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sedaj tudi za PREVOZ OSEB
                 na INVALIDSKEM VOZIČKU
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Jasna Paladin

Kamnik – Na Občini Ka-
mnik so vzpostavili posebno 
telefonsko številko za dosta-
vo nujnih življenjskih 

potrebščin (hrane in zdravil) 
starejšim občankam in ob-
čanom, ki živijo sami in so v 
času širjenja novega korona-
virusa še posebej občutljivi. 

Vsi, ki potrebujejo pomoč, 
lahko pokličejo na številko 
051/374-207 (Katja Vegel). 
Na številko lahko pokličete 
od ponedeljka do nedelje 
med 9. in 20. uro. Občanke 

in občane pozivajo k do-
slednemu upoštevanju 
tega, da na telefonsko šte-
vilko kličejo izključno tisti, 
ki to potrebujejo.

Posebna številka za 
občane v stiski

Vsi, ki potrebujejo pomoč, lahko pokličejo na 
številko 051/374-207 (Katja Vegel).

AKTUALNO

Kakšno vodo pijemo
V nedeljo, 22. marca, pra-
znujemo svetovni dan voda. 
Člani Jamarskega kluba Ka-
mnik so v zadnjih treh letih 
na območju velikoplaninske 
planote izvedli več raziskav o 
kakovosti vode. Kakšni so re-
zultati?
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ZANIMIVOSTI

Camino ga ni pustil 
ravnodušnega
Kamničan Jorg Kristijan Pet-
rovič, ki z družino živi v Ko-
mendi, je na predavanju v 
dvorani frančiškanskega sa-
mostana predstavil, kako je 
romal v Kompostelo.
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ZADNJA

Virus okrnil Dobrodelni 
marec
Tradicionalna prireditev čla-
nov Študentskega kluba Ka-
mnik se je začela odlično – z 
rekordnim odzivom pohod-
nikov na sv. Primožu, a nato 
tudi hitro zaključila. Vse pre-
ostale prireditve so morali 
odpovedati.
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Jasna Paladin

Kamnik – Novi koronavirus 
je povsem ustavil javno živ-
ljenje v državi in nič druga-
če ni v občini Kamnik. Četu-
di smo zdravi ali ne občuti-
mo simptomov bolezni CO-
VID-19, ki jo ta virus povzro-
ča, smo lahko prenašalci vi-
rusa, zato je edini učinkovit 
ukrep za preprečitev širjenja 
in varstvo najbolj ranljivih 

skupin, predvsem starejših 
in kroničnih bolnikov, ta, da 
stike z drugimi omejimo 
zgolj na najnujnejše. 
Ker pa se številni priporočil 
in prvotnih ukrepov niso 
držali, je vlada v ponedeljek, 
16. marca, ob polnoči stvari 
pošteno zaostrila.
Prilagojeno tako poslujejo 
tudi ustanove v Kamniku.

Ostanimo doma
Javne ustanove so zaprte, tudi gostilne, saloni in 
nenujne trgovine, javni prevoz je ustavljen, 
odpovedane so tudi vse prireditve in svete maše. 
Širjenje koronavirusa namreč najlažje preprečimo 
tako, da ostajamo doma.
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OBČINSKE NOVICE

Vrtci in šole so zaprti
Od ponedeljka, 16. marca, 
so doma ostali vsi otroci, 
učenci, dijaki in študentje, 
saj so z vladnim odlokom 
vzgojno-izobraževalne insti-
tucije zaradi preprečevanja 
širjenja novega koronaviru-
sa do preklica po vsej državi 
zaprte.
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Jasna Paladin

Kamnik – Bolnikov, ki ima-
jo znake okužbe, zdravstve-
ni delavci ne testirajo več, 
razen tistih, ki potrebujejo 
bolnišnično zdravljenje in 
kritičnih zaposlenih, zato 
natančnega števila obolelih 
zdravstvene institucije ne 
vodijo več, nam pojasni di-
rektor Zdravstvenega doma 
Kamnik (ZD) Sašo Rebolj, 
ki občane opozarja, da so v 
ZD vzpostavili kontroliran 
režim vstopanja. »Vstop je 
možen zgolj s predhodno 
najavo, saj želimo prepreči-
ti, da bi se v čakalnicah na-
bralo preveč ljudi, da bi 
vstopili potencialno okuže-
ni bolniki in okužili ostale 
paciente in osebje. Da se 
bolniki pravilno usmerijo, 
imamo na vratih kontrolo, 
ko zdravstveno osebje vza-
me osnovno anamnezo bol-
nikom, preveri, kje so na-
javljeni, in predvsem, da ne 
vstopijo s potencialno okuž-
bo s koronavirusom. Vse 
paciente z vročino, z  okuž-
bami dihal, obravnavamo 
izključno v kontejnerski 
ambulanti, za katero je prav 
tako potrebna predhodna 
najava po telefonu, in pozi-
vamo občane, naj s takimi 
simptomi ne poskušajo 
vstopiti v zdravstveni dom,« 
opozarja Rebolj.

Vzpostavili so 
KoronaMobi
Kaj naj naredi občan, ki 
sumi, da se je okužil za ko-
ronavirusom? »Predvsem 
mora ostati doma v samo-
izolaciji, in če ima blažje 
težave, je to edini ukrep, ki 
ga potrebuje. Ob hujših te-
žavah, ki bi terjale zdravni-
ški pregled, naj se najavi za 
pregled na naš KoronaMobi 

051/642-922 in ga bo pre-
gledal zdravnik v kontejner-
ju v popolni zaščitni opre-
mi,« pojasni direktor, navo-
dila za bolnike, ki zbolijo za 
kakšno drugo boleznijo in 
bi v normalnih okoliščinah 
obiskali svojega osebnega 
zdravnika, pa so: »Če je od-
rasli pacient Zdravstvenega 
doma Kamnik, naj se dogo-
vori v naši ambulanti, ki 
obravnava kronične in ne-
nalezljive bolezni. Najavi 
naj se na telefon 01/8318-
608. Bolniki, ki niso paci-
enti ZD Kamnik, naj se obr-
nejo na svojega zdravnika 
oz. ustanovo. Za vsa stanja 
otrok našega ZD Kamnik je 
telefonska številka za najavo 
01/8318-628. Pacienti s kro-
ničnimi boleznimi naj svojo 
redno terapijo, elektronski 
bolniški list in naročilnico 
za tehnične pripomočke na-
ročijo od doma preko inter-
neta. Povezavo za to najdejo 
v rumenem kvadratu na 
naši spletni strani www.

zdkamnik.si. Pacienti, ki 
niso vešči interneta, lahko 
terapijo in administracijo 
uredijo tudi po telefonski 
številki 01/8318-628. Ker pa 
je klicev res ogromno, pozi-
vamo paciente, naj v čim 
večji meri uporabljajo inter-
net. Obrazce, ki morajo biti 
še vedno v pisni obliki, lah-
ko prevzamejo na vratih 
zdravstvenega doma. Obča-
ni, ki niso pacienti ZD Ka-
mnik, naj se obrnejo na svo-
jega zdravnika oziroma 
ustanovo, saj ne razpolaga-
mo z njihovo zdravstveno 
dokumentacijo.«

Urgenca deluje običajno
Urgenca deluje kot običaj-
no, s tem da morajo pacienti 
pred obravnavo v urgentni 
ambulanti na vratih pozvo-
niti, pred vstopom pa se jih 
povpraša po težavah. Prosijo 
vse občane, ki menijo, da 
potrebujejo nujno medicin-
sko pomoč in kličejo 112, naj 

osebje opozorijo že po tele-
fonu, če imajo sami ali nji-
hovi svojci okužbo dihal ali 
vročino, ne glede na to, za 
katero stanje kličejo. To in-
formacijo zdravstveni delav-
ci potrebujejo za uporabo 
ustrezne zaščite pri ekipah 
nujne medicinske pomoči.
Tudi patronažna služba de-
luje normalno za vse ba-
biške preglede in opravlja 
vse ostale storitve v obsegu, 
ki so nujne, da ne pride do 
poslabšanja zdravstvenega 
stanja bolnikov.
Pacienti, ki so že imeli ter-
mine, denimo za ginekolo-
ški pregled, pregled pri 
zobozdravniku ali terapijo 
na fizioterapiji, se bodo v 
času po epidemiji morali do-
govoriti za nove termine, saj 
so vse nenujne zdravstvene 
storitve ta hip prestavljene 
za nedoločen čas. Nujna 
zobozdravstvena pomoč je 
organizirana v Ljubljani.

Zdravstveni dom ima 
poseben režim
Do torka, 17. marca, smo imeli v naši občini uradno potrjena dva primera okužbe z novim 
koronavirusom, a okuženih je najverjetneje veliko več. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe med pacienti 
in med zaposlenimi so v Zdravstvenem domu Kamnik vzpostavili kontroliran režim vstopanja.

Vse paciente z vročino in okužbami dihal obravnavajo izključno v kontejnerski ambulanti, 
za katero je prav tako potrebna predhodna najava. / Foto: Jasna Paladin
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Nenujne trgovine so 
zaprte, tudi restavracije 
in lokali
Javne ustanove so svoja vra-
ta povečini zaprle že minuli 
petek, do preklica pa so zdaj 
zaprte tudi vse nenujne tr-
govine, saloni, restavracije 
in lokali. Ali kot je zapisano 
v Odloku o začasni prepove-
di ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošni-
kom v Republiki Sloveniji – 
prepovedana je prodaja bla-
ga in storitev neposredno 
potrošnikom, kamor se uvr-
ščajo nastanitvene, gostin-
ske, velneške, športno-re-
kreacijske, kinematograf-
ske, kulturne, frizerske, 
kozmetične in pedikerske 
storitve pa tudi storitve iger 
na srečo in druge podobne 
dejavnosti.
Odprte ostajajo živilske tr-
govine, lekarne, banke, po-
šte in bencinski servisi, prav 
tako je še naprej dovoljena 
prodaja preko spleta. Iz za-
časne prepovedi so izvzete 
tudi prodajalne z živili 
vključno s prodajo kmetij-
skih pridelkov na kmetiji, 
prodajalne z medicinskimi 
in ortopedskimi pripomoč-
ki, program vrt in kmetij-
stvo v prodajalnah, kmetij-
ske prodajalne, dostavne 
službe, trafike in kioski za 
prodajo časopisov in revij 
ter druge nujne storitve za 
zagotavljanje javne varnosti 
in zdravja. 
Med drugim se bodo lahko 
še naprej izvajale tudi veteri-
narske storitve.
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje je izdal tudi priporo-
čila glede števila potrošni-
kov, ki so glede na kvadratu-
ro lahko naenkrat prisotni v 
posameznem poslovnem 
prostoru.

Avtobusi in vlaki ne 
vozijo, taksiji da
Sprejet je bil tudi vladni Od-
lok o začasni prepovedi in 
omejitvah javnega prevoza 
potnikov v Republiki Slove-
niji. Prepovedane so redne, 

posebne in občasne linije 
avtobusnih prevoznikov, ne 
vozijo niti vlaki, prav tako so 
zaustavili vse žičniške na-
prave, torej tudi nihalka na 
Veliko planino ne vozi. Av-
totaksi prevozi so dovoljeni, 
če voznik taksi vozila pred 
vstopom novega potnika po-
skrbi za ustrezno dezinfek-
cijo delov vozila, ki so redno 
v fizičnem stiku s potnikom.

Kako poslujejo ustanove 
na Kamniškem

Občina Kamnik in Upravna 
enota Kamnik poslujeta 
zgolj na daljavo (več o tem 
na strani 3).
Podjetje Publikus je zača-
sno ukinilo naročanje in 
odvoz kosovnih odpadkov, 
do nadaljnjega je zaprt tudi 
Zbirni center za odpadke 
Suhadole. 
Sobotna tržnica do nadalj-
njega ne bo obratovala. Iz 
podjetja CI&CA sporočajo, 
da do preklica ne bodo op-
ravljali tehničnih pregledov 
in drugih storitev. Zaprti so 
Medobčinski muzej Ka-
mnik (vse enote), Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, 
Dom kulture Kamnik, Mla-
dinski center Kotlovnica, 
TIC Kamnik, vsi športni 
objekti, zunanja športna in 
otroška igrišča, ki jih 
upravlja Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, 
tudi javno stranišče na glav-
ni avtobusni postaji.
Na Centru za socialno delo 
Osrednja Slovenija – vzhod, 
Enota Kamnik, občane pozi-
vajo, naj v prostore centra 
vstopajo le v res nujnih pri-
merih, sicer pa naj pokličejo 
(01 830 32 80) ali pošljejo 
e-pošto, dokumentacijo pa 
oddajo v poštni nabiralnik 
ob vhodnih vratih.
V Domu starejših občanov 
Kamnik velja prepoved vseh 
obiskov. Svoja vrata je zaprl 
tudi Arboretum, prav tako 
ne posluje družba Velika 
planina, kar pomeni, da ni-
halka in dvosedežnica ne 
vozita, prav tako je zaprta 
gostilna Zeleni rob. Zaprte 
so tudi Terme Snovik.

Ostanimo doma
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Vse informacije o koronavirusu, objavljene v 
tokratni številki, so veljale na dan zaključka naše 
redakcije, v torek, 17. marca. 

Jasna Paladin

Kamnik – Nemalo nelagodja 
in tudi strahu je v sredo, 11. 
marca, prinesla vest, da je z 
novim koronavirusom oku-
žena ena od učiteljic na 
Osnovni šoli Frana Albreh-
ta. Kako so na šoli preživeli 
ta dan, smo povprašali rav-
natelja Rafka Laha: »V sre-
do, 11. marca, po prejetem 
jutranjem sporočilu, da je 
delavka šole potrjeno okuže-
na, smo takoj stopili v kon-
takt z epidemiologinjo, v 
smislu, kako naj ravnamo. 
Prav tako sem se takoj pove-
zal z resornim ministr-
stvom. Skladno z do takra-
tnimi navodili NIJZ, resor-
nega ministrstva ter Civilne 
zaščite Občine Kamnik smo 
čakali na navodilo. Posveto-
vanje pristojnih je prineslo 
odločitev, da izvedemo eva-
kuacijo v vseh petih šolskih 
stavbah, torej tudi v štirih 
podružničnih šolah. Prav 
gotovo je bil to eden bolj 
zahtevnih dni v mojem živ-
ljenju. Moral sem zbrati ve-
liko moči in energije, da 
sem ostal zbran, da sem hit-
ro spremljal, povezoval, 
usklajeval. Že zgodaj zjutraj 
sem imenoval krizni tim, 
tudi zaradi tega smo zmogli 
koordinirati in izvesti vse 
potrebno. Novinarji različ-
nih televizijskih in radijskih 
hiš ter časopisov so imeli in-
formacije že zelo zgodaj. Vsi 
so želeli imeti intervjuje … 
Kljub veliki napetosti smo 
ravnali kar se da preudarno, 
umirjeno, to se je zagotovo 
odrazilo tudi v izvedeni eva-
kuaciji, učenci in učitelji so 
mirno zapustili šolsko stav-
bo ter počakali na starše. Po-
sebej zahtevno je bilo dej-
stvo, da smo bili prva šola v 
državi, ki so jo zaprli. Ob tej 
priložnosti bi za korektno 
ravnanje rad pohvalil večino 
naših staršev, vodstva sveta 
staršev, žal pa smo imeli 
tudi nekaj grenkih situacij,« 
nam je povedal Lah, hvale-
žen vsem lokalnim instituci-
jam, predvsem vodstvu Ci-
vilne zaščite Občine Kamnik 
ter vodstvu in zaposlenim 
na Občini Kamnik, kjer so 
jih že pred tem dogodkom 
poučili, kako naj ravnajo, če 
bi do česa takšnega prišlo. 
Prav tako so bili v nepresta-
nem kontaktu z resornim 
ministrom ter direktorjem 
direktorata na resornem mi-
nistrstvu.
Kaj točno se je dogajalo, sta 
na novinarski konferenci 
nekaj ur kasneje pojasnila 
tudi župan Matej Slapar in 
poveljnik občinske Civilne 
zaščite Matjaž Srša, ki sta 
predvsem poudarila, da je 
šlo za usklajeno odločitev 

različnih institucij in da so 
vse izvedli skladno s predvi-
denimi državnimi protokoli, 
ki veljajo v takih primerih.

