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Kri`-Breznikov dom, 21. junija, ob 19. 
uri - Predstavitev lokalne mre`e med-
generacijskih programov za kakovostno 
starost in solidarno so`itje generacij na 
podro~ju medsebojnih odnosov.

V ~asu individualizma, v ~asu iskanja 
u`itkov tukaj in zdaj v Medgeneracijskem 
dru{tvu za kakovostno starost menimo, 
da je {e kako potrebno v dru`bi govoriti 
tudi o povezovanju mlade, srednje in stare 
generacije v celoto. Da se u~imo gledati 
na ̀ ivljenje tudi iz perspektive drugega, ne 
samo iz samega sebe. Da jutri ne bomo ve~ 
mladi, da se bomo jutri upokojili, da bomo 
jutri zboleli in ne bomo imeli nikogar od 
svojih, da bi nas negoval. 

Vse to in {e marsikaj nas lahko ~aka; ~e ne 
v bli`nji pa v daljnji prihodnosti.

Pri premagovanju tak{nih in podobnih ovir 
vam v medgeneracijskem dru{tvu poda-
jamo roko preko predavanj, usposabljanj, 
dru`enja prostovoljk s starimi in dru`enja 
vseh treh generacij na tedenskih sre~anjih 
medgenercijskih malih in srednje velikih 
skupin.

Mladost je najugodnej{i ~as za u~enje 
so`itja.

Pri med~love{kih odnosih velja zakon, da 
smemo zbolj{anje pri~akovati samo od 
enega ~loveka na svetu – od samega sebe. 
^e ra~unamo, da bodo drugi naredili lep{e 
so`itje, ga s tem svojim pri~akovanjem `e 
slab{amo. Sami pa lahko odlo~ilno vpli-
vamo na lep{e so`itje, ~e se zavzamemo 
zanj in se u~imo lepe komunikacije z vsemi 
generacijami.

Na{i osnovno{olci 
s o  ` e  z g o d a j 
spoznal i ,  da je 
u ~ e n j e  l e p e g a 
so`itja najbolj{a 
nalo`ba lastnega 
~asa, pameti in en-
ergije.

Zato so enkrat 
t edensko ,  pod 
mentorstvom Dani 
Kuhar,  socialne 
delavke na {oli, 
obiskoval i  na{e 
ob~ane, pa tudi 
druge v domu v 

Kamni-
ku in se 
enkrat mese~no sre~evali s stro-
kovnjaki In{tituta Antona Trsten-
jaka: mag. Ksenjo Ramov{ in 
prof. dr. Jo`etom Ramov{em.

Priznanja o opravljenem us-
posabljanju so dobili: Ana Car 
8.r., Simona ^erne, 8.r., Eva 
Horvat 8.r., Andreja Ko`elj 8.r., 
Barbara Pavlini~ 8.r., Marija 
^ebulj 8.r., Robyn Strm{ek 8.r., 
Melita Bren~i~ Cvirn 9.r. in Jernej 
[krlj 9.r.

Medgeneracijske skupine za kakovostno 
starost so izrazit primer socialnega 
projekta javne in strokovne pomo~i pri 
razvijanju imunske samopomo~i dru`be 
na podro~ju medgeneracijskega so`itja 
in priprave na kakovostno starost.

Usposablan je  za 
voditeljice medgen-
eracijskih skupin so 
uspe{no opravile:

Marjana Plak, Marta 
Marin, Jana Dre{ar, 
Ve ron ika  Pav l i ~ , 
Mateja Volf, Mojca 
[raj in Viki Drolec.

Kakovostno `ivlje-
nje po upokojitvi

Tret je ` iv l jenjsko 
obdobje je enako 
smiselno, kakor sta 

mladost in 
srednja leta, je pa druga~no 
od njiju in ima svoje posebne 
mo`nosti in naloge.

Za kakovostno `ivljenje po upo-
kojitvi se je treba v dana{njih 
dru`benih razmerah zavestno 
pripraviti.

Dobra inventura na prehodu 
v tretje `ivljenjsko obdobje 
omogo~i, da ~lovek veselo in 

ponosno odnese iz mladosti in srednjih 
let zrele sadove svojega `ivljenja, gnile pa 
uporabi za gnojilo bolj{e prihodnosti.

Življenje po upokojitvi mora imeti nov `iv-
ljenjski na~rt, da ~lovek:

• vzdr`uje in navezuje lepe med~love{ke 
odnose z vsemi tremi generacijami

• dejavno sodeluje s svojimi sposobnostmi, 
kjerkoli more in je smiselno

• redno vadi svoje telesne in du{evne 
sposobnosti

• ima svoj redni delovni{ki in prazni~ni 
urnik

Te~aj smo organizirali za upokojence zato, 
da bi la`je dosegli vse te cilje:

Te~aj so opravili: Marinka Ko~ar iz Mlake, 
Marija Smolej iz Gmajnice, Marjana Plak 
iz Komende, Pavla Hrovat iz Komenda, 

Vera Grilc iz Gmajnice in Jo`e [orn iz 
Suhadol.

»Mi se imamo radi« - Harmonikarju Roku 
in prilo`nostnemu pevskemu zboru Med-
generacijskega dru{tva se je priklju~ilo ob 
zaklju~ku prireditve {e nekaj drugih ~lanic 
dru{tva.

Besedilo: Viki Drolec, preds. Medgeneraci-
jskega dru{tva, slike: Andrej Žalar

Pogled na polno dvorano na Kri`u

So`itje generacij
V dru`bi je {e kako potrebno govoriti o povezovanju mlade, srednje in stare generacije.
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Za~elo se je koledarsko poletje in {e malo 
pa se bo leto prevesilo v drugo polovico. 
Zagotovo je bila  v prvem polletju med 
pomembnimi dogajanji  v ob~ini najbolj 
vsesplo{no `ivahna zgodba o smeteh 
oziroma odpadkih. Kje smo sedaj?

»Ministrstvo za okolje in prostor kot pris-
tojni organ, Mestna ob~ina Ljubljana kot 
investitor, ob~ine Brezovica, Dobrova-
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, 
Ig, Medvode, [kofljica, Velike La{~e kot 
sovlagatelji in ob~ine Dom`ale, Kamnik, 
Menge{, Komenda, Trzin, Lukovica, 
Morav~e ter Vodice kot zainteresirane 
ob~ine, smo v ~etrtek podpisali pismo o 
nameri za tako imenovano nadgradnjo 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana na lokaciji Barje v Ljubljani. 
Druga~e povedano to pomeni, da bo Barje 
v Ljubljani ({e naprej) prostor za skupno 
urejanje ravnanja z odpadki, kar pomeni 
odvoz, predelavo, obdelavo in odlaganje 
odpadkov. 

Tako se je kon~ala ena najbolj vro~ih tem o 
bodo~em re{evanju in urejanju odpadkov 
v ob~ini oziroma tem delu. Ne vemo {e 
sicer, koliko nas bo ta re{itev stala. O tem 
se bomo {e sporazumevali in opredelili s 
posebno pogodbo. Rad pa bi poudaril, da 
se je tako potrdilo moje nenehno poudar-
janje in opozarjanje v minulem dogajanju, 
da so vsi zaklju~ki, o~itki, kritike..., preuran-
jeni. To sem poudarjal tako v Mostah, v 
Topolah in v Meng{u. Vseeno pa mi je `al, 
da je bilo za to, kar danes vemo, potreb-
nih toliko najrazli~nej{ih dogajanj in akcij. 
Zadovoljen in vesel pa sem, da je, kot ka`e, 
zgodba o smeteh kon~ana.«

No, ne ravno zgodba, ali pa, ampak 
dobesedno `ivahno je sedaj v ob~ini pri 

spreminjanju prostora zaradi gradenj. 

»Ja, tudi to je zgodba. Za~ela se je 
namre~ intenzivna stanovanjska gradnja. 
Ta v na{i ob~ini sicer malo zaostaja za 
drugimi. »Zaostanek«, pod narekovaji, 
pa je   razumljiv, saj smo v primerjavi s 
sosednjimi ob~inami {tiri leta kasneje 
dobili svojo, samostojno ob~ino. Zato 
smo tudi kasneje pri~eli s spreminjanjem 
namembnosti prostora in ure-
janji pogojev za tovrstno sedanjo 
gradnjo. Prepri~an pa sem, da za 
to zaostanka in {kode pravza-
prav nimamo, da nismo prav 
ni~ razvojno prikraj{ani. Tako 
namre~ nismo delali napak, s 
kakr{nimi so se  sre~evali, ali jih 
delali, drugje. Gradnje in dela, 
ki potrjujejo intenzivnost, pote-
kajo v Mostah, pripravlja se na 
Gmajnici...«

In {e enkrat `e kar standardno 
vpra{anje. Kako je s trgovino 
oziroma objektom v sredi{~u 
Komende?

Sredi minulega tedna smo s 
{e zadnjim potrebnim podpisom iz-
polnili pogoje v pogodbi za izgradnjo 
ve~namenskega objekta v sredi{~u Ko-
mende, kjer bo tudi trgovina Mercator. Z 
dogovorom med ob~ino, Konjeni{kim klu-
bom in investitorjem smo lahko vsi zado-
voljni, saj poleg tega, da se bomo v centru 
Komende znebili starih propadajo~ih stavb 
(Glavarjeva 96, hlevi), bomo dobili lepo 
novogradnjo z 860 kvadratnih metrov 
veliko trgovino, konjeniki se bodo preselili 
v nove klubske prostore, konji pa bodo 
dobili nove hleve. 

Na~rtujemo, da bodo do oktobra letos 
zgrajeni novi hlevi, v 
katere se bodo preselili 
konji. Po preselitvi bodo 
podrti stari hlevi, do 
ob~inskega praznika 
2008 pa pri~akujem bo 
zgrajena tudi trgovina in 
nad njo stanovanja. 

V ve~namenskem ob-
jektu bodo poleg trgov-
ine in Mercatorjevega, 
po t rebam k ra janov 
p r i l ago jenega p ro -
grama, tudi sla{~i~arna, 

frizerski salon, gostinski lokal. Sicer pa bo 
v poslovno-stanovanjskem objektu, kjer 
bo center Mercator,  tudi 31 stanovanjskih 
enot.« 

Ko takole kramljava, me ob samostojnosti 
ob~ine Komenda spreleti ugotovitev, da 
v primerjavi z nekdaj v prej{njem okviru, 
danes v samostojni ob~ini ni ve~ prostor-
skih te`av z otro{kim varstvom.

»Na to sem posebno ponosen. Lahko 
pa re~em, da smo prav na zadnji seji 
poleg vseh prostorskih to~k obravnavali 
tudi izgradnjo {e enega oddelka vrtca v 
osnovni {oli. V ob~ini namre~ bele`imo 
nadpovpre~no {tevilo rojstev. Leta 2005 
smo imeli 59 rojstev, naslednje leto 60, 
letos do konca meseca maja pa `e 46. Do 
konca leta tako lahko pri~akujemo leto{nji 
rekorden prirast. 

Ob tem pa z zadovoljstvom ugotavljam, da 
bodo prav vsi otroci, katerih star{i so zain-
teresirani za organizirano varstvo v vrtcu, 
dobili prostor za otroke v vrtcu. Tak{nih 
ob~in je v Sloveniji res zelo malo in bi jih, 
kot pravimo, lahko pre{teli  na prste ene 
roke. To je sicer stoodstotni stro{ek ob~ine, 
vendar pa je po drugi strani prav to tudi 
ena tistih zadev, s katerimi zavestno spod-
bujamo rojstva. In rekel bi, da je prav to 
veliko {tevilo rojstev najlep{a potrditev, da 
v ob~ini tudi na tem socialno-dru`benem 
podro~ju uresni~ujemo pravi in vsem pri-
jazen  program. Zagotovo pa je to {e ena 
in {e enkrat potrditev pravilnosti odlo~itve 
za samostojno ob~ino, saj imajo v okviru 
nekdanje ob~ine {e sedaj velike te`ave z 
varstvom za par sto otrok.«

Andrej Žalar 

@upan Toma‘ Drolec:

Ka`e, da je zgodba o
smeteh kon~ana

Župan Toma` Drolec: Žal mi je, da je bilo v tej zgodbi potrebnih toliko 
najrazli~nej{ih dogajanj in akcij. Potrdilo pa se je moje poudarjanje in 
opozarjanje, da so vsi zaklju~ki, o~itki, kritike... preuranjeni. 

Zamisel o poslovno-stanovanjskem objektu v Komendi

Za~ela se je intenzivna stanovanjska gradnja 
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Prihodnje leto 
za~etek gradnje
Po tem, ko je  bilo tudi tokrat poro~ilo Nad-
zornega odbora pohvalno, {e posebej pa 
so pohvalili tudi pripravljen in predlagan 
zaklju~ni ra~un ob~ine za minulo leto, so 
na seji sprejeli sklep o preureditvi pros-
tora v {oli za potrebe otro{kega varstva. 
Župan pa je ob tem poudaril, da je tokrat 
zadnji~, da se prostor za varstvo najmlaj{ih 
ob~anov lahko {iri na ra~un {olskega pros-
tora. Prihodnje leto  je treba za~eti z gradnjo 
vrtca s 15 oddelki. 

A. Ž.

Ob~inski svet je na seji v ~etrtek obravnaval 
tudi stali{~e Ob~ine Komenda do predla-
ganih zakonov o ustanavljanju pokrajin. V 
obrazlo`itvi svetnikom je bilo poudarjeno, 
da je v zvezi s pokrajinami koalicijsko 
usklajen vladni predlog o treh zakonih in 
sicer o pokrajinah, volitvah v pokrajinah in 
o financiranju. V razpravi pa je {e zakon 
o ustanovitvi pokrajin. Gre za predlog, po 
katerem naj bi Slovenija imela najve~ 14 
pokrajin. Zanj pa je potrebnih v dr`avnem 

Kar 21 to~k je bilo na dnevnem redu 
zadnje seje ob~inskega sveta, ki je bila 
minuli teden v ~etrtek. Uvodne to~ke in dolg 
dnevni red so sicer dajale malo upanja, 
da bo `upanu uspelo v slabih {tirih urah 
skleniti tako obse`en program seje, vendar 
se je  nazadnje njegova za~etna napoved  
uresni~ila. Seja je bila kon~ana slabih 15 
minut pred deveto uro zve~er.

Tokrat pa so bili med {tevilni to~kami 
nedvomno pomembni trije prostorski doku-
menti. Dva sta  bila na dnevnem redu v tako 
imenovani drugi obravnavi, dva pa prvi. 

Najprej so svetnimi obravnavali odlok o lo-
kacijskem na~rtu obmo~ja KO 5 Hipodrom- 
{portno sredi{~e. Postopek za sprejem 
in uresni~evanje urejanja prostora v tem 
delu ob~ine, je pojasnil `upan, je kon~an. 
Predsednik Nogometnega kluba Darko 
Bolari~ jih je seznanil o pogledih kluba na 
ta del ureditve prostora in ob tem opozoril 
na morebitne te`ave zaradi hrupa. Vendar  
je prevladalo mnenje, da ni razlogov, da 
dokumenta ne bi sprejeli in je tako odlok 
dobil soglasno podporo svetnikov.

Drugi odlok pa opredeljuje Lokacijski 
na~rt Gmajnica za stanovanjske objekte 
v tem delu. Kar nekaj razli~nih pogledov 

Poudarek dogajanjem v prostoru
Ob~inski svet  je na seji v ~etrtek, 28. junija, obravnaval kar {tiri prostorske 
dokumente.

in mi{ljenj je bilo glede velikosti objektov, 
glede morebitne prenatrpanosti, glede  
prostorov za parkiranje in dostopa do 
vodnega dela. Nazadnje je prevladalo 
stali{~e, naj bodo na tem obmo~ju pred-
vsem dvostanovanjski objekti z mo`nostjo 
podzemnih gara`. Ob vodi pa naj bo pros-
tor za sprehode in tudi urejen dostop do 
sprehajalne poti. 

V tako imenovani prvi obravnavi pa so 
na seji  razpravljali o lokacijskem na~rtu 
Podbor{t in poudarili, da so pri tem sledili 
predvsem `eljam ob~anov. Tej prostorski 
obravnavi pa so nazadnje dodali {e Sk-
lep o izvedbi tehni~nega popravka meje 
obmo~ja UN Kri`-vzhod.

Živahna razprava pa je bila pri predlogu 
Pogodbe o ustanovitvi Zavoda  Medgener-
acijsko sredi{~e Komenda. Viki Drolec je v 
uvodni razlagi med drugim pojasnila, da je 
v Sloveniji opredeljenih deset do dvanajst  
Medgeneracijskih sredi{~ v prihodnjih 
petih letih in da je Komenda med prvimi, 
ki naj bi si pridobila tudi tako imenovano 
dr`avno vstopnico zanj. Ob ob~ini so opre-
deljeni  soustanovitelji Medgeneracijsko 
dru{tvo Komenda, Ustanova Petra Pavla 
Glavarja in Dru{tvo upokojencev. V razpravi 

je bilo najve~ vpra{anj, kako so dru{tva 
lahko soustanovitelji in kako naj zagoto-
vijo potrebne dele`e. Vpra{anje, ki ga je 
zastavilo kar nekaj ~lanov sveta, pa je bilo, 
zakaj  je Medgeneracijsko sredi{~e opre-
deljeno kot zasebni in ne javni zavod, kako 
je mo~ uveljaviti zasebno partnerstvo, zakaj 
k ustanovitvi niso povabljena vsa dru{tva 
v ob~ini in druga. Sicer pa je pogodba s 
pripombami in mnenji dobila podporo, o 
njej pa bodo odlo~ali po usklajevanju in 
pripravi odgovorov na vpra{anja.

