Ljudje si običajno
naredimo zabavo v večernih
urah. Lahko se odločimo in
gremo ven na potep po mestu – sami ali pa jo mahnemo na kakšno skupno veselico. Ampak vse to se dogaja
šele zvečer. Šola zdravja organizira skupne veselice že
ob 7.30 ali ob 8. uri. Tam se
vsako jutro zahvalijo novemu dnevu.
Prvih trideset minut se gibajo in plešejo po metodi
1000 gibov. Glasbo ustvarja
orkester Narava bend, v katerem igrajo psi, mačke, ptiči, žabe, kokoši in še marsikdo, ki se znajde v bližini
lokacije ene od številnih veselic na prostem. Kdaj pa
kdaj zvoke popestrijo veter,
dež in grmenje. Nič hudega, saj se v bližini vedno
najdejo kakšne strehice,
pod katere se malo bolj stisnemo, kot se za veselico
navsezadnje tudi spodobi.
Tisti, ki redno hodijo na veselice Šole zdravja, radi poudarijo, da se na njih z veseljem oglasijo, saj se tam
obenem gibajo in družijo,
kar pa zelo dobro vpliva
tako na fizično kot tudi psihično zdravje. Dobre bese-

de o gibalnih veselicah so
prišle tudi do ministrstva za
zdravje, ki jih zdaj podpira
že osmo leto. Torej, recept
za ohranjanje in krepitev
našega zdravja je enostaven: čim več gibanja in čim
več druženja. Letos se je tej
podpori pridružila še Fundacija za šport.

V Kamniku Šola
zdravja poteka na
osmih lokacijah:
Duplica, Eko Godič,
Keršmančev park,
Motnik, OŠ Marije
Vere, Perovčki,
Podgorje in Snovik.
V Kamniku Šola zdravja poteka na osmih lokacijah: Duplica, Eko Godič, Keršmančev park, Motnik, OŠ Marije
Vere, Perovčki, Podgorje in
Snovik.
Če na vasi, v kraju ali naselju, kjer živite, še nimate takšne veselice, se oglasite na
naslov Šole zdravja info@
solazdravja.si, kjer se bodo
potrudili, da tudi pri vas čim
prej organizirajo vsakodnevno jutranjo gibalno veselico.
Pa na zdravje!

Delavnica je brezplačna, plača se vstopnina v park.

Nedelja, 28. avgusta, ob 10. uri, Arboretum Volčji Potok
Čarobni dan
Vstopnina: plačilo vstopnine v park

SLOVENIA ECO RESORT

Petek, 5. avgusta, ob 17. uri, Slovenia Eco Resort
Kul petek
Kul petki bodo v Slovenia Eco Resortu potekali še ves avgust in september.

TERME SNOVIK

Sobota, 6. avgusta, od 10. ure dalje
Snovičkov festival v Termah Snovik
Vstopnina: brezplačno ob nakupu vstopnice za kopanje

SNOVIČKOV
FESTIVAL
Sobota, 6. 8. 2022
TERME SNOVIK

Čistilna akcija jamarjev
na Veliki planini
Jasna Paladin
Velika planina – Pod okriljem Jamarskega kluba Kamnik in Občine Kamnik bo
tudi letos 20. in 21. avgusta
na Veliki planini potekal tradicionalni jamarski tabor.
Kamniški jamarji ob tem v
soboto, 20. avgusta, vabijo
tudi širšo javnost, da se jim
pridruži na delovni akciji odstranjevanja raznoraznih odpadkov in smeti iz jame
Vlečnica 1. Vhod v jamo, ki
je trenutno popolnoma zatrpana s smetmi ter prekrita z
vejami in zemljo, leži desno

Vabljeni na skupinske
vodene vadbe
Jasna Paladin

Informacije in program velike palčkove zabave s prijatelji:
08 08 123 ǀ 01 83 44 100 ǀ
animacija@terme-snovik.si ǀ www.terme-snovik.si

ob trasi nekdanje vlečnice iz
Tihe doline proti Gradišču.
Jamo bodo začeli čistiti ob 9.
uri, zainteresirani pa se jamarjem lahko pridružite ob
8. uri na parkirišču pri kamnolomu na Rakovih ravneh ali pa do jame pridete v
lastni režiji.
V gostilni na Zelenem robu
bodo vse udeležence akcije
okoli poldneva oskrbeli z
enolončnico, da jim ne bo
zmanjkalo moči za popoldansko delo.
Vse dodatne informacije
lahko dobite na številki 040
205 775 (Rajko Slapnik).

