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OBČINSKE NOVICE

Uredili okolico mrliške 
vežice
V Zgornjih Stranjah so obno
vili dotrajano cesto do 
cerkve, hkrati pa so uredili 
tudi prostor pred mrliško ve
žico in obnovili parkirišče.
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AKTUALNO

Kamp stoji, dovoljenj 
še nima
V Eko resortu pod Veliko pla
nino v Godiču je te dni 
nadvse živahno. Devetnajst 
tipskih hišk je postavljenih, 
delavci s polno paro urejajo 
še okolico. A investitor še 
vedno nima vseh potrebnih 
dovoljenj.
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MLADI

Zlati maturantje
Za Gimnazijo in srednjo 
šolo Rudolfa Maistra je še 
ena odlično opravljena ma
tura. Na Zid zlatih maturan
tov bodo dodali imena petih 
dijakinj poklicne mature in 
šestih dijakinj ter dijaka 
splošne mature.
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ŠPORT

Dirka čez prelaze
V začetku julija je potekal 
Maraton Alpe Scott, ki med 
kolesarji šteje za eno najtež
jih, a tudi najlepših kolesar
skih preizkušenj. Za popes
tritev jubilejne, desete dirke 
je z zmago poskrbela tudi 
Kamničanka Tina Brelih.
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Jasna Paladin

Kamnik – S Kamniškim ku-
linaričnim vikendom bodo 
nadgradili dosedanje Dneve 
trniča, saj bodo ponudbo 
jedi razširili na več Okusov 
Kamnika.

Nov Okus Kamnika – 
čokolada s trničem
»Kamniški kulinarični vi-
kend se bo začel s petkovim 
Kamniškim kulinaričnim 
večerom, ko se bo od 17. ure 
dalje Glavni trg spremenil v 
udobno dnevno sobo z ležal-
niki, mizicami in foteljem. 
Na stojnicah se bodo z lokal-
nimi jedmi predstavljali šte-
vilni kamniški ponudniki, ki 
bodo cel večer skrbeli, da 
mestnega jedra nihče ne bo 
zapustil lačen oziroma že-
jen. Da bo vzdušje res pravo, 
bo s poletno glasbo skrbela 
glasbenica Manca Berlec. 
Čaka vas tudi sladko prese-
nečenje, saj bomo na ta ve-
čer razkrili nov produkt 
Okusov Kamnika – čokolado 
s trničem,« pravijo na Zavo-
du za turizem in šport v ob-

čini Kamnik, kjer v soboto, 
6. avgusta, od 10. ure dalje 
pripravljajo tudi kulinarični 
ogled mesta Kamnik. Le-ta 
zajema triurno potepanje po 
mestnem jedru in degusta-
cijo petih tradicionalnih 
kamniških jedi in pijač, za 
gurmansko doživetje pa bo 
treba odšteti devet evrov na 
osebo. Prijave na kulinarični 
ogled sprejemajo do petka, 
5. avgusta, v Turistično-in-
formativnem centru Ka-
mnik ali pa na telefonsko 
številko 031/388-324.

Praznik trniča na Veliki 
planini
Kulinarični vikend bodo 
zaključili v nedeljo, 7. avgu-
sta, na Veliki planini, od ko-
der izvira osrednja kamniška 
kulinarična posebnost – sir 
trnič. Pred Preskarjevim mu-
zejem v pastirskem naselju, 
ki ohranja spomin na pastir-
sko dediščino, bodo pastirji 
ter pastirice predstavljali iz-
delavo trniča in pisav za trni-
če, na delavnici pa se bodo 
od 10. do 14. ure lahko preiz-
kusili tudi obiskovalci.

Kamniški 
kulinarični vikend
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik med 
5. in 7. avgustom pripravlja prav poseben konec 
tedna za gurmane.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – V nede-
ljo, 24. julija, bodo člani 
KGT Papež s številnimi pro-
stovoljci organizirali že 18. 
gorski tek na Grintovec, ki 
bo hkrati 4. tekma Pokala 
Slovenije v gorskih tekih, dr-
žavno prvenstvo za otroške 
kategorije in 2. tekma za 
svetovni pokal. Tekači bodo 
v štirinajstih kategorijah 
tekli na različno dolgih pro-
gah, največji izziv bo ekstre-
mni tek prav do vrha 2558 
visokega Grintovca, pri če-
mer bo treba premagati 
9800 dolžinskih in 1959 vi-

šinskih metrov. Start vseh 
kategorij bo na Piknik cen-
tru pri Jurju v Kamniški Bis-
trici ob 9. uri, kjer bo ob 15. 
uri tudi slovesna razglasitev 
rezultatov.
Nujne so predprijave preko 
prijavim.se, zbirajo pa jih do 
danes, 22. julija. Kot pravi 
vodja tekmovanja Dušan Pa-
pež, pričakujejo več kot tri-
sto tekačev. Udeležbo so že 
potrdili Kenijec Kosgei, kralj 
Grintovca leta 2014, lansko-
letna zmagovalca Karmen 
Klančnik in Nejc Kuhar ter 
vrsta drugih odličnih teka-
čev, tako da pričakujejo nov 
rekord proge.

V nedeljo tek na Grintovec

Organizatorji pričakujejo rekordno udeležbo 
domačih in tujih gorskih tekačev.

Jasna Paladin

Kamnik – Uradni statistični 
podatki za poletne mesece 
bodo znani šele jeseni, se je 
pa po podatkih Statističnega 
urada RS prihod vseh turi-
stov že v obdobju od januar-
ja do meseca maja v kam-
niški občini povečal za 31,71 
odstotka glede na leto 
poprej. Domačih gostov je 
bilo za 27,81 odstotka več, 
tujih turistov pa za skoraj 34 
odstotkov več kot v pre-
teklem letu.
Ne glede na statistiko pove-
čan prihod beležijo tudi turi-
stični delavci na terenu. »V 
TIC-u beležimo za prvo pol-
letje povečan obisk tujih go-
stov za skoraj osem odstot-
kov. Največ gostov je k nam 
po turistične informacije 
prišlo iz Nemčije, Francije, 
Italije in Nizozemske. Dnev-
ni gosti pridejo predvsem iz 
Ljubljane z vlakom ali avto-
busom, najprej jih zanima 
mesto, potem Velika planina 
in kje kaj dobrega pojesti. 
Težavo pa tem gostom, ki že-
lijo obiskati tudi okolico Ka-
mnika, predstavlja slaba pro-
metna povezava – manjka 
nam turistični avtobus,« 
ugotavlja Sabina Romšak s 
kamniškega TIC-a.

Z dosedanjo sezono 
zadovoljni
Z obiski turistov in zasede-
nostjo kapacitet so kamniški 
turistični delavci za zdaj za-
dovoljni. »Glavna sezona se 
za nas šele dobro začenja, saj 
izkušnje minulih let kažejo, 
da največjo zasedenost lahko 
pričakujemo avgusta. Vsaj 
lanskega avgusta smo imeli 
polno, dobro kaže tudi letos. 
Vse pa je seveda odvisno od 
vremena. Naši gostje so v 
glavnem prehodni in se pri 
nas zadržijo dva do tri dni, 
prihajajo pa iz vse Evrope, 
tudi Slovenije. Letos je sploh 
veliko Poljakov in Čehov. Za-
nimivo je, da Kamnik števil-
ni vzamejo kot predmestje 

prestolnice, saj pri nas pre-
nočijo, nato pa se z avtobu-
som ali vlakom odpravijo 
raziskovat Ljubljano. Zani-
ma pa jih tudi Velika plani-
na,« nam je povedal Gabrijel 
Resnik iz Kampa Resnik.
Tudi čez cesto, kjer deluje 
B&B in hostel Pod skalo, tu-
ristov ne manjka. »Letošnje 
poletje beležimo porast no-
čitev, razveseljivo je pred-
vsem to, da vse več turistov 
pri nas ostaja dlje časa, veči-
na pa vsaj dve noči. Naše 
sobe se polnijo že vse od ju-
nija, med gosti pa je največ 
turistov iz sosednjih držav, 
veliko je letos Poljakov, gos-
timo pa tudi takšne, ki jih 
prejšnja leta pri nas ni bilo 
– Japonce, Južnoafričane … 
Pozna se, da se trudimo in 
delamo dobro, le tako se 
gos tje vračajo in sami poskr-
bijo za dobro reklamo. Po-
zna pa se tudi skupno ogla-
ševanje Kamniško-Savinj-
skih Alp, saj nekateri gostje 
pridejo k nam za več dni in 
nato hodijo v hribe,« ugotav-
lja Vesna Resnik, ki hostel 
vodi skupaj s svojim bratom 

Blažem, med sezono pa 
jima pomaga tudi okoli dvaj-
set študentov.
Številni turisti se ustavijo 
tudi nekoliko naprej po doli-
ni, v Gostilni in penzionu 
Repnik v Vrhpolju. »Naša 
sezona traja od maja in vse 
do oktobra, trenutno pa be-
ležimo okoli 75-odstotno za-
sedenost. Čeprav delujemo 
šele dve leti, smo že zelo 
prepoznavni na tujih porta-
lih, tudi gostje se vračajo k 
nam. Letos opažamo, da se 
doba bivanja podaljšuje in 
številni pri nas ostajajo po 
ves teden in od tu raziskuje-
jo Slovenijo,« je z obiskom 
zadovoljen vodja penziona 
Peter Pančur. Vse več turi-
stov si za svojo počitniško 
bazo, od koder raziskujejo 
širšo okolico, izbere tudi 
Terme Snovik. »Z zasede-
nostjo, ki se trenutno giblje 
na 75 odstotkih, smo zado-
voljni. Pričakujemo tudi do-
ber avgust. Med gosti pre-
vladujejo Nizozemci, Belgij-
ci, Danci, Italijani, tudi Izra-
elci, sodelujemo pa pred-
vsem z agencijami. Številni 

pri nas ostajajo sedem, de-
set, tudi štirinajst dni,« pra-
vi direktorica Term Snovik 
Petra Zlatoper.
Kako pa je na Veliki planini? 
»Po pregledu številk od 1. 
maja do 18. julija letos v pri-
merjavi z istim obdobjem 
lani, tako prodaje kot prevo-
ženih potnikov, lahko ugo-
tovimo, da je do sedaj pole-
tna sezona boljša kot lanska. 
Kljub temu da vreme ni tako 
lepo, kot je bilo lani. Če bo 
vreme lepo, si obetamo re-
kordne številke,« je optimi-
stičen Leon Keder, direktor 
družbe Velika planina, kjer 
so letos v upravljanje prev-
zeli tudi Kamp Alpe, ki je v 
neposredni bližini spodnje 
postaje nihalke na Veliko 
planino. Kamp so v celoti 
prenovili, uredili so vodo-
vodno in električno napelja-
vo ter ga na novo ozelenili, 
postavili so tudi novo ogra-
jo. »Vse to se že kaže pri obi-
sku kampa, ki je obiskan 
nad našimi pričakovanji, so-
deč po rezervacijah, pa velik 
obisk pričakujemo tudi av-
gusta,« sklene Keder.

Tujih gostov vedno več
Poletna turistična sezona je na vrhuncu in z obiski domačih in predvsem tujih gostov so zadovoljni 
tudi kamniški turistični ponudniki. Statistika je spodbudna, težavo pa predstavlja ukinitev turističnega 
avtobusa.

Ena od kamniških znamenitosti, ki navdušuje tuje turiste, je tudi Šutna. / Foto: Aleš Senožetnik
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Prevoz in parkiranje
Kamfest je mestni festival, kar hkrati pomeni, da boste nanj najlažje 
prišli s kolesom ali peš. Če ne gre drugače, se sicer v bližino prizorišč 
pripeljete tudi z avtomobilom, a potem vam predlagamo, da pridete 
nekoliko prej, da boste lahko v miru našli prostor za parkiranje in 
se peš odpravili do zaželjenega odra. Parkirišč je sicer kar nekaj, 
natančne lokacije le-teh pa najdete na zemljevidu prizorišč.

Obstaja pa še ena zelo udobna opcija – tudi letos bomo v sodelo-
vanju s podjetjem Kam-bus organizirali festivalski avtobus. V času 
festivala se boste lahko brezplačno vozili na naslednjih relacijah:

Producent festivala:

Generalni pokrovitelj:

Soproducenti:

Festival so omogočili: 

Medijski pokrovitelji:

Kamniški pokrovitelji in donatorji: 

Zlata pokrovitelja: Srebrni pokrovitelj: Bronasti pokrovitelji: 

odhod relacija

pon – pet sobote
nedelje
in prazniki

16.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Radomlje–Homec–Kamnik

18.00 16.00
18.00

16.00
18.00

Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik

20.45 20.00 Kamnik–Homec–Radomlje–Domžale–Trzin–Ljubljana

22.10 22.00 19.00
21.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

22.20 Kamnik–Motnik (za Snovik – postaja Potok v Tuhinju)

PRILOGA
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Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, tokratna 
številka izide v nakladi 31.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva 
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Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 19. avgusta 2016, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 11. avgusta 2016.

OBVESTILO

Občina Kamnik obvešča, da bo dne 29. 7. 2016 na uradni sple-
tni strani Občine Kamnik www.kamnik.si objavljen javni razpis 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja 
v občini Kamnik v letu 2016, in sicer za naslednji ukrep:

 Šolanje v poklicnih in srednješolskih 
kmetijskih programih.

 Marjan Šarec l.r.
 ŽUPAN 
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Aleš Senožetnik

Zgornje Stranje – Konec juni-
ja je potekalo uradno odprtje 
obnovljene ceste do cerkve 
ter prostora pred mrliško ve-
žico v Zgornjih Stranjah, za 
kar so priprave stekle že pred 
dvema letoma. Celotna inve-
sticija je stala 80 tisoč evrov, 
od tega je 60 tisočakov pri-
spevalo podjetje Calcit, dvaj-
set pa krajevna skupnost.

Kot je povedala Karla Urh, 
predsednica Krajevne skup-
nosti Kamniška Bistrica, so 
z obnovo krajani pridobili 
lično urejen prostor, želijo 
si pa še ureditve javne 
razsvetljave, zaključkov na 
škarpah in dokončanja varo-
valnih ograj na pokopališču. 
Nadejajo se, da bodo tudi to 
kmalu pridobili.
»Marsikdo misli, da gre vse 
gladko, vendar če ni ljudi, ki 

znajo prisluhniti, potem 
takšnih projektov ni mogoče 
izvesti. Mislim, da je uredi-
tev tega prostora dodana 
vrednost našemu okolju in 
kulturnemu spomeniku. 
Pokopališče je namreč nekaj 
svetega in zato je prav, da je 
urejeno,« je ob odprtju deja-
la Karla Urh in se ob tej pri-
ložnosti zahvalila direktorju 
podjetja Calcit Matevžu Kir-
nu, brez katerega nove pri-
dobitve ne bi bilo.
Župan Marjan Šarec je v 
kratkem nagovoru pouda-
ril predvsem pomen sode-

lovanja med krajani in lo-
kalnim podjetjem: »Pot-
rebno je sobivati, sodelova-
ti in gospod Kirn s podje-
tjem Calcit to uspešno 
uresničuje.«
Novo pridobitev je blagoslo-
vil župnik Anton Prijatelj. V 
kulturnem programu pa so 
pod vodstvom Karle Urh na-
stopili Cerkveni pevski zbor 
Župnije Stranje in flavtistka 
Tinkara Martinjak.    
Po končanem odprtju so pri-
dne gospodinje iz kraja s 
svojimi dobrotami poskrbe-
le za prijetno druženje.

Uredili okolico mrliške vežice
V Zgornjih Stranjah so obnovili dotrajano cesto do cerkve, hkrati pa so uredili tudi prostor pred 
mrliško vežico in obnovili parkirišče.

V Stranjah so uredili okolico vežice in cesto do cerkve. 

S simboličnim prerezom traku so cesto odprli župan 
Marjan Šarec, predsednica krajevne skupnosti Kamniška 
Bistrica Karla Urh in direktor Calcita Matevž Kirn. 
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Aleš Senožetnik

Menina – V začetku julija je 
na Menini potekala slove-
snost ob 71. obletnici never-
jetnega preboja borcev Šlan-
drove in Zidanškove brigade, 
ki jim je 16. marca 1945 po 
drči za spravilo lesa uspelo 
pobegniti iz obroča nemške 
vojske, ne da bi padel en sam 
strel. Partizane je vodil povelj-
nik Franc Sever - Franta, ki je 
bil tudi po 71 letih od dogod-
ka, skupaj s še nekaterimi še 
živečimi partizani, prisoten 
na spominski slovesnosti.
Slavnostni govornik letoš-
nje slovesnosti je bil član 

Predsedstva Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije Milan Gorjanc. V 
govoru se je obregnil ob ak-
tualno dogajanje in nekate-
re poteze državne politike. 
Dotaknil se je izjave predse-
dnika republike Boruta Pa-
horja, da bo Evropa federal-
na ali pa je sploh ne bo. 
»Zelo modro rečeno od člo-
veka, ki je sicer zelo malo 
prispeval, da smo iz ene fe-
deracije pobegnili, v kateri 
smo bili prvi, vodilni in naj-
bogatejši,« je komentiral 
Gorjanc, za kar je požel gro-
mek aplavz dvatisočglave 
množice.

Spomin na preboj
Na Menini planini so se s slovesnostjo tudi letos spomnili preboja partizanov Šlandrove in 
Zidanškove brigade iz obroča okupatorske vojske.

Na Menini je potekala 71. obletnica preboja, ko je petstotim 
borcem uspelo pobegniti iz obroča okupatorske vojske. 
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Kamnik – LAS Srce Slovenije, ki vključuje tudi občino Ka-
mnik, je tudi v novem programskem obdobju organiziran 
kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z name-
nom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na 
območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«. 
Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova 
Strategija lokalnega razvoja, ki opredeljuje skupno vizijo, ci-
lje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želijo doseči do leta 
2020. Pri tem je, kot opozarjajo, bistvenega pomena aktivno 
sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh 
treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega. Teme 
projektov, ki jih bodo podprli, se nanašajo na ustanavljanje 
novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo 
okolja in večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin na podeželju. Prvi javni poziv za sofinanciranje pro-
jektov, ki bodo sledili omenjeni strategiji lokalnega razvoja, 
bodo objavili predvidoma septembra. J. P. 

Napoved prvega razpisa LAS Srce Slovenije

Jezersko – Ob odprtju letošnjega Pohodniškega festivala, ki 
je konec junija potekal na Jezerskem, so župani občin Jezer-
sko, Luče, Solčava, Preddvor in Kamnik svečano podpisali 
pogodbo o vzpostavitvi Združenja Kamniško-Savinjske Alpe 
in s tem tudi formalno oblikovali združenje, ki bo podlaga 
za nadaljnje projektno povezovanje in sodelovanje občin. 
Dogodka sta se udeležila tudi župan Marjan Šarec in direk-
torica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Božena 
Peterlin. Podpis pogodbe pomeni dodatno nadgradnjo do-
sedanjega sodelovanja občin, saj so se občine že zdaj nefor-
malno trudile s skupno promocijo tega območja. J. P.

Vzpostavili Združenje Kamniško-Savinjskih Alp

Kamnik – Kamniški svetnik Bogdan Pogačar (NSi) je na ob-
činsko upravo naslovil vprašanje, povezano z nekdaj zelo pri-
ljubljeno trim stezo med Zapricami in Žalami, ki je že več let 
povsem neurejena in zapuščena. »Katere ovire preprečujejo 
obnovo nekdanje trimsteze? Če so ovire povezane z last-
ništvom zemljišč, predlagam, da se obnovi le tisti del steze, 
ki poteka po občinskih oz. državnih zemljiščih. Če pa trimste-
ze ni možno ali smiselno obnoviti na Zapricah, predlagam, 
da se ob rekreacijski poti med Kamnikom in Domžalami ob 
Kamniški Bistrici na primernih razdaljah zgradi več dodatnih 
rekreativnih poligonov za telovadbo na prostem,« je pozval 
Pogačar. Na občinski upravi odgovarjajo, da je večina ze-
mljišč, vključenih v omenjeno traso, zasebnih, saj so z zaklju-
čenim denacionalizacijskim postopkom prešla v last nasle-
dnikov grofa Rechbacha, s katerimi pa občina sprejemljive 
rešitve za obnovo trimsteze še ni našla. J. P. 

Nekdanja trimsteza je na zasebnih zemljiščih

Jasna Paladin

Kamnik – Pomanjkljivosti 
pri gradnji krožišča pri tr-
govini Lidl na Bakoviku, za 
katero je bila zadolžena na 
razpisu izbrana Gorenjska 
gradbena družba, so župa-
na Marjana Šarca pred dne-
vi spodbudile, da je grad-
bincem napisal pismo, v 
katerem jim sporoča, naj 
opustijo logiko »za občino 
je dobro«.
Župan se je v pismu vprašal, 
ali je kriza v gospodarstvu 
zgolj navidezna, saj se grad-
binci obnašajo, kot da je 
dela povsod dovolj, denarja 
pa še več. Razočaran ugota-
vlja, da projekti družbe v ob-
čini (do sedaj je Gorenjska 
gradbena družba v občini 
Kamnik imela že za skoraj 
tri milijone evrov investicij) 
puščajo grenak priokus, 
slabše od pričakovanj – 
čeprav še vedno v skladu z 
normativi – naj bi namreč 
opravili več asfaltiranj cest 
po občini. »Predlagam, da 
resno razmislite o mojem 
pisanju, kajti prihaja s tere-

na, ne iz akademskih razgla-
bljanj. Ne pišem zato, ker 
nimam drugega početi, tem-
več izražam svojo prizade-
tost nad odnosom vaših 
podrejenih do mojih podre-
jenih. Vendarle smo naroč-
nik in si zaslužimo vsaj kan-
ček spoštovanja. Da bi se 
enkrat nekaj premaknilo 
brez povišanih tonov z naše 
strani, a to je zgolj iluzija, 
podobna odpravi lakote v 
svetu in svetu brez vojn in 
orožja. Velikokrat smo po-
maknili svojo mejo potrplje-
nja navzgor, a tokrat je ko-
nec! Ne zahtevamo nič dru-
gega kot dobro opravljeno 
delo. Vaša odgovornost gre 
vašim lastnikom (vam sa-
mim), mi pa smo odgovorni 
29.500 občankam in obča-
nom. Verjemite, da bom 
uporabil vsa sredstva, da 
zaščitim njihov interes,« je 
direktorju Gorenjske grad-
bene družbe Branku Žiber-
ni sporočil Marjan Šarec.
Ostre besede so, kot kaže, 
pomagale, saj so se dela za-
ključila brez težav in kroži-
šče je že odprto za promet.

Župan okrcal gradbince
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Kamnik – Kratka slovesnost 
ob spomeniku pripadniku 
Teritorialne obrambe Edvar-
du Peperku, ki je življenje 
izgubil pred 25 leti v bitki v 
Trzinu, je potekala pod 
krošnjami dreves na kam-
niških Žalah, kjer je precej 
primernejše mesto za tovr-
stno obeležje kot prejšnje ob 
Samčevem predoru. Spo-
min na padlega vojaka sta s 
položitvijo venca počastila 
župan Marjan Šarec in Pe-
perkova hči Petra Peperko. 
»Brez njegove in mnogih 
drugih žrtev danes ne bi 
imeli svoje države,« je ob 
spomeniku povedal župan 
in poudaril pomembnost za-
vedanja, kaj je naredil in 
žrtvoval za Slovenijo.

Slovesnost se je nadaljevala 
v Domu kulture Kamnik, 
na njej sta spregovorila 
Zvonko Cvek, predsednik 
Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda, in 
slavnostni govornik Marjan 
Šarec. Oba sta se dotaknila 
tudi razprtij okoli zaslug za 
osamosvojitev, ki zadnja 
leta spremljajo tovrstne pri-

reditve, in poudarila, da je 
proces osamosvajanja in 
kasnejša samostojnost plod 
prizadevanj in enotnosti 
naroda.
»Še nobenega projekta v 
zgodovini ni izpeljalo zgolj 
nekaj posameznikov, tem-
več je bil uspeh vedno stvar 
skupnosti. Gospodje, ki si 
eni in edini prilaščajo zas-
luge in vlagajo ovadbe, so dolžni ob tem opravičilo 

vsem drugim, ki so sodelo-
vali pri uresničevanju stole-
tnih sanj naroda. Pripadni-
kom Milice, Teritorialne 
obrambe, predvsem pa slo-
venskemu narodu, ki je 
včasih s solzami v očeh, 
včasih z jezo, a vedno delo-
val s prepričanjem o boju 
za pravo, našo stvar,« je 
med drugim povedal Šarec, 
ki je ob koncu izrazil željo, 

da se otresemo zavor in 
strahu, govorjenje o naši 
majhnosti pa da morata za-
menjati prodornost in po-
gum izraziti lastna stališča. 
»Prijateljev nam ne morejo 
izbirati drugi in nam govo-
riti, kaj je za nas dobro, in 
nas obravnavati kot neko-
ga, ki ne zna sam ničesar 
narediti. Stari smo 25 let, 
če zdaj ne bomo zmogli, ne 
bomo nikoli. Čas odrašča-

nja je že zdavnaj minil,« je 
dodal Šarec.
Slovesnost je začinil pester 
kulturni program z glasbe-
niki Simfoničnega orkestra 
Domžale - Kamnik, ki se jim 
je pridružil citrar Tomaž 
Plahutnik, največ navduše-
nja pa je z dodelanim in 
energičnim nastopom med 
publiko vnesla mlada kam-
niška zasedba Veronika – 
Srca čistega poljub.