Šolarji se učijo doma
Vlada je v nedeljo, 15. mar-
ca, sprejela odlok o prepove-
di zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraže-
vanja ter univerzah in sa-
mostojnih zavodih, ki bo 
veljal do preklica z name-
nom preprečevanja širjenja 
nalezljive bolezni covid-19. 
S tem so vse vzgojno-izobra-
ževalne ustanove zaprli, to 
pa ne pomeni, da bodo šo-
larji na počitnicah, saj so v 
šolah organizirali poučeva-
nje na daljavo. 
»Na razredni stopnji so uči-
telji za učence pripravili pre-
prosta navodila za delo po 
predmetih. Načrtovali so de-
javnosti in naloge, ki jih 
bodo učenci lahko čim bolj 
samostojno opravljali in 
tako sledili pouku. Tedenski 

program učenja na daljavo 
so učitelji poslali staršem po 
e-pošti. Podobno je za učen-
ce višjih razredov. Na sple-
tni strani naše šole ima vsak 
razred svojo povezavo z vse-
mi potrebnimi gradivi, do 
katerih lahko učenci nemo-
teno dostopajo. Učenci oz. 
starši se po potrebi lahko 
posvetujejo z učitelji preko 
e-pošte. Pomembno je, da 
učenci ostanejo v izobraže-
valni kondiciji. Starše smo 
tudi obvestili, da bodo izo-
braževalni programi na vo-
ljo tudi na slovenskih televi-
zijskih programih. Zagoto-
vo bo ta način učenja za 
učence kot tudi za starše iz-
ziv, a hkrati priložnost za 
drugačno učenje. Učitelji jih 
bodo vodili in bodo z njimi v 
stiku za vsa morebitna vpra-
šanja, pomoč in povratno 
informacijo v najkrajšem 
možnem času,« učenje na 
daljavo na OŠ Frana Albreh-
ta predstavi Rafko Lah, o 
tem, ali imajo vsi učenci 

možnost za takšno učenje, 
pa: »Tri primere smo uspeš-
no rešili, ostaja pa nam 
samo en učenec, pri kate-
rem starši ne bodo mogli 
dostopati do interneta. V 
tem času proučujemo varno 
možnost za dostavo gradiva 
staršem oz. učencu, npr. v 
poštni nabiralnik.«
Podobno so se dela lotili 
tudi na OŠ Šmartno v Tuhi-
nju. »S takim načinom dela 
želimo ohranjati ustrezno 
izobraževalno kondicijo 
učencev ter dopoldansko ru-
tino. Poleg tega pa bodo 
učenci lažje upoštevali pri-
poročen ukrep o preprečeva-
nju druženja, če bodo za-
posleni s šolskim delom. 
Pripravili smo natančna na-
vodila za učitelje, starše in 
učence ter jim vse posredo-
vali po elektronski pošti. 
Razredniki so tudi zadolže-
ni, da učencem, ki doma ni-
majo možnosti, da bi se uči-
li preko informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije – 
takšnih je na naši šoli 1,6 
odstotka, omogočijo prilago-
jeno različico učenja na da-
ljavo. Dejstvo je, da smo se 
znašli v situaciji, ki je za vse 
nova, stresna in negotova, 
tako za nas, odrasle, prav 
posebno pa tudi za otroke. 
Prav je, da ostanemo mirni, 
da dosledno upoštevamo vse 
ukrepe v zvezi s preprečeva-
njem okužbe in hkrati ne 
pozabimo, da otroci potre-
bujejo o nastali situaciji nji-
hovi starosti primerno razla-
go,« nam je pojasnila ravna-
teljica mag. Darja Krašovec.
Zanimalo nas je tudi, kako 
se na daljavo učijo dijaki Gi-
mnazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra Kamnik in kaj 
nastala situacija pomeni za 
maturo in priprave nanjo, a 
pojasnil s strani vodstva šole 
do zaključka redakcije ni-
smo prejeli.

Vrtci in šole so zaprti
Osnovna šola Frana Albrehta je bila prva šola v Sloveniji, na kateri so pri eni od učiteljic 11. marca 
potrdili okužbo z novim koronavirusom, zato so šolo še isti dan zaprli. Od ponedeljka, 16. marca, pa 
so doma ostali vsi otroci, učenci, dijaki in študentje, saj so z vladnim odlokom vzgojno-izobraževalne 
institucije do preklica ostale zaprte povsod. A ne gre za počitnice, poudarjajo – učenci in dijaki se 
učijo na daljavo.

Evakuacija OŠ Frana Albrehta po potrditvi okužbe s koronavirusom pri eni od zaposlenih 

OŠ Frana Albrehta kot tudi vse podružnice so temeljito 
dezinficirali takoj po zaprtju. / Foto: Matic Maček
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Javni razpisi in javna naročila  
v občini Kamnik

Obveščamo vas, da se bodo vsi javni razpisi v občini, ki so se 
že zaključili z oddajo vlog, reševali v skladu z operativnimi 
zmožnostmi. Roki oddaje ponudb za aktualna javna naročila, 
objavljena na Portalu javnih naročil, za zdaj ostanejo nespre-
menjeni. Za vse aktualne razpise, objavljene tudi na uradni 
spletni strani Občine Kamnik https://www.kamnik.si/  
javna-narocila-in-razpisi, pa se rok oddaje vlog podaljšuje do 
ponedeljka, 4. maja. 

Vloge lahko oddate le po pošti. V primeru morebitnih spre-
memb vas bomo o tem obvestili na uradni spletni strani Obči-
ne Kamnik www.kamnik.si in na Portalu javnih naročil.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Komunalno pod-
jetje Kamnik občane obveš-
ča, da bodo v času epidemije 
koronavirusa na vseh pod-
ročjih izvajanja gospodar-
skih javnih služb izvajali  le 
nujna vzdrževalna dela in 
naloge, ki bodo potrebne v 
nastalih kriznih razmerah.
V času uradnih ur so doseg-
ljivi na telefonski številki: 
01/8391-731 in info@kpk-ka-

mnik.si. V nujnih primerih 
pokličite telefonske številke 
njihovih dežurnih služb, in 
sicer: oskrba s pitno vodo 
(okvare na vodovodnem 
omrežju) – 041/616-087, od-
vajanje odpadnih voda (pre-
polne greznice) – 041/326-
256 in pogrebna služba 
(prevzem pokojnikov in spre-
jem svojcev) – 041/625-524.
Več navodil in informacij 
najdete na spletni strani Ko-
munalnega podjetja Kamnik.

Koronavirus in 
gospodarske javne službe

Jasna Paladin

Kamnik – Občina in Uprav-
na enota Kamnik sta poslo-
vanje za občane spremenili 
že v petek, 13. marca. Oseb-
ni obisk pri uradnikih ni več 
mogoč, razen v res nujnih 
zadevah po predhodnem do-
govoru.
Občina Kamnik posluje le po 
elektronski pošti obcina@
kamnik.si. Splošne informa-
cije lahko dobite na številki 

01/8318-140, vsak delovni 
dan med 8. in 12. uro. 
Tudi Upravna enota Ka-
mnik deluje zgolj za nujne 
zadeve po elektronski pošti 
ue.kamnik@gov.si in na 
naslednjih telefonskih šte-
vilkah: 01/8318-178 in 
01/8318-177 (splošne infor-
macije), 01/8318-186 (po-
dročje tujcev), 01/8318-174 
(področje prometa) in 
01/8318-188 (osebne iz-
kaznice, potni listi).

Poslovanje Občine in 
Upravne enote Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
pripravila letak z vsemi naj-
pomembnejšimi informaci-
jami v zvezi s koronaviru-
som ter kontaktnimi števil-
kami ustanov, ki bi jih obča-
ni utegnili potrebovati tudi v 
tem obdobju. Vse aktualne 
informacije so dnevno obja-
vljene tudi na občinski sple-
tni strani. Prostovoljci, ki 
delujejo v okviru Občinske-
ga štaba Civilne zaščite, 
bodo nosili posebne majice, 
tako da jih boste občanke in 
občani lahko prepoznali.
Občina Kamnik je vsem in-
terventnim službam (Polici-
ja, Zdravstveni dom dr. Juli-
ja Polca Kamnik, gasilci, 
gorski reševalci in komunal-
ne službe) že pred dvema 

tednoma razdelila ustrezno 
zaščitno opremo glede na 
njihove potrebe. Razdeljenih 
je bilo 1500 zaščitnih mask, 
dva tisoč kosov rokavic, 150 
kosov zaščitnih očal, 320 ko-
sov zaščitnih kombinezonov 
in 45 litrov razkužila.
Še pred ukrepom o zaprtju 
nenujnih trgovin so vsem 
javnim zavodom, krajevnim 
skupnostim v občini Ka-
mnik, Gasilski zvezi Ka-
mnik, večjim trgovskim 
centrom in trgovinam, ben-
cinskim servisom, upravni-
kom stanovanjskih stavb ter 
drugim ustanovam, kjer se 
zbira večje število ljudi, raz-
delili tako imenovane ikono-
grafike, o tem kaj je SARS-
-CoV-2 (COVID-19) in pla-
kate o priporočeni razdalji 
med osebami.

Delavci  Komunalnega 
podjetja Kamnik, ki je po-
godbeno podjetje Občin-
skega štaba Civilne zašči-
te, je v preteklih dneh že 

izvedlo dezinfekcijo avto-
busnih in železniških po-
stajališč, zunanjih igrišč 
in igral ter drugih javnih 
površin.

Usklajeno za varnost občanov
Preventivne aktivnosti proti širjenju koronavirusa v občini potekajo že od sredine februarja. Občina 
sodeluje z Občinskim štabom Civilne zaščite, Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik in 
drugimi institucijami pa tudi prostovoljci, ki jih je iz dneva v dan več.

Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Matjaž Srša in 
župan Matej Slapar o aktivnostih redno obveščata javnost. 

Fo
to

: J
as

n
a 

Pa
la

d
in

Pomembne telefonske 
številke
Če morate v teh dneh obi-
skati Zdravstveni dom Ka-
mnik, glede na svoje težave 
pred obiskom obvezno pok-
ličite na naslednje številke:
– ambulanta za kronične bo-
lezni in stanja, ki jih ne 
povzročajo okužbe dihal 
(01/8318-608), 
– ambulanta za otroke za 
vsa zdravstvena stanja 
(01/8318-631),
– ambulanta za vročinska 
stanja in okužbe dihal v Ko-
ronatejnerju (051/642-922 
od 7. do 19. ure),
– administrativna ambulan-
ta: obrazce za odrasle (re-
cepte, napotnice, bolniške 
dopuste, pripomočke) naro-
čajte od doma preko inter-

neta ali na telefon 01/8318-
628; prevzamete jih pri vho-
du v ZD Kamnik,
– ginekološka ambulanta 
(za nujna ginekološka stanja 
in nosečnice – 01/8318-
740).
Za splošne informacije o 
okužbah s koronavirusom 
kličite zgolj 080/1404.

Pazite nase in na druge
»Najbolj pomembno v 
zdajšnjem času je, da v naj-
večji možni meri poskrbi-
mo, da ne širimo okužbe. 
Ostanimo doma, po oprav-
kih se odpravimo le, če je 
res nujno, enako velja za 
obisk zdravstvenega doma. 
Tudi pri nujnih opravkih se 
izogibajmo prostorom, kjer 
je veliko ljudi, pri stiku z 
drugimi ljudmi pa vzdržuje-
mo varnostno razdaljo. 

Umivanje rok je pomembno 
kot še nikoli doslej. Kot v 
vseh kriznih časih, bo pot-
rebnega veliko potrpljenja, 
zaupanja v ustanove, sodelo-
vanja in solidarnosti, ampak 
vse krize minejo in tudi po 

tej se bo življenje vrnilo v 
običajne tirnice. Vmes pa je 
nujno treba upoštevati navo-
dila uradnih ustanov in čas, 
ko ste doma, izkoristiti za 
počitek in svojo družino,« še 
svetuje Sašo Rebolj.

Zdravstveni dom ima 
poseben režim
31. stran

Vstop v kamniški zdravstveni dom je možen zgolj po 
predhodni najavi. / Foto: Jasna Paladin

»Naš največji sovražnik ni 
virus, ampak strah, govorice 
in stigma. Naše najmočnej-
še orožje pa so dejstva, ra-
zum in solidarnost,« je dejal 
vodja Svetovne zdravstvene 
organizacije Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. 
V teh dneh smo priča doga-
janju, o katerem si nismo 
mislili, da bo doletelo našo 
državo in našo lokalno skup-
nost. A skupaj zmoremo! V 
teh težkih časih skupaj z 
Občinskim štabom Civilne 
zaščite delamo vse, kar je 
potrebno za ohranitev vaše-
ga zdravja.
Naj se na tem mestu sprva 
zahvalim vsem tistim nepo-
grešljivim in srčnim ljudem, 
ki delate v zdravstvu, policiji, 
civilni zaščiti, gasilstvu ter v 
vseh službah zaščite in reše-
vanja, sektorju energetike, 
prometa, prehrane, preskrbe 
s pitno vodo, financ, varova-
nja okolja ter informacijsko-
-komunikacijskih omrežij in 
sistemov. Brez vas bi se naš 
sistem zlomil. Potrebujemo 
vas zdrave, zato apeliram na 
delodajalce, da zaščitite svoje 
zaposlene, ki jih v teh časih 
najbolj potrebujemo. Neu-
morno delajo. Zahvala velja 
vsem lastnikom lokalov, ki 
ste prenehali poslovati v ob-
čini Kamnik in s tem prispe-
vali k ohranjanju zdravja ob-
čank in občanov. Ravnali ste 
odgovorno in verjamem, da 
vam ne bo lahko, tudi in 
predvsem iz finančnega vidi-
ka, a zagotovo bo prišel čas, 
ko bodo vaši lokali spet pol-
ni. Verjamem v ukrepanje 
državnih institucij, ki bodo 
poskrbeli za blažitev posledic 
izpada vašega dohodka. 
Na Občini Kamnik smo 
poskrbeli, da boste tudi tisti 
starejši, osamljeni občani 
in občanke, ki ste v stiski, 
in tisti, ki ste oboleli in ni-
mate nikogar (sosedov, pri-
jateljev …), ki bi vam priskr-
bel nujne življenjske 
potrebščine (hrana, zdravila 
in podobno), prejeli pomoč. 
K sodelovanju vabim zdra-
ve občanke in občane, ki ste 

pripravljeni kakorkoli po-
magati, da se pridružite eki-
pi prostovoljcev. Za tiste 
občanke in občane, ki pot-
rebujete nujno varstvo ot-
rok (zaposleni v zdravstve-
nih domovih, domovih za 
starejše, zavodih za varo-
vance s posebnimi potreba-
mi, delavci v energetiki in 
komunikacijskih podjetjih, 
komunalnih in servisnih 
službah, operativci v policiji 
in vojski, gasilci in drugi 
pripadniki sil za zaščito in 
reševanje), pa smo s prosto-
voljci zagotovili varstvo va-
ših otrok (na domu). Doda-
tne informacije so vam na 
voljo na telefonski številki 
051/374-207 (Katja Vegel – 
Občina Kamnik). 
Dejstvo, da je neka oseba 
drugega porekla, in dejstvo, 
da mora nekdo veliko služ-
beno potovati, še ne pome-
ni, da je okužen. Ne predaj-
mo se lažnim novicam in 
govoricam ljudi, ki se bodo 
iz bolnišnic vrnili domov. 
Ne stigmatizirajmo, ampak 
jih sprejmimo nazaj v svojo 
lokalno skupnost, ob upo-
števanju vseh priporočil pri-
stojnih institucij. Kajti nihče 
ne ve, kaj nam prinaša pri-
hodnost, kaj hitro se lahko 
zgodi, da bomo nekoč potre-
bovali njihovo pomoč ali pa 
le prijazno besedo. 
Vse občanke in občane pa 
prosim, ne hodite po nepo-
trebnem naokoli, premišlje-
no pojdite v trgovino brez 
spremstva otrok ali starej-
ših, saj tudi s tem prispevate 
k zdravju nas vseh. Premiš-
ljeno hodite tudi v naravo in 
držite se jasnih navodil, ki 
nam jih dajejo številni okoli 
nas. 
Združimo moči in ravnaj-
mo odgovorno ter to dokaži-
mo z dejanji. 

Vaš župan Matej Slapar

#OSTANIMO DOMA. 
SKUPAJ BOMO ZMOGLI. 
SOLIDARNOST, POMOČ 
IN POZITIVNO RAZMIŠ-
LJANJE.

Spoštovane  
občanke,  
spoštovani občani
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Jože Korošec,  
svetnik SLS

Približujem se sredini dela v 
svojem tretjem mandatu v 
občinskem svetu in tudi obči-
na Kamnik se ni mogla ub-
raniti pred koronavirusom, 
ki je trenutno največja skrb 
prebivalstva na svetu. Zato 
je še toliko bolj pomembno, 
da se vse tri najpomembnejše 
gospodarske panoge, kot so 
turizem, kmetijstvo in podje-
tništvo na podeželju, ohrani-
jo in čim bolje prebrodijo to 
krizo. 
Ker je občina Kamnik soraz-
merno velika in razvejana, 
hkrati pa lepa in zelena, je po-
membno, da jo tako tudi ohra-
nimo. Za obstanek in razvoj 
panog je pomembno, da obči-
na čim bolje zagotavlja infra-
strukturo na podeželju.  
Preko določenih razpisov lah-
ko v okviru svojih finančnih 
zmožnosti pomaga pri posa-
meznih ukrepih. V teh časih 
bi še kako prav prišla lokalna 
samooskrba, ki žal še vedno ni 
tako razvita, kot pri naših se-
vernih sosedih. 
V občini še vedno vztraja oko-
li sedemsto kmetij, večina hri-
bovskih ali gorskih, in prav te 
kmetije so ogledalo krajine in 
jim bo treba posvečati več po-
zornosti. V dolini posejane 
njive, v hribih pokošeni trav-
niki in urejeni pašniki so naj-
boljša promocija za občino. 

Živimo v času, ko nas podneb-
ne spremembe in naravne ka-
tastrofe silijo k ukrepanju. Vse 
pogostejši ekstremni pojavi, kot 
so suša, poplave, toča, pozeba, 
prizadenejo do te mere, da 
kmet razmišlja, ali se sploh še 
splača tekmovati z naravo. 
Prihodnja finančna perspekti-
va EU bo verjetno zelo okrnje-
na, zato bo naloga lokalne 
skupnosti za ohranitev in po-
seljenost krajine še toliko večja. 
Turizem je najbolj rastoča pa-
noga in občina Kamnik ima 
tudi nekaj svojih biserov, na 
katere je lahko ponosna. 
Z izgradnjo turistične infra-
strukture bo občina še bolj va-
bljiva za turiste, hkrati pa 
moramo paziti na okolje in 
podobo krajine, da ne prihaja 
do preobremenjenosti. 
V občinskem svetu se bom še 
naprej zavzemal za razvoj ob-
čine, za razumske odločitve, 
ki bodo občanom prinesle bolj-
še in prijaznejše bivanje.