Kamnik – Center za krepitev
zdravja, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma
Kamnik, vabi na skupinske
vodene vadbe z naslovom
Ostanimo fit skozi poletje,
ki potekajo v jutranjih in večernih terminih.
Ob ponedeljkih ob 18.30 so
na vrsti vaje za moč, prav
tako ob torkih ob 9. uri. Ob

sredah ob 18.30 sledijo vaje
za ravnotežje in raztezanje,
ki so na vrsti tudi ob četrtkih
ob 9. uri. Ob torkih in četrtkih zjutraj ob 7. uri ste vabljeni tudi na pohod na Stari
grad z dihalnimi vajami in
raztezanjem.
Pred vsako vadbo se je nujno treba prijaviti na telefonsko številko 041 646 387 zaradi morebitne odpovedi
vadbe.
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Zahvale, zanimivosti
V Arboretumu na Prenovl
je
postaja inna končna
nov vlak
ogled tropski metulji Oglašujte
Časopis
občine

Jasna Paladin
Volčji Potok – Edinstvena
razstava eksotičnih vrst živih
metuljev, ki je letošnje pole
tje na ogled v Arboretumu
Volčji Potok, je zelo poučna,
saj si obiskovalci lahko ogle
dajo razvojne stopnje njiho

Kako se iz bub izlegajo čudo
viti mladi metuljčki, si lahko
ogledate v »porodnišnici«.
Razstavo posebnih eksotič
nih vrst so v parku pospremi
li z manjšo razstavo zbirke
metuljev v štirih vitrinah.
Najdete jo v razstavnem pro
storu Galerije pod arkadami,

8. janua

rja 2021,

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik
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Foto: Jasna Paladin

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.
(Tone Pavček)
Žalostni sporočamo, da se je
v 87. letu poslovila naša ljuba
mama

V Arboretumu so letošnje poletje doma tudi metulji.
ve popolne preobrazbe in
hkrati izvedo vrsto zanimi
vosti. Bube tropskih metu
ljev so v Volčji Potok pripe
ljali iz Velike Britanije, iz
njih pa se je že izlegla vrsta
živobarvnih lepotcev.
Živi metulji poplesavajo v ra
stlinjaku, se hranijo na sve
žih citrusih, parijo in odlaga
jo jajčeca na hranilne
rastline. Iz njih se izležejo
lačne gosenice, ki jih boste
opazili na velikih listih bana
novca, limon in pasijonk.

kjer gostuje skupaj z razstavo
Iluzij. Izbor vključuje dnevne
in nočne metulje Slovenije in
nekatere čudovite eksotične
vrste, ki si jih lahko žive ogle
date tudi v rastlinjaku.
Razstavo so pripravili v sode
lovanju z Matjažem Zadrga
lom, ki se z metulji ukvarja
že štirideset let.
Dolžina trajanja razstave je
odvisna od vremenskih raz
mer. Razstava zbirke metu
ljev v vitrinah bo na ogled do
20. septembra.

ZAHVALA
V 92. letu se je poslovila naša
draga

Antonija
Dupelicz
Zahvaljujemo se patronažnim sestram ZD Kamnik,
dr. Jani Plavc in sestri Emi za vso pomoč, ki so jo nudi
li v zadnjih letih njenega življenja. Iskrena hvala oseb
ju DSO Kamnik za vso skrb in nego. Zahvaljujemo se
tudi župniku Gregorju Šturmu, pevcem kvarteta Krt in
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

Pokličite: 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

Terezija Hrovat
rojena Humar, po domače Cimbasova Rezka
iz Bistričice

Svojci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli
poslovit od nje, jo pospremili na zadnjo pot in jo imate
v lepem spominu. Posebej se zahvaljujemo vaščanom
za sodelovanje pri obredu ter g. župniku Boštjanu
Dolinšku, ki je opravil obred in z izbranimi besedami
povzel življenje naše mame.
Vsi njeni
Julij 2022

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(Tone Pavček)
V 92. letu starosti nas je zapusti
la naša draga mami, babica, pra
babica, sestra, tašča

Jožefa Krušič

ZAHVALA
Odšel si brez slovesa,
a sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok,
za vse še enkrat hvala ti.