V tako imenovanem skraj{anem postopku 
je bila na seji sprejeta pogodba o   soupor-
abi prostorov in sofinanciranju Mladinskega 
centra Komenda z dolo~bo, da velja eno 
leto in s pripombo, da je treba ob more-
bitnih potrebnih pregledih prostorov med 
letom  in sestavljanju zapisnika predlo`iti 
tudi slike.

Pred zadnjih sklopom manj{ih zemlji{kih 
sprememb so  razpravljali tudi o predlogu 
odloka o kanalizaciji oziroma odvajanju 
komunalne odpadne in padavinske vode. 
Gre za odlok, ki se bo, kot je poudaril 
pod`upan Mirko Kepic,  dotaknil in bo 
zato pomemben za slehernega ob~ana 
ob~ine Komenda. Po usklajevanju mnenj 
ni pripomb ter razpravi pa bodo o njem 
odlo~ali najverjetneje ̀ e na prihodnji seji, ki 
bo konec julija; torej {e pred po~itnicami.

A. Žalar     

[tirinajst pokrajin v Sloveniji ni pravi predlog
Župan ima pooblastilo, da zastopa stali{~e ob~inskega sveta 

Ob~ina Ljubljana samostojna pokrajina, Ob~ina Komenda pa 
v pokrajini tako imenovane Podjetne regije oziroma v povezavi 
severnoljubljanskih ob~in, je bil sklep ob~inskega sveta na seji 
minuli teden. 

zboru najmanj dve tretjini glasov.

Na seji ob~inskega sveta Komenda mi-
nuli teden tako v uvodni razlagi, kot v raz-
pravi tolik{nemu {tevilu  pokrajin, svetniki 
tak{nemu predlogu niso bili naklonjeni. 
Nasprotno, sli{ati je bilo precej kriti~nih 
pripomb in med drugim tudi, da `upani, ki 
so poslanci v dr`avnem zboru, marsikdaj 
s tem v zvezi preve~ lobirajo v prid svojim 
ozkim interesom, na utemeljeno racionalno 
razdeljenost in ustanavljanje pokrajin pa 

pozabljajo. 

Na seji niso nasprotovali 
predlagatelju oziroma vladi, 
da se ustanovi samostojna 
pokrajina, v katero bi bile 
vklju~ene predvsem ob~ine 
iz tako imenovane podjetne 
regije oziroma severnolju-
bljanske ob~ine, ki lepo 
sodelujejo in so povezane 
na razli~nih podro~jih `e 
ve~ kot deset let. To so 
ob~ine Kamnik, Dom`ale, 
Vodice, Trzin, Komenda, Lu-
kovica, Menge{ in Morav~e. 
Sprejemljiva je tudi pobuda, 
da bi bila ob~ina Ljubljana 
oblikovana kot samostojna 
pokrajina. Predvsem pa v 

ob~ini Komenda podpirajo prizadevanja 
predlagatelja zakona o ustanovitvi pokrajin, 
da bi bilo pokrajin ~im manj.

Nazadnje je ob~inski svet sprejel tri sklepe 
ni sicer, da se v samostojni pokrajini 
zdru`ijo oziroma pove`ejo ob~ine tako 
imenovane Podjetne regije (severnolju-
bljanske ob~ine) s sede`em v Dom`alah 
ali v Kamniku. Lahko pa se jim pridru`ijo 
tudi druge sosednje ob~ine. Ob~ina Lju-
bljana naj bo samostojna pokrajina. Tak{na 
stali{~a pa naj `upan v prihodnje zastopa 
na usklajevalnih sestankih, novinarskih 
konferencah in drugih razpravah ter nas-
topih glede pokrajin v Sloveniji. 

A. Žalar 
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DOGAJANJA

@upani t.i. Podjetne regije se `e nekaj 
~asa pogovarjajo o ustanovitvi samostojne 
pokrajine. Ne glede na to, da bo Ljubljana 
po vsej verjetnosti samostojna pokrajina, 
ima Podjetna regija zaradi svoje majh-
nosti zelo malo mo`nosti. Na to jasno ka`e 
odziv vlade, ki nas je hotela vklju~iti kar 
v Zasavsko pokrajino z glavnim mestom 
Trbovlje. Na to seveda ne moremo pristati, 
~eprav se nam ravno to lahko zgodi glede 
na trdno stali{~e vlade, da ve~ kot {tirinajst 
pokrajin ne bo. Kako re{iti ta problem? 
^e ho~emo uspeti, moramo oblikovati 
ve~jo pokrajino, s tem da povabimo vanjo 
{e nekaj sosednjih ob~in na podlagi jasno 
izdelane razvojne strategije, ker ma~ka v 
`aklju nih~e ne mara. Mislim, da bi moral 
razvoj temeljiti na treh glavnih temeljih: 
obrtno storitvenih dejavnostih, turizmu 
in podjetjih z visoko tehnologijo. V okviru 
turizma bi povabili k sodelovanju ob~ine 
Cerklje, Preddvor in Jezersko na SZ ter 
Gornji Grad, Lu~e in Sol~avo na SV. Skupaj 
z ob~inama Komendo in Kamnikom bi tako 
oblikovali ~udovito interesno in funkcio-
nalno zaokro`eno turisti~no destinacijo v 
Karavankah, ki bi bila vsem sodelujo~im v 
medsebojno korist. Neke vrste povezava 
obstoja `e zdaj pod imenom Kamni{ko-
Savinjske Alpe. Poleg `e na{tetih bi bile 

Skupna komisija 
za kanalizacijo
Sredi minulega tedna sta se v Komendi 
sestali  delegacij i  ob~ine Cerklje z 
`upanom Francem ^ebuljem in ob~ine 
Komenda z `upanom Toma`em Drol-
cem. Obravnavali sta  program izgradnje 
povezovalnega kanalizacijskega omre`ja 
in se dogovorili za skupno komisijo, ki 
bo spremljala izgradnjo. 

Župan Franc ^ebulj je izrazil `eljo, da 
investicija za ob~ino Cerklje ne bi bila 
dra`ja kot dve ~istilni napravi, ki so jih 
nameravali zgraditi na meji z ob~ino 
Komenda ob potokih P{ata Reka. Za 
ob~ino Komenda pa izliv o~i{~ene 
kanal{~ine v vodotoka P{ata in Reka ni 
sprejemljiv, saj se oboji zavzemajo za 
varovanje okolja.

Naslednji sestanek skupne komisije, ki 
ji predseduje Stane Zarnik, bo 31. julija, 
na katerem bodo projektanti kanalizaci-
jskih omre`ij predstavili omre`ja za obe 
ob~ini. Obravnavali pa bodo tudi zahtevo 
ob~ine Komenda za sofinanciranje `e 
zgrajene skupne kanalizacije od Most 
preko Suhadol do Topol in Meng{a.

A. Ž.

Podjetje Hidrotehnik, ki ima na skrbi ure-
janje strug vodotokov in obrežij, je v za~etku 
junija delalo na potoku P{ata v Suhadolah. 
Dela so opravljali na dobrih 200 metrov 
dolgem odseku.  

Na{e hi{e in stanovanja so resda bolj 
sna`ne in ~istej{e kot kdaj prej, zahvala 
za to pa gre snovem dvomljivega slovesa. 
Proizvajalci in prodajalci po{iljajo na trg 
vedno nove kemi~ne izdelke in jih hrupno 
razgla{ajo za u~inkovite. O tem, kako upo-
raba teh snovi vpliva na nas, ne govorijo. 
Ve~ina kemi~nih snovi, ki jih uporabljamo 
doma, pa je povezanih z zaskrbljujo~imi 
{kodljivimi u~inki. Ne smemo spregledati, 
da kemikalije najdemo povsod: v obla~ilih, 
gospodinjskih aparatih, notranji opremi 
stanovanj, ipd. 

Vse ve~ raziskav ka`e, da so lahko ne-
kateri dodatki v hrani nevarni, nekatera 

~istila strupena in lepotila {kodljiva. 
Da bi mi, potro{niki, vendarle spre-
gledali in za~eli spreminjati navade, 
sta Ministrstvo za okolje in prostor 
ter Ministrstvo za zdravje ob Tednu 
kemijske varnosti, ki je potekal od 
29. maja do 5. junija 2007, izdali pub-
likacijo Vzemite manj. Imejte ve~, ki 
`eli opozoriti med drugim tudi na 
preudarno ravnanje s kemikalijami. 

Publikacija »Vzemite manj. Imejte ve~.« 
je dostopna na spletnih naslovih: www.
kemijskovaren.si in www.mop.gov.si.

Va{ki odbor 
vasi Žeje
Župan Toma` Drolec je v za~etku junija na 
pobudo 7 volivcev sklical zbor va{~anov 
vasi Žeje. Na zboru jih je seznanil z 
leto{njim programom v ob~ini Komenda, 
krajani pa so predlagali 7-~lanski va{ki 
odbor. Po obravnavi komisije  za man-
datna vpra{anja, volitve in imenovanja je 
ob~inski svet na seji minuli teden imenoval 
va{ki odbor vasi Žeje s ~lani: Igorjem 
[tebetom, Marjanom [pehonjo, Pavlom 
Vidmarjem, Toma`em Lamov{kom, Jan-
ezom Zalokarjem, Gabi Jenko in Danilom 
Ofentav{kom. Prvo sejo odbora bo sklical 
`upan Toma` Drolec v 20 dneh po velja-
vnosti sklepa.

A. Ž.

Sestanek va{~anov vasi Žeje v za~etku junija   

Vzhodna gorenjska pokrajina
v Vzhodno gorenjski pokrajini {e ob~ine 
Dom`ale, Menge{, Lukovica, Morav~e, 
Trzin in Vodice. @e tako zaokro`ena pokra-
jina bi bila z 99364 prebivalci in povr{ino 
1097km2 ve~ja od pokrajine, ki naj bi jo 
po vladnem predlogu sestavljale ob~ine 
Kr{ko, Bre`ice in Sevnica, ki imajo vse 
skupaj 68565 prebivalcev in merijo 885,2 
km2. V primeru, da se pridru`ijo Vzhodno 
gorenjski pokrajini {e ob~ine 
Zagorje ob Savi, Litija in 
Medvode, pa bi s 149712 
prebivalci in povr{ino 1638 
km2 to postala ena od ve~jih 
slovenskih pokrajin. Os-
tanki predlagane savinjske 
in zasavske pokrajine bi se 
po vsej verjetnosti priklju~ili 
celjski pokrajini in ostalo bi 
samo 13 pokrajin, s tem da 
bi bila Ljubljana samosto-
jna. V Vzhodno gorenjski 
pokrajini bi po vseh kriterijih 
moralo biti glavno mesto 
Kamnik, ki ima sredi{~no 
lego, zgodovinsko patino, je 
od vseh mest najbolj prepoznavno in edino 
sposobno dostojno predstavljati bodo~o 
pokrajino.

Pavel [mid

Temna stran 
~istega stanovanja
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Letos vas `e ~etrti~ vabimo, da si poi{~ete 
koti~ek v senci in se prepustite svetu ~arobnih 
besed. Prepri~ani smo, da se zavedate vseh 
dobrih in pozitivnih u~inkov branja, a to ne 
pomeni prav veliko, ~e ne berete in ~e zadeve 
ne preizkusite na lastni ko`i. In ko vas bodo 
otroci videli, da u`ivate ob branju knjig in da 
berete pogosto in do`iveto, boste lahko svojo 
ljubezen do knjig in branja prenesli nanje in s 
tem ustvarili novo generacijo bralcev.

Poletna nagradna bralna akcija v na{i knji`nici 
je namenjena spodbujanju dru`inskega branja 
in pogovarjanju in razmi{ljanju o prebranem. 
Skupno branje z otrokom je lahko na~in za 
pridobivanje znanja, lahko je oblika sprostitve 
in pre`ivljanja prostega ~asa in lahko je {e ve~ 
– bli`ina in ob~utek varnosti, povezanosti in 
sprejetosti. Akcija bo potekala od 1. junija do 
31. avgusta 2007 v Mati~ni knji`nici Kamnik 
in v Knji`nici Komenda. Ker je poudarek na 
dru`inskem branju, lahko v njej sodelujejo 
otroci skupaj s svojimi star{i, starimi star{i, … 
Dru`ine, ki bodo `elele sodelovati, se lahko 
do 31. julija prijavijo na pionirskem oddelku 
knji`nice v Kamniku ali pa pri izposojevalcu v 
knji`nici v Komendi, kjer bodo prejele tudi us-
trezne izkaznice, kamor bodo najmlaj{i otroci 
za vsakih 5 prebranih oz. pregledanih slikanic 
nalepili nalepko kamni{ke Veronike in narisali 
vtise ob poslu{anju zgodbic, {olarji in njihovi 
star{i pa bodo v izkaznico bele`ili prebrane 
knjige in vanjo zapisovali vtise, razmi{ljanja 

Vedno je prijetno, ~e povrne{ nekaj, kar ti ni 
bilo posojeno – ampak dano iz srca. Pevci in 
pevke MePZ iz Ra~ pri Mariboru so gostovali 
pri nas, pevski zbor DU iz Komende pa jim je 
vrnil obisk – pa ne samo obisk – tudi pesem jim 
je prinesel. Zapeta veselo in spro{~eno, kot to 
znajo samo na{i pevci, je zvenela pesem med 
grajskimi zidovi v Ra~ah, na `e 35. prireditvi 
»Ra~e pojejo 2007«.
V prijetnem okolju notranjega grajskega 
dvori{~a je na tej prireditvi prepevalo 11 pe-

Povudnikovo 
znamenje
Komendski `upnik Zdravko Žagar je v 
nedeljo, 24. junija, ob 15. uri blagoslovil 
obnovljeno kapelico Srca Jezusovega 
v Suhadolah, med doma~ini znano kot 
Povudnikovo znamenje. O posvetitvi je 
govoril doma~in Jo`e Pavli~ in poudaril, da 
sta ga zakonca Janez in Apolonija Bergant 
(Povudnikova) dala postaviti pred 80 leti 
v zahvalo za sina novoma{nika Janeza 
Berganta; posve~en je bil 29. junija 1927, 
isto leto pa je vstopila v red {olskih sester 
v Mariboru tudi njuna h~erka Cecilija. 
Predsednica Odbora za kulturno dedi{~ino 
ob~ine Komenda dr. Marta Ciraj z Gmajnice 
je govorila predvsem o posnemanja vred-
nem liku matere duhovnika Janeza Ber-
ganta Apolonije. Slovesnost pa je po`ivil 
tudi va{ki pevski zbor.

Pobudnica obnove znamenja Klara Berlec 
se je zahvalila `upniku Zdravku Žagarju 
za blagoslovitev, ob~ini Komenda za sofi-
nanciranje projekta obnove, Maji Avgu{tin 
z Zavoda za kulturno dedi{~ino v Kranju, 
izvajalcu Jaku Grmeku, va{~anom za pod-
poro, Stanetu Vodlanu, Matev`u Piberniku, 
Jo`etu Lahu za izvedbena dela ter Jakobu 
Zarniku, Mariji ^ehun, Almi Jerman, Vidi 
Jenko, Jo`etu Pavli~u in vsem gospodin-
jam za pripravo slovesnosti. Zahvalila pa 
se je tudi doma~im, ki so jo podpirali pri 
obnovi. 

J. P. - A. Ž.

Mati~na knji`nica Kamnik

Poletno dru`insko branje
Pozdravljeni, ljubitelji branja!

in utrinke o prebranem.
Otroci naj pregledajo oz. poslu{ajo in pre-
berejo najmanj 15 leposlovnih ali pou~nih 
knjig, odrasli pa vsaj 3 knjige po svoji izbiri. 
Seveda je dobrodo{lo, da je {tevilo prebranih 
knjig vi{je.
Za la`jo izbiro poletnega ~tiva v svoji knji`nici 
poi{~ite koti~ek Poletno dru`insko branje, pre-
listajte Bralne mozaike in ostale bralne namige 
na na{ih spletnih straneh  (www.kam.sik.si in 
www.kamniskaveronika.net) ali vpra{ajte za 
nasvet svojo knji`ni~arko. Z veseljem vam do 
svetovala.
Izpolnjene izkaznice bomo zbirali na pionir-
skem oddelku Mati~ne knji`nice v Kamniku in 
v Knji`nici Komenda do 5. septembra 2007.
In kaj smo vam pripravili za zaklju~ek? Prijetno 
in spro{~eno dru`insko sre~anje v septembru, 
katerega gost naj ostane {e skrivnost. Oblju-
bljamo vam nagradno dru`enje in zabavno 
kramljanje o knjigah. Kajti dobre knjige so 
dragocene zato, ker {olajo na{o tenko~utnost, 
nas opozarjajo na tiso~ malenkosti in tako 
sprostijo na{o domi{ljijo, da si lahko ustvarimo 
lastno sodbo o povedanem.
^e je torej med letom tempo ̀ ivljenja prehiter, 
da bi si vzeli ~as in u`ivali v izbranih zgodbah, 
storite to vsaj na dopustu. Vzemite si ~as zase 
in za svoje otroke in – berite skupaj!