Mnenje občinskega svetnika

Obdelano podeželje 
je ogledalo občine

Karmen Kaplja, 
svetnica LSU

Strategija razvoja na področju 
mladih v občini Kamnik je 
bila napisala za obdobje 
2014–2018. Od leta 2018 dalje 
pa je občina brez jasne vizije 
na področju mladih, kljub pri-
zadevanjem Mladinskega sve-
ta Kamnik. V strategiji iz leta 
2014 je poudarjen pomen Mla-
dinskega centra Kotlovnica. 
Citiram: »Zavedajoč se ključ-
ne vloge mladinskih organiza-
cij, na lokalni ravni, sledimo 
prizadevanjem za spodbuja-
nje njihove dejavnosti, vključ-
no za zagotavljanje ustreznih 
pogojev in sredstev za njihovo 
delovanje – prostorskih in fi-
nančnih.« Mladinski svet in 
Mladinski center Kotlovnica 
že vrsto let opozarjata na nep-
rimerne prostore mladinskega 
centra in prenizka finančna 
sredstva. V zadnjih letih se je 
najemnina za prostore mla-
dinskega centra povišala, 
sredstva s strani občine ostaja-
jo nespremenjena. Prostori 
mladinskega centra pa so med 
drugim slabo ohranjeni, vlažni 
in premajhni za izvedbo kom-
pleksnejših dogodkov organiza-
torjev. Kljub naštetim težavam 
pa se zaradi srčnosti, volje in 
ogromno prostovoljnega dela 
odgovornih oseb Mladinskega 
centra Kotlovnica vsako leto 
vrstijo številni brezplačni do-
godki, kot so delavnice, koncerti 
in uprizoritveni večeri, preda-
vanja, razstave, festivali in 
družabni večeri. 
To pa nas pripelje do nasled-
nje problematike, in sicer jav-
nega prevoza v naši občini. 
Večine dogodkov v Kamniku 
se lahko udeležijo le mladi, ki 
živijo v mestu Kamnik, saj so 

mladi, ki živijo izven mesta, 
odvisni od prevoza staršev, 
prijateljev in ne nazadnje 
lastnega prevoza, zaradi okr-
njenih voznih redov javnega 
prevoza. Občina Kamnik po 
eni strani gradi polnilne posta-
je in kupuje električna kolesa, 
na drugi strani pa so mladi, ki 
ne živijo v mestu, primorani k 
nakupu svojega avtomobila 
oz. so odvisni od prevoza ne-
koga drugega. Seveda podpi-
ram postaje in izposojo elek-
tričnih koles, vendar pa bo 
treba poiskati alternativo tudi 
za mlade, ki ne živijo v mestu. 
Število osebnih avtomobilov se 
je v občini Kamnik v zadnjih 
desetih letih povečalo za prib-
ližno tisoč. Še boljši praktični 
kazalnik pa je zasedenost par-
kirišča pri Zdravstvenem 
domu Kamnik v dopoldan-
skem času. Ne dvomim, da se 
mladi zavedajo zelene politike 
in problematike toplogrednih 
plinov, vendar pa so zaradi 
slabega posluha občine in sla-
bega javnega prevoza primo-
rani uporabljati lastna prevo-
zna sredstva. V Listi Sandija 
Uršiča bomo še naprej glas 
mladih, prizadevali si bomo 
za reševanje njihove proble-
matike in vzpostavitev kvalite-
tnega javnega prevoza.

Mnenje občinske svetnice

Problematika 
mladih v občini

Društva v naši občini igrajo zelo 
veliko vlogo. Za varnost skrbi 13 
gasilskih društev, povezanih v Ga-
silsko zvezo Kamnik, ta bo iz ob-
činskega proračuna letos prejela 
370.000 evrov, in društvo GRS 
Kamnik. Gospodarstvo pokrivajo 
kmetijska in turistična društva, 
prosti čas pa športna, ljubitelj-
skokulturna, mladinska, študent-
ska in društva upokojencev. V 
občinskem proračunu je letos za 
transferje nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam na voljo 
1.074.716 evrov. Tako občina 
spodbuja neformalno izobraževa-
nje, kakovos tno preživljanje pro-

stega časa, programe za prepre-
čevanje uživanja drog, strpnost in 
ustvarjalnost, dostopnost javnih 
kulturnih dobrin, zdrav življenjski 
slog, inovativnost, medgeneracij-
sko sodelovanje in prostovoljstvo. 
Sredstva se delijo na javnih razpi-
sih, da bi bila podeljena transpa-
rentno in pravično. Razpisi so bili 
objavljeni februarja. Društva, ki 
kandidirajo, morajo biti v skladu z 
Zakonom o društvih registrirana 
za izvajanje dejavnosti s svojega 
področja, imeti sedež na obmo-
čju občine, urejeno evidenco o 
članstvu, plačani članarini, porav-
nane vse davke in druge zakon-
ske ter poslovne obveznosti, pre-
dložiti letna poročila za preteklo 
koledarsko leto in dejavnost op-
ravljati nepridobitno.
Prejemniki pomoči oz. sofinanci-
ranja dejavnosti bodo obveščeni 
maja. Njihovo delovanje pa nas 
povezuje vse leto.

Ivanka Učakar,
občinska svetnica NSi Kamnik
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Društva povezujejo na vseh 
področjih

Problem s pomanjkanjem parki-
rišč je v Kamniku pereč, o če-
mer je že večkrat tekla beseda 
tudi v občinskem svetu. Občani 
se s težavo srečujejo, ko obišče-
jo  zdravstveni dom, lekarno, po-
što ali banko. Največja težava je 
seveda v mestnem jedru in v blo-
kovskih naseljih. V primeru 
zdrav stvenega doma je bilo pre-
dlaganih že nekaj rešitev (ga-
ražna hiša s pomočjo zasebnih 
investitorjev, ureditev obstoječe-
ga parkirišča …), vendar se vse 
ideje ustavijo zaradi denarja. Tre-
nutno parkirišče bi bilo mogoče 
brez pretiranih stroškov urediti in 
opremiti z zapornico. Pri tem pa 
bi bilo treba vzpostaviti sistem, ki 

bi omogočal, da bi občani, ki bi 
prišli v zdravstveni dom, lahko 
uporabljali parkirišče brezplač-
no. Glede urejanja parkirnih 
mest mora občina pristopiti k re-
ševanju problema sistematično 
in za vsako naselje posebej poi-
skati najboljšo rešitev. Sama 
sem tako za Klavčičevo ulico 
občinski upravi že v prejšnjem 
mandatu predlagala nekaj reši-
tev, s katerimi bi pridobili nekaj 
novih parkirnih mest, vendar pro-
blem ostaja nerešen. Na Klavči-
čevi ulici so bila parkirišča zaradi 
prometne varnosti zarisana na 
novo, vendar pa so s tem stano-
valci izgubili 25 parkirnih mest, ki 
jih nujno potrebujejo. Menim, da 
bi Občina Kamnik z malo sred-
stvi in v kratkem času lahko stori-
la veliko za reševanje težav s 
parkirišči. Veliko je govora o traj-
nostnih prometnih rešitvah, ven-
dar je realno dejstvo, da je avto 
še vedno glavno prevozno 
sredstvo za večino prebivalstva. 

Žaklina Zdravkovič

Problem parkirišč v Kamniku
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Jasna Paladin

Moravče – Člani Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Motnik so ob nedavnem 
dnevu Civilne zaščite na 
regijski slovesnosti v Mo-
ravčah prejeli visoko pri-
znanje – zlati znak Civilne 
zaščite, in sicer za 120-le-

tnico PGD Motnik, ki jo 
praznujejo letos. Priznanje 
sta jim podelili Olga An-
drejek in vodja ljubljanske 
izpostave Uprave RS za 
zaščito in reševanje Elza 
Majcen, v imenu društva 
pa sta ga prevzela Marjan 
Semprimožnik in Urška 
Cerar Orehovec.

Visoko priznanje za 
motniške gasilce

Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Matjaž Srša, 
Urška Cerar Orehovec, Olga Andrejek, Elza Majcen in 
Marjan Semprimožnik / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Javni zavod 
Mestne lekarne sporoča, da 
je s 13. marcem začela ve-
ljati Odredba o omejitvi iz-
daje zdravil za uporabo v 
humani medicini pri izva-
jalcih lekarniške dejavno-
sti, ki prinaša omejitve pri 
izdaji zdravil. Farmacevti 
tako lahko zdravilo na re-

cept izdajo le v količini, ki 
ustreza zdravljenju bolnika 
za obdobje enega meseca, 
zdravilo brez recepta pa v 
količini enega pakiranja na 
osebo. 
S ponedeljkom, 16. marca, 
so zaprli Lekarno Novi trg v 
Zdravstvenem domu dr. Ju-
lija Polca Kamnik, Lekarna 
Šutna in Lekarna Duplica pa 
poslujeta nemoteno. 

Lekarna v zdravstvenem 
domu je zaprta

Razmere v zvezi z novim koronavirusom se 
spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro, 
prav tako tudi s tem povezani ukrepi na 
državni in lokalni ravni, zato so vse aktualne 
novice v občini objavljene na uradni spletni 
strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Za občane zagotavljamo  
psihosocialno pomoč  
Občinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno 
delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, občankam 
in občanom zagotovil psihosocialno pomoč, ki obsega:

      razbremenile pogovore,
      svetovanje,
      krepitev moči,
      opolnomočenje,
      zagovorništvo,
       pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne  

izključenosti in podobno.

V okviru prve socialne pomoči nudimo informacije o obli-
kah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih 
organizacijah, kot so pomoč starim, materialne pomoči, in-
formacije o pomoči ljudem v stiski.

Psihosocialno pomoč izvajamo v teh kriznih razmerah po 
telefonu, občani nas lahko pokličejo v poslovnem času v 
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. 
do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko 
številko 01/830-32-80 ali pišejo na elektronski naslov:  
gpcsd.kamni@gov.si.
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OBRATOVANJE V ČASU KORONAVIRUSA
Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo v času epidemije koronavirusa izvajali redne odvoze odpadkov 

v skladu s koledarjem odvozov odpadkov. Z namenom preventive in preprečevanja širjenja koronavirusa pa 

smo uvedli naslednje nujne ukrepe in omejitve obratovanja.  

1. Vse uporabnike naših storitev in poslovne partnerje prosimo, da stiki s podjetjem potekajo le po telefonu,  

elektronski pošti ali redni pošti:

UPRAVA OPERATIVNI CENTER KAMNIK

T: 01 / 561-17-10 T: 01 / 7238-242

E: info@publikus.si E: oc.kamnik@publikus.si

Publikus, d. o. o., Vodovodna c. 97, 1000 Ljubljana Publikus, d. o. o., Suhadole 101, 1218 Komenda

2. Do preklica UKINJAMO naročanje in odvoz brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.

3. UKINJAMO izvedbo spomladanske akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

4. Do preklica ZAPIRAMO Zbirni center Suhadole.

 Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Jasna Paladin

Kamnik – Katoliška cerkev 
je prek Slovenske škofovske 
konference sporočila, da so 
v izogib širjenju covid-19 in 
za ohranjanje zdravja prebi-
valstva do nadaljnjega od-
povedane vse svete maše, 
podeljevanje zakramentov, 
zakramentalov, ljudske po-
božnosti, župnijska prazno-
vanja in drugi dogodki ter 
vsa srečanja. Dovoljeni niso 
niti križevi poti ter druge 
oblike pobožnosti na pros-
tem. Verniki naj odsotnost 
od svetega bogoslužja nado-
mestijo z molitvijo, pos-
tom, dobrimi deli, prebira-
njem Božje besede, spre-
mljanjem svete maše po 
radiu, TV oziroma spletu 
ter s prejemom duhovnega 
obhajila. Župnijske pisarne 
so zaprte, zato se na župni-
ke v izjemnih primerih 
(pogrebi, stiska …) obrnite 
izključno po telefonu ali 
elektronski pošti. 

Kako se ukrepi izvajajo v 
praksi, smo povprašali 
kamniškega župnika Luko 
Demšarja.

Kako so se verniki v vaši žu-
pniji odzvali na ta ukrep?
Mislim, da velika večina ver-
nikov za zdaj kar dobro, saj 
se zavedajo resnosti širjenja 
virusa, nekateri posamezni-
ki pa kljub temu še ne. Tudi 
njim bo v teh dneh treba 
razložiti resnost položaja in 
predvsem, da morajo ostati 
doma.

Opažate kakšno stisko pri 
posameznikih v zvezi s tem 
in kako jim pomagate?
Glede na to, da jih spodbu-
jam k več molitve, medse-
bojnega pogovora, so za zdaj 
pomirjeni in hvaležni, da 
jim vsake toliko časa name-
nim kakšno objavo na sple-
tnih omrežjih, po elektron-
skih sporočilih … V pomoč 
je lahko telefonska številka 
(051 209 328) in elektronski 

naslov, kamor se lahko obr-
nejo po takšno in drugačno 
pomoč. Vzpostavili smo 
tudi povezavo med občino, 
civilno zaščito in Župnijsko 
karitas, da bomo lažje prišli 
do vseh pomoči potrebnih. 

Šolski pouk poteka doma, 
kako pa je z veroukom? 
Veroučnih ur do nadaljnje-
ga ne bo. Velika verjetnost je 
tudi, da letos ne bomo sku-
paj v domači cerkvi obhajali 
velikonočnih praznikov. 
Vsako nedeljo pošljemo iz 
župnije staršem sporočilo s 
pripravljenim branjem in 
nalogami za obhajanje ne-
delje doma. V gradivu so 
tudi naloge, ki jih ne bomo 
preverjali, ampak so dane 
kot spodbuda. Vmes je tudi 
kakšna križanka, pobarvan-
ka, za krajšanje časa.

Kako lahko verniki zdaj vse-
eno spremljajo maše?
Ponudbe prenosov svetih 
maš je veliko, na primer 

RTV ali Exodus. Hkrati je 
priložnost, da smo s pomoč-
jo televizije sedaj še bolj po-
vezani s papežem in njego-
vim darovanjem sv. maše za 
ves svet. 

Na kaj še opozarjate verni-
ke in kaj jim sporočate v teh 
časih? 
Da naj dosledno upoštevajo 
napotke stroke in zdravstve-
nih delavcev, ki imajo več 
informacij in nam želijo le 
dobro. Kar se da, ostajajmo 
doma. Sporočam jim, da 
naj zaupajo in več molijo. 
Molitev človeka pomiri in 
navda z upanjem. Če ne 
moremo v svet, je to lahko 
priložnost za našo rast 
navznoter. Svetujem tudi 
več pogovora, in kot se do-
gaja v zadnjih dneh po ok-
nih naših hiš, da sodelujejo 
z glasbo ali prepevanjem. 
Imam občutek, da so se 
ljudje šele v tej situaciji za-
čeli resno zanimati za Boga. 
Ostanimo mirni.

Odpovedali tudi maše
Iz strogih ukrepov v času širjenja novega koronavirusa niso bili izvzeti niti verniki. Maše so do nadaljnjega 
namreč odpovedane, tudi podeljevanje zakramentov in razne oblike pobožnosti na prostem.

Jasna Paladin

Kamnik – Slovenci smo po 
tem, ko je z mesta predse-
dnika vlade odstopil Marjan 
Šarec, v petek, 13. marca, po-
noči dobili novo vlado. Že 
štirinajsto v samostojni Slo-
veniji, že tretjič pa jo bo vo-
dil Janez Janša (SDS). Ta je 
oblikoval koalicijo s stranka-
mi NSi, SMC in DeSUS, 
zato v njej pomembno mes-

to zaseda tudi predsednik 
Nove Slovenije Matej Tonin 
– doma iz Zgornjega Tuhi-
nja. Postal je podpredsednik 
vlade, po prestanem zasliša-
nju pred pristojnim parla-
mentarnim odborom pa 
tudi minister za obrambo.
Iz Kamnika prihaja tudi 
nova ministrica za izobraže-
vanje, znanost in šport iz 
vrst SMC – dr. Simona Ku-
stec Lipicer.

Dva nova ministra 
sta iz Kamnika
V senci koronavirusa smo Slovenci konec 
prejšnjega tedna dobili novo vlado, v kateri pa 
pomembno mesto zasedata tudi Matej Tonin in 
dr. Simona Kustec Lipicer.

Matej Tonin / Foto: Tina Dokl Dr. Simona Kustec Lipicer
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Dr. Rajko Slapnik, 
Jamarski klub Kamnik

