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OBČINSKE NOVICE

Virus povišal 
proračunske izdatke
Občinski svetniki so se se
stali na izredni seji, ki je po
tekala po videokonferenci. 
Glavna točka je bil rebalans 
proračuna, saj stroški za 
spopadanje z epidemijo in 
blaženje njenih posledic na
raščajo.
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MLADI

Z nasmehi delimo 
srečo in veselje
Na OŠ Toma Brejca so iz 
različnih materialov ustvarili 
nasmehe, ki po različnih ko
tičkih Kamnika čakajo na mi
moidoče v upanju, da bodo 
tudi iz njih izvabili nasmeh.
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Ljubljanska cesta 3c, KAMNIK

POLEG PRIZNANIH ZNAMK 
GOSPODINJSKIH  
APARATOV TUDI HRANA ZA 
NAŠE HIŠNE PRIJATELJE. 
PESTRA IZBIRA DOBRE 
HRANE ZA KUŽKE 
IN MUCE PO DOBRIH 
CENAH ...
VESELIMO SE VAŠEGA  
OBISKA
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 
9. do 13. in od 15. do 18. ure 
ter ob sobotah med  
8. in 12. uro. 

Telefon: 01 839 47 97, 041 415 756

KULTURA

Virtualni sprehod po 
razstavi ilustracij
V Medobčinskem muzeju 
Kamnik v letošnjem letu 
predstavljajo ilustratorko Po
lono Lovšin. Posvetili ji bodo 
dve razstavi, in sicer v Trzinu 
in v galeriji Pogled v Kamni
ku, za uvod pa so njena dela 
na ogled na spletni razstavi.
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Jasna Paladin

Kamnik – Sistem izposoje 
električnih koles Kamkolo 
je bil lani med občani izred-
no dobro sprejet in občina 
je po zimskem premoru 
sistem znova nameravala 
zagnati sredi marca, a so 
morali zaradi epidemije no-
vega koronavirusa začetek 
obratovalne sezone nekoli-
ko zamakniti. »Predvideva-
mo, da bomo sistem zagna-

li v mesecu maju, saj v tem 
trenutku zaradi možnosti 
prenosa okužbe od uporab-
nika do uporabnika zagon 
sistema žal še ni možen,« 
sporočajo z občine, kjer so 
za letošnjo sezono pripravi-
li nekaj novosti. Kamkolo si 
želijo približati še več obča-
nom in tako še bolj prispe-
vati k razvoju trajnostne 
mobilnosti v naši občini.

Kmalu znova na 
Kamkolo

Na občini si sistem izposoje koles Kamkolo želijo 
zagnati v najkrajšem času, predvidoma v maju. 
Šestim postajam se bosta pridružili še dve.

AKTUALNO

Pahor: ostanimo 
potrpežljivi
Dom starejših občanov Ka
mnik, kjer še niso zabeležili 
primera okužbe s covid19, je 
obiskal predsednik države 
Borut Pahor. Ker v občini Ka
mnik zelo uspešno zajezujejo 
širitev virusa, se je zahvalil 
tudi županu Mateju Slaparju.
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Jasna Paladin

Kamnik – Iz Zdravstvenega 
doma dr. Julija Polca so spo-
ročili, da od 4. maja dalje 
lahko znova obiščete svojega 
osebnega zdravnika, a le po 
predhodnem naročilu in 
zgolj pacienti brez vročine 
in znakov okužbe dihal. Ad-
ministrativna ambulanta je 
zato prenehala delovati, 
te  storitve sedaj lahko paci-
enti naročajo elektronsko v 
ambulanti osebnega zdrav-
nika. Delovati je začela tudi 
ambulanta za diabetike. 
»Občane opozarjamo, da za-
radi preprečevanja širjenja 
okužb v ZD Kamnik vstop 
še vedno ne bo mogoč brez 
predhodnega telefonskega 
naročila, v izrednem nuj-
nem primeru pozvonite pri 
vratih urgence. Bolnike z 
vročino in ali znaki okužbe 
dihal pozivamo, da pokličejo 
na koronamobi ambulante 
za vročinska stanja (051 642 
922  ),« opozarja direktor 
zdravstvenega doma Sašo 
Rebolj.
V ponedeljek, 4. maja, je 
svoja vrata delno odprla tudi 
Knjižnica Franceta Balanti-
ča Kamnik, kar pomeni, da 

bo odprta po prilagojenem 
urniku, in sicer je osrednja 
enota v Kamniku odprta od 
ponedeljka do petka med 9. 
in 15. uro, Krajevna knjižni-
ca Komenda pa le ob pone-
deljkih in petkih med 9. in 
15. uro. Gradivo bodo izpo-
sojali zgolj po predhodnem 
naročilu, saj prost dostop do 

knjižničnega gradiva za 
uporabnike še ni mogoč. Do 
nadaljnjega bo v knjižnici 
veljal tudi poseben režim gi-
banja, ki je jasno označen. 
Iz knjižnice bralcem sicer 
sporočajo, da se z vračilom 
izposojenega gradiva še ne 
mudi, saj uporabnikom 
v času trajanja epidemije, ko 
knjižnica še ne deluje v pol-
nem obsegu, zamudnina ne 
bo tekla. 
V ponedeljek, 4. maja, so po-
novno odprli tudi cerkve, sve-
tih maš se lahko udeležujejo 
le zdravi verniki, ki morajo 
nositi zaščitno masko ter si 
pri vhodu razkužiti roke. V 
cerkvah morajo ohranjati raz-
daljo 1,5 metra in prejemati 
obhajilo samo na roke. Dovo-
ljena sta za kramenta krsta in 
cerkvene poroke z največ 15 
udeleženci.
S torkom, 5. maja, je svoja 
vrata ponovno odprl tudi 
Medobčinski muzej Ka-

mnik. Odpiralni čas za obi-
skovalce je od torka do sobo-
te od 10. do 18. ure, držati pa 
se je treba vseh že znanih 
priporočil – varnostne raz-
dalje, razkuževanja rok … 
Prav tako je v enotah omeje-
no število obiskovalcev. V 
muzeju na Zapricah je hkra-
ti lahko deset obiskovalcev, v 
Rojstni hiši Rudolfa Maistra 
pet, prav tako deset pa tudi v 
Galeriji Miha Maleš.
Od srede, 6. maja, dalje so 
znova možni obiski svojcev 
v Domu starejših občanov 
Kamnik, a le po predho-
dnem naročilu, po naprej 
določenem urniku in v ome-
jenem številu.
V mestu so ponovno zažive-
le nekatere terase gostinskih 
lokalov, vrata so odprli fri-
zerski in lepotni saloni, šte-
vilne trgovine ..., znova pa je 
treba plačati tudi parkirnino 
na vseh parkirnih mestih, ki 
so v lasti občine.

Življenje se vrača  
v stare tirnice
Epidemija covida-19 se umirja, zato je vlada sprostila številne preventivne ukrepe, s tem pa se 
življenje vrača tudi v občine. V Zdravstvenem domu Kamnik lahko znova obiščete osebnega 
zdravnika, vrata so odprli tudi knjižnica, muzej, cerkve ter številne trgovine in lokali, ki hrano in 
pijačo strežejo na vrtovih in terasah. V mestu je znova treba plačati parkirnino.

Utrip v mestu je znova živahnejši. / Foto: Gorazd Kavčič

Med prvimi je vrata ponovno odprla knjižnica. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamnik – Seje se je po svo-
jih računalnikih udeležilo 
vseh 29 svetnikov, pa tudi 
številni zaposleni na občin-
ski upravi. Glede na verje-
tnost, da bo sejo na tak na-
čin v prihodnje skoraj zago-
tovo treba pripraviti še kdaj, 
razveseljuje dejstvo, da so se 
udeleženci – kljub temu da 
je seja z uporabo programa 
zoom tako potekala sploh 
prvič – znašli zelo dobro, 
razprava zaradi tehnologije 
ni bila okrnjena, nekoliko 
razvlečeno je bilo le glasova-
nje, saj so se morali svetniki 
pri vsakem sklepu javno po-
imensko izreči, ali glasujejo 
za ali proti ali pa so morda 
vzdržani. Vse to je bilo pot-
rebno zaradi snemanja in 
zapisnika.
Na dnevnem redu so imeli 
štiri točke, daleč največ raz-
lag in razprave pa se je vrte-
lo okoli drugega rebalansa 
letošnjega proračuna.

Soglasna podpora Rafku 
Lahu
Svetniki so na predlog Komi-
sije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja soglas-
no podali pozitivno mnenje 
Rafku Lahu za vnovičen 
mandat ravnatelja Osnovne 
šole Frana Albrehta Kamnik. 
Lah je bil za to mesto edini 
prijavljeni kandidat.

Največ za maske in 
komunalno podjetje
»Težko leto je pred nami. 
Denar bo treba jemati pov-
sod in številni projekti bodo 
morali počakati na boljše 
čase. Take situacije še nik-
dar nismo imeli in rebalans 
je zares nujen zaradi delova-
nja občinskega štaba Civilne 
zaščite, ki je že izdalo naro-
čilnice, ki pa so že višje od 
razpoložljivih sredstev. De-
nar namreč črpajo iz prora-
čunske postavke, ki jo z re-
balansom s sedanjih 250 ti-
soč evrov zvišujemo na 620 
tisočakov,« je svetnikom po-
jasnil župan Matej Slapar. 
Za kaj vse, kako in pred-
vsem za koliko denarja je 
Civilna zaščita v občini od 7. 
marca dalje porabila denar, 
je svetnikom zelo podrobno 
predstavil načelnik Občin-
skega štaba CZ mag. Matjaž 
Srša. Za informacijsko teh-
nologijo oz. nabavo 16 pre-
nosnih računalnikov so pla-
čali okoli 14.500 evrov. Za 
m a t e r i a l n o - t e h n i č n a 
sredstva, kamor sodijo za-
ščitne maske, razkužila, 

milniki, respiratorji, osebna 
zaščitna sredstva za Štab Ci-
vilne zaščite, gel za dezin-
fekcijo, rokavice, šotor za 
dekontaminacijo, zaboji s 
hermetičnim zapiranjem, 
razkužilo vodikov peroksid 
…, je bilo porabljenih dobrih 
236 tisoč evrov, od tega naj-
več denarja za nabavo 
zaščitnih mask. Pri različ-
nih dobaviteljih so nabavili 
211.050 različnih zaščitnih 
mask v vrednost 153.987,90 
evra, edino merilo za naba-
vo pa je po besedah Srše 
bilo, kdo jim maske za pri-
merno ceno sploh lahko do-
bavi in da imajo primerne 
certifikate. Dobrih 500 
evrov so porabili za tiskanje 
našitkov CZ in nalepk za 
vhode v trgovine, lekarne in 
druge lokale, dobrih 800 
evrov pa za obveščanje jav-
nosti o poslovanju občine in 
upravne enote, stroške obli-
kovanja in tiskanja zgibank, 
ki so jih prejela vsa gospo-
dinjstva, ter stroške tiskanja 
opozorilnih talnih nalepk. 
Najbolj je svetnike zmotila 
precej visoka postavka za 
Komunalno podjetje Ka-
mnik (skoraj 133 tisoč evrov), 
ki v tem času kot pogodbeno 
podjetje zagotavlja 24-urno 
dežurstvo, postavljanje opo-
zorilnih znakov in zabojni-
kov, razkuževanje javnih 
površin in ostale aktivnosti 
po nalogu Občinskega štaba 
Civilne zaščite. Skoraj pet 
tisoč evrov so plačali pošti za 
raznos mask po vseh gospo-
dinjstvih, enajst tisočakov 
pa je stala prehrana za člane 
štaba Civilne zaščite v času 
izrednih razmer. 
»Skupaj je bilo za ukrepe, ki 
so neposredno povezani z 
zagotavljanjem preventivnih 
ukrepov in odpravljanjem 
posledic epidemije na ob-
močju občine Kamnik, iz-
stavljenih za 401.175,01 evra 
naročilnic in potrjenih del 

po pogodbi,« je povedal 
mag. Matjaž Srša, a pouda-
ril, da je Občinski štab Civil-
ne zaščite sredstva za ostale 
javne zavode, kot so zdra-
vstveni dom, dom starejših 
občanov, policija in drugi, 
zagotavljal le v prvem mese-
cu izrednih razmer, odslej 
pa bo to zagotavljal le še za 
javne zavode občine.

Je bil rebalans pripravljen 
prekmalu
Svetniki delu Civilne zaščite 
niso oporekali in so vsem, ki 
so se zadnje tedne trudili za 
varnost občanov ali ogrožali 
lastno zdravje z delom na 
terenu, izrekli veliko zahva-
lo, so pa imeli kljub vsemu 
veliko pripomb na rebalans.
»Tega rebalansa ne bomo 
podprli, saj je narejen zelo 
na hitro in nestrokovno, vse 
spremembe niso upošteva-
ne in znova nekaj delamo 
'ad hoc'. Bolje bi bilo poča-
kati še kakšen mesec, ko bi 
bile stvari bolj jasne,« je v 
imenu svetniške skupine 
LMŠ dejal Igor Žavbi. Ali je 
rebalans v tem trenutku 
smotrn, so se spraševali tudi 
v svetniški skupini LDP. 
»Razumem urgentnost, saj 
Civilna zaščita potrebuje de-
nar, a v rebalansu je kup 
spremenjenih postavk, ki 
nikakor niso nujne, zato mi 
vse deluje precej nepremi-
šljeno,« je dejal Edis Rujo-
vič. 
Svetniki so opozorili na to, 
da je neznank preveč, da bo 
vlada spremenila višino pov-
prečnine, na kar bi bilo bolje 
počakati, hkrati pa občina ni 
upoštevala nekaterih že zna-
nih dejstev (na primer naje-
mnine za občinske prostore, 
ki jih občina v času epidemi-
je ne bo zaračunala). Prav 
tako še ni znano, koliko de-
narja naj bi občine za odpra-
vo posledic epidemije preje-
le s strani države. 

Rebalans so na koncu potr-
dili s 17 glasovi za in šestimi 
proti, ostali so bili vzdržani.

Kaj je izpadlo in kaj je 
dodano
S sprejetim rebalansom so 
iz proračuna med drugim 
izpadli postavitev kipa ma-
muta, zamenjava kritine na 
gradu Zaprice, obnova ob-
činske stavbe, 100 tisoč 
evrov bo tudi manj na po-
stavki za vzdrževanje cest. 
Za 70 tisočakov se zmanjšu-
je postavka za izboljšanje 
poplavne varnosti Kamniške 
Bistrice, 150 tisočakov bo 
manj za nakupe strateških 
zemljišč, 88 tisoč evrov pa 
manj za plače občinskih 
uslužbencev, saj jih večina 
te dni dela od doma.
Po drugi strani pa se je naš-
lo dodatnih sto tisočakov za 
zbirni center v Suhadolah, 
dodatnih 60 tisoč evrov za 
pločnik Markovo–Vir in ure-
ditev dodatnih enajstih sob 
za prenočevanje v Samosta-
nu Mekinje. 
Skupni izdatki v proračunu 
so tako ocenjeni v višini 
27.843.275 evrov in so za 
420.203 evrov oziroma 1,5 
odstotka višji kot v spreje-
tem proračunu za leto 2020, 
a že zdaj je znano, da bo tre-
ba v letošnjem letu pripravi-
ti še vsaj dva, če ne celo tri 
rebalanse proračuna.
S sprejetimi spremembami 
na proračunski rezervi je iz-
padla tudi letos načrtovana 
ureditev vodotoka Oševek, 
sanacija plazu pod občinsko 
cesto v Zgornjih Palovčah 
pa bo izvedena po načrtih.
Čeprav skladno z izredno 
sejo ni šlo za nujen sklep, so 
svetniki kot zadnjo točko v 
drugem branju soglasno po-
trdili še Program opremlja-
nja stavbnih zemljišč in me-
rila za odmero komunalne-
ga prispevka za OPPN KA-
23 Kamnik – Poljane.

Druga izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Virus povišal 
proračunske izdatke
Občinski svetniki so se 22. aprila sestali na izredni seji, ki pa je zaradi znanih razmer potekala po 
videokonferenci. Glavna točka je bil rebalans proračuna, saj stroški za spopadanje z epidemijo in 
blaženje njenih posledic strmo naraščajo.

Druga izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v tem mandatu je potekala po 
videokonferenci. / Foto: Jasna Paladin

Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje 
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovlji-
vih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Ka-
mnik (Ur. list RS, št. 68/2003, 34/2004, 31/2008 in 20/2017) 
objavlja

RAZPIS
za dodelitev sredstev občinskega proračuna 

za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije 

v letu 2020

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
A)  vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno 
 ogrevanje na lesno biomaso,
B)  vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
C)  vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno- ali 
 dvostanovanjskih stavb,
D)  energetska prenova obstoječih lesenih oken.

Sklep o razpisu, pojasnila k razpisu in obrazci vlog so objavlje-
ni na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si v rubriki 
»javna naročila in razpisi«. Kontaktna oseba za dodatne infor-
macije o razpisu je Mihela Veternik, tel. št. 01/8318-248 ali 
031/698-505, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

Prosilec, ki bo pridobil nepovratna sredstva po tem razpisu, 
lahko kandidira tudi za dodelitev državnih nepovratnih 
sredstev, v kolikor bo Eko sklad objavil razpis za nepovratne 
finančne spodbude.