Včeraj, danes, 
za jutri
Takšen naslov je nosila osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti, ki 
je na praznični dan sledila slovesnosti ob ureditvi spomenika padlemu 
vojaku v osamosvojitveni vojni Edvardu Peperku na kamniških Žalah.

Venec k spomeniku Edvardu Peperku sta položila njegova hči Petra in župan Marjan Šarec. 

"Še nobenega projekta v zgodovini ni izpeljalo 
zgolj nekaj posameznikov, temveč je bil uspeh 
vedno stvar skupnosti. Gospodje, ki si eni in 
edini prilaščajo zasluge in vlagajo ovadbe, so 
dolžni ob tem opravičilo vsem drugim, ki so 
sodelovali pri uresničevanju stoletnih sanj 
naroda," je poudaril Šarec.
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OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU 

Domžale – Kamnik

REPUBLIKA SLOVENIJA

Občina MoravčeObčina Kamnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  
Evropska unija iz Kohezijskega sklada

www.eu-skladi.si

Namen projekta Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale - Kamnik je odpraviti vrsto 
let trajajočo problematiko zagotavljanja 
kakovostne pitne vode na območju petih občin, 
in sicer v Kamniku, Domžalah, Mengšu, Trzinu 
in Moravčah. S hidravlično izboljšavo in gradnjo 
vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti 
bo projekt pomembno prispeval k boljši in bolj 
zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo 
za obstoječe in nove uporabnike. 

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdob-
ju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega 
reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih 
opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Javni upravičeni stro-
ški se bodo sofinancirali v razmerju EU - Kohezijski sklad : Slovenska ude-
ležba, 85:15.
Občina Kamnik je že prejela prva nepovratna sredstva v višini dobrih 500.000 
evrov za izgradnjo južnega dela vodovodnega omrežja. Na tem delu je po-
tekala ureditev centralnega dela vodovodnega omrežja, izgradnja vodovoda 
med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri Veterini Kamnik ter 
nadgradnja južnega dela vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok ter Rudnik. 
Hkrati z zagotovitvijo ustreznega vodovodnega sistema, je Občina Kamnik 
sočasno na območju Arboretuma Volčji Potok z lastnimi sredstvi izvedla sa-
nacijo ceste z dograditvijo pločnika, kar pomembno vpliva na večjo varnost 
prometa na tem območju.

Občina Kamnik za nadgradnjo 
vodovodnega sistema prejela 
prva evropska sredstva iz 
Kohezijskega sklada

Izgradnja vodovoda se nadaljuje v Tuhinjski dolini, trenutno na regionalni 
cesti R2-414/1349 Kamnik–Ločica, kjer se hkrati gradita fekalna kanalizacija in 
vodovod. Na območju Soteske ter Vira pri Nevljah je bil položen prvi del nosil-
ne plasti asfalta. Zaradi del, so na več delih regionalne ceste izvedene delne 
zapore. Po izgradnji posameznega odseka se območje delne zapore pomika 
v smeri proti Tuhinjski dolini. V jesenskem in zimskem času, izven rasne sezo-
ne, so se dela izvajala na kmetijskih površinah. 
Na črpališču v Šmartnem v Tuhinju se zaključujejo gradbena dela, potrebna 
so še strojna ter električna dela. V okviru projekta se gradi tudi nov vodoh-
ran Šmartno s kapaciteto vode 100 m3. Gradbena dela so na tem objektu v 
zaključni fazi. Sledijo obrtniška dela, ki bodo predvidoma končana v mesecu 
septembru. V letošnjem letu je načrtovana tudi izgradnja vodohrana Soteska 

s prostornino 400 m3. S tem bo na celotnem območju Tuhinjske doline urejen 
dotok zadostnih količin vode iz centralnega vodovodnega sistema.
Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - 
Kamnik znaša nekaj manj kot 11,4 mio evrov, od tega zneska bo evropska uni-
ja sofinancirala delež v višini slabih 7 mio evrov, Republika Slovenija iz pro-
računa okrog 1,2 mio evrov, občine, ki so vključene v skupni projekt, pa bodo 
iz lastnih proračunov zagotovile skupaj nekaj več kot 3,2 mio evrov. Trenutna 
vrednost vseh opravljenih del (gradnja) na vodovodnem sistemu na obmo-
čju Občine Kamnik znaša cca 2,4 mio evrov. Občina Kamnik za celoten projekt, 
ki znaša cca 4,4 mio evrov (brez DDV), pričakuje vrnjen prispevek kohezijskih 
sredstev EU in države v višini cca 3,4 mio evrov. 

Izgradnja vodohrana v Šmartnem v Tuhinju s prostornino 100 m3. Novo črpališče v Šmartnem v Tuhinju. 

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani 
www.pitnavoda-domzalekamnik.si

clanekDKv_259x191kamnik1.indd   4 14/07/16   19:51
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V soboto, 25. junija, dopoldne 
je v počastitev dneva državnos-
ti delegacija Nove Slovenije na 
čelu z vodjo poslanske skupine 
mag. Matejem Toninom in s 
predstavniki OO NSi Domžale 
in OO NSi Kamnik položila 
cvetje v čast in zahvalo padlim 
v vojni za Slovenijo. Najprej je 
delegacija na kamniških Žalah 
položila cvetje pred obeležje 
padlemu v vojni Edvardu Pe-
perku, nato pa se je padlim 
poklonila še v spominskem 
parku v Dobu pri Domžalah.
Tonin se je ob poklonu spom-
nil žrtev naših rojakov za svo-

bodo, samostojnost in neodvi-
snost naše domovine Sloveni-
je. Vse, ki so dali življenje za 
Slovenijo, moramo ohranjati v 
spominu in jim moramo biti 
večno hvaležni.
Hvaležnost izražamo tudi tako, 
da gradimo takšno Slovenijo, 
po kateri so hrepeneli in si jo 
želeli tisti, ki so žrtvovali življenja 
za svobodo naše domovine. 

Bogdan Pogačar,
vodja svetniške skupine NSi 
Kamnik
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Poklon NSi padlim v vojni za Slovenijo

Jasna Paladin

Kamnik – Kako oživiti 
mestno središče, kako najti 
kompromis med stanovalci, 
najemniki, obiskovalci in or-
ganizatorji prireditev ter 
kakšne priložnosti vidita v 
omenjenem združenju, 
smo tokrat vprašali Martino 
Strmšek in Marka Šarca, 
oba svetnika LMŠ-Naprej 
Kamnik.

Informacije so dostopne 
na vsakem koraku
Martina Strmšek je ponosna, 
da Kamnik že dolgo velja za 
eno najlepših in najstarejših 
srednjeveških mest v Slove-
niji. »Ena izmed neštetih 
znamenitosti, s katerimi se 
Kamnik lahko pohvali, je za-
gotovo čudovito mestno je-
dro. Njegova bogata zgodovi-
na je za seboj pustila prelepo 
kulturno dediščino, ki se 
kaže v pestri arhitekturi, kul-
turno-zgodovinskih zname-
nitostih, sakralnih objektih 
in še bi lahko naštevala. Vse 
to lepo dopolnjujejo in pou-
darjajo tudi edinstvena nara-
va in predvsem zavedanje ter 
skrb za urejanje in ohranja-
nje tega našega bisera. Da sta 
mestno jedro in njegova oko-
lica res dobro ohranjena in 
urejena, potrjuje lanskoletna 
nagrada projekta Moja deže-
la – lepa in gostoljubna 2015, 
kjer je Kamnik v kategoriji 
mestnih jeder osvojil odlično 
1. mesto. Priznanje je nepre-
cenljiva nagrada, ki poplača 
pretekli trud, predvsem pa 

da nov zagon, novo motivaci-
jo in novo spodbudo za na-
daljnje delo. In to je le ena 
izmed nagrad, ki sta jo Ka-
mnik in njegovo mestno je-
dro zasluženo osvojila,« pra-
vi in dodaja, da se mesto in 
njegova okolica v vseh letnih 
časih lahko pohvalita s pe-
strim programom prireditev 
za vse okuse in starosti. Za-
veda se, da je za lokalne pre-
bivalce to lahko tudi slabost, 
pa vendar meni, da je pred-
nosti in koristi več, le izkori-
stiti jih je potrebno.
»Znamenitosti in prireditve 
so dobro označene, informa-
cije pa dostopne praktično 
na vsakem koraku. Vsak tu-
rist lahko najde nekaj zase, 
saj se v Kamniku z okolico 
odpira možnost za uživanje v 
kulturi, naravi, pohodništvu, 
športu, golfu, plavanju, reli-
giji, kulinariki ... Mesto ima 
veliko dobro urejenih kole-
sarskih in peš poti, pa vendar 
bi se na tem področju dalo še 

kaj postoriti. Vse pa je na 
koncu žal povezano s finanč-
nimi sredstvi, s katerimi dr-
žava trenutno ni preveč rado-
darna. Ena večjih pridobitev 
v zadnjem času je umirjena 
cona mimo občinske uprave, 
kjer so kolesarji dobili svojo 
pot,« še razmišlja Martina 
Strmšek.

Mesto predstavljajo 
predvsem ljudje
Velik pomen v starem 
mestnem središču vidi tudi 
Marko Šarec. »Središče vsa-
kega mesta je bistvenega po-
mena za njegove prebivalce, 
saj predstavlja simbol mesta 
in center javnega življenja. 
Kamniško mestno jedro s 
Šutno in Glavnim trgom je 
vsekakor prizorišče, kjer se 
veliko dogaja in ki privlači 
množice. V zadnjih letih se 
je uveljavilo kot pomemben 
in zgledno urejen priredit-
veni prostor, ki privablja če-

dalje več obiskovalcev od 
blizu in daleč.
Mestnega središča pa ne 
sestavljajo samo zgradbe ter 
dogodki, temveč ga predsta-
vljajo predvsem ljudje in nji-
hovi medsebojni odnosi, 
zato je treba kljub pestremu 
dogajanju spoštovati njego-
ve prebivalce in njihove pot-
rebe, zlasti glede zagotavlja-
ta reda in miru. Nabor prire-
ditev in ostale turistične po-
nudbe je predvsem v pole-
tnem času širok in primeren 
za turiste vseh vrst in potreb. 
Znamenitosti so dobro 
označene, koristna pa sta 
tudi zemljevida na glavni av-
tobusni postaji ter pred TIC-
-em, tudi za pešce in kole-
sarje je ustrezno poskrblje-
no,« je zadovoljen Šarec, ki 
si kot večina želi, da bi 
mestno jedro še bolj zažive-
lo, da bi dobilo dodatne 
možnosti za preživljanje 
prostega časa in pritegnilo 
Kamničane iz nakupovalnih 
središč –morda z dodatno 
gostinsko in kulturno po-
nudbo – ter da bi se zapolni-
la nezasedena stanovanja in 
zasedli prazni poslovni pro-
stori, predvsem s storitveni-
mi dejavnostmi – trgovina, 
tradicionalne in sodobne 
obrti ... »A dokler bodo ljud-
je raje ponujali svoje prosto-
re za velike najemnine in 
seveda ostali brez najemni-
kov, se ne bo spremenilo 
nič. Najprej bi bilo treba 
spremeniti miselnost ljudi, 
ki bi sčasoma vodila tudi do 
zaslužka in posledično do 
oživitve mesta,« še pravi.

Mestno jedro lepo urejeno
Občinski svetniki so na junijski seji podprli namero občine, da se Kamnik pridruži Združenju 
zgodovinskih mest Slovenije, v katerem je že dvanajst slovenskih mest.

Martina Strmšek Marko Šarec / Foto: Gorazd Kavčič
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Iz poslanskih klopi

petek, 22. julija 2016

V zadnjih dneh sem zgodaj 
zjutraj ali pozno zvečer skoraj 
vedno dobil kakšno urgentno 
sporočilo. V svetu je odmeval 
nov teroristični napad v Fran-
ciji in poskus državnega uda-
ra v Turčiji. Doma nas je z 
odstopom presenetil minister 
za finance Mramor in stresel 
že tako popolnoma razglašeno 
koalicijo. Edina stalnica seda-
njih časov so spremembe. V 
tem duhu se trudim delovati 
tudi v parlamentu. Ne zgolj z 
besedami, ampak z vlaganjem 
zakonov.   
Zaradi terorističnih groženj in 
vse intenzivnejših terorističnih 
napadov v Evropi sem v parla-
mentu sprožil posebno kampa-
njo za prenovo naših obvešče-
valnih in varnostih služb. Ču-
tim dolžnost, da politika stori 
vse, kar je v naši moči, da drža-
vljanom zagotovimo čim večjo 
varnost. Naše obveščevalne in 
varnostne službe so bile obliko-
vane v devetdesetih letih. Tak-
rat smo se soočali s popolnoma 
drugačnimi grožnjami, ki so 
izvirale predvsem iz vojn na 
Balkanu. Od takrat se je spre-
menilo marsikaj. Temu se mo-
rajo prilagoditi tudi naše obve-
ščevalne in varnostne službe. 
Parlament je na mojo zahtevo 
opravil razpravo in po razpra-
vi z večino glasov sprejel pripo-
ročilo vladi, naj pristopi k prip-
ravi nadgradnje obveščevalno-
varnostnega sistema. Poleg 
varnosti sem v zadnjem času 
veliko pozornosti posvečal tudi 
gospodarstvu. V zadnjih dveh 
mesecih smo skupaj s poslanci 

NSi v parlamentarno procedu-
ro vložili dva zakona. Zakon o 
socialnih prispevkih in zakon o 
dohodnini. Prvi je predvideval, 
da 275 evrov vašega mesečnega 
zaslužka ne bi bilo obdavčene-
ga. Pri vaši plači vam za prvih 
275 evrov plače ne bi bilo treba 
plačevati prispevkov. To bi po-
menilo, da bi se vsem državlja-
nom neto plača dvignila za 50 
evrov, in to ob isti bruto plači. 
Pri drugem zakonu pa smo 
predlagali dvig splošne olajšave 
pri dohodnini iz sedanjih 3300 
evrov na 7000 evrov, kar bi po-
novno pomenilo, da bi v žepih 
državljanov ostalo več denarja 
oziroma bi si država vzela 
manj vašega zaslužka. 
Za gospodarsko okrevanje je 
treba povečati domačo potro-
šnjo. Te ni mogoče povečati 
drugače, kot da ljudem po ob-
računanih davkih ostane več v 
njihovih denarnicah. Logika 
je preprosta; več kot bodo dr-
žavljani trošili, več bodo pod-
jetja prodala. Več kot bodo 
podjetja prodala, več bodo mo-
rala proizvajati. Več kot bodo 
podjetja proizvajala, več bodo 
morala zaposlovati. Na koncu 
je krog sklenjen. Večja domača 
potrošnja pomeni več zaposli-
tev, za državo to pomeni več 
vplačil v pokojninsko in zdra-
vstveno blagajno.

Matej Tonin, poslanec

Nevaren svet  
in nervozna 
Slovenija

Jasna Paladin

Motnik – Kljub hladnemu 
in vetrovnemu vremenu je 
bila minula sobota v Motni-
ku pravi praznik, saj so člani 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Motnik pripravili 
parado s svečanim prevze-
mom nove gasilske cisterne 
in gasilsko veselico.
Slavnostno parado skozi 
vas, v kateri so sodelovali do-
mači gasilci ter gasilci sose-
dnjih gasilskih društev, ga-
silski praporščaki, glasbeni-
ki Mestne godbe Kamnik ter 
vrsta gasilskih vozil pa tudi 
narodne noše društva Utrip 
iz Motnika, si je ogledala vr-
sta gostov, med drugimi 
tudi župan Marjan Šarec, 
podžupan Igor Žavbi, pred-
sednik in poveljnica Gasil-
ske zveze Kamnik Marjan 
Semprimožnik in Simona 
Oblak ter član poveljstva Ga-
silske zveze Slovenije in po-

veljnik regije Ljubljana III 
Jože Oblak. V paradi so lah-
ko videli tudi najstarejše vo-
zilo, ki je še v lasti motni-
ških gasilcev – ročno briz-
galno iz leta 1910, ki jo sicer 
hrani gasilski muzej na 
Vranskem. 
Zbrane je sprva nagovoril 
predsednik PGD Motnik 
Matjaž Piskar, ki je na krat-
ko orisal zgodovino domače-
ga gasilskega društva (nje-
govi začetki segajo v leto 
1900, ko je bila ustanovlje-
na Požarna bramba Motnik) 
ter opremo in vozila, ki so jo 
v času svojega delovanja 
imeli. 
»Z gasilskimi vozili smo op-
ravili že veliko intervencij, 
zaradi česar postaja naš voz-
ni park vedno bolj iztrošen, 
ne prizanaša pa mu niti zob 
časa. Kljub različnim ome-
jitvam motniški gasilci vse-
skozi stremimo k temu, da 
nudimo občanom kar se da 

hitro in strokovno pomoč. 
Prav zato smo se odločili za 
nakup nove avtocisterne GV 
16/25, saj dosedanja ne 
ustreza več zahtevam gasil-
skega dela,« je povedal in se 
zahvalil vsem – tako obča-
nom, botrom kot Občini Ka-
mnik –, ki so pomagali pri 

nakupu. Novo vozilo ima 
poleg za voznika prostora še 
za šest gasilcev, prevaža lah-
ko 3100 litrov vode in je 
opremljeno z najsodobnejšo 
opremo za gašenje in reše-
vanje. Med drugim ima štiri 
dihalne aparate, vitel, agre-
gat in termokamero. 

Motniški gasilci z novo cisterno
Prostovoljni gasilci iz Motnika, kjer je gasilsko društvo z drugim najdaljšim stažem v občini, so se po 
dolgoletnih prizadevanjih v soboto, 16. julija, razveselili nove gasilske avtocisterne GVC 16/25.

Nova gasilska cisterna bo motniškim gasilcem omogočila 
še učinkovitejše delo. / Foto: Jasna Paladin
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Jasna Paladin

Godič – Turistično naselje 
tipskih hišk, kopij pastirskih 
bajt z Velike planine, poi-
menovano Eko resort pod 
Veliko planino, ki ga od lan-
ske jeseni ob Kamniški Bi-
strici v Godiču gradi Matjaž 
Zorman oz. njegovo podje-
tje Palmieri, je praktično 
končano. Minuli teden bi ga 
moral obiskati predsednik 
države Borut Pahor, a so na-
črtovani obisk zaradi vre-
menskih razmer, ki naj ne 
bi bile primerne za delavni-
ce in za izvajanje načrtova-
nih aktivnosti z otroki, pre-
stavili, ponovni datum obi-
ska pa še ni znan. Na terenu 
smo preverili, kako poteka 
gradnja in kje se zatika.

Šest novih zaposlitev in 
ograda, polna živali

Kot nam je ob obisku in 
ogledu zemljišča predstavil 
Matjaž Zorman, je postav-
ljenih že devetnajst lesenih 
tipskih hišk, osrednji objekt 
in velik toplar, zelenjavni vrt 
je zasajen z zelenjavo, znot-
raj ograd se že pasejo krave, 
pujsi, koze in osli, te dni 
bodo v ograjeni gozdni del 
naselili še divjad. Minuli to-
rek so s podpisom najemne 
pogodbe z družbo Graditelj, 
ki ima v lasti bližnje zemlji-
šče, rešili tudi parkirišče za 
približno 150 vozil. V času 
našega obiska so delavci 
odstranjevali električne dro-
gove, saj je elektrika vkopa-
na v zemljo, in postavljali 

leseno otroško igrišče, ure-
diti je treba le še okolico. Da 
bi prihodnjim gostom kar se 
da dobro prikazali vzdušje 
Velike planine in Kamniške 
Bistrice, so iz doline navozi-
li več velikih skal, uredili 
bodo napajalnik z vodo in 
po naselju speljali potoček, 
očistili so tudi nabrežje in 
uredili dostop do reke. Za-
poslili so tudi že šest delav-
cev iz bližnje okolice, ki 
bodo po odprtju eko resorta 
zadolženi za vzdrževanje in 
živali.

Gradbeni inšpektor 
odredil rušenje
Prvotno so kompleks name-
ravali odpreti maja, takrat le 
polovico, a so se odločili, da 
je racionalneje naselje hišk 
urediti v celoti, zato se je do-
končanje zamaknilo v sep-
tember. A kdaj natanko, ni 
znano, saj se investitorju 
zapleta s pridobivanjem pot-
rebnih dovoljenj.
Kot smo preverili na Upravni 
enoti Kamnik, je investitor 
pri njih zaprosil za dve grad-
beni dovoljenji. Septembra 
lani za postavitev 24 gostin-
skih objektov za kratkotrajno 
bivanje, mesec dni kasneje 
pa še za nezahtevni objekt. 
Gradbeno dovoljenje za 
slednjega, torej nezahtevni 
leseni in pritlični objekt tlori-
snih dimenzij 4 x 6 metrov, 
namenjen za funkcionalne 

potrebe rekreacijskih povr-
šin, so prejeli aprila (pravno-
močno je postalo 19. aprila), 
saj je bilo območje, na kate-
rem se objekt nahaja, po sta-
rem občinskem prostorskem 
načrtu (novi je v veljavo stopil 
27. novembra lani) na zazi-
dljivem delu zemljišča. Vlogo 
za gradbeno dovoljenje za 24 
objektov pa so s pravnomoč-
nim sklepom zavrgli. »Po na-
šem mnenju postavitev stavb 
za prenočevanje na kmetij-
ska zemljišča ne sodi,« pravi 
načelnik Upravne enote Ka-
mnik Mihael Novak.
Preverili smo tudi na grad-
beni inšpekciji, kjer so nam 
potrdili, da so v primeru 

gradnje Eko resorta pod Ve-
liko planino izdali dve od-
ločbi. Že marca so odredili 
zaustavitev gradnje dvojne-
ga, lesenega kozolca in kot 
rok za odstranitev določili 
14. julij, 4. maja pa so druž-
bi Palmieri izdali odločbo, s 
katero so odredili ustavitev 
gradnje sedemnajstih tip-
skih lesenih hišic, in kot rok 
za njihovo odstranitev dolo-
čili 25. oktober. Investitor se 
je na obe odločbi pritožil, 
zato še nista pravnomočni.
Matjaž Zorman je prepri-
čan, da gradbenega dovolje-
nja za naselje hišk ne potre-
bujejo, saj naj bi se nahajale 
na zazidljivem delu parcele. 

»Postavljene so bile na pod-
lagi potrebnih soglasij. Te-
žava je v tem, da se je v tem 
času spremenil OPN, a mi 
smo z gradnjo začeli še po 
starih prostorskih aktih in ta 
del zemljišča je bil zazidljiv, 
kmetijski je le v zgornjem 
delu. Pogoji se vmes ne mo-
rejo spremeniti, zato smo se 
na odločbo inšpektorata pri-
tožili, saj imamo tehtne ar-
gumente. Postopki so še v 
teku, računamo na ugodno 
rešitev, saj drugače ne more 
biti,« pravi Zorman in doda-
ja, da so jih v zadnjih mese-
cih obiskali prav vsi možni 
inšpektorji, a da pričakuje 
ugoden razplet postopkov.

Kamp stoji, dovoljenj še nima
V Eko resortu pod Veliko planino v Godiču je te dni nadvse živahno. Devetnajst tipskih hišk je postavljenih, delavci s polno paro urejajo še okolico. A 
datum uradnega odprtja še ni znan, saj pričakovano zgodbo o uspehu kazi dejstvo, da investitor še vedno nima vseh potrebnih dovoljenj.

Devetnajst tipskih hišk je že postavljenih, a potrebnih dovoljenj še nimajo. / Foto: Jasna Paladin

Te dni delavci v kampu intenzivno urejajo okolico. 
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Kamnik – Zavod Mladinski center Kotlovnica v okviru Lokal-
ne akcijske skupine razpisuje sredstva za financiranje pro-
jektov s področja preprečevanja odvisnosti od drog in neke-
mičnih odvisnosti mladih, starih od 15 do 29 let. Namen 
razpisa je k sodelovanju pritegniti nevladne organizacije, ki 
delujejo na tem področju, na širšem območju občine Ka-
mnik. Rok za oddajo prijav se izteče v petek, 5. avgusta. 
Prijave je treba oddati v tiskani obliki po pošti ali v nabiral-
nik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik. J. P.