Nenadoma in mnogo prezgodaj
nas je v 62. letu zapustil naš dragi

Rudi Bodlaj
Hvala za tolažbo, sočutje in molitev. Zahvala sorodni
kom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena so
žalja, cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala župniku za
lep pogreb in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in
ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

rojena Lipovšek, iz Šmarce

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene
sveče ter druge darove. Posebna zahvala ge. Petri in ge.
Andreji za pomoč v času njene bolezni ter patronažni se
stri Romani. Hvala tudi g. župniku Janezu Gerčarju za
lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Življenje tu je kratek sen,
kot rosni dih se razprši.
Ko vstopi smrt preko višav,
življenje večno se začne.
V 72. letu življenja je prestopila
pot

Antonija De Cecco
iz Kamnika

V petek, 15. julija 2022, smo se na kamniških Žalah
poslovili od najine mami Antonije, rojene Golob. Hvala
zaposlenim v DSO Kamnik, ZD Kamnik in urgentni služ
bi ter cvetličarni Lap. Hvala g. župniku Pavlu Piberniku,
organistu Alešu Sedušaku, pevcem, sorodnikom, prija
teljem in znancem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in
podarjene darove.
Žalujoči: sin Rik in hči Bea z družinama ter sestri
Majda in Martina
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Grajsko gostišče
znova odprto

Razstava gorskih reševalcev
Sto let organiziranega gorskega reševanja na Kamniškem je naslov razstave
članov Društva GRS Kamnik, ki je letošnje poletje na ogled na panojih v
središču mesta.
Jasna Paladin
Kamnik – Ob letošnji stoletnici organiziranega gorskega reševanja na Kamniškem
so člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik v sodelovanju s Turistično informacijskim centrom Kamnik postavili panojsko
razstavo na prostem, ki je
od sredine julija na ogled

na Glavnem trgu in pred
cerkvijo na Šutni.
Gorski reševalci svoje aktivnosti predstavljajo na dvanajstih obojestranskih panojih. Med drugim skozi
fotografije predstavijo svoje
nove prostore, vaje letne in
zimske reševalne tehnike ter
drugih usposabljanj, kot denimo izvajanje prve pomoči
in reševanje s helikopter-

jem, nekaj starih fotografij,
tudi statistiko, območje reševanja, ki ga pokrivajo, skupinsko fotografijo vseh aktivnih reševalcev GRS
Kamnik, nekaj fotografij samih intervencij, ne manjkajo pa niti napotki za varnejši
obisk gora, saj je ena od njihovih zelo pomembnih dejavnosti tudi vzgoja in informiranje planincev.

Gostišče na Starem gradu, ki je v lasti občine, ima novega najemnika, ta pa
vrsto idej in predlogov, kako to priljubljeno izletniško točko še bolj oživiti.
»Dajmo Kamniku kamniško,« poudarja najemnik Damjan Gaberšek.
Jasna Paladin
Kamnik – Gostišče na Starem gradu ima od konca junija v najemu Damjan Gaberšek iz Domžal, ki je
Kamničanom znan kot Dajzi, saj že nekaj let vodi lokal
v t. i. Svetilniku. Dober mesec po prevzemu lokala, ki

služi. Moja vizija je, da dajmo Kamniku kamniško,
zato bom ponujal izdelke iz
Kamnika in okolice,« nam je
povedal izkušeni gostinec, ki
je z Zavodom za turizem in
šport Kamnik sklenil najemno pogodbo za nedoločen
čas, ob tem pa tudi odkupil
večino kuhinjske opreme.

grad peš povzpeli največkrat,
bo tudi nagradil.
Stavi na tesno sodelovanje z
občino in Zavodom za turizem in šport Kamnik, tudi
pri organizaciji dogodkov
(denimo večeri z živo glasbo in kino pod zvezdami),
želi pa si, da bi bila čim prej
odprta tudi razgledna plo-

Del razstave je na ogled tudi na Glavnem trgu. / Foto: Jasna Paladin

POČITNIŠKE TEGOBE IN POTOVALNA LEKARNA
Čas počitnic in dopustov je že v polnem teku. Kaj
vse je dobro vzeti s seboj na dopust?
Krema za zaščito pred soncem
Svetujemo zaščito z visokimi UV faktorji in zadosten nanos kreme. Soncu se je najbolje izogibati
med 10. in 16. uro.
Sredstva za blažitev sončnih opeklin
Pri sončnih opeklinah na kožo nanesemo losjone
z dekspantenolom ali gele z aloe vero, ki omogočajo boljšo regeneracijo kože.
Zdravila proti povišani temperaturi in
bolečinam
V potovalni lekarni naj bodo zdravila s paracetamolom, ibuprofenom ali naproksenom.
Sredstva za zaščito pred piki insektov
V lekarni lahko dobimo tako naravne kot sintezne
preparate za zaščito pred piki insektov.