Rok za predložitev vlog je 30. september 2020.

 MATEJ SLAPAR
 ŽUPAN
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OBVESTILO

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da se bo s pone-
deljkom, 18. maja 2020, ponovno vzpostavil sistem plačeva-
nja parkirnin na parkirnih mestih v lasti Občine Kamnik.
Tisti, ki so v marcu kupili mesečno parkirno dovolilnico, jo lah-
ko v vozilu dajo na vidno mesto in velja do konca meseca 
maja. Ponovno se uvaja prometni režim na ulici Šutna, kot je 
veljal pred stanjem preventivnih aktivnosti zoper covid-19.

Kamnik – Člani Mestne godbe Kamnik kljub epidemiji niso 
prekinili tradicije in so pripravili prvomajsko budnico. Ta je 
bila sicer močno okrnjena in drugačna kot običajno. Tudi 
kamniški godbeniki so se pridružili pobudi Zveze slovenskih 
godb in Gasilske zveze Slovenije in s pomočjo lokalnih ga-
silskih društev predvajali posneto glasbo po zvočnikih na 
gasilskih vozilih. Kot nam je povedal predsednik Mestne 
godbe Kamnik Žiga Selko, so se v občini tej pobudi uradno 
pridružili PGD Tunjice, PGD Kamniška Bistrica in PGD Mot-
nik, samoiniciativno pa tudi nekateri drugi, glasbo pa je bilo 
iz zvočnikov mogoče slišati tudi v Kamniku. J. P. 

Prvomajska budnica letos nekoliko drugače
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Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine (Ur. 
list RS, št. 22/2009) objavlja

RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje 

azbestne kritine v letu 2020

Sklep o razpisu in obrazec vloge sta objavljena na uradni sple-
tni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, in sicer v rubriki 
»javna naročila in razpisi«. Kontaktna oseba za dodatne infor-
macije o razpisu je Mihela Veternik, telefonska številka 
01/8318-248 ali 031/698-505, elektronska pošta mihaela. 
veternik@kamnik.si. 

Rok za predložitev vlog je 7. oktober 2020.
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Občina Kamnik na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško 
zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavb-
nega pohištva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 63/2008 in 
82/19) in Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 (Ur. 
List RS, ŠT. 79/19) objavlja

JAVNI RAZPIS  
za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško 

zaščitenih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne 
kritine in stavbnega pohištva)

Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si v rubriki »javna naročila in raz-
pisi«. Kontaktna oseba za dodatne informacije o razpisu je Li-
dija Fujan, telefonska številka 01/8318-138, elektronska pošta: 
lidija.fujan@kamnik.si.

Rok za predložitev vlog je 1. oktober 2020.

Matej Slapar
ŽUPAN

Dušan Božičnik

Kamnik – Kljub trenutni si-
tuaciji, ko so vse svečanosti 
odpadle, smo 79. obletnico 
ustanovitve Osvobodilne 
fronte (OF) obeležili s krat-
kim kulturnim prispevkom.
Na ta dan leta 1941 je bila v 
Ljubljani ustanovljena Proti-
imperialistična fronta, ki se 
je po nemškem napadu na 
Sovjetsko zvezo 22. junija 
1941 preimenovala v Osvo-
bodilno fronto slovenskega 
naroda. OF je bila sicer usta-
novljena v noči med 26. in 
27. aprilom 1941, v hiši knji-
ževnika Josipa Vidmarja, 
kjer so se sestali predstavni-
ki nekaterih političnih 
strank in kulturnih delav-
cev. Prvotno ime ob ustano-
vitvi je bilo Protiimperiali-

stična fronta. Nastala je de-
set dni zatem, ko je jugoslo-
vanska vojska v Beogradu 
podpisala vdajo, in dobrih 
14 dni po okupaciji Sloveni-
je. Ustanovne skupine so 
sklenile začeti priprave na 
oborožen upor, takoj po na-
padu Nemčije na Sovjetsko 
zvezo 22. junija 1941. Ta pa 
se je kasneje preimenovala v 
Osvobodilno fronto sloven-
skega naroda. Poleti 1941 so 
tako nastale prve partizan-
ske enote. Po vsej Sloveniji 
se je začel oboroženi odpor, 
ki je sčasoma prerasel v na-
rodnoosvobodilni boj. Tudi 
na Kamniškem, v Volčjem 
Potoku, je bil ustanovljen 
Vojno-revolucionarni komi-
te za kamniško partijsko 
okrožje z nalogo, da pripravi 
oboroženo vstajo.

Dan upora proti okupatorju
V ponedeljek, 27. aprila, ob državnem prazniku dnevu upora proti okupatorju, je delegacija treh 
predstavnikov ZB NOB Kamnik položila venec ob kamniškem spomeniku revolucije.

Položitev venca k spomeniku revolucije v Parku Evropa

Jasna Paladin

Kamnik – V Šmarci je v pol-
nem teku semaforizacija 
križišča pri nekdanji trgovi-
ni Tuš (zdaj pekarna), s ka-
tero bodo omilili dosedanje 
zastoje ob priključevanju na 
državno cesto, križišče pa bo 
tudi precej bolj varno za vse 
udeležence v prometu. »Z 
novo rešitvijo in investicijo 
bomo pripomogli k večji 
prometni varnosti, saj se bo 
poleg semaforizacije preure-
dila še cestna razsvetljava, 
dogradila se bo površina za 
pešce, obnovil se bo vodo-
vod in uredil priključek lo-
kalne ceste na državno. Za 
predmetno investicijo je bila 

z Direkcijo Republike Slove-
nije za infrastrukturo skle-
njena sofinanancerska po-
godba. V mesecu decembru 
lani smo z izbranim izvajal-
cem podpisali gradbeno po-
godbo, v aprilu pa smo zače-
li delati. Dela se bodo v skla-
du s terminskim planom 

predvidoma zaključila ko-
nec maja, v tem času pa sta 
vzpostavljeni delni zapori 
regionalne in občinske ces-
te,« so nam naložbo predsta-
vili na občini.

Junija začetek del v 
Stahovici
V aprilu so na Portalu javnih 
naročil objavili razpis za 
ureditev križišča državnih 
cest Stahovica–Črnivec in 
Stahovica–Kamniška Bistri-
ca ter za gradnjo hodnika za 
pešce in postavitev javne 
razsvetljave ob cesti Stahovi-
ca–Črnivec v naselju Staho-
vica. Poleg ureditev semafo-
riziranega križišča in izgra-

dnje hodnika za pešce bodo 
zarisali nove prehode za 
pešce in obnovili vodovod 
ter kanalizacijo. Kot poja-
snjujejo na občini, bodo 
pred samo izvedbo del poz-
vali tudi vse zainteresirane 
investitorje za elektronska 
komunikacijska omrežja s 

pripadajočo infrastrukturo, 
da izrazijo interes za vključi-
tev k izvedbi navedenega 
projekta. Tudi ta projekt bo 
občina izpeljala skupaj z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo, 
s katero so že februarja skle-
nili pogodbo o sofinancira-
nju. Gradbena dela se bodo 
začela predvidoma v prvi 
polovici junija.

Pločnik od Markovega do 
Vira
Aprila se je zaključil tudi po-
stopek javnega naročila za 
izgradnjo pločnika od odcepa 
za Markovo do naselja Vir pri 
Nevljah, tako da bo občina v 
tem mesecu podpisala grad-

beno pogodbo z izbranim iz-
vajalcem. Ta bo poleg pločni-
ka v dolžini 350 metrov ure-
dil tudi javno razsvetljavo in 
obcestni meteorni kanal ob 
regionalni cesti. Projektant-
ska ocena investicije je bila v 
tem primeru ocenjena na 
dobrih 260 tisoč evrov, a so v 

postopku izbire izvajalca in 
dvofaznem postopku poga-
janj na občini prišli do cene 
166 tisoč evrov, kar je vseka-
kor zelo razveseljivo in ne 
prav običajno dejstvo.

Redno vzdrževanje 
občinskih cest
Na področju rednega vzdrže-
vanja občinskih cest je obči-
na od ministrstva za infra-
strukturo prejela obvestilo, 
da se v času epidemije koro-
navirusa v sklopu rednega 
vzdrževan ja  i zva ja jo 
samo  neodložljiva  dela ozi-
roma nujna dela, ki so nave-
dena v Pravilniku o rednem 
vzdrževanju javnih cest. V 

aprilu so tako zaključili ozi-
roma izvedli naslednja dela: 
rekonstrukcijo občinskih 
cest Žaga–Podstudenec v 
dolžini 310 metrov, Laniše–
Stolnik v dolžini 114 metrov 
in vozišče ob usadu v Zgor-
njem Tuhinju v dolžini štiri-
deset metrov.

Gradbišča spet oživela
V zadnjem mesecu dni se občina znova pospešeno posveča nekaterim gradbenim projektom, saj 
omejitev na gradbiščih ni več.

Rekonstrukcija občinske ceste Žaga–Podstudenec Urejanje križišča v Šmarci / Foto: Občina Kamnik

Fo
to

: O
bč

in
a 

K
am

n
ik

Ob začetku sezone bo upo-
rabnikom na voljo trideset 
električnih koles, ki si jih 
bodo lahko izposodili na že 
poznanih postajah v mestu 
– pri nakupovalnem centru 
Qlandia, v neposredni bliži-
ni pošte na Duplici, na žele-
zniški postaji Kamnik, v bli-
žini Glasbene šole Kamnik, 
na glavni avtobusni postaji 
in pri Domu kulture Ka-
mnik. Vsaka postaja ima de-
set priklopov za kolesa in 
pet električnih koles. 
Občina v letošnjem letu na-
črtuje tudi nekaj novosti. 
Prva je načrtovana širitev 
sistema z dvema novima 
postajama, in sicer pri Zdra-
vstvenem domu Kamnik in 
v bližini Mercator centra Ka-
mnik. Na vsaki od obeh po-
staj bo pet novih električnih 
koles, torej bo v sistemu 
Kamkolo skupno že štiride-
set električnih koles. 
Enako kot lani bodo lahko 
sistem uporabljali vsi upo-
rabniki s plačano letno čla-
narino. O poteku članarine, 
možnostih plačila, prijavi in 
podaljšanju pogodbe bodo 
dosedanji uporabniki pravo-

časno obveščeni. Vsi novi 
uporabniki pa bodo morali 
najprej podpisati pogodbo 
in strinjanje s splošnimi po-
goji, kar bodo lahko uredili v 
prostorih TIC-a (Glavni trg 
2). Spremenjeni oz. dopol-
njeni bodo tudi splošni po-
goji dostopa in uporabe sis-
tema za izposojo električnih 
koles v občini Kamnik. Ob-
čanom bo še vedno na voljo 
14 ur brezplačne izposoje na 
teden, uporaba sistema pa je 
dovoljena za starejše od 14 
let. »Zaradi mnogih težav z 
vandalizmom v lanski sezo-
ni smo bili primorani v le-
tošnji zaostriti pogoje in 
uvesti dodatne sankcije za 
zagotavljanje nemotenega 
delovanja sistema Kamkolo. 
Poleg plačila poškodb, po 
veljavnem ceniku pooblaš-
čenega serviserja, bomo le-
tos uporabnikom za poškod-
be, ki bodo nastale zaradi 
nevestnega in malomarnega 
ravnanja, zaračunavali tudi 
pogodbene kazni. Splošni 
pogoji bodo objavljeni na 
spletnih straneh www.kam-
kolo.si in www.kamnik.si, 
kjer si bodo občani lahko 
prebrali tudi ostale informa-
cije,« opozarjajo na občini.

Kmalu znova na 
Kamkolo
1. stran
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Rebalans št. 2

Zaprti javni zavodi, omejeno 
delovanje ZD, neizvajanje in
vesticij in ostali ukrepi, pove
zani s koronavirusom, so tudi 
v Občini Kamnik povzročili 
dodatne stroške. Druga izre
dna seja OS je bila namenje
na predvsem potrditvi rebalan
sa št. 2. in dodatnim 370,000 
€ za proračunsko rezervo, v 
kateri se zagotavljajo sredstva 
za financiranje izdatkov in za
gotavljanje preventivnih ukre
pov in odpravljanje posledic 
epidemije. Mnogi člani OS 
smo v razpravi izrazili pomisle
ke o podprtju rebalansa. Naj
več pripomb je bilo namenje
nih nakupom zaščitnih 

sredstev in nekaterim ukre
pom, ki jih izvaja štab CZ. V 
svetniški skupini LMŠ meni
mo, da bi bilo treba upošteva
ti tudi manjše materialne stro
ške javnih zavodov, ki so že 
skoraj dva meseca zaprti. Od
padle prireditve in tiste, ki jih 
bo še treba odpovedati. Na
mesto da bi se upoštevalo več 
prihrankov, se sredstva jemlje 
iz postavke za vzdrževanje ob
činskih cest. Kljub temu da so 
našim pomislekom pritrjevali 
celo svetniki županove koali
cije, je bil rebalans proračuna 
podprt z vsemi koalicijskimi 
glasovi. Svetnice in svetniki 
LMŠ ga bomo podprli, ko bo 
pripravljen bolj kakovostno in 
bodo upoštevani vsi vplivi. 
Glede na (ne)kvaliteto zadnje
ga rebalansa naslednjega pri
čakujemo kmalu. Do takrat pa 
ostanimo zdravi.

Igor Žavbi, vodja  
svetniške skupine LMŠ

Epidemija koronavirusa je zapr
la šole, vrtce, kulturne ustano
ve, podjetja, zaustavila storitve
ne dejavnosti, športne aktivno
sti … Našim staršem in svoj
cem, ki bivajo v domovih za 
starejše, je preprečila stike s 
svojci. Zdravstveni sistem je 
postavila pred preizkušnjo, kot 
je še ni bilo. V tem trenutku lah
ko izrazimo upanje, da nam je 
uspelo premagati prvo stopni
co v boju z epidemijo. Naša 
zahvala gre zaposlenim v Zdrav
stvenem domu Kamnik, osebju 
Doma starejših občanov v Ka
mniku, trgovkam, pripadnikom 
Civilne zaščite, humanitarnim 
delavcem, učiteljem, policistom 
in mnogim drugim. Uspeli smo 
tudi zato, ker smo vsi resno vze
li geslo Ostanite doma. Epide
miologi pravijo, da je to šele 
prva stopnica v boju proti 
zahrbtemu virusu.
Veseli smo, da je bila Občina 
Kamnik med manj prizadetimi 
občinami. Vse službe so se 
odzvale odlično. Počasi se 
bomo začeli vračati v običajno 
življenje, ki pa ne bo enako. 
Mnogi naši občani so izgubili 
službo, mnogi bodo morali 
zapreti dejavnosti, tudi večja 
podjetja bodo v težavah. V 
LDP pozdravljamo napoved 
Občine Kamnik, da bo naje
mnikom poslovnih prostorov in 
javnih površin, s katerimi ima 
občina sklenjene najemne po

godbe in ki ne morejo obrato
vati, najemnine oprostila in da 
je ustavila postopke za obra
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ). 
Hkrati pa menimo, da bodo 
nujni še drugi ukrepi za premo
stitev težav. Največji delež po
moči bo res omogočila država, 
vendar ima tudi občina nekate
re možnosti. V LDP smo priča
kovali, da bo župan že na zad
nji izredni seji Občinskega 
sveta nakazal, s kakšnimi ukre
pi bo občina še priskočila na 
pomoč obrtnikom in podjetni
kom, ali se razmišlja o znižanju 
cen komunalnih storitev, kako 
se bo ohranjalo delovanje 
športnih društev in klubov, kul
turnih ustanov in društev. Teža
ve bodo v turizmu in potrebni 
bodo ukrepi za delovanje pod
jetja Velika Planina. Ti izzivi nas 
čakajo v naslednjih tednih. 
Stranka Lista Dušana Papeža 
je v času epidemije prostovolj
na sredstva namenila Rdeče
mu križu Kamnik, Društvu Ma
kadam, Društvu staršev otrok s 
posebnimi potrebami, social
no ogroženim družinam za os
krbo s kosili in Projektu Botr
stvo v Sloveniji.    