Sabina Zore, Mati~na knji`nica Kamnik

Gorenjci na [tajerskem
vskih zborov in skupin pevk in pevcev ljudskih 
pesmi, ki so v teh krajih {e vedno ̀ ive in dajejo 
~ar utripu kraja in pokrajine. Tudi sam spored 
prireditve je bil ubran na temo narodnih ali po-
narodelih pesmi, ki dajejo zborom ali skupinam 
mo`nost izraziti sporo~ilnost pristne, {e neo-
bremenjene ljudske du{e, in upajmo, vedno 
bolj cenjene spontanosti starega izro~ila.
Na{ pevski zbor je s svojimi tridesetimi 
pevkami in pevci pod vodstvom pevovodje 
Ignaca Gorjanca nastopil kot zadnji, in kot 

je `e v navadi, navdu{il 
ob~instvo, ki se je zbralo ta 
ve~er pod obronki Pohorja. 
Kot gostujo~a skupina smo 
prinesli s seboj tudi darilo 
`upanu Ob~ine Ra~e-Fram, 
ki mu ga je izro~il predsed-
nik na{ega dru{tva upoko-
jencev in ob~inski svetnik 
Janez Kimovec.
Po kon~anem sporedu je 
prireditelj pripravil sre~anje 
vseh sodelujo~ih v Gasil-
skem domu v Ra~ah, kjer 
je zopet odmevala pesem 

za pesmijo, vrstile so se zdravice in prijetni 
pogovori so ponehavali precej pozno, ko se 
je na{ zbor od prijaznih gostiteljev poslovil s 
pesmijo ^as je, da kon~amo. Od nas pa se je 
v imenu gostiteljev poslovila gospa Resnikova, 
ki je ves ~as na{ega kratkega bivanja skrbela 
za nas.
Povratek. Pozen, nekoliko dremav. Pa ne 
toliko, da ne bi med vo`njo zvenela tiha, 
uspavajo~a pesem. Seveda – to je bil zadnji 
nastop zimsko-spomladanske sezone za na{ 
zbor, ki bo konec avgusta zopet za~el z novimi 
vajami za nove izzive in nastope.
Bil je lep ve~er, poln do`ivetij in zadovoljstva 
nad resni~no kvalitetnim nastopom.

-vc
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Pred kratkim, 22. aprila, smo praznovali 
dan zemlje. Dan, ko so nas javna ob~ila 
znova spomnila na na{o odgovornost do 
sveta okrog sebe, okolja, v katerem ̀ ivimo 
in delamo; da z njim ne smemo ravnati, kot 
se nam zljubi.

To so imeli v mislih tudi udele`enci {tudi-
jskega posveta z naslovom Podnebne 
spremembe in razvoj 25. in 26. aprila v 
Vatikanu. Posvet je pripravil Pape{ki svet 
za pravi~nost in mir, na njem pa so poleg 
strokovnjakov z zadevnega podro~ja 
sodelovali tudi cerkveni izvedenci. S tem 
so hoteli pokazati, da skrb za zdravo, 
varno in ~loveku prijazno okolje zadeva 
tudi Cerkev, spada k ~lovekovemu ravnanju 
po vesti, njegovemu eti~nemu kodeksu. 
Torej k izpolnjevanju prve oziroma najvi{je 
bo`je zapovedi, ki se na kratko glasi: Ljubi 
Boga pa tudi svojega bli`njega kakor sam 
sebe, in pete: Ne ubijaj! Obe zapovedi 
sta namre~ povezani tudi z na{im odno-
som do od Boga ustvarjenega stvarstva, 
~loveka in vseh drugih `ivih bitij na njem, 
ter rastlinstva. Skratka, z uporabo pa tudi 
z varovanjem in ohranjanjem za prihodnje 
rodove nam zaupanega sveta in njegovih 
dobrin.

Zelo zmotno je namre~ mi{ljenje in ravnan-
je: Pomembno je, da se meni dobro godi, 
kaj me briga, kaj bo jutri, kako bodo `iveli 
na{i potomci, drugi narodi, pripadniki dr`av 
v razvoju. Tudi to se, `al, marsikje dogaja. 
Prav posebej v odnosu razvitega dela sveta 
do prebivalcev dr`av v razvoju, izkori{~anja 
njihovega rudnega in energetskega bo-
gastva.

Stvarnik je ob stvarjenju sveta imel 
druga~en namen: dobrine, bogastvo sveta, 
so za vse ljudi, ne le za pe{~ico izbranih, 
kot je danes. Zato je zelo krivi~no, da si 
jih ta pe{~ica lasti v tako reko~ neomejeni 
meri, kot je je volja, ve~ina ljudi pa tol~e 
bedo in rev{~ino. To je hud greh, moralni 
prestopek, zlo ali kakor koli imenujemo 
to krivi~no dru`beno po~etje in razmerje. 
Narobe je, da dvignemo roke, skomignemo 
z rameni in odgovornost prelo`imo na 
druge, na usodno prepletenost sveta, v 
nekak{en stoi~en odgovor, da ̀ e mora biti 
tako. Torej, da je eden na bolj{em, drugi 
pa na slab{em. Udele`enci omenjenega 
strokovnega posveta so poudarili, da ne 
smemo prihodnjim rodovom »zapustiti 
razbitin, marve~ bolj{i svet, kot je danes«. 
Ta moralna obveznost ne ve`e samo verne 
ljudi, katerim je Bog dal deset zapovedi, 
da bi pravilno `iveli in ravnali, marve~ vse 
ljudi, saj je za vse obvezujo~e spo{tovanje 
temeljnih ~lovekovih pravic, h katerim 
spada tudi spo{tovanje ~lovekovega 
naravnega okolja. Skrb za zdravo in ~isto 
okolje danes spada k splo{no priznanim 
in vse bolj opozarjanim ~lovekovim moral-
nim obveznostim. Najprej zaradi tega, 
ker nam je bil svet dan v upravljanje in 
uravnote`eno izkori{~anje, drugi~ zaradi 
pre`ivetja sedanjega ~love{kega rodu, ki 
se vse bolj du{i v slabem zraku in odpadkih 
civilizacije, tretji~ zaradi na{e odgovornosti 
do potomcev. Pri tem ne gre za kult narave 
same, niti za kak{no nasilno omejevanje 
~lovekovega svobodnega ravnanja v njej, 
z njo in njenimi dobrinami, pa~ pa za pravo 

Predzadnji vikend v maju (18. – 20. maja) 
smo se otroci iz vrtca Mehur~ki skupaj z 
vzgojiteljicami odpravili na spomladanski 
tabor, ki smo ga poimenovali Vrtec v naravi. 
Leto{nja destinacija je bil Planinski dom 
Tromeja, kjer smo pre`iveli tri pre~udovite 
dni. Tabora se je udele`ilo 31 otrok, starih 
6 let.

V petek smo polni pri~akovanj prispeli na 
Tromejo, kjer smo se vselili v na{ za~asni 
dom. Po namestitvi v sobe nas je pre-
mamila radovednost, zato smo se odlo~ili, 
da malo razi{~emo okolico. Polni novih 
vtisov smo se po ve~erji prepustili no~nemu 
po~itku.

V soboto smo se po obilnem zajtrku v sp-
remstvu gozdarja Koste odpravili osvojit vrh 
Tromeje. Ob zanimivih pripovedih gozdarja 
smo kmalu prispeli na vrh. To je bilo veselja 
in sre~e, ko nam je uspel zadani cilj. V dom 
smo se vrnili vsi zadovoljni. V popoldan-
skem ~asu pa nas je obiskala teta Pehta. 
Povedala nam je zanimive prigode o Kekcu 
in njegovih prijateljih ter nas nau~ila nekaj 

Odgovorni za okolje mero in razmerje med tem, kar nam daje 
narava, si smemo vzeti od nje in moramo 
pustiti ter ohraniti drugim. Da bodo tudi ti 
lahko u`ivali, ~esar smo bili dele`ni mi. In 
ne bodo trepetali pred naravnimi katastro-
fami, zaradi katerih po ~love{ki nespameti 
`e trpijo marsikje po svetu. Najve~krat prav 
nedol`ni ljudje. Narava, ko pride tako 
dale~, ne izbira sredstev in cilja, kam bo 
»udarila«. To pa dela vse glasneje, mo~neje 
in usodneje. Pri tem nas, nenapisano, 
opozarja, kje vse smo se ljudje ̀ e spozabili 
nad njo. ^as je, da ta vsa resnej{a svarila 
vzamemo zares, kajti sicer bo nekega dne 
res prepozno … Za~nimo pri sebi, v svojem 
okolju in kraju.

Da bo treba skrb za zdravo in varno ~love-
kovo okolje vzeti resneje kot doslej, torej 
resni~no kaj narediti zanj, so uvideli in 
sklenili tudi udele`enci nedavnega vrha 
G8 v nem{kem Heiligendammu. Na to so 
jih pred za~etkom vrha opozorili z raznih 
koncev sveta, kjer so `e mo~no vidne po-
sledice pretiranega izkori{~anja naravnih 
bogastev in ma~ehovskega odnosa do 
okolja. Na primer v Braziliji.

Tudi pape` Benedikt XVI. ni tiho. Nazadnje 
je na dol`no spo{tovanje narave in vsega 
stvarstva opozoril v nedeljo, 17. junija, med 
obiskom v Assisiju. V mestu sv. Fran~i{ka 
Asi{kega, ki nam vsem ka`e, kak{en od-
nos je treba imeti do narave in vsega, kar 
nam daje, pa tudi stvarstva nasploh. Ni~ 
~udnega, da ga imajo mnogi za prvega 
ekologa, vsekakor pa je bil velik zalju-
bljenec in ob~udovalec naravnih lepot in 
vsega drugega, kar razveseljuje in bogati 
~loveka. To je tudi povedal v svojih delih, 
na primer Son~ni pesmi.

Jo`e Pavli~

Vrtec v naravi

novih pesmic. Po ve~erji je sledila zabava 
v pi`amah, ki smo jo komaj do~akali. Pri-

jetno utrujeni, a zadovoljni, smo 
zaklju~ili dan in se odpravili k 
zaslu`enemu po~itku.

In tako je pri{la nedelja, dan 
odhoda. Malo razo~arani, ker je 
vikend tako hitro minil, a tudi v 
pri~akovanju snidenja s star{i, 
smo pospravili svoje stvari in se 
po kosilu vrnili v Komendo, v topel 
objem svojih star{ev.

Vesela sem, da je tabor minil brez 
zapletov in v prijetnem vzdu{ju. 
Veseli me, da so se otroci prijetno 
zabavali, poleg tega pa osvojili tudi 
nekaj novih znanj. Vse to nam ne 
bi uspelo brez prijaznosti ljudi, ki 
so zaposleni v Planinskem domu 
Tromeja in brez odli~nih vzgo-
jiteljic, ki so mi pomagale, da smo 
tabor izvedli in sre~no pripeljali 
do konca.

Vrtec Mehur~ki pri
O[ Komenda Moste

Vodja tabora,
Rebeka Zalokar – Ogrinc
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Otro{ki ekslibrisi, ki so postali nekako 
nelo~ljivo povezani s Komendo, so ̀ e prek 
30 let prepoznavna svetovna orientacija 
dana{nje ob~ine. Letos je bila v organizaciji 
{ole Komenda Moste in soorganizatorja 
ob~ine Komenda ter pod pokroviteljstvom 
Zalo`be Mladinska knjiga d. d. v {oli v Mos-
tah ̀ e sedma mednarodna razstava otro{kih 
ekslibrisov. Potrdila ni le tradicijo, marve~ 
ob duhovnem oblikovanju umetnostnega 
izro~ila poudarila `e kar skoraj gensko  
nadaljevanje koreninske poduhovljenosti in 
volje v tem delu planeta in kraja, ki je danes 
~lan velike dru`ine v Evropi. Komenda je 
danes kraj, ki ga spoznavajo `e v {olskih 
letih mladi po vsej Sloveniji in po {tevilnih 

dr`avah po svetu zaradi pred ve~ tiso~ leti 
za~ete zgodbe z imenom Exlibirs.

Kaj je ekslibris?

Ekslibrisi so knji`ni znaki, s katerimi 
ozna~imo lastni{tvo knjige. Poleg latin-
skega napisa ex libris, ki ga v~asih slovenijo 
»iz moje knji`nice ali moja knjiga«, je ime 
in priimek lastnika ekslibrisa in prijetna 
umetni{ka risba, ki ekslibris okrasi in morda 
tudi pove nekaj o lastniku. Tak listek-eksli-
bris je najve~krat izdelan v eni od grafi~nih 
tehnik, nalepljen pa je na notranji strani 
knji`nih platnic. Ekslibris je tudi nadomes-
tilo za podpisovanje v knjigah, saj  lastniki, 
ki prisegajo na ime, no~ejo, da knjigo s 
podpisi uma`ejo.

Tak{no ozna~evanje lastni{tva knjige pa je 
staro domala toliko ~asa, kot so stare tudi 
knjige. Dokazi o tem, o za~etkih ekslibrisov 
so stari danes `e vel kot 5 tiso~ let.

Za~etki

Dru{tvo Exlibris Sloveniae je pred 33 leti 
organiziralo razstavo otro{kih esklibrisov 
s takratno revijo Pionir, pokrovitelj pa je 
bila tovarna Brest iz Cerknice. Odziv je bil 
presenetljiv, saj je na razpis prispelo prek 
800 ekslibrisov  iz 52 slovenskih {ol. Isto 
leto je bil na Bledu tudi 15. mednarodni ex-
libiris kongres, ki ga je organiziralo Dru{tvo 
Exlibris Sloveniae. Prek 200 udele`encev 
je bilo na kongresu iz 17 dr`av. Bilo je 

odlo~eno, da Dru{tvo akcijo raz{iri najprej 
na jugoslovanski prostor in kasneje v 
mednarodni. In takrat se je Dru{tvo Exlibris 
Sloveniae zaradi znanih uspehov na likovno 
ustvarjalnem podro~ju  obrnilo na O[ Ko-
menda – Moste. [ola je ponudbo sprejela in 
izrazila tudi ̀ eljo, da bi se razpisi ponavljali 
na nekaj let; najprej v jugoslovanskem pro-
storu in potem na mednarodnem. In tako 
se je za~elo. Za ~astnega pokrovitelja pa je 
bila   izbran podpredsednik IS R Slovenije 
dr. Avgu{tin Lah.

Stekla je {iroko zasnovana akcija, ki jo je 
imela v {oli na skrbi u~iteljica likovnega 
pouka Stana Pibernik. Potem pa se je 
ideja raz{irila in 1981 je {el razpis za raz-
stavo otro{kih ekslibrisov v svet. Odziv 
je bil presenetljiv, potem pa so se vrstile 
razstave, mednarodne razstave. In tako 
kot na za~etku, je Stana Pibernik {e danes 
v razse`nosti otro{kih ekslibrisov v svetu 
veliko ime.

Sedma mednarodna razstava

Leto{nja 7. razstava je bila prikaz izbranih 
del ustvarjalnih dose`kov mladih. Sre~anje 
s {irokim kulturnim prostorom in mnogimi 
vrednotami v njem. Skozi male grafi~ne 
listi~e se zrcalijo vrednote, lepote grafi~nega 
oblikovanja, povezane v likovne strukture in 
temo, je zapisal predsednik Dru{tva Exlibris 
Sloveniae Ervin Kralj. Strokovno `irijo pa 
so sestavljali Jolanda Pibernik, Ervin Kralj, 
Stana Pibernik in Milojka Volkar (vsi likovni 

pedagogi).

Jolanda Pibernik, predsednica strokovne 
`irije je zapisala, da je bilo zbiranje in ocen-
jevanje otro{kih malih grafik za leto{njo 
mednarodno razstavo prava radost.

»Otro{ko ustvarjanje je vedno prisr~no, 
novo, osve`ujo~e, kakor petje ptic v 
zgodnjem jutru. Iz otro{ke ustvarjalnosti 
se zrcali prizadevnost, zagnanost in ust-
varjalno navdu{enje u~itelja, kar je v na{em 
kup~ijskem ~asu druga~no in izjemno. 
U~iteljeva vera in idealizem so pogonsko 
gorivo, ki potiska dru`bo k lep{emu in 
bolj{emu. Prav vsaka po{iljka otro{kih 
grafik je bila polna u~iteljeve ljubezni in 

Komenda kot Ekslibris
Od 11. do 31. maja je bila v Osnovni {oli Komenda Moste v {oli v Mostah 7. 
mednarodna razstava otro{kih ekslibrisov.

vere v otrokovo delo. Zato hvala vsem, ki 
ste poslali otro{ke ekslibrise v starodavno 
Komendo.«

Male otro{ke grafike so poslali likovni 
pedagogi iz 70 {ol , skupaj je prispelo 1132 
del. Strokovna `irija je izbrala za razstavo 
603 ekslibrise. Tri {ole so dobile priznanje 

za kakovostno najbolj{e po{iljke. Likovno 
vrednost ekslibrisov doma~ih otrok pa so se 
na razstavi lahko primerjali z izdelki otrok iz 
Belorusije, Italije, Kitajske in Ukrajine.

Ekslibris je obi~ajno sestavljen iz treh med 
seboj povezanih enot in sicer iz umetni{kega 
motiva, imena lastnika in napisa  Ex libris. 
Vse troje mora biti skladno ume{~eno v ma-
jhnem prostoru. In prav majhnost obi~ajno 
otroku povzro~a te`ave. Zlasti te`avno je 
rezanje ~rk, ko gre za linorez.