Razpis za preprečevanje odvisnosti od drog

Kamnik – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik obveš-
ča, da bodo na bazenu Pod skalco omogočili tudi nočno 
kopanje. Prvič so bazen med 20. in 22. uro tako že odprli 
minulo sredo, znova pa ga bodo nocoj, 22. julija. Plavanje je 
možno le v nizki polovici olimpijskega bazena. Cena vsto-
pnic je enotna, in sicer dva evra, letne vstopnice za nočno 
kopanje ne veljajo. O nadaljnjih terminih bo zavod občane 
obveščal sproti na oglasni deski bazena, kjer bodo objavili 
tudi morebitne odpovedi zaradi slabega vremena. J. P.

Na kamniškem bazenu tudi nočno kopanje

Kamnik – Podhod na Šolski ulici, ki so ga učenci Osnovne 
šole Frana Albrehta s poslikavami, katerih rdeča nit je multi-
kulturnost, sodelovanje in komunikacija, ter zapisi s krovnim 
sloganom S pozitivno mislijo v lepši dan na novo polepšali 
konec maja, so pred dnevi obiskali nepridipravi in poslikave 
učencev na več delih prekrili z neprimernimi sporočili. Posli-
kave so bile prav za takšne primere sicer zaščitene s poseb-
nim premazom, a občinski javni delavci bodo imeli zdaj pre-
cej dela, da bodo podhod preuredili v prvotno stanje. J. P. 

Prenovljeni podhod že zaznamovali vandali

Kamnik – Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik je tudi 
letošnje poletje, že trinajsto 
leto zapored, pripravila pro-
jekt poletnega družinskega 
branja – poletno bralno ak-
cijo otrok, staršev, dedkov, 
babic ... in knjižnice. Akcija 
poteka od 1. julija in vse do 
31. avgusta, za osvojitev na-
grade pa mora družina vse 
naloge opraviti do 3. sep-
tembra in oddati tudi izpol-
njeno razglednico. Ena od 
nalog so vsaj trije poletni 
obiski kamniške knjižnice 
in vsakokratna izposoja 
vsaj desetih knjig, druga pa 
obisk katere koli knjižnice 
pod krošnjami ali kamniške 
knjižnice na festivalu Kam-
fest. Sodelujejo lahko druži-
ne, ki so včlanjene v Knji-
žnico Franceta Balantiča 
Kamnik. J. P.

Vabljeni na Poletno 
družinsko branje
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Iz naših krajev

Štefka Legedič

Šmartno v Tuhinju – Pra-
znovanje smo začeli s sv. 
mašo, ki jo je daroval domači 
župnik mag. Simon Lorber. 
Ob pritrkovanju zvonov smo 
se zbrali pri lipi ob spo-
minskem parku, kjer se je 
začel kulturni program v po-
častitev naše države. Župnij-
ski pevski zbor pod vodstvom 
Roka Juhanta je zapel Zdra-
vljico, evropsko himno in še 
več domoljubnih pesmi. 
Stanka Šimenc in Franc 
Modrijan sta prebirala žu-
pnijsko kroniko, ki jo je zapi-
soval po dogodkih takratni 
župnik, in recitirala domo-
vinske pesmi. Nastopili so še 
ljudski pevci, oktet Šmartinci 
z vodjo Mitjo Žibertom in 
otroški pevski zbor pod vod-
stvom Alenke Juhant.
Podžupan Igor Žavbi se je v 
svojem govoru spomnil na 
takratni čas, ko je bil kot de-

setletni deček prisoten ob 
posaditvi lipe. Slovesnost so 
polepšale gorenjske in me-
ščanske narodne noše ter 

domači gasilci, ki so slove-
sno, na gasilsko povelje 
dvignili vse tri zastave na 
nove drogove.

Spomin na večer 25. junija 
1991, ko je bila lipa posaje-
na, je obudil takratni pred-
sednik krajevne skupnosti 
Albert Žibert. Sadiko lipe 
je moral kupiti v Ljubljani, 
ker jo v bližnjih drevesni-
cah ni bilo. Mlado sadiko 
lipe so posadili na dvorišču 
nekdanje cerkve, kjer je se-
daj spominski park. Ob 
tem dogodku se je zbralo 
veliko ljudi. Župnik je lipo 
tudi blagoslovil. Bilo je ve-
selo, praznično. Pri farni 
cerkvi so pritrkovali tri ure, 
do pol polnoči. Na bli-
žnjem griču Prevala so ga-
silci pripravili kres. Tudi 
tam je bilo veliko ljudi in je 
bilo praznično.
Po končanem kulturnem 
programu smo ob pecivu in 
dobri kapljici obujali spomi-
ne z ljudmi, ki so bili priso-
tni ob posaditvi lipe in 
rojstvu naše samostojne dr-
žave Slovenije.

Praznovali so pod lipo
Petindvajsetletnico samostojnosti Slovenije smo v župniji Šmartno v Tuhinjski dolini slovesno 
praznovali v spominskem parku pod lipo, ki je bila posajena isti večer, ko je bila razglašena 
samostojnost Slovenije.

Slovesnost so polepšale gorenjske in meščanske narodne 
noše ter domači gasilci. / Foto: Franc Modrijan

Cvetka Slapnik

Zgornji Tuhinj – Tekmova-
nja se je udeležilo sedem 
ekip članov in štiri ekipe čla-
nic. Najboljše tri ekipe v po-
samezni kategoriji so prejele 
pokale. Med članskimi vrsta-
mi je 3. mesto dosegla ekipa 
članov A2 PGD Zgornji Tu-
hinj, 2. mesto ekipa članov 
A2 PGD Špitalič, zmago pa 
si je priborila ekipa iz PGD 
Štangarske Poljane. Med 
članicami je 3. mesto osvoji-
la ekipa članic B PGD Zgor-
nji Tuhinj, 2. mesto ekipa 
članic B PGD Špitalič, zma-

gale pa so članice A1 iz 
Zgornjega Tuhinja. 
Zanimivo gasilsko dogaja-
nje si je z zanimanjem ogle-
dalo precej gledalcev, ki so 
navijali za tekmovalce. K 
uspešnemu nastopu ekip je 
pripomoglo znanje in hit-
rost, prav tako pa tudi kan-
ček navijaških spodbud. 
PGD Zgornji Tuhinj se lepo 
zahvaljuje vsem tekmoval-
cem in tekmovalkam za na-
stop, prav tako pa tudi sod-
nikom za uspešno sojenje. 
Po končanem tekmovanju 
je sledila gasilska veselica s 
Skupino Calypso. 

Tekmovali v spajanju 
sesalnega voda

V soboto, 2. julija, so člani PGD Zgornji Tuhinj 
organizirali tretje tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda.

Tekmovanja se je udeležilo sedem ekip članov in štiri ekipe 
članic. / Foto: PGD Zgornji Tuhinj

Jernej Ftičar

Mekinje – Letos so člani KS 
in ŠKD Mekinje poleg 
društva za oživljanje starih 
običajev k sodelovanju pova-
bili tudi Društvo Demos na 
Kamniškem. Skupaj so 
pripravili prireditev, ki je 
tudi v tem delu občine Ka-
mnik spomnila na pomen 
osamosvojitve Slovenije.

Kulturni program so pripra-
vili učenci OŠ Frana Albreh-
ta – podružnice Mekinje, 
pevci Mekinjskega okteta ter 
pevska skupina Krila. Prire-
ditev je povezoval podžupan 
Matej Slapar, osrednji go-
vornik na prireditvi je bil 
Matej Tonin, ki je zbrane 
spomnil na dogodke med 
osamosvajanjem Slovenije 
ter se zahvalil borcem za 

požrtvovalnost v boju za 
našo sedanjo državo. 
Mekinjčani so tako na prije-
ten način obeležili 25. rojstni 
dan naše države. ŠKD Meki-
nje, KS Mekinje in Društvo 
Demos na Kamniškem se ob 
uspešno izvedeni prireditvi 
zahvaljujejo vsem nastopajo-
čim. Posebna zahvala pa gre 
Špornovim, ki so pokosili in 
za namen prireditve odstopili 

travnik pod Rebrom, in dru-
žini Štebe iz Žej, ki je tudi 
letos darovala les za postavi-
tev kresa. Poleg omenjenim 
pa gre velika zahvala tudi Mi-
lanu Windschnurerju, ki je 
vsa leta po osamosvojitvi s 
pomočjo društva za oživlja-
nje starih običajev skrbel, da 
smo kres na kresni večer v 
Mekinjah prižgali letos že pe-
tindvajsetič in še ga bomo.

Praznik počastili s kresom
Tudi v Mekinjah je letos na kresni večer, 23. junija, na Špornovem travniku pod Rebrom zagorel kres. 
Po starih običajih so na ta dan prižigali kresove, da bi podaljšali dneve, ki so se v tem času počasi 
začeli krajšati, noči pa daljšati.

Nataša Pivec

Sela pri Kamniku – V okviru 
društva ŠKD Sela smo se ga 
udeležili tudi Selani s Sel pri 
Kamniku in okoliških vasi. 
Srečanje je bilo sedaj že 20. 
po vrsti. Udeležilo se ga je 
kar trideset vasi iz cele Slo-
venije, skupaj je prišlo na 
dogodek okoli 700 ljudi.
Z organiziranim prevozom 
v organizaciji ŠKD Sela se 
nas je na srečanje odpravilo 
22. Tam smo se predstavili 
na uvodnem delu, povedali, 
od kod prihajamo in opisali 
svoj kraj in občino, iz katere 
prihajamo. Predstavili smo 

se z zastavo društva ter obči-
ne Kamnik. Naš kraj smo 
zastopali tudi v športnih 
igrah, kjer smo dosegli ab-
solutni prvi mesti, saj sta se 
obe naši skupini v igrah od-
lično odrezali. Najhitrejši 
smo bili v lovljenju ribic, 
gradnji silosa in tudi usmer-
janju slepega sestavljavca. 
Srečanje je bilo zelo dobro 
organizirano in prijetno in 
zato smo se odločili, da se 
naslednje leto udeležimo 
srečanja, ki bo potekalo na 
Krasu. Organizatorji so 
pripravili kulturni in zabav-
ni program, prav tako pa so 
se predstavniki ŠKD Sela 
udeležili organizacijskega 
sestanka. 
V prihodnosti si želimo, da 
bi s pomočjo lokalnih dru-
štev in Občine Kamnik tudi 
pri nas organizirali takšno 
srečanje, ki je dobra promo-
cija za naš kraj, turizem in 
občino Kamnik.

Na srečanju Selanov
V soboto, 25. junija, je v Vidmu pri Ptuju potekalo srečanje Selanov, 
prebivalcev vasi z imeni Sela, Selca in Sele.

Vseslovenskega srečanja Selanov so se udeležili tudi 
krajani Sel pri Kamniku. / Foto: ŠKD Sela

petek, 22. julija 2016

Nevlje – V bližini Mamutovega mostu je na novo urejen 
ekološki otok, na katerem so nameščeni zabojniki za ločeno 
zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Namenjen 
je gospodinjstvom Krajevne skupnosti Nevlje. Na območju 
krajevne skupnosti bo sicer treba urediti še vsaj dva ekolo-
ška otoka, in sicer na območju Vrhpolj in Soteske. J. P. 

Krajani Nevelj dobili ekološki otok
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Barbara Klanšek

Tunjice – Sončno vreme je s 
prekrasno urejeno okolico 
prireditvenega prostora v 
naravi dogodku dodalo prav 
poseben čar, ki so ga znali 
izkoristiti tako obiskovalci 
kot tudi gostja.
Upokojena profesorica 
angleščine in ruščine je na 
dvournem predavanju z 
naslovom Slovenska pretek
lost v ljudski pripovedi do
kazala, da je njeno poznava
nje ljudskega izročila zares 
bogato. Zbrani poslušalci, ki 
so se v duhu pripovedovanja 
zgodb posedli po travi, so 
zavzeto sledili njenim zgod
bam in ob njih obujali števil
ne spomine. Med pripove
dovanjem se je dotaknila 
različnih tem, vse od na
stanka naše pokrajine in po
sameznih mest, čarobne 
moči narave in bajnih bitij, 
ki so nekoč domovala v naši 
okolici, do vojn, turških upa
dov, puntov in junakov, ki 
so krojili njihove razplete in 
za nemočne ljudi pisali ne
verjetne življenjske zgodbe, 
polne naukov, vere in upa
nja v boljši jutri.  
Predsednica društva Milena 
Erbežnik Klanšek se ji je po 
končanem predavanju zah
valila s simboličnim dari

lom, ki se je nanašal na 
zgodbo, s katero je Dušica 
Kunaver tudi začela – s kru
hom. Mnogi med nami ne 
poznamo ljudske pripovedi 
o kruhu, prav tako se pogos
to v današnjem svetu izobi
lja ne zavedamo, kako po
memben je pravzaprav za 
naše življenje. Tega pa so se 
močno zavedali naši predni
ki, kar se še danes odraža v 
ljudskem izročilu. Hlebec 
kruha so v zahvalo prejeli 

tudi lastniki prostora in pat
ronažna sestra Jana Prezelj, 
ki je po dolgoletnem delu v 
Tunjicah v teh dneh odhaja
la v zaslužen pokoj. 
Zgodbe združujejo, pouču
jejo, zabavajo. Tako smo jih 
čutili vsi, ki smo prisostvo
vali edinstvenemu dogodku, 
ki se je enkratno zlil z nara
vo. Ne le Dušica, tudi obi
skovalci so bili navdušeni, 
da so zgodbe poslušali na 
prostem in jih tako še 

pristneje doživeli. Društvo 
se zato zahvaljuje lastnikom 
prostora, ki so mu ga odsto
pili, Alešu Vinšku za ozvoče
nje in Joži Golob, ki je za 
dogodek v krušni peči spek
la kruh. Ne nazadnje pa se 
zahvaljuje poslušalcem in 
vsem, ki ste na kakršen koli 
način pomagali pri soustvar
janju dogodka ter ne le sebi, 
temveč tudi Dušici pričarali 
doživeto in nepozabno po
poldne. 

Prisluhnili so 
ljudskim zgodbam
V soboto, 18. junija, je Društvo Tun'ški glas v Mhlavovih vazah gostilo znano zbirateljico ljudskega 
izročila in etnološkega gradiva Dušico Kunaver.

Zbrani poslušalci so se ob poslušanju Dušice Kunaver posedli kar po travi. / Foto: Barbara Klanšek

Jolanda Anžel

Kamnik – Naj spomnim, da 
sta mesti Kamnik in Trofai
ach pobrateni mesti. In če 
kdo ne ve, Trofaiach je lepa 
pokrajina,  imenovana 
HerzBergLand, ki jo obdaja 
precej dvatisočakov in veliko 
jezer. Pokrajina spominja 
na našo alpsko pokrajino. 
Oddaljena je približno 60 
km od Gradca in 250 km od 
Kamnika.
Domačini so nas zelo prija
zno sprejeli in z zanima
njem spremljali naš pro
gram. Radovedno so sprem
ljali naše plese in petje, saj 
slovenska glasba vedno in 
povsod dvigne razpoloženje. 
Predvsem pa Avstrijce nav
dušuje slovenska narodno
zabavna glasba, saj imajo 
izvajalce Avsenikove in Sla
kove glasbe tudi v svojih 
vrstah in tudi v mladih naro
dnozabavnih ansamblih. 
Tako je ta dan po centru 

mesta Trofaiach odmevalo 
veliko slovenske glasbe, 
malo v naši izvedbi in še več 
v izvedbi avstrijskih ansam
blov.
Z občudovanjem so si ogle
dovali tudi našo kostumsko 
podobo. Mi pa smo bili pre
senečeni, kako domačini iz
ražajo pripadnost mestu. 
Veliko domačinov je nosilo 

zelena sončna očala, značil
na kot simbol Trofaiacha. 
Veliko prebivalcev vseh sta
rosti je bilo oblečenih v tra
dicionalna oblačila, ki so v 
bistvu stilizirana, sodobne
mu času prilagojena alpska 
kostumska podoba. Iz alp
skega območja izhaja tudi 
naša gorenjska in slovenska 
kostumska podoba, ki pa jo 

na žalost ohranjamo le še v 
folklornih skupinah in ne
katerih narodnozabavnih 
ansamblih. Ta oblačilni stil 
s tradicijo bi lahko nosili 
tudi Slovenci, sploh pa se
daj, ko smo tudi mi del 
Evrope.
Na tem praznovanju je bilo 
povsod opaziti izražanje pri
padnosti mestu in povezova
nju tudi z vsemi, ki so del 
Trofaiacha. Tako so bili na 
prireditvi vključeni tudi iz
seljenci iz Čečenije, ki že 
nekaj časa bivajo v Trofaia
chu. Tudi oni so se predsta
vili s plesnim programom 
in z njihovo kulinariko, nad 
katero smo bili navdušeni 
tudi mi.
Domov smo se vrnili z lepi
mi vtisi na festival, na pri
jazne prebivalce Trofaiacha, 
na njihov odprti način živ
ljenja, na njihovo poveza
nost in pripadnost in zato 
smo te vtise želeli deliti tudi 
z vami, prebivalci Kamnika.

Pozdrav iz Trofaiacha
Osemnajstega junija so v Trofaiachu priredili mestni festival in kot gostje iz pobratenega Kamnika 
smo z enournim programom sodelovali tudi člani Folklorne skupine Kamnik.

Plesalci Folklorne skupine Kamnik na odru festivala v 
Trofaiachu / Foto: Folklorna skupina Kamnik

Kamnik – Plesalke KUOD Bayani so 12. junija uspešno zaklju-
čile plesno sezono 2015/16 z zaključno plesno produkcijo v 
Domu kulture Kamnik. Poleg njih so na kamniškem odru na-
stopili tudi gostje iz Beograda ter njihov učitelj Hemant De-
vara iz Indije. A predaha za plesalke ni, saj so v začetku julija 
prvič nastopile na Festivalu Lent, in to kar dvakrat, 16. in 17. 
julija pa so na povabilo društva KUD Mladost iz kraja Bosan-
ska Otoka (BiH) nastopile na njihovem festivalu Smotra 
folklor in predstavile ples iz arabskega polotoka Khaleege, 
ples ghawazee iz južnega Egipta in indijski Kathak. J. P.

Plesalke Bayani na Lentu in v Bosni

Plesalke KUOD Bayani na Festivalu Lent / Foto: arhiv KUOD Bayani

petek, 22. julija 2016

Jasna Paladin

Kamnik – Kamničanka Ire
na Redja je po izobrazbi 
ekonomistka, a se z risa
njem in slikanjem spogle
duje že vse svoje življenje. 
Njeno obdobje ljubiteljske 
slikarske ustvarjalnosti se je 
začelo z udeleževanjem li
kovnih delavnic akademske 
slikarke Mojce Viler, danes 

pa je aktivna v likovnem 
društvu KUD Tone Kranjc.
V prostorih občine se pred
stavlja s svojo tretjo samos
tojno razstavo, na katerih 
najdemo številne slikarske 
motive, ki jih avtorica išče v 
domači okolici. Slikarko je 
na odprtju razstave predsta
vil Tone Ftičar, za kulturni 
program pa je poskrbel To
maž Kobol.

Razstava Irene Redja
Razstava kamniške slikarke je v prostorih Občine 
Kamnik na ogled še vse do 5. avgusta.

Dela Irene Redja so na ogled v času uradnih ur Občine 
Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

   IGRA IMITACIJE             
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Aleš Senožetnik

Gozd – V prijetnem vreme-
nu na praznično soboto, 25. 
junija, se je odvil prvi Boso-
nogi pohod na Vovar, ki ga 
je izpred domačije Jožeta 
Sodnika na Gozdu organizi-
ral Pavel Žvelc. Pohoda na 
940 metrov visok vrh nad 
vasjo se je udeležilo 83 po-
hodnikov, ki so za polpeti 
kilometer dolgo progo pot-
rebovali okoli dve uri. Naj-
mlajši je štel šele štiri leta, 
najstarejši pa 80.

»Pred desetimi leti sem bil na 
Lubniku, kjer sem srečal 
82-letnega planinca, ki je bos 
prišel iz Škofje Loke. Takrat 
sem si rekel, če gre lahko on, 
bom pa poskusil še sam,« je 
dejal Pavel Žvelc, ki od takrat 
veliko hodi bos in je deset let 
organiziral bosonogi pohod 
na Šenturško goro, ki še da-
nes poteka v organizaciji PD 
Komenda. Po tem, ko se je 
pred dvema letoma priselil v 
Gozd, se je odločil, da podo-
ben pohod organizira v svo-
jem novem domačem okolju.

Da je prvi pohod na Vovar 
odlično uspel, pa so potrje-
vali nasmejani udeleženci, 
ko so se zadovoljnih obra-
zov vrnili na cilj in se okre-
pčali z golažem ter prejeli 
medalje.
»Bosa hoja deluje blagodej-
no na počutje in celoten or-
ganizem. V Sloveniji ima-
mo lepo naravo, privošči-
mo si, da po njej hodimo 
bosi,« vabi Žvelc, ki ob-
ljublja, da bo bosonogi po-
hod na Vovar tudi prihod-
nje leto.

Bosonogi na Vovar
Prvega bosonogega pohoda na Vovar se je udeležilo več kot osemdeset 
pohodnikov. Mnogi med njimi so se na pohod prvič podali bosih nog.

Prvega bosonogega pohoda na Vovar se je udeležilo več kot osemdeset pohodnikov. 

Kamnik – V zaključni fazi je priprava obsežne monografije o 
nekdanji kamniški smodnišnici, ki jo v sodelovanju z Med
občinskim muzejem Kamnik pripravlja Vilko Rifel. Kot nam 
je povedal, ima zbranih že na desetine fotografij, spominov 
in ostalih zapisov, a kljub vsemu k sodelovanju vabi vse 
tiste, ki doma morda še hranijo kaj v zvezi s smodnišnico, 
kar bi sodilo v takšno knjigo, naj se oglasijo (Vilko Rifel: 041 
809 597, Marko Kumer: 031 592 125). Knjiga bo predvidoma 
izšla prihodnje leto, hkrati z izidom pa pripravljajo tudi 
razstavo. J. P.

Izšla bo knjiga o kamniški smodnišnici

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški slikar 
Bogdan Potnik je nedavno 
izdal dve novi razglednici, ki 
ju je posvetil Kamniku, saj 
sta na njih svoje mesto našli 
dve njegovi sliki – Šutna iz 
leta 2007 in Malograjska ka-
pela sv. Eligija, ki jo je upo-
dobil že leta 1994.
»Od nekdaj so me očarale 
različne stavbe in že kot štu-
dent sem se zaljubil v Šutno 
in Mali grad, ki sem ju do 
sedaj že ničkolikokrat upo-
dobil na slikarsko platno,« 
pravi 89-letni slikar, ki pa je 
skupaj z Marino Aparnik 
poskrbel tudi za spremna 
besedila. Razglednico Šutne 
na zadnji strani tako bogati 
tudi seznam sedemnajstih 

pomembnih Kamničanov, 
ki so bili v 19. in 20. stoletju 
rojeni na tej ulici, razgledni-
co Malega gradu pa trojezič-
ni opis kapele. Zamisel o 
tem, da bi kamniške razgle-
dnice prispevali kamniški 
umetniki, je že stara, a Bog-
dan Potnik se je izdaje lotil v 
samozaložbi. »Ljudje smo 
znani po tem, da lepot tik 
pred nosom ne vidimo, in 
tudi Kamničani premalo ce-
nimo Šutno in Mali grad. 
Zato si želim, da bi te razgle-
dnice našle mesto v vsakem 
kamniškem domu,« pravi 
slikar, ki namerava izdati še 
razglednico cerkve sv. Ane v 
Tunjicah ter Mali grad v je-
senskih in zimskih barvah. 
Razglednice je mogoče ku-
piti v kamniškem TIC-u.

Izdal je novi 
razglednici Kamnika
Novi razglednici Bogdana Potnika krasita motiva 
Šutne in Malega gradu.

Bogdan Potnik s svojima novima razglednicama 
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Uvodnik

direktor festivala: 
Rok Kosec
programski direktor festivala: 
Goran Završnik
tehnični direktor festivala: 
Primož Jeras
vodja tehnične izvedbe: 
Blaž Flerin
vodja marketinga: 
Matjaž Jug
odnosi z javnostmi: 
Juš Milčinski 
in Anže Slana

programsko vodstvo Jazza Zaprice: 
Marko Kumer, 
Medobčinski muzej Kamnik
programsko vodstvo Kina Kamfest:
Jure Matičič,
Mestni kino Domžale
programsko vodstvo Parka mladih: 
KulKura, 
KUD Kufr 
in Študentski klub Kamnik

Včasih človeka neznano ustraši. Takrat dobimo #pobijmo_vse, #va-
ruh_meje.si in #blondinke_raus. Brez skrbi. Človeštvo od nekdaj 
premore družbene mehanizme, ki spodbujajo pionirje in mirijo 
strahopetce. 