Svetniška skupina LDP

Življenje se je postavilo na glavo 

Natalija Berlec, 
svetnica SDS

V zadnjih dveh mesecih je na 
vsakem koraku moč zaslediti 
besede o epidemiji, ki je zajela 
celotni svet. Kljub temu da je 
Občina Kamnik po kvadratu-
ri ena večjih občin, je mogoče 
na kakšnem koraku slišati 
tudi očitke v zvezi z ukrepi, ki 
jih je sprejela vlada, predvsem 
tistim, ki je omejeval gibanje 
med občinami, in kakšnim, ki 
je posegel v pravico demokra-
tične države.
V Sloveniji so razmere v pri-
merjavi s sosednjo Italijo dru-
gačne, zahvaljujoč odgovor-
nim, ki vedo in se zavedajo, 
kako se rešujejo krize in kako 
pomembno je v zadovoljstvo 
slovenske javnosti izvesti učin-
kovite poteze. Zaznavamo 
prve trende, da smo bili pri 
zajezitvi širjenja koronavirusa 
uspešni, zato bodo tudi v pri-
hodnjih dneh in tednih potreb-
na naša odgovorna dejanja. 
Jasno je, da so ukrepi, četudi 
posegajo v kakšno svoboščino 
ali pravico, nujni za ohranitev 
življenj ter socialnega in go-
spodarskega sistema. Kdo lah-
ko komu naloži breme krivde 
za povzročitev bolezni ali celo 
smrti državljanom samim.
Zavedati se moramo, da je v 
danem trenutku varovanje 
zdravja naša najvišja priorite-
ta. S tem mislim na varovanje 
zdravja nas samih, naših bli-
žnjih in ne nazadnje tudi tis-
tih, ki živijo v naši bližini, 
predvsem pa ranljivih skupin 
in starostnikov. 
Hvaležna sem vsakomur, ki se 
je in se še vedno odziva, pa 
tudi tistim, ki se še bodo od-
zvali na vsakršno izraženo 
stisko in prošnjo po pomoči, v 

kakršnikoli že obliki, naj si bo 
to finančna pomoč, pomoč pri 
vsakodnevnih opravkih, med-
sosedska pomoč … in še bi lah-
ko naštevala. Vsaka pomoč je 
dobrodošla in verjamem, da je 
vsak, ki jo nudi v teh časih, 
nagrajen z zavedanjem, da je 
s svojim dejanjem pripomogel 
na svoj najboljši način v teh 
izrednih razmerah in ohranil 
med nami človečnost. Zaveda-
nje, da smo nekaj dobrega sto-
rili za druge, je nagrada sama 
po sebi. 
Občinski odbor SDS Kamnik 
in občinski svetniki Slovenske 
demokratske stranke smo se 
odzvali vsak na svoj način, 
druži pa nas prostovoljnost. 
Ker se zavedamo, da je prene-
katera družina v teh časih os-
tala brez nujnih potrebščin za 
življenje, smo se odločili, da 
Župnijski karitas Kamnik na-
kažemo 500 evrov pomoči. 
Največ pomoči je potrebno za 
poplačilo življenjskih stroškov.
Slovenija je v mednarodnih 
očeh država, ki se uspešno so-
oča z epidemijo. Pokazali 
smo, da smo odgovoren narod 
in odgovorni državljani. Pre-
bivalci občine Kamnik s svoji-
mi dejanji dokazujemo, da 
smo pomemben del tega mo-
zaika.

Mnenje občinske svetnice

Ohranimo človečnost
Jernej Markelj,  
svetnik NSi

Lani poleti se je name obrnil 
nosilec seminarja doc. Mitja 
Zorc s Fakultete za arhitektu-
ro Univerze v Ljubljani z 
vprašanjem, ali imamo v Ka-
mniku kakšen prostorsko-arhi-
tekturni izziv, ki bi se ga lah-
ko pod njegovim mentorstvom 
lotili študentje višjih letnikov v 
študijskem letu 2019/2020. 
Praksa ni neobičajna, saj pro-
fesorji skušajo po eni strani 
študentom dati konkretne iz-
zive, po drugi strani pa na ta 
način lokalna skupnost prido-
bi sveže in neobremenjene re-
šitve glede urejanja prostora. 
Skupaj z vodjo oddelka za 
prostor ter vodstvom občine 
smo pripravili nabor lokacij in 
nalog, ki so se nam zdele po-
tencialno zanimive za ta na-
men. Z našega seznama pre-
dlogov je nato mentor izbrali 
nekaj tistih, za katere je preso-
dil, da so primerni za letošnje 
študentske naloge. Jeseni so 
študentje prišli v Kamnik, kjer 
jih je sprejel in nagovoril žu-
pan, ogledali pa so si tudi lo-
kacije območij urejanja. Pri 
tem se zahvaljujem predstav-
nikom Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik in Glasbe-
ne šole Kamnik, da so nam 
prijazno odprli vrata in nam 
pomagali.
Pred nekaj tedni so me povabi-
li kot gostujočega kritika na 
vmesne predstavitve pred zak-
ljučkom. Lahko rečem, da je 
nekaj predlogov za ureditev 
dveh osrednjih mestnih obmo-
čij in zasnove o razširitvi po-
kopališč že sedaj prav navdi-
hujočih. Te prostorske preveri-
tve bi bilo smiselno po zaključ-
ku študijskih projektov 

predstaviti tudi kamniški jav-
nosti. S tem razvijamo širšo 
razpravo o urejanju naše ob-
čine, kar se mi zdi koristno.  
Iz več prispevkov posamezni-
kov in občinskih svetnikov v 
Kamničanki v zadnjem času 
se vidi, da je zanimanje za 
prostorske izzive veliko, kar se 
mi zdi enkratno! Do dobrih 
prostorskih rešitev je namreč 
težko priti čez noč. Treba jih 
je premisliti skozi daljše ob-
dobje. Smiselna je preveritev 
potencialov nekega prostora 
na različne načine, eden iz-
med njih so tudi študentske 
naloge. Dobrodošli sta tudi 
izvedba prostorskih delavnic 
in izmenjava pogledov na jav-
nih predstavitvah in razpra-
vah. Na osnovi tovrstnih ak-
tivnosti je lažje priti do kon-
senza glede skupnih ciljev za 
ureditev posameznih območij. 
Predhodno izdelane študije in 
analize pa služijo tudi kot 
odlična podloga za naslednji 
korak pri ureditvi večjih ali 
pomembnejših območij ali 
objektov – iskanju najprimer-
nejše rešitve na javnem ali va-
bljenem natečaju. Prostorskih 
izzivov je v naši občini precej 
in zahtevni so. Poskušajmo 
jih rešiti na najboljši možen 
način. 

Mnenje občinskega svetnika

Premisleki o prostoru

Navzlic trajno spremenjeni 
»novi« stvarnosti, ki nam je bila 
letos spomladi vsiljena s še 
vedno trajajočo »koronakrizo«, 
pa ima Kamnik s svojo bogato 
naravno in kulturno dediščino 
ter tradicijo gibalne enakoprav
nosti še vedno možnosti oz. 
priložnosti za razvoj dediščin
skega turizma, prijaznega os
tarelim in gibalno oviranim ose
bam. Ta turistični potencial 
moramo še vedno gojiti kot 
možnost za nadaljnji obstoj lo
kalnega gospodarstva in blagi
njo prebivalstva.
Turizem za gibalno ovirane je 
do izrednih razmer doživljal 
globalni trend rasti. Verjetno 

bo ta gospodarska panoga še 
vedno obstajala, pa četudi 
omejena na raven države. Smi
selno je, da Občina Kamnik še 
naprej izvaja turistično strategi
jo ter izpopolnjuje turistično 
infrastrukturo. Tako moramo 
na gradu Zaprice, kjer se na
haja Medobčinski muzej Ka
mnik, urediti dostop za starej
še in gibalno ovirane, pri tem 
pa čim bolje izkoristiti sredstva 
EU, ki so (še) na voljo. Zavze
mam se tudi za to, da bi turi
stičnim zanimivostim pridružili 
kamniško srednjeveško 
mestno obzidje: konservator
sko je treba obnoviti in ohraniti 
še edini preostali del zidu za 
občinsko stavbo, ga ustrezno 
označiti za turiste, poleg tega 
pa v uličnem tlaku na primeren 
način trajno označiti celotno 
traso kamniškega obzidja, ki bi 
služila tudi kot tematska krožna 
pot, pospremljena z vsemi po
trebnimi informativnimi gradivi.

Anton Iskra, občinski 
 svetnik NSi Kamnik
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Turizem ostaja potencial Kamnika
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Na sodu smodnika – 2. del

Smodnišnica je tema, do kate
re se politika v preteklosti ni kaj 
dosti javno opredeljevala, je 
ena od tistih tem, kjer se mne
nja zagotovo krešejo. Če želiš 
biti splošno všečen politik, je 
najbolje, da pustiš, da gredo 
takšne zadeve navidezno mimo 
tebe. Na prvi prispevek so bili 
različni komentarji. Dejstvo je, 
da ne želimo s prstom kazati na 
posamezne lastnike zemljišč. 
Razlogi za neurejenost celote 
tičijo v preteklih odločitvah ob
činske politike, in ne ukrepanju 
pristojnih nadzornih služb.
Občinski svet je oktobra 2015 
sprejel Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine 
Kamnik, v katerem je med dru
gim zapisano:  Območje smo
dnišnice se dolgoročno v ce
loti preoblikuje. Proizvodnim 
programom v območju se krat
koročno (za okvirno obdobje 
10 let) omogoči delovanje 
okvirno v obstoječem obsegu, 
dolgoročno pa se jim omejijo 
razvojne možnosti ... Na ob
močju smodnišnice se razvija 
območje centralnih dejavnosti 
ter mestnega in športno rekre
acijskega parka ... Takšni pro
grami so potrebni za razvoj 
mesta Kamnik kot celotnega 
regijskega parka …
Obetavno zapisana prihodnost 
območja, z eno pomanjklji
vostjo, takratna občinska politi
ka zemljišč, na katerih bi si že
leli v OPN zapisanih dejavnosti, 
ni uvrstila v načrte pridobivanja 
nepremičnin. Sandi Uršič
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STRANIŠČNA ŠKOLJKA
NI  KOŠ ZA SMETI, VANJO
SODIJO LE TRI STVARI. 

Naslednji odpadki  v straniščno 
školjko, temveč v posodo za mešane 
komunalne odpadke:

ne sodijo

 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

    VLAŽILNI ROBČKI
    ČISTILNI ROBČKI
    VATA
    PALČKE ZA UŠESA
    VLOŽKI IN TAMPONI
    KONTAKTNE LEČE
    KONDOMI
    OBLIŽI
    CIGARETNI OGORKI

Spoštovani občani!

22. aprila smo obeleževali Dan Zemlje. V ta namen smo se v podjetju Publikus d.o.o. pridružili 
vseslovenski pobudi Skupaj za boljšo družbo pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva. V 
letošnjem letu se v okviru pobude osredotočamo na ravnanje z odpadno vodo, konkretno na to, kateri 
odpadki sodijo in predvsem kateri ne sodijo v naše straniščne školjke.

Da, prav ste prebrali, le tri stvari. V straniščno školjko sodijo samo
in ter . Straniščna školjka je 

vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za 
delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. Straniščna školjka ni 
koš za smeti, odpadna voda pa je obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo 
stvari, ki tja ne sodijo.

 
   človeški iztrebki izločki toaletni papir 

VSE VEČJO TEŽAVO PREDSTAVLJAJO VLAŽILNI IN 
ČISTILNI ROBČKI

Med navedenimi odpadki, ki končajo  v kanalizaciji, zaradi 
vedno pogostejše uporabe, vse večjo težavo predstavljajo 

 in . Ti nikakor  v straniščno 
školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot 
take.

in  se od toaletnega papirja 
razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki 
preprečuje hitro razgradnjo. Zaradi tega vlažilni in čistilni 
robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam 
sprijemajo s preostalimi odpadki, ki tudi ne sodijo v 
kanalizacijo in skupaj tvorijo večje skupke, ki povzročajo 
zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare 
črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje 
kanalizacijskega sistema.

Še več na www.publikus.si.

vlažilni čistilni robčki ne sodijo

Vlažilni čistilni robčki

Jasna Paladin

Kamnik – Predsednik države 
Borut Pahor je Dom starej-
ših občanov Kamnik obiskal 
na pobudo svojcev stanoval-
cev in vodstva doma, in 
čeprav je imel sprva velike 
pomisleke o obiskovanju 
teh najbolj ranljivih članov 

naše družbe, je spoznal, da 
starejšim, ki so te dni izoli-
rani v domovih brez mož-
nosti obiskov svojcev, nje-
gov obisk zelo veliko pome-
ni. Tudi v Kamniku so ga 
stanovalci in zaposleni z 
maskami na obrazu pričaka-
li na vseh balkonih in v atri-
ju doma, mu pripravili kul-

turni program in mu predali 
skromno darilo ter z zani-
manjem prisluhnili njego-
vim besedam.
»Iskreno vam čestitam, da se 
vam je v vsem tem času us-
pelo izogniti okužbi in 
vodstvu doma ter vsemu ose-
bju zato izrekam veliko spo-
štovanje. Želim si, da bi moj 
obisk razumeli kot izraz 
splošne spodbude, upanja in 
odgovornosti ter spoznanja, 
da nam bo skupaj uspelo. 
Narava te krize je namreč 
takšna, da nam lahko uspe le 
s tesnim sodelovanjem vseh. 
Priča smo izredno hitri in 
koreniti spremembi življenj-
skega stila, ki v naši zgodovi-
ni nima primere, čeprav ste 
med vami številni, ki ste do-
živeli že marsikaj. Razsežno-
sti te krize so svetovne, zato 
je na preizkušnji človečnost, 
saj smo odvisni drug od dru-
gega. Zato je prav, da v tem 
času spodbujamo vrline, kot 
so občutek za soljudi, razu-
mevanje, toplina, dobrota. 
Čeprav se po vseh teh tednih 

verjetno soočamo tudi z ob-
čutkom nemoči, da razmer 
ne obvladamo, gre Sloveniji 
v primerjavi s preostalim 
svetom zelo dobro, zahvala 
za to pa gre vsem, ki so na 
'prvi bojni liniji'. Držimo pe-
sti, da bomo na tak način 
tudi uspeli priti iz najhujše-
ga. Ta hip mi največje skrbi 
p o vz ro ča  m or eb i t na 
nestrpnost med ljudmi, saj 
bomo uspešni le s potrpežlji-
vostjo in zaupanjem,« je sta-
rostnike in zaposlene nagovo-
ril Pahor in se hkrati zahvalil 
tudi županu Mateju Slaparju, 
ki mu s sodelavci uspeva, da v 
občini že nekaj časa niso za-
beležili nove okužbe (ostajajo 
pri številu 19).
Zbrane so nagovorili tudi 
župan, poveljnik Občinske-
ga štaba Civilne zaščite mag. 
Matjaž Srša in direktorica 
Doma starejših občanov Ka-
mnik Maja Gradišek, ki je 
skupaj s sodelavci, pred-
vsem namestnico direktori-
ce za področje zdravstvene 
nege in oskrbe Marjeto 

Kotnik in domskim zdravni-
kom dr. Igorjem Muževi-
čem najbolj zaslužna, da 
jim je najbolj krizne tedne 
epidemije – kot kaže – uspe-
lo prestati brez primera 
okužbe. Kot je poudarila di-
rektorica, je zaposlenim vi-

rus zunaj doma uspelo zadr-
žati z obilo truda in požrtvo-
valnosti in prepričani so, da 
bo tako tudi v prihodnje. 
Predsednika pa je pozvala, 
naj pripomore k temu, da 
bodo za svoje delo v zadnjih 
tednih tudi pošteno plačani.

Pahor: Ostanimo potrpežljivi
Dom starejših občanov Kamnik, kjer še niso zabeležili primera okužbe s covidom-19, je sredi aprila obiskal predsednik države Borut Pahor. Ker v občini 
Kamnik zelo uspešno zajezujejo širitev virusa, se je zahvalil tudi županu Mateju Slaparju.

Predsednika Boruta Pahorja sta v Domu starejših občanov 
Kamnik med drugimi sprejeli direktorica Maja Gradišek in 
namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in 
oskrbe Marjeta Kotnik. / Foto: Jasna Paladin

Zaposlenim je z obilo truda in požrtvovalnosti starejše 
uspelo zaščititi pred virusom. / Foto: Jasna Paladin
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Godič – Varuh človekovih 
pravic Peter Svetina je sta-
novalce Godiča minuli me-
sec seznanil s svojimi ugoto-
vitvami glede delovanja Slo-
venia Eco resorta in vpliva 
na tamkajšnje prebivalce. Ti 
so ga namreč opozorili, da 
letovišče s svojim delova-
njem krati njihov nočni po-
čitek. V zadnjih mesecih je v 
Godiču sicer mirneje, saj 
turistično naselje zaradi 
odklopa elektrike ne obratu-
je, a ugotovitve varuha se 
nanašajo tudi na pristojno-
sti občine.

Inšpekcijski postopki  
so še v teku
Kot pojasnjuje varuh, se je 
problematike lotil nepri-
stransko, zato se je obrnil na 
Inšpektorat RS za okolje in 
prostor ter Občino Kamnik. 
Turistično naselje je sesta-
vljeno iz več objektov, prak-
tično vsi pa so v inšpekcij-
skih postopkih, saj ima 
pravnomočno gradbeno do-
voljenje le ena stavba. A po-
stopki so dolgi, saj omogo-
čajo pritožbe in večstopenj-
sko odločanje. V inšpekcij-
skem postopku zoper kozo-
lec je bilo že odločeno, ven-
dar je zoper odločitev spro-
žen upravni spor. Tožba in-
špekcijskega zavezanca je 
bila sicer zavrnjena kot ne-
utemeljena in inšpektor je 
izdal sklep o rušitvi, nakar 

pa je ugodil predlogu za nje-
no odložitev, in sicer do uve-
ljavitve prostorskega akta, a 
največ za pet let od datuma 
vročitve. V inšpekcijskem 
postopku glede gradnje 19 
hišic, lesene kapelice in ba-
zena je bila v ponovljenem 
postopku izdana odločba za 
odstranitev objektov. Zave-
zanec se je pritožil, pritožbi 
pa je bilo delno ugodeno. 
Tudi v tem postopku je bil 
sprožen upravni spor, o ka-
terem še ni odločeno. In-
špekcijski postopek glede 
gradnje devetih manjših le-
senih objektov je bil po us-
pešni pritožbi inšpekcijske-
ga zavezanca vrnjen v po-
novno odločanje. Glede po-
stopka v zvezi z gradnjo 
opazovalnice je pristojni in-
špektor z odločbo 8. oktobra 
2018 odredil odstranitev 
objekta, februarja lani pa je 
bil izdan sklep o dovolitvi 
izvršbe po drugi osebi. Prija-
vo krajanov zaradi obreme-
nitve okolja s hrupom zara-
di prekomerne obremenitve 

ceste je prevzel Inšpektorat 
RS za infrastrukturo, a ta 
postopek še ni končan.