Damjan Gaberšek stavi na tesno sodelovanje z občino in Zavodom za turizem in šport
Kamnik. / Foto: Jasna Paladin
zdaj nosi ime Grajsko gostišče, je pripravil tudi uradno odprtje, na katerem
nam je predstavil svojo
zgodbo in vizijo.
»Kot sem se odločil rešiti
spodnji lokal v mestu, sem
se odločil rešiti tudi tega na
Starem gradu. Iskal sem lokal nekje višje, tudi na Veliko planino sem želel, a se je
pokazala priložnost za Stari
grad in odločil sem se preizkusiti. Zdi se mi, da moji
predhodniki niso šli v pravo
smer, želim si, da bi sam
šel. Še enajst let imam do
upokojitve in v tem času si
iz Starega gradu želim narediti tisto, kar si Kamnik za-

Potovalna slabost
Najbolje je, da vzamemo zdravilo že pred začetkom potovanja. V lekarni lahko kupite zdravilo z
učinkovino dimenhidrinat, ingverjeve pripravke
ali zapestne trakove, ki delujejo na osnovi akupresure.
Prva pomoč
Ne pozabimo na obliže, povoje, gaze in razkužila
za rane.
Zdravila primerno shranimo, da ne bodo izpostavljena visokim temperaturam, svetlobi in vlagi.
Za pomoč in nasvete glede ohranjanja svojega
zdravja se vedno lahko obrnete na farmacevte v
vseh enotah JZ Mestne lekarne.
Maruša Bračič Kočar, mag. farm.

Pogoji na Starem gradu so
dobri, saj sta dve etaži celovito prenovljeni, prav tako občina v vseh letnih časih skrbi
za cesto in parkirišče, a obiskovalce bo treba prepričati
in privabiti. Kot nam je povedal Damjan Gaberšek, bo
hrano stregel vsak dan, tudi
jedi, ki jih poznamo kot
Okuse Kamnika, znan pa je
tudi po svoji kavi Dajzi, ki jo
v Italiji pražijo po njegovi recepturi. Gostišče bo odprto
vse dni v letu, v njem pa so
dobrodošli tako obiskovalci,
ki se gor pripeljejo z avti, in
kolesarji kot tudi pohodniki,
ki pridejo po pešpoti. Tiste,
ki se bodo v letu na Stari

ščad, ki bo na Stari grad privabila še več obiskovalcev.
Med svojimi gosti si želi
tako domačinov kot turistov, zato si v prihodnje v
zgornjem nadstropju želi
urediti tudi prenočišča.
Na uradnem odprtju, ki sta
se ga udeležila tudi župan
Matej Slapar in v. d. direktorja Zavoda za turizem in
šport Kamnik Luka Svetec,
je igrala kamniška glasbena
skupina Tačke, osvežilne
koktajle je pripravljal znani
barman Uroš, obiskovalci pa
so lahko pokusili tudi odojka, firštov golaž iz knjige receptov Okusi Kamnika in
dobrote z žara.

Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1240 Kamnik

Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1240 Kamnik

Sredstva za blažitev pikov insektov
Nanos gelov z dimetindenom bo težave s srbenjem in rdečico ublažil. Pri hujših reakcijah
uporabimo peroralne antihistaminike, npr. loratadin.

Prebavne težave
V primeru driske svetujemo uporabo pripravkov,
ki nase vežejo toksine in zaustavijo drisko, ter
uporabo rehidracijskih praškov.
Pri zaprtju uporabimo različna odvajala v obliki
sirupov, tablet, praškov in svečk.
Za urejeno prebavo lahko že pred dopustom uživamo probiotike.

Damjan Gaberšek pred Grajskim gostiščem na Starem gradu / Foto: Jasna Paladin