Eden najstarejših so festivali. Zanje si je treba vzeti čas – ni druge 
možnosti – kar je v času, ko nam oglašujejo »glejte televizijo tudi 
na morju«, še bolj pomembno. Na festivalu bomo drug ob drugem. 
Če bo izvajalec na odru dober, bomo navdušeno ploskali vsi. Ko se 
začne festival, damo ljudje mestu, v katerem živimo, roko. Veliko 
nas bo devet festivalskih dni množično hodilo po širšem centru 
Kamnika, od Keršmančevega parka do Zapric in vsepovsod vmes. 
Odlična priložnost, da se vprašamo, kaj bi radi od našega Kamnika 
in kaj mu lahko damo. Kamnik z okolico je urbana multikulturna 
skupnost, ki je že zdavnaj našla sožitje in preživela vsakovrstne 
izzive. 

Letošnji Kamfest ni festival, ki vam bo na odre postavljal »eksotike« 
iz celega sveta. No, nekaj že, a to ni naš glavni namen. Letos slavimo 
kulturo sobivanja, povzdigujemo naše sodobne umetniške pionirje 
in nazdravljamo Sloveniji!

Goran Završnik
programski direktor Kamfesta 2016

telefon: 01 839 76 06 / 041 360 399 festivalski telefon med 12. in 20. avgustom
elektronska pošta: info@kamfest.org 
spleta stran: www.kamfest.org

fotografije: 
Aleš Romaniuk, Jan Šuštar, Kaja Judež, Klemen Udovč, Matic Maček, arhiv Kamfesta 
in nastopajočih

Organizator festivala si pridružuje pravico do spremembe programa. 
Vstop na vse dogodke je, če ni napisano drugače, brezplačen.

programski časopis 13. poletnega 
kulturnega festivala Kamfest™

producent:
Kulturno društvo Priden možic, 
Podlimbarskega pot 4, 1241 Kamnik
urejanje besedil: 
Juš Milčinski,
Anže Slana 
in Goran Završnik
grafična podoba festivala :
Miha Hančič 
prelom programskega časopisa: 
Katarina Goltez
naklada: 
31.000 izvodov, priloga Kamničan-ke, 
časopisa občine Kamnik

Človek je okolju prijazno, plemenito bitje. 
Človek rad komunicira. Gleda, posluša, se 

dotika in raziskuje. Včasih ga neznano in 
neustavljivo privlači. Tako dobimo Marie 

Curie, Nikolo Teslo, Jurija Gagarina, Tomaža 
Humarja in Jacquesa Cousteauja. 

Predlani je Festival Kamfest za vaše pametne telefone prvič 
lansiral tudi mobilno aplikacijo Kamfest, s katero boste vedno 
na tekočem s festivalskim dogajanjem in vsemi pomembnimi 
novicami. Aplikacija vas bo vodila po programu Kamfesta ter 
vam predstavila vse letošnje izvajalce in prizorišča. Opomnila 
vas bo na dogodke, ki jih boste označili kot priljubljene, v pomoč 
pa vam bo tudi, ko boste v Kamniku v času festivala iskali lokale 
za pogasitev žeje in lakote, bankomat, parkirišča, prevoz ali 
prenočišče.

Z aplikacijo boste lahko zabeležili tudi fotoutrinke s Kamfesta 
in jih delili z drugimi uporabniki. Brezplačno si jo lahko prenesete 
s spletne strani kamfest.org (za operacijska sistema Android  
in iOS).

Aplikacijo Kamfest so razvili prostovoljci – mladi programerji, 
oblikovalci in tržniki – v okviru projekta Kamfest Appfest, ki je 
v letu 2014 potekal v okviru Mladinskega centra Kotlovnica  
v sodelovanju s podjetjem Morftec.

Aplikacija Kamfest
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Keršmančev park  
in otroški oder

Samčev predor

Veliko prostovoljskih ur se je združilo v en namen – pripeljati pro-
gram za otroke in družine v, predvsem za male nogice, prijetnejše 
okolje – stran od vročega asfalta in granitnih kock kamniškega 
centra. In že prvo leto je prizorišče poželo velik uspeh – število 
obiskovalcev otroških predstav se je praktično početverilo, predvsem 
pa se je povečalo obodrsko dogajanje – kreativne delavnice, športne 
igre ali pa zgolj sproščanje v parku.

Največji uspeh prizorišča pa je predvsem njegov trajnostni vpliv na 
oživljanje parka, saj so obiskovalci spoznali potencial ene najlepših 
zelenih javnih površin v Kamniku. In zdaj lahko v parku redno sre-
čujete vrtčevske skupine, družine z otroki, zaljubljene pare in mla-
dino, ki izkoriščajo senco dreves in nočni hlad za druženje – kar pa 
je poleg kakovostnega programa tudi ena glavnih motivacij orga-
niziranja festivalov.

Ob druženju vam letos na Otroškem odru ponujamo prijetno paleto 
predvsem igranih predstav za otroke – od cirkuških vragolij Zavoda 
Bufeto, Čupakabre, Fourklora in Mosquito teatra, preko glasbenih 
predstav z Melito Osojnik, pa vse do domačih moči Kulturnega društva 
Tuhinj s predstavo Stonoga (vsekakor vam priporočamo, da park  
v nedeljo obiščete prej, ker bo ob lepem vremenu nedvomno gne-
ča!). Seveda pa ne bodo manjkale niti lutke in ples.

A k sreči se je leta 1882 takratni kamniški župan Maks Samec odločil 
narediti konec tej klančevski noriji! Breg je tako postal predor, ki 
danes tudi nosi Samčevo ime. Vozovi so stekli hitreje, kasneje so jih 
zamenjali avtomobili, Kamfest pa mu to moč pretočnosti za devet 
dni vzame in zopet v ospredje zrine gravitiranje – tokrat ne proti 
zemeljskemu jedru, pač pa proti prireditvam, ki na festivalu prevza-
mejo pozno popoldne in zgodnji večer.

Letos si boste tako lahko vsak dan okoli 19.30 ogledali zanimive 
ulične predstave, prisluhnili zanimivim glasbenim zasedbam, se 
spopadli v vojni z vodnimi balončki in navijali na kar štirih bolj ali 
manj resnih tekmovanjih: Tek na Mali grad s feršterkerjem bo angažiral 
gorske tekače, Kamklajmb plezalce, Debela Veronika bo na ulico 
privabila skejterje, Enduro Kamnik pa gorske kolesarje.

Program Kamfesta je v Keršmančev park prvič 
zavil pred štirimi leti. Takrat je poleg 

sprehajalcev kužkov in skupin iz bližnjih 
vrtcev malokdo vedel, da obstaja. Ali pa mu 
vsaj nis(m)o vedeli imena – ko se je tja prvič 

preselil Otroški oder, smo namreč morali 
opraviti obsežno akcijo raziskovanja, ali se 

prav napiše »Keršmančev« ali »Kršmančev« ali 
»Krakrašamančev« (slednje ne zares). Poleg 

prečiščevanja imena pa je bilo potrebno tudi 
okoljsko očiščenje visoke trave, razraslega 

grmičevja in po načrtih skupine Štajn urejanje 
»plaže« ob Kamniški Bistrici.

Samčev predor predstavlja enega najbolj 
zanimivih prizorišč Kamfesta. Cesta postane 

oder ali arena, obzidje okoli pa postane 
tribuna na idealni višini, s katere lahko v miru 

spremljate uprizoritve ali športne boje pod 
sabo. A ni bilo vedno tako – Samčev predor je 

namreč nekoč bil klanec, po katerem je 
potekalo obzidje z južnimi vrati. Klanci pa 

znajo biti nadležna stvar predvsem za 
tovorno živino – pa ne po svoji krivdi! Kriva je 

namreč gravitacija, klanci pa so le vertikalno 
izzvana bitja, ki ji nehote pomagajo pri njenih 

posesivnih namenih.

V času festivala bosta v Domu kulture Kamnik potekali tudi dve 
zanimivi intenzivni delavnici – lahko se odločite postati klovn 
ali pa igralka oz. igralec v muzikalu!

Globus Hystericus: Klovn: Od rojstva do odra
Čas in prostor: od 15. do 20. avgusta v Domu kulture Kamnik
Cena: 120 eur
Prijave (s kratkim življenjepisom in motivacijskim pismom): 
hystericus.globus@gmail.com
Več informacij: www.globus-hystericus.org/delavnice/

Klovnovsko 6-dnevno delavnico bosta vodila Alenka Marinič in Justin 
Durel. Začela se bo z osvajanjem osnovnih principov fizičnega glada-
lišča, nadaljevala pa z raziskovanjem in analizo telesa. Udeleženci bodo 
odkrili svoj klovnovski lik in odkrivali svojevrsten način bivanja vsake-
ga klovna posebej.

Veronika – Srca čistega poljub
Čas in prostor: od 15. do 20. avgusta v Domu kulture Kamnik
Cena: brezplačno
(udeleženci morajo biti izbrani preko avdicije)
Prijave na avdicijo: preko prijavnega obrazca na spletni strani 
www.kamfest.org. Izpolnjeno prijavnico kandidati skupaj  
s fotografijo obraza pošljejo na elektronski naslov veronika.
kamnik@gmail.com do najkasneje 11. avgusta 2016. Avdicija 
je namenjena moškim in ženskam od 15. leta naprej, preizkušene 
bodo vaše igralske, pevske in plesne sposobnosti.

Veronika – Srca čistega poljub je sveža kamniška gledališko-glasbena 
produkcija. Muzikal bo prve obrise dobil prav na festivalu Kamfest, kjer 
bodo udeleženci, izbrani na avdiciji, preko projektnega tedna delali  
z mentorjem petja in skladateljem Maticem Smolnikarjem, mentorico 
plesa Tino Habun in režiserjem Boštjanom Štormanom. Predstavitev 
projektnega tedna bo potekala na zadnji večer festivala na Odru  
v parku.

Kamfestovska šola

Park mladih
Park mladih je prostor, ki so ga lani prvič organizirali mladi za mlade, 
a seveda privabi tudi obiskovalce z višjo enotno matično številko 
občana. Je kotiček za odvijanje možganov po napornem dnevu ob 
glasbi nekaterih najboljših slovenskih DJ-ev. Glasbeni program bo 
sestavljen iz kamniških in nekamniških DJ-jev, ki vam bodo vsak 
dan postregli z drugačno zvrstjo glasbe. Poleg glasbe pa bo obisko-
valcem na voljo tudi diapazon iger in spremljevalnega programa. 
Zagotovo si oglejte razstavo Prebivalci parka Evropa, ne zamudite 
ponedeljkove najzanimivejše kamniške urbane igre Okol Kamn’ka 
na Kamfest, udeležite se vodne vojne Doba vodnarja  
v Samčevem predoru in se nahranite na Party župci.

vsak dan festivala 17.00 – 24.00

pet, 12. 8. | Trio Šardone: Ala Kart
sob, 13. 8. | KUD Ljud: Nova religija

ned, 14. 8. | KD Priden Možic: D politik
pon, 15. 8. | Tek na Mali grad s feršterkerjem

tor, 16. 8. | Doba vodnarja
sre, 17. 8. | Vokalna skupina Gallina

čet, 18. 8. | Plezalni klub Kamnik: Kamklajmb
pet, 19. 8. | Debela Veronika Skejta

sob, 20. 8. | Calcit Bike Team: Enduro Kamnik

pet, 12. 8. | Zavod Bufeto: Mini cirkus Bufeto
sob, 13. 8. | Lutkovno gledališče Fru-Fru: Rdeča kapica

ned, 14. 8. | KD Tuhinj: Stonoga
pon, 15. 8. | Melita Osojnik: Maček Kazimir in miška Valentina

tor, 16. 8. | Casejam Productions: Gospod Ptič
sre, 17. 8. | Čupakabra na Mesecu

čet, 18. 8. | Plesni klub Šinšin: Zobobol
pet, 19. 8. | Melita Osojnik: Zeleni škrat Ariel

sob, 20. 8. | Zavod Bufeto: Bufeto kolesar

vsak dan ob 18.00  
v Keršmančevem parku

vsak dan ob 19.30

Sicer pa bomo z dogajanjem v »Keršmancu« vsak dan začeli že ob 
17. uri – brali bomo s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, brcali  
z nogometaši NK Kamnik, odigrali kakšno partijo odbojke, plezali 
po plezalni steni in se podili po Sola poligonu.

Zvečer pa se druženje nadaljuje z Odrom v parku – tokrat z gleda-
liškim programom za odrasle! Keršmančev park bo namreč letos 
pravzaprav poletna verzija Doma kulture Kamnik z zanimivimi odr-
skimi uprizoritvami za vse – od 2 do 99 let, če se izrazimo z izrazo-
slovjem družabnih iger (seveda so vabljeni tudi stoletniki!). Do večera 
torej rajanje z mularijo, potem pa damo otročke ter vnučke spat in 
se vrnemo v park na nočni program pod zvezdami. Več o tem pa  
v nadaljevanju!

Izbor in izvedbo programa Parka mladih pripravljajo:
KulKura, KUD Kufr, Študentski klub Kamnik in prijatelji.
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petek, 12. 8.
Sea + Air (Grčija + Nemčija) 
| indie rock
Pokrovitelj koncerta je Trival Antene.
Eleni in Daniel Benjamin sta evropsko pu-
bliko utišala z močjo svojih vokalov in jo 
navdušila preprosto takšna, kot sta. V glas-
bi, ki jo ustvarja ta simpatični grško-nemški 
duo, takoj prepoznate kulturni miks morja 
(Grčija) in zraka (Nemčija). Njune preproste 
kompozicije so enkrat sanjave, spet drugič 
pa jih presekajo elektronski ritmi. Multiin-
stumentalista sta na turnejah nastopala  
z glasbeniki, kot so Sufjan Stevens, Jose 
Gonzales, White Stripes, The Flaming Lips, 
John Grant, Wowen Hand in drugimi, sa-
mostojno pa sta pred leti nastopila tudi na 
Kamfestu – le da takrat na Večernem odru. 
V vmesnem času sta močno zrasla, zato 
jima je pripadla čast otvoriti letošnji pro-
gram Glavnega odra!

sobota, 13. 8.
Matter | hip hop

Matter je trio, Matter so domačini. Njihov 
(anti)raperski slog je sodoben in spretno 
krmili na meji med (samo)ironijo, abstrak-
tnimi besednimi igrami, nesmiselnimi domi-
slicami in konkretnim družbenim angažma-
jem. Dacho, Tunja in Levanael so s težko 
pričakovanim prvencem Amphibios postre-
gli z apokaliptično-sanjskim hip hopom, z 
besedili, ki jih je praktično nemogoče deši-
frirati, a si jih ni mogoče izbiti iz glave. Po-
slastica sobotnega kamfestovskega večera!

nedelja, 14. 8.
Prismojeni profesorji bluesa | blues
Trenutno najbolj vroča rock in blues zased-
ba je koncertno zadnje čase zelo dejavna. 
Brata Julijan in Miha Erič, Miha Ribarič in 
in Zlatko Đogić na nastopih svoje sposob-
nosti muziciranja izpopolnjujejo skoraj do 
onemoglosti. »Prismojenci«, ki igrajo zmes 
bluesa, rocka, funka, punka, soula in coun-
tryja, dajo v svojih pesmih dovolj prostora 
instrumentom, vse skupaj pa popestrijo z 
nekaj eksperimentiranja, improviziranja in 
močno rockovsko energijo. Vrhunsko glas-
beno izkušnjo obljubljajo tudi na kamfesto-
vskem odru!

ponedeljek, 15. 8.
Dan D* | rock

Pokrovitelj koncerta je Elektrina.
Novomeške skupine Dan D ni treba posebej 
predstavljati. Publiki ponujajo brezčasnost 
in sebi lastno rockovsko poetiko. Sodelova-
nje z drugimi vokalisti in instrumentalisti 
njihovim pesmim da poseben pečat. Za 
skupino Dan D pravijo, da se ne boji razi-
skovati glasbe in eksperimentirati z njo, kar 
je opaziti tudi v pesmih z njihovega zadnje-
ga albuma. Nastopanje na festivalih jim ni 
tuje, zato gre tudi na Glavnem odru Kam-
festa pričakovati posebno izkušnjo!

torek, 16. 8.
Katalena | etno 
Skupina Katalena se ukvarja z ljudsko glas-
beno zapuščino in jo s primesmi rocka, blu-
esa, funka in jazza zavije po svoje. V petnaj-
stih letih delovanja so izdali več albumov, 
javnost pa jih je lepo sprejemala na koncer-
tnih odrih širom Slovenije in tudi v tujini ter 
z veseljem prisluhnila kombinaciji tradicio-
nalnih ritmov in sodobnih aranžmajev. So 
redni gosti domačih festivalov, kjer s svojim 
glasbenim programom širijo brezčasnost 
ljudske pesmi, ki je konec koncev tudi temelj 
njihovega delovanja.

sreda, 17. 8.
Jani Kovačič in Ana Pupedan: Besne 
pesmi | uporniški rock
Jani Kovačič piše cinične posmehljivke, po-
litične štorije, spevne pesmi. Decembra 2013 
je združil moči s pivško zasedbo Ana Pupe-
dan, ki zase pravijo, da so ravno prav suro-
vi za Besne pesmi. Pesmi bi težko bile še bolj 
aktualne – govorijo o zdajšnjih razmerah, 
o jezi in besu nad dogajanjem. Ubesedenje 
težav je po mnenju kolektiva, združenega 
pod imenom Janai Kopupevadančič, prvi 
korak k rešitvi le-teh. Pesmi so narejene tako, 
da grejo čim hitreje v uho in še dolgo bodo 
odzavnjale tudi v ušesih kamniške publike.

četrtek, 18. 8.
Panda | pop 
Pokrovitelj koncerta je Lestor.
Skupina Panda tudi po tridesetih letih uspe-
šno vodi svojo glasbeno pot. V teh letih so 
ustvarili zavidljiv glasbeni opus in si prido-
bili zvesto občinstvo. Njihove skladbe so 
izvedene z dovršeno uigranostjo, zvočna 
estetika pa ustvarja enkratno vzdušje. Zna-
čilni ženski vokal daje Pandinim pesmim 
svojevrsten pečat in karakter ter poskrbi za 
samosvojo interpretacijo.

petek, 19. 8.
Mengeška godba 
| orkestrski rock’n’roll
Pokrovitelj koncerta je Elektrina.
Mengeška godba se bo kamniškemu občin-
stvu predstavila s priredbami znanih do-
mačih in tujih rockovskih imen. Velika glas-
bena kilometrina je na strani godbenikov, 
saj so vajeni nastopov pred velikim občin-
stvom. Tovrstni pop-rock ritmi, ki jih bodo 
iz glasbil izvabljali z zvrhano mero občutka, 
bodo zagotovo zanimiva popestritev festi-
valskega dogajanja na Glavnem odru.

sobota, 20. 8.
Hladno pivo (Hrvaška)* | punk rock 
Skupina Hladno pivo je eden največjih hr-
vaških rock bendov, ki je izdal nekaj kultnih 
albumov. Z njimi so vsakič znova dokazali 
svoje upravičeno mesto med najpopular-
nejšimi in najkvalitetnejšimi hrvaškimi sku-
pinami. Besedila njihovih pesmi so humor-
na in družbenokritična, nastopi pa iskreni 
in predani glasbi, ki jo ustvarjajo. Nekdaj 
lokalni punkerji iz zagrebške Gajnice obe-
tajo eksplozivni nastop na Kamfestu.

petek, 12. 8.
Zavod Bufeto: Mini cirkus Bufeto, 
cirkuška predstava
Klovn in klovnesa cirkusa Bufeto obvladata 
najrazličnejše cirkuške spretnosti, od žon-
gliranja in lovljenja ravnotežja do vožnje z 
monociklom, in se sprašujeta, kdo od njiju 
je pomembnejši.

sobota, 13. 8.
Lutkovno gledališče Fru-Fru: Rdeča 
kapica, lutkovna predstava
Pokrovitelj predstave je Delavska hra-
nilnica
Klasična pravljica bratov Grimm bo zavila 
malo po svoje. Rdeča kapica ne verjame 
volku, da je on res pravi volk, ta pa noče 
pojesti babice in bi se raje igral skrivalnice!

nedelja, 14. 8.
KD Tuhinj: Stonoga, otroška 
gledališka predstava
Stara stonožja modrost pravi: »Več nog 
imaš, več veljaš.« Stonoga nima težav, če se 
spotakne ali če si zlomi nogo. To je problem 
ljudi, ki imajo le dve nogi. Pridite si pogledat 
prigode stonoge v mestu (predvsem kupo-
vanje čevljev utegne biti zabavno)!

ponedeljek, 15. 8.
Melita Osojnik: Maček Kazimir in 
miška Valentina, glasbena predstava
Maček Kazimir je poseben muc z veliko ta-
lenti. Sprašuje se, kaj bi lahko pokazal na 
Veliki avdiciji, kjer zmagovalcu obljubljajo 
polet z balonom. Morda mu bo na pomoč 
priskočila miška Valentina in ga naučila 
nekaj plesnih korakov.

torek, 16. 8.
Casejam Productions: Gospod Ptič, 
glasbena pravljica
Gospod Ptič se nekega jutra zbudi v nov 
svet, kjer ni revščine, onesnaževanja in la-
kote, kjer se ljudje med seboj spoštujejo, 
pozdravljajo z »Dober dan!« in »Kako ste 
kaj?« Zapovrh pa Gospod Ptič odkrije, da 
lahko tudi leti.

sreda, 17. 8.
Čupakabra na Mesecu, cirkuška 
predstava
Ekspedicija najpogumnejših klovnov-astro-
navtov se poda na najnevarnejšo pustolo-
vščino na svetu. Na Mesecu so se namreč 
pojavila neznana leteča bitja, ki pripravlja-
jo invazijo na park. Fourklor, Čupakabra in 
Mosquito teater ponovno združujejo moči 
v zanimivi cirkuški pustolovščini.

četrtek, 18. 8.
Plesni klub Šinšin: Zobobol, plesna 
predstava
Škratje so lahko naši najboljši prijatelji, do-
kler se ne prikradejo v našo ustno votlino, 
tam raziskujejo in nam povzročijo zobobol. 
Njihova največja sovražnika sta dobra 
ustna higiena in njena sopotnica zobna 
ščetka. Kaj vse pa se v naših ustih dogaja, 
ko nas napade zobobol?

petek, 19. 8.
Melita Osojnik: Zeleni škrat Ariel, 
glasbeno-animacijska predstava
Zeleni škrat Ariel za otroke kuje srečo in 
zaklad. Otroci ga bodo poiskali, vmes se 
nasmejali in zelo zabavali, škrat pa jim bo 
na koncu povedal, kje se skrivata sreča in 
zaklad.

sobota, 20. 8.
Zavod Bufeto: Bufeto kolesar, 
klovnovska predstava
Klovn Bufeto bo predstavil mojstrsko upo-
rabo in vožnjo vsaj na videz navadnega 
kolesa. Ker pa klovn ni čisto vsakdanji kole-
sar, gre pričakovati mnoga presenečenja.

Otroški oder
vsak dan ob 18.00 v Keršmančevem parku

petek, 12. 8.
Trio Šardone: Ala Kart, ulična 
predstava
Sedite in uživajte v glasbi po svojem okusu. 
Šef strežbe in njegova pomočnika vam ser-
virajo sveže skladbe, sproti in pred vašimi 
očmi. Okusite še nikoli slišano po vašem 
naročilu! Po vaših notah igrajo: Luka Koren-
čič, Igor Bračič in Peter Frankl. Pozor, pred-
stava je včasih neslana in vsebuje jajca!

sobota, 13. 8.
KUD Ljud: Nova religija, ulična 
predstava

Ulični projekt Nova religija je zamišljen kot 
družbena satira o sodobnem človeku ozi-
roma o njegovem dojemanju transcenden-
ce in soočanju z osnovnimi ontološkimi 
vprašanji, ki so še vedno pod vplivom osre-
dnjih treh monoteizmov, kot da se križarske 
vojne niso nikoli končale. Trije izkušeni per-
formerji s področja uličnega gledališča in 
klovnade bodo v obliki walking act-a treh 
redovnikov rekrutirali občinstvo v svoj novi 
kult, pri čemer bodo uprizarjali čudeže, pro-
dajali verske ikone in podobice ter oznanja-
li in razlagali svoje nauke. 

nedelja, 14. 8.
KD Priden možic: D politik, ulična 
predstava
Predstava D politik je vedno aktualna. Nasta-
vlja ogledalo sodobni družbi in ji kaže obraz 
kolesja politike. Vas je kdaj zamikalo, da bi v 
televizijo vrgli gnil paradižnik, ko ste slišali, da 
so politiki potopili še eno uspešno podjetje ali 
nespretno skušali prikriti eno svojih afer? Se 
vam ob vsem tem zastavlja vprašanje, ali sploh 
živimo v demokratični državi? Predstava vašo 
nemoč spremeni v oblast. Med množico poi-
ščite politika z govorniškim pultom in mu po-
kažite, kar mu gre!

ponedeljek, 15. 8.
Tek na Mali grad s feršterkerjem, na 
pol resno tekmovanje
Avtohtona kamfestovska športna panoga, 
verjetno edina na svetu. Nekateri mečejo 
telefone v daljino, nekateri opeko v višino, 
tretji kolesarijo, mi pa nosimo feršterker 
(kitarski ojačevalec) po poti na Mali grad in 
nazaj. Organizirano tekmovanje dvojic je 
eden najatraktivnejših dogodkov na Kam-
festu, pri organizaciji pa izdatno pomaga 
Klub gorskih tekačev Papež. Če ste hitri in 
pogumni, se lahko prijavite tudi vi!

torek, 16. 8.
Doba vodnarja, vodna borba
Kamfestovski torek v Samčevem predoru 
bo v znamenju tekočega agregatnega sta-
nja. Doba vodnarja namreč ne bo oznanja-
la astrološkega premika, pač pa pripravo 
na vojno z vodnimi balončki! Ekipa Parka 
mladih jih bo pripravila več kot 2.000, v 
koga boste vrgli svojega (ali več njih), pa je 
odvisno predvsem od vas. A pri dogodku ne 
bo šlo za navaden balonarski boj, pač pa 
bo v ospredju tudi razmislek o vodi – da ne 
bo sprožila le fizične borbe, pač pa tudi bor-
bo v glavah in razmišljanje o njej kot o ko-
lektivni dobrini. Uporabljajmo jo, dokler 
nam je ne začnejo mastno zaračunavati!
 
sreda, 17. 8.
Vokalna skupina Gallina, ženski 
vokalni kvartet
Kvartet deklet je nastal leta 2010, veliko 
pozornosti pa daje predvsem izvajanju slo-
venske ljudske in umetne glasbe, skladbam 
svetovne zborovske literature od renesanse 
do sodobnosti, skladbam zlatega časa slo-
venske popevke, na repertoarju pa se naj-
dejo tudi tuje skladbe vokalnega jazza in 
popa. Skupina je v preteklih letih prejela 
številna priznanja v Sloveniji in tudi tujini, 
leta 2014 pa je izdala tudi svoj prvi plošček 
z naslovom Kurje gospe. V Gallini pod ume-
tniškim vodstvom Ane Erčulj pojejo Maša 
Simčič (sopran), Urška Banovec (sopran), 
Ana Plemenitaš (alt) in Višnja Fičor (alt). 