Kamnik – Voda je za človeka 
najpomembnejša naravna 
dobrina. Brez veliko besed 
prilagam povzetek raziskav, 
ki jih je izvedel Jamarski 
klub Kamnik v zadnjih treh 
letih na območju velikopla-
ninske planote, ki predstavlja 
povirni del podzemeljskih 
voda, ki se zbirajo v zbiralni-
ku pitne vode Iverje. Iz tega 
zbiralnika se oskrbuje s pi-
tno vodo okrog 30 tisoč pre-
bivalcev kamniške in ko-
mendske občine.
Dobljeni rezultati značilno 
kažejo na prisotnost človeko-
ve dejavnosti na velikopla-
ninski planoti, ki se kaže na 
povečani koncentraciji nitra-
tov, večjem številu bakterij 
Escheria coli in koliformnih 
bakterij v izvirskih vodah na 
in pod planoto. Vrednosti ni-
tratov so od dva- do trikrat 
višje od vrednosti nitratov v 
primerjalnih neonesnaženih 
vodah. Kljub vsemu so te 
vrednosti še vedno nizke v 
primerjavi z nekaterimi pit-
nimi vodami, npr. na Dra-
vskem polju, kjer so vrednos-
ti nitratov tudi vsaj do deset-
krat višje. 
Povsem drugačna slika se 
pokaže, ko pogledamo rezul-
tate mikrobioloških merjenj. 
Bakterije Escherichia coli so 
bile ugotovljene v od 32 od 
50 odvzetih vodnih vzorcev v 
izvirih velikoplaninske pla-
note. Le v izviru pri Ahacu 
na Kališču bakterije Escheri-
chia coli pri dvakratnem 
vzorčevanju nismo našli. V 
vseh ostalih (15) izvirih se po-
javljajo periodično. Pravilo-
ma je njihovo število najvišje 
v poletnih in zgodnjeje-
senskih mesecih, ko je obre-
menitev z odpadnimi voda-
mi na velikoplaninski plano-
ti največja. V izviru Krivčeve 
vode pod Malo planino in iz-
viru Lučnice v Podvolovljeku 
smo ugotovili najvišje vred-
nosti bakterije Escherichia 
coli v vodi. Vrednosti so pre-
segale celo zgornjo mejo (več 
kot 100 CFU/100 ml) meril-
nega območja. Prav v izviru 
Lučnice, ki je pod velikopla-

ninsko planoto po vodnatosti 
tudi najbogatejši, smo tudi 
že v preteklosti ugotavljali, 
da je voda zelo fekalno one-
snažena in absolutno nepri-
merna za pitje. 
Koliformne bakterije niso 
bile ugotovljene le v treh od 
50 odvzetih vodnih vzorcev. 
Po pravilniku o pitni vodi je 
torej vseh 47 vzorcev neskla-
dnih. Kar tretjina med njimi 
ima vrednosti preko 100 
CFU/100 ml. 
Pri skupnem številu mikro-
organizmov pri 37 °C so bile 
13-krat presežene vrednosti 
od zgornje dovoljene vred-
nosti po pravilniku o pitni 
vodi. V šestih primerih je 
bilo število večje od 300 
CFU/ml vode. Pri skupnem 
številu mikroorganizmov pri 
22 °C pa so vrednosti kar 19-
krat presegle zgornjo še do-
voljeno vrednost. V 17 prime-
rih je bilo število večje od 
300 CFU/ml vode. 
Še bolj skrb vzbujajoča je mi-
krobiološka slika analizira-
nih šestih potokov, ki se na-
pajajo z vodo iz nekaterih že 
omenjenih izvirov in se ste-
kajo v Kamniško Bistrico. Po 
Dolskem grabnu priteče Dol-
ski potok, ki je imel v izliv-
nem delu v Kamniško Bistri-
co vedno prisotne bakterije 
in mikroorganizme, katerih 
vrednosti so bile nad dovolje-
nimi. Še nekoliko bolj one-
snaženo vodo smo zaznali v 
izlivnem delu potoka Kopi-
šnica. Pod Šimnovcem se 
zbira voda v potoček, ki teče 

mimo Kraljevega hriba in se 
pod spodnjo postajo nihalke 
izliva v Kamniško Bistrico. 
Izmerjene vrednosti bakteri-
je Escherichia coli in kolifor-
mnih bakterij ter števila mi-
kroorganizmov so v vseh 
šestih analizah močno prese-
gale dovoljene vrednosti za 
pitno vodo. Konjski potok 
zbira podzemne vode izpod 
Sivnika in Kisovca in se izli-
va v Kamniško Bistrico, ne-
daleč stran od zajetja Iverje, 
ki je glavni vir pitne vode za 
prebivalce Kamnika in Ko-
mende. V odvzetih dveh 
vzorcih v izlivnem delu poto-
ka so bile vrednosti bakterije 
Escherichia coli in kolifor-
mnih bakterij zelo nad priča-
kovanji, zelo skrb vzbujajoče. 
Še nekoliko nižje, dolvodno 
ob reki tik pred zajetjem 
Iverje, se v Kamniško Bistri-
co izliva še en neimenovani 
potoček, ki se oskrbuje z 
vodo iz izvira nad Klusom in 
vodo, ki priteče iz Zgornjega 
Praprotna. 
Dobljeni rezultati potrjujejo 
veliko občutljivost vodnih 
sistemov na kakršnokoli 
onesnaženje, ki se pojavlja v 
povirnih delih vodotokov. 
Rezultati mikrobioloških 
analiz so pokazali, da le v 
enem izviru prisotnost bak-
terije Escherichia coli ni bila 
zaznana. Skrb za kvalitetno 
pitno vodo in ohranjanje na-
ravne dediščine bi morala 
biti in ostati prioriteta našega 
sobivanja v tem času in na 
tem prostoru.

Kakšno vodo pijemo 
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 22. marec 
za svetovni dan voda. Res da Slovenija sodi med vodno najbogatejše 
države v Evropi in se ji ni treba bati, da ji bo vode zmanjkalo, je pa 
vprašanje časa, kdaj nas bo mačehovski odnos do varovanja pitne vode 
pripeljal v situacijo, ko bomo kupovali pitno vodo le še v trgovinah.

Vzorčenje v drugem prekatu čistilne naprave v kampu Alpe 
v Kamniški Bistrici septembra lani / Foto: Rajko Slapnik

Jasna Paladin

Kamnik – Osebna asistenca 
je pomoč uporabniku pri 
vseh tistih opravilih in de-
javnostih, ki jih uporabnik 
ne more izvajati sam zaradi 
vrste in stopnje invalidnosti, 
a jih vsakodnevno potrebuje 
doma in izven doma, da lah-
ko živi neodvisno, aktivno in 
je enakopravno vključen v 
družbo.

Zakon o osebni asistenci je 
uvedel tudi koordinatorja in-
validskega varstva – strokov-
nega delavca, ki deluje na 
območju posameznega cen-
tra za socialno delo (CSD), 
nanj pa se lahko posamezni-
ki obrnejo z vprašanji o pra-
vicah in obveznostih na pod-
lagi predpisov s področja 
invalidskega in socialnega 
varstva ter se povezujejo z 
drugimi deležniki, pred-
vsem pa z vprašanji glede 
uveljavljanja pravic do oseb-
ne asistence ali komunika-
cijskega dodatka. 
Center za socialno delo 
Osrednja Slovenija – vzhod 
(CSD OSV), Enota Kamnik 
ima koordinatorko invalid-
skega varstva, to je Tina Dr-
novšek, ki v tej vlogi pokriva 
tri enote CSD OSV: Domža-
le, Kamnik in Litijo. Konec 
februarja je v prostorih kam-
niškega CSD pripravila 
spoznavno srečanje z name-
nom predstavitve koordina-
torja invalidskega varstva in 
vsebine področja varstva in-
validov, ki jo v okviru svojih 
pristojnosti izvaja Center za 
socialno delo Osrednja Slo-
venija – vzhod.
Srečanja so se udeležili 
predstavnice oddelka za 
družbene dejavnosti Občine 
Kamnik, predstavniki nevla-
dnih organizacij (Medobčin-
sko društvo invalidov Ka-
mnik, Rdeči križ Moste – PE 
Kamnik, Društvo Sožitje, 
Društvo staršev otrok s po-
sebnimi potrebami), pred-
stavniki Zdravstvenega 
doma Kamnik in VDC Soži-
tje Kamnik ter predstavniki 
nekaterih šol (tudi OŠ 27. 
julij Kamnik). Tina Drnov-
šek je v dobri uri druženja 
predstavila svoje delo ter ak-
tualno zakonodajo. Dejala 
je, da si želi, da je srečanje 
uvod v nadaljnje sodelova-
nje, ob dejstvu, da so priso-

tni tudi v zaključni razpravi 
poudarili pomembnost po-
vezave koordinatorja z lokal-
nim okoljem ter prepoznali 
nujnost skupnega sodelova-
nja pri prepoznavanju in za-
gotavljanju možnosti ter po-
moči za uporabnike.
Osebna asistenca namreč 
omogoča invalidni osebi ve-
liko večjo varnost, širitev so-
cialne mreže, hkrati se raz-
bremenijo družinski člani, 

kar lahko posledično vodi 
tudi do izboljšanja odnosov 
v družini. 

Pravica do storitev 
osebne asistence 
Osebna asistenca je zagoto-
vljena vsakemu, ne glede na 
njegov dohodek in premože-
nje, če izpolnjuje naslednje 
pogoje: če zaradi invalidno-
sti potrebuje pomoč pri 
opravljanju aktivnosti, veza-
nih na samostojno osebno 
in družinsko življenje, vklju-
čevanje v okolje, izobraževa-
nje in zaposlitev, če je slo-
venski državljan s stalnim 
bivališčem v Sloveniji ali tu-
jec, ki ima stalno prebivališ-
če pri nas, če je star od 18 do 

65 let, če živi ali bi želel žive-
ti v samostojnem ali sku-
pnem gospodinjstvu zunaj 
celodnevne institucionalne 
oskrbe in če potrebuje po-
moč najmanj 30 ur te-
densko. 

Postopek uveljavljanja 
pravice do osebne 
asistence
Posameznik lahko vlogo 
odda na enoti centra za soci-
alno delo v občini, kjer živi. 
Vlogo bo nato pregledal ko-
ordinator invalidskega 
varstva, in – če ne bo popol-
na – vlagatelju poslal poziv 
za dopolnitev. Sledi imeno-
vanje strokovne komisije, ki 
je sestavljena iz dveh izve-
dencev. Izvedenca komisije 
obiščeta osebo na domu, z 
njo opravita razgovor in 

nato s pomočjo ocenjevalne-
ga orodja izdelata mnenje o 
številu ur in vsebini osebne 
asistence. Na podlagi mne-
nja komisije center za soci-
alno delo izda odločbo o pra-
vici do osebne asistence.

Izvajalci osebne asistence
Osebno asistenco izvajajo 
izvajalci osebne asistence. 
Register izvajalcev osebne 
asistence je objavljen na 
spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialno za-
deve in enake možnosti. 
Upravičenec do osebne asi-
stence si sam izbere izvajal-
ca, nato pa skupaj izdelata 
izvedbeni načrt, ki je pisni 
dogovor o storitvah osebne 
asistence, ki jih oseba potre-
buje glede na odločbo centra 
za socialno delo, o izbiri 
enega ali več osebnih asi-
stentov ter o terminskem 
planu izvajanja osebne asi-
stence. Podpisan izvedbeni 
načrt izvajalec osebne asi-
stence pošlje krajevno pri-
stojnemu centru za socialno 
delo. 

Komunikacijski dodatek
Z zakonom je sistemsko 
opredeljena tudi pravica glu-
hih, slepih in gluhoslepih 
do komunikacijskega dodat-
ka. Komunikacijski dodatek 
je pravica, ki se lahko dodeli 
gluhi, slepi ali gluhoslepi 
osebi, ki izmed storitev 
osebne asistence potrebuje 
pomoč pri komunikaciji in 
spremstvu. 

Pri komunikacijskem dodat-
ku ni potrebno predhodno 
mnenje komisije, saj se od-
ločba izda na osnovi izpol-
njenih pogojev. Upraviče-
nec do komunikacijskega 
dodatka se lahko odloči za 
uveljavljanje osebne asisten-
ce v obsegu do 30 ur na me-
sec ali za denarno nadome-
stilo v višini dodatka za po-
moč in postrežbo pri opra-
vljanju večine osnovnih ži-
vljenjskih potreb, ki je dolo-
čen v zakonu, ki ureja pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje ter trenutno znaša 150 
evrov. 
Vlogo za pravico do komu-
nikacijskega dodatka vlaga-
telj ali njegov zakoniti za-
stopnik vloži na krajevno 
pristojnem centru za social-
no delo.

Osebna asistenca  
in varstvo invalidov
Zakon o osebni asistenci, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2019, v 
svoji vsebini opredeljuje pravico do osebne asistence in komunikacijskega 
dodatka. Za kaj natanko gre, pojasnjuje koordinatorka invalidskega varstva 
pri CSD Osrednja Slovenija – vzhod Tina Drnovšek.

Za več informacij se lahko obrnete na 
koordinatorko invalidskega varstva pri Centru za 
socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod Tino 
Drnovšek na telefonski številki 01/8900-394 
oziroma po elektronski pošti: tina.drnovsek@
gov.si.

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh 
tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik 
ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje 
invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma 
in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno 
in je enakopravno vključen v družbo.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Martin Fujan se 
je kamniškim ljubiteljem 
ilustracije morda najbolj 
vtisnil v spomin z lanskole-
tno razstavo Tinta v gozdu 
(Gozd v tinti), na kateri je s 
tušem in peresom gledal-
cem približal gozd in živali 
v njem. V kratkem bi prizo-
re iz narave razstavljal tudi 
v prostorih Lovske zveze 
Slovenije v Ljubljani, a bo 
razstava zaradi koronaviru-
sa »na sporedu« najverje-

tneje v kakšnem kasnejšem 
terminu.

»Edino, kar kolikor toliko 
znam«

Fujan, ki pri svojih 35 letih 
dozoreva v vse bolj zrelega 
ustvarjalca, sicer pravi, da 
ga je bilo risanja narave vse-
lej strah, a se je z njim 
spoprijel, ko je k hiši prišla 
psica ptičarka, s katero je 
vse več zahajal v naravo, pa 
tudi na lov, in se pred ča-
som tudi sam pridružil lo-
vski družini. 

Tudi sicer velja za človeka 
širokega zanimanja. Riše že 
od malih nog, poleg tega pa 
se je ukvarjal z animacijo, 
3D-grafiko, fotografijo, bo-
rilnimi veščinami, mečeva-
njem ... Po kolebanju med 
študijem zgodovine in pro-
grama vizualnih komunika-
cij na ljubljanski Akademiji 
za likovno umetnost se je 
odločil za zadnjega. »Ta 
smer ti da širino, če pa ni-
maš jasnega fokusa, se hitro 
lahko izgubiš,« pravi in ob 
tem pripomni, da je prav v 

času študija več fotografiral 
kot pa risal. Zakaj se je torej 
odločil, da se resneje posveti 
prav ilustraciji? »Ob diplo-
mi sem ugotovil, da je to 
edino, kar kolikor toliko 
znam,« pravi skromno.

»Napredek je tisto, kar 
me spodbuja«

Morda se je tudi skozi foto-
grafije navadil ustvarjati v 
serijah. »Tako kot pri foto-
grafiji je tudi pri slikanju ali 
ilustraciji: En dober izdelek 
se vsakomur posreči, če pa 
je dobra cela serija, pa že po-
kažeš, da je zadaj nekaj bolj 
konsistentnega.«
Med tehnikami so mu naj-
ljubše akvarel in gvaš ter 
seveda pero in črnilo, s ka-
terima je najbolj suveren, v 
zadnjem času pa se spopri-
jema tudi z oljnimi barva-
mi. »Le na "digital" se težko 
spravim, čeprav bi bilo to s 
komercialnega stališča 
morda dobro. Ampak za 
zdaj bi se rad držal "klasi-
ke" in se morda lotil še 
kakšne od grafičnih tehnik, 
mikajo me tudi grafične 
tehnike globokega tiska. 
Predvsem jedkanica.«
V posamezna dela vlaga tudi 
vse več časa, kar se mu nek-
daj ni zdelo nekdaj samou-
mevnega: »Včasih mi je bilo 
posamezno risbo težko dela-
ti več kot 45 minut. Po pol 

ure je morala biti že skoraj 
končana. Enostavno nisem 
imel koncentracije. Te pa 
sem se naučil ob igranju 
šaha,« razkrije še enega od 
mnogih zanimanj.
Danes za povprečno risbo 
tako porabi vsaj nekaj ur, 
vse bolj ga zanimajo detajli, 

realističen prikaz motiva. 
»Čutim napredek. To je tis-
to, kar me spodbuja, da 
grem naprej. Zdaj počasi 
prihajam do točke, do kate-
re sem upal, da bom nekoč 
prišel, pa si nisem mislil, 
da kdaj bom,« zaključi so-
govornik.

Raje klasične tehnike kot »digital«
Kamničan Martin Fujan je avtor mlajše generacije ustvarjalcev, ki je svoja različna zanimanja osrediščil v ilustraciji.

Avtoportret, olje na platnu, 2020 / Slika: osebni arhiv
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Jasna Paladin

Kamnik – Od 24. februarja 
do 5. marca so bila v galeriji 
Delavskega doma Trbovlje 
na ogled likovna dela 
Kamničana Darka Crkoviča 
– diplomiranega slikarja, ki 
je prehodil zanimivo likov-
no pot. Svojo prvo sliko, in 
sicer v tehniki olje na plat-
no, je naslikal pri sedemnaj-
stih letih, slikarstvu se je 
nato intenzivno posvečal vse 
do leta 1985, ko je pripravil 
tudi svojo prvo razstavo. A 
kmalu zatem je njegovo li-
kovno delovanje zamrlo, v 
svet slikarstva pa se je vrnil 
vrsto let zatem, a takrat toli-
ko bolj odločno in profesio-
nalno. Vpisal se je na Viso-
ko šolo za risanje in slikanje 
v Ljubljani, kjer je leta 2017 
tudi diplomiral. Študij sli-
karstva je zanj pomenil tudi 
motivni preobrat. Če je prej 
v središče svojega ustvarja-
nja postavljal krajino in 
naravo, se zadnja leta naj-
bolj posveča figuri človeka.
Številni Kamničani njegovih 

del še niso spoznali pobliž-
je. »Splošno znano je, da v 
Kamniku nimamo galerije, 
kot je bila galerija Veronika 
nad kavarno, kjer bi se lahko 
kamniški slikarji predstavili 
Kamničanom. Danes je 
v  Kamniku možno razstav-
ljati samo na stopnišču Ob-
čine Kamnik, ki pa je popol-
noma neprimeren kraj, po-
tem v Galeriji Miha Maleš, 
kjer povečini razstavljajo 
umetniki iz drugih občin, in 
v nekaterih zasebnih galeri-
jah, kjer pa moraš poleg 
vseh stroškov, ki jih ima sli-
kar s pripravo razstave, do-
dati še nekaj sto evrov za 
prostor. Tako sem kot slikar 
prepoznaven marsikje v Slo-
veniji in na Hrvaškem, kjer 
sem tudi že razstavljal, malo 
ali skoraj nič pa v domačem 
Kamniku. 
Njegovo zadnjo razstavo z 
naslovom Portretiranci in 
portretist, ki je bila na ogle-
du v Trbovljah, je obiskoval-
cem galerije predstavila 
umetnostna zgodovinarka 
in likovna kritičarka Anama-

rija Stibilj Šajn. O njem je 
med drugim povedala: 
»Darko Crnkovič je stvaritelj 
številnih portretov, doprsnih 
in celopostavnih, v en face 

postavitvi, v profilu ali 
rahlem zasuku ter v različ-
nih držah, tako stoječih kot 
sedečih, v mirovanju ali pri 
različnih opravilih oz. ujetih 

v dogajanju. Obnovil je šte-
vilne podobe ljudi, pri tem 
pa se tankočutno sooča tudi 
s tistim, kar človek nosi v 
sebi, kar je njegova neza-

menljiva identiteta. S tem 
dosega zahteve portretista, 
hkrati pa ob portretnih izzi-
vih izpričuje tudi svoj 
ustvarjalni karakter, osebno 
naravnanost v občuteno, ko-
maj zaznavno ekspresioni-
stično smer, ki se kaže v 
moči in intenziteti kolorita. 
Darko Crnkovič je portre-
tist, ki obnavlja podobe lju-
di, ki 'poustvarja' in hkrati 
izraža sebe. Portreti drugih 
so hkrati njegovi avtoportre-
ti, saj ga spoznavamo kot 
ustvarjalca, ki je odločen, 
suveren, barvit, raziskova-
len, discipliniran in hkrati 
močno čustveno odziven. V 
njegovih delih ima nadvse 
pomembno, celo odločujočo 
vlogo svetloba. Ta prispeva k 
prezentaciji človeka ter ču-
stveno razgiba njegov obraz, 
ustvarja atmosfero in posre-
dno tudi sporočilo. Avtor s 
svojim delom na vsakem ko-
raku potrjuje likovno teorijo 
in vse naglasi z intimnim 
pristopom, s prepoznavnim 
in izoblikovanim ustvarjal-
nim slogom.«

Kamniku manj poznani portretist
Darko Crnkovič je eden tistih kamniških slikarjev, ki si v domačem mestu želi boljših pogojev za razstavljanje svojih del. A nanje ne čaka, pač pa 
razstavlja drugje. Februarja so njegovo razstavo z naslovom Portretiranci in portretist tako gostili v galeriji Delavskega doma Trbovlje.