Občina bo morala urediti 
cesto
Kar se tiče občine, je ta izda-
la dovoljenja za občasno čez-
merno obremenitev okolja s 
hrupom, a varuh tu kršitev 
ni zaznal, saj podlaga za iz-
dana dovoljenja ne predpi-
suje pogoja gradbenega, 
uporabnega ali kateregakoli 
drugega dovoljenja. Glede 
dostopne ceste, ki je v občin-
ski lasti, pa so z občine spo-
ročili, da se problematike 
zavedajo in da bodo skupaj s 
krajani in stroko preučili 
možne ukrepe. Na nivoju 
občinske uprave potekajo 
tudi aktivnosti v zvezi z od-
kupom dela zemljišča, kate-
rega solastnik je družba, ki 
je lastnica Eco resorta, zato 
zadevo na občini razumejo 
kot pravno zapleteno in so 
se v zvezi s tem že obrnili na 
Informacijskega pooblaš-
čenca RS.

Človekove pravice niso 
kršene
»Odgovore občine in in-
špektorata smo preučili, kr-
šitev človekovih pravic pa v 
njihovem ravnanju ne ugo-
tavljamo. Iz odgovorov obči-
ne v zvezi s prometno uredi-
tvijo je razvidno, da naj bi 
bila za občino izvedba po-
stopka razlastitve vezana na 
predhodno rešitev vpraša-
nja, ali določena cesta izpol-
njuje pogoje za ustrezno 
kategorizacijo. Težave, ki jih 
je občina poudarila, po na-
šem prepričanju temeljijo 
na dolgoletni sistemski pro-
blematiki dolgotrajnega to-
leriranja protiustavno kate-
goriziranih javnih cest. Na 
občino smo naslovili pred-
log, naj sprejme strateški 
dokument, iz katerega bodo 
razvidna ne le sredstva za 
ureditev lastništev, ampak 
tudi, kdaj občina načrtuje 
dokončno ureditev proble-
matike,« je še zapisal varuh 
človekovih pravic Peter Sve-
tina.

Varuh o Eco resortu
Problematiko Slovenia Eco resorta v Godiču, ki je zaradi odklopa elektrike zaprt od oktobra lani,  
je na pobudo bližnjih stanovalcev obravnaval tudi varuh človekovih pravic.

Slovenia Eco resort je še vedno zaprt. / Foto: Jasna Paladin

Odgovor Antonu Tonetu 
Smolnikarju na njegovo 
svetniško mnenje v 8. številki 
Kamničan-ke
Anton Tone Smolnikar, sa-
mostojni svetnik Občinskega 
sveta v Občini Kamnik, je v 
prejšnji številki Kamničan-ke 
zapisal, da se gre LMŠ »neko 
svojo dobrodelnost« ter da se 
na njegovo pobudo o donira-
nju dvomesečnega prihodka 
nismo odzvali. V lokalnem od-
boru in svetniški skupini Liste 
Marjana Šarca se čutimo 
dolžni bralkam in bralcem 

predstaviti tudi svojo plat 
zgodbe.
Najprej o »neodzivu«. Gospod 
Smolnikar je prvi dopis, kljub 
dolgoletnim izkušnjam, ki jih 
opisuje v svojem mnenju, poslal 
z napačnimi izračuni. V dru-
gem, popravljenem dopisu, je 
predlagal, da bi njegova stran-
ka LTS prispevala 840 evrov, 
stranka LMŠ pa petinpolkra-
tnik tega zneska takrat še 
neznanemu prejemniku. Na 
seji kolegija Občinskega sveta 
sem njemu in vsem ostalim pri-
sotnim predstavil stališče lokal-
nega odbora LMŠ Kamnik ter 
naše dotedanje aktivnosti. Gle-
de na to, da so bili prisotni 
predstavniki vodij vseh svetni-
ških skupin, se mi/nam je zde-
lo, da pisni odgovor ni potre-
ben, čeprav smo zdaj kot stran-
ka deležni tudi teh očitkov. 

In še, kar je bolj pomembno – 
o naši dobrodelnosti. Svetni-
ška skupina LMŠ se je ob po-
javu pandemije hitro odzvala 
in pomoč ponudila tistim, ki 
jo potrebujejo takoj. Še posebej 
smo se posvetili mladim, za 
katere se nam zdi, da se spo-
padajo z največjimi spremem-
bami in so bili v začetku raz-
glasitve pandemije nekoliko 
pozabljeni od vodstva občine. 
V stranki LMŠ smo bili že 
večkrat dobrodelni in tega ne 
obešamo na veliki zvon. Obi-
čajno pomagamo tistim, ki 
jim je težko stopiti naprej in 
pokazati, v kakšnih težavah 
so se znašli. Marsikdo ima v 
teh časih težave s pridobiva-
njem učnih gradiv, zato gre 
naša pomoč v tej smeri. V času 
pandemije smo OŠ Marije 
Vera donirali računalnik, v 

pisarni LO LMŠ Kamnik pa 
smo natisnili več kot 1500 
strani učnih gradiv šolarjem, 
dijakom in študentom, ki ni-
majo tehničnih pogojev za ti-
skanje gradiv.
Svetnice in svetniki LMŠ bomo 
pomagali še naprej in nas ne 
zanima, kaj bodo o tem govori-
li ali pisali drugi. Veseli smo, 
da se vsi trudimo pomagati na 
tak ali drugačen način, pred-
vsem pa tega ne vrednotimo in 
ne ocenjujemo kot primerno ali 
neprimerno. O tem, kako je 
kdo s kom sprt, pa naj razmiš-
ljajo drugje. Naj zaključim s 
citatom preroka Jeremije: 
»Ošabnež se bo spotaknil in 
padel in nikogar ne bo, da bi ga 
dvignil.«

Igor Žavbi, predsednik 
LO stranke LMŠ Kamnik

Prejeli smo

Moramo biti 
sprti?

»Odgovore občine in 
inšpektorata smo 
preučili, kršitev 
človekovih pravic pa v 
njihovem ravnanju ne 
ugotavljamo,« pravi 
varuh človekovih 
pravic Peter Svetina.

V času epidemije s koronavi-
rusom, ko je zastalo normalno 
življenje na vseh ravneh, na 
preizkušnji pa je med drugim 
tudi skrb za ranljive skupine, 
kamor spadajo starejši, bi se 
želeli javno zahvaliti Domu 
starejših občanov Kamnik za 
vso skrb, ki jo nudijo svojim 
stanovalcem. Med njimi je 
tudi naša Silva. Veliko hvale-
žnost izražamo vsem, ki skrb-
no bdite nad njenim zdravjem 
in počutjem, jo čuvate, ji lajša-
te dneve in noči s svojim stro-
kovnim pristopom, pa tudi s 
prijaznostjo, spoštovanjem, 
empatijo in lepo besedo. Po-
hvaliti želimo čisto vse za-
poslene, ki se podnevi in pono-
či, ob nedeljah in praznikih 
nesebično trudite za varno bi-
vanje, dobro počutje in zdravje 
stanovalcev, kar je v teh zah-
tevnih razmerah še posebej 

dragoceno; zaradi narave dela 
ste tudi sami in posredno tudi 
vaši bližnji izpostavljeni po-
tencialni okužbi, ki ste se ji v 
vsem tem času v vašem domu 
uspešno upirali. Želimo vam 
javno povedati, da cenimo 
vaše delo. Poleg vseh drugih 
opravil smo vam hvaležni tudi 
za redno sporočanje njenega 
stanja in počutja po elektron-
ski pošti in za vsak telefonski 
klic, ki ste ga opravili, ko je 
bilo treba sporočiti kaj poseb-
nega v zvezi z njenim zdra-
vstvenim stanjem. Ker se vam 
zaradi svojega stanja sama ne 
more zahvaliti, želimo to v 
njenem in tudi v svojem ime-
nu storiti mi.  
Lepa hvala torej vsem, uspeš-
no, zdravo in varno vam želi-
mo še naprej.

Družina Merčun

Prejeli smo

Zahvala Domu starejših  
občanov Kamnik

OPTIKAOCULOSOUTLET
TC MALI GRAD 1. NADSTROPJE

TEL.: 051 443 553
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Kamnik – Ob stoti obletnici 
rojstva akademika prof. dr. 
Staneta Gabrovca v Medob-
činskem muzeju Kamnik 
pripravljajo projekt, kjer 
bodo predstavili izjemno 
delo profesorja Gabrovca za 
slovensko arheološko in 
muzejsko stroko. Začeli so s 
spletno predstavitvijo njego-
vega življenja in dela, jeseni 

pa bodo nadaljevali z razsta-
vo in slovesnostjo ob stoti 
obletnici rojstva.
Arheolog, predavatelj in aka-
demik Stane Gabrovec se je 
rodil na gradu Zaprice, in 
čeprav je od doma odšel že 
kot desetletni deček, se je v 
Kamnik vedno znova vračal. 
Po diplomi se je leta 1948 za-
poslil v Narodnem muzeju 
Slovenije, kjer je arheološki 
stroki v muzejih in na fakul-

teti postavil povsem nove te-
melje. Vodil je različna arhe-
ološka izkopavanja, napisal 
je vrsto razprav, s katerimi je 
začrtal znanstveni okvir praz-
godovinske dobe pri nas, po-
membno pa je tudi njegovo 
pedagoško delo na oddelku 
za arheologijo ljubljanske Fi-
lozofske fakultete. Njegova 
objavljena dela presegajo šti-
rideset tisoč tiskanih strani, 
med drugim je bil tudi član 

Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti. Deležen je 
bil številnih priznanj v tujini 
in doma, leta 2002 pa je pos-
tal tudi častni občan občine 
Kamnik. Umrl je 12. januarja 
pred petimi leti, pokopan je 
na kamniških Žalah. 
V Medobčinskem muzeju 
Kamnik so v sodelovanju z 
njegovimi potomci posneli 
kratek film, ki je dostopen 
na spletni strani muzeja.

Življenje akademika tudi na filmu
V soboto, 18. aprila, je minilo sto let od rojstva Staneta Gabrovca, ki je bil tudi častni občan občine 
Kamnik. Ob tej obletnici so v kamniškem muzeju posneli kratek film o njegovem življenju in delu.

Jasna Paladin

Kamnik – Polona Lovšin je 
na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani diplo-
mirala iz slikarstva, njena 
poklicna pot, tesno poveza-
na z ilustracijami, pa se je 
začela leta 2003.
Njeno bogato delo na spletni 
razstavi, ki je na ogled na 
spletni strani Medobčinske-
ga muzeja Kamnik, ter tudi 
na obeh »klasičnih« razsta-
vah, ki še sledita, predstavlja 
kustosinja kamniškega mu-
zeja Saša Bučan, ki je tudi 
avtorica besedila v spre-
mnem katalogu, ki ob tem 

nastaja. Ker gre za prvo sple-
tno razstavo v Medobčin-
skem muzeju Kamnik in je 
tovrstno predstavljanje 
umetnikov pri nas na sploš-
no še redko, je bil tokratni 
projekt tudi zanjo poseben 

izziv. »Ves potrebni materi-
al sem zbrala že predhodno, 
še v času, ko je bila razstava 
še na vidiku in ni bilo vseh 
omejitev, ki so nato sledile. 
Priprava spletne razstave se 
seveda za kustosa precej raz-
likuje – ni večkratnih oseb-
nih stikov z avtorjem, ki ti 
njega kot človeka in kot 
umetnika približajo, ni obi-
skov v ateljeju, kjer se ti šele 
vzpostavi okvir, kamor ume-
tnika umeščaš, pri roki ni-
maš originalnih del … Vsa 
komunikacija tako z avtori-
co kot oblikovalcem je bila 
po spletu, elektronski pošti 
in telefonu. Super je, ker 

Vladimir Ristić, oblikovalec, 
s katerim sodelujem, obvla-
da tudi glasbo, tako da po-
snetek Poloninih ilustracij 
spremlja tudi krasna avtor-
ska glasbena podlaga,« nam 
je pojasnila Saša Bučan, ki 

je za tokratno razstavo Po-
lone Lovšin pripravila izbor 
del, kar sploh ni bilo 
preprosto, saj gre za izje-
mno ustvarjalno umetnico.
Pa bodo spletne razstave v 
kulturnem prostoru postale 
stalnica? »Spletne razstave 
so dobrodošle, nikakor pa 
ne morejo nadomestiti raz-
stav v galerijskem prostoru, 
ko je obiskovalec soočen z 
delom, ko se mu lahko prib-
liža, začuti poteze, vidi bar-
ve … Menim, da se nam na-
nje ne bo treba navaditi, ne 
umetnikom ne nam, gledal-
cem in obiskovalcem, saj vse 
enkrat mine in tudi ta virus 

bomo premagali. Prepričana 
sem, da se bosta kultura in 
umetnost vrnili v stare tire. 
Kar pa se umetnikov tiče, 
verjetno še bolj kot obisko-
valci želijo imeti razstavo 
postavljeno v prostoru, 
predstaviti svoja dela v živo,« 
je prepričana kustosinja.
Čeprav si spletne razstave 
brez dvoma na internetu 
ogleda veliko ljubiteljev kul-
ture, pa verjetno bolj služijo 
kot napovednik, saj večina 
ljubiteljev umetnosti komaj 
čaka, da si bodo dela lahko 
ogledali v živo. Tako je zago-
tovo tudi v primeru ilustra-
cij Polone Lovšin.

Virtualni sprehod po 
razstavi ilustracij
V Medobčinskem muzeju Kamnik v letošnjem letu predstavljajo ilustratorko Polono Lovšin. Posvetili 
ji bodo dve razstavi, in sicer v domačem Trzinu in v galeriji Pogled v Kamniku, za uvod pa so njene 
ilustracije že na ogled na spletni razstavi.

Polona Lovšin sodi med bolj ustvarjalne slovenske 
umetnice. / Foto: Medobčinski muzej Kamnik

Izbor njenih ilustracij je na ogled na internetu, še letos pa 
sledi tudi razstava v galeriji Pogled.

»Spletne razstave so dobrodošle, nikakor pa ne 
morejo nadomestiti razstav v galerijskem 
prostoru, ko je obiskovalec soočen z avtorjevim 
delom, ko se mu lahko približa, začuti poteze, 
vidi barve …«

Jasna Paladin

Kamnik – Galerije so z za-
četkom maja znova odprle 
svoja vrata, a ljubitelji raz-
stav so na to čakali predol-
go, pravijo. Vsaj kanček za-
doščenja jim je pred 
prvomajskimi prazniki dal 
Dušan Sterle, ki je skupaj z 
Goranom Završnikom in 
Anjo Bezlovo v Samčevem 
predoru razstavil nekaj svo-
jih del. »Z razstavo sem že-
lel opomniti javnost, da so 
galerije zaprte in da se mi to 
ni zdelo potrebno. V Ka-
mniku je z galerijami že 
tako problem in vedno zno-
va se zdi, da je kultura v 
naši občini le nekakšno ma-
šilo, nebodigatreba. Z 

razstavo smo – tako kot 
pove že njen naslov – želeli 
sporočiti, da kultura najde 
svojo pot, če je le volja za 
to,« nam je povedal Sterle, 
ki je razstavil nekaj svojih 
grafik, ki so že bile na ogled 
v dvorcu Katzenberg. Kot je 
za avtorja značilno, so nje-
gova dela družbenokritična 
in tudi tokrat ni nič druga-
če. »S svojimi deli opozar-
jam na anomalije v družbi, 
zato gre za neki upor, opo-
min – če bomo samo rožice 
sadili, ne bomo prišli da-
leč,« je jasen Dušan Sterle, 
ki je prepričan, da je kultura 
pot, ki opominja in opozarja 
družbo, kar tudi sam kot 
kulturnih in umetnik vedno 
znova s pridom počne.

Kultura najde pot
To je kritično sporočilo razstave kamniškega 
umetnika Dušana Sterleta, ki je bila na ogled v 
Samčevem predoru.

Razstava del Dušana Sterleta v Samčevem predoru 

Jasna Paladin

Kamnik – Stanovalci Doma 
starejših občanov Kamnik 
radi praznujejo praznik dela 
in doslej so jim zaposleni 
vsako leto pripravili dogo-
dek, posvečen temu, po na-
vadi skupaj z Veterani Men-
geške godbe. 
Tradiciji se tudi letos niso 
odpovedali, a so v goste po-
vabili domačo Mestno god-
bo Kamnik.