Sicer pa ekslibris  sodi v knjigo in je njena 
dodatna lepota, ki povezuje literaturo z 
likovno umetnostjo. Zato eklibris obdr`i le 
polovico svojega smisla, ~e je namenjen le 
zbiranju in razstavljanju. Njegovo poslanst-
vo je popolno le, ko je vezano na branje in 
osebno do`ivljanje ljubljene knjige, je {e 
zapisala Jolanda Pibernik.   

In...

Naslednja, 8. mednarodna razstava otro{kih 
ekslibrisov bo leta 2001. Prihodnje leto pa 

bo v okviru 30-letnice na {oli razstava ob 
ob~inskem prazniku. 

Pa {e nekaj velja posebej poudariti: »^e 
mentorjev ne bi bilo, tudi teh razstav eksli-
brisov v Komendi ne bi imeli,« sta poudarili 
ravnateljica {ole Komenda Moste Mira Rek 
in tajnica Brigita Debeljak. Slednja je tudi 
motor vseh priprav in aktivnosti z  ekslibriso-
vimi dogajanji na {oli `e vrsto let.

Andrej Žalar

Brigita Debeljak

Razstavo so odprli s kulturnim programom 

Ravnateljica Mira Rek

Motiv leto{njega ekslibrisa je bilo jabolko
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Mestne in va{ke 
ob~ine
Veliki in majhni

Nedolgo nazaj smo na Dnevih javne uprave prisluhnili eminent-
nim profesorjem prava s podro~ja lokalne samouprave. Starosta 
lokalne samouprave dr. Janez [midovnik je slikovito pripomnil, da 
bo koko{ Slovenija prav kmalu izvalila 14 pi{~ancev. Akademska 
javnost se je zavzemala za 6 do 8 pokrajin, jih strokovno ute-
meljila, vendar pri odlo~itvi ni imela pomembne besede. Imela jo 
je stroka vladnih slu`b, ki se ukvarjajo z lokalno samoupravo in z 
regionalizacijo Slovenije.

V razpravi je bilo enozna~no povedano, da je projekt ustanavljanja 
pokrajin v izvedbeni fazi in da ima 14 pokrajin podporo v slov-
enski politiki, v poziciji in delu opozicije. Za sprejem teritorialne 
razdelitve Slovenije je potrebna 2/3 ve~ina, 60 glasov poslank in 
poslancev. Komenda je po predlogu Vlade Republike Slovenije 
v Osrednji slovenski pokrajini. Ne glede na to, v kateri pokrajini 
bo, bo teritorialno zagotovo ob robu, po velikosti in po {tevilu 
odlo~evalskih glasov. Komenda si je svojo prihodnost, mislim na 
poslovno cono, zagotovila sama in avtonomno ̀ e prej. Zatorej za 
Komendo ni tako bistveno, v katero pokrajino bo ume{~ena.

Kako izgleda odlo~anje v pokrajini, smo `e ve~krat izkusili. Prvi~ 
in dovolj jasno pri odlo~itvi za poslovno cono. In nedolgo nazaj 
pri odlo~anju o MBO. Gorenjske ob~ine so oblikovale konzorcij, 
se prerekajo o predelavi odpadkov, o odlagali{~u odpadkov. 
Prestolnica Gorenjske Kranj pa je povedala, da bo ta dejavnost 
v Teneti{ah pri Kranju. Veliki bodo tudi v prihodnje odlo~ali 
in odlo~ili, mali pa bodo z nasme{kom pozdravljali razumne 
odlo~itve.

mag. Stanislav Zarnik, LDS ob~inski odbor Komenda

Podjetna regija
Ali ne zveni precej oholo, da si samo nekaj 
ob~in severno od Ljubljane nadene tak 
naziv. Celotna Gorenjska ̀ e od nekdaj pre-
more pridne in podjetne ljudi. Za Gorenjce 
pa se nesporno smatramo tudi mi, ~eprav nas je biv{i komunisti~ni 
re`im umetno razdelil in nam vsilil te`ko in delovno intenzivno 
industrijo, ker je `elel ustvariti sebi naklonjen proletariat. S tem 
nas je za~asno pahnil v stagnacijo, ~eprav smo bili {e ob propadu 
Avstro-Ogrske monarhije gospodarsko bolj razviti od severne 
Italije. Toda Gorenjca ni tako lahko uni~iti. Z osamosvojitvijo, 
demokratizacijo, ustanovitvijo slovenske dr`ave in vklju~itvijo v 
EU smo dobili novo prilo`nost, ki jo bomo sigurno znali v polni 
meri izkoristiti. Prepri~an sem, da bomo v zelo kratkem ~asu 
nadoknadili zamujeno in postali ena od najrazvitej{ih evropskih 
pokrajin. Dejstvo, da so trenutni gospodarski kazalci slab{i zaradi 
ukinitve mnogih industrijskih obratov, bo samo {e pospe{ilo hitro 
gospodarsko rast, ker bomo na ta ra~un dobili ve~ nepovratnih 
evropskih sredstev. Na{e gospodarstvo se mora v vsakem prim-
eru prestrukturirati. Podobno kot se je pospe{il razvoj pri skoraj 
vseh novih ob~inah, bodo tudi pokrajine {e dodatno prispevale 
k ve~ji racionalnosti in hitrej{emu ter bolj usklajenemu razvoju. 
Zato moramo oblikovanju pokrajin posvetiti vso pozornost, da 
bomo iz njih potegnili kar najve~. Na vsak na~in pa bomo Gorenjci 
tudi v prihodnosti tesno sodelovali. ^e `e no~emo imeti enotne 
gorenjske pokrajine, bi bilo smiselno, da se ustanovi Zahodna 
gorenjska pokrajina in Vzhodna gorenjska pokrajina namesto 
Podjetne regije.

Pavel [mid, predsednik
OO SDS Komenda

ZA vse otroke
V Novi Sloveniji si `e ve~ let prizadevamo 
tudi za otrokom in dru`inam bolj prijazno 
ob~ino. Majhen korak v tej smeri bi bilo 
sofinanciranje dela prehrane tudi za pred{olske otroke, ki niso 
vklju~eni v organizirano varstvo. Takih je pribli`no tretjina (cca. 
80). Na pravo voljo s strani ob~ine in ob~inskega sveta {e ~akamo. 
Ob dejstvih, da gre za simboli~ne zneske in da dru`ine, ki same 
skrbijo za varstvo teh otrok, ob~inskemu prora~unu letno prihranijo 
ve~ kot 250.000 EUR, denar gotovo ni problem.

Kljub temu se zatika. Zadnji v vrsti izgovorov je, da bi {lo za nad-
standard. Zanimivo, da to druga~e ni ovira, saj npr. dobivamo 
nadstandardno poslovno cono, postavili bomo nadstandardni 
medgeneracijski center, na~rtujemo nadstandardni hipodrom … 
kar je sicer prav in pohvalno. Rekordni smo tudi v negativno smer. 
Nekateri trmasto vztrajajo pri megasortirnici odpadkov skoraj 
sredi rodovitnega polja, center Komende urejamo nadstandardno 
po~asi in razdrobljeno, nadstandardno visoke, zgo{~ene in sploh 
brezglavo ume{~ene so dolo~ene pozidave v Mostah, ob~inska 
uprava prednja~i, ko gre za izpostavljanje otrok novim in komajda 
preizku{enim cepivom, celo pri upravljanju ob~ine bi bili radi nekaj 
posebnega, saj to {e vedno delamo brez izdelane strategije.

Iz primerov sklepamo, da ko gre za koristi vplivnih posameznikov 
ali dolo~enih investitorjev vse poteka ve~inoma gladko. Tudi g. 
`upan pravi, da »kapital dolo~a«. Kaj pa ko gre za na{e male 
ob~ane? Vrtec nam dra`ijo nekajkrat hitreje od inflacije, igrala za 
najmlaj{e, ugodna stanovanja za mlade pare in dru`ine so dale~ 
v ozadju, …

V Novi Sloveniji vztrajamo in upamo, da bo na{ predlog tudi pri 
SLS padel na plodna tla, saj je verjetno kar nekaj od teh otrok 
doma na kmetiji. Kon~no ra~unamo tudi na podporo svetnikov 
LNO in njun posluh za medgeneracijsko solidarnost.

Za OO NSI zapisal Robert Rozman

V mirovanju ni `ivljenja
Na 7. seji ob~inskega sveta sta v obravnavi 
tudi manj{i spremembi bodo~ih naselij KO 
11 Podbor{t in KO 13 Gmajnica, ki ne bosta 
vplivali na kvaliteto dosedanjega `ivljenja v ob~ini. Kvaliteta pa 
se lahko spremeni z dotokom novih prebivalcev. Poglejmo okoli 
sebe po Sloveniji. Vidimo, da se predvsem pode`elje razmeroma 
hitro razvija, zato tudi v na{i ob~ini ne smemo dr`ati rok kri`em. 
Ta razvoj pa gre lahko v dve smeri: po `eljah »avtohtonih« pre-
bivalcev ali priseljenih. Ni~ ni narobe, ~e pridejo novi, le prvotno 
prebivalstvo mora za~eti razmi{ljati druga~e, aktivno posegati v 
spremembe: ho~emo, … ho~emo razvoj v smeri napredka, pa 
vendar takega, ki bo ohranjal va{ki zna~aj na{ega kraja.

Ni prav, da na vsak poskus uvajanja nekaj novega sli{imo: no~emo 
tega, no~emo drugega, … potem bo kmalu tako, kot je bilo v Tri-
glavskem narodnem parku, kjer je bila z zakonom prepovedana 
ve~ina posegov in `ivljenje v njem je za~elo uga{ati.

Neko~ so bila v kamni{ki ob~ini velika podjetja – Stol, Titan, … 
in {e bi lahko na{teval, ki so zaposlovala precej ljudi iz na{ega 
kraja. Ker ti »giganti« niso bili blizu na{ih vasi, nikogar ni skrbelo za 
okolje. »Naj jih kar imajo, mi imamo pa delo,« smo si mislili. Potem 
je udarilo kot strela z neba, sistem se je za~el ru{iti in delavci so 
bili zbegani kot mravlje, ki jim razdre{ mravlji{~e.

Danes v na{i ob~ini raste Poslovna cona, dovolj stran od naselij, in 
z njo rastejo kot ka`e tudi nova, {e kako potrebna delovna mesta. 
Doma, na pragu. Toda vse prepogosto sli{imo »ne«. Zakaj? Kot 
da ne mislimo ve~ delati.

Spremeniti bo treba na{o miselnost in podpreti v pravo smer 
naravnane razvojne programe. Druga~e bodo pri{li novi ljudje, 
dvignili roke in imeli bomo razvoj – hoteli ali ne.

Za listo TRN, Baldomir Krem`ar

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne 
cenzuri ramo. Za  vsebino odgovarja avtor.



10

Glasilo ob~ine Komenda 6/2007Aplenca POGOVOR

Komenda se pona{a s {tevilnimi uglednimi 
osebnostmi, tukaj in drugje `ive~imi, ki pa 
so pognali korenine v na{i zemlji, {e danes 
dobivajo iz nje navdih, voljo in ustvarjalne 
mo~i za svoje delo. Eden izmed njih je 
pisatelj Ivan Sivec, rojen v Mostah, za svoj 
novi dru`inski dom in kraj ustvarjanja pa 
si je izbral sosednji Menge{. Ob osmem 
ob~inskem prazniku na{e ob~ine nas je 11. 
maja obiskal in nam predstavil svoje zelo 
bogato in raznovrstno pisateljsko, pesni{ko 
in raziskovalno delo.
Na kulturnem ve~eru v Kulturnem domu v 
Komendi ste poudarili, da »gre Komenda v 
pravo smer«. Ali ste imeli pri tem v mislih 
tudi to, da je ob~ina Komenda precej{en 
del prireditev ob svojem kulturnem prazniku 
namenila tudi kulturnemu snovanju in de-
lovanju svojih ob~anov in njihovih zdru`enj? 
Mogo~e pa {e kaj drugega …

»Imam ob~utek, da se je Komenda, kakr{no 
nosim v srcu, zelo spremenila, in to v glav-
nem na lep{e, bolj{e. Seveda ne gre samo za 
zunanjo podobo, za katero je menda najbolj 
zaslu`en zdaj{nji dolgoletni `upan Drolec, 
temve~ tudi za to, da so se Komend~ani v 
naj{ir{em pomenu besede za~eli zavedati 
naravne danosti, svojih globokih zgodovin-

skih korenin, vsega kulturnega bogastva, 
ki ga je na tem pre~udovitem ko{~ku sveta 
pod Krvavcem v izobilju. Samo zidovi so pre-
malo, vedno je pomembno predvsem tisto, 
kar je v notranjosti. Tudi odprtje knji`nice 
kot ene od kulturnih dobrin je velik korak 
za Komendo.«
Povedali ste tudi, da Komenda {e vedno ̀ ivi 
v vas, je z vami, kamorkoli greste, komaj 
~akate, da jo spet ugledate. Skratka, kraj 
ve~nega navdiha, zajemanja novih mo~i pa 
tudi spominov in vra~anja v otro{ka leta, 
ko je va{ `e pokojni brat Ciril v vas prebujal 
pisateljskega duha.
»^lovek se vedno rad vra~a v mladost, 
k prvim korakom, ko je odkrival svet, k 
prvinskemu studencu. Na sre~o sem ob 
tem sre~eval veliko dobrih ljudi, ki so mi na 
{iroko odprli obzorja. Po eni strani doma~a 

dru`ina s star{ema in 
bratoma. Mama je bila 
vesela `enska, rada je 
pela in plesala, bila pa 
je tudi precej podjetna. 
Ata je bil `ivi va{ki lek-
sikon, odli~en pripove-
dovalec in poznavalec 
obi~ajev. Brat Ciril pa 
je bil {e posebej vnet 
za literaturo. Pri rasti v 
mladih letih sta mi veliko 
pomagala tudi prof. Ana 
Razpotnik in komendski 
dekan Viktorijan Dem{ar, 
dva nepozabna ~love-
ka, ki sta Komendi tudi 
nasploh odprla o~i.«
Od kod vam tolik{na 
ustvarjalna mo~, kajti 
napisati 74 knjig, 2500 
besedil pesmi za raz-
na glasbene sestave, 
biti pobudnik {tevilnih 
zahtevnih kulturnih in 
drugih prireditev, ob 
vsem tem pa najprej 
dolgoletni urednik zelo 
odmevnih in skrbno pri-
pravljenih oddaj doku-
mentarno-feljtonskega 
programa Radia Sloveni-
ja, je vsega spo{tovanja 
in ob~udovanja vredno 
delo. Kaj vas s tak{no 
silo `ene naprej?

»Odgovora na to vpra{anje pa res ne vem. 
Navadno re~emo tistemu, kar plane v 
~loveka, navdih, navdihu pa bo`ja iskrica. 
Na sre~o me obiskuje kar naprej. Vesel pa 
sem tudi, da sem ves ~as zdrav in da lahko 
delam prav tisto, kar si `elim. Pri tem mi 
`ena Sonja ves ~as mo~no stoji ob strani, 
vzpodbujata pa me tudi otroka Vesna in 
Iztok, pa celo vnuk in vnukinja `e rada pre-

birata oziroma poslu{ata moje mladostne 
pravljice. Sicer pa sem se delati nau~il `e 
doma, na kmetiji, in mi je delo v veliko ve~je 
veselje, kot posedanje v senci in govorjenje 
v prazno.«
Ob vsem tem in drugem pa {e va{e razis-
kovalno delo na podro~ju narodne in nar-
odnozabavne glasbe, ki vam je prineslo tudi 
naslov magistra etnolo{kih znanosti.
»To sem naredil na pobudo enega od 
vodilnih slovenskih etnologov dr. Janeza 
Bogataja. Rekel mi je, da to lahko storim 
jaz predvsem zato, ker imam to glasbo 
v sebi, pi{em pa tudi besedila in knjige. 
Moram priznati, da mi je magistrska naloga 
vzela precej ve~ ~asa, kot sem pri~akoval. 
Strokovne literature na to temo skorajda ni, 
pa tudi nekateri profesorji na to glasbo {e 
vedno gledajo nekam pisano. Gre pa za ni~ 
drugega, kot za sodobno zvrst popularne 
glasbe, ki deloma sloni na ljudski melodiki 
in sku{a posnemati god~evske vzorce. V 
tej glasbi je, podobno kot v vseh mno`i~nih 
umetnostih, veliko ki~a, v osnovi pa je z 
njo vse v redu. Za~etnika brata Avsenik sta 
zame slovenska Straussa in Beatla hkrati. 
Moja magistrska naloga ima naslov Evropski 
fenomen ansambla bratov Avsenik.«
Dopolnili ste 58 let ̀ ivljenja. Kaj bi predvsem 
izpostavili, ~e se ozrete nazaj na prehojeno 
pot, in si `elite ob nadaljevanju te poti? V 
katero smer boste v prihodnosti usmerili 
svoj korak?
»Besedila za glasbo pi{em zdaj precej manj, 
nastaja pa vse ve~ knjig. V na~rtu imam 
dalj{i roman in, ~e bom {e naprej zdrav, ga 
bom seveda tudi napisal. Morda celo kot 
trilogijo.«
V zibelko vam je bilo polo`eno veliko darov, 
veliko pa ste tudi sami naredili iz sebe. Kaj 
bi svetovali mladim, ki pogosto omahujejo, 
jih je strah `ivljenja, ne vedo dobro ne kod 
ne kam? Kaj je za vas klju~no v `ivljenju? 
Kje naj ~lovek v njem najde svojo »magno 
charto«, smer, vodilo in izpolnitev?
»Zame je bilo vedno vodilo delo in u~enje. 
Opa`am, da marsikdo, ko nekaj dose`e, 
zakrni in ostane potem pri tistem ve~ji del 
`ivljenja. A ~lovek mora rasti naprej. Sam 
ob~utim, da sem z vsakim sre~anjem s 
~lovekom bogatej{i, z vsako knjigo na novo 
odkrivam manj poznani del sveta. Pa tudi 
dvom je vedno napredek. Kdor misli, da `e 
vse ve, samodejno nazaduje. Mene pa ra-
dovednost in dvom {e vedno `eneta naprej 
in to je morda recept tudi za druge ljudi.«

Najlep{a vam hvala za va{e odgovore, 
spodbudne misli in napotke, predvsem pa 
za va{e pisateljsko in osebno pri~evanje. 
@elimo vam, da bi se vam vse to, kar ste 
si zadali za prihodnje cilje in `ivljenjski 
smoter, v polni meri uresni~ilo.