četrtek, 18. 8.
Plezalni klub Kamnik: Kamklajmb
Plezanje po umetni steni v centru Kamnika 
je zdaj že nekajletna stalnica, ki Kamfestu 
prinaša adrenalinsko komponento. Kam-
klajmb bo pod tem imenom izveden drugič 
(prej je bil poznan kot Stankov memorial), 
ob glasni glasbi pa se bodo plezalci različnih 
veščinskih stopenj med seboj primerjali do 
poznega večera.

petek, 19. 8.
Debela Veronika Skejta
Petek bo v Samčevem predoru v znamenju 
skejtanja. Športno društvo Debela Veronika 
namreč prireja turnir, na katerem bo lahko 
slehernik prikazal svoje vragolije. Ollieji, 
heelflipi, fakieji, mogoče kakšen 720, če bo 
veter ugoden, najboljšim pa pritiče večna 
slava najboljših skejterjev Kamfesta 2016!

sobota, 20. 8.
Calcit Bike Team: Enduro Kamnik
Zadnji dan Kamfesta bodo Samčev predor 
zavzeli gorski kolesarji. V preteklih letih smo 
spremljali dvoboje v okviru dirke GT Bike 
Eliminator, letos pa se bodo mojstri na dveh 
kolesih pomerili v tekmovanju Enduro Ka-
mnik, ki je del serije SloEnduro in državnega 
prvenstva.

Samčev predor
vsak dan ob 19.30

Glavni oder
vsak dan ob 20.15 na Malem gradu

Tudi letos bo Šutno od Glavnega trga pa 
vse do začetka Samčevega predora za-
vzel sejem, ki nastaja v sodelovanju Di-
versity – express yourself in KUD-a KUFR. 
Mize, polne unikatnih izdelkov, delujejo 
kot veličasten vhod v festivalsko mesto 
– še preden se prepustite glasbi, si tako 
lahko privoščite vreči oko na zanimive 
produkte, ki poleg natančne izdelave  
v sebi nosijo tudi izjemne zgodbe. Po 
sejmu se lahko sprehodite vsak dan fe-
stivala od 17. ure naprej!

Diversity 
in KUFR sejem

*Vstopnina: 5 eur.
Prodaja vstopnic: TIC Kamnik, bencinski 
servisi Petrol in OMV s sistemom mojekarte.
si, prodajna mesta mojekarte.si in www.
mojekarte.si. Vstopnic ne bo možno kupiti 
pri vhodu na prizorišče.

Program Otroškega odra nastaja v sodelo-
vanju z Domom kulture Kamnik.
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petek, 12. 8.
Liamere | elektro
Projekt Liamere, ki ga sestavljata Malidah 
in Ferguson (v živo pa se jima pridruži še 
basist Anej Kočevar), je nastal v iskanju 
edinstvenih hibridov med temnimi elekton-
skimi žanri, kot so future garage, 2-step in 
trip-hop, s klasično »pop« strukturo. Glasba 
predstavlja zvočno mešanico urbanih at-
mosfer, zlomljenih ritmov ter melanholični 
in raskavi ženski vokal.

sobota, 13. 8.
Fuck the 5th in The Kojn 
| rock in noise rock
Garažna kamniška zasedba Fuck the 5th 
ušesa polni ušesa z nabitim kaosom in har-
monijo. Letošnji finalist Rock vizij v Novi 
Gorici!
Živalski duet The Kojn pa sestavljata Miha 
Ovca in Marko Kos, ki prihajata iz Črnega 
Grabna. Kalila sta se že v zasedbi Schnaps, 
zadnja leta pa se uspešno predstavljata kot 
najbolj hrupen duo v porečju reke Radomlje.

nedelja, 14. 8.
Natriletno kolobarjenje s praho 
| grunge poezija
Natriletno kolobarjenje s praho je projekt, 
ki je nastal na pobudo Jureta Novaka ob 
izidu njegove pesniške zbirke Stare pesmi. 
K sodelovanju je povabil vsestranskega vo-
kalista in multiinstrumentalista Uroša Buha 
in nastala je zanimiva zmes poezije in gla-
sne muzije, ki so jo najbolje opisali v Primor-
skih novicah: »Kakor da bi Srečko Kosovel 
ustanovil punk bend.«

ponedeljek, 15. 8.
Smaal Tokk | hip hop
Pokrovitelj koncetra je e-Študentski 
servis.
Smaal Tokk ni raper, je pravzaprav teatral-
na parodija raperja. Pridigar, ki v ajdovskem 
dialektu pove vse in hkrati nič. Lani je izdal 
svoj prvi album, zapustil primorske kleti in 
se z radijskih valov preselil tudi na festival-
ske odre po Sloveniji!

torek, 16. 8.
Nikki Louder in Matilda prihaja | noise 
rock in hardcore punk
Pokrovitelj koncerta je Metal-profil.
Tričlanska kamniška zasedba je brezkom-
promisna in predana svojemu glasbenemu 
ustvarjanju. Njihova različica rocka z bob-
nanjem, melodičnimi basi in cvilečimi kita-
rami poslušalcev nikdar ne pusti hladnih. 
Lani so v Domu kulture Kamnik premierno 
predstavili plošček Trout, letos pa ga bodo 
kamniškim poslušalcem namenili še na pro-
stem!
Še pred njimi pa bo nastopila še ena kamni-
ška zasedba – Matilda prihaja. Malo hard-
core punka za ogrevanje pred noise rockom!

sreda, 17. 8.
Na lepem prijazni | alter rock
Na lepem prijazni v koncertnem nastopu 
predstavljajo glasbeno uprizoritev melo-
dramatske pravljične grozljivke Srceder. 
Groteskne, absurdne, satirične vsebine dra-
me in pesniškega jezika spretno spreminja-
jo v glasbeno melodiko in s tem ustvarjajo 
novo dimenzijo percepcije.

četrtek, 18. 8.
Sanjska dekleta | vokalni variete
Pokrovitelj koncerta je AKD.
Večer Sanjska dekleta bo v znamenju šestih 
vokalist: Teja Poljanšek, Klara Koprivec, Ve-
sna Drolc, Lana Bučevec, Selma Veladžić in 
Nina Perhavec. Ne gre za zasedbo, kjer bi 
šest deklet skupaj glasno odpelo neko pe-
sem, ampak se tekom koncerta predstavijo 
tudi kot posameznice s samosvojim glas-
benim izrazom. S spremljevalno skupino 
vas bodo popeljale skozi glasbeni kolaž – od 
šansona do balkanskih melodij.

petek, 19. 8.
Swing večer s Prijatelji Dixielanda 
| swing 
Pokrovitelj koncerta je Trgovina Nakup.
Prijatelji Dixielanda igrajo jazz glasbo – Tra-
ditional Jazz ali Dixieland, ki izvira iz New 
Orleansa z začetka prejšnjega stoletja.  
V ritmu njihovih melodij pa se bodo zavr-
teli domači plesalci swinga.

Večerni oder
vsak dan ob 22.00 na parkirišču pri Kavarni Veronika

sobota, 13. 8.
Urška Gajšt in Igor Bezget
Urška Gajšt – glas in Igor Bezget – kitara
Urška Gajšt je navdihujoča vokalistka z za-
nimivim glasom, Igor Bezget pa eden vo-
dilnih jazzovskih kitaristov. Štajerski tan-
dem je nedavno posnel ploščo U And I in 
obljublja zapeljivo glasbeno izkušnjo in 
čudovit poletni večer.

nedelja, 14. 8.
Maja Osojnik in Patrick Wurzwallner 
aka ZSAMM Play Let Them Grow – 
slovenska premiera
Maja Osojnik – vokal, live sampling, dj-
-cd player in ostala lo-fi elektronika, Pa-
trick Wurzwallner – bobni in Christina 
Bauer – zvokovna mojstrica
V Sloveniji rojena performenka Maja Osoj-
nik živi in dela na Dunaju. Skladbe z njene-
ga letošnjega albuma Let Them Grow, ki 
črpa iz različnih sodobnih glasbenih tokov, 
bo predstavila z bobnarjem Patrickom Wur-
zwallnerjem v duetu ZSAMM.

ponedeljek, 15. 8.
Gregor Ftičar solo recital – slovenska 
premiera
Gregor Ftičar – klavir
Gregor Ftičar je mojster črno-belih tipk in 
lirični umetnik pianističnega skladanja, je 
pa tudi spreten in zelo iskan aranžer.Gregor 
Ftičar se bo predstavil s svojim prvim pravim 
solističnim recitalom, kjer bo predpremier-
no predstavil skladbe s svoje prve solistične 
plošče.

torek, 16. 8.
Jošt Drašler solo recital
Jošt Drašler – kontrabas
Drašlerjev solistični nastop ponuja vpogled 
v ustvarjalnost enega najboljših in najbolj 
prilagodljivih glasbenikov ta hip, ki se v za-
dnjem času intenzivno ukvarja s področji 
sodobnih glasbenih praks.

sreda, 17. 8.
Gomme de Jour
Robert Jukič – bas, Igor Matkovič – tro-
benta, Jani Moder – kitara in Žiga Kožar 
– bobni 
Basist, komponist, aranžer Robert Jukič je 
eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvar-
jalcev. V novem kvartetu je združil moči  
s tremi odličnimi glasbeniki – z Igorjem 
Matkovičem na trobenti, Janijem Modrom 
na kitari in Žigom Kožarjem za bobni.

četrtek, 18. 8.
Dre Hočevar Trio – Coding of 
Evidentiality – slovenska premiera
Dre Hočevar – bobni/interakcija, Cene 
Resnik – saksofon in Domen Gnezda – 
kitara
Mladi bobnar Dre Hočevar se kljub letom 
kosa z vodilnimi glasbeniki v tem poslu,  
o čemer priča tudi njegov obsežen seznam 
nastopov in sodelovanj. Tokrat se mu bosta 
pridružila Cene Resnik s saksofonom in Do-
men Gnezda s kitaro. Koncert za glasbene 
iskalce in avanturiste.

petek, 19. 8.
Marko Brdnik in Uroš Rakovec
Marko Brdnik – harmonika in Uroš Ra-
kovec – kitara
Glasbenika imata bogate izkušnje v žanrsko 
raznovrstnih zasedbah. Te s pridom izkori-
ščata pri preigravanju večinoma lastnih 
skladb. Kljub le dvema glasbiloma zvočna 
slika tandema deluje zelo razkošno, zato bo 
predstavitev njunega albuma Leta gotovo 
edinstvena.

sobota, 20. 8.
Jadranka Juras kvintet
Jadranka Juras – vokal, Milan Stanisa-
vljević – klavir, Tomaž Gajšt – trobenta, 
Robert Jukič – kontrabas in Gašper Ber-
toncelj – bobni
Jadranka Juras bo tokrat na koncertu z raz-
širjeno zasedbo predstavila svojo novo jaz-
zovsko ploščo Paris Honey. Standardne 
skladbe v izvrstni vokalni interpretaciji in 
ob spremljavi vrhunskih glasbenikov so 
zagotovilo za dobro naložen čas sobotnega 
večera.

Jazz Zaprice
ob 22.00 pod arkadami v Medobčinskem muzeju Kamnik

sobota, 13. 8., od 19.00 do 21.00
Muzejska delavnica: Vitezi in orožje
Člani Kulturnoumetniškega društva Klati 
vitez in Janez Kamniški bodo predstavili 
najbolj pogosto orožje srednjeveških voja-
kov in njihovo uporabo.

sobota, 13. 8., ob 20.00
Javno vodstvo po razstavi Odsevi 
kamniških tisočletij s poudarkom 
na srednjeveškem Kamniku
Po razstavi bo vodila etnologinja in kultur-
na antropologinja Jana Drolc.

torek, 16. 8., ob 19.00
Javno vodstvo po razstavah Tone 
Knaflič – Zgodba poštenega 
kapitalista in Kam so šle vse fabrike
Po razstavah bo vodil Marko Kumer, ki bo 
predstavil priljubljenega kamniškega indu-
strialca Toneta Knafliča in zgodbe sedmih 
najpomembnejših kamniških tovarn.

sobota, 20. 8., od 19.00 do 21.00
Muzejska delavnica: 
Igre v srednjem veku
Kostumirani člani Druščine Zlate ostroge 
bodo predstavili posamezne segmente sre-
dnjeveške družbe, otroci se bodo lahko pre-
izkušali v različnih srednjeveških igrah.

sobota, 20. 8., ob 20.00
Javno vodstvo po razstavi Odsevi 
kamniških tisočletij s poudarkom 
na srednjeveškem Kamniku
Po razstavi bo vodila arheologinja Janja 
Železnikar.

petek, 12. 8.
Kino Kamfest: Čisto nova zaveza
| komedija | 2015, Belgija, Francija, 
Luksemburg
Ste vedeli, da Bog živi in da z uporniško 
hčerko in tečno ženo stanuje v socialnem 
stanovanju v Bruslju? A je prava baraba, 
nemaren do svoje žene in hčerke. O njego-
vem sinu vemo vse, o njegovi hčerki prak-
tično nič. Njeno ime je Ea in je stara deset 
let. Nekega dne se upre svojemu očetu, vdre 
v njegov računalnik, njen načrt pa ima apo-
kaliptične posledice. Vsem ljudem na svetu 
bo namreč prek SMS sporočil razkrila na-
tančen datum njihove neizogibne smrti … 
Norčava belgijska komedija svetopisemsko 
izročilo postavi povsem na glavo.

sobota, 13. 8.
Stand up Kamfest: Deseti brat stand 
up komedije special*
Deseti brat stand up komedije je trenutno 
ena najbolj vročih celovečernih stand up 
predstav pri nas. V njej Andrej Težak – Tešky, 
komik samosvojega stila, predstavlja zgod-
be iz časov menedžerstva slovenskih glas-
benih skupin in stand up komikov, življenja 
na kmetih, pogosto zavije tudi v vode črne-
ga humorja. Na Kamfestu si boste predsta-
vo lahko ogledali v specialni razšrijeni za-
sedbi - Andreju se bodo na odru namreč 
pridružili še Marina Orsag (Hrvaška), Gašper 
Bergant in Eva Virc!

nedelja, 14. 8.
Kulturno društvo Tuhinj: Avdicija
| komedija
Pokrovitelj dogodka so Terme Snovik.
Značajska komedija s preprosto zgodbo – 
avdicija za lokalno gledališče. Gledalci spre-
mljajo nerodnosti posameznih entuziastov, 
ki želijo uspeti, in njihove želje, ki so večje 
od njihovih zmožnosti. Kandidati z nastopi 
skušajo komisijo prepričati v poslanstvo 
svojega talenta. Kulturno društvo Tuhinj 
Avdicijo Branka Đurića igra že celih 7 let in 
tem času so jo uprizorili prek šestdesetkrat. 
Menda čisto zadnja ponovitev bo odigrana 
prav na kamfestovskem odru!

ponedeljek, 15. 8.
KD IGLU in prijatelji: Maestro™ 
Kamfesta
| improvizacijska komedija
Maestro™ je improvizacijsko gledališko tek-
movanje, v katerem se bo v večeru, polnem 
spontanih vzponov in padcev, med seboj 
pomerilo dvanajstih odličnih improvizator-
jev iz Kamnika in drugod. Igralci bodo po 
navodilih režiserja in predlogih občinstva 
ustvarjali odpuljene prizore in zanimive 
zaplete, ki vas bodo držali na robu vaših 
sedežev. Skozi zgodbe, ki vas bodo nasme-
jale do solz, pa se bodo borili tudi za vašo 
naklonjenost in točke – krog za krogom 
boste namreč odločali, kateri izmed impro-
vizatorjev bo preživel in kateri odpadel. Na 
koncu preživi le en in edini – Maestro Kam-
festa!

torek, 16. 8.
Kino Kamfest: Idila 
| akcijska grozljivka | 2015, Slovenija
Fotomodel Zina se odpravi na modno fo-
tografiranje v naravo v družbi ambiciozne 
Mie, apatične Dragice in snobovskega fo-
tografa Blitcza. Na idiličnem travniku jih 
grobo napadeta domnevna lastnika trav-
nika Francl in Vintlr. Tako se povsem običaj-
no modno snemanje v naravi skozi film 
spremeni v neusmiljen boj za preživetje … 
Idila preigrava tisti žanrski vzorec, pri kate-
rem gre za grozljivo konfrontacijo ruralne-
ga in urbanega.

sreda, 17. 8.
Pest besed | večer slam poezije
Slam poezija se je v Sloveniji pojavila tudi 
v mestu, kjer domuje Kamfest. Koncept slam 
poezije predstavlja pesniški mnogoboj, na 
katerem še neuveljavljeni in tudi že uvelja-
vljeni stihoklepci stremijo k čim bolj inova-
tivnem in doživetem interpretiranju poezi-
je, njihovo umetniško prepričljivost pa pre-
sodi publika, ki je v vlogi sodnika. Na Odru 
v parku se bo odvil veličasten in udaren 
zaključni dogodek letošnje kamniške sla-
movske scene.

četrtek, 18. 8.
Kino Kamfest: Šiška Deluxe
| komična drama | 2015, Slovenija
Trije ne več mladi prijatelji iz otroštva se 
odločjo, da bodo v življenju poskusili uspe-
ti s pizzerijo. Sprva se zdi projekt obsojen na 
neuspeh, ker jim ob vseh nerazrešenih te-
žavah ne gre zlahka od rok. V pravem tre-
nutku se pojavi skrivnostna Milena, ki neo-
betavnim gostincem priskoči na pomoč. 
Spremljamo vzpone in padce glavnih pro-
tagonistov v osebnem življenju pa tudi pri 
uresničevanju poslovne ideje. Toda tudi 
večni mladeniči enkrat odrastejo in prav to 
je pot, ki jo prehodijo glavni junaki filma 
Šiška Deluxe.

petek, 19. 8.
Zijah A. Sokolović (BiH) Rođenja – 
Kobajagi donijela me roda*
| monokomedija
Trenutek rojstva je razburljiv in za vse nas 
skrivnosten, z njim se ukvarjamo že kot 
otroci, zanimanje pa ne preide tudi kasneje 
v življenju. Zijah bo o njem spregovoril is-
kreno, naravno, brez vsakršnih metafor. To 
je predstava, ki bi staršem olajšala odgo-
varjanje na vprašanja otrok, kako so nasta-
li, od kod so prišli, ne da bi se jim bilo treba 
zatekati k zgodbam o štorklji. Predstava bo 
potekala v bosanskem jeziku.

sobota, 20. 8.
Veronika – Srca čistega poljub, 
predstavitev projektne delavnice 
| muzikal
Veronika – Srca čistega poljub je čisto svež 
kamniški glasbeno-gledališki projekt. Za-
sedba muzikala bo tekom Kamfesta v Domu 
kulture Kamnik razvijala vsebinske, igralske 
in instrumentalno-pevske dele predstave, 
enotedensko delo in načrte za prihodnost 
pa bodo predstavili na zaključnem večeru 
Odra v parku.

Oder v parku
ob 21.00 v Keršmančevem parku

grad Zaprice
spremljevalni program

Na Kamfest zopet prihaja edinstvena pa-
leta okusov in najrazličnejših piv. V okviru 
festivala se nam bo s svojimi pivovarskimi 
mojstrovinami namreč predstavilo okoli 
petnajst pivovarjev iz Slovenije in tujine, 
ki bodo točili več kot šestdeset različnh 
vrst piva. Ob dobri pijači pa se seveda pri-
leže tudi dobra hrana – gostinci iz Kamni-
ka in drugod bodo predstavili svoje lokal-
ne in tudi manj lokalne specialitete. Vse 
to ob glasbi skupine Sainte Ol Friend.

Do izida časopisa so sodelovanje potrdili 
pivovarji in uvozniki: Pivovarna Mali grad, 
Tektonik kraft pivovarna, Pivovarna Peli-
con, Carniola Brewery, Brew Revolt Brewe-
ry, Pivovarna Hopsbrew, Pivovarna in piv-
nica Adam Ravbar, Maister Brewery, Ka-
binet & Visibaba Brewery Slovenija, Pern-
štejn, Pivarna, Pivovarna Laško Union, 
Lobik Brewery in Beeryard.

Festival piva in okusov Kamnika
petek in sobota, 19. in 20. avgust, od 15. do 22. ure 
na Trgu talcev

*Vstopnina:
7 eur v predprodaji / 
10 eur na dan dogodka.
Prodaja vstopnic:
TIC Kamnik, bencinski servisi Petrol in OMV 
s sistemom mojekarte.si, prodajna mesta 
mojekarte.si, www.mojekarte.si ter pol ure 
pred predstavo na kraju dogodka.

V primeru slabega vremena bodo predsta-
ve in projekcije odpovedane, kupnina za že 
kupljene vstopnice pa bo obiskovalcem vr-
njena na prodajnih mestih, kjer so vstopni-
ce kupili. Vstopnice za odpovedane dogod-
ke je za kupnino treba zamenjati najkasne-
je 30 dni po dnevu dogodka.

Izbor in izvedbo programa Kina Kamfest je 
pripravil Mestni kino Domžale.

Uprizoritveni program Odra v parku nasta-
ja v sodelovanju z Domom kulture Kamnik.

Izbor in izvedbo programa Jazz Zaprice  
je pripravil Medobčinski muzej Kamnik.

Izbor in izvedbo spremljevalnega programa 
na gradu Zaprice je pripravil Medobčinski 
muzej Kamnik.
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Je pa uporniški ostal program odra, lahko bi rekli, da je letos v svojem 
izrazu še posebej zavil po svoje. Tokrat bo po dolgem času gostil 
zgolj glasbeni program (včasih so se na oder prikradli kakšni gleda-
liščniki ali pa so njegov program okupirali športniki), ki bo en dan 
pikal in drugi dan božal.

Začeli bomo s temnimi sanjajočimi melodijami trip-hop dvojca Li-
amere, v soboto bodo žgali Fuck the 5th in The Kojn, v nedeljo nas 
bo prebudil pesniško-glasbeni dvojec Natriletno kolobarjenje s praho. 
Smaal Took bo pridigal v ponedeljek, Nikkiji bodo parali ušesa  
v torek, potem pa bomo z vami Na lepem prijazni. V prijaznih tonih 
bomo nadaljevali tudi zadnja dva dneva festivala – v četrtek s Sanj-
skimi dekleti, v petek pa s swinganjem v ritmih Prijateljev 
Dixielanda.

Pripravite torej več različnih garderob, saj bo menjavanje od enega 
dne do drugega nujno!

Večerni oder
Večerni oder Kamfesta očitno nekoliko 

prihaja v leta. Če je na prejšnjih festivalih 
namreč ves čas menjaval lokacijo in kakšno 

leto imel celo več njih hkrati, se je lani končno 
ustalil pri Kavarni Veronika. Tako je dovolj 

prostora pred odrom za tiste, ki želijo 
poplesavati, in hkrati dovolj prostora tudi za 

tiste, ki želijo na stopnicah čez cesto zgolj 
posedati in piti zasluženo večerno pivo.