Darko Crnkovič (v sredini) na odprtju razstave Portretiranci in portretist v galeriji 
Delavskega doma Trbovlje / Foto: osebni arhiv avtorja
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Zvonko Cvek

Kamnik – Člani Območne 
zveze veteranov smo se v 
letu 2019 udeležili niza pri-
reditev, največja udeležba pa 
je bila na rednem letnem 
zboru, srečanju članstva v 
Komendi in strokovni eks-
kurziji. Več kot šestdeset 
članov se je udeležilo tudi 
proslave ob dnevu državnos-
ti in več kot štirideset prosla-
ve v Golicah in proslave ob 
dnevu suverenosti.
Člani društva vsako leto 
obiščemo tudi enega izmed 
krajev v Sloveniji, kjer so se 
odvijali pomembni dogodki 
iz osamosvojitvene vojne. 
Lani septembra smo se tako 
podali v Belo krajino.
Veterani vojne za Slovenijo 
smo si izbrali 17. maj za svoj 
dan, in sicer v spomin na 
leto 1990, ko je na ta dan 
prišlo do zavrnitve ukaza o 
oddaji orožja in streliva iz 
skladišč Teritorialne obram-
be. V mesecu maju praznu-
jemo tudi dan Slovenske 
vojske, v občini Komenda pa 
tudi občinski praznik. V ted-
nu, ko praznuje občina Ko-

menda, imamo tudi veterani 
svoj dan, ki ga obeležujemo 
s tovariškim srečanjem v 
športnem parku v Komendi 

in organiziranjem slovesno-
sti pri spominskem obeležju 
pred zgradbo Občine Ko-
menda. Obeležje smo sku-
paj z občino postavili leta 
2013 in od tedaj dalje je ta 
slovesnost tradicionalna. 

Predsedovanje 
koordinacijskega odbora 
je prevzela zveza borcev
Veliko pozornost namenja-
mo sodelovanju z drugimi 
veteranskimi organizacija-
mi in domoljubnimi društvi 
v občini, s katerimi uspešno 
dopolnjujemo svoje progra-
me. V letu 2019 smo pred-
sedovanje koordinacijske-

mu odboru veteranskih in 
domoljubnih organizacij 
predali Zvezi borcev za vred-
note NOB. 

Od ostalih aktivnosti naj 
omenimo še streljanje z ma-
lokalibrsko puško v Špitali-
ču, udeležbo na Maistrovem 
pohodu v Kamniku, pohodu 
na Šipek, pohodu na Tri-
glav, udeležbo na proslavah 
v Češnjicah, na Menini pla-
nini, Kostavski planini in 
Prevojah ter pohod ob sve-
tovnem dnevu miru v Lju-
bljani. Petega oktobra smo v 
Golicah organizirali slove-
snost v počastitev delovanja 
manevrske strukture civilne 
zaščite v Tuhinjski dolini.
Predsednik območnega 
združenja je navzoče sezna-
nil tudi s porabo finančnih 

sredstev za realizacijo pro-
grama dejavnosti. Glavni vir 
sredstev so članarina, 
sredstva, ki jih dobimo od 
zveze veteranov, sredstva, ki 
jih dobimo na razpisih v ob-
činah Kamnik in Komenda, 
ter donacije podjetij.

Letos tridesetletnica 
manevrske strukture
Načrt dela in finančni načrt 
za leto 2020 sta bila soglas-
no sprejeta.
Glavni zbor je bil zaključen 
z volitvami organov OZVVS 
za mandatno obdobje 
2020–2024. V ospredje 
smo postavili praznovanje 
30-letnice Manevrske struk-
ture narodne zaščite, ki bo v 
Golicah 3. oktobra, in sode-
lovanje z mladimi na Osnov-
ni šoli Marije Vere. V okviru 
tega sodelovanja bomo orga-
nizirali strokovno ekskurzi-
jo za učence v Pivko. 
Izvoljeno je bilo novo (staro) 
vodstvo. Predsednik je pos-
tal mag. Zvonko Cvek, pod-
predsednik Demitrij Perčič 
in sekretar Etbin Jerman, 
predsednik Nadzornega 
obora pa Iztok Krivorotov.

Volilni občni zbor 
veteranov
V petek, 6. marca, je imelo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda 
zasedanje glavnega zbora.

Na volilnem občnem zboru Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik 
- Komenda je bil za predsednika znova izvoljen 
mag. Zvonko Cvek, podpredsednik je Demitrij 
Perčič, sekretar Etbin Jerman, predsednik 
Nadzornega obora pa Iztok Krivorotov.

Marjan Schnabl

Zgornje Palovče – Prikaz ce-
lotne aktivnosti 55-članskega 
kolektiva je bil strnjen v 
osemnajstih poročilih, od 
poročila starešine in gospo-
darja do tajnika in blagajni-
ka pa vse do poročila nad-
zornega odbora. 
Med pomembne ugotovitve 
vsekakor štejemo stoodsto-
tno izvršeni plan pri gospo-
darjenju s prostoživečo div-
jadjo v našem lovišču. V ne-
katerih segmentih je bil ta 
plan celo presežen, za kar 
gre zahvala prizadevnim čla-
nom, saj s tem bistveno vpli-
vajo na zmanjšanje škod po 
divjadi na poljščinah, travni-
kih in v gozdu, ne nazadnje 
pa se je tudi odstotek izgub 
zaradi povozov bistveno 
zmanjšal.
Prisotni so bili s podanimi 
ugotovitvami zadovoljni, 
čeprav še vedno obstajajo 
možnosti in priložnosti za 
določene izboljšave. Te smo 
skupaj z letnim planom za 
leto 2020 zapisali v štiride-
setih sklepih, ki nas zavezu-

jejo za uspešno gospodarje-
nje z divjadjo in lovskimi 
napravami ter k skrbi za 
ugled slovenskega lovstva. 
Za prizadevno delo v prete-
klosti smo zaslužnim čla-
nom podelili priznanja in 
plakete ter se spomnili tis-
tih, ki v letu 2020 praznuje-
jo okrogle življenjske oble-
tnice. V ta namen smo jim 
poklonili lovske dovolilnice 
za uplenitev trofejne divjadi 
in lično izdelane deščice za 
namestitev trofeje, delo na-
šega člana Janeza Klemen-
ca. Častnemu članu Lovske 
družine Kamnik dr. Ale-
ksandru Dopliharju pa smo 
izročili še posebno darilo, in 
sicer umetniško sliko iz ži-
valskega sveta (mufloni).
Pred uradnim zaključkom 
občnega zbora je prejšnji 
gospodar družine Matej Rak 
prinesel v kočo preparat 
vidre, ki jo v našem lovišču 
prištevamo za redko žival-
sko vrsto. Kljub temu da je 
bil osebek povožen, je pre-
paratorju uspelo v celoti oh-
raniti vitalne dele in lep 
izgled.

Lovni plan so celo presegli
V nedeljo, 1. marca, smo se na rednem občnem zboru zbrali člani Lovske družine Kamnik, da 
podrobno pregledamo svoje delo in uspehe, ki smo jih dosegli v preteklem letu.

Matej Rak z vidro v lovski koči / Foto: Marjan Schnabl

Vilko Rifel

Stahovica – Zbrali smo se v 
gostišču pri Planinskem 
orlu v Stahovici. 
Med uradnim delom občne-
ga zbora so bila podeljena 
tudi jubilejna priznanja, ki 
so jih prejeli naši dolgoletni 
člani, in sicer: za 60 let član-
stva v družini Valentin Ku-
har, za 50 let članstva v dru-
žini Janez Uršič in Milan 
Uršič in za 40 let članstva v 
družini Stanislav Balantič in 
Alojz Štritof; prisrčno jim 
čestitamo. 

Lovsko družino bo vodil 
Simon Urh
Novo vodstvo, ki bo lovsko 
družino zastopalo in vodilo 

naslednje štiri leta, sestavlja-
jo: predsednik Simon Urh, 
tajnik Alojz Zamljen, blagaj-
nik Miha Levinger in gospo-
dar Miha Šink.
Po končanem uradnem delu 
je sledila pogostitev. Ob tem 
bi se zahvalili našemu članu 
Janezu Uršiču, ki nam je 
prijazno odstopil prostore in 
nas tudi počastil s pogosti-
tvijo. Janez, hvala! 
Na koncu pa bi se radi zah-
valili dosedanjemu vodstvu 
lovske družine za ves trud in 
čas, ki so ga vložili v vodenje 
lovske družine, in za vse 
strojeno delo v lovišču. Novo 
vodstvo je s tem dobilo dob-
ro popotnico in upamo, da 
bodo uspešno nadaljevali v 
začrtani smeri.

Priznanja lovcem 
jubilantom
V nedeljo, 1. marca, je imela Lovska družina 
Stahovica redni letni občni zbor, le da je bilo 
tokrat tudi volilno leto, saj se je dosedanjemu 
vodstvu iztekel mandat.

Zgornje Palovče – Člani Turističnega društva Kamn'k so v Bud-
narjevi muzejski hiši v nedeljo, 8. marca, združili praznovanje 
dveh praznikov – dneva žena in gregorjevega. Gregorjevo vsa-
ko leto praznujemo 12. marca in velja za znanilca pomladi, 
zato so v Budnarjevi hiši ob tem pripravili srečanje s pripove-
dovanjem zgodb in izdelavo tulipanov iz krep papirja (na sliki), 
za kar sta poskrbeli Emi Gregorčič in Ivanka Učakar. J. P.

V Budnarjevi domačiji obeležili gregorjevo
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Jasna Paladin

Kamnik – »Vse obiskovalce 
gora pozivamo, naj se glede 
na trenutne razmere aktiv-
nostim v gorah odpovejo, 
razen lažjih sprehodov v 
bližini doma, v družbi do-
mačih. Za preprečitev širje-
nja novega koronavirusa 
bomo največ naredili, če 
ostanemo doma – gore nas 
bodo počakale, planinske 
koče pa so tudi do nadalj-
njega zaprle svoja vrata. Ne 
izpostavljajmo se po nepo-
trebnem v gorah, da ne bo 
to botrovalo nesrečam in še 
dodatni obremenjenosti 
tako reševalnega kot medi-
cinskega osebja. Odsvetuje-

mo tudi vse skupne dolin-
ske aktivnosti v okviru dru-
štev, odsekov ali posame-
zno organiziranih skupin. 
Zavedajmo se, da vsako 
druženje, bodisi na turi, v 
plezališču ali avtomobilu, 
pomeni nepotrebno iz-
postavljanje prenosa viru-
sa,« pravijo na krovni pla-
ninski organizaciji.
Njihovih priporočil se držijo 
tudi v Planinskem društvu 
Kamnik, kjer so do nadalj-
njega odpovedali vse planin-
ske izlete in prireditve v or-
ganizaciji društva. Prav tako 
sta do nadaljnjega zaprti 
plezalna stena v Domu kul-
ture Kamnik in pisarna 
društva na Šutni.

Odpovejte se aktivnostim 
v gorskem svetu

Tako ljubitelje gora pozivajo na Planinski zvezi 
Slovenije. Planinske koče so zaprte, planinski 
izleti odpovedani.
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Jožef Pavlič

Kamnik – Veliko Slovencev 
je že prehodilo »Francoski 
Camino« (779 kilometrov 
dolgo romarsko pot od fran-
coskega kraja Saint-Jean-Pi-
ed-de-Port do Santiaga de 
Compostele), nekateri tudi 
še pot od omenjenega ro-
marskega kraja do Finister-
re (Konca sveta). Vsega sku-
paj 862 kilometrov. 
Med njimi jo je od 14. aprila 
do 17. maja 2019 prehodil 
tudi Kamničan mag. Jorg 
Kristijan Petrovič, ki z dru-
žino živi v Komendi. Kako, 
je v predavanju z naslovom 
Od Šentjanža do Šentjakoba 
in še do konca sveta 28. fe-
bruarja povedal pred polno 
dvorano poslušalcev v fran-
čiškanskem samostanu v 
Kamniku. 
Stvarno, brez olepševanja, a 
na koncu vendarle navduše-
no, kot je vsakdo, ki je kos 
temu velikemu romarske-
mu izzivu. »Camino te ne 
pusti ravnodušnega!« je 
zatrdil. Da ga res ni, smo se 
prepričali vsi, ki smo mu 
prisluhnili. 
Predsednica Društva sv. Ja-
kob Kamnik dr. Marjeta Hu-
mar, ki je na začetku 
predstavila »gosta meseca«, 

na koncu pa se mu je zahva-
lila, je pripomnila: »Slišala 
sem že veliko predavanj o 
'caminu', a tako dobrega še 
ne.« Zakaj? Ker »kompos-
telski romar« Jorg ni čisto 
nič skrival, na kako zahtev-
no pot in preizkušnjo obe-
nem se je podal. 

Nanjo se je dobro pripravljal 
z udeležbo na Ljubljanskem 
maratonu in vsakodnevnim 
tekom po deset kilometrov, 
vendar to ni zadostovalo, da 
bi bil zlahka kos velikemu 
izzivu. 
Zunanji razlog, zakaj se je 
podal na romanje h grobu 
apostola Jakoba st., je bil 
petdeseti rojstni dan. Na pot 
je vzel palico iz nagnoja, ki 
mu jo je izrezljal prijatelj 
Miha (pri tem bi bil skoraj 
ob prst) z opozarjajočim na-
pisom Memento Mori; pred-
vsem pa spodbudo družin-
skih članov, sorodnikov in 
prijateljev. Ti so ga vseskozi 
spodbujali: »Jorg, ne kloni!« 
In res ni, kljub krvavim žu-
ljem, popolni telesni in du-
ševni izčrpanosti. 
Dan počitka v Leonu mu je 
povrnil toliko moči, kot je še 
ni čutil v življenju. Čeprav je 
neko jutro komajda naredil 
nekaj korakov, je po zajtrku 
obul gojzarje, si oprtal 
nahrbtnik in jo odločno 
mahnil dalje. 
Za spomin je, ko je prečil Pi-
reneje, ob romarski poti za-
taknil cvetnonedeljsko buta-
rico (romanje je začel prav 
na cvetno nedeljo), pri križu 
na Cruz de Ferro na griču 
kamnov pustil svoj kamen, 

spotoma opogumljal druge 
romarje, ki so jadikovali, 
kako ne bodo zmogli, se zjo-
kal, pred samim Santiagom 
pa, ko ga je zagledal, poklek-
nil in se zahvalil Bogu, da je 
zmogel romarsko pot. Spo-
vednik mu je naročil: »Jorg, 
pojdi in pričuj!« 

To je zelo prepričljivo naredil 
v Kamniku. S seboj je prine-
sel tudi romarsko palico, ki 
je za vse, s katerimi se je sre-
čal, postala skoraj sveti pred-
met, vsi so se je hoteli vsaj 
dotakniti, jo vzeti v roke, po-
težkati, se fotografirati z njo. 
Tudi pri obiskovalcih preda-
vanja je šla iz rok v roke. 
Jorg je vsem, ki jih sv. Jakob 
st. kliče v Kompostelo, pri-
poročil, naj se odpravijo na 
romarsko pot, jo prehodijo v 
celoti, kajti »camino« te 
spremeni. Sedaj hodi za 
njim, »po meni«, je priznal. 
Tudi tako, da predava o 
njem. Na to se je pripravljal 

vse od prihoda domov. Kako 
resno je to vzel, smo videli 
po tem, kaj vse je najprej do-
živel na poti, potem pa tudi 
nam pokazal, celo v slišni 
obliki, da smo začutili, kako 
je, ko lije kot za stavo, piha 
močan veter, predvsem pa, 
kako romarji doživljajo »ca-
mino« ter vse na njem in ob 
njem. »Najlepše so bile ve-
čerje, druženje romarjev pri 
njih!« je povedal romar Jorg. 
Zgolj romar, kajti na »cami-
nu« odpadejo vsi naslovi, 
imenitneži, pomembnosti 
tega sveta. Tam si sam s se-
boj in desetinami, stotinami 
kilometrov pred sabo, le od 

tebe samega je odvisno, 
kako se boš soočil z njim in 
kaj boš odnesel po vrnitvi. 
Jorg je veliko. Precej pa smo 
tudi mi, ki smo mu prisluh-
nili.

Camino ga ni pustil 
ravnodušnega
Kamničan Jorg Kristijan Petrovič, ki z družino živi v Komendi, je na predavanju v dvorani 
frančiškanskega samostana predstavil, kako je romal v Kompostelo.

Na pot je vzel palico iz nagnoja, ki mu jo je izrezljal prijatelj 
Miha; pokazal jo je tudi poslušalcem na predavanju. 

Jorg je vsem, ki jih sv. Jakob st. kliče v 
Kompostelo, priporočil, naj se odpravijo na 
romarsko pot, jo prehodijo v celoti, kajti 
»camino« te spremeni.

Jorg Kristijan Petrovič ob obali Atlantskega oceana pri kamnu, na katerem je oznaka 0,00. 