Jo`e Pavli~

»Komenda gre v pravo smer!«
Pogovor s pisateljem Ivanom Sivcem
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Glede na to, da vse ve~ trgujemo s stanovan-
ji, hi{ami in parcelami ter glede na {e ne 
tako daljne odmevne afere v zvezi z naku-
pom nepremi~nin, pri omenjenih poslih ni 
nikoli dobro biti povr{en ali pa verjeti drugi 
stranki (prodajalcu) na besedo.
Ko se odlo~imo za nakup nepremi~nine, 
imamo ve~ mo`nosti. Lahko vzpostavimo 
stik z nepremi~ninsko agencijo, povemo 
svoje `elje in oni urejajo zadeve. Seveda 
pa to ni poceni, zato ve~ina {e vedno raje 
opravlja take nakupe sama. Ker pa ne gre 
za nek vsakodneven nakup, ki je majhne 
vrednosti, se moramo zavedati dolo~enih 
nevarnosti. Obstaja pa {e tretja mo`nost, 
in sicer, da si sami najdemo nepremi~nino, 
ki jo `elimo kupiti, ko pa je potrebno 
preveriti vso dokumentacijo in sestaviti 
pogodbe in druge dokumente, se obrnemo 
na pravne strokovnjake (npr. odvetni{ko 
pisarno), ki vse to uredijo za nas in vi{ina 
njihovega ra~una ni povezana z odstotki 
cene nepremi~nine.
Ko kupujemo nepremi~nino, pa naj bo 
to parkirno mesto ali pa velika dru`inska 
hi{a, moramo preveriti dolo~ene stvari. Prvi 
dokument, ki nam pride prav, je potrdilo o 

namenski rabi zemlji{~a, ki se je v~asih 
imenovalo lokacijska informacija. Za tem 
se je koristno odpraviti na zemlji{ki kataster, 
ki ga vodi upravni organ, pristojen za geo-
detske zadeve in ki deluje v okviru upravne 
enote. Na zemlji{kem katastru si pridobimo 
mapno kopijo oziroma izpis iz zemlji{kega 
katastra, iz katere lahko ugotovimo os-
novne podatke o nepremi~nini (oblika 
parcele, njena velikost, vrsta uporabe in 
parcelna {tevilka) in njenih lastnikih. Nato 
pa je potrebno iti na okrajno sodi{~e, ki 
je krajevno pristojno glede na to, kje le`i 
parcela, za nakup katere se zanimamo. 
Tam lahko fizi~no vpogledamo z zemlji{ko 
knjigo, ki je javna in svojega vpogleda 
ne potrebujemo z ni~emer opravi~evati 
oz. dokazovati svojega upravi~enja. Tam 
lahko naro~imo tudi izpisek, ki se nana{a 
na predmetno nepremi~nino. Mo`en pa je 
tudi elektronski izpisek, ki ga naro~imo po 
spletu in je zelo uporaben, saj nam ni treba 
nikamor hoditi in lahko vse uredimo kar iz 
svojega naslonja~a. Iz izpiska iz zemlji{ke 
knjige pa jasno izhajajo vse osnovne last-
nosti (velikost, lastniki…) in kar je morda 
najpomembnej{e: morebitne obremenitve 
nepremi~nine. Torej vse, od slu`nostnih 

Trenutni letni ~as nam ponuja obilico 
sadja, s katerim lahko pripravimo odli~ne 
pite. Tu vam predstavljam pite iz krhkega 
testa. Zanj potrebujemo 320g bele moke, 
2 rumenjaka in eno celo jajce, 120g slad-
korja v prahu, 150g masla, {~epec soli in 
nastrgano lupino ene limone. 

Moko presejemo na desko, na sredini na-
redimo jamico in vanjo stresemo vse preo-
stale sestavine, ki jih hitro zgnetemo v ~vrsto 
testo. Oblikujemo kroglo, ki jo zavijemo v 
PVC folijo ter jo pustimo po~ivati v hladilni-
ku 1 uro ali 1/2 ure v zmrzovalniku. Po~itek 

poti, drugih slu`nosti, pa vse do stvarnih 
pravic, kot so npr. hipoteke in druge obre-
menitve. Vsekakor velja na~elo zaupanja 
v zemlji{ko knjigo, kar preprosto pomeni, 
da se na podatke, ki so v njej zapisani, 
lahko zanesemo in veljajo za resni~ne. 
Kar torej pi{e v zemlji{ki knjigi, velja za 
resni~no (in zaradi publicitetnega na~ela 
tudi vsem splo{no znano). Zaradi ~aso-
vnega zamika med vpisi v zemlji{ko knjigo 
je nujno pozornost usmeriti na plombe, ki 
so navedene na samem za~etku izpiska iz 
zemlji{ke knjige.
Pri nakupu moramo nato sestaviti more-
bitno predpogodbo ali pa pogodbo o ari, 
vsekakor pa kupoprodajno pogodbo, v 
kateri dogovorimo vse specifike konkret-
nega pravnega posla in ki je sposobna za 
vpis v zemlji{ko knjigo (med drugim mora 
biti na njej podpis prodajalca notarsko 
overjen, potrjena mora biti glede pla~ila 
davka itd.).

Sabina Küzmi~ in Katarina Lotri~

Odvetni{ka pisarna
mag. Suzana Gale Robe`nik

mail: info�gale-robeznik.si

http://www.gale-robeznik.si/

je potreben zato, 
da bo testo izgub-
ilo elasti~nost in 
postalo bolj krhko. 
Krhko testo lahko 
pripravimo tudi v 
mikserju. Vse ses-
tavine zmiksamo 
pri najvi{ji hitrosti, 
dokler se ne obli-
kuje krogla. Zanjo 
je potrebnih le ne-
kaj sekund, saj 
se testo ne sme 
preve~ segreti. 

Tri ~etrtine testa, ki 
ga razvaljamo na 
dobro pomokani 
d e s k i , 
na j  bo 

debelo pribli`no 3-4 mm. Peka~ 
prema`emo z maslom in potre-
semo z moko. V okrogel peka~ 
premera 24cm ga polo`imo 
s pomo~jo valjarja, s katerim 
povaljamo po robu peka~a, da 
odstranimo odve~no testo. Testo 
ob robu peka~a potegnemo v 1-
2cm visok rob. 

Pito lahko preprosto prema`emo 
z marmelado, nutello ... Obli-
kujemo trakove iz preostalega 

testa in jih polagamo na pito v obliki mre`e. 
Lahko pa nanjo nalo`imo sezonsko sadje 
in prav tako mre`asto okrasimo s trakovi 
testa. 

Pito pe~emo v pe~ici 30-35min na 200°C. 
Tovrstne pite iz krhkega testa lahko prip-
ravimo tudi s sve`im sadjem, kremami ali 
pudingi. V tem primeru spe~emo v pe~ici 
samo testo, ki ga pokrijemo s peki papir-
jem in nanj natresemo suhe stro~nice. S 
tem prepre~imo, da bi se testo napihnilo. 
Pe~eno testo ohladimo in ga nama`emo 
s poljubnim nadevom, okrasimo s sve`im 
sadjem in prema`emo z `elatino. 

Pa dober tek vam `eli,

Marta Jerebi~

Nakup nepremi~nin

Pita iz krhkega testa

Borovni~eva, ~e{njeva in jabol~na pita
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Sre~anje gorenjskih 
upokojencev
Na hipodromu v Komendi se bodo 
zbrali v ~etrtek, 6. septembra.
Dru{tvo upokojencev Komenda bo v ~etrtek, 
6. septembra, na hipodromu v Komendi 
prireditelj sre~anja upokojencev Gorenjske. 
Udele`enci se bodo na prireditvenem pro-
storu zbrali ob 9. uri, ob 9.30 pa bo prom-
enadni koncert Veteranske godbe Menge{.
Po sprejemu predsednikov dru{tev in gostov 
ob 10.15 bo slovesnemu govoru ob 10.30 
sledil kulturni program, v katerem bosta 
nastopila Me{ani pevski zbor in Floklorna 
skupina DU Komenda. Udele`ence bodo 
pozdravili gostje, nato pa se bo ob 11.20 
za~el zabavni program z ansambloma 
Viharnik in Zapeljivke, ki ga bo povezoval 
Franc Pestotnik Podokni~ar. Prireditelji bodo 
pripravili bogat sre~elov in javno `rebanje 
glavnih nagrad ob 13.30. Poskrbeli bodo 
za dobro po~utje, da nih~e ne bo `ejen in 
la~en. Sre~anje upokojencev pa bodo sklenili 
ob 17. uri.
Dru{tvo upokojencev Komenda bo kot orga-
nizator sre~anja na prireditvenem prostoru 
na stojnicah omogo~il vsem obrtnikom iz 
Ob~ine Komenda prodajo izdelkov iz nji-
hovega programa. Informacije na telefonski 
{tevilki 051 688 704.

Popust v Termah 
Snovik
Ob~anke in ob~ani Komende imajo v 
Termah Snovik pri nakupu prenosljive 
2-urne vstopnice 15-odstotni popust. 

Lepo povabljeni v Svet termalnih u`itkov 
v Terme Snovik

Sredi junija je bila v {portni dvorani 
zaklju~na prireditev, na kateri so tudi letos  
`upan Toma` Drolec, direktorica ob~inske 
uprave Majda Ravnikar in ravnateljica 
{ole Mira Rek podelili posebna priznanja 
najbolj{im u~encem ob kon~anem {olanju 
in jim za`eleli sre~no in uspe{no naprej

Anja Kralj Železnik
Je pridno nizala pohvale in priznanja za 
odli~en uspeh, prizadevno delo na razli~nih 
podro~jih od 1. do 9. razreda. Vsako leto 
je prebrala vse knjige za bralno zna~ko in 
jo sklenila z zlato bralno zna~ko. Osvojila 
je tudi angle{ko bralno zna~ko. Dvakrat 
je prejela bronasto Vegovo priznanje. Pri 
slovenskem jeziku si je v 8. in 9. razredu 
prislu`ila bronasto in srebrno Cankarjevo 
priznanje in nekaj priznanj pri franco{~ini, 
angle{~ini, v plesni in plavalni {oli. Je 
tudi uspe{na karateistka in bila je dobra 
parlamentarka v otro{kem {olskem par-
lamentu.

Klemen Mihel~i~ 

V vseh letih je uspe{no opravil slovensko 
in angle{ko bralno zna~ko ter osvojil tudi 
zlato bralno zna~ko. Bronasto priznanje je 
dobil na tekmovanjih iz fizike, zgodovine 
in angle{~ine. Uspe{no je kon~al ni`jo 
glasbeno {olo, na festivalu Turizmu poma-
ga lastna glava je prejel srebrno priznanje. 
Že nekaj let uspe{no tekmuje v ko{arki in 
je bil med drugim 3. strelec mednarodne 
ko{arkarske lige BCAA in 3. v dose`enih 
trojkah.

Ma{a Prelov{ek
Je odli~na u~enka. Sodelovala je pri razis-
kovalni nalogi z naslovom Ko {e ni bilo mo-
bitelov, kjer u~enke prejele zlato priznanje. 
Osvojila je bronasto in srebrno Stefanovo 
priznanje. Prejela slovensko in angle{ko 
zlato bralno zna~ko in  na tekmovanju iz 
angle{~ine bronasto priznanje ter diplomo 
za dru`enje s starej{imi. Uspe{na je tudi v 
atletiki in na plesnih tekmovanjih.

Matja` Pahor

Osvojil je zlato slovensko in angle{ko 
bralno zna~ko, prejel je dvakrat bronasto in 
enkrat srebrno priznanje iz zgodovine, bro-
nasto Vegovo priznanje, bronasto priznanje 
iz geografije in angle{~ine. Na likovnem 
podro~ju je dobil priznanje na mednarodni 

prireditvi Ekslibris. Ukvarja se z orientacijo 
in je v slovenski mladinski reprezentanci v 
orientacijskem teku za evropsko mladinsko 
prvenstvo. Na svetovnem {olskem prven-
stva v orientaciji je njegova ekipa uspe{no 
zastopala Slovenijo in prejela nagrado za 
Faer play.

Ne`a Bla`i~    

Njen u~ni uspeh je bil vedno odli~en in je 
nosilka zlatega in srebrnega priznanja za 
angle{ko bralno zna~ko. Letos je osvojila 
zlato priznanje z raziskovalno nalogo na 
dr`avnem tekmovanju mladih zgodovi-
narjev, lani pa bronasto na tekmovanju iz 

logike. Ima priznanje z leto{nje razstave 
Ekslibris in ve~ pohval ter diplom iz razli~nih 
plesnih disciplin. Osvojila je 3. mesto na 
tekmovanju Hip-Hop Open v Kopru in se 
tako uvrstila v sam vrh slovenskih plesalcev.
Pia An`el
Vsa leta odli~na u~enka. Ima zlato priznanje 
iz angle{kega jezika, srebrno in zlato 
angle{ko bralno zna~ko, dvakrat bronasto 
in srebrno Cankarjevo priznanje pa  zlato 
bralno zna~ko iz slovenskega jezika. Kar 
petkrat je osvojila bronasto Vegovo in 
dvakrat srebrno, enkrat srebrno Stefanovo 
iz fizike in dvakrat bronasto in dvakrat sre-
brno priznanje iz logike. Prejela je diplomo 
dr`avne prvakinje v znanju iz Vesele {ole, 
na dr`avnem prvenstvu v show plesih pa 
je osvojila 6. mesto.

Rok Valen~i~
Ima osvojeno slovensko in angle{ko bralno 
zna~ko ter bronasta Vegova priznanja. 
Bron je osvojil tudi na tekmovanju iz geo-
grafije, logike in angle{~ine. Osvojil je  3. 
in 2. mesto na ob~inskem tekmovanju v 
namiznem tenisu, 2. mesto na podro~nem 

{o l skem tek-
movanju v orien-
taciji in priznanje 
na 7. mednarod-
ni otro{ki razstavi 
Exlibris. Je tudi 
avtor {olske eko 
himne.

Tim Ciba{ek

Odli~en u~enec, 

^estitke za Naj in lepe `elje za Naprej

ki je trikrat prejel bronasto Vegovo in tudi 
srebrno Vegovo priznanje. Bil je prvi na 
{olskem tekmovanju iz logike in ve~krat 
je osvojil  bralno zna~ko pri slovenskem 
in angle{kem jeziku in letos tudi priznanje 

na razstavi ekslibrisov. V tenisu pa je bil na 
turnirjih v Sloveniji sedemkrat 1., dvakrat 
2. in dvakrat 3. Na odprtem prvenstvu do 
14 let je bil trikrat 1., dvakrat 2. in enkrat 3. 
Dvakrat je bil dr`avni prvak, {tirikrat dr`avni 
podprvak in {tirikrat 3. V slovenski teni{ki 
ligi je enkrat osvojil 1. in enkrat 2. mesto.

A.Ž.
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Hitri sli
V okviru praznovanja ob~inskega praznika, 
vendar `e po izidu prej{nje {tevilke na{ega 
glasila, naj bi bila v nedeljo, 27. maja, tekma 
golobov pismono{. Pa jo je vreme zagodlo 
in so morali organizatorji, Klub gojiteljev 
{portnih golobov pismono{ Komenda, tek-
movanje organizirati en dan prej.
»Tekmovalce« so prepeljali v Ivani~ grad na 
Hrva{kem. [tartali so v soboto, 26. maja, ob 
7.45, ko je 293 golobov pismono{ poletelo 
proti domu. Boris Baloh, predsednik kluba-
organizatorja, ki vodi ra~unalni{ko evidenco 
tekem in delovanja kluba, je postregel s 
presenetljivimi podatki. Krilati po{tarji so 
preleteli 152,75 km dolgo pot v manj kot 
dveh urah. Prvi prilet je bil registriran bo 9 uri 
45 minut in 5 sekund. Povpre~na hitrost leta 
je bila 1297,24 metrov v minuti. Skupaj je bilo 
uvr{~enih 98 golobov, ki so se v dolo~enem 
~asu vrnili na svoje domove. Borisu Balohu, 
ki je imel na startu 47 svojih ljubljencev, sta 
v nedeljo manjkala {e dva goloba; eden se 
je vrnil tega dne, vendar ranjen.
Za gojenje teh ljubkih pti~ev je potrebno 
veliko veselja, znanja, volje in prostega 
~asa, predvsem pa veliko ljubezni in tudi 
spo{tovanja do teh izredno iznajdljivih in 
ljubkih golobov.
Morda bi bilo vredno o tem pisati kdaj 
pozneje, ko bo kon~ana tekmovalna sezona, 
ki se po vsem svetu za~ne meseca maja in 
kon~a 20. julija. Ljudje, predvsem mladi, bi 
veliko izvedeli o gojenju golobov pismono{ 
in se morda pridru`ili »starim ma~kom« kot 
novi ~lani kluba.