Osem godbenikov se je tako 
v četrtek, 30. aprila, ob 11.30 
z zaščitno opremo zbralo na 
dvorišču Doma in starejšim, 
ki so njihovim koračnicam 
prisluhnili v atriju, na balko-
nih ali kar pri odprtih oknih 
svojih sob, pričarali nekaj 
prazničnega vzdušja. Nato 
so s svojimi instrumenti na-
redili še krog okoli stavbe, 
da so jih lahko slišali tudi 
tisti, ki svojih sob ne morejo 
zapustiti.

Godbeniki ob prazniku 
dela zaigrali starejšim

Člani Mestne godbe Kamnik tradicionalne 
prvomajske budnice letos niso imeli, a so vseeno 
poskrbeli za nekaj prazničnega vzdušja.

Osmerica godbenikov Mestne godbe Kamnik na dvorišču 
Doma starejših občanov Kamnik / Foto: Jasna Paladin

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in



8

Podjetništvo

petek, 8. maja 2020

Aleš Senožetnik

Kamnik – Sredi aprila je v or-
ganizaciji KIKštarterja pote-
kala videokonferenca s člani 
Podjetniškega kluba Kamnik. 
Vodja kamniškega pospeše-
valnika Sandi Muheljič se je 
z nekaterimi vidnimi kam-
niškimi podjetniki pogovarjal 
o vplivu epidemije covida-19 
na njihova podjetja. 
Šest podjetij različnih branž 
in velikosti, ki so lani skupaj 

ustvarila 175 milijonov evrov 
prometa, je koronakriza raz-
lično prizadela. Kot je pove-
dal Stojan Hergouth, direk-
tor skupine Jata Emona, se je 
prodaja delikatesnih izdelkov 
zmanjšala za polovico, rdeče-
ga mesa pa za štirideset od-
stotkov. Zaradi tega so morali 
odpovedati nekatere pogodbe 
za določen čas, okoli 25 delav-
cev je bilo v času pogovora na 
čakanju. Tudi prodaja v pod-
jetju Elektrina, ki se ukvarja z 

razvojem elektronike pred-
vsem za igralništvo, se je po 
besedah direktorja Urbana 
Berganta zmanjšala na vsega 
pet odstotkov tiste iz lanske-
ga decembra. Z odpovedmi 
poslovnih delavnic in izobra-
ževanj, ki predstavljajo glavni 
vir dohodka družbe Planinca, 
pa se je soočila direktorica 
Alenka Planinc Rozman.
Na drugi strani v Zarji Elek-
troniki po besedah direktor-
ja Thomasa Tomischa večje-
ga padca prodaje niso zazna-
li, z izjemo direktne proda-
je, ki se je do sredine aprila 
zmanjšala za sedemdeset 
odstotkov. Odpuščanj ne na-
črtujejo, tudi v teh razmerah 
iščejo kader, zlasti varno-
stne tehnike in projektante. 
Podjetje Slava, ki ga vodi Da-
mjan Gladek in se ukvarja s 
tiskanjem nalepk in prodajo 
tiskalnikov, pa je marca celo 
zabeležilo najuspešnejši me-
sec, odkar obstaja podjetje. 
Kot je povedal, so imeli po-
dobno izkušnjo tudi v času 
prejšnje krize, ko se je na 

trgu pojavilo precej novih 
manjših podjetij, ki predsta-
vljajo glavnino njihovih 
strank. Kljub dobri prodaji pa 
se, tako kot še nekateri drugi 
sogovorniki, tudi v Slavi soo-
čajo s težavami pri dobavi po-
šiljk, saj se je čas dostave po-
daljšal, stroški pa zvišali.
Vsa podjetja so sprejela tudi 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja virusa in prilagodila 
delovne procese. Če je bilo 
to mogoče, so vzpostavili 
delo od doma. Izkazalo se je 
tudi, da ponujanje več pro-
duktov prinaša prednosti. V 
podjetju Metal-Profil, ki ga 
vodi Aleš Juhant, prav s pre-
usmeritvijo v razvoj hal in 
vzdrževanje objektov poslu-
jejo naprej, kljub temu da 
zaznavajo določen upad pri-
hodkov. Ob tem je Juhart 
poudaril tudi odzivnost ene 
od komercialnih bank, pri 
kateri imajo posojilo, ki jim 
je sama ponudila pomoč.
Kriza je tudi priložnost za 
nove izzive. Alenka Planinc 
Rozman, ob tem, ko je bila 

primorana vse svoje dejav-
nosti preseliti na svetovni 
splet, ugotavlja, da jim so-
dobna tehnologija omogoča 
tudi širitev na tuje trge. 
Na čimprejšnji ponoven za-
gon se pripravljajo tudi v 
Elektrini. Po Bergantovem 
mnenju bo ključno, da bodo 

z novimi produkti prehiteli 
konkurenco, ko se stanje na 
igralniškem trgu, ki predsta-
vlja glavnino njihove dejav-
nosti, normalizira. »Nekate-
rih pravil se bomo morali 
držati, a življenje bo moralo 
slej ko prej v normalne poti, 
saj druge izbire nimamo.«

Kriza, a tudi priložnosti
Koronakriza je različno prizadela tudi kamniško gospodarstvo. Največ težav imajo z upadom naročil 
in dostavami pošiljk, vendar se odpirajo tudi nekatere nove priložnosti.

Urban Bergant / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Stojan Hergouth / Foto: Jasna Paladin

Aleš Juhant / Foto: Gorazd Kavčič

naročite se in prihranite:  
04/201 42 41, narocnine@g-glas.si
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Anja Žavbi, Patricija 
Urankar

Kamnik – Naše usmerjeno 
delo se je začelo z našimi 
»kamenčki sreče«. V začet-
ku marca smo se vsi priso-
tni na interesni dejavnosti 
Čarobni gozd odpravili na 
pot od naše šole do mestne-
ga jedra v Kamniku. Naš 
sprehod je imel poseben 
namen, in sicer z drobno 
pozornostjo polepšati dan 
mimoidočim. Odšli smo z 
zavedanjem, da s svojimi 
dejanji lahko nekomu pri-
čaramo nasmeh na obraz, 
kar vzajemno vpliva tudi na 
naše počutje. Začetki in 
prvi predani kamenčki so 
bili oddani v zadregi, s 
kančkom strahu, vendar sta 
se z vsakim pozitivnim in 
spodbudnim odzivom kre-
pila naša samozavest in ve-
selje ob dejstvu, da smo 
lahko osrečevali prebivalce 
Kamnika.

Na nasmeh se odzovemo 
z nasmehom 
V trenutnih življenjskih 
okoliščinah pa smo želeli 
dneve polepšati s srčnimi, 
pozitivnimi sporočili. Tako 
sva učiteljici z učenci 5. c 

preko videokonference 
najprej prebrali kratko 
zgodbo z naslovom Veriga 
nasmehov. S pogovorom o 
prebrani vsebini smo oza-
vestili, da nasmeh ne zahte-
va veliko, pa vendar lahko 
nekomu veliko pomeni. Kot 
bistveno sporočilo zgodbe 
smo povzeli: na nasmeh se 

navadno odzovemo z nas-
mehom, kar sprošča v nas 
prijetne občutke sreče. Od-
ločili smo se, da bomo 
učenci in učiteljici ustvarili 
svojo verigo nasmehov, ki 
bo neslišno čakala v kotič-
kih Kamnika in okolice. Iz 
različnih materialov ustvar-
jeni nasmehi so krasili naša 

okna oziroma so bili opo-
mniki nekje na poti ali dre-
vesu. Ustvarjanje iz narav-
nih materialov je bilo še 
posebej zabavno, ker na ta 
način spoznavamo tudi raz-
nolike možnosti izkazova-
nja lastne kreativnosti v na-
ravi. V upanju, da so jih 
mimoidoči opazili in se 
morda nasmehnili, jih 
bomo ustvarjali tudi v pri-
hodnje. 

Hvaležni za vse, kar 
prejemamo
Poleg nasmehov smo vese-
lje in srečo širili tudi v naših 
domovih, kjer smo opravlja-
li dobra dela za naše drage 
domače. Z izkazanimi deja-
nji smo izrazili svojo ljube-
zen in hvaležnost za vse, kar 
prejemamo.
Ključne ugotovitve ob refle-
ksiji našega dela, dejanj in 
spremljajoče občutke smo 
strnili v naslednjih zaključ-
nih povedih. Nasmeh, poz-
drav in topla beseda nas nič 
ne stanejo, pa vendar z nji-
mi krepimo medsebojne 
odnose in polepšamo dneve 
drug drugemu. S tovrstni-
mi dejanji ne pridobimo 
zgolj posamezniki, temveč 
se krepimo tudi kot družba.

Z nasmehi delimo 
srečo in veselje
Na Osnovni šoli Toma Brejca že drugo leto poteka interesna dejavnost Čarobni gozd. V preteklih 
mesecih smo se odločili, da bomo z dobrimi dejanji popestrili svoj vsakdan. Zaradi trenutne situacije 
naše delo poteka na drugačen način in z idejo, delom nadaljujemo v 5. c.

Veselje in srečo po Kamniku delijo nasmehi iz različnih 
materialov, nameščeni na različnih lokacijah.

Jasna Paladin

Kamnik – Nekaj manj kot 
osem minut dolg film, objav-
ljen na spletni strani OŠ Fra-
na Albrehta (https://www.
os-fa.si/predstavitev-telovad-
nice-v-naravi/), so pripravili 
Urban Pate, učenec 6. c ra-
zreda OŠ Frana Albrehta, 
nekdanja učenka šole, zdaj 
pa študentka 3. letnika Fa-
kultete za šport v Ljubljani 
Katarina Kumer, Jana Sve-
tec, profesorica razrednega 
pouka na podružnični šoli v 
Mekinjah in profesorica 
športa na OŠ Frana Albrehta 
Tamara Bračič.
»Znašli smo se v času, ki nam 
je popolnoma nov in nepoz-
nan. Vse naše običajne aktiv-
nosti, navade, razvade, početja 
so se v trenutku spremenili. 
Preplavil nas je korona virus 
in postal je glavni urejevalec 
našega življenja. Pogosto si re-
čemo, da je vsaka stvar za ne-
kaj dobra. Vrata telovadnic so 
se zaprla, ljudem, željnim gi-

banja, pa so se odprla vrata 
novih možnosti in razsežno-
sti, ki smo jih sicer poznali, a 
smo jih velikokrat v vsej nagli-
ci  življenja le bežno zaznali. 
Odprta vrata v naravo nas vabi-
jo. Narava nam ponuja lepše, 
bolj zdravo, nenavadno in kre-
ativno gibanje. Mi smo ga za-
čutili in želimo ga deliti tudi z 
vami,« sporočajo ustvarjalci, ki 
so film – ta je večinoma kolaž 
fotografij z vajami – naredili 
kot izziv poučevanja na dalja-
vo.
Predstavijo nam vaje za iz-
boljšanje gibalnih sposob-
nosti, kot so ravnotežje, ko-
ordinacija, moč …, pri kate-
rih si lahko pomagamo z 
vejami, hlodi, štori, skalami 
in drugimi elementi, ki jih 
najdemo v naravi. Lotimo se 
lahko tudi teka v klanec, 
preskakovanja potočka ali 
plezanja po drevesu. Mož-
nosti je veliko ali kot pravijo 
na šoli: »Spoštujmo naravo 
in ji izkazujmo hvaležnost, 
ker nam nudi življenje.«

Telovadnica v naravi

Telovadnice so zaprte, zato se mnogi znajdejo po 
svoje. Na spletni strani OŠ Frana Albrehta so 
objavili kratek film o gibanju v naravi.

Nina Porovne Černe

Kamnik – Minevata že sko-
raj dva meseca od uvedbe   
epidemije novega koronavi-
rusa in s tem povezane ka-
rantene, strogih ukrepov 
glede druženja in gibanja 
ter ustavitve življenja, kot 
smo ga poznali. 

Virtualna srečanja in 
mažoretne koreografije
V Društvu kamniških mažo-
retk Veronika smo začasno 
ustavile vse skupinske aktiv-
nosti na področju mažoret-
ne dejavnosti, vendar nas to 
ni ustavilo. Na pobudo tre-
nerk smo začele mažoretne 
izzive na Instagramu in Fa-
cebooku, v katerih se članice 
med seboj "nominirajo" za 
izvedbo izziva, kratke mažo-
retne koreografije. 
Kasneje je kar od deklet sa-
mih prišla tudi pobuda o vir-
tualnih srečanjih. Naše pri-
dne trenerke so s pomočjo 
novodobne tehnologije te 
tudi izpeljale.

Na prvem treningu 
razbila žarnico
Kako je potekal prvi trening  
mažoretk na sodobni način, 
nam je zaupala Monika Ce-
rar, trenerka Junior skupi-
ne. 
»Mislili smo, da bo izredna 
situacija trajala kakšnih 14 

dni, ampak se je vse skupaj 
precej raztegnilo. Moram 
priznati, da že zelo pogre-
šam dekleta, ostale trenerke, 
treninge, predvsem pa naše 
druženje. Ker pa nam je 
doma postalo že nekoliko 
dolgčas in ker je bila želja po 
treningih neskončna (tako s 
strani trenerk kot s strani 
mažoretk), smo se odločile, 
da poskusimo treninge od 
doma. Nisem si predstavlja-
la, kako bo to videti. Zdelo 
se mi je, da bo vse skupaj 
izpadlo zelo smešno. Am-
pak moram priznati, da 
sploh ni bilo slabo. Ko sem 
se pripravljala na naš prvi 
trening po računalniku, mi 
je uspelo razbiti žarnico. Če 
je pri hiši mažoretka, se je 
treba s takimi stvarmi pač 
sprijazniti. Saj nismo me 
krive, palica je. Sedaj ima-
mo trening po Zoomu 
enkrat na teden. Malo pova-
dimo role in ostale elemen-
te, nato pa odplešemo svoje 
plesne točke. Mlajšim člani-
cam pa, da ne pozabijo na 
vrtenje palice, pošiljamo po-
snetke koreografij, ki jih va-
dijo pod budnim očesom 
staršev. Res sem vesela, da 
smo se kljub nastali situaciji 
znašle in da še vedno ohra-
njamo medsebojne stike. Pa 
tudi če na nekoliko druga-
čen način. Vseeno pa komaj 
čakam, da bo spet vse po sta-
rem; da se močno objame-
mo in ponovno zaplešemo!«

Mažoretke aktivne 
tudi v karanteni
Kamniške mažoretke smo na pobudo trenerk 
začele mažoretne izzive na družbenih omrežjih.

Nova olika -
brez dotika!

www.posta.si

Izdelek v spletni trgovini plačajte s kartico ali 
nakazilom iz spletne banke in ne po povzetju.

Paket prevzemite na prostem. Tam, kjer je 
možno, izberite dostavo v PS Paketomat.

Pismonoši zagotovite priporočeno razdaljo 
(vsaj 2 m).

Izvede se brezkontaktna vročitev, pri kateri 
podpis ni potreben.

ZA VARNO SPLETNO NAKUPOVANJE
Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi bomo vam in našim 
zaposlenim zmanjšali možnost okužbe s koronavirusom 
COVID-19 na minimum, hkrati pa vam zagotovili nemoteno 
spletno nakupovanje. Za več informacij o ukrepih obiščite 
našo spletno stran www.posta.si ali poskenirajte QR-kodo.