Liamere

Hladno pivo

Glavni oder
Čeprav je »troganje« opreme in glasbenikov (ponavadi sicer nosijo 
sami sebe) naporno, sta razgled in akustika vredna vsakega koraka, 
ki ga naredi festivalska ekipa – na čelu z našimi mednarodnimi 
prostovoljci, ki prvi kulturni šok ponavadi doživijo ravno ob posta-
vljanju Glavnega odra. Brez Malega gradu Kamfest enostavno ne bi 
bil isti, zato upamo, da nam bodo duhovi palacija še dolgo 
naklonjeni.

Letos bo program Glavnega odra predvsem v znamenju rocka in 
njegovih derivatov. Odprli bomo z indie rockom v izvedbi grško-
-nemškega dvojca Sea + Air, ki sta na Kamfestu že nastopila, a takrat 
na Večernem odru in z mnogo manjšo svetovno prepoznavnostjo 
(temu primerno je poskočila tudi njuna cena). V nedeljo bomo 
presedlali na blues rock s trenutno eno najaktualnejših slovenskih 
zasedb Prismojeni profesorji bluesa. Dan kasneje, na praznični dan, 
pa nas čaka klasični rock in prvi vrhunec letošnjega festivala – sku-
pina Dan D. V sredo sledi uporniški rock z Janai Kopupevadančič, 
četrtek bo pop rockovski z legendarno Pando, v petek pa bodo po 
rock’n’roll notah igrali celo orkestraši Mengeške godbe. Za konec pa 
še drugi glasbeni vrhunec Kamfesta 2016 – hrvaška punk rock za-
sedba Hladno pivo.

Vmes pa še dve izjemno zanimivi zasedbi – domači hiphoperji Matter 
in etno odpuljenci Katalena. Vsekakor program, vreden vzpona!

Glavni oder, creme de la creme kamniškega 
festivala, je očak odrov Kamfesta. Nekoč so 

se hlodi (hlodi, ja, prav ste prebrali) zanj 
nosili na ramenih, kasneje smo se 

modernizirali in nekaj časa deske nakladali 
na mobilni žerjav, dandanes pa praktikable  

v »luft« pošilja električna lestev  
s Trga svobode.

pet, 12. 8. | Sea + Air
sob, 13. 8. | Matter

ned, 14. 8. | Prismojeni profesorji bluesa
pon, 15. 8. | Dan D

tor, 16. 8. | Katalena
sre, 17. 8. | Jani Kovačič in Ana Pupedan

čet, 18. 8. | Panda
pet, 19. 8. | Mengeška godba

sob, 20. 8. | Hladno pivo

pet, 12. 8. | Liamere
sob, 13. 8. | Fuck the 5th in The Kojn

ned, 14. 8. | Natriletno kolobarjenje s praho
pon, 15. 8. | Smaal Tokk

tor, 16. 8. | Nikki Louder in Matilda prihaja
sre, 17. 8. | Na lepem prijazni

čet, 18. 8. | Sanjska dekleta
pet, 19. 8. | Swing večer s Prijatelji Dixielanda

vsak dan ob 22.00 
na parkirišču pri Kavarni Veronika

Pa še tole: letos vas bomo na dveh koncertih prosili za vstopnino, 
ki jo bolj vidimo kot »podpornino« festivalu. Saj veste, kako gre – 
stroški ves čas naraščajo v nebo, na žalost ne premosorazmerno  
z željo po naraščanju kvalitete festivala. Zatorej razmišljajte o tistih 
5 evrih (dve pivi, kaj pa je to!) za koncerta skupin Dan D in Hladnega 
piva bolj kot o nekakšnem »crowdfundingu«.

vsak dan ob 20.15 
na Malem gradu
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Jazz Zaprice

Letos je jazz dobil ekskluzivo, s tem pa tudi novo/staro ime – Jazz 
Zaprice. Zakaj staro? Pod tem imenom so namreč v preteklosti 
(nazadnje pred sedmimi leti) na gradu Zaprice že potekali jazz večeri, 
na katerih se je zvrstila bolj ali manj vsa slovenska jazzovska smetana 
– med ostalimi je svoj čisto prvi jazzovski koncert doživela Jadranka 
Juras, ki bo letošnji program zatvorila.

Izbor nastopajočih je tako takrat, kot tudi letos pripravil Marko 
Kumer, sodelavec Medobčinskega muzeja Kamnik, sicer pa priznani 
jazz strokovnjak, ki med drugim vodi tudi oddajo Jazz avenija na 
Programu Ars. 

Poleg glasbenega programa pa bodo na gradu Zaprice potekala še 
tri javna vodstva in dve muzejski delavnici. Več kot dovolj razlogov 
torej, da se odpravite do gradu. In to po čisto novi cesti!

Medobčinski muzej Kamnik s festivalom 
Kamfest tesneje sodeluje že četrto leto. 

Najprej smo na njihovem dvorišču postavljali 
kino in gledališki program, predlani so se  
tam odvili manjši koncerti in ad hoc večer 

stand up komedije, lani pa je prizorišče  
dobilo čisto svojo programsko usmeritev. 

Oglaševali smo ga kot program za glasbene 
sladokusce, sestavljen pa je bil predvsem  

iz jazz in etno zasedb.

V času Kamfesta bodo obiskovalcem na ogled postavljene tudi 
naslednje, bolj in manj »statične« vsebine:

Andrej Schlegel: 20 000 milj pod morjem – Submarines
od 12. do 26. avgusta v Razstavišču Veronika in Kavarni Veronika 
– otvoritev 12. 8. ob 19.30 v dvorani Razstavišča Veronika

Tokratni umetniški projekt Andreja Schlegla je plod 10-letnega posto-
pnega ustvarjanja. Z oblikovanjem skulptur – podmornic iz naplavlje-
nih globalizacijskih odpadkov je predstavil globalizacijsko katastrofo 
egoističnega ravnanja z odpadki, obenem pa z umestitvijo razstave  
v samo središče Kamnika opozarja na propadajoči ožji center mesta.

Skupina Tretja roka: Beraški bal
interaktivna ulična predstava tekom Kamfesta na kamniških 
ulicah
Ekipa, ki vas je na lanskoletnem Kamfestu navduševala za skaka-
nje v Omare stare šare, bo na letošnjem Kamfestu zopet premier-
no predstavila enega izmed svojih projektov. Tokrat vas vabijo na 
interaktivno ulično predstavo Beraški bal!

Mednarodna karavana potepuhov, šarlatanov, zmikavtov, čistilcev 
čevljev, prodajalk ljubezni in mešalcev megle ter drugih izbranih po-
sebnežev je prispela v Kamnik z enim samim namenom – da izvede 
slavnostni Beraški bal. Dogodek je znan po svoji organizacijski zahtev-
nosti, saj so prisotni zelo redko prisebni ... in obratno. Da težav s pred-
stavniki zakona niti ne omenjamo! Kdo ve, morda pa jim bo letos  
s pomočjo obiskovalcev Kamfesta vendarle uspe!

Inštalacije in provokacije

Tako bo park letos živ tudi zvečer – vanj se namreč selita zadnja leta 
čedalje bolj priljubljena kino in gledališki program. Oba nastajata 
v sodelovanju z institucijama, ki se z celuloidnim trakom in odrskimi 
deskami ukvarjata že veliko dlje časa kot Kamfest. Tako bodo za 
izbor in izvedbo programa Kina Kamfest tudi letos poskrbeli kolegi 
iz Mestnega kina Domžale (ki imajo s kinom v parku ogromno iz-
kušenj tudi iz njihovega Češminovega parka), uprizoritveni program 
pa nastaja v sodelovanju z Domom kulture Kamnik. Tako bosta duh 
in vznemirjenje kulturnih domov, ki poleti ponavadi počivajo, pri-
sotna tudi v vročih avgustovskih dneh – in to pod zvezdami.

Obetajo se nam trije filmski večeri z izjemno belgijsko biblično 
komedijo Čisto nova zaveza in dvema vročima slovenskima stvari-
tvama – grozljivko Idila in komedijo Šiška Deluxe. Ljubitelji gledaliških 
komedij bodo na svoj račun prišli kar štirikrat – prvo soboto nas 
čaka večer stand up komedije, v petek monokomedija z legendarnim 
Zijahom A. Sokolovićem (to sta tudi edina plačljiva dogodka Odra 
v parku), v nedeljo bodo komedijo Avdicija še zadnjič (menda tokrat 
zares!) odigrali tuhinjski gledališčniki, v ponedeljek pa se bodo za 
impro prestol pomerili izvrstni gledališki improvizatorji. 

Svoje tekmovanje bo doživela tudi poezija – v sredo s slam večerom 
Pest besed, vse skupaj pa bomo zaključili s predstavitvijo projektne 
delavnice muzikala Veronika – Srca čistega poljub, ki bo potekala  
v času festivala.

V primeru slabega vremena predstave in projekcije žal odpadejo,  
a verjamemo, da se nam bo vreme po žalostnem juniju oddolžilo  
v avgustu!

Keršmančev park je do letošnjega Kamfesta 
bil poznan predvsem po popoldanskem 

programu za otroke. A če lahko med 
krošnjami dreves v predstavah brezskrbno 

uživajo mulci, zakaj ne bi isti privilegij doživel 
tudi njihovih staršev ter starih staršev in celo 
tistih, ki z otroki nimajo nikakršne povezave!

Šiška Deluxe

Dre Hočevar Trio

pet, 12. 8. | Kino Kamfest: Čisto nova zaveza
sob, 13. 8. | Andrej Težak – Tešky: Deseti brat  

stand up komedije special
ned, 14. 8. | KD Tuhinj: Avdicija

pon, 15. 8. | KD IGLU: Maestro™
tor, 16. 8. | Kino Kamfest: Idila

sre, 17. 8. | Pest besed, večer slam poezije
čet, 18. 8. | Kino Kamfest: Šiška Deluxe

pet, 19. 8. | Zijah A. Sokolović: Rođenja – Kobajagi donijela me roda
sob, 20. 8. | Veronika – Srca čistega poljub, predstavitev 

projektne delavnice

sob, 13. 8. | Urška Gajšt in Igor Bezget
ned, 14. 8. | Maja Osojnik in Patrick Wurzwallner aka ZSAMM Play 

Let Them Grow
pon, 15. 8. | Gregor Ftičar solo recital

tor, 16. 8. | Jošt Drašler solo recital
sre, 17. 8. | Gomme de Jour

čet, 18. 8. | Dre Hočevar Trio – Coding of Evidentiality
pet, 19. 8. | Marko Brdnik in Uroš Rakovec

sob, 20. 8. | Jadranka Juras kvintet

sob, 13. 8. | Muzejska delavnica: Vitezi in orožje
sob, 13. 8. | Javno vodstvo po razstavi Odsevi kamniških tisočletij 

s poudarkom na srednjeveškem Kamniku
tor, 16. 8. | Javno vodstvo po razstavah Tone Knaflič – Zgodba 

poštenega kapitalista in Kam so šle vse fabrike
sob, 20. 8. | Muzejska delavnica: Igre v srednjem veku

sob, 20. 8. | Javno vodstvo po razstavi Odsevi kamniških tisočletij 
s poudarkom na srednjeveškem Kamniku

ob 22.00 
pod arkadami v Medobčinskem muzeju Kamnik

spremljevalni program

Oder v parku

ob 21.00  
v Keršmančevem parku
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Prevoz in parkiranje
Kamfest je mestni festival, kar hkrati pomeni, da boste nanj najlažje 
prišli s kolesom ali peš. Če ne gre drugače, se sicer v bližino prizorišč 
pripeljete tudi z avtomobilom, a potem vam predlagamo, da pridete 
nekoliko prej, da boste lahko v miru našli prostor za parkiranje in 
se peš odpravili do zaželjenega odra. Parkirišč je sicer kar nekaj, 
natančne lokacije le-teh pa najdete na zemljevidu prizorišč.

Obstaja pa še ena zelo udobna opcija – tudi letos bomo v sodelo-
vanju s podjetjem Kam-bus organizirali festivalski avtobus. V času 
festivala se boste lahko brezplačno vozili na naslednjih relacijah:

Producent festivala:

Generalni pokrovitelj:

Soproducenti:

Festival so omogočili: 

Medijski pokrovitelji:

Kamniški pokrovitelji in donatorji: 

Zlata pokrovitelja: Srebrni pokrovitelj: Bronasti pokrovitelji: 

odhod relacija

pon – pet sobote
nedelje
in prazniki

16.00 Ljubljana–Trzin–Domžale–Radomlje–Homec–Kamnik

18.00 16.00
18.00

16.00
18.00

Ljubljana–Trzin–Domžale–Mengeš–Homec–Kamnik

20.45 20.00 Kamnik–Homec–Radomlje–Domžale–Trzin–Ljubljana

22.10 22.00 19.00
21.00 Kamnik–Homec–Mengeš–Domžale–Trzin–Ljubljana

22.20 Kamnik–Motnik (za Snovik – postaja Potok v Tuhinju)
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Meta Kregar

Kamnik – Najbrž ste že uga-
nili, da gre za Jurija Murija.
V njegovo vlogo se je odlično 
vživel Val Antonin, zgodbo 
pa so mu pomagali zapletati 
in razplesti še: Anamarija 
Kotnik v vlogi povezovalke in 
njegove mame, ki si je tudi 
sama v verzih spisala del be-
sedila za svojo vlogo, Neža 
Patricija Podlogar v vlogi po-
vezovalke, Nejc Grčar kot stri-
ček noj, črnski poglavar, lev 
in nosorog ter Larisa Stopar, 
Sara Pestotnik, Sara Trajche-
va, Pika Šala, Klara Ločniškar 

in Špela Jevšek kot žirafa, 
zebra, krokodil, slon, ris in 
opica. Hkrati pa so dekleta 
navdušila tudi kot pevke in 
odlične plesalke slovenskih 
ljudskih, afriških ljudskih pa 
tudi sodobnih plesov. Sce-
nografijo in režijo za dramati-
zacijo je pripravila njihova 
mentorica Meta Kregar.
Glasbeno-gledališko predsta-
vo so premierno dvakrat odi-
grali 17. junija za vrstnike na 
svoji šoli, popoldan pa za 
starše in prijatelje.
Z novim šolskim letom pa si 
želijo z zgodbo razveseliti še 
druge otroke.

Juri Muri v Afriki
Učence interesne dejavnosti Mladi umetniki na 
Osnovni šoli Frana Albrehta je letos pritegnila in 
nazadnje čisto zasvojila že skoraj tri desetletja 
stara zgodba Toneta Pavčka o fantu, ki se ni 
maral umivati …

Mladi umetniki Osnovne šole Frana Albrehta v predstavi 
Juri Muri v Afriki / Foto: Janez Bergant

Jasna Paladin

Kamnik – »Dijaki so mi 
pripravili super preseneče-
nje za zaključek mojega 
ravnateljevanja, saj niso 
samo vrhunsko zaokrožili 
svojega štiriletnega dela, 
temveč so tudi odlično zao-
krožili moje šestletno vo-
denje šole. Našo šolo za-
pušča še ena krasna gene-
racija dijakov, ki ji želim 
vso srečo tudi v prihodnje. 
V govoru sem jim namenil 
nasvet, naj si pomagajo 

med študijem, saj najvišje 
spleza ravno tisti, ki poma-
ga drugim pri plezanju, ter 
jim zaželel veliko uspešno 
premaganih življenjskih iz-
zivov. Ladje so varne v pri-
stanu, niso pa grajene za ta 
namen – tudi mladina ni 
narejena za čepenje doma, 
temveč zato, da se spopada 
s težavami in jih uspešno 
rešuje na študijski in ži-
vljenjski poti,« nam je za-
dovoljen povedal ravnatelj 
GSŠRM v odhajanju Šem-
so Mujanović.

Dijaki poklicne mature 
stoodstotni

Razlog za veliko veselje je imel 
kar dvakrat. Sprva so maturite-
tna spričevala prejeli dijaki po-
klicne mature, teden dni za 
njimi pa še dijaki splošne ma-
ture. Prvi so bili na svojem 
zrelostnem izpitu, kakor radi 
rečemo maturi, celo 100-od-
stotni, vseh 22 točk pa je do-
seglo pet dijakinj programa 
predšolske vzgoje: Nina Ho-
mar, Lidija Kocijančič, Klara 
Kregar, Teja Škarja in Patricija 

Žičkar Vodlan. V povprečju so 
kamniški dijaki na poklicni 
maturi sicer prejeli 17,5 točke.
Veliko veselja je bilo tudi na 
podelitvi maturitetnih spriče-
val splošne mature, ki so jo 
dijaki kamniške gimnazije 
opravili s 95-odstotno uspeš-
nostjo, v povprečju pa so do-
segli 20,1 točke. Več kot tride-
set točk in spričevala s pohva-
lo za zlate maturante so preje-
li: Ingrid Bartol, Lucija Blažej, 
Anja Kamšek, Katjuša Lani-
šek, Bor Rotar in Maša Marija 
Vrtačnik.

Zlati maturantje
Za Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je še ena odlično opravljena matura. Na Zid 
zlatih maturantov bodo dodali imena petih dijakinj poklicne mature in šestih dijakinj ter dijaka 
splošne mature.

Ravnatelj z zlatimi maturantkami splošne mature: Nino 
Homar, Klaro Kregar, Tejo Škarja in Patricijo Žičkar Vodlan 
(manjka Lidija Kocijančič) / Foto: Šemso Mujanović

Podelitve spričeval splošne mature so se udeležile le tri 
zlate maturantke, ki so takole veselo pozirale z ravnateljem 
Šemsom Mujanovićem. / Foto: Šemso Mujanović

Mojca Rode Škrjanc, 
ravnateljica 

Kamnik – Uspešen ameriški 
športnik je nekoč dejal: 
»Zlate medalje v resnici 
niso izdelane iz zlata. Izde-
lane so iz znoja in odločnos-
ti in redke zlitine, ki se ji 
reče vztrajnost.« Ob koncu 
šolskega leta 2015/16, ki mu 
lahko rečemo tudi rekordno 
leto, s ponosom zapišem, da 
je na naši šoli veliko priza-
devnih, delavnih in vztraj-
nih učencev, ki se jim je po-
leg rednega šolskega dela s 

pomočjo mentorjev uspelo 
pripraviti tudi na številna 
tekmovanja iz znanja.
Skupno so prejeli kar 41 zla-
tih priznanj na državnih tek-
movanjih! Še posebej me 
veseli, da so se državnih tek-
movanj udeležili tudi mlajši 
učenci in bili zelo uspešni, 
kar je spodbudna popotnica 
za prihajajoča leta.

Prejemniki zlatih priznanj
Tekmovanje iz logičnega 
mišljenja Logična pošast 
(mentorji: Mateja Pučnik 

Belavič, Urška Hribernik, 
Anja Kotnik Lebar, Lea Zbi-
čajnik, Franci Mestek, Nata-
lija Uršič): Prisha Griprasad 
(1. a), Semir Mašinović, (1. 
a), Ana Gradišek (1. c), Samo 
Vrbec (1. č), Lea Burja (4. a), 
Nadja Pondelek (4. c), Tim 
Thuma (6. a), Aneja Gorjan 
Novak (6. b), Tina Burja (8. 
b), Jakob Ivkovič (8. b), Bor 
Plahutnik (8. a), Živa Uršič 
(9. a) in Eva Zabret (9. a).
Tekmovanje za Vegovo pri-
znanje iz matematike (men-
torica Natalija Uršič): Tim 
Thuma (6. a)

Tekmovanje iz geografije 
(mentorica Mojca Janžeko-
vič): Jan Orehek (7. a)
Tekmovanje za Proteusovo 
priznanje iz biologije (men-
torica Urška Dolgan): Nata-
ša Mihelčič (9. b)
Tekmovanje iz logike (men-
torica Natalija Uršič): Vid 
Thuma (8. a), Bor Plahutnik 
(8. a), Jakob Ivkovič (8. b), 
Tekmovanje iz razvedrilne 
matematike (mentorica Na-
talija Uršič): Tim Thuma (6. 
a), Neli Crnkovič (7. b), Taja 
Štefanič (7. a), Jakob Ivkovič 
(8. b), Bor Plahutnik (8. a), 
Gregor Pogačar (8. a) in 
Živa Uršič (9. a)
Tekmovanje iz prostorske 
predstavljivosti Matemček 
(mentorice: Mateja Pučnik 
Belavič, Tjaša Spruk, Dara 
Rode, Vida Burja, Lea Zbi-
čajnik, Natalija Uršič): Kri-
stjan Maks Kosec (1. a), Do-
men Dolinar (2. a), Tinkara 
Zabret (2. b), Andrej Kokalj 
(3. a), Lea Burja (4. a), Maša 
Svetec (4. a), Tim Thuma (6. 
a), Taja Štefanič (7. a), Neli 
Crnkovič (7. b), Lucija Baša 
(7. b), Vid Thuma (8. a), Bor 
Plahutnik (8. a), Tina Burja 
(8. b), Eva Zabret (9. a) in 
Živa Uršič (9. a).
Še enkrat iskrene čestitke 
dobitnikom in mentorjem!

Pouk zaključili v zlatih barvah
Na Osnovni šoli Toma Brejca smo ponosni na svoje učence, ki so v minulem šolskem letu poskrbeli 
za rekordno bero priznanj z različnih tekmovanj iz znanja.

Prejemnikov zlatih priznanj z različnih državnih tekmovanj iz znanja je bilo letos kar 
enainštirideset. / Foto: Osnovna šola Toma Brejca
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

Kamnik – Ob koncu šolskega leta se je zaključil projekt Eko-
-paket, namenjen ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpa-
dne kartonske embalaže za mleko in sokove ter ustvarjanju 
uporabnih izdelkov. V nagradnem natečaju so se ponovno 
izkazali otroci in učenci iz občine Kamnik. Otroci iz Vrtca An-
tona Medveda so zmagali v kategoriji Vrtci, učenci iz OŠ 
Toma Brejca so bili skupni zmagovalci v kategoriji 1.–3. razred 
OŠ in v kategoriji 4.–9. razred OŠ, učenci OŠ Šmartno v Tu-
hinju pa so zasedli 2. mesto v kategoriji 4.–9. razred OŠ. J. P.

Izdelovali predmete iz odpadne embalaže
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Romana Capuder

Kamnik – Na prvo počitni-
ško nedeljo je bilo nebo nad 
Kamnikom ovito v temne 
oblake, a to ni niti malo 
zmotilo tekmovalcev na 
Ambrož triatlonu Kamnik. 
Še manj organizatorja in 
njegovo ekipo. Zaradi nevih-
te smo se bali padcev na ko-
lesarskem delu proge, ki je v 
Kamniku tehnično precej 
zahtevna. Tekma je bila 
brezhibno izpeljana, saj je 
Miru Kregarju pomagalo ve-
liko število članov Trisporta, 
staršev otrok šole triatlona 
Trisport Exoterm in prijate-
ljev. Seveda pa Miro dobro 
ve, kako se stvari streže, saj 
je bila to že 42. tekma v nje-
govi organizaciji.
Udeležba v Kamniku je iz 
leta v leto večja. Vse večja pri-
ljubljenost triatlona in odlič-
no delo Trisporta sta pri tem 
ključna. V veliki meri sta k 
atraktivnosti tekme letos pri-
pomogla Kamničana, 16-le-
tna Tjaša Vrtačič in 18-letni 
Matevž Planko, saj sta pre-
magala vse konkurente. 
Da ne poročamo samo o re-
zultatih s tekem, sem tokrat 
pripravila pogovor s prijetno 
družino Šporn, kjer so vsi 
trije najmlajši člani družine 
(Kim, Pija in Mark) vključe-
ni v klubsko šolo triatlona 
Trisport Exoterm. Mami 
Teja in očka Aleš pa jih spre-
mljata na prav vsaki tekmi.
 