Na zahtevno pot in 
preizkušnjo se je 
dobro pripravljal z 
udeležbo na 
Ljubljanskem 
maratonu in 
vsakodnevnim tekom 
po deset kilometrov, 
vendar to ni 
zadostovalo, da bi bil 
zlahka kos velikemu 
izzivu.
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Nedostojno vedenje 
V Kamniku so policisti obravnavali intervencijo, kjer se je 
pijani kršitelj nedostojno vedel do svojih staršev. Kršitelju je 
bil izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru. 

Prometna nesreča
V Zgornjih Stranjah se je zgodila prometna nesreča z manj-
šo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala 
vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo 
izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.
 
Prometna nesreča s pobegom 
Na kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče s po-
begom, kjer je neznani voznik s tovornim vozilom zaradi 
nepravilnega prehitevanja oplazil vozilo udeleženca in s kra-
ja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi 
zbiranje obvestil. 

Vlom v bencinski servis OMV Potok
Neznanci so na bencinskem servisu Potok pri Komendi 
onesposobili varnostne kamere in z neznanim orodjem raz-
bili izložbeno okno ter vstopili v notranjost prostora. Tam 
so z razbijanjem vrat pisarne poskušali vstopiti v pisarno, 
vendar jim ni uspelo. Neznanci so nato odtujili cigarete in 
povzročili večjo materialno škodo na objektu. Sledi zbiranje 
obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Pijan bežal policistom 
Policista sta pri kontroli prometa opazila voznika, ki je viju-
gal med vožnjo in kazal znake nezanesljive vožnje, nakar sta 
ga z modrimi lučmi in kratkimi zvočnimi signali začela 
ustavljati, česar pa ni upošteval. Voznik je nadalje zaradi 
neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal 
v obcestni jarek, kjer je tudi obstal. Preizkus alkoholizira-
nosti je pokazal, da ima voznik 0,92 mg/l alkohola v litru 
izdihanega zraka. Zoper vse kršitve sledi obdolžilni predlog 
na Okrajno sodišče v Kamniku. 

Zaseg neznane snovi v Šmarci
Na območju Šmarce so imeli policistki v postopku osebo, ki 
je izročila neznano zeleno-rjavo posušeno snov, za katero 
obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedano drogo. Po 
analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

Zaseg neznane snovi v Kamniku 
Policista sta imela v Kamniku v postopku dva občana, ki 
jima je bila zasežena neznana zelena posušena snov rastlin-
skega izvora, za katero obstaja utemeljen sum, da gre pre-
povedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden posto-
pek o prekršku. 

Rop v trgovini v Kamniku
Neznani storilec je vstopil v prodajalno v Kamniku, kjer je z 
nožem zagrozil prodajalki in odtujil nekaj deset evrov goto-
vine. S kraja dogodka je storilec pobegnil peš. Pri dejanju ni 
bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil 
in iskanje storilca.

Nedostojno vedenje
V Kamniku se je pijani moški peš zaletaval v parkirana vozi-
la in v stene hiš. Pri tem je pri eni od hiš razbil steklo mize. 
Zoper kršitelja sledi globa po Zakonu o varstvu javnega reda 
in miru.

Prometna nesreča s pobegom
V Kamniku na Kranjski cesti je na prehodu čez železniško 
progo neznani voznik trčil v zapornico in jo zlomil. Neznani 
voznik je s kraja nesreče odpeljal. Sledi zbiranje obvestil in 
v primeru izsleditve voznika plačilni nalog po zakonu v ce-
stnem prometu. 

Požar na vozilu
Na Livarski ulici je prišlo do požara na osebnem avtomobi-
lu. Policisti so na kraju dogodka zbrali prva obvestila. 
Opravljen je bil ogled vozila. O vseh ugotovitvah bodo ob-
vestili pristojno državno tožilstvo.

Spor med sosedoma
V Kamniku je prišlo do spora med sosedoma zaradi zrače-
nja skupnih prostorov večstanovanjskega objekta. Policisti 
bodo kršitelju izrekli globo po Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru.

Policijska kronika
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Luka Gjurin,  
Blanka Štrajhar

Kamnik – Letošnje dvoran-
sko lokostrelsko državno pr-
venstvo za mlajše kategorije 
in veterane so pripravili v 
Mariboru. Za naslove držav-
nih prvakov v svoji kategori-
ji se je potegovalo tudi devet 
članov Lokostrelskega kluba 
Kamnik.
Kot se za državno prvenstvo 
spodobi, je bila konkurenca 
huda, vendar so naši loko-
strelci in lokostrelke pokaza-
li svoje veščine in na koncu 
poželi velike uspehe. Z uk-
rivljenim lokom med mla-
dinci in mladinkami sta bila 
posebej uspešna Teja Mavre-
tič Habjan ter Timej Jeras, ki 
sta osvojila prvo mesto, prav 
tako pa si je v kategoriji deč-
kov naslov priboril Timi Ža-
gar. S sestavljenim lokom je 
na najvišjo stopničko med 
kadetinjami stopila Katja Ša-
rec. Drugo mesto je z uk-
rivljenim lokom med mla-
dinci dosegel Miha Rožič, s 
sestavljenim lokom med ka-
deti pa Matija Rožič. Prav 
tako je drugo mesto med 
kadetinjami z ukrivljenim 
lokom dosegla Anja Šarec, v 
isti kategoriji pa je peto mes-
to dosegla Nika Ogrinc. Med 
deklicami z ukrivljenim lo-
kom si je šesto mesto pristre-
ljala Maša Mikuš.
Naši lokostrelci pa niso bles-
teli le v posamični konku-
renci, ampak tudi v ekipni. 

Tako sta moška mladinska 
ekipa (Timej Jeras, Miha 
Rožič, Timi Žagar) in 
ženska mladinska ekipa 
(Nika Ogrinc, Anja Šarec, 
Teja Mavretič Habjan) do-
segli prvo mesto, kadetska 
ženska ekipa (v sestavi Nika 
Ogrinc, Anja Šarec, Maša 
Mikuš) pa drugo mesto.
Po tekmovanju je sledila še 
podelitev pokalov za prva 
mesta v Slovenskem dvo-
ranskem pokalu. Naslov po-
kalnega prvaka so si prislu-
žili Teja Mavretič Habjan 
med mladinkami, Anja Ša-
rec med kadetinjami ter 
Miha Rožič med mladinci.
V nedeljo, 23. februarja, pa 
so člani LK Maribor na is-

tem prizorišču organizirali 
še državno prvenstvo za čla-
ne in članice v vseh loko-
strelskih slogih. Na tem tek-
movanju lahko tekmujejo 
tudi mlajši in veterani. Raz-
lika med obema dnevoma je 
v tem, da se na članskem 
tekmovanju tekmovalci ved-
no pomerijo med seboj še v 
dvobojih, ki so bila po priča-
kovanjih prava atrakcija.
V članski konkurenci je tek-
movalo enajst članov Loko-
strelskega kluba Kamnik in 
zopet so dokazali, da so v 
moški in ženski kategoriji z 
ukrivljenim lokom nepre-
magljivi. V finalnem dvobo-
ju sta se srečala Gašper 
Štrajhar in Den Habjan in 

uprizorila pravo poslastico 
za gledalce, kajti dvoboj je 
bil enakovreden mednaro-
dnim tekmovanjem, kjer 
oba tekmujeta kot člana re-
prezentance. V zadnjem 
setu je zmagal Den Habjan 
in dosegel naslov državnega 
prvaka. V ženski konkurenci 
sta se v finalu pomerili naši 
dve dekleti, in sicer Teja Sla-
na in Anja Šarec. Teja je v 
zadnjem letu pokazala izje-
men napredek v rezultatih, 
Anja pa je, kljub temu da je 
še osnovnošolka, izjemno 
nadarjena in perspektivna 
tekmovalka. Teja je v finalu 
po zelo izenačenem dvoboju 
Anjo premagala in osvojila 
naslov državne prvakinje.

Lokostrelci tekmovali 
v dvorani
Lokostrelci so zaključili dvoransko sezono. Pokale za prva mesta v slovenskem dvoranskem pokalu so 
v svojih kategorijah prejeli tudi trije člani Lokostrelskega kluba Kamnik.

Mladi kamniški lokostrelci so bili na dvoranskem državnem prvenstvu zelo uspešni. 
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Štefan Flerin

Kamnik – V 16. krogu sta se 
najprej srečala DU Kamnik 
in Ambrož Team. Ekipa DU 
Kamnik je spet odigrala zelo 
dobro in že v prvem delu po-
vedla s 3 : 0 in razliko 70 
kegljev. V drugem delu je 
Ambrož Team poizkušal na-
doknaditi zamujeno, a kaj 
več kot neodločen izid jim ni 
uspelo doseči. Bilo je 4 : 4. 
Pri DU Kamnik sta bila naj-
boljša Rudi Vidic s 573 in 
Pavle Serša s 558 podrtimi 
keglji. V ekipi Ambrož Team 
pa Boris Benedik (601) in 
Nik Predovnik (566). 
V drugi tekmi smo videli še 
eno presenečenje. Mesi 
Sports so premagali vodilno 
ekipo ŠD Policist s 6 : 2. Od-

lično so igrali Rok Jantol 
(579), Tea Repnik (571) in 
Andraž Babnik s 570 podrti-
mi keglji. Pri ŠD Policist je 
bil zelo dober (601) Damjan 
Hafnar, soliden Matej Kern 
(534), medtem ko ostali niso 
bili pri metu. 
V tretji tekmi smo videli še 
en zanimiv dvoboj med eki-
pama Calcit in ŠD Soteska. 
Calcit v zadnjem času igra 
zelo dobro in pridno nabira 
točke. Tudi tokrat so se 
hrabro borili, a jim je za us-
peh zmanjkalo 44 kegljev. 
Bilo je 5 : 3 za ekipo ŠD So-
teska, pri kateri sta bila zelo 
dobra Gašper Burkeljca 
(587) in Peter Jantol (585). 
Pri poražencih pa sta bila 
najboljša Matej Turk (567) 

in Samo Podjed s 547 podr-
timi keglji.
V 17. krogu je bil najprej na 
sporedu derbi med ŠD Poli-
cist in Ambrož Team. Poli-
cisti so bili po dolgem času v 
najmočnejši postavi, med-
tem ko je bil Ambrož Team 
precej oslabljen. Tako je bilo 
že po prvem delu jasno, da 
bo ŠD Policist zabeležil 
novo zmago. Na koncu je 
bilo 6 : 2 za vodilno ekipo 
lige, v kateri so bili najboljši 
Janže Lužan (615), Damjan 
Hafnar (588) in Primož Pin-
tarič (576). Pri poražencih 
sta bila najboljša Boris Be-
nedik (617) in Štefan Flerin 
(552). 
V drugi tekmi sta se pomeri-
la ŠD Soteska in Mesi 
Sports. Tokrat Soteska ni 

dovolila presenečenja in je 
gladko zmagala z 8 : 0. Naj-
boljši so bili Grega Bajželj 
(581), Peter Jantol (576) in 
Gašper Burkeljca (566). Pri 
Mesi Sports tokrat ni bilo 
razpoloženega igralca. 
V zadnji tekmi je Calcit sla-
vil novo zmago. Tokrat so 
porazili ekipo DU Kamnik, 
ki se je sicer dobro upirala, a 
jim je zmanjkalo tudi malo 
sreče. Bilo je 6 : 2. Pri Calci-
tu je bil spet najboljši Matej 
Turk (568), pohvaliti pa mo-
ramo Klemna Končnika, ki 
je s 569 podrtimi keglji do-
segel osebni rekord v občin-
ski ligi. Pri DU Kamnik sta 
bila najboljša Brane Potoč-
nik (551) in Franc Poljanšek 
s 547 podrtimi keglji.

Občinska liga  
v kegljanju
Odigrana sta bila 16. in 17. krog. Po dolgem času 
je ekipa ŠD Policist spet zmagala in je tako še 
korak bliže naslovu prvaka. Odprt je še boj za 
drugo mesto.

1. ŠD Policist 17 12 1 4 78:58 20 25 točk
2. ŠD Soteska 17 10 2 5 83:53 30 22 točk
3. Ambrož Team 17 10 1 6 77:59 18 21 točk
4. DU Kamnik 17 7 2 8 66:70 -4 16 točk
5. Calcit 17 5 0 12 52:84 -32 10 točk
6. Mesi Sports 17 4 0 13 52:84 -32 8 točk

Lestvica po 17 krogih

V občinski ligi v kegljanju je po sedemnajstih 
krogih odprt le še boj za drugo mesto med 
ekipama ŠD Soteska in Ambrož Team, saj DU 
Kamnik verjetno že preveč zaostaja.

V prejšnji številki Kamničan-ke smo v članku z naslovom 
Mlada šahistka spet najboljša napačno zapisali ime šaho-
vskega trenerja Inti Maček. To ni več Franc Poglajen, ampak 
Dimitar Nevchevski. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

Popravek

Jože Arko

Kamnik – Prireditelj tekmo-
vanja Smučarska zveza Slo-
venije je v organizaciji tam-
kajšnjega smučarskega ska-
kalnega kluba izvedla tekmo-
vanje v Žireh. Tekma je pote-
kala na skakalnici HS 66, K 
60, točka za meter je veljala 
2,4. Teodor Herbstritt, ki 
zastopa barve Sam Ihana, je 
skočil 60,5 m in 61 m in v 
povprečju za slog prejel 18,5 
točke, kar je bilo dovolj za 
zmago s prednostjo 3,6 toč-
ke. Drugo mesto je s skoko-
ma po 60 metrov dosegel 
Nik Heberle iz SSD Stol, tret-
ji pa je bil domačin Nik Strži-
nar s skokoma 58,5 metra. 
Na tekmi je nastopilo 29 tek-
movalcev iz enajstih klubov.

Teodor ali Teo, kot mu pra-
vijo prijatelji, je v zadnjem 
obdobju osvojil tretji zapore-
dni naslov državnega prvaka 
in poletni pokal. Trenutno 
je v vodstvu tudi za skupno 
zmago v točkovanju tekem, 

ki se izvajajo v zimskem ob-
dobju. Letos je prvič nasto-
pil v Alpskem pokalu, to je v 
tekmovanju »tretje lige« 
svetovnih skokov. Seveda je 
trenutno za večje uspehe še 
premlad. Veliko ima rezerv 

tudi v opremi, saj sedaj za 
najboljše materiale v skakal-
nem športu in testiranja žal 
ni dovolj sredstev. Zanimivo 
je tudi, da nikoli ni imel pro-
blemov z odvečno težo, kar 
mnogim povzroča proble-
me. O tem problemu skakal-
cev se je slikovito izrazil 
Anže Semenič, ko je dejal, 
da živi od sonca in vode.    
Ključ uspeha so volja, odre-
kanje, dnevni treningi, po-
gum in veselje. Živi praktič-
no za skoke in šolo. Za 
uspehe je hvaležen staršem 
in trenerju Davidu Krapežu. 
Tudi Kamničani smo lahko 
ponosni, da imamo po Roku 
Benkoviču in Matjažu Klad-
niku zopet »železo v ognju«. 
Teo, srečno in veliko uspe-
hov.

Teo trikratni državni prvak
Kamničan Teodor Igor Herbstritt je dvema naslovoma državnega prvaka v smučarskih skokih za 
dečke do petnajst let dodal še tretjega.

Teo Herbstritt na najvišji stopnički 
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Stahovica – Že 25. Tek k Sv. Primožu, ki bi kot prva tekma 
Tekaškega pokala Občine Kamnik in prva tekma za Pokal 
Slovenije v gorskih tekih za otroške in mladinske kategorije 
moral biti v soboto, 28. marca, je zaradi koronavirusa 
prestavljen. Nadomestni datum bodo organizatorji iz Kluba 
gorskih tekačev Papež še sporočili. J. P.

Gorski tek k sv. Primožu je prestavljen
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Miro Kregar

Beljak – Zaradi pomanjka-
nja snega je tekma državne-
ga prvenstva v zimskem tri-
atlonu že drugo leto zapored 
potekala v Alpen Areni, nor-
dijskem centru blizu Belja-
ka, v organizaciji avstrijske-
ga kluba HSV Karnten. Isto-
časno je bilo tudi avstrijsko 
državno prvenstvo. Tekmo-
vali so v standardni razdalji: 
šest kilometrov teka, enajst 
kilometrov kolesarjenja z 
gorskimi kolesi in devet ki-
lometrov teka na smučeh.

Nastopilo je osem tekmoval-
cev iz štirih slovenskih klu-
bov. Skoraj vsi naslovi držav-
nih prvakov so odšli v Ka-
mnik. V absolutni kategoriji 
je prvo mesto osvojil Martin 
Mlakar (TK Utrip), drugo 
mesto Iztok Arbajter in tret-
je mesto Bojan Kemberl 
(oba TK Trisport Kamnik). 
Prva mesta v svojih kategori-
jah so osvojili Martin Mla-
kar (35–39), Iztok Arbajter 
(45–49) in Bojan Kemperl 
(55–59), Miro Kregar (55–59) 
je bil drugi, Matic Romšak v 
isti kategoriji pa tretji.

Državno prvenstvo  
v zimskem triatlonu

Na odprtem državnem prvenstvu Avstrije in 
Slovenije v zimskem triatlonu je nastopilo okoli 
šestdeset tekmovalcev.