-vc

Pri Planinskem dru{tvu Komenda deluje 
sekcija [krjan~ki. France Drolec ima med 
drugim na skrbi tudi zanimiv program ozi-
roma vsakodnevne pohode na [entur{ko 
goro (1135m). Na sre~anju ~lanov Kluba 
bosonogih na Lubniku pred leti pa se je 
~lanu sekcije [krjan~kov PD Komenda 
Pavletu Žvelcu porodila ideja, da bi se bo-
sonogi podali tudi na [entur{ko goro. Lani, 
na prvem, 5 kilometrov dolgem pohodu, jih 
je bilo 32, letos pa že prek 60. Startali so v 
gozdu na Zalogom, po prihodu na cilj pa 
so jih pri Mari~ki ~akale medalje in bogat 
sre~elov. A. Ž.

Prekmalu...?
Pred nedavnim smo obele`ili praznik slov-
enske dr`avnosti. ̂ e pomislim, smo ~akali 
prek 1300 let, da praznujemo samostojno 
dr`avo. Spra{ujem pa se, koliko ~asa bi 

morali {e ~akati, da nam ne bi »~rv {e kar 
razjedal ponos«: Da smo, Da znamo, Da 
spo{tujemo, Da smo zreli... Da nam ni 
vseeno, kak{ni smo...

P.S.: Enkratno ~i{~enje spomenika stane  
600 evrov... Ekolo{ki otoki pa niso zme{ana 
deponija najrazli~nej{ih odpadkov ... 

A. Ž.    

Že drugo leto deluje v ob~ini Komenda Dru{tvo 
Stari traktor Moste. Predstavili so se ̀ e na se-
jmih v Komendi in bili povabljeni na prireditev 
na Grossglockner. Tudi letos na~rtujejo tjakaj 
»izlet«. V za~etku junija pa so se udele`ili tudi 
10. Sre~anja stare kmetijske mehanizacije v 
Jablah. »Tokrat se predstavljamo z zanimivo 
staro opremo in mehanizacijo, {e posebej tudi 
Marjan Koncilija, sicer pa so na{i ~lani poleg 
Most {e iz Suhadol, Podgorja, Meng{a in ve-
dno ve~ nas je,« je zadovoljen z nastopom v 
Jablah povedal podpredsednik dru{tva Vinko 
Ko`elj. A.Ž.

S Turisti~nim dru{tvom Komenda smo se v 
Uredni{tvu odlo~ili za rubriko GLAVARJEVA 
^EBELA in OSAT. Pobudniki zanjo pa ste 
bili vi, bralci Aplence, ki ste nam predlagali, 
kaj vam je v{e~ in naj poka`emo, in kaj 
vam ni v{e~ in naj prav tako poka`emo. 
Va{ih pobud bomo veseli tudi v prihod-
nje, sprejemali jih bomo vsak mesec do 
zaklju~ka redakcije (datum  je objavljen 
vsakokrat praviloma na predpredzadnji 
strani). Predloge po{ljite v zaprti kuverti na 
naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo Ob~ine 
Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda s pri-
pisom ^EBELA-OSAT. Predlog za slikanje 

Glavarjeva ~ebela Junij 2007

Bode~a ne`a Junij 2007

GLAVARJEVA ^EBELA in OSAT

podpi{ite z imenom, priimkom in naslovom 
in {ifro, s katero vas bomo podpisali. 

Danes na predlog »Skalnjaka« podelju-
jemo Glavarjevo ~ebelo za JUNIJ 2007 
za  Cveto~i izgled hi{e Ivanke [inkovec 
na Zaj~evi ulici 29, OSAT za JUNIJ 2007 
pa na predlog »Mo{ana« za okolico 
hi{e (Pri Grilovih po doma~e) v Mostah 
(imeni z naslovom obeh predlagateljev v 
uredni{tvu).

^EBELE IN OSAT bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi.

A. Žalar

Bos na [entur{ko, 
~evlje pa na hrbet

Dru{tvo Stari
traktor Moste
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U~ni neuspeh je potrebno prepre~evati. 
Ko se pojavijo slab{e ocene in pomo~ 
v okviru {ole ne re{uje ve~ u~nega 
neuspeha, je potrebno poiskati pomo~ 
zunaj {ole. Dobro je, da najprej izrabimo 
»doma~e potenciale«: u~encu, ki ima 
te`ave naj pri u~enju pomagajo star{i, ses-
tre, bratje, sorodniki. Tudi vrstniki zmorejo 
v~asih posredovati odli~no razlago in so 
dragocena pomo~, obenem pa je to tudi 
vzgoja za dobre in humane med~love{kim 
dejanjem. Pozorni moramo biti tudi na to 
ali otrok dela sproti doma~e naloge, ki 
so pomemben pripomo~ek pri osvajanju 
u~ne snovi.

^e bli`nji znanje pri posameznih pred-
metih ne obvladujejo, je smiselna pomo~ 
{tudenta ali predmetnega u~itelja. V~asih 
zado{~a ̀ e nekaj ur, v~asih pa je potrebno 
tudi dalj ~asa trajajo~a pomo~. Nikakor 
pa in{trukcije ne smejo biti v smeri pod-
piranja lenobe (ko u~enec ali dijak nima 
ne volje za izobra`evanje, ne vidi pa tudi 

njegovega cilja).

In{trukcije morajo praviloma dajati hitre re-
zultate: najprej izbolj{anje u~nega uspeha 
in dvig motivacije, potreba po u~ni pomo~i 
se mora zmanj{evati, odlo~itev za samo-
stojno u~enje pa pove~evati. Obi~ajno se 
pri otroku izbolj{a tudi samopodoba in 
okrepi prizadevanje na celotnem u~nem 
podro~ju.

Metode in{truiranja

Pristop je vedno individualen, povezan 
s to~no dolo~eno snovjo, ki jo u~enec 
ali dijak ne obvlada. Poleg razlage in us-
merjanja dejavnosti bi moral biti in{truktor 
pozoren tudi na metode u~enja. Tu gre la-
hko za povsem osnovna pravila u~enja, da 
na primer starosti in stopnji izobra`evanja 
primerno uporablja podkrepitve, kot je 
pod~rtavanje, izpisovanje, miselni vzorci, 
pisno re{evanje vaj, tudi tako imenovani 
»plonk listki« so dobra ponovitev in sinteza 
u~ne snovi. Vse te metode omogo~ajo 

Sodobna informacijska tehnologija post-
avlja star{e pred nov izziv: Spletna stran 
www.ris.org (18.5. 07) poro~a, da v prim-
erjavi z letom 2005 nara{~a {tevilo spletnih 
strani, ki prikazujejo podobe zlorabljenih 
otrok. Kot spletno nadlegovanje razumemo 
dra`enje, nor~evanje, izsiljevanje, opravljanje, 
po{iljanje opolzkih sporo~il, nagovarjanje k 
spolnim dejanjem oz. t.i. virtualnemu seksu, 
pa naj bo to po mobilnem telefonu, spletnih 
klepetalnicah, preko programov za neposred-
no komuniciranje (npr. MSN) ali preko drugih 
oblik posredovanega sporo~anja.

^e `elimo svoje otroke za{~iti, se moramo 
informirati.

Na spletnem naslovu www.safe.si lahko star{i 
dobite raznovrstne koristne nasvete o varni 
rabi interneta in mobilnega telefona, otroci in 
mladostniki pa lahko na igriv na~in (igra, kviz, 
forum) preizkusijo, kako pravilna so njihova 
stali{~a in ravnanja z IKT. Priporo~amo, da 
spletno stran obi{~ete skupaj z otrokom.

Z omenjene spletne strani povzemamo nekaj 
klju~nih strategij, kako pomagati otrokom k 
bolj{i spletni varnosti:

1. Pri mlaj{ih otrocih (do 12. leta) bodite pri 
uporabi spleta (klepetalnica, MSN, razis-
kovanje interneta) vsaj v za~etku navzo~i 
star{i. Skupaj raziskujte mo`nosti, ki jih 
ponuja internet.

2. Spodbujajte otroka, da vam o nepri-
jetnih situacijah, ki jih je do`ivel preko 
MSN, klepetalnice, mobilnega telefona, pri-
poveduje. Skupaj preizkusite, kako se lahko 
ubrani nadlegovanju (takoj izbri{e neustrezno 
sporo~ilo, ne odgovarja na sporo~ila, spre-
meni uporabni{ko ime).

3. Pomagajte otroku izbrati tako uporabni{ko 
ime, ki ne bo razkrivalo njegove identitete (ne 
sme vsebovati imena, priimka). Uporabni{ko 
ime naj posreduje le dobrim prijateljem. Kot 
vsako geslo naj tudi to pogosto spreminja.

4. Vztrajajte, da otrok preko spleta nikoli ne 
posreduje osebnih informacij, ki ga lahko 

na nek na~in razkrijejo 
( naslov, telefonsko {te-
vilko, kam hodi v {olo, kje 
se rad igra ipd.)

5. Nau~ite ga, da mora 
tudi preko ra~unalnika 
spo{tljivo ravnati z drugi-
mi. Spletni bonton je enak 
tistemu, ki ga moramo 
upo{tevati v vsakdanjem 
`ivljenju. ^e je kdo nes-
ramen, naj ga otrok ig-
norira. Nikoli naj ne po{ilja 

In{trukcije – potreba ali potuha? (2)
Kdaj naj se star{i odlo~ijo za pomo~ in{truktorja?

bolj{o zapomnitev.

Skrben in{truktor zahteva predhodno 
pripravo na in{trukcije (npr. branje teksta, 
opravljanje vaj, ki jih u~enec ali dijak zmore 
sam) in tudi izpolnjevanje dogovorjenega 
samostojnega ponavljanja.

Potrebno pa je tudi, da se in{truktor 
pogovori z u~iteljem, uskladi program 
pomo~i in sporo~a opa`anja napredka 
star{em in u~iteljem. Ve~krat se namre~ 
sre~ujem s problemi, da se in{trukcije 
izvajajo iz leta v leto, star{i zato potro{ijo 
veliko denarja, rezultata pa skorajda ni. 
Potrebnih komunikacij med star{i, u~itelji 
in in{truktorji je premalo, volja za u~enje 
plahni.

Zgodi se, da zaradi prezaposlenosti in po-
manjkanja volje za ukvarjanje z otrokom, 
star{i prelagajo skrb na nekoga drugega. 
Nekateri star{i se ob tem umikajo, otrok 
izgublja stik s star{i, interakcija slabi in 
ukvarjanje z otrokom se seli iz dru`ine.

In{trukcija nikoli ne more nadomestiti 
vzgoje, so samo u~na pomo~, torej indi-
vidualno posredovanje znanja, ki ga otrok 
v razredu ni zmogel osvojiti.

Dr. Angelca @erovnik

Ali znamo za{~ititi svoje otroke? 
sporo~il, kadar je jezen, saj se spletnih 
sporo~il navadno ne da izbrisati.

6. Nau~ite ga, da preko MSN (programa za 
neposredno izmenjavo sporo~il) komunicira le 
z ljudmi, ki jih pozna. Neznanim po{iljateljem 
naj ne odgovarja in jih preprosto zbri{e s 
seznama ali pa se o sporo~ilu pogovori z 
odraslo osebo. Vsebine, ki mu zbujajo strah, 
nelagodje, sram, naj vedno poka`e odraslim. 
Grozilna sporo~ila in vsebine, ki pomenijo 
spolno nadlegovanje, naj shrani kot dokaz 
za morebitno prijavo policiji.

7. Prepovejte mu, da bi se kadarkoli sestal 
s prijatelji, ki jih je spoznal preko spleta. 
Pojasnite mu, da se spletni prijatelji lahko 
izdajajo za nekaj, kar v resnici niso. Otroka 
nau~ite potrebne kriti~nosti – naj ne verjame 
vsemu, kar prebere ali vidi na internetu. ^e 
v informacije ni prepri~an, naj jih preveri pri 
star{ih ali v {oli.

8. Nadzorujte, katere spletne strani obiskuje 
otrok, in kaj tam po~ne.

9. Namestite varnostne programe.

10. Omejite otroku ~as, ki ga pre`ivi za 
ra~unalnikom. (Mnenja strokovnjakov so 
tu zelo razli~na. Po enem od stali{~ naj bi 
bil mlaj{i otroci za ra~unalnikom najve~ 
30 min na dan, starej{i pa najve~ 1 ura na 
dan). Internetni priklju~ek naj ne bo nikoli v 
otro{ki sobi.

11. Ne izrekajte prepovedi klepetanja preko 
interneta. S tem boste dosegli le to, da bo 
otrok klepetal v va{i odsotnosti ali na pri-
jateljevem ra~unalniku. (Vir: safe.si)

Danica Kuhar
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Teta Angela
S polno mero spo{tovanja se oziram na starej{e, 
po{tene in delavne ljudi. @e kot deklico so me 
vzgajali, da je treba stare ljudi spo{tovati. Skozi 
leta `ivljenja sem ugotovila, da je zgolj starost 
premalo, da bi lahko v miru in skladno `iveli 
s predstavniki starej{e generacije. Izredno pa 
me razveseljuje dejstvo, da so med nami tudi 
tak{ni, ki kljub svojim letom z vso vedrino in 
brez prito`evanja nad tegobami `ivljenja `ivijo 
kvalitetno in koristno `ivljenje.
Prav to slednje se mi je zdelo pomembno, ko 
sem se odlo~ila, da predstavim del~ek `ivljenja 
tete Angele, gospe s Klanca.
Vedno znova me navdu{uje s svojimi ekolo{kimi 
dejavnostmi. Da, prav ste prebrali. Ekologija je 
odnos, odnos do narave in gospa Angela ga 
zmore zelo veliko, in to zelo pristnega. Dekle s 
trojanskih hribov je bilo nau~eno, da je potrebno 
~istiti tudi gozd. V odlomljenih vejah se zadr`ujejo 
insekti, ki delajo {kodo v gozdovih, »pozimi pa 
vsak polen prav pride«.
Kot najstarej{a izmed petih otrok v dru`ini Baloh 
je med vojno do`ivela uboj svojih star{ev. Skupaj 
s staro mamo je prevzela skrb za mlaj{e brate. 
Rada pove, da jo je stara mama u~ila po{tenja, 
trdega dela in skromnosti. Ta, skromnost, je bila 
{e posebej potrebna pri golih rokah in {tevilnih 
la~nih ustih.
»V kosti mi je pri{lo, da iz gozda ne sme{ nikdar 
priti praznih rok. Tako je rekla stara mama. Z de-
lom v tovarni sem si sicer zaslu`ila del pokojnine, 
vendar pa vseeno rada prinesem ali pripeljem kaj 
lesa iz gozda. Seveda iz tistega gozda, kjer mi 
lastniki dovolijo. Nikoli nisem pobrala, ne da bi 
vpra{ala. Saj ljudje so ve~inoma dobri in veseli, 
da ~istim gozd. Prva leta, ko sem pri{la na Ko-
mendsko, je bilo hudo. Nih~e mi ni hotel dati niti 
sadike, da bi kaj posadila na prazen vrt. Sedaj jih 
sama gojim in imam kar veliko dela na vrtu.«
Vselej, ko se oglasim pri teti Angeli, mi z veseljem 
poka`e, kaj je novega postorila. Ker v otro{kih 
letih ni imela mo`nosti, da bi hodila v {olo, si s 
trdim delom, na svoj na~in, {e sedaj izbolj{uje 
svoj standard in isto~asno lep{a na{o okolico.
»Iz vode je treba pobrati les, sicer se bo vse 
zama{ilo,« so bile {e zadnje besede, ko sem se 
pred dnevi poslovila od nje. »Da bi bili le za silo 
zdravi,« so skromne `elje moje tete Angele.

Darinka Marija Erjavec

Verjetno se vsi strinjamo z rekom, da 
na mladih svet stoji in naloga dr`ave je, da 
~im bolje poskrbi zanje - da jim omogo~i 
pogoje, da dose`ejo `eleno izobrazbo, 
s ~imer si bodo zagotovili zaposlitev in 
konkuren~nost na trgu dela.

Zato je potrebno, da se celotni {olski 
sistem odziva na potrebe dru`be, zlasti 
gospodarstva in da se zagotovi medse-
bojno sodelovanje med izobra`evalnimi in 
znanstvenimi ustanovami, javnimi zavodi 
in gospodarstvom.

Z velikim soglasjem je bil na junijski 
seji dr`avnega zbora sprejet ZAKON O 
[TIPENDIRANJU.

Podro~je {tipendiranja je bilo do sedaj 
urejeno z nekaj ~leni v Zakonu o zapo-
slovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti, podrobneje pa v Pravilniku o 
{tipendiranju. Tak sistem je bil nepregleden 
in razdrobljen. Skrajni ~as je, da smo dobili 
Zakon, ki bo to ob~utljivo in pomembno 
problematiko uredil sistemsko. 