Ste športna družina. S kate-
rimi športi se ukvarjate?
Aleš in Teja: »Otroci se s 
športom ukvarjajo že, odkar 

so iz plenic. V predšolskem 
obdobju so obiskovali gibal-
ne urice, kasneje so hodili 
na tenis, plavanje, rolanje, 
punci celo na balet. S triatlo-
nom je začela Kim, kasneje 
sta se ji hkrati pridružila še 
Pija in Mark, saj smo ugoto-
vili, kako dobro deluje tria-
tlonski klub v Kamniku, 
kako trenerji poskrbijo za 
samostojnost in odgovor-
nost otrok, kako zelo je (po-
leg zdravega telesa) pomem-
ben zdrav duh. Prvi naš 
šport pa ni triatlon, ampak 
tenis. Aleš je profesor špor-
ta, po poklicu pa trener teni-
sa in ima v Mengšu svoj te-
niški klub. Tudi Mark in 
Kim igrata tenis, Pija v šoli 
pleše flamenko. Tejina re-
kreacija so dolgi sprehodi s 
psičko in prevažanje 'tria-
tlončkov' na treninge skoraj 
vsak popoldan, saj so Kim, 
Pija in Mark vsak v svoji 
skupini na različnih lokaci-
jah ob različnem času.«

Kim, na stopničkah si že na 
vseh tekmah. Kakšne načrte 
imaš v letošnji sezoni?
Kim: »V začetku sezone 
sem si želela le ene stopnič-
ke na posamezni tekmi, se-
daj pa je moj cilj prvo mesto 
v skupnem seštevku sloven-
skega triatlonskega pokala.«

Kdo je tvoj vzornik? Imaš 
načrte za prihodnost, da boš 
uspešna v triatlonu tudi v 
evropskem merilu?
Kim: »Matevž Planko. On je 
res car. Morda pa imam le-
tos dobre rezultate, ker kole-
sarim z njegovo bivšo 'speci-
alko'. Tako daleč vnaprej ne 
razmišljam, ati pa me včasih 
heca, da ima rezervirane 
vstopnice za ogled tria-
tlonske tekme na olimpij-
skih igrah leta 2028 (smeh).«

Kdo vas je navdušil za tria-
tlon in koliko časa trenirate?
Kim: »Rada sem plavala, 
zato sta me ati in mami vpi-

sala na triatlon. Treniram pa 
že pet let.«
Pija: »Mene je navdušila 
Kim, ker je lahko hodila po-
zno spat, ko je imela tre-
ning, midva z Markom pa 
sva morala biti v postelji že 
veliko prej. Pa še všeč mi je, 
da na tekmi dobimo sadje. 
Trenirati sem začela v 3. ra-
zredu, pred dvema letoma.«
Mark: »Kim, ker je dobivala 
medalje in pokal. Treniram 
tako dolgo kot Pija.«

Ali je težko usklajevati šol-
ske obveznosti in šport?
Kim: »Za zdaj ne. Sem se pa 
navadila, da se učim včasih 
tudi na poti v Snovik, kjer 
imam treninge, saj sem v 
avtu malo dlje časa.«
Pija: »Včasih je mami huda, 
ker nimam narejene doma-
če naloge, ko pridem zvečer 
s treninga, saj se mi je prej 
ne da napisati.«
Mark: »Ja, je.« 

Kateri dogodek iz triatlona 
vam je najbolj ostal v spomi-
nu?
Kim: »Ko sem na svojem 
prvem triatlonu preveč po-
gumno skočila s kolesa in 
padla ter predčasno končala 
tekmo. Nikoli pa ne bom po-
zabila zmage v Kočevju, na 
tekmi, ki je štela za državno 
prvenstvo.« 
Pija: »Spomnim se, da sem 
v Kopru med plavanjem po-
jedla algo.«
Mark: »V spominu mi bo 
ostala zelo velika riba, ki je v 
Rudniškem jezeru v Kočev-
ju plavala mimo mene, ko 
smo ravno startali.«

Triatlon vse bolj priljubljen
Na Ambrož triatlonu Kamnik sta slavila domača tekmovalca Tjaša Vrtačič in Tomaž Planko.

Športna družina Šporn / Foto: Edo Perko – E misija

Aleš Senožetnik

Kamnik – Plavalni miting 
Veronika v organizaciji Pla-
valnega kluba Calcit Ka-
mnik je bil tudi v svoji 15. 
izvedbi odlično obiskan. 
Udeležilo se ga je kar 449 
tekmovalcev vseh kategorij, 
ki so zastopali barve 31 klu-
bov, tudi 35 tekmovalcev iz 
Avstrije, Hrvaške, Italije in 
Rusije. Kakovost letošnjega 
tekmovanja so popestrili 
slovenski reprezentanti 
Anže Tavčar, Tjaša Pintar, 
Špela Bohinc, Tjaša Vozel 
ter Peter John Stevens, ki so 
preverili formo v disciplinah 
na 50 in 100 metrov. 
V štirih tekmovalnih selek-
cijah je nastopilo 32 doma-
čih plavalcev, ki so posegli 
tudi po najvišjih mestih. 
Živa Dobrovoljc je osvojila 3. 
mesto na 100 metrov delfin, 
Eva Bende je bila druga na 

100 in 50 metrov prosto, 
Jernej Prebil je bil tretji na 
50 metrov prosto, Taja Vej-
novič pa je osvojila 3. mesto 
na 100 metrov prsno.
Letošnjo tekmo je popestri-
la zanimiva štafeta »meša-
no menjajoče«, v kateri sta 
plavala dva fanta in dve de-
kleti, vsak s svoje kategorije. 

Zmagala je domača štafeta v 
postavi Taja Vejnovič, Žiga 
Dobrovoljc, Nik Peterlin in 
Jernej Prebil. Za osvojeno 
prvo mesto so prejeli poseb-
no nagrado – paintball, na 
katerem se bodo, kot hudo-
mušno dodajajo, trenerje-
ma Emilu Tahiroviću in 
Gaji Lorenci "zahvalili" za 

nepopustljivost na trenin-
gih.
Mitinga so se letos udeležili 
tudi plavalci z motnjami v 
duševnem razvoju, člani pla-
valne skupine Delfinčki, ki 
deluje pod okriljem Plavalne-
ga kluba Velenje, ter uspešna 
hendikepirana plavalca Pa-
trik Jagodic in Darko Đurić.

Plavalci v Kamniku
Drugo julijsko soboto je na kamniškem bazenu potekal že 15. mednarodni plavalni miting Veronika, 
kjer so se preizkusili nekateri vrhunski plavalci, uspešno pa so nastopili tudi Kamničani.

Tudi letos je miting obiskalo več sto plavalcev. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Atletsko društvo 
Kamnik se po dobrih dveh 
letih trdnega dela že lahko 
pohvali z vrsto uspehov. Z 
medaljami se z domačih 
tekmovanj vračajo atleti v 
mlajših kategorijah, »vlečna 
konja« ekipe pa sta Agata 
Zupin in Jure Grkman, ki se 
letos res lahko pohvalita z 
odlično sezono.
V začetku julija sta v Novi 
Gorici, kjer je potekalo dr-
žavno prvenstvo za mladin-
ke in mladince, v kategoriji 
U20 oba osvojila naslov dr-
žavnih prvakov. Agata je sla-
vila v teku na 400 metrov, v 
teku na 400 metrov z ovira-
mi pa je bila druga, Jure pa 
je zmagal v teku na 200 me-
trov ter osvojil naslov držav-
nega prvaka med starejšimi 
mladinci, čeprav je sam še 

mlajši mladinec. Za Jureta 
je bil naslov državnega prva-
ka dobra popotnica za evrop-
sko prvenstvo za mlajše 
mladince, ki je pred dnevi 
potekalo v Gruziji. Jure se je 
v teku na 400 metrov med 
evropskimi sovrstniki uvr-
stil v polfinale, dosegel nov 
osebni rekord in s časom 
49,13 osvojil končno deseto 
mesto.
Skupaj s trenerjem Damja-
nom Zlatnarjem pa je te dni 
na pomembnem mednaro-
dnem tekmovanju kot ena 
od le treh slovenskih atletinj 
Agata Zupin, ki se bo na 
svetovnem prvenstvu v kate-
goriji U20 na Poljskem po-
merila v teku na 400 metrov 
z ovirami. Njen dan je bila 
sreda, a je tekmovala po za-
ključku redakcije, zato 
bomo o njenem rezultatu 
poročali prihodnjič.

Agata in Jure 
državna prvaka
Člana Atletskega društva Kamnik to poletje 
navdušujeta tudi na mednarodnih tekmovanjih.

18   90
EUR

To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Kamnik – Med 29. junijem 
in 3. julijem je Nove Mesto 
na Češkem gostilo svetovno 
prvenstvo v gorskem kolesar-
stvu. Tja je odpotovala tudi 
štiričlanska slovenska repre-
zentanca, med njimi so bili 
kar trije člani kamniškega 
kluba Calcit Bike Team, in 
sicer Gregor Krajnc in Rok 
Naglič, ki sta tekmovala v ka-
tegoriji mlajših članov, ter 
Boštjan Hribovšek, ki se je 
pomeril z najboljšimi člani 
na svetu. Kranjc je osvojil 

66. mesto, Naglič je bil 70., 
Hribovšek pa 93. »Tisti, ki ni 
bil gor, ne ve, kako se naj-
boljši fantje peljejo. Gledal 
sem posnetek, to je povsem 
druga liga. Nihče iz Brazilije, 
Kitajske, Čila ni prišel na Če-
ško na izlet. Tudi mi ne. 
Prišli smo oddirkat. Rekel 
sem, da bom oddirkal po naj-
boljših močeh, nisem šel na 
uvrstitev. Nihče ni slab. Vse 
je bilo urejeno na ravni pro-
fesionalcev. Zadovoljen sem 
z dirko, več ne bi mogel iztr-
žiti,« je po dirki povedal Hri-
bovšek. 

Calcitovci na svetovnem 
prvenstvu na Češkem
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Deseti Maraton 
Alpe Scott sta dobila Uroš 
Komac iz Podkorena ter 
Kamničanka Tina Brelih, ki 
sta s progo kljub dežju, ki je 
kolesarje pral med celotno 
dirko, opravila s časoma 
3;41:57 in 4;20:58. Slabi vre-
menski pogoji pa najboljših 
niso zmotili. »Vreme mi je 
bilo očitno pisano na kožo. 
Glede na zmago se res ne 
morem pritoževati. Nasled-
nje leto pa gotovo pridem 
ubranit lovoriko,« je v cilju 
povedala nasmejana Breli-
hova, ki se je alpske kolesar-
ske preizkušnje udeležila 
prvič. in to na najboljši mo-
žni način. V moški konku-
renci sta se na stopničke 
uvrstila še Matej Lovše in 
Andrej Helešič Marovt, v 

ženski pa sta se drugega in 
tretjega mesta veselili Špela 
Škrajnar in Zala Praprotnik. 
Posebna ambasadorja mara-
tona sta bila odlična sloven-
ska kolesarja, Kamničan 
Luka Mezgec in Špela Kern, 
ki sta skupaj z drugimi kole-
sarji prevozila krog okoli 
Kamniško-Savinjskih Alp, 
vendar kot profesionalna ko-
lesarja po pravilih nista 
smela biti uvrščena na ama-
terski dirki.

Priljubljen, a težak
V desetih letih je Maraton 
Alpe Scott postal prepozna-
ven kot ena najtežjih, a 
hkrati najlepših kolesarskih 
dirk pri nas. Trasa, ki vodi 
čez tri Alpske prelaze – Je-
zersko, Pavličevo sedlo in 
Črnivec – in je dolga 130 ki-

lometrov, ob tem morajo ko-
lesarji premagati tudi dva 
tisoč metrov višinske razli-
ke, ponuja čudovite razgle-
de. Tako naporen izziv kot 
tudi čudovito alpsko okolje 
sta poleg dobre organizacije 
glavna razloga za to, da se 
maratona vsako leto udeleži 
več sto tekmovalcev. Med 
njimi je tudi enajst takšnih, 
ki so traso maratona prevo-
zili na vseh desetih dirkah. 
Tem so organizatorji podeli-
li posebna priznanja. 
»Kljub slabemu vremenu je 
maraton odpeljalo blizu 
tristo tekmovalcev, in to 
brez večjih težav na cesti, 
kar kaže na kakovost kole-
sarjev, ki težavno progo 
znajo odvoziti v zahtevnih 
razmerah, ter nas, organi-
zatorjev, ki varnost vedno 
postavljamo na prvo mes-

to,« je bil ob koncu priredi-
tve z razpletom dirke vidno 
zadovoljen vodja maratona 
Janez Jarm.

Povezovanje občin  
ob trasi
Ob robu dogodka se je ma-
ratona udeležilo sedem žu-
panov občin, po katerih vodi 
trasa Maratona Alpe Scott, 
ki so na povabilo kamniške-
ga župana Marjana Šarca 
prisluhnili predlogu organi-
zatorjev o povezovanju kole-
sarskih poti in skupni pro-
mociji krajev ob trasi mara-
tona ter idejo tudi soglasno 
podprli. Že prihodnje leto je 
tako v načrtu skupna pro-
mocija dnevnih ali večdnev-
nih kolesarskih tur pod okri-
ljem Združenja Kamniško-
Savinske Alpe.

Dirka čez prelaze
V začetku julija je potekal Maraton Alpe Scott, ki med kolesarji šteje za eno najtežjih, a tudi najlepših 
kolesarskih preizkušenj pri nas. Za popestritev jubilejne desete dirke je z zmago poskrbela tudi 
Kamničanka Tina Brelih.

V ženski konkurenci se je zmage veselila Kamničanka, 
članica KD Alpe Tina Brelih. / Foto: Aleš Senožetnik

Kljub slabemu vremenu se je maratona udeležilo blizu 
tristo tekmovalcev. / Foto: Aleš Senožetnik

Mira Papež

Kamnik – Na tehnično in fi-
zično zelo zahtevni progi na 
evropskem prvenstvu v itali-
janskem Arcu so se pomeri-
li tekači iz 26 držav. Krožna 
proga je potekala po stopni-
cah na grajsko vzpetino, po 
asfaltu in gozdnih poteh, 
dež na vsakem startu je mo-
čil podlago. Slovenski repre-
zentanti so tekli v mejah 
pričakovanega, saj je bila 
ekipa okrnjena zaradi minu-
lega svetovnega prvenstva v 
gorskem maratonu v Podbr-
du in poškodb. Gašper Bre-
gar, tekač KGT Papež, je z 
uvrstitvijo v prvo polovico 
izpolnil pričakovanja.
Dušan Papež je na EP nasto-
pal v dvojni vlogi: kot vodja 
slovenske reprezentance in 
kot častni prireditelj evrop-
skega prvenstva 2017 na Ve-

liko planino. »Z ženo Miro 
sva ob navdušeni podpori 
slovenskih navijačev s pono-
som in dostojanstveno spre-
jela zastavo evropske zveze, 
obenem pa tudi z velikim 

spoštovanjem in odgovor-
nostjo do organizacije tako 
pomembne prireditve. Z iz-
kušnjami svetovnega prven-
stva iz leta 2010, z vsemi 
predanimi, izkušenimi in 

usposobljenimi prostovoljci, 
s pomočjo družine, spon-
zorjev in donatorjev, verja-
mem, da bomo izpeljali pri-
reditev na visokem nivoju in 
častno ponesli ime Kamnika 
in Slovenije v svet,« je izjavil 
Papež.  

Sebastjan Zarnik 
zmagovalec v Dolomitih
Sebastjan Zarnik, tekač 
KGT Papež, je uresničil lan-
ski sklep, ko je kot tretjeuvr-
ščeni na tekmi Cortine trail 
v Dolomitih izjavil, da bo 
naslednje leto skušal zma-
gati, ker sta proga in vzdušje 
ob njej nekaj izjemnega. 
Svoj sanjski tek na 47 kilo-
metrov dolgi trasi v Cortini 
d'Ampezzo je končal kot 
zmagovalec s časom 4;47:03 
med 1235 tekači vsega sveta 
in popravil svoj rekord.

S ponosom prevzela zastavo
Dušan in Mira Papež, organizatorja evropskega prvenstva v gorskem teku 2017 na Veliko planino, sta 
ob podpori slovenskih navijačev s ponosom in dostojanstvom prejela zastavo evropske zveze.

Mira in Dušan Papež sta kot organizatorja prihodnjega 
evropskega prvenstva v gorskih tekih, ki bo prihodnje leto 
na Veliki planini, ponosno prevzela zastavo evropske zveze.

Ana Medvešček

Kamnik – Tekmovali so v di-
sciplinah show dance, mo-
dern, jazz balet in breake 
dance. Na tekmi je nastopilo 
26 plesalcev Šinšina v raz-
ličnih starostnih kategorijah 
in disciplinah. Na tekmova-
nju so se ob podelitvi medalj 
državnega prvenstva podeli-
la odličja še za skupni sešte-
vek pokalnih turnirjev. Ne-
kateri naši plesalci so stopili 
na najvišja mesta: 1. mesto: 
Grega Golob – modern solo 
otroci in 1. mesto v sku-
pnem seštevku pokalov, 1. 
mesto: Grega Golob – show 
dance dečki in 1. mesto v 
skupnem seštevku pokalov, 
1. mesto: Daša Dresnik in 
Zala Stanovnik – modern 
duo mladinci in 1. mesto v 
skupnem seštevku pokalov, 
3. mesto: Lana in Laura Lun-
der – modern duo mladinci 

in 3. mesto v skupnem se-
števku pokalov, 3. mesto: 
Zala Kaker – show dance 
članice in 2. mesto v sku-
pnem seštevku pokalov, 3. 
mesto: Moder formacija 
mladinci ter 4. mesto: Zala 
Kaker – modern solo člani 
in 2. mesto v skupnem se-
števku.

Treningi se nadaljujejo 
septembra
Plesalci so trenirali pod vod-
stvom Ane Medvešček, Tine 
Habun, Maje Krizmanić in 
Mateja Repanška. Z držav-
nim prvenstvom smo 
zaključili plesno sezono, v 
septembru pa se zopet zač-
nejo naporni treningi in 
priprave na evropsko ter sve-
tovno prvenstvo. Čestitke 
vsem plesalcem, koreogra-
fom, trenerjem in zahvala 
staršem za podporo!

Uspešno odplesali 
za odličja
Na državnem prvenstvu modernih tekmovalnih 
plesov so se za odličja potegovali tudi plesalci 
Plesnega kluba Šinšin.

Plesalke in plesalec Plesnega kluba Šinšin z medaljami z 
državnega prvenstva / Foto: PK Šinšin

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

Bojana Klemenc

Kamnik – Kamniška variaci-
ja v tujini že zelo priljublje-
nega dogodka Disco soup se 
je začela na praznično sobo-
to ob 13. uri in tako na 
praznični dan oživela kam-
niško tržnico. Čeprav pred-
sednik društva DAM Rok 
Novak priznava, da niso 
najbolj posrečeno izbrali 
datuma prvega dogodka, saj 
je nanj prišlo manj obisko-
valcev, kot so pričakovali, je 
na koncu skuhano zelenjav-
no juho jedlo skoraj trideset 
mladih, ki srčno podpirajo 
tovrstne dogodke. Glavna 
ideja prireditve je opozarja-
nje na naše ravnanje s hra-
no, v prvi vrsti na preveč 
vsakodnevno zavržene hra-
ne, hkrati pa poudarjanje 
pomena lokalno pridelane 
hrane. Mladi Kamničani so 
navdušeni in zelo hvaležni 
na odziv lokalnih pridelo-
valcev in prodajalcev, ki so 
jim dan pred praznikom 
odstopili preostanek sveže 
zelenjave in sadja, iz česar 

so pripravili okusno zele-
njavno juho, sadne zme-
šančke in sangrijo, Rok No-
vak pa še dodaja, da so 
sredstva za dogodek zbrali 
člani društva sami, nekaj 
pomoči z opremo pa so do-
bili tudi v organizaciji Food 
for life in Food Surplus hub 
Slovenia.

DAM-ovci že napovedujejo 
večjo in še bolj udarno Party 
župo 2.0 na Kamfestu in bral-
ce vabijo, da si na koledarju 
kar označijo prvo festivalsko 
soboto, obenem pa poleg ku-
hanja zelenjavne župe in dru-
ženja ob zmešančkih in san-
griji napovedujejo še vrsto 
drugih zanimivih aktivnosti.

Party župa na tržnici
Člani Društva Družbeno aktivni mladi Kamnik so na dan državnosti na 
kamniški tržnici prvič pripravili Party župo.

Člani društva DAM so prvič organizirali Party župo in ob 
kuhanju ter druženju opozarjali na naše ravnanje s hrano.  
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Bojana Klemenc

Kamnik – V petek, 24. juni-
ja, so si številni aktivni obi-
skovalci na kamniški pri-
ljubljeni pohodniški točki 
ogledali izbor treh plezalnih 
filmov zadnjega Festivala 
gorniškega filma. Februarja 
je potekal že 10. festival gor-
niškega filma, štiri stalne 
kategorije filmov – alpini-
zem, plezanje, gorska nara-
va in kultura ter gore, šport 
in avantura – pa so v teh le-
tih navdušile že več kot 35 
tisoč gledalcev, kar priča, da 
je festival v prvem desetletju 
pridobil veljavo in stopil ob 
bok najbolj zvenečim film-
skim festivalom po svetu, v 

Sloveniji pa je festival postal 
pravi gorniški praznik. Kako 
priljubljen je ta festival pri 
nas, zagotovo odraža veliko 
število gledalcev na Starem 
gradu, ki so v prijetno to-
plem večeru pogledali filme: 
Črta na nebu (Josh Lowell 
and Peter Mortimer), Pano-
rama (Jon Herranz) in Mož 
Treh Cin (Christoph Ha-
inz). Filmi so zagotovo pri-
kazali navdihujoče zgodbe 
ljudi, ki premikajo meje mo-
gočega, in marsikdo je 
zavzdihnil ob neverjetnih 
pustolovščinah, ki se jih lo-
tevajo.
Pred projekcijo filma je Za-
ložba Sidarta predstavila 
knjigo Alpski bojevniki avto-

rice Bernadette McDonald, 
ki govori o slovenskih ple-
zalcih in njihovih neverjet-
nih dosežkih svetovnih raz-
sežnosti. Urednica knjige 
Ines Božič Skok je spregovo-
rila tudi z alpinističnim ve-
ljakom ter vodjo številnih 
alpinističnih odprav Tone-
tom Škarjo. Pred predvaja-
nimi filmi so si gledalci pog-
ledali tudi projekcijo foto-
grafij Toneta Škarje, s kate-
rimi je prikazal največje 
kamniške alpiniste.
Poleg filmov so obiskovalci 
s pomočjo članov Plezalne-
ga društva Kamnik lahko 
plezali tudi po plezalni steni 
ter se sprehodili po gurtni s 
člani Thin Slackline.

Gorniški filmski večer
Na Starem gradu se je v okviru 2. Pohodniškega festivala v Kamniško-
Savinjskih Alpah odvil zanimiv gorniški filmski večer.

Franc Svetelj

Kamnik – Srečanja so se na 
pobudo Toneta Ipavca ude-
ležili nekdanji župani oz. 
predsedniki občinske skup-
ščine Franc Svetelj (1974–
79), Slavko Ribaš (1979–82), 
Anton Ipavic (1984–88), 
Maks Lavrinc (1989–94) in 
Tone Smolnikar (1995–
2010) ter 'izvršniki' Franc 
Jeras (1982–84), Janko 
Gedrih (1984–88), Marija 
Sitar (1990–92) in Miha 
Novak (1992–94), sedaj vod-
ja kamniške upravne enote. 
Medse pa so povabili tudi 
Marijo Gorjan, dolgoletno 
sekretarko občinske skup-
ščine (1974–85) in sekretar-
ko izvršnega sveta (1990–
94). Srečanja se ni mogel 
udeležiti Anton Pengov, 
predsednik izvršnega sveta 
(1979–82). Svoj prispevek 
kot vodilni delavci občine so 
dali tudi pokojni Vinko Go-
bec, predsednik občinske 
skupščine (1967–74) in 
mag. Ivan Justinek (1982–
84) ter Alfonz Boltar, pred-

sednik izvršnega sveta 
(1974–79).   
Ker je šlo po dolgih letih za 
prvo prijateljsko druženje, je 
bil pogovor namenjen pred-
vsem izmenjavi spominov na 
dni, ko so se vsak po svojih 
močeh in možnostih trudili v 
dobrobit občine Kamnik. Na 
svoje delovanje so še danes 
ponosni, saj se je kamniška 
občina takrat uveljavila kot 
gospodarsko in industrijsko 
ena najbolj razvitih, kar se je 

odražalo tudi na razvoju ko-
munalne infrastrukture (vo-
dovod, čistilna naprava Ka-
mnik - Domžale, obvoznica, 
zdravstveni dom, dom starej-
ših občanov, gimnazija, pošta 
na Bakovniku itd.). V pogovo-
ru je bila omenjena tudi skro-
mnost pri porabi občinskih 
sredstev za upravo, reprezen-
tanco in podobno.
Ob slovesu so si zaželeli, da 
bi se vsaj ob letu osorej, če 
ne prej, spet srečali.

Srečanje nekdanjih županov
Junija so se na prijateljskem srečanju sešli nekdanji predsedniki občinske 
skupščine in župani, ki so predsedovali v kamniški občini od leta 1974 
dalje, pridružili pa so jim tudi predsedniki takratnih izvršnih svetov.

Druženje je bilo namenjeno predvsem izmenjavi spominov 
na nekdanje dni, ko so se vsak po svojih močeh in 
možnostih trudili v dobrobit občine Kamnik.

Pred projekcijo filmov je o kamniških alpinistih spregovoril tudi Kamničan Tone Škarja. 
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TABU • GRUPA VIGOR • HAMO & TRIBUTE TO 
LOVE • KLAPA KAMPANEL • SAMUEL LUCAS 
• DJOMLA KS • KINGSTON • VESELI SVATJE 
• KRANSKA KUHNA • OTROŠKI KRANFEST • 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI 
• in še mnogo več ...

KRANFEST
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ

od 21. do 23. julija 2016

NA VEČ KOT 
DESETIH

PRIZORIŠČIH

www.visitkranj.com

VSTOP PROST!