Kamniški triatlonci na državnem prvenstvu v zimskem 
triatlonu / Foto: Miro Kregar

Miha Štamcar

Kamnik – Varovanke Gre-
gorja Rozmana so po slavju 
v srednjeevropski ligi zai-
grale kot prerojene. V modri 
skupini so v petih tekmah 
izgubile le en niz, ki so jim 
ga v svoji dvorani odvzele 
odbojkarice SIP Šempetra. 
Razigrane Kamničanke so 
brez izgubljenega niza slavi-
le tudi v mariborski dvorani 
Lukna, ko so v odločilni tek-
mi za prvo mesto premagale 
aktualne državne prvakinje, 
Novo KBM Branik.
»V letošnji sezoni smo spet 
imele nekaj vzponov in pad-
cev. Upam, da so ti padci 
zdaj preteklost in da jih do 
konca sezone ne bo več. Po 
porazu v finalu slovenskega 
pokala smo bile precej razo-
čarane, vendar nam je zma-
ga v srednjeevropski ligi vli-
la veliko mero samozaupa-
nja. V modri skupini smo 
igrale veliko bolj odločno, 
tudi bolj stabilno, in vse to 
bomo morale prenesti v 
končnico, če bo do nje priš-
lo. Toda trenutno je najbolj 
pomembno zdravje,« je po 
prekinitvi prvenstva dejala 
Lucille Charuk, odlična ka-
nadska blokerka, ki se je od-
lično znašla v vrstah Calcita 
Volleyja. 
Kakšen bo razplet v odbojka-
rskih tekmovanjih, bo znano 
v prihodnjih dneh. V igri je 
več možnosti, tudi ta, da se 
bo letošnja sezona končala. 
Vprašanje je le, kako se bo v 
tem primeru odločila Odboj-
karska zveza Slovenije. Ali 
bodo obveljali izidi po koncu 
modre skupine? V tem pri-
meru bi bile torej kamniške 
odbojkarice že državne prva-
kinje, moška ekipa, ki je bila 
konec prejšnjega meseca 
proglašena za ekipo leta 

2019 v kamniški občini, pa 
bi državno prvenstvo konča-
la na drugem mestu. Toda 
če za prvo kamniško žensko 
ekipo velja, da je v zadnjih 
tekmah igrala odlično, za va-
rovance Gašperja Ribiča to 
zagotovo ni veljalo. Cilj v dr-
žavnem prvenstvu so sicer 
izpolnili, za načrti pa so zao-
stali v srednjeevropski ligi, 
kjer so na zaključnem tur-
nirju v Zwettlu v polfinalu 
morali priznati premoč za-
grebške Mladosti, v tekmi za 
tretje mesto pa še domače-
mu Union Raiffeisnu Wald-
viertlu. 
»Med sezono smo imeli tudi 
nekaj smole, saj dolgo nis-
mo mogli računati na Boja-
na Jordanova, nato še na 
Maxsona Pereiro, tako da je 
na mestu korektorja moral 
igrati Andrej Štembergar 
Zupan, ki pa ima težave 

zdaj. Vmes so bile še druge 
poškodbe, pred začetkom 
zaključnega turnirja Mevze 
pa smo ostali še brez Jana 
Brulca, ki nam je nekaj ma-
lega v Zwettlu sicer skušal 
pomagati. Ravno zaradi 
vseh teh težav s poškodbami 
se tudi ni izoblikovala zače-
tna postava, ki bi nosila naj-
večje breme v igri. Sicer 
smo v modri skupini dosegli 
svoj cilj, to pa je v tem tre-
nutku najbolj pomembno,« 
se je težav kamniških odboj-
karjev dotaknil njen spreje-
malec in nekdanji kapetan 
Jan Planinc.
Z igrami pa so bile pred pre-
kinitvijo zadovoljne tudi od-
bojkarice druge ženske eki-
pa Calcita Volleyja, ki 
navkljub temu, da so ostale 
brez tekem v zeleni skupini 
1. DOL in da so morale igra-
ti v ligi za obstanek, niso iz-

gubile volje. Še več, na tre-
ningih so še bolj trdo delale, 
njihovo delo pa se je obre-
stovalo s samimi zmagami. 
»Moram pohvaliti dekleta za 
delo na treningih. Čeprav so 
le za las zgrešile zeleno sku-
pino, delovna vnema ekipe 
ni padla in vse zelo priza-
devno trenirajo,« je svoje 
varovanke z razlogom po-
hvalil Aljoša Jemec, trener 
druge ženske ekipe Calcita 
Volleyja,
Druga moška članska ekipa 
je bila v 2. DOL na osmem 
mestu, v mlajših kategorijah 
pa moramo posebej omeniti 
kamniške kadetinje, ki še 
niso izgubile tekme. Vse po-
hvale si zaslužijo tudi kam-
niški starejši dečki, ki so v 
prvi ligi skupaj z Braslovča-
mi in Merkurjem Maribor 
pri 14 točkah iz osmih te-
kem.

Prvenstvo prekinjeno, 
Kamničanke vodijo
Tako kot na preostalih športnih področjih so tudi vsa odbojkarska tekmovanja za nekaj časa 
prekinjena. Možno je tudi, da se letošnje državno prvenstvo v vseh kategorijah sploh ne bo 
nadaljevalo, pred prekinitvijo pa sta obe prvi članski ekipi Calcita Volleyja za zdaj uresničili svoje cilje. 
Ženska ekipa je modro skupino končala na prvem mestu, moška pa je zaostala le za ACH Volleyjem.

Razigrane Kamničanke so brez izgubljenega niza slavile tudi v mariborski dvorani Lukna, 
ko so v odločilni tekmi za prvo mesto premagale aktualne državne prvakinje, Novo KBM 
Branik. / Foto: Klemen Brumec

Kristina Kumer

Žiri – V soboto, 7. marca, so 
tekmovalci Judo kluba Ko-
menda nastopili na ura-
dnem tekmovanju za slo-
venski pokal v Žireh. 
Tekmovali so otroci v staro-
stnih kategorijah U8, U10, 
U12 in U14. S skupnimi 
močmi smo v kategoriji U14 
ekipno osvojili tretje mesto, 
v kategoriji U12 pa prvo 

mesto, izmed 27 sodelujo-
čih klubov in 256 tekmoval-
cev. Judo klub Komenda je 
osvojil sedem zlatih, osem 
srebrnih in enajst bronastih 
kolajn. Nepremagani tudi v 
finalu so si prvo mesto pri-
borili Haya Veinhandl Oba-
id (U14), Leon Adrovič 
(U12), Tian Cizerle (U12), 
Maja Adrovič (U10), Jorik 
Kvapil (U10), Jaš Milek 
(U10) in Lamar Širec (U8).

Mladi judoisti uspešni 
na Pokalu Žirov

S tekmovanja so se vrnili s kar šestindvajsetimi 
medaljami.

Judoisti so se tudi iz Žirov vrnili z medaljami. 
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Jasna Paladin

Kamnik – V soboto, 7. mar-
ca, je bilo na Ptuju zimsko 
prvenstvo v metih za kate-
gorijo mlajših mladincev 
in mladink, na katerem je v 
metu kladiva več kot odlič-
no nastopil tudi kamniški 
atlet Jan Emberšič, sicer 
član Atletskega kluba 
Domžale, ki trenira pod 
vodstvom svojega očeta Da-
nila S. Emberšiča. Z dalja-

vo 70,04 metra je osvojil 
prvo mesto in naslov dr-
žavnega prvaka, postavil pa 
je tudi nov državni rekord 
v metu petkilogramskega 
kladiva, s čimer je prejšnji 
rekord Tomaža Bogoviča iz 
leta 2005 izboljšal za 39 
centimetrov. S tem je iz-
polnil tudi normo za na-
stop na evropskem atlet-
skem tekmovanju za mlaj-
še mladince, ki bo julija v 
Italiji. 

Jan Emberšič postavil 
mladinski državni rekord

Jan Emberšič ob oznaki, ki kaže na njegov zadnji veliki 
dosežek. / Foto: osebni arhiv
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Jasna Paladin

Kamnik – Marsikdo v zim-
skih dneh pri gibanju v na-
ravi na klope še ne pomisli, 
a letos je drugače. Nadpov-
prečno visoke temperature 
so te male živali že prebudi-
le, zato pristojni pozivajo k 
samozaščitnemu ravnanju 
(uporaba repelentov) in sa-
mopregledovanju.

Najbolj učinkovita zaščita 
je cepljenje
Najpogostejši bolezni, ki jih 
prenašajo klopi, sta klopni 
meningoencefaliti (KME) in 
lajmska borelioza. 
Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje pravijo, da 
je pri KME najučinkovitejša 
zaščita cepljenje. Kakšnih 
novosti v zvezi s cepljenjem 
letos ne pričakujejo, pravi-
jo, kar pomeni, da so do 
brezplačnega cepljenja po-
leg otrok, ki so ali bodo le-
tos dopolnili tri leta, upravi-
čeni tudi odrasli, ki so ali 
bodo v tem letu dopolnili 

49 let. Za vse druge je cep-
ljenje samoplačniško. Za 
zaščito pred KME je potreb-
no osnovno cepljenje, ki se 
opravi s tremi odmerki ce-
piva. Po osnovnem ceplje-
nju drugi odmerek sledi v 
od enega do treh mesecev 
po prvem in tretji odmerek 
čez približno slabo leto dni 
(odvisno od cepiva) po dru-

gem odmerku. Zaščita se 
vzpostavi približno 14 dni 
po drugem odmerku. Za 
vzdrževanje zaščite pa so 
potrebni poživitveni od-
merki; prvo se opravi tri 
leta po osnovnem ceplje-
nju, vsi naslednji pa na tri 
do pet let. Cepijo v ambu-
lantah NIJZ in pri izbranih 
zdravnikih.

Klopi ne izbirajo starosti, 
a cepljenih je le desetina 
prebivalcev

Po podatkih preteklih let so 
za KME najbolj ogroženi 
prebivalci na Gorenjskem in 
Koroškem. 
Lani je za KME pri nas zbo-
lelo 87 oseb, od tega največ, 
23, v starostni skupini od 

65. do 74. leta. Med oboleli-
mi so bili tudi mlajši, v sta-
rostni skupini od 5. do 14. 
leta so diagnosticirali KME 
pri štirih otrocih, enako šte-
vilo v starostni skupini od 
15. do 24. leta. V starostnih 
skupinah od 25. do 34. leta 
in in od 35. do 44. leta je bilo 
po deset obolelih. Še štiri-
najst jih je zbolelo v skupini 
od 45. do 54. leta, dvanajst v 
skupini od 55. do 64. leta in 
deset pri starih 75 in več let. 
Še vedno pa je odstotek cep-
ljenja nizek, to ne doseže 
niti desetine prebivalstva.

Za lajmsko boreliozo je lani 
zbolelo 3938 oseb, med zbo-
lelimi je bilo tudi osem ot-
rok, starih do enega leta. V 
starostni skupini od 1. do 4. 
leta so zboleli 203, od 5. do 
14. leta 403, od 15. do 24. leta 
181, od 25. do 34. leta 259, od 
35. do 44. leta 423, od 45. do 
54. leta 696, od 55. do 64. 
leta 839, od 65. do 74. leta 
653, med starimi 75 let in več 
pa 273. Cepiva proti lajmski 
boreliozi ni, bolezen zdravijo 
z antibiotiki, za učinkovitost 
zdravljenja pa je pomembna 
zgodnja prepoznava bolezni.

Pozor: klopi so se že »zbudili«
Mila zima in (pre)topli dnevi so predčasno zbudili klope, ki so v naravi aktivni že od februarja. Če boste v dneh širjenja koronavirusa kakšno uro dnevno 
preživeli v naravi, poskrbite za potrebno zaščito. Klopi namreč prenašajo klopni meningoencefalitis in lajmsko boreliozo, med najbolj ogroženimi območji 
pa je prav Gorenjska.

Najučinkovitejša zaščita pri klopnemu meningoencefalitisu je cepljenje, pri sprehodih v 
naravi pa tudi uporaba dolgih oblačil svetlih barv, na katerih klope hitreje in lažje opazimo. 

Poleg cepljenja so pomembni tudi drugi zaščitni 
ukrepi. Na sprehodih in izletih v naravo se 
zaščitimo s primernimi oblačili, ki pokrijejo čim 
več kože, in zaprtimi čevlji. Oblačila naj bodo 
svetla, da klope lažje opazimo in odstranimo. Na 
izpostavljeno kožo nanesemo repelent, ki z 
vonjem odganja klope, na oblačila pa permetrin. 
Po vrnitvi domov natančno pregledamo vso 
kožo, predvsem mehke predele, tudi lasišče, in 
morebitne prisesane klope čim prej odstranimo. 
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan 
Kranj v vrednosti 20 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka,  
10. aprila 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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BELA IN CAROBNI GOZD (  . del)
v

Tristo sodoprstih kopitarjev,  
kaj je ta stavba? Ne štekam. Od 

kod pa prihaja rjava voda?

No, vsaj krave so 
še vedno na planini. 

Ne, čakaj malo ... 
saj to so ...

Saj to so tiste 
štirikolesne zverine!

Sovražim te beštije. Hrupne 
so, smrdijo, poleg tega pa so 

neverjetno zanič okusa.

Extreme 
eko toaleta

WIFI koda za goste: 
vrnimonaravi123&%*

STRBUNK!
tik

tak
tok

v Kakšno olajšanje! Počutim se tako 
lahkega, da bi lahko plesal balet. 

Pohitite, prosim! Niste 
edini ljubitelj baleta. 

Čakaj malo ... 
rjava voda je 
v resnici ...

@volkuljaBelaBela

Še vedno pa ne razumem 
od kod prihaja rjava vo...

Pohitite, 
prosim!

Se nadaljuje.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_20_06
NALOGA

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

2 9
8 3

8 1 3 7
5 8

1 2 8 3 4

sudoku_TEZJI_kam_20_06

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_kam_20_06
NALOGA

296783
75
8236
42

29
83

8137
58

12834

sudoku_TEZJI_kam_20_06

REŠITEV

296417835
743685192
851923764
427368951
138259476
965741283
689134527
374592618
512876349

sudoku_LAZJI_kam_20_06
NALOGA

78192
9351

384
8761

97
1329
625

8463
1734

sudoku_LAZJI_kam_20_06

REŠITEV

768149253
492365817
315287694
874592361
259631748
136874529
643928175
587416932
921753486

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_06
NALOGA

7 8 1 9 2
9 3 5 1

3 8 4
8 7 6 1

9 7
1 3 2 9
6 2 5

8 4 6 3
1 7 3 4

sudoku_LAZJI_kam_20_06

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – Športno 
in kulturno društvo Sela je 
bilo ustanovljeno že pred 
dvajsetimi leti, a ponovno ga 
je skupina posameznikov 
pod vodstvom prizadevnega 
in idej polnega Boštjana Piv-
ca zagnala pred štirimi leti 
in od takrat naprej najrazlič-
nejših dogodkov – tako špor-
tnih kot kulturnih – na Selih 
ne manjka.
Pripravljajo nogometne tur-
nirje, doživljajske tabore za 
otroke, slikarski ekstempo-
re, kulturne večere, romanja 
in pohode, plesne vaje in te-
lovadbo, 8-urne pohode na 
Rožiški vrh in mnogo dru-
gega, kar povezuje Selane in 
druge občane. 
Aktivna je tudi dramska 
skupina, ki jo vodi Aleš 
Štrajhar. Pred dvema leto-
ma so tako že uprizorili igro 
Trije vaški svetniki, pred le-
tošnjim dnevom žena pa še 
Linhartovo klasiko Župano-
va Micka. Ni šlo za premie-
ro, saj so le-to uprizorili že 
ob koncu lanskega leta, a v 
bolj zaprtem krogu, saj je 
zaradi smrti v družini enega 
od igralcev niso želeli upri-
zoriti za širšo javnost. Nad 
enajstčlansko ekipo igralcev 
je bdela Kamničanka Andre-
ja Humar Gruden, ki je igro 
režirala, priredila za igralsko 
zasedbo (uvodni del igre je 
dodan) in tudi sicer poma-
gala s številnimi nasveti. 

»Zares smo ji hvaležni za 
vse, nisem še srečal bolj 
vsestranske in ustvarjalne 
osebe. Veseli smo tudi odzi-
va igralcev. Najprej vse 
povprašamo, ali bi si želeli 
igrati, nato pa temu prilago-
dimo izbor igre. Razveselji-
vo je, da nam je k sodelova-
nju uspelo pritegniti kar ne-
kaj mladih,« pravi Boštjan 
Pivec, njegova žena Nataša 
(oba tudi nastopata v igri) pa 
dodaja, da so z vajami začeli 
jeseni in da je bilo zabavno 
pa tudi pestro, saj so hkrati 
pripravljali tudi lutkovno 

predstavo za otroke z naslo-
vom Skrivnosti borovega 
gozda. 
Zakaj pa so Županovo Mic-
ko uprizorili v kulturni dvo-
rani v Srednji vasi, in ne na 
Selih? »Na Selih imamo 
zgradbo, ki bi bila odlična za 
takšne dejavnosti, a je po de-
nacionalizacijskem postop-
ku prešla v last Cerkve, naš 
župnik pa nam ne pusti, da 
bi v njej izvajali gledališke 
dejavnosti, saj se mu zdijo 
nekako sporne in neprimer-
ne. Žal nam je, da je tako in 
da se ne moremo dogovori-

ti, saj se trudimo za dobro 
vseh naših krajanov, prav 
tako v lokalno skupnost vla-
gamo zelo veliko energije,« 
razočarana pravita Nataša in 
Boštjan Pivec, hkrati hvale-
žna, da so jim uprizoritev 
igre omogočili v Srednji 
vasi.
Komaj pa so širši javnosti 
predstavili Županovo Mic-
ko, že so se lotili nove igre 
na temo stoletnice koroške-
ga plebiscita, tokrat na po-
budo Rojstne hiše Rudolfa 
Maistra in tamkajšnje vodje 
Alenke Juvan.

Županova Micka se je 
možila v Srednji vasi
Člani Športnega in kulturnega društva Sela so številnim svojim aktivnostim dodali še gledališko – 
pred dnevom žena so pod taktirko režiserke Andreje Humar Gruden uprizorili Linhartovo komedijo 
Županova Micka, v sodelovanju z Rojstno hišo Rudolfa Maistra pa pripravljajo tudi predstavo ob stoti 
obletnici koroškega plebiscita.