In kaj prina{a Zakon o {tipendiranju:

1. Do sedaj so upravi~enci vlagali vloge 
za pridobitev {tipendije na Zavodih za za-
poslovanje, sedaj pa se odlo~anje prena{a 
na Centre za socialno delo, saj se za 
oboje - pridobitev {tipendije ali otro{kega 
dodatka, zahtevajo enaka dokazila. Centri 
za socialno delo imajo `e sedaj v svojih 
bazah ve~ino podatkov, ki so potrebni tudi 
za odlo~anje o {tipendiji in njeni vi{ini.

To pomeni veliko racionalizacijo in 
pocenitev dela dr`ave, obenem pa pocen-
itev tudi za uporabnike, ki jim na ta na~in 
omogo~amo prijaznej{e in enostavnej{e 
uveljavljanje pravic. Tako urejen sistem bo 
zagotavljal tudi la`je izvajanje nadzora nad 
dodeljevanjem in na~rtovanjem sredstev. 

2. Novi zakon prina{a VE^JE {te-
vilo {tipendij (10.000 novih {tipendij). 
Kljub pove~anju {tevila dijakov in {tu-

dentov smo bili v zadnjih 
letih pri~a zmanj{evanju {te-
vila republi{kih {tipendij in 
drasti~nemu zmanj{evanju 
{tevila kadrovskih {tipendij, 
ki zagotavljajo povezavo 
med izobra`evanjem in 
gospodarstvom in sledijo 
trendom na trgu dela, ki so 
pogoj za ve~jo zaposljivost 
mladih.

Da bi zagotovi l i  ve~ 
{tipendij - dodatnih 7000 
{tipendij, zakon vsebuje 
nov na~in dolo~anja tako 

AKTUALNO

Nov zakon o {tipendiranju 
Spodbuda za mlade in finan~na razbremenitev za star{e. - 21 milijonov evrov 
ve~ za {tipendije.

imenovanega vstopnega cenzusa za pri-
dobitev {tipendije. Do sedaj je bil cenzus 
vezan na ZAJAM^ENO pla~o in je pred-
stavljal izlo~itveni kriterij, zaradi katerega 
{tipendije niso mogli dobiti tudi nekateri 
dijaki in {tudenti, ki so iz socialno {ibkej{ih 
dru`in. Dvig vstopnega cenzusa na 60 
odstotkov MINIMALNE pla~e bo vplival 
na pove~anje {tevila {tipendij v revnej{ih 
dru`inah, obenem pa je predlagano 
izrazitej{e pove~anje dodatka glede na 
dohodek v dru`ini {tipendista. S sprejetim 
amandmajem je dolo~en poseben cenzus 
za dijake in {tudente, ki {tudirajo oziroma 
se izobra`ujejo izven kraja bivanja. Z za-
konom se bo za 11 odstotkov dvignila do 
sedaj republi{ka, poslej dr`avna {tipendija, 
za 22 odstotkov se bo pri dr`avni {tipendiji 
zvi{al najvi{ji dodatek glede na dohodke 
v dru`ini, kar pomeni vi{je {tipendije za 
revnej{e, za 21,7 odstotka se bo zvi{al 
dodatek za podro~je izobra`evanja.

3 .  Zan imanje  de loda ja lcev  za 
dodeljevanje kadrovskih {tipendij je v 
zadnjih letih izrazito upadalo, na kar so, po-
leg ekonomskega stanja v gospodarstvu, 
vplivale tudi nizke ekonomske vzpodbude, 
ki so jih bili dele`ni delodajalci. Sedaj se 
to spreminja - kadrovske {tipendije bodo v 
50 odstotkih sofinancirane s strani dr`ave. 
Ve~ kadrovskih {tipendij bo pozitivno 
vplivalo na enakomernej{i razvoj regij in 
vra~anje {tudentov po zaklju~ku {olanja iz 
univerzitetnih sredi{~ v regijo, s ~imer bo 
posameznik s svojim znanjem prispeval k 
zmanj{evanju razvojnih razlik med posa-
meznimi regijami. 

4. Pozitivni trend, dvig {tevila {tipendij, 
lahko zasledimo le pri {tipendijah za nadar-
jene oziroma pri tako imenovanih Zoiso-
vih {tipendijah. Tu se z novim zakonom 
opu{~a nekatere kriterije; na primer testi-
ranje intelektualne nadarjenosti, ohranja 
pa se u~ni oziroma {tudijski uspeh, saj je v 
preteklosti prihajalo do anomalij - v nekat-
erih okoljih je prihajalo do izrazito velikega 
{tevila Zoisovih {tipendistov, kar je bilo v 
nesorazmerju s {tevilom prebivalcev. 

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo 
za delo, dru`ino in socialne zadeve z novim 
Zakonom o {tipendiranju namenja 21 mili-
jonov evrov ve~ za {tipendiranje v {olskem 
in {tudijskem letu 2008/09. Prepri~an sem, 
da bo sprejeti zakon spodbuda za mlade 
in finan~na razbremenitev za star{e, kar 
pa je bil ob sprejemanju tega zakona na{ 
osnovni namen.

Rudi  Ver{nik, poslanec SDS v DZ
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Kitajska. Ogromna, ponosna, ambiciozna in 
spreminjajo~a se kot se nikoli prej. V dnevnem 
~asopisju zasledi{ naslove kot so »Stoletje 
kitajske«, na Univerzi Nanjing se udele`i{ pre-
davanja na temo »Ameri{ki pogled na kitajski 
vzpon«; sedi{ na vlaku in vsaka druga beseda, 
ki jo razlo~i{ iz {umenja enormne mno`ice, je 
razvoj. O tem kaj vse imajo, kar prej niso imeli, 
se pogovarjajo vsi: starej{i ob~ani ob jutranjim 
taiji quan-om, ko je trava {e pokrita s sve`o 
roso in drevesa obsijana z jutranjo zarjo, je 
resna tema debat in diskusij med profesorji in 
je lahko lahkotni pogovor ob igri pokra, cigareti 
in zelenim ~ajem.

Maj je deveti mesec moje kitajske izku{nje. 
V~asih sedim na terasi stanovanja na »Ju`nem 
hribu«, zrem okoli sebe in opazujem koliko 
novih zgradb je okoli mene, koliko nadstropij 
je zrasla tista na vogalu v zadnjih nekaj dn-
evih…takrat se mi zdi, da tako od dale~ bi {e 
lahko verjel vsem tem besedam. Pravzaprav se 
res vse spreminja. Ne kar tako po malo in malo, 
ampak s svetlobno hitrostjo. Medtem ko zapre{ 
o~i in jih spet odpre{, je nekje v mestu nov 
neboti~nik, novo stanovanjsko naselje, tokrat 
v rimsko-gr{kem-baro~nem stilu in podzemna 
`eleznica je ̀ e skoraj dokon~ana. Ko sem se na 
primer vrnila nazaj v Nanjing iz enomese~nega 
potovanja, sem se komaj prepoznala prej popol-
noma poznane ulice, namesto nekaterih trgovin 
so se odprle nove, na mestu, kjer so prej stale 
hi{e, je bil nov park in blok na ulici Ninghai je 
bil skoraj gotov, ~eprav je bil ob odhodu {e pri 
temeljih…
Vendar se »iluzija« (vsaj zame) podre takoj ko 
stopi{ na ulico. Ni ti niti treba iskati revnih pre-
delov, ker so revni ljudje povsod. Tako na primer 
vidi{ v naselju, v katerem zna{a najemnina za 
stanovanje 2500 yuanov mese~no (kar je ve~ 
kot dvakratni povpre~ni mese~ni dohodek 
mestnega prebivalstva), v pritli~ju zgrajene ute 
iz kartona in lesa, brez kopalnice in strani{~a, ki 
se oddajajo za 100 yuanov na mesec. V tak{ni 
sobici, ki mogo~e meri 8 kvadratnih metrov, 
tri~lanska dru`ina kuha, spi, je…skratka `ivi. 
V {tudentskem naselju imamo {tudente, ki 
pre`ivijo s 300-timi yuani na mesec, medtem 
ko si nekdo nasproti naselja lahko privo{~i 
kosilo za 500 yuanov in ve~. Povpre~en Kitajec 
se izka`e za zelo skromnega ~loveka. Ve~ina 

denarja var~uje za {olanje otroka in zdravstveno 
oskrbo (oboje je povsem samopla~ni{ko, in 
gre v take razse`nosti, da lahko za obisk pri 
zdravniku pla~a{ 2 mese~ni pla~i), ostali del 
se porabi za hrano in mogo~e nekaj malega 
za luksuzne dobrine.
V dr`avi, kjer ni nikakr{ne socialne varnosti, 
s politiko enega otroka, kjer so 9- nadstropni 
nakupovalni centri tako cenovno nedostopni 
povpre~nemu ~loveku, da se ve~ina le hodi 
sprehajat v njih; kjer do {e pred kratkim kot 
dr`avljan Ljudske Republike Kitajske nisi mogel 
biti lastnik nepremi~nine, ampak si stanovanje 
najel od dr`ave za nadaljnjih 70 let (to {e vedno 

velja za kme~ko prebivalstvo), kjer je 
razlika med bogatimi in revnimi najve~ja 
takoj za Brazilijo in kjer se `e celo leto 
zaman trudimo odpreti internetno stran 
Wikipedije (internetne enciklopedije) pa 
je zaradi cenzure nedostopna, je razvoj 
paradoksen in begajo~. Paradoksen je 
zame in za marsikaterega tujca. Pred-
vsem, ko si tu nekaj ~asa in ko po~asi 
sestavlja{ ko{~ke, ki ob prvem stiku niso 
tako o~itni, ko sledi{ dnevnim novicam in 
smeri tega razvoja, nemalokrat ostane{ 
`alosten, otopel in pri stavku: »Ali lahko 
prosim zamenjamo temo?« In ko bi rad 
kaj malega prispeval, ne more{. Ko 
sem tako pred kratkim navezala stik s 

siroti{nico in jim ponudila brezpla~no u~enje 
angle{~ine (najbr` iz popolnoma sebi~ne 
potrebe po nekem notranjem zado{~enju), 
sem ~ez ~as dobila odgovor, da to na `alost 
ne bo mogo~e, ker kot tujka nimam vstopa v 
tak{ne zavode. Zakaj? Mislim, da je odgovor 
o~iten. Edino kar me stra{i je, da ~e si pri~a 
res {okantnim prizorom na ulici, v {tudentskem 
naselju ob obisku {tudentskih sob, namenjenih 
za kitajske {tudente, kako hudo je 
potem v tak{nih ustanovah, da ti niti 
ne pustijo videti.
In ljudje? Ljudje niso prav ni~ zbegani, 
kot marsikateri tujec, pravzaprav 
so navdu{eno ponosni. @e sama 
mo`nost nakupa, je dovolj, kljub temu, 
da si ne more{ privo{~iti. Podzemne 
`eleznice in v nebo segajo~e stolpnice 
so za njih o~itni znaki razvoja v pravo 
smer. Kje je{, kaj {e obla~i{, koliko je 
tvoj mese~ni dohodek, je marsikdaj 
izto~nica, Kitajca, ki ̀ eli narediti vtis na 
tujca. Potro{nja je nov opij ljudstva, ki 
se {ele za~enja. Vse ve~jih dimenzijah 
in mogo~e zato tudi bolj pogubnih?! Tako pride{ 
na Kitajsko in se za~ne{ za~udeno spra{evati: 
Kje je zdaj vsa ta stara kultura? Kje je tradicija? 
Kje so ti tako opevani parki? (o katerih mislim, 
da ima marsikateri Zahodnjak bolj stereotipno 
predstavo, kot pa realno) in Kje se skriva ta 
veli~ina ene najstarej{ih civilizacij? Odgovori 
na tak{na vpra{anja so plod dalj{ega stika s 
to kulturo, mogo~e se ti po enem letu za~nejo 
~isto narahlo, plast za plastjo razkrivati. Zdaj 
lahko re~em, da mi je marsikatera stvar logi~na 
in jasna, medtem ko se mi je ob prihodu zdela 

povsem nerazumljiva.
Nakar se vsede{ na vlak, se odpelje{ dva 
dni vo`nje stran in odkrije{ drugo Kitajsko. 
De`elo z modrim nebom, z zvezdnimi utrinki, 
brez zadu{ljivega prometa, cviljenja zavor in 
pritiskajo~e mno`ice. De`elo, kjer se otroci 
eno uro vozijo s kolesi v {olo in kjer se polja 
skozi vse leto obdelujejo z golimi rokami. Vidi{ 
Kitajsko otro{kega smeha in razigranosti (saj 
imajo narodne manj{ine lahko dva otroka).
Gre{ mimo `age, zapre{ o~i, vdihne{ in v tebi 
se za~ne prebujati ob~utek doma. Vonj po 
lesu te spomni na majhne Moste sredi prelepe 
de`elice. Odpre{ o~i in v daljavi zagleda{ Goro 
`adastega zmaja. Za~uti{ boginjo Chenheng 
Baobai in zgodbo njenih treh sinov. Gozdovi, 
polja, budisti~ni templji se vrstijo drug za dru-
gim. Vse je mirno in spokojno. Moj prvi sneg 
na Kitajskem. Pada neumorno, brez prestanka 
`e drugi dan zapored. Veje Slivovega drevja se 
pogumno dr`ijo in cvetovi se ne dajo, trmasto 
vztrajajo ter barvajo prostrano belino s svojimi 
roza listi~i. Z Andrejem se vzpenjava po hribu. 
[la sva `e mimo vasi, pa{nikov, poto~kov in 
kitajskih sne`akov. Tam nekje je najin cilj. Nih~e 
ne ve to~no kje in {e koliko dale~. Petek je. V 
Sloveniji se {ele dobro za~enja, medtem ko se 
tu `e preve{a v drugo polovico dneva. Petek, 
dan pogreba moje prababice Marije Ambro`. 
Prispela sva. Pred nama stoji star budisti~ni 
tempelj @adastega vrha. Pri`geva di{e~e pal~ke 
(insent), poklekneva in budisti~ni menih za~ne 
prepevati mantre. Brez besed sva, ti{ina, ki 
naju obdaja, je umirila mojo du{o. Solze na 
licih. Mir.
Naslednji dan je sneg skopnel. In ni ve~ za-
padel. Ostale so le gore in spomini. Ob~utek 
brez~asnosti in frivolnosti. Kot je rekel Toma` 
[alamun: »Ali ste `e videli boga, kako te~e, da 
bi pri{el pravo~asno ob pol treh, odgovornost, 
odgovornost… in kaj naj beseda z njo po~ne, ne 
rabi je sonce pri svojem zahajanju in ne nebo, 

ki je samo modro…« V tistem trenutku pozabi{ 
na mesta in njihov hru{~, na ̀ ivljenje in njegove 
te`ave, na pravico in krivico, pa naj bo tukaj ali 
pri nas. Samo si. Tak kot si bil ob prihodu, brez 
iluzij o nekem velikem razsvetljenju in spreobrn-
jenju na Kitajskem. Vesel, da je ob tebi nekdo, 
ki ti odmakne laske in te poljubi z ljubeznijo, 
ki jo premore le vesolje samo; da so v tvojem 
`ivljenju ljudje, ki te vzpodbujajo in so ponosni 
nate taksno kot si, z vsemi svojimi napakami. 
Vesel si, da si tu in da se vrne{ domov.

Dunja @ivadinov [tebe

Trije zlati pra{i~ki
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Drugo{olci smo iskali 
–Veronikin zaklad in 
obiskali Tehni{ki muzej 
Slovenije

Z avtobusom smo se odpeljali v Kam-
nik. Iskali smo Veronikin zaklad. Sprehajali 
smo se po mestu. Vodila nas je vodi~ka. 
Na koncu smo imeli {e delavnice.

Ur{ka [tebe, 2.a

Veronika ni hotela dati denarja za 
grad. Ker je bila jezna, je udarila po skali. 
In zemlja jo je pogoltnila. ^ez nekaj let je 
pri{la nazaj in bila je pol ka~a pol deklica. 
De~ek jo je enkrat udaril, da bi jo re{il, 
potem pa zbe`al.

Jana Stele, 2.a

V Kamniku smo videli grad. Iskali smo 
pisma. V mestu smo videli spomenik gen-
erala Rudolfa Maistra. Ko smo pri{li do 
gradu, smo na{li zaklad. Zaklad je na{el 
Andra`. [li smo na delavnice. ^akal sem 
v koloni, nato sem dobil krono.

Tilen Slak, 2.a

V~eraj smo bili v Bistri v muzeju. Imeli 
smo vodi~ko. Najprej nas je vpra{ala, kaj 
pomenijo tiste ure na steni. In Filip je rekel, 
da so to son~ne ure. Potem smo {li naprej. 
Videli smo avtomobile, motorje in kolesa. 
Najbolj mi je bilo v{e~, ko sem videla `ivali 
in ko sem se slikala na velikanskem stolu.

Valerija A`man, 2.b

Bili smo v muzeju. Tam mi je bilo zelo 
v{e~. V{e~ mi je bilo, ker sem videl sablje 
in pi{tole. [e kdaj bi {el tja.