Da bo bolj varno za vse!
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Če je kdo lahko prispodoba za umirjenost in kulturno širi-
no obenem, je bil to profesor Šuštar. S svojim dejavnim 
odnosom do kulturne dediščine, vsega lepega, dobrega in 
pravičnega si več kot zasluži, da se njegovemu spominu 
oddolžimo s kratkim zapisom. Umrl je 26. marca letos, 
star 88 let. 
Po izobrazbi je bil profesor slovenskega jezika. Učil je na 
osnovni in kasneje na srednji šoli. Kot slovenist je imel prav 
gotovo posluh za kulturno dediščino. To je dokazoval s 
svojim dolgoletnim oskrbovanjem svetega Primoža. S sta-
rimi predmeti iz življenja kmečkih ljudi in rudarjev iz 
Črne je opremil mežnarijo, s svojo skrbjo pa oživil ta pros-
tor, ki je za kamniško in slovensko kulturno dediščino 
neprecenljivega pomena. Z ženo zdravnico sta skrbela za 
obiskovalce in z njimi tudi pokramljala. Spodbudil je na-
stanek znanstvene monografije Sv. Primož nad Kamni-
kom, ki jo je prav na podlagi dogovora s prof. Šuštarjem 
napisal dr. Ferdinand Šerbelj. »Okamnela govorica tega 
kraja je zgodba, prekrita s kopreno skrivnosti, o kateri še ni 
napisana zadnja beseda, kar najbrž tudi ne bo kmalu,« 
pravi dr. Šerbelj v uvodu, v katerem je povedal tudi, da ga 
je k pisanju knjige povabil primoški ključar in skrbnik prof. 
Šuštar, ki jo je tudi sam financiral.
Drugo področje njegovega zanimanja pa je povezano z 
domačim krajem Dobrepolje. Zanimal se je za domoznan-
stvo svojega kraja, saj je leta 1996 v zborniku Naši kraji in 
ljudje: dobrepoljsko-struški zbornik objavil prispevke o 
znanih Dobrepoljcih, posebno pozornost pa je posvetil ro-
jaku Franu Jakliču - Podgoričanu (1968–1937), ustanovi-
telju prve vaške posojilnice, kmetijskega društva, mlekarne, 
sirarne, zadruge in avtorja mnogih kmečkih povesti. V 
svoji hiši je uredil tudi galerijo Franceta Kralja. 
Pomembna pa je tudi vloga prof. Šuštarja kot predsednika 
komisije za popis žrtev druge svetovne vojne na Kamni-
škem. Skupaj s člani komisije je opravil veliko terenskega 
in raziskovalnega dela, in kot pravi dr. Marjeta Humar, s 
katero sta bila dolgoletna sodelavca pri Kamniškem zbor-
niku: »Zbornik žrtev 2. svetovne vojne v občini Kamnik,  ki  
je  kot  plod  te ga  de la  iz šel  le ta  1998  in  po prav lje na  iz da ja 
 le ta  2004,  je  bil  zla sti po  za slu gi  prof.  Šuš tar ja  za stav ljen  
ta ko,  da  ni  raz dva jal  žr tev  ni ti  ni  vzbu jal po li tič nih 
 po mi slekov  in  nas pro to vanj.  Kam nik  se  je  s  tem  de lom  do-
stoj no  od dol žil  vsem  žr tvam  dru ge  sve tov ne  voj ne  na  Kam-
ni škem.«
Mnogi najbrž ne vedo, da je prav prof. Šuštar leta 1995 
predlagal novo ime občinskega praznika, ki ga od takrat 
posvečamo Rudolfu Maistru, v Kamniku rojenemu gene-
ralu in borcu za severno mejo. Ob vsem kulturnem delu je 
deloval tudi kot kamniški svetnik in član različnih odbo-
rov. Občina Kamnik se mu je za vse delo oddolžila leta 
2001 z zlatim priznanjem. 
Profesor Šuštar je na svoj dejaven način pisal ne samo pri-
moške, pač pa tudi kamniške zgodbe. 

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

V spomin

profesorju 
Milanu Šuštarju

Dolina Kamniške Bistrice je 
eden izmed biserov slovenske-
ga in evropskega gorskega sve-
ta. V sami dolini je tisoč in en 
kotiček vreden ogleda, a dolina 
v zadnjih letih dobiva »rane«, 
ki lahko povzročijo propad 
tega bisera naše naravne de-
diščine.
V dolini Kamniške Bistrice in 
gozdovih nad njo v zadnjem 
času lahko opazimo precej ve-
like goloseke občutljivega 
gorskega gozda. Na to čudovi-
to območje zahajam že skoraj 
pol stoletja in takšnih posegov 
v to okolje, kot se pojavljajo v 
zadnjem času, ne pomnim. 
Resda je leta 2014 gozdove v 
dolini precej poškodoval žledo-
lom, a to, kar vidimo zdaj, ni 
zgolj odpravljanje njegovih 
posledic, temveč izsekavanje 
najkvalitetnejših dreves na ob-
sežnih površinah. Ker gozdovi 
večinoma rastejo na zahtev-
nih skalnih pobočjih, se mor-
da sploh ne bodo več zares ob-
novili. 
Na posekah ostajajo kupi su-
hih vej, ki ne samo kazijo oko-
lico, temveč lahko povzročijo 
širitev gozdnih škodljivcev, po-

Ko bo posekano 
zadnje drevo ...

Prejeli smo

večujejo pa tudi požarno ogro-
ženost celotnega območja. Prav 
tako pa te velike gozdne »lu-
knje« slabijo odpornost gozdov 
in povzročajo dodatne poškod-
be zaradi naravnih ujm, ki jim 
zdrav gozd lahko kljubuje. 
Kamniško-Savinjske Alpe spa-
dajo v zaščiteno območje Natu-
ra 2000, med drugim tudi velik 
del doline Kamniške Bistrice in 
celotna stranska dolina Kam-
niške Bele, ki je razrita z goz-
darskimi cestami, s številnimi 
goloseki in kupi nepospravlje-
nih vej. Nekoč neokrnjena na-
rava se spreminja v kamnito 
puščo in samo številni štori 
nemo spominjajo na nekoč ču-
doviti gozd. 
Gozdove v dolini Kamniške 
Bistrice je leta 2016 po dol-
gotrajnem denacionalizacij-

skem postopku prevzela agrar-
na skupnost Meščanska 
korporacija Kamnik (MKK). 
Seveda ni mogoče današnjega 
stanja gozdov v dolini v celoti 
pripisati tej družbi, a vseeno se 
zdi, da se večji gozdni posegi 
pojavljajo predvsem v zadnjih 
letih. Po statutu naj bi MKK 
prihodke iz gospodarjenja z 
gozdovi namenjala »za revita-
lizacijo mestnega jedra«. Ka-
mnik morda res potrebuje ne-
kaj obnove, a ne na račun 
uničevanja (»devitalizacije«) 
naravnega bisera – doline 
Kamniške Bistrice. 
Morda bi takšno ravnanje še 
razumeli, če bi šlo za tujo 
korporacijo, ki ji ni mar za 
naše naravno okolje. Ampak 
domača družba, ki se imenuje 
agrarna skupnost; mar ne bi 

Ostanki gozda v dolini Kamniške Bele

morala biti največja zaščitni-
ca lokalnega okolja? Tako pa 
celo na območju spominskega 
parka partizanske bolnišnice v 
dolini Kamniške Bele lahko 
vidimo nekaj velikih zdravih 
dreves, ki so označena za po-
sek.
Če Kamnik v prihodnosti želi 
postati privlačna točka za tu-
riste, mora ponuditi neokrnje-
ne kotičke narave, ne pa uni-
čenih gozdov sredi evropsko 
zaščitene Nature 2000. A ne 
gre samo za turiste; dolina 
Kamniške Bistrice je naše na-
rodno bogastvo in dediščina, 
ki jo moramo predati nasled-
njim rodovom, ne pa, da jo v 
želji po hitrem in enostavnem 
zaslužku trajno uničimo. Z 
gozdovi je seveda treba gospo-
dariti, kar ni sporno, a še zlas-
ti na najobčutljivejših obmo-
čjih je to treba početi zelo skrb-
no, v duhu dobrega gospodar-
ja. Bomo v dolini Kamniške 
Bistrice kmalu hodili le še med 
nemimi ostanki nekoč mogoč-
nih dreves? Pri tem se spomni-
mo na staro prerokbo Indijan-
cev Cree: »Šele takrat, ko bo 
posekano zadnje drevo, šele 
takrat, ko bo zastrupljena 
zadnja reka, šele takrat, ko bo 
ujeta zadnja riba, šele potem 
boste ugotovili,  da denarja ni 
moč jesti.«

Rok Kralj, Kamnik

Jasna Paladin

Domžale – V Javnem podje-
tju CČN Domžale-Kamnik so 
prejeli pobudo Nacionalnega 
inštituta za biologijo  za sode-
lovanje pri raziskavah z vzor-
čenjem odpadne vode, pove-
zanih s pandemijo covida-19.
»Vzorčenje naj bi potekalo 
vsak dan ali vsak drugi dan, 
iz vzorcev odpadne vode iz 
dotoka pa bomo skušali izoli-
rati RNA SARS-CoV-2, da bi 
ugotovili morebitno priso-
tnost virusnega genoma in 
ugotavljanje možnosti spre-
mljanja jakosti epidemije 
preko odpadnih vod. V Slo-
veniji smo v odpadnih vodah 

predhodno že ugotovili pri-
sotnost norovirusa, rotaviru-
sa in bakterije rodu Clostri-
dium, ki povzročajo črevesne 
bolezni, in mnogo drugih 
patogenih mikrobov,« poja-
snjuje direktorica CČN 
Domžale-Kamnik Marjeta 
Stražar. V obratih v Domža-
lah bodo vzeli vzorce, razi-
skave vsebnosti koronaviru-
sa v naših odpadnih vodah 
pa bodo izvedli na Nacional-
nemu inštitutu za biologijo.
Analize odpadne vode bodo 
pokazale, v kakšni meri je 
populacija na sprejemnem 
območju, torej tudi v občini 
Kamnik, ogrožena glede ko-
ronavirusa.

Koronavirus tudi  
v odpadnih vodah

Jasna Paladin

Volčji Potok – Zelo nestrpno 
so tako obiskovalci kot za-
posleni čakali na dan, ko bo 
Arboretum lahko znova 
odprl svoja vrata; park je na-
mreč prav v teh spomladan-
skih tednih izjemno pisan 
in cvetoč. Če bi bilo leto 
takšno kot minula, bi se 
prav v teh dneh intenzivno 
pripravljali na odprtje spo-
mladanske razstave in sej-
ma, ki vsakokrat predstavlja 
vrhunec dogajanja v parku, 
a letos so se razmeram mo-
rali prilagoditi.
»Za letošnjo sezono smo se 
zaradi posebnih razmer 
pripravili malo drugače. Da 
bi minimalizirali možnosti 
za okužbo s koronavirusom 
pri obiskovalcih in zaposle-

nih, smo prilagodili pravila 
vstopanja in obnašanja v 
parku. Ločili smo pot vstopa 
in izhoda iz parka. Izhod bo 
skozi vrata v drevoredu. Da 
ne bi prihajalo do neposre-
dnega srečavanja, bomo obi-
skovalce ob vstopu usmerili 
na levo in jih po glavnih po-
teh usmerjali z rumenimi 
puščicami 'Priporočena 
pot',« je o novem režimu na 
vhodu povedal direktor Ar-
boretuma Volčji Potok Aleš 
Ocepek in obiskovalce poz-
val, naj izkoristijo možnost 
nakupa vstopnic na spletu. 
Vstopnico, kupljeno na sple-
tu (ta sicer velja eno leto), 
lahko doma natisnejo ali 
odprejo na telefonu in kodo 
približajo čitalniku ter tako 
vstopijo brezstično. Še ved-
no bo sicer možen tudi na-

kup vstopnice pri okencu 
vstopnega objekta, kjer pa 
bo treba upoštevati priporo-
čeno varnostno razdaljo. 
»Varnostno razdaljo pripo-
ročamo tudi v parku sa-
mem, a Arboretum je dovolj 
velik, da so obiskovalci brez 
težav drug od drugega odda-
ljeni tudi po deset metrov in 
več,« še pomirja Ocepek.
Park tako odpira svoja vrata, 
a do nadaljnjega ostajajo za-
prti vsi prostori – rastlinjaki, 

razstavišča in galerija, tudi 
kavarna in prodajalna spo-
minkov. Otroško igrišče je 
ograjeno, ker uporaba igral 
ni dovoljena. Klopi so bodisi 
odstranjene ali prevezane z 
opozorilnim trakom, saj jih 
ni dovoljeno uporabljati. 
Odprta pa ostajajo stranišča 
pri vhodu in v pristavi, ki jih 
bodo najmanj dvakrat dnev-
no razkužili. K upoštevanju 
pravil bodo obiskovalce opo-
zarjali redarji.

Park Arboretum je 
znova odprt
Po mesecu dni so 20. aprila znova odprli park Arboretum, kjer pa zaradi epidemije veljajo prilagojena 
pravila. Izkoristite možnost nakupa vstopnic na spletni strani.

V Arboretumu letošnjo pomlad cveti okoli štiristo različnih 
sort tulipanov. / Foto: Jasna Paladin

Park tako odpira svoja vrata, a do nadaljnjega 
ostajajo zaprti vsi prostori – rastlinjaki, 
razstavišča in galerija, tudi kavarna in 
prodajalna spominkov. Otroško igrišče je 
ograjeno, ker uporaba igral ni dovoljena, prav 
tako ni dovoljeno posedanje po klopeh.
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Miha Štamcar

Kamnik – Pred enajstimi leti 
so se kamniške odbojkarice 
po nekaj letih spet uvrstile v 
prvo ligo, že v svoji prvi se-
zoni po vrnitvi pa so osvojile 
tretje mesto. Za še večje pre-
senečenje so poskrbele leto 
dni pozneje, ko so v finalu 
končnice s 3 : 1 v zmagah 
premagale Novo KBM Bra-
nik. Do končne zmage so 
prišle v Mariboru, ki je bil 
srečen kraj zanje tudi pet let 
pozneje ob njihovem dru-
gem naslovu, ob prekinje-
nem letošnjem prvenstvu pa 
tudi ob četrtem naslovu dr-
žavnih prvakinj. 
»K sreči so bili naši navijači 
z nami tudi v mariborski 
Lukni, tako da se v njej niko-
li nismo počutile tuje. Ker 
pa je od prvega naslova mi-
nilo že deset let, je težko 
reči, kdaj smo začutile, da 
lahko gremo do konca. V tis-
ti sezoni smo imele res ho-
mogeno ekipo, z izjemnimi 
posameznicami. Na papirju 
smo bile morda res slabša 
ekipa od mariborske. Na 
koncu pa se je, kot že večkrat 
v športu, pokazalo, da sta 
pravi pristop, srčna igra in 
dobra kemija med igralkami 
več vredna kot kakovost po-
sameznic,« je o razlogih za 
prvi kamniški ženski odboj-
karski naslov povedala Ana 
Stavbar, ki je pod dekliškim 
priimkom Hribar prišla do 
naslova državnih prvakinj 
že leta 2015 in 2016. 
S tremi naslovi državne pr-
vakinje se lahko pohvali tudi 
Petra Vrhovnik, ki je bila ob 
zdaj že predzadnjem naslo-
vu, kapetanka ekipe. Žal te 
sezone ni končala na igri-

šču, saj je morala pred za-
četkom končnice na opera-
cijo hernije diskusa. »Kljub 
poškodbi mi je tista sezona 
prav tako ostala v lepem spo-
minu. Poškodbe pridejo in 
grejo, ostanejo pa spomini 
in izkušnje. V tej sezoni 
smo igrale v ligi prvakinj in 
vesela sem, da sem bila del 
te zgodbe, tako kot tudi tiste 
ob našem prvem naslovu. 
Vsi skupaj smo bili dobra, 
srčna ekipa, ki je z veliko že-
ljo, vztrajnostjo in trudom 
prišla do naslova državnih 
prvakinj,« je spomine na ve-
like uspehe kamniške 
ženske odbojke obujala 
Vrhovnikova, ki je v zadnjih 
treh sezonah igrala za SIP 
Šempeter. 
Medtem ko je bil za Stavbar-
jevo in Vrhovnikovo leta 
2010 prvi naslov državnih 
prvakinj, se je Urša Pod-
lesnik kot šestnajstletnica 
svojega prvega veselila še v 
dresu Nove KBM Branika. 

»Ko sem se po nekajletni 
odsotnosti vrnila domov, si 
nisem predstavljala, da se 
bom tudi s svojim matičnim 
klubom veselila naslova dr-
žavne prvakinje. Iz tekme v 
tekmo smo napredovale, za 
nas ni bilo izgubljene točke 
in vse to je na koncu prines-
lo uspeh. Tudi zato je bil ta 
naslov toliko slajši. Imele 
smo 'luštno' ekipo, kombi-
nacijo izkušenj in mladosti, 
veliko pa sta prinesli obe tuj-
ki, Emilie Toone in Lynne 
Beattie, še posebej Emilie, 
ni bilo nobenih trenj in na 
to obdobje imam res lepe 
spomine,« se takratne ekipe 
spominja Urša Podlesnik, ki 
je svoj pečat pustila tudi v 
slovenski reprezentanci. 
»Takratni časi se z današnji-
mi ne morejo primerjati. V 
klubu sva bila z Vesno Pu-
keta vse, trenerja prve ekipe, 
trenerja mladinske ekipe, 
šoferja, statistika, zdravnika, 
postavljavca mreže … A se je 

splačalo. Dekleta so se res-
nično izkazala, nikoli pa ne 
bom pozabil tiste četrte tek-
me v Mariboru. Takrat smo 
imeli še svetlo modre navija-
ške majice in dvorana Lukna 
je bila skoraj vsa v tej barvi. 
V četrtem nizu si je gleženj 
poškodovala Tjaša Turnšek, 
ki je bila naša udarna moč v 
napadu, vendar nas to ni za-
ustavilo. Dobro, ta niz smo 
potem resda izgubili, v pe-
tem pa bi morali zmagati že 
s 15 : 12, a je šla sodniška 
odločitev v korist Maribor-
čank, kar pa ni skalilo naše-
ga zmagoslavja,« je o odlo-
čilni tekmi v Mariboru, ki se 
je končala s 3 : 2 (-14, 15, 17, 
-21, 16) za Calcit Volley, de-
jal Franci Obolnar, ki je 
imel nemalo zaslug za pre-
porod kamniške ženske od-
bojke. Seveda pa ob tem ne 
smemo pozabiti na Francija 
Kramarja, ki je pred njim 
vodil Kamničanke. 
»Ko so nas takrat spraševali, 
kakšne so naše želje v pri-
hodnjih sezonah, sem ves 
čas govoril, da si želimo sta-
bilnosti v vrhu slovenske od-
bojke. Vesel sem, da je res 
tako, klub je napredoval na 
vseh področjih, žal pa so 
njegova največja težava po-
goji za delo. Še vedno nima 
primerne dvorane, vse dru-
go pa je na visoki ravni. Ve-
sel sem tudi zaradi pokrovi-
telja kluba Matevža Kirna, 
kajti brez njega danes v Ka-
mniku ne bi bilo vrhunske 
odbojke,« je ob deseti oble-
tnici prvega naslova kam-
niških odbojkaric še dejal 
Obolnar, ki je lani še vodil 
mladinsko ekipo Calcita 
Volleyja, ki je prav tako igra-
la v prvi ligi.

S prvim presenetile,  
s četrtim ne več
Pred desetimi leti so odbojkarice Calcita Volleyja prvič presenetile slovensko javnost in sredi Maribora 
v četrti finalni tekmi končnice državnega prvenstva še tretjič premagale Novo KBM Branik, kar jim je 
prineslo prvi naslov državnih prvakinj. Čeprav so nekateri pomislili, da bo šlo za muho enodnevnico, 
ni bilo tako. Nasprotno, v letošnji sezoni so prišle še do četrtega državnega naslova.

Konec aprila je minilo deset let od osvojitve prvega naslova 
državnih prvakinj. / Foto: Calcit Volley

Nedostojno vedenje  
Policisti so v Kamniku pred trgovino Lidl posredovali, ker se 
je starejši občan razburil, neprimerno vedel, vpil in žalil var-
nostnika pred trgovino. Sledi zbiranje obvestil in plačilni na-
log za kršitelja po zakonu o javnem redu in miru. 

Nesporazum med zakoncema    
Policisti so posredovali pri prepiru med zakoncema zaradi 
uporabe bančne kartice in nastalih finančnih težav. Med 
prepirom je partner večkrat udaril svojo partnerico. Kršitelju 
je bil na izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in 
miru. 

Glasno govorjenje in druženje v stanovanju     
V Kamniku so policisti obravnavali kršitev po Zakonu o 
varstvu javnega reda in miru zaradi skakanja, lovljenja in 
vpitja v stanovanju enega izmed blokov. Policista sta krši-
tev ugotovila posredno in na podlagi izjave prijaviteljice 
kršitelju izdala plačilni nalog po zakonu o javnem redu in 
miru. 

Povozil srno  
Občan je policiste obvestil, da je v naselju Stebljevek povozil 
srno in poškodoval vozilo. Voznik je izpolnjeval vse pogoje 
za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano ob-
vestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče. 

Tatvina skiroja na tržnici
Neznanec je izkoristil priložnost in v času prodaje oškodo-
vanca na tržnici pristopil do nezavarovanega električnega 
skiroja znamke Xiaomi M365 PRO, ki je bil parkiran za lese-
no kočo, in ga odtujil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

Druženje na javnem kraju
Policisti so pri kontroli prometa ob koncu tedna obravnava-
li več kršitev začasne prepovedi gibanja občanov izven obči-
ne bivanja. Vsi so bili na kraju seznanjeni s kršitvijo, sledijo 
pa predlogi prekrškovnemu organu. 

Intervencija  
Policisti so posredovali v Kamniku, kjer se je občan do svoje 
partnerice vedel na drzen, nasilen, nesramen in žaljiv način 
in s takšnim vedenjem pri njej povzročil občutek poniža-
nosti, ogroženosti, prizadetosti in strahu. Kršitelju bo izdan 
plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Vlom v klet na Duplici
Neznani storilec je poškodoval nosilec ključavnice obešanke 
in vstopil v klet, iz katere je odtujil moško mestno kolo 
znamke Camox Citya 21 grafitno sive barve in tako oškodo-
val lastnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.  

Najdeno eksplozivno telo
Pri kopanju luknje za odvod meteornih voda na območju 
Tuhinja je občan naletel na minometno mino proizvajalca 
ITA oznak DA 81 kalibra 81 mm iz druge svetovne vojne, ki 
sta jo strokovnjaka DEVNUS na bližnjem travniku uničila.

Policijska kronika
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www.pohistvo-dabor.si

Ne zamudite izjemnih majskih popustov!
Kuhinje, vgradne omare, spalnice, dnevne sobe, otroške sobe

Kranjska cesta 3a, Kamnik
T: 01 831 04 81 I 051 399 577
www.pohistvo-dabor.si

Ker nam je mar – kupujmo slovensko! 
Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamničan Žiga 
Čamernik je magister antro-
pologije in samozaposleni v 
kulturi – igralec, pedagog 
ter filmski kritik, ki se je s 
Slovenskim društvom 
hospic srečal pred sedmimi 
leti, ko je v hiši Hospica pre-
minula njegova stara mama 
ali nona, kot ji pravi, ki je v 
Kamnik k svojemu možu 
prišla iz Hrvaškega primor-
ja in je tu živela več kot pet-
deset let.
»Izkušnja njenega umiranja 
in poslavljanja s tega sveta je 
bila tako intenzivna in doži-
vljajsko bogata kot tudi pret-
resljiva in duševno zahtev-
na, da sem nemudoma za-
čutil impulz, da bi še kdaj 
lahko čutil čast in privilegij 
biti poleg umirajočega. Že 
takoj sem želel postati pro-
stovoljec, a je etični kodeks 

Hospica takšen, da je pred-
videval še vsaj leto dni časa 
za žalovanje. Takrat sem bil 
kar malo užaljen, saj sem se 
čutil pripravljenega, da pro-
stovoljstvo začnem takoj. 
No, po enem letu pa sem že 
spremenil mišljenje, saj 
sem dejansko dokaj inten-
zivno žaloval in me potem 
bližina smrti nekaj časa ni 
več privlačila. Prostovoljec 
sem po usposabljanju ura-
dno tako postal lansko leto,« 
nam v uvodu pove Žiga, 
prepričan, da je za takšno 
delo primeren vsakdo, saj se 
mu zdi tovrstno prosto-
voljstvo naravna človeška 
dolžnost.
Nazadnje je bil vključen v 
spremljanje umirajoče go-
spe iz ene od vasi v Tuhinj-
ski dolini. »Naključje je ho-
telo, da sva se videla le 
enkrat. Šlo je za neke vrste 
predstavitveno srečanje, na 

podlagi katerega ugotovimo, 
ali si umirajoči in prostovo-
ljec 'ustrezata'. V manj kot 
tednu dni pa sem izvedel 
novico, da je gospa že pre-
minula. Vloga prostovoljca 
je predvsem v tem, da nese-
bično nudi svojo prisotnost 
z osredotočenostjo na de-
janske potrebe umirajočega, 
nikakor pa se ne vmešava v 
njegove odnose s svojci.« 
Čeprav kakršnokoli prosto-
voljno delo bogati, pa biti ob 
umirajočemu ali njegovih 
svojcih še zdaleč ni lahko, 
vendar je tako z vsemi stvar-
mi, ki v življenju resnično 
kaj pomenijo. A Žiga Ča-
mernik tudi zaradi izkušnje 
v Hospicu na svoje življenje 
gleda drugače. »Seveda ni 
lahko, ko pa veš, da se člo-
vek poslavlja in da ima pred 
seboj le še kakšno leto življe-
nja, morda nekaj več, še 
večkrat pa manj. Vendar 

tudi življenje nas, 'zdravih', 
nikakor ni samoumevno, saj 
nikoli ne veš, kdaj živiš svoj 
zadnji dan. V tej perspektivi 
je meni osebno precej bolj 
pomembna kakovost našega 
življenja, kot pa sama kvan-
titeta, ki pomeni njegovo 
ohranjanje za vsako ceno, 
kar pogosto medicina tudi 
počne. Umirajoči navadno 
ni zelo zahteven, kot se vča-
sih zmotno verjame, ampak 
potrebuje le kanček naše po-
zornosti, nikakor pa ne po-
milovanja, kar je sicer eden 
hujših spodrsljajev, ki ga v 
tem primeru lahko storimo. 
Zavest umirajočih ljudi je 
praviloma precej širša, kot je 
to običajno, zato razumejo 
– predvsem pa čutijo – mar-
sikaj, kar ostalim ostane 
skrito. Zato v tem kontekstu 
nikakor ne verjamem v stra-
tegijo prikrivanja česarkoli 
pred njimi, saj pogosto vedo 

stvari že dolgo pred nami,« 
nam svoje zanimive izku-
šnje predstavi sogovornik in 
se dotakne področja smrti, 
ki je v zahodnem svetu še 
vedno velik tabu. »Ker težko 
živimo, težko tudi umira-
mo. Strah, negotovost in 
skrbi vseh vrst ne pripomo-
rejo k temu, da bi razvili 
sproščen odnos do smrti. 
Tragedija smrti je v tem, da 
imamo pogosto občutek, da 
umrlemu nismo izrekli ali 
pokazali vsega, kar bi mu 
lahko, zato je vse skupaj po-
gosto pomešano še z občut-

kom slabe vesti in krivde, 
kar lahko naredi situacijo za 
nas neznosno. In v tem kon-
tekstu je ustrezna komuni-
kacija res dobra stvar, ki pa 
je lahko tudi neverbalne na-
rave, saj razumevanje ni le v 
besedah. Zato sam nisem 
pristaš pregovora 'o mrtvih 
vse najbolje', raje pokažimo, 
da jih cenimo, ko so še živi,« 
zaključi Žiga Čamernik, ki 
tovrstno prostovoljstvo pri-
poroča vsem, saj je njega 
samega ne le spremenilo, 
ampak predvsem oplemeni-
tilo.

Naše življenje ni 
samoumevno
Tako pravi Žiga Čamernik, ki je že leto dni prostovoljec v Slovenskem društvu hospic ter svoj čas in 
prisotnost nesebično deli z umirajočimi ali njihovimi svojci pri žalovanju.

Žiga Čamernik / Foto: osebni arhiv

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR
2. in 3. nagrada: knjiga

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpi-
sano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 27. maja 2020, na Gore-
njski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi 
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi 
ulici 1.

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

Izhaja vsak  
torek in petek.

www.gorenjskiglas.si  

Super, kar 65.600 ljudi bere Gorenjski glas!
Bodite med njimi tudi vi.
 Vir: RBB april 2019
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BELA IN CAROBNI GOZD (8. del)
v

Se nadaljuje.

@volkuljaBelaBela

Saj ne nasprotujete gospodarskemu 
napredku, gospod župan?

Ne, ne, kje 
pa si upam!

Očitno nisem 
edina krvoločna 

zver tu okoli. 

Pametno. 

Sicer pa je to le začetek najinega 
sodelovanja. Čas je, da iz te ze-
lene destinacije izvabimo čimveč 
zelencev! Poleg letovišča bomo 

na planini zgradili še veliko vzne-
mirljive turistične infrastrukture. 

C= C=

Adrenalinski tobogan do doline. 

Priporočamo uporabo 

varnostnega pasu.

Muhuhu!

Juhuhu!

Tradicionalni pastirski kravji rodeo. 

Luksuzni spa in wellness središče.

Extreme 
eko voda
Naravnost 
s planine

Extreme 
eko voda
Naravnost 
s planine

Posebna promo-
cijska ponudba: 

1 C= za liter 
svežine. 

Pogasi žejo 
in osveži 

duha!

Hidirirajte 
se brez 
skrbi in 
slabe 
vesti!

Eko do 
dna!

In da ne boste mislili, da nas kako-
vost vode ne skrbi. Pripravili smo 

posebno ponudbo za žejne. Žlahtna planinska 
kapljica. Na zdravje!

Planinski 
eko zrak
Konzervirana 

svežina

Neoporečna 
eko zemlja
Eko kakovost 

za bio vrtnarje

Dnevna 
zaloga 

zraka le 
15 C=.

Kupite 
zdaj, 

zaloga je 
omejena!

Pakirano 
v delno 

reciklirani 
ekoplastiki©.

Privoščite 
si le 

najboljše!

Zadihajte 
s polnimi 
pljuči!

Dobrodošla 
osvežitev 
za ujetnike 
prometnih 
zamaškov. 

Balkonski 
paradižniki 

še nikoli niso 
uspevali 
bolje. 

Sosedje 
vam 
bodo 

zavidali! 

A to sploh še ni vse. Nudimo 
vam tudi svež planinski zrak. 

Za najbolj zahtevne pa je tu 
rodovitna planinska prst. 

Ančka Podbevšek

Motnik – Člani društva po-
magamo z rokami, z misli-
mi, z duhom in z dejanji. 
Zavedali smo se situacije, v 
kateri smo se naenkrat znašli 
vsi. Ko je začel veljati ukrep o 
obvezni uporabi zaščitnih 
mask za nujne opravke, smo 
se odzvali tudi mi in naša 

zvesta članica Malči Pirc je 
za ta namen prostovoljno za-
šila 450 kosov pralnih 
zaščitnih mask in jih poslala 
krajankam in krajanom. Sre-
ča, da je imela tudi material 
na razpolago kar doma. De-
ležniki so nam zelo hvaležni, 
ker je bila v krizi, ki je nasta-
la, to v Motniku zares nujna 
prva pomoč.

Tudi v Društvu Utrip 
ustvarjamo lepši svet

Krajanom smo razdelili štiristo petdeset kosov 
zaščitnih pralnih mask.

Kamniški sudoku

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_KAM_20_09
NALOGA

2 1 5
6 8 2 9

1 6 3
9 7 8 5

6 3
5 2 6 4
7 8 9

9 6 1 2
4 9

sudoku_TEZJI_KAM_20_09

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_KAM_20_09
NALOGA

215
6829

163
9785

63
5264
789

9612
49

sudoku_TEZJI_KAM_20_09

REŠITEV

234195867
658347219
791862354
419738526
862954731
375216498
527681943
946573182
183429675

sudoku_LAZJI_KAM_20_09
NALOGA

5934
1382

4619
25749

39
79618

9765
4536

6147

sudoku_LAZJI_KAM_20_09

REŠITEV

562913874
913748625
874652193
256871439
481329756
739465218
397286541
148597362
625134987

Rešitev:

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

sudoku_LAZJI_KAM_20_09
NALOGA

5 9 3 4
1 3 8 2

4 6 1 9
2 5 7 4 9

3 9
7 9 6 1 8

9 7 6 5
4 5 3 6

6 1 4 7

sudoku_LAZJI_KAM_20_09

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav je vlada z 
18. aprilom začela s postop-
nim sproščanjem ukrepov 
in dopuščanjem nekaterih 
športnih dejavnosti, na Pla-
ninski zvezi Slovenije (PZS) 
opozarjajo, da se morajo 
planinci še naprej držati od-
lokov pristojnih institucij.
»V planinski organizaciji se 
zavedamo, da je telesna de-
javnost na prostem po-
membna za zdravje posa-
meznika in da je v teh čudo-
vitih pomladnih dneh težko 
ostati doma. Razglasitev epi-
demije v RS še vedno velja 
in obiskovalci gorskega sve-
ta se moramo držati odlokov 
pristojnih institucij. Svetu-
jemo, da se izogibate zahtev-
nih in zelo zahtevnih pla-
ninskih poti, turne smuke 
in nasploh visokogorja in 

bolj tveganih planinskih de-
javnosti,« sporočajo na PZS, 
kjer imajo za planince v 
času epidemije sicer pohval-
ne besede. Priporočil in 
omejitev so se pridno držali, 
zato je bilo posredovanje 
gorskih reševalcev v minu-
lih tednih minimalno.
Omejitve v gorah so potreb-
ne zato, ker se ob upošteva-
nju vseh protokolov inter-
vencijski čas od poziva gor-
skih reševalcev do prihoda 
do ponesrečenca bistveno 
podaljša, tudi če je poškodo-
vani na planinski poti, ki je 
po kategorizaciji označena 

kot lahka planinska pot. Za-
prte do preklica ostajajo tudi 
planinske koče, kjer pa od 4. 
maja že lahko na terasah in 
vrtovih pred kočami strežejo 
hrano in pijačo. Ker v tem 
obdobju markacisti ne delu-
jejo na terenu, so lahko pla-
ninske poti poškodovane.
Tudi v gorah moramo upo-
števati varnostno razdaljo 
1,5 metra, na PZS pa svetu-
jejo, naj imamo s seboj za-
ščitno masko in razkužilo.
In ne pozabite – v visoko-
gorju so še vedno zimske 
razmere, zato ne pozabite 
na zimsko opremo.

Planinske poti odprte, 
koče še ne
Sproščanje preventivnih ukrepov prinaša tudi več svobode za ljubitelje gora, a na Planinski zvezi 
Slovenije svetujejo, da se še naprej izogibate zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, turne 
smuke in nasploh visokogorja in bolj tveganih planinskih dejavnosti.

Kljub pomladnim temperaturam v dolini v visokogorju še 
vladajo zimske razmere. / Foto: Jasna Paladin

Koči na Kamniškem (na sliki) in Kokrskem sedlu sta še zaprti, v nižje ležečih (denimo na 
Veliki planini) pa na terasah že lahko strežejo hrano in pijačo. / Foto: Jasna Paladin
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d.o.o.

Potrebujemo delavce za delo v proizvodnji.

Opis delovnega mesta:
 1.  Delo pri strojih za izdelavo PE FOLIJE 
 2.    Delo pri strojih za izdelavo izdelkov iz PE FOLIJE  –  

VAKUUMIRANJE 

Kandidatu nudimo:
 • dolgoročno ter zanesljivo zaposlitev,
 • redno plačilo in
 • delo za polni delovni čas.

Zaposlitev nudimo za določen čas  3  mesecev, z 
možnostjo  zaposlitve  za nedoločen čas, ob  pričakovanih 
delovnih rezultatih.

Od kandidata pričakujemo:
 • poklicno izobrazbo, 
 • pripravljenost za delo v treh izmenah, 
 • poštenost, urejenost, odgovornost, zanesljivost,
 • pozitiven odnos do dela,
 • natančnost,
 • izoblikovane ročne spretnosti,
 • pripravljenost na izobraževanje,
 • dobro zdravstveno stanje in
 • vozniški izpit kategorije B.

Informacije na tel. 01 830 39 91, vloge pošljite po  
elektronski pošti: m.mali@primaplast.si. Vloge sprejema-
mo do 31. 5. 2020.

PRIMA PLAST, d.o.o., Kamniška cesta 19, 1241 Kamnik

ZAHVALA

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

V 57. letu starosti se je po težki bolezni od nas poslovila 
naša draga žena, mami in babica

Ivanka Osolnik
roj. Lesjak, iz Sovinje Peči

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sode-
lavcem, prijateljem in znancem za prejete telegrame in 
izrečena sožalja.
Zahvala tudi g. župniku Ediju Strouhalu za lepo op-
ravljeno slovo od naše drage Ivanke, kot tudi govornici za 
lepe, ganljive besede slovesa, pogrebni službi Pogrebnik, 
pevcem in trobentaču.

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek ...
(Dante)

V lepem pomladnem dnevu smo 
se za vedno poslovili od naše drage

Marije Drolc
1942–2020, iz Košiš pri Kamniku

Hvala vsem, ki ste našo mamo spremljali v njenih mladih 
letih na kmetiji v Hruševki, na delu v tovarni Titan in med 
pastirji na Veliki planini. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, 
jo spoštovali, ji lajšali težave in bili dobri z njo.
Naj ostane nanjo lep in drag spomin!

Hči Dragica in sin Darko z družinama

ZAHVALA

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

Dne 28. aprila smo se poslovili od našega dragega očeta

Petra Plevela 
iz Kamnika 

1. 8. 1926–23. 4. 2020

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem za izraze sožalja, darova-
no cvetje in sveče. Hvala osebju DSO Kamnik za skrb in 
podporo, ZB Kamnik in Društvu upokojencev Kamnik 
za izkazano čast očetu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

V 76. letu se je poslovila draga 
žena, mami in babica

Marija Šuštar
s Tunjiške Mlake

Zahvaljujemo se sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za sožalja, sveče in darove za svete maše. Pose-
bej pa se zahvaljujemo UKC Ljubljana, patronažni sestri 
Aniti Prevc, dr. Majdi Ambrož, zavodu Pristan, župniku 
Luki Demšarju, praporščaku DU Kamnik, nosačem in 
KS Tunjice. Hvala vsem, ki jo bomo ohranili v prijetnem 
spominu.

Žalujoči vsi njeni

Volčji Potok – V Arboretumu te dni cveti kar okoli štiristo 
različnih sort tulipanov, obiskovalci pa so z glasovanjem za 
mistra tulipanov 2020 izbrali najlepšo. Prepričljivo je zma-
gala sorta flaming crown, ki je nova na tržišču in zato zelo 
zanimiva tako za izkušene vrtnarje kot ljubitelje cvetja. Nje-
na posebnost je, da cvet med cvetenjem spreminja barvo. 
»Ker je ta lastnost zares nekaj posebnega, so mu nadeli ime 
kameleonski tulipan. To sorto lahko nasadite tudi v lonce in 
korita, dobro pa se obnese tudi kot šopek rezanega cvetja,« 
pravijo v Arboretumu. Drugo mesto je pripadlo sorti kyoko 
takahashi, tretje pa sorti matchpoint. J. P.

V Arboretumu izbrali najlepši tulipan

Jasna Paladin

Kamnik – Svetovni dan knji-
ge so ljubitelji branja letos 
praznovali na virtualen način 

in tudi noč knjige, ki zadnja 
leta zaznamuje ta dan po 
vsem svetu, je bila letos prila-
gojena pandemiji. A nekoli-
ko drugače je bilo v mestnem 

jedru Kamnika, kjer so na 
dan in noč knjige opozarjali 
pravljični junaki. »Z njimi 
smo mimoidoče želeli opom-
niti, da so prav pravljični ju-

naki tisti, ki nas spremljajo 
že od otroštva, njih in mnoge 
življenjske resnice pa spoz-
namo prav preko naših naj-
boljših prijateljic, knjig,« 
pravijo v skupini Veron-
KAM, kjer so se projekta loti-
li tudi zato, da s tem razoča-
rani opozorijo, da mesto Ka-
mnik ne premore niti ene 
knjigarne.
Do konca aprila so na knjige 
po mestu tako opozarjali bela 
kača s kronico, obuti maček, 
muca Copatarica, Rdeča kapi-
ca in tudi volk. Vsekakor lepa 
spodbuda za opazovanje 
mestnih ulic in branje pravljic 
ter knjig nasploh.

Pravljični junaki po 
Kamniku
V četrtek, 23. aprila, smo praznovali svetovni dan knjige, obeležitvi tega dne 
pa so se pridružili tudi v skupini VeronKAM.

… na enih od vrat pa muca Copatarica v kvačkani izvedbi.V grmovju se je takole skrival volk iz Rdeče kapice ... 
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik v 
času epidemije sodeluje s 
številnimi organizacijami in 
posamezniki, ki so stopili 
skupaj za pomoč tistim, ki 
jo potrebujejo; predvsem je 
med njimi veliko starejših 
občanov. 

Še vedno je odprt tudi pose-
ben transakcijski račun Ob-
močnega združenja Rdeče-
ga križa Kamnik, kamor 
lahko nakažete denar za po-
moč, in sicer na števil-
ko  TRR: SI56 0231 2001 
1158 889 z obveznim pripi-
som namena: KORONAVI-
RUS 2020.

Pomagajmo pomoči 
potrebnim

Razvoz paketov socialno ogroženim skupinam, med 
katerimi so predvsem starostniki / Foto: Občina Kamnik
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Zahvale
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ZAHVALA

Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti 
nositi v srcu srečnih dni spomine. 
(Dante)

Svojo življenjsko pot je v 86. letu 
starosti sklenil naš dragi

 Ludvik Štupar
 
Zahvaljujemo se za izkazana sožalja. Hvala vsem, ki ste 
ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Smrt ne more nas ločiti, 
le za hip nas loči čas.
Spomini ne morejo oditi,
večno zdaj so živi v nas.

V 71. letu se je po hudi bolezni 
poslovil naš oče, dedi

Mirko Dolinšek
1949–2020, iz Kališa pri Kamniku

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izraze sočutja, podarjene maše, cvetje in sveče. Prav 
tako posebna hvala g. župniku Pavlu Piberniku za lep 
po grebni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na nje
govi zadnji poti.

Žalujoči: sin Primož in hčerka Polona z družinama

ZAHVALA

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni ... 
Ostali so živi spomini. 
Z nami potuješ vse dni ...

V 85. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče,  
stari ata in pradedek

Franc Rus
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečene besede soža
lja. Iskrena hvala dr. Plavc in sestri Emi za vso pomoč, ki 
sta jo nudili pretekla leta. Zahvaljujemo se Petri, Jožici, 
Anki, Emi, Miji in Zavodu Pristan za vso skrb in nego v 
zadnjih letih njegovega življenja. Hvala tudi župniku g. 
Antonu Prijatelju za pogrebni obred in vsem, ki ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žena Mari, sinova Franci in Janez z družinama,  
vnuki in pravnuki

ZAHVALA

Bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostalo je le mesto spomina.

V 91. letu starosti nas je  
zapustila draga mama

Ana Mežnar
roj. Bergant 

iz Godiča, Stahovica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste v trenutkih bolečine izrazili 
svoje sočutje in izrekli spoštovanje do naše mame, daro
vali svete maše, cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi dr. Kovač Mohar, gospodu župniku 
Prijatelju za njegove čuteče besede slovesa, pogrebnemu 
zavodu Vrbančič in vsem, ki ste se poklonili njenemu 
spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
April 2020

ZAHVALA

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin
bo večno ostal. 
(T. Pavček)

Sporočamo žalostno vest, da se je od nas poslovil  
mož, ata, dedek, pradedek 

Anton Homar 
s Tunjiške ceste v Kamniku  

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sodelavcem za podporo in izrečene besede sožalja. 
Hvala tudi osebju travmatološkega oddelka UKC Ljublja
na, g. župniku, g. Marjanu Sitarju za sočutno igranje na 
trobento in podjetju KPK za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost. Hvala vsem, ki ste našega dragega Antona 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

V cvetočo pomlad je,
osvobojena vsega zemeljskega,
razprla svoja krila in odšla ...

naša ljubljena žena, mami, stara 
mama, prababica in sestra

Stanislava - Slavka 
Jazbinšek

1934–2020

Vsem, še posebno sosedom iz Bergantove ulice, se zahva
ljujemo za izrečena sožalja, darovane sveče, za vsako lepo 
misel in prijazen spomin. Posebna zahvala tudi osebju 
Doma starejših občanov v Kamniku, ki so zadnja dva me
seca skrbeli zanjo. Mami, v spominih bomo vedno s tabo.

Vsi njeni

Vidim tvoj obraz, 
še slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan, 
ko sprašujem zaman …
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi, 
v naših srcih za vedno boš ti. 

V 70. letu se je poslovil naš dragi mož, ati, dedi,  
sin, brat in tast

Franc Senožetnik
iz Velikega Hriba

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih tre
nutkih stali ob strani, sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in župniku g. Štolcerju. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Ob smrti našega dragega moža, atija,  
starega ata in prastarega ata

Jožeta Škorjanca
po domače ata Jožeta s Tunjiške ceste v Kamniku

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nam v obdobju globoke 
žalosti nudite oporo! Srčna hvala vam za izrečena sožalja 
ter spomine v povezavi z atom Jožetom! Nam veliko po
menijo in nas držijo pokonci v teh težkih časih.
Ob tej priložnosti naj se za mašni obred in besede spodbu
de zahvalimo gospodu duhovniku ter pevcem za prelepo 
zapete pesmi. Za skrb in spodbudo v času bolezni  se za
hvaljujemo osebnemu zdravniku dr. Logarju in dr. Ander
luhu z onkološke klinike. Posebna zahvala gre sestrama 
Tini in Marini in ostalim sorodnikom, sodelavcem, prija
teljem in sosedom, ki ste se od njega poslovili in ga boste 
z ljubeznijo v srcih nosili v svojih spominih in zgodbah.

Žena Marija (Mara), sinova Janez in Gregor  
ter hčeri Nataša in Mirjam z družinami

Ati, pogrešali te bomo neskončno!

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA  z geslom: ČAS JE 
ZA KNJIGE, ki je bila objavljena v KAMNIČANKI 3. aprila 2020, 
so: 1. nagrado, bon trgovine Baldrijan iz Kranja v vrednosti 20 
EUR, prejme Miro Sanabor iz Kamnika; 2. in 3. nagrado, knjigo 
Melanda, pa prejmeta Matejka Jenc iz Kamnika in Sabina 
Spruk iz Stahovice. Nagrajencem čestitamo!

JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik



peljeta prostovoljca Samo in 
Darko.
Še en kuhar je pokazal svojo 
dobrodelno plat. Janez Bra-
tovž je pripravil obrok za 
kamniške policiste.
Na občini in Občinskem šta-
bu Civilne zaščite so se do 
sedaj razveselili več kot dvaj-
setih donacij zaščitne opre-
me kamniških podjetij, in 
sicer so darovali: Vrtec Anto-
na Medveda Kamnik, Qlan-
dia Kamnik, Dom-Titan, 
Lins klub Kamnik, Avtoličar-
stvo Papež, VBcustoms, Ag-
romilk, Prima plast, BMC … 
Eden večjih donatorjev je 
Svilanit Svila, ki je podaril 10 
tisoč kirurških mask. Podje-
tje Zarja Elektronika je poda-
rilo dvajset tabličnih računal-
nikov Domu starejših obča-
nov Kamnik. Območnemu 

združenju Rdečega križa 
Kamnik je podjetje Mercator 
podarilo simbolična darila za 
kamniške prostovoljce.
Skupaj so stopili tudi občinski 
svetniki. V nekaterih svetni-
š k i h  s k u p i -
nah  (LTS,  NSi,  LSU, LDP, 
SLS in SDS) so prisluhnili po-
budi Toneta Smolnikarja in za 
socialno šibke zbrali  5480 
evrov,  ki so jih nakazali Ob-

močnemu združenju Rdečega 
križa Kamnik  ter  Župnijski 
karitas Kamnik. Člani Lokal-
nega odbora LMŠ Kamnik v 
svoji pisarni na Duplici omo-
gočajo brezplačno tiskanje uč-
nega gradiva za potrebe izo-
braževanja. Stranka LDP je 
socialno ogroženim podarila 
dva tisoč evrov. Na različne na-
čine te dni pomagajo tudi čla-
ni stranke Desus.
Prostovoljci Anine zvezdice 
Kamnik so Občinskemu šta-
bu Civilne zaščite predali kar 
štirideset paketov hrane z 
daljšim rokom uporabe, ki 
so jih na podlagi seznama 
Centra za socialno delo Osre-
dnja Slovenija – Vzhod, Eno-
ta Kamnik, Zavoda Oreli, 
Društva upokojencev Ka-
mnik ter občine razdelili so-
cialno ogroženim.

16 petek, 8. maja 2020
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Glasbena šola Kamnik
Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko leto 2020/2021 

za naslednje inštrumente: violina, violončelo, trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, 
klavir, orgle, kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, diatonična 

harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet.

K vpisu vabimo otroke od 7. leta starosti dalje. Za vpis bo treba opraviti sprejemni 
preizkus, ki ga bomo izvedli v mesecu juniju. 

 O datumu preizkusa boste obveščeni po pošti in e-pošti. 

K vpisu v program petje vabimo učence od 15. leta starosti dalje oz. tiste, pri katerih 
 je mutacija glasu že zaključena. 

Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna 
pripravnica bo potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker ti programi nimajo 
sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena vzgoja vpisujemo otroke, 

stare 5 let, v programa glasbena in plesna pripravnica pa otroke, stare 6 let, oz. tiste, 
ki se v šolskem letu 2020/2021 vpisujejo v prvi razred osnovne šole. 

Na sprejemni preizkus se lahko prijavite na spletni strani šole  
http://www.gskamnik.si/ ali na spletni povezavi https://www.eglasbenasola.si/

applications_api/application/47

http://www.gskamnik.si/, zavihek vpis ali na spletni povezavi  
https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/47.  

Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu gs.kamnik@guest.arnes.si. 
Predstavitve programov bomo letos izvedli na naši spletni strani.

VESELIMO SE VAŠEGA VPISA!

Jasna Paladin

Kamnik – Prostora za opis 
vseh dobrodelnih akcij in 
solidarnih posameznikov 
žal ni dovolj, zato jih pred-
stavljamo le nekaj, z name-

nom, da spodbudijo še koga 
in predvsem, da pomoči pot-
rebnim dokažejo, da časi 
niso le slabi.
Gostinec Primož Repnik iz 
Vrhpolj brezplačno priprav-
lja tople obroke za šolarje in 

otroke, ki so ostali brez edi-
nega toplega obroka hrane, 
ki jim ga je prej nudila šol-
ska prehrana. Nasproti so 
mu stopili tudi Občina Ka-
mnik in nekatera kamniška 
podjetja ter trgovec, kot so 
Jata, Meso Kamnik, Eta in 
Mercator Kamnik. Župan 
Matej Slapar je imenoval ko-
misijo za razdeljevanje 
obrokov socialno ogroženim 
otrokom, ki jo sestavljajo 
člani iz Občine Kamnik, Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, Centra za 
socialno delo Osrednja Slo-
venija – Vzhod, Enota Ka-
mnik, Območnega združe-
nja Rdečega križa Kamnik 
ter predstavnice kamniških 
šol. Trenutno je na sezna-
mu 51 otrok, ki jim obrok na 
dom – vsak dan med ted-
nom med 12. in 13. uro – pri-

Kriza prinaša tudi 
dobre zgodbe
Medtem ko smo v zadnjih tednih priča številnim žalostnim zgodbam, celo 
aferam, povezanim z epidemijo, pa številni dokazujejo, da v težkih  
časih vedno znamo stopiti skupaj.

Obroke, ki jih skuha Primož Repnik, učencem vsak dan 
razvozita prostovoljca Samo in Darko. / Foto: Gorazd Kavčič

V času epidemije so skupaj stopili tudi občinski svetniki. / Foto: Občina Kamnik

Janez Bratovž je takole pogostil kamniške policiste. / Foto: Janez Bratovž

Za dodatne 
informacije v zvezi z 
brezplačnim kosilom 
socialno ogroženih 
otrok je na voljo Katja 
Vegel, tel. 051/374 
207.

ZA TOPLO ZIMO IN POMLAD, 
KURILNO OLJE DOSTAVLJA HUBAT!

DOSTAVA KURILNEGA OLJA  www.hubat.si

 080 22 36

Brezplačen 
prevoz ali 
plačilo na 
obroke