Člani Športnega in kulturnega društva Sela so nedavno uprizorili Županovo Micko.
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Jasna Paladin

Kamnik – »Pet ulic v ožjem 
centru mesta smo preimeno-
vali za en dan. Dve po ma-
mah, dve po soprogah in eno 
po ljubici tistih mož, ki so si 
prislužili svojo ulico v našem 
mestu. V čast prazniku je 
vsaka dobila tudi rdeč nagelj, 
kot se to za ta dan spodobi. 
Upajmo, da kmalu napoči 
dan, ko bo mesto priznalo, 
da njegovo usodo krojijo tudi 
ženske,« so predstavniki (ali 
pa predstavnice) skupine Ve-
ronKAM, ki kljub pohvalni 
gesti očitno želijo ostati ano-
nimni, zapisali v svojem spo-
ročilu.
Rdeči napisi s poimenova-
njem ulic v strogem 
mestnem središču, ki so bili 
izobešeni nekaj dni, so mar-
sikomu dali misliti – le za-
kaj jih več ni posvečenih 
ženskam. 
Kamnik seveda v tem ni no-
bena izjema, kar nam pove 
tudi Anže Slana, učitelj slo-
venščine na Osnovni šoli St-
ranje, ki je leta 2017 študij 
slovenistike na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani zaključil z 
magistrsko nalogo, ki je nosi-
la naslov Spominska obeležja 
slovenskih književnikov: uli-
ce, ustanove in spomeniki v 
Kamniku. Skladno s smerjo 

študija je razumljivo, da je 
Anže v ospredje postavil 
umetnike in predvsem knji-
ževnike. V svoji magistrski 
nalogi se ni ukvarjal s histo-
ričnim vidikom poimenova-
nja ulic, ampak z idejo struk-
tur moči in kako te komemo-
rizirajo določene osebnosti 
skozi poimenovanja, a kljub 
vsemu nam naniza nekaj za-
nimivosti, ki jih lahko pove-
žemo tudi s poimenovanjem 
ulic po ženskah.
»Osnova za podatke o poi-
menovanjih ulic so bili kar 
zemljevidi, telefonski ime-
nik, različni seznami in pa 
tudi Odlok o spremembah 
odloka o določitvi krajevnih 
skupnosti in volitvah v Svete 

krajevnih skupnosti Občine 
Kamnik. Osredotočil sem se 
zgolj na mesto Kamnik, kjer 
lahko naštejemo 110 različ-
nih poimenovanj ulic,« nam 
pove Anže; o tem, zakaj 
meni, da po ženski ime nosi 
zgolj ena ulica, pa: »Kamnik 
niti ni izjema, večina lokacij, 
ki nosijo ime po osebnosti, je 
poimenovana po moških, pa 
naj bodo umetniki, vojaki ali 
kaj drugega. Osebnosti, po 
katerih lokacije nosijo ime, 
so bile v (lokalni) skupnosti 
prepoznane kot 'pomembne' 
(so bile na neki način kano-
nizirane) in zato so si zaslu-
žile poimenovanje. Razloge, 
zakaj je med njimi manj 
žensk, pa sedaj lahko iščemo 

v skoraj vseh feminističnih 
teorijah posameznih znan-
stvenih disciplin.«
V Sloveniji je podobno kot 
drugod po Evropi in svetu 
poimenovanje ulic določeno 
z zakonom – pri nas je to Za-
kon o določanju območij ter 
o imenovanju in označeva-
nju naselij, ulic in stavb. Po-
stopek poimenovanja ulic je 
upravni postopek, saj o tem, 
kaj naj bi bilo obeleženo, kje 
in kako, odločajo upravni or-
gani; za kakšno poimenova-
nje se odločijo, pa je največ-
krat odvisno od zgodovinske-
ga in ideološkega konteksta. 
Zakon predvideva tri katego-
rije poimenovanj, in sicer po 
zemljepisnih imenih (na pri-

mer Ljubljanska ulica in Me-
ninska ulica), po dogodkih 
ali datumih (na primer 
Prvomajska ulica in Pot 27. 
julija) ali po osebnostih (na 
primer Maistrova, Aškerčeva 
in Gregorčičeva ulica). V Ka-
mniku je, kot je v svoji nalogi 
ugotovil Anže Slana, šestde-
set odstotkov ulic poimeno-
vanih po osebnostih, 38 od-
stotkov po zemljepisnih ime-
nih in le dva odstotka po do-
godkih ali datumih. Med 66 
ulicami, poimenovanih po 
osebnostih, jih 68 odstotkov 
lahko umestimo v polje 
umetnosti, med njimi pa je 
največ književnikov.
Pa so kamniške ulice poseb-
ne še v čem? »Ulica Kam-

niško-zasavsega  odreda je 
ulica z drugim najdaljšim 
imenom v Sloveniji,« za-
ključi Anže Slana.
In kot se ulica poimenuje, 
se lahko tudi preimenuje. 
Seveda to prinaša kar nekaj 
nevšečnosti, a še bolj kot to 
pa nekakšen strah vladajo-
čih, ki na to področje 
preprosto ne želijo drezati. 
A morda, kot smo začeli v 
uvodu, bo nekdaj tudi s poi-
menovanji ulic prepoznano 
in priznano, da usodo mes-
ta, če ne sveta, krojijo tudi 
ženske.

Po ženski v Kamniku 
poimenovana samo ena ulica
V Kamniku imamo sto deset različnih ulic, ki pa imena nosijo zgolj po moških, izjema je Pot Marije Vere. Da pa je takšno nesorazmerje krivično, 
je ob letošnjem dnevu žena opozorila skupina VeronKAM.

Samčev predor se je za nekaj dni preimenoval v Predor 
Terezije Samec, po ženi takratnega kamniškega župana …  

… Prešernova ulica pa v Ulico Ane Jelovšek, po materi 
otrok pesnika Franceta Prešerna. / Foto: Jasna Paladin
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Osebnosti, po katerih 
so poimenovane 
kamniške ulice, so v 
svojem življenju 
opravljale različne 
dejavnosti, zaradi 
katerih so bile 
prepoznane kot 
pomembne. Doslej je 
bila kot takšna v 
Kamniku očitno 
prepoznana le ena 
ženska – gledališka 
igralka in režiserka 
Marija Vera.

Jasna Paladin

Snovik – V Snoviku so po 
zaslugi Občine Kamnik, Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, Turistične-
ga društva Tuhinjska dolina 
in Term Snovik to zimo že 
drugo leto zapored postavili 
drsališče, kjer je bilo brez-
plačno drsanje mogoče od 8. 
februarja do 1. marca. V teh 
triindvajsetih dneh so našte-
li okoli 1700 drsalcev tako iz 
bližnje okolice kot tudi iz 
drugih krajev Slovenije.
»Drsanje je spremljal anima-
cijsko-zabavni program. Naj-
mlajši drsalci so se poleg dr-
sanja veselili na otroškem 
pustovanju, za zabavne, a 
varne vragolije na ledu je 
skrbel tudi palček Snoviček. 
Obiskovalci so se preizkusili 
tudi v igranju ročnega nogo-
meta in namiznega tenisa. 

Seveda niso pozabili niti na 
zimske šolske počitnice, ko 
se je drsališče odpiralo že ob 
11. uri. Ob drsališču je bilo 
poskrbljeno tudi za odlično 
gostinsko ponudbo lokalne 
Vratarnice s pristnimi kam-
niškimi dobrotami, tudi zna-
nimi polentačinkami. Obi-
skovalci in organizatorji se 
strinjajo, da drsališče v zim-
skem času popestri dogajanje 
v Tuhinjski dolini in širši 
okolici, prispeva k promociji 
destinacije v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah ter navsezad-
nje ponudi športno rekreaci-
jo tako za najmlajše kot nji-
hove starše,« je dogajanje 
povzela Stanka Parkelj Rozi-
na iz Term Snovik.
Med zimskimi počitnicami 
so za učence kamniških 
osnovnih šol zagotovili 
brezplačni avtobusni prevoz 
do drsališča.

Drsališče je bilo 
dobro obiskano
V Snoviku ocenjujejo, da je drsališče pred 
termami od 8. februarja do 1. marca obiskalo  
kar 1700 drsalcev.
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ZAHVALA

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca
z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

Tiho in mirno, kot je živela,  
je v 88. letu za vedno zaprla svoje oči 

Frančiška Podbevšek 
rojena Resnik, s Kovinarske c. 1c v Kamniku 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in besede podpore. Posebna zahvala Dra
gici in Romanu Lomovšku za nesebično pomoč in vso 
podporo v najtežjih trenutkih. Hvala dežurni službi ZD 
Kamnik – dr. Ošepu, g. župniku Luku Demšarju za po
grebni obred, praporščakom, pevcem Grm za zapete pe
smi in g. Igorju Žavbiju za ganljiv govor. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti, jo imeli radi in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni 
Februar 2020

ZAHVALA

Pojdem, ko pride moj čas,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane,
od včeraj in od kdo ve kdaj ...

V 90. letu starosti se je poslovila naša skrbna mama

Frančiška Šimenc
roj. Komatar

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene 
sveče in darove za maše. Hvala duhovnikoma za lepo 
opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala vsem, ki ste 
našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Stranje, marec 2020

ZAHVALA

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

V 79. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila  
draga mama, stara mama, sestra, teta in svakinja

Marija Rokavec 
iz Pšajnovice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, za 
podarjeno cvetje, sveče ter za darove za svete maše in 
cerkev. Hvala gospodu župniku za opravljen pogrebni 
obred, govorniku za besede slovesa, pevcem ter vsem 
ostalim, ki ste našo mamo Minko pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ko smo bili skupaj, je bilo lepo.
Zdaj, ko te ni, je pa hudo.

V 88. letu starosti  
se je od nas poslovila

Ema Mali Bertoncelj
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in ganljivo zapete pesmi, kakor tudi vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi žu
pniku in pogrebni službi KPK. 

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

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

Svojo življenjsko pot je sklenil  
naš dragi mož, oče, dedi in pradedi

Viktor Balantič
12. 4. 1937–28. 2. 2020, iz Šmarce

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje in sveče. Posebej se za
hvaljujemo g. župniku in pevcem kvarteta Grm za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospre
mili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob hiši domači že
cvetijo pomladne rože,
a vse tako otožno se zdi,
od kar te med nami več ni.

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga

Ljudmila Rems
p. d. Kajžna Milka iz Žal

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovašča
nom, našim nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove 
in številno spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala osebju 
DSO Kamnik in osebju Zavoda Pristan za oskrbo in 
nego v času njene bolezni. Hvala g. župniku Luki Dem
šarju, pogrebni službi KPK in pevcem kvarteta Grm za 
lepo opravljen pogrebni obred in ganljivo petje.

Žalujoči vsi njeni

Jasna Paladin

Kamnik – Natečaj za naj
boljšo zgodbo poteka že od 
8. februarja, k sodelovanju 
pa knjižnice vabijo vse, ki 

so že dopolnili šestdeset let 
in radi pišejo. »Pošljite krat
ko, resnično zgodbo iz pre
teklosti vašega kraja, pove
zano s preživljanjem poči
tnic v vašem kraju ali dru
god po Sloveniji. Morda se 
spominjate sami ali pa je 
vašo pozornost vzbudila za
nimiva pripoved, stare foto
grafije, zapiski. Zaželeno 
je, da priložite tudi kakšno 
fotografijo, povezano z 
zgodbo, ni pa pogoj za so
delovanje. Sodelujete lahko 

le z eno zgodbo, ki naj bo 
napisana v slovenskem jezi
ku in naj ne presega 1600 
besed. Oddate jo lahko tip
kano ali v elektronski obli
ki,« vabijo organizatorji.

Zgodbo lahko pošljete na 
naslov Mestna knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 
1000 Ljubljana, s pripisom 
»za natečaj Zgodbe mojega 
kraja« ali po elektronski 
pošti na mojkraj@mklj.si. 
Prispevke bo v aprilu in 
maju ocenjevala žirija ter iz
brala deset najboljših, ki 
bodo nagrajeni in objavljeni 
na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana, kjer so 
objavljena tudi pravila in po
goji za sodelovanje.

Kako smo nekoč 
preživljali počitnice
Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju s 
knjižnicami Osrednjeslovenske regije – tudi 
Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik – objavila 
literarni natečaj Zgodbe mojega kraja: kako smo 
nekoč preživljali počitnice, ki je odprt še do 15. 
aprila.

Za dodatne informacije pokličite 01/308-51-75 
ali pišite na e-naslov mojkraj@mklj.si.

Volčji Potok – Zaradi tveganja širjenja novega koronavirusa 
je moral svoja vrata v nedeljo, 15. marca, zapreti tudi zavod 
Arboretum Volčji Potok, zato park do predvidoma 27. marca 
oz. do preklica ni odprt. Vrtni center medtem skladno z vla-
dno uredbo obratuje, a po skrajšanem delovnem času, cvet-
ličarna pa je zaprta. J. P.

Zaprt je tudi park Arboretum
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• mehanična popravila za vsa vozila

• kleparska in ličarska popravila

• cenitev vozil za zavarovalnico

   Triglav in Zavarovalnico Sava

• vulkanizerstvo

• avtovleka osebnih vozil

• izposoja vozil

• pranje in čiščenje vozil

AVTO CERAR
telefon: 01/839-50-40

e naslov: info@avtocerar.si
Letne pnevmatike  
po akcijskih cenah 

01/839 50 40

+ 
praktično 

darilo
+ 

praktično 
darilo

+ 
praktično 

darilo

Zaupanje
z letnimi pnevmatikami Continental.

PremiumContact™ 6, SportContact™ 6 in EcoContact™ 6.

Jasna Paladin

Kamnik, Stahovica – Dobro-
delno dogajanje, ki so ga že 
osmo leto zapored pripravili 
člani Študentskega kluba 
Kamnik pod skupnim nas-
lovom Dobrodelni marec, bi 
moralo biti te dni na vrhun-
cu, a tudi dobrodelnosti ko-
ronavirus ni prizanesel. 
Skladno z uredbami in pri-
poročili države in občine so 
študentje svoje prireditve 
predhodno zaključili. Ga-
ražne razprodaje, tržnice 
slaščic in turnirja v odbojki 
torej ne bo. A njihov trud 
vseeno ni bil zaman.
Uvodni dogodek, 48-urni 
pohod na sv. Primoža, ki je 
potekal od 16. ure 6. marca 
do 16. ure 8. marca, je bil 
namreč rekordno obiskan. 
Vsak pohodnik, ki se je na 
vrhu vpisal v knjigo, je s tem 
prispeval pol evra (ta denar 
je prispeval Janez Uršič iz 

Virus okrnil 
Dobrodelni marec
Dobrodelni marec – tradicionalna dobrodelna prireditev članov Študentskega kluba Kamnik, ki so jo 
letos pripravili že osmič, se je začela odlično – z rekordnim odzivom pohodnikov na sv. Primožu, a 
nato tudi hitro zaključila. Vse preostale prireditve so morali zaradi dogajanja s koronavirusom namreč 
odpovedati.

Mira Papež

Stahovica – V uvodnem na-
govoru je Dušan Papež pou-
daril pomen lige, ki pomeni 
športno udejstvovanje in 
prijetno druženje hkrati na 
kulturni, dobrodelni, pustni 
ali nočni ligi.
Prehodni pokal je šel po-
novno v roke Franciju Vol-
karju, med članicami pa 

Katarini Robnik. Med sta-
rejšimi dečki in deklicami 
sta pokala prejela Nik Rom-
šak in Maruša Šerkezi, Ja-
kob Pisek in Tajda Šoštarko 
pa med mlajšimi.  Pokala 
cici-polžek se je ponovno 
razveselil Nejc Romšak, 
vztrajnega polžka pa Nataša 
Jančar.  Pokal najstarejša 
korenina je osvojil Tone Pe-
tek. Športno in donatorsko 
srce je prevzel Darko Go-
lob, zvesti pohodnik in tudi 
zvesti donator.
Pokal gostoljubna Okrepče-
valnica pri Petru je prejel 
Peter Uršič. Dušan Papež je 
praktične nagrade pode-
lil  tudi članom, ki so »duša 
in motor« lige: Lado Kveder, 
Igor in Fani  Alpner,  Zvone 
Kemperl ter Darinka in Jan-
ko Žibert.

Pokali za zmagovalce 
zimske lige

Podeljena so bila priznanja udeležencem  
11. Zimske lige k sv. Primožu.

Letošnja, že 11. 
Zimska liga k sv. 
Primožu je potekala 
od 21. novembra lani 
do 29. februarja letos 
in je vsebovala 
petnajst vzponov.

Prehodni pokal je šel ponovno v roke Franciju Volkarju.

Člani Študentskega kluba Kamnik z županom Matejem Slaparjem na sv. Primožu

Ves denar bodo študentje letos namenili 
Društvu Gorska reševalna služba Kamnik za 
dokončanje njihovih prostorov. F
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Gostilne pri planinskem 
orlu), zbirali pa so tudi do-
brodelne prispevke. Ob kon-
cu pohodov so našteli 1684 
podpisov, skupaj s prosto-
voljnimi prispevki pa so 
zbrali 2122 evrov. Ves denar 
bodo študentje letos name-
nili Društvu Gorska reševal-
na služba Kamnik za dokon-
čanje njihovih prostorov.

Pomagali bodo pri 
razvozu hrane in zdravil 
na dom
»Z izidom in izvedbo poho-
dov smo izjemno zadovolj-
ni, zato nam je še toliko bolj 
žal, da moramo končati že s 
prvim dogodkom. Glede 
ostalih dogodkov upamo, da 
nam bo katerega uspelo or-
ganizirati poleti in takrat 
zbrati še  kaj dodatnih 
sredstev.  Vse informacije o 

poteku in novostih bomo 
sproti objavljali preko druž-
benih omrežij,« je sporočila 
Maja Toni iz Študentskega 
kluba Kamnik in dodala: 
»Odločili smo se tudi, da 
svojo dobrodelnost usmeri-
mo tja, kamor jo trenutno 
lahko in kjer bo najbolj pot-
rebna. Tako bomo v dogovo-
ru z Občino Kamnik in Ci-
vilno zaščito nudili prosto-
voljno pomoč pred Zdra-
vstvenim domom Kamnik, 
Domu starejših občanov 
Kamnik in v razvozu hra-
ne  in  zdravil na dom. Do-
brodošla  je vsaka pomoč  s 
strani študentov, za več in-
formacij naj prav tako 
spremljajo družbena omrež-
ja.«
Upamo, da bo njihovemu 
zgledu po navodilih pristoj-
nih sledilo čim več prosto-
voljcev.

Fo
to

: Š
tu

d
en

ts
ki

 k
lu

b 
K

am
n

ik

Pohodniki so z vsakim podpisom v dobrodelni namen 
prispevali pol evra. / Foto: Študentski klub KamnikAV
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