Andra` Rozman, 2.b

V muzeju mi je bil {e posebej v{e~ los. 
Ko sem videla risa, sem bila presene~ena. 
Medvedji mladi~ je bil tako ljubek. Foto-
grafirala sem se pri najstarej{em avtu v 
Sloveniji. Videla sem tudi star gasilski avto. 
Bilo mi je v{e~.

Monika Lah, 2.b

Bili smo v muzeju. Videli smo veliko 
stvari: veliki stol, vlake, `ivali in kladiva, ki 
jih poganja voda.

Tadeja Hlade, 2.b

Ob koncu {olskega leta po nagrade, 
priznanja …

Po zlato priznanje v Pore~

V petek, 25. 5., ob 8. 30 smo se dobile 
skupaj z u~iteljico Jo`ico Ur{i~ na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani. Zbralo se je kar 
nekaj u~encev in mentorjev z razli~nih {ol in 
skupaj smo se odpeljali proti Pore~u.

Vo`nja z avtobusom je bila naporna, saj je 
bilo zelo vro~e. Na poti proti Pore~u smo 
pobrali {e nekaj u~encev, ki so prav tako 
`eleli predstaviti svojo raziskovalno nalogo. 
Ura je bila 11, ko smo kon~no prispeli in 
se namestili v sobe. Kmalu po prihodu je 
bilo kosilo, nato pa smo se pripravljali na 

predstavitev. Ob 16. uri so se predstavitve 
raziskovalnih nalog za~ele. Na vrsti smo 
bile druge, zato smo imele veliko treme, 
a po kon~ani predstavitvi na{e naloge 
z naslovom »Pero v ~rnilu in slika« smo 
imele dober ob~utek. Po napornem popol-
dnevu smo se hotele osve`iti, zato smo 
se odlo~ile za kopanje, za kar pa nismo 
imele veliko ~asa. Kmalu zatem, ko smo 
pri{le domov, je bila podelitev priznanj. 
Nestrpno smo ~akale na rezultate. Ko 
smo kon~no zasli{ale ime na{e {ole, smo 
upale na najbolj{e. Na{a pri~akovanja so 
se izpolnila in dobile smo `eljeno ZLATO 
PRIZNANJE.

Za zve~er so bile pripravljene igre. Izbrale 
smo si nogomet. Ob devetih smo se prip-
ravile za spanje in znova smo od{le ven. 
Ob 23.30 pa smo morali v hi{e, kjer naj bi 
se odpravili spat.

Bil je nov dan in takoj po zajtrku smo se 
odpravili na ekskurzijo v Pore~. Bilo je 
zabavno, ampak vseeno prevro~e. Ob 12. 
uri smo se vrnili v dom, saj je bilo kosilo. Po-
slali so nas v sobe. Pripraviti smo se morali 
na odhod. Ob 14.30 smo se odpeljali proti 
Kongresnemu trgu. Ko smo prispeli, so nas 
~akali star{i, da nas odpeljejo domov.

Barbara Pavlini~, Kaja Poreber in
Barbara Nemec, 8.a

Plonkanje prina{a uspehe – tako in 
druga~e

V petek, 1. junija, smo se Katja Skok, jaz ter 
najina mentorica Danica Kuhar odpravile 
na zagovor raziskovalne naloge v Mursko 
Soboto. Najini raziskovalni nalogi sva dali 
naslov ^esar {e niste vedeli o plonkanju.

Odpravile smo se `e okoli {estih zjutraj. 
Kar zgodaj, kajne? Po dolgi in naporni 
vo`nji smo prispele na tamkaj{njo {olo. Po 
nagovoru ‘visokih’ gostov in razvedrilnem 
programu smo se odpravili v u~ilnico, ki 
je bila namenjena nam in {e enajstim tek-
movalcem. Po kratki predstavitvi komisije, 
ki so jo sestavljale: dr. Metka Kuhar, Mojca 
Su{ek Omahen in Alenka Ser{en Fras, 
so se za~ele predstavitve. Bili sva na vrsti 
drugi, kar je bilo dobro, ker se je trema 
vsaj maj~keno porazgubila. Po vseh {estih 
osnovno{olskih predstavitvah, ki so nama 
bile konkurenca, je bila kratka pavza.

Po odmoru so se za~ele predstavitve 
srednje{olskih raziskovalnih nalog, ki so 
bile vse odli~ne. Sledilo je kosilo, med 
katerim se je komisija odlo~ila, katere 
raziskovalne naloge prejmejo zlato sovo, 
katere pa srebrno. Ko smo pri{li s kosila, 
smo morali {e kar nekaj ~asa ~akati na 
klopcah pred u~ilnico, ker se je komisija {e 
odlo~ala. Pri ~akanju so nas bodrili sre~ni 
obrazi tistih z drugih podro~ij, ki ̀ e izvedeli 
o odlo~itvi komisije ter poklapani obrazi 
tistih, ki so dobili srebrno priznanje. Bro-
nastih ni bilo, ker je le-te podelila komisija 
v 1. krogu dr`avnega tekmovanja. Ko so se 
kon~no odprla vrata, mi je srce za~elo zelo 

mo~no razbijati. Ko pa je komisija oznanila, 
da bodo namesto 3 zlatih priznanj podelili 
le 2, se mi je skoraj ustavilo srce. Predsed-
nica komisije je klicala imena. Upala sem, 
da naju bo poklicala ~im kasneje, ker je 
za~ela pri srebrnih. Ko sem na{tela 4 sre-
brne, sem se nasmehnila, ker sem vedela: 
imava zlato priznanje. In res, ko naju je 
poklicala, nama je v roke izro~ila ZLATO 
sovo in zlato priznanje.

Aja, pa {e to. Pojasniti vam moram, od 
kod tak naslov. Plonkanje prina{a uspehe 
– tako in druga~e pomeni, da sva bili z 
raziskovalno nalogo o plonkanju uspe{ni, 
ter da plonkanje dokazano prina{a uspehe 
v vsakdanjem, {olskem `ivljenu. Pa naj {e 
kdo re~e, da to ni res.

Ana Jagodic, 7.a

Dose`ki pri fiziki in robotiki

V leto{njem letu je u~enec 8. razreda 
Domen Ipavec na podro~ju fizike in ro-
botike dosegel nekaj lepih rezultatov:2. 
mesto na dr`avnem tekmovanju za Zlato 
Stefanovo priznanje

• 2. mesto na dr`avnem tekmovanju iz 
Re{evanja problema v robotiki

• 5. mesto na dr`avnem tekmovanju v 
konstruiranju in vo`nji z mobilnimi roboti 
– LEGOBUM 2007

• 1. mesto na regijskem tekmovanju za 
Srebrno Stefanovo priznanje

• 1. mesto na regijskem tekmovanju v 
konstruiranju in vo`nji z mobilnimi roboti 
– LEGOBUM 2007

• 1. mesto na {olskem tekmovanju za 
Bronasto Stefanovo priznanje

Ker zanimanje za tehniko v devetletni O[ 
upada, smo teh rezultatov {e toliko bolj 
veseli. ^estitamo. 

Mentorica Damijana Ogrin

Robot vili~ar, re{evanje problema v robotiki, 
Dr`avno tekmovanje LEGOBUM 2007, Maribor
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Uvodnik
V mesecu juniju se pri skavtih sicer hiter 
tempo upo~asni, ker premlevamo do-
godke natrpane do zadnjega koti~ka v 
maju. 

Eden ve~jih skavtskih dogodkov, ki se je 
dogodil v Sloveniji kdajkoli, je Evropska 
skavtska konferenca, ki je potekala na 
za~etku maja v Portoro`u. Na{a ob~anka 
Damjana Kern je kot na~elnica ZSKSS na 
njej odigrala veliko vlogo.

V drugi polovici maja pa so v Komendi po-
tekale priprave na velik dogodek Kvajdej. 
Komendski skavti imamo namre~ to sre~o, 
da imamo na Kri`u za dolo~en ~as zastonj 
v najemu parcelo, na katerega smo sprejeli 
gorenjske voditelje ~et. Kako je potekal 
vikend je strnila Tamara Lah.

Prav na tem travniku, t.i. fevdu smo izvedli 
tudi izziv za steg, s katerim smo voditelji 
na hitro preverili stanje skavtskega znanja 
v na{em stegu. Eva je bila kot udele`enka 
po besedilu sode~ navdu{ena.

Prijetno branje!

Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Evropska skavtska 
konferenca v Portoro`u
Med 5. in 11. majem je v Portoro`u po-
tekala 12. Evropska skavtska konferenca, 
ki sta jo skupaj gostili Zdru`enje sloven-
skih katoli{kih skavtinj in skavtov ter Zveza 
tabornikov Slovenije. V hotelih Bernardin 
se je zbralo skoraj 500 delegatov iz 46 
evropskih dr`av in drugi gostje s celega 
sveta. Pri pripravi in izvedbi konference 
pa je sodelovalo {e pribli`no 100 prosto-
voljcev iz obeh slovenskih organizacij. 

Evropska skavtska konferenca je skupno 
zasedanje najvi{jih organov evropskih regij 
Svetovne organizacije skavtskega gibanja 
(WOSM) in Svetovnega zdru`enja skavtinj 
(WAGGGS). Regijska konferenca, ki se 
izvaja vsaka tri leta, je za obe organizaciji 
pomembna, saj na njej delegati preverijo 
preteklo delo v regiji, oblikujejo smernice 
za prihodnje delo in usklajujejo cilje regije 
s cilji svetovnih organizacij. Na konferenci 
so potekale tudi volitve za najvi{ja organa 
evropskih regij obeh organizacij.

V tednu konference so potekali tudi 
razli~ni spremljevalni dogodki: otvoritvena 
slovesnost, kjer je zbrane udele`ence 
konference nagovoril predsednik vlade, 
Janez Jan{a, se je zaklju~ila s koncertom 
Vlada Kreslina, na mednarodnem ve~eru 
in mednarodni tr`nici so se predstavile 
dr`ave udele`enke, zaklju~na slovesnost 
pa je ponudila {e zadnjo prilo`nost za 
skupno dru`enje. Moto leto{nje Evrop-
ske skavtske konference je bil »Praznuj! 
Motiviraj! Deluj!«

Damjana Kern

Kvajdej vikend
Skavtski tabori so za skavte bistvo ska-
vtskega leta. Biti teden dni v naravi med 
pti~ki, drevesi, v mrzli ali topli vodi in 
umazanem blatu, med kobilicami, kom-
arji in drugim mr~esom, je gotovo lep in 
nepozaben dogodek.

Letos se bo ~eta komendskih skavtov 
udele`ila tabora vseh gorenjskih ~et 
»Kvajdeja«, ki se ga bo udele`ilo skoraj 300 
skavtov. Gotovo ste o pripravah nanj brali 
`e v prej{nji Aplenci. Tako {tevil~en tabor 
zahteva dobro organizacijo in celoletne 
priprave.

V soboto, 19. maja, in v nedeljo, 20. maja, se 
je tako na na{em skavtskem travniku zbralo 
kar 50 gorenjskih ~etovodij, pomo~nikov in 
popotnikov, ki bodo izvedli ta tabor. Vsak 
od njih je prevzel del~ek odgovornosti in 
izpolnil svojo nalogo. Ta vikend pa jo je 
predstavil tudi drugim skavtom. Ob koncu 
sre~anja je lahko vsak prav dobro vedel, 
kje mora biti 18. julija ob 14.30 in kje 21. 
julija ob 21.45. Seveda pa nismo samo 
poslu{ali drug drugega, ampak smo se 
pomerili tudi v razli~nih igrah in izvedli 
zares velikega rover~ka. Skavti si verjetno 
lahko predstavljate, kako poteka igra, ~e se 
na igri{~u gnete kar 50 igralcev. V nedeljo 
zjutraj smo imeli ma{o, ki jo je vodil vsem 
dobro poznani Robi Fri{kovec. Po njej, pa 
si je za nas vzela ~as evropska poslanka 
Ljudmila Novak. Predstavila je svoje delo 
in obljubila tudi finan~no pomo~.

Da ne pozabim. Krava ima na leto{njem 
Kvajdeju 2007 glavno vlogo, zato vsi 
kli~emo in se ji pridru`ujemo z geslom: V 
NARAVO ZA KRAVO!

Tamara Lah

Skavtski izziv
V soboto, 2. junija, se je na skavtskem 
fevdu {e zadnji~ zbrala vesela dru{~ina 
komendskih skavtov. Seveda v to dru{~ino 
spadam tudi jaz. No zakaj smo bili veseli 
tokrat?
Vesel i l i  smo se 
uspe{nega leta. 
Kaj pa se je sploh 
dogajalo?
Dopoldne ob pol 
devet ih  smo se 
zbrali na skavtskem 
fevdu. Najprej je 
sledila kraj{a kate-
heza, kjer je vsak 
izmed nas dobil en 
`itni klas. Ker so si 
bili `itni klasi sicer 
podobni, a vseeno 
zelo razli~ni, smo 
morali tudi mi pois-
kati nekoga, ki bo 
od nas ~im bolj 
druga~en in se z 
njim pogovoriti o 

vtisih iz preteklega skavtskega leta.
Sledila je dalj{a igra, ki smo se jo igrali 
kar tri ure. Naj vam povem kako zanimivo 
je bilo?
No, najprej smo se razdelili v skupine 
po dva ali trije, nato pa so se te skupine 
skupaj povezale v {tiri ve~je skupine. 
Ve~je skupine so skupaj gradile taborne 
zgradbe, manj{e skupine pa so med se-
boj tekmovale na razli~nih to~kah in tako 
zbirale trakce razli~nih barv. Preizkusili 
smo se v znanju azimuta, Morsejeve abe-
cede, vozlov, ognjev, molitev, zakonov, 
postavljanja {otorov, prve pomo~i... Tako 
smo na zabaven na~in preverili na{e ska-
vtske sposobnosti. Seveda pa smo na{o 
inovativnost lahko pokazali tudi v gradnji 
skavtskih zgradb! Vse skupine so se zelo 
potrudile in zgradile zanimive zgradbe na 
katere so privezale pridobljene trakove. 
Tako imamo na fevdu {tiri nove zgradbe: 
klopco za na{ega Gregorja (duhovnega 
asistenta), kar dva igralna koti~ka in 
pomemben prostor, wc. 
Po razglasitvi uspe{nosti, ki je bila odvisna 
od {tevila zbranih trakov, estetike in funk-
cionalnosti zgradbe, pa smo se posladkali 
s pecivom in pi{koti, ki smo jih prinesli s 
seboj in si jih medsebojno razdelili.
Tako smo veseli, nasmejani in polni ska-
vtskega duha, letos zadnji~ skupaj zapustili 
na{ fevd.

Nasmejana orka 

Novo!
Komendski skavti smo po nekaj letih na-
menskega var~evanja s pomo~jo ob~ine 
in ostalih sponzorjev pri{li do nam {e kako 
pomembnega in vse stransko uporabnega 
{otora »~lenarja«. [otor je velik 8x5,6m in 
sestavljen iz {tirih ~lenov, ima zra~na okna 
in velika uporabna vrata. [otor je mogo~e 
tudi najeti oziroma si ga izposoditi.
Vsa vpra{anja o izposoji na e-mail:
luka.karnicnik�gmail.com oziroma
GSM 031/530-354 (Luka)

Hitrostno postavljanje ognja
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V soboto, 2. in v nedeljo, 3. junija, je na 
stadionu v Mekinjah potekalo ob~insko 
gasilko tekmovanje Gasilke zveze Komen-
da. Tekmovanje vsako leto organiziramo 
isto~asno s Gasilsko zvezo Kamnik in tako 
drug drugemu pomagamo v organizaciji s 
sodniki in orodjem.

Najpomembnej{ega gasilskega tekmovan-
ja se je iz vseh treh dru{tev na{e Gasilske 
zveze udele`ilo 25 desetin (Komenda 11, 
Moste 9 in Kri` 5). Edino dru{tvo, ki je imelo 
zastopane vse kategorije tekmovalcev 
je bilo PGD Komenda: pionirje, pionirke, 
mladince, mladinke, ~lane A, ~lanice A, 
~lane B, ~lanice B, veterane in veteranke, 

Blagovnica Vele
Franci Cerar, zaposlen v Blagovnici Vele 
35 let, je 2. junija v Spodnjem Tu{tanju pri 
Morav~ah organiziral veliko sre~anje vseh 
nekdanjih zaposlenih v Blagovnici Vele. 
Povabil je 200 sodelavk in sodelavcev, pov-
abilu se jih je odzvalo ve~ kot 100. Ve~er 
poln solza in smeha je bil zadnji poklon 
slavni dom`alski blagovnici, ki je svoje ~ase 
slovela {irom Slovenije.
Skoraj povsod sem `e hodil,
skoraj povsod sem `e bil
toda v Napredku – Veleju
najraj{i sem bil …

… je uvodna misel na Priznanju, katere je 
Franci podelil vsem zbranim.

»Za dolgoletno uspe{no delo v podjetju Na-
predek -Vele se ti v imenu vseh sodelavcev 
iskreno zahvaljujem. Spomini na vsa ta 
~udovita leta, mesece in dneve ter ure, ki 
smo jih skupaj pre`iveli, naj v na{ih srcih 
ve~no `ivijo. Va{ sindikalist Franci Cerar«,

se je vsem svojim dolgoletnim sodelavcem 
poklonil in zahvalil. Bil je v dru`bi Napredek, 
kasneje Vele, na {portnem oddelku, delal 
pa je od svojega prvega dne kot vajenec, 
pa vse do upokojitve