Križanka
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Nagrade: 3-krat BON v vrednosti 20 EUR  
za plavalne programe

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
š lji te do srede, 10. avgusta 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla
sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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PLAVALNI VRTEC za najmlajše od 3,5 let dalje; prilagajanje 
na vodo, učenje plavanja, skoki v vodo, igre v vodi

PLAVALNI TEČAJ učenje plavalnih tehnik prsno, kravl, 
hrbtno, skok na glavo, igre v vodi

termin: 25.7.-5.8.16

10 DNEVNI 
PLAVALNI TEČAJ 

Z VARSTVOM 
že od 160 eur

info@plavalniklub-kamnik.si
M: 051 328 208

www.plavalniklub-kamnik.si

Poletni 
plavalni tecaji

Prijave na spletni strani.

bazen Pod Skalco
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Prireditve

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

Številne druge prireditve v občini Kamnik najdete na uradni spletni 
strani Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rubriko Kam v juliju? ter 
na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik www.
kamnik-tourism.si.

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK

1. julija–31. avgusta, Mali grad
Poletna vodenja na Malem gradu

Vodeni ogledi potekajo vsak dan ob 10., 11. in 16. uri oziroma po 
predhodni najavi. Prijava v TIC Kamnik. Cena: 2 evra/osebo

1. julija–31. avgusta, Mali grad
Veronikine delavnice

Brezplačne delavnice potekajo vsak torek in četrtek ob 10.20 in 11.20.

Sobota, 30. julija, od 8. do 13. ure, Šutna
Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Petek–nedelja, 5.–7. avgusta, mestno jedro Kamnika 

(Glavni trg) in Velika planina
Kamniški kulinarični vikend

Spoznajte tipične kamniške jedi na kamniškem kulinaričnem večeru v 
petek, 5. avgusta, od 17. do 22. ure, udeležite se sobotnega kulinarič-
nega ogleda mesta Kamnik po promocijski ceni (9 evrov/osebo) in v 
nedeljo, 7. avgusta, obiščite edinstveno Veliko planino. Več na www.
kamnik-tourism.si.

DRUŠTVO RIGELJ VELIKA PLANINA

Sobota, 30. julija, ob 10. uri, Dom v Kamniški Bistrici 
20. veliko tekmovanje harmonikarjev

Okrogla obletnica prireditve bo zaradi lažjega dostopa potekala v do-
lini. Prijave bodo potekale na dan dogodka.

  

KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŽIC

Od 12. do 21. avgusta, različna prizorišča po Kamniku
Kamfest – festival z razgledom

Prireditve v juliju in avgustu
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Od 12. do 21. avgusta, Keršmančev park v Kamniku
Knjižnica na Kamfestu

Letošnja rdeča nit bo zgodba o Veroniki z Malega gradu. 

TERME SNOVIK

Sobota, 6. avgusta, od 10. do 16. ure
Snovičkov festival – rajanje in zabava z maskotami

CANNE KLUB KAMNIK 

Sobota, 30. julija, od 10.30 do 12. ure, dvorišče pred 

OŠ Toma Brejca
Brezplačna delavnica in demonstracija borbe s palico Canne 
de Combat

Predstavitev in preizkus atraktivne francoske športne discipline. Ob-
vezna predhodna prijava na canne.kamnik@gmail.com.

KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE

Sobota, 13. avgusta, Pšajnovica (Tuhinjska dolina)
Kronometer Pšajnovica

Več na www.maraton-alpe.si

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KAMNIK

Sobota, 23. julija, ob 18. uri, Titanova brv
Spominsko srečanje pri spomeniku ob Titanovi brvi

Nedelja, 7. avgusta, ob 11. uri, Šipek nad Blagovico
Vsakoletna proslava v spomin na ustanovitev Šlandrove 
brigade na Šipku

Organizatorja sta ZB NOB Kamnik in ZB NOB Lukovica

PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 

25.–31. julija, Domžalski dom na Mali planini
Branje na planini 

Knjižnica pod krošnjami in izposoja  ter branje knjig

 Sobota, 30 .  julija ,  in nedelja, 31. julija, ob 11 .  uri ,  

Domžalski dom na Mali planini 
 Pripovedovanje pravljic in zgodb iz naših planin

Prideta pravljičarki Irena Cerar in Ivanka Učakar , ki bo pripovedovala 
v domačem narečju.

 Sobota, 27. avgusta, ob 11. uri, Domžalski dom na 

Mali planini 
Ko planina zadoni

Na planino pridejo tri pihalne skupine: Domžalski rogisti, Stranjska 
godba in Leseni rogisti iz Kresnic.

Bojan Pollak

Denali ni pustil na vrh
Člani AO in TKSO PD Ka-
mnik Cene Berčič, Bogdan 
Jamšek, Lado Kladnik, Pavel 
Ocepek, Ivan Resnik, Vital 
Vek in Peter Zarnik so se od-
ločili priti na vrh najvišje 
gore Severne Amerike, 6190 
m visokega Denalija na 
Aljaski. Na pot so odšli 24. 
maja z Brnika. Zanimivo je 
to, da so iz Frankfurta pole-
teli ob 14.30, v Anchorageu 
pa so zaradi časovnega zami-
ka pristali istega dne ob 
14.10, čeprav je bilo vmes kar 
dobrih devet ur poleta. 
Najprej so morali organizira-
ti vse potrebno glede prehra-
ne (pri tem še ena zanimi-
vost – zajtrk v hotelu za vseh 
sedem je stal 152 USD, vsa 
živila za vseh 11 dni za vzpon 
pa 380 USD) in logistike. 
Sledil je prevoz v Talkeetno, 
nato pa polet na ledenik Ka-
hiltna na višino približno 
2150 m. Pot do vrha je dolga 
skoraj 30 km, treba je pre-
magati več kot 4200 m višin-
ske razlike, vmes pa ni nobe-
nih zavetišč. Vso opremo za 
bivanje so morali nositi ozi-

roma vleči za seboj na poseb-
nih saneh. V osmih dnevih 
so uspeli priti do Tabora 5 na 
višini približno 5200 m. Ker 
se je vreme poslabšalo, so se 
vrnili v Tabor 4 in počakali 
še tri dni. Vendar tudi po 
tem vremenska napoved ni 
bila nič boljša, zato so se 
spustili v dolino in se po obi-
sku polotoka Kenai 17. junija 
vrnili v domovino.

Odlikovanja predsednika
Predsednik RS Borut Pahor 
je na predlog PZS 20. junija 
2016 odlikoval štiri člane iz 
slovenske planinske organi-
zacije. Andreja Brvarja iz 
PD Domžale z redom za 
zasluge za dolgoletno pro-
stovoljno delo v PZS ter izje-
men prispevek k sooblikova-
nju nacionalne politike 
športa za vse. Toma Česna 
iz Kranja z medaljo za zaslu-
ge za vsestranski prispevek 
k razvoju športnega pleza-
nja v Sloveniji in vrhunske 
alpinistične dosežke. Bojana 
Pollaka iz PD Kamnik z me-
daljo za zasluge za vsestran-
ski prispevek k razvoju pro-
stovoljnega vodništva, ži-
vljenjsko delo v slovenski 

planinski organizaciji in 
prispevek k razvoju sloven-
ske planinske šole v Nepalu. 
Marka Prezlja iz PD Kamnik 
z zlatim redom za zasluge 
za legendarne dosežke v al-
pinizmu in prispevek k pre-
poznavnosti Slovenije v sve-
tu. Kamničanke in Kamni-
čani smo lahko ponosni na 
ta priznanja, saj je kar polo-
vica priznanj prišla v Ka-
mnik.

Dan kamniških planin
Že od leta 1983 kamniško 
planinsko društvo priredi 
med poletno sezono Dan 
kamniških planin. Enkrat 

na Kokrskem in drugič na 
Kamniškem sedlu. Letošnja 
je bila 26. junija na Kamni-
škem. Po planinski himni 
Oj, Triglav, moj dom, ki so 
jo zapeli pevci Prvega slo-
venskega pevskega društva 
Lira iz Kamnika, ki se tradi-
cionalno udeležujejo te pri-
reditve, je navzoče pozdra-
vil predsednik PD Kamnik 
Ivan Resnik. Navzoče sta 
pozdravila tudi Peter Poin-
ter iz prijateljskega planin-
skega društva iz pobratene-
ga Trofaiacha in podžupan 
Igor Žavbi. V kulturnem 
programu so sodelovali tudi 
citrar Tomaž Plahutnik, 
harmonikar Denis Kregar 
in pevski kvartet Nuša Fu-
jan, Rok in Tone Rakar ter 
Vladka Vremšak, ki je tudi 
povezovala celotno priredi-
tev.

Planinski kotiček

Dan kamniških planin je letos potekal že štiriintridesetič.  

petek, 22. julija 2016

Alenka Brun

Snovik – Tekmovanje v prip-
ravi postrvi je namenjeno 
ljubiteljskim kot profesio-
nalnim kuharjem. Letos so 
k sodelovanju organizatorji 
povabili tudi nekdanjega 
tekmovalca v šovu Gostilna 
išče šefa Janija Jugovica in 
zmagovalca prvega sloven-
skega MasterChefa Saša Mi-
ljuševića. Skupaj sta bedela 
nad tekmovanjem, tekmo-
valci in končnim krožni-
kom.
Tokrat je sodelovalo pet 
ekip, v katerih sta bila po 
dva tekmovalca, so pa ekipe 
hitro ugotovile, da bo letoš-
nje tekmovanje drugačno, 
bolj podobno televizijskim 
kulinaričnim šovom: priča-
kuj nepričakovano. Je bilo 
pa zato tekmovanje toliko 
bolj zanimivo za gledalce. 

Pripravljali so juho, torto, ni 
manjkala pečena postrv na 
žaru z zelenjavno prilogo; 
po videzu pa je zelo izstopal 
na izviren način postrežen 
file postrvi s kuskusom, ze-
lenjavo in posebno para-
dižnikovo omako v kozarcu 
za martini. 
Na koncu sta s slano torto 
prepričali Jasmina Imamović 
iz Cerkelj na Gorenjskem in 
Ljubljančanka Renata Bu-
kovnik, ki sta sicer stari 
znanki tekmovanja. Zmage 
sta se iskreno razveselili, pre-
jeli pa sta vikend paket za dve 
osebi v Termah Snovik. Nju-
na torta se je začela s spodnjo 
plastjo polente, kuhane v po-
strvji osnovi, nadaljevala s 
pečenim filejem postrvi, pla-
stjo kuskusa in zelenjave pa 
leče s pehtranom, spet peče-
nim filejem in zaključila s 
popečeno hrustljavo slanino.

Zmagala je torta
V Termah Snovik so že štirinajstič tekmovali v 
pripravi postrvi. Tokrat je zmagala postrvja torta. 

Jasmini in Renati sta ob zmagi čestitala tudi Jani in Sašo.

 F
o

to
: A

. B
.

Slavka Završnik

Gradišče – Dne 8. julija 1942 
so nacisti z domačimi izda-
jalci izvedli nad mirnimi, 
skromnimi, zavednimi in 
bogaboječimi vaščani neza-
slišan zločin v vasi Gradišče 
z zaselkom Hom pod 
Kostanjsko planino. Vas je 
bila zatočišče partizanov 
kamniške čete. Tragedija, ki 
je zadela to samotno vas, ne 
sme v pozabo. Ovaduhi so 
Nemcem izdali vaščane Gra-
dišča in Homa. Zaradi tega 
so Nemci naredili peklenski 
in zverinski načrt. Ob tretji 
uri zjutraj tega dne so močno 
oborožene enote obkolile 
vas. Iz hiš so nagnali zmede-
ne ljudi. Najprej so odgnali 
napol oblečene, bose moške 
na konec vasi k Vačilarju. 
Ženskam in otrokom so po-
vedali, da jih bodo selili, in 
jih suvali ob jokanju otrok. 
Pred Koritnikovim kozolcem 

je gestapovec moškim preb-
ral obsodbo. Bila je kratka. 
Obsojeni so bili na smrt. 
Vsakega obsojenega so ustre-
lili v noge, da jim kdo ne bi 
pobegnil, in jih obstreljene 
porinili na dva poda. Ko je 
gestapovec končal svoje delo, 
so oba poda z ljudmi vred 
zažgali. Požgali so še vse os-
tale hiše in gospodarska po-
slopja v vasi. Jurija Petka in 
Toneta Vrankarja so po gore-
či vasi preganjali sem ter tja, 
nato pa oba porinili v ogenj, 
da sta živa zgorela. Tega jutra 
so umorili in požgali trinajst 
vaščanov. Po požigu vasi je 
pod stražo krenil žalosten 
sprevod žena in otrok iz vasi 
v dolino. Kolona je bila dolga 
tri kilometre. V Šmartnem 
so že čakali kamioni, od ko-
der so jih odpeljali v interna-
cijo v različna taborišča 
Nemčije. Spomin na žrtve 
tragedije in padle borce NOV 
smo zaključili z recitalom.

Tragedija ne sme  
v pozabo
Osmega julija smo se članice društva izgnancev, 
član KZD Triglav in domačini vasi Gradišče 
poklonili žrtvam zločina, ki so ga nacisti izvedli 
nad vaščani pred štiriinsedemdesetimi leti.
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ZAHVALA

Ostala je bolečina, 
ki močno boli.

Poslovil se je 

Janez Popek
Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi kvartetu Grm, oseb
ju DSO Kamnik, ambulantnemu osebju Kamnik, župni
ku za opravljen pogreb. Še enkrat hvala vsem in vsake
mu posebej.

Njegovi

ZAHVALA

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

V 60. letu se je od nas poslovil 

Viktor Sovinšek
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, po
darjeno cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se kolek
tivu OŠ Toma Brejca, pevcem, g. župniku za opravljen 
mašni obred in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancev je zasula že lopata!
Odprta noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka.
(France Prešeren)

V 74. letu starosti je mirno zaspal 
in se od nas poslovil 

Miroslav Kuhar
iz Šmarce pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sode
lavcem, sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se za vse tolažilne be
sede, darovano cvetje in sveče. Zahvala gospodu župni
ku za lepo opravljen obred in PGD Šmarca za spremstvo 
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Prvi julijski dan se je rodil,
za nas pa žalosten in siv
ob vesti, da utihnil je tvoj glas,
da za vedno si odšel od nas.

 
V 65. letu nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, 
ati, stari ata, tast, brat in stric

Rajko Tomc
Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sve
če. Zahvala urgentni ekipi z dr. Trunkovo na čelu, gospo
du župniku Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen obred, 
pevcem Grm, trobentaču in g. Marinki Mošnik za bese
de slovesa. Hvala vsem in vsakemu posebej, da smo se 
od našega atija tako lepo, dostojno in v velikem številu 
poslovili. Ati, nikoli te ne bomo pozabili.

Žalujoči:  žena Marija, hči Martina in sin Aleš z družinama

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Ob izgubi drage hčerke, sestre

Simone Golob
iz Šmartna v Tuhinju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem, njenim sodelavcem iz podjetja 
LIDL in našim sodelavcem iz Vrtca Antona Medveda, za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala župniku Simonu Lorberju za lepo opravljen obred 
in lepe besede slovesa, domačemu pevskemu zboru. Še 
enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njeni
Junij 2016

ZAHVALA

Po dopolnjenem 87. letu je od nas 
odšla naša žena, mama, babica, 
tašča, sestra, svakinja in teta

Slavka Šimenc
rojena Spruk, iz Kamnika

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pisno, ustno, telefon
sko ali elektronsko izrazili sožalje. Posebna hvala dr. 
Ambrož Mihelčičevi za lajšanje njene bolezni. Hvala ne
govalkam zavoda Pristan za nego na domu. Hvala osebju 
DSO Kamnik za pomoč v njenih zadnjih dneh. Posebna 
hvala patronažni sestri Maji Sušnik za strokoven in člo
veški odnos pri njeni oskrbi. Hvala sosedom za izraženo 
skrb v času njene bolezni. Hvala vsem, ki ste jo spremili 
na njeni zadnji poti, hvala za darovano cvetje in sveče, 
pevcem kvarteta Grm za zapete pesmi in g. župniku za 
obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in boste še kdaj 
pomislili nanjo.

Mož Franc - Nako, hči Erna, vnuka Peter in Marko,  
zet, sestre in brat, svaka in svakinja, nečaki in nečakinje

Junij 2016

ZAHVALA

Skupaj prižgite luči spomina,
kajti živim v vaših srcih.
(Robi)

V 23. letu se je tiho poslovil naš 
dragi 

Robi Hribar
Trebušakov iz Golic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, so
rodnikom, prijateljem ter Robijevim in našim sodelav
cem iz Cimosa, Agroemone in Ete za nesebično pomoč 
in podporo. Hvala župniku Nikolaju Štolcarju, minis
trantom, kvartetu Krt, trobentaču in govornici Marinki. 
Hvala tudi sošolcem in učiteljem Srednje lesarske šole 
iz Ljubljane, OŠ Šmartno v Tuhinju, GSŠRM Kamnik, 
vzgojiteljicam iz vrtca Antona Medveda ter vsem, ki ste 
ga pospremili k zadnjemu počitku, nam izrekli sožalje, v 
njegov spomin darovali cvetje, sveče, za maše, za potrebe 
cerkve. Vsem in vsakemu posebej – hvala!

Vsi žalujoči
Junij 2016

ZAHVALA

V 83. letu življenja nas je zapusti
la draga mama, babica, prababica, 
sestra, teta in tašča

Marija Klemen 
iz Mekinj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, 
sveče, darovane maše in prispevke. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti, župniku g. Pavletu 
Piberniku za poslovilno mašo in kvartetu Krt za zapete 
pesmi. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Janez 
Pestotnik
1953–2016

Iskreno hvala vsem, ki so ga pospremili na njegovo zad
njo pot, sorodnikom, sosedom, g. župniku, pevcem, GD 
Šmartno in hvala g. Igorju Žavbiju za poslovilne besede.

Vsi njegovi

V SPOMIN

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

15. julija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila 
naša draga

Jožica Borec
iz Šmarce pri Kamniku

Hvala vsem, ki se je spominjate z dobro mislijo in  
obiščete njen poslednji dom.

Vsi njeni
Julij 2016

www.pogrebnik.si
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Kamnik – Na Policijski postaji Kamnik v zadnjem obdobju 
zaznavajo kršitve zakona o cestah, saj kmetijski posevki ob 
občinskih cestah segajo v cestni svet, zmanjšujejo pregle-
dnost in dodatno zmanjšujejo varnost prometa. Opozarja-
jo, da je po zakonu med drugim prepovedano orati na raz-
dalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba ce-
stnega sveta vzporedno s cesto, kršitev pa se kaznuje z glo-
bo tisoč evrov za posameznika in štiri tisoč evrov za pravno 
osebo. »Poleg zmanjšanja prometne varnosti zaradi neupo-
števanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju kmetijskih po-
vršin do poškodb spodnjega nosilnega ustroja ceste. Nema-
lokrat prihaja tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata 
in zemlje, tudi to pa se kaznuje z globo tisoč evrov,« med 
drugim opozarjajo policisti. J. P.

Kmetijske površine ob javnih cestah



24

Bojana Klemenc

Kamnik – Počitnice so po 
napornem šolskem letu ne 
le dobrodošle, temveč tudi 
nujno potrebne. A pred za-
četkom počitnic so starši, ki 
pri varstvu svojih šoloobve-
znih otrok ne morejo raču-
nati na pomoč starih star-
šev, lahko v precejšnji zadre-
gi, kako v dveh mesecih po-
vezati svoj dopust in finanč-
ne zmožnosti z morebitno 
medpočitniško ponudbo, ki 
v današnjih časih ni več tako 
poceni. V Kamniku je zato 
tudi letos dobro poskrbljeno 
za različne organizirane ak-
tivne počitnice.

Počitniško varstvo 
sofinancira Občina 
Kamnik
Društvo Počitniško varstvo 
Kamnik letos že desetič ob 
pomoči občine za otroke od 

1. do 5. razreda vodi poletno 
počitniško varstvo v prosto-
rih OŠ 27. julija Kamnik. 
Termini potekajo celo pole-
tje, v posameznem tednu 
pa se med seboj druži do 
petdeset otrok. Boštjan Ko-
šir, vodja programa, potrju-
je, da so že nekaj let vsi ter-
mini polni že pred začet-
kom počitnic, letos pa so se 
lotili tudi pilotnega projek-
ta, namenjenega otrokom s 
posebnimi potrebami. Ob 
našem obisku so nam tako 
otroci kot vodja Gordana 
Kotnik zagotovili, da jih 
najbolj veseli, da se pri 
igralnih aktivnostih razlike 
med otroki sploh ne opazi. 
Rdeča nit letošnjega pro-
grama počitniškega varstva 
so zgodbe in junaki risank 
izpred dvajset in več let, 
obenem pa otroci in men-
torji uživajo tudi v številnih 
ustvarjalnih in športnih ak-

tivnostih kot tudi izletih po 
mestu.

Športne aktivnosti na 
prostem
Seveda si večina počitnikar-
jev želi preživeti počitnice na 
prostem, stran od knjig, mor-
da tudi računalnika in televi-
zije. Kamniški športni klubi 
in društva celo poletje ponu-
jajo različne športne tabore, 
na katerih lahko otroci spoz-
najo novo športno aktivnost 
oz. poglobijo svoje znanje, ki 
so ga že pridobili na trenin-
gih preko šolskega leta.
Nogometni klub Virtus je v 
prvem tednu počitnic za deč-
ke in deklice organiziral po-
čitniški nogometni tabor 
Camp Virtus, na katerem so 
mladi nogometaši pilili no-
gometne veščine in tekanje 
za nogometno žogo. Na od-
bojkarskem taboru so igralke 
in igralci spoznavali trike od- bojke na mivki na igriščih 

Pod Skalco, zaradi velikega 
zanimanja pa so otroci igrali 
tudi na igrišču v Stranjah. Na 
kamniškem bazenu tudi le-
tos vlada veliko zanimanje za 
plavalne programe Plavalne-
ga kluba Kamnik, zato so po-
novno razpisani trije 
10-dnevni termini že zapol-
njeni. Plavalni vrtec je name-
njen najmlajšim, plavalni te-
čaj pa otrokom do 14. leta, 
pod budnim nadzorom pla-
valnih učiteljev pa otroci do-
dobra spoznajo plavalne teh-
nike. Triatlon klub Trisport 
Kamnik že četrtič organizira 
Poletno šolo triatlona, kjer 
otroci spoznavajo triatlon, 
poleg tega pa še lahko jahajo 
konje, streljajo z lokom in 
plezajo. Različne športne ak-
tivnosti pa trenirajo otroci 

tudi v programu Utrip pole-
tja s Triatlonskim klubom 
Utrip. Poletni počitniški ta-
bor letos že tradicionalno or-
ganizira tudi Vaterpolo dru-
štvo Kamnik, ki poleg čofota-
nja v vodi in boljšega spozna-
vanja igre vaterpolo ponuja 
še vrsto drugih športnih ak-
tivnosti, ki jih povežejo z iz-
leti po kamniški občini. 

Teden brezplačnih 
delavnic na Selah
Na štirih terminih otrokom 
ni dolgčas niti na poletnih 
dogodivščinah Plesnega klu-
ba Šinšin, v začetku julija pa 
so teden brezplačnih poči-
tniških delavnic pripravili 
tudi v Lovskem domu na Se-
lah, kjer se je zabavalo kar 
dvanajst otrok iz krajevne 
skupnosti.

Pestro tudi avgusta
Avgusta v Kocjanovem hle-
vu pripravljajo Konjičkov ta-
bor, na katerem Janja Risto-
vski uči otroke pristnega 
stika in skrbnega ravnanja z 
živalmi, kamniški otroci pa 
med poletnimi počitnicami 
spoznavajo življenje v naravi 
tudi s taborniškim društvom 
Rod bistriških gamsov Ka-
mnik in kamniškimi skavti 
iz Mamutovega stega, mladi 
člani gasilskih društev celot-
ne kamniške občine pa so v 
začetku julija letovali v Sa-
vudriji. 
V Termah Snovik vsak dan 
na bazenu potekajo otroške 
animacije, ob zadostnem 
številu prijav pa lahko orga-
nizirajo tudi počitniško 
varstvo.

Aktivne počitnice po kamniško
Počitnice so v času otroštva najlepši del leta, še toliko bolj, če so zares pestre, aktivne in zabavne. V kamniški občini najmlajšim ni dolgčas, saj imajo na 
voljo številne počitniške dejavnosti.

Počitniško varstvo tudi letos poteka v prostorih Osnovne šole 27. julij Kamnik.

Brez bazena – tudi v hladnejšem vremenu – med poletnimi počitnicami preprosto ne gre.  
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Nov videospot skupine Špica

Junij je bil za domačo glasbeno skupino Špica deloven. 
Fantje pa so posneli tudi že videospot za pesem Gora ni 
nora. V produkciji s TV Veseljak je tako nastala humorna in 
poučno-didaktična zgodba za varno pot v hribe. Za 
snemanje so izbrali okolico Vršiča in Kranjske Gore, glavno 
vlogo pa zaupali igralcu in komiku Konradu Pižornu - 
Kondiju. A. B./ Foto: arhiv skupine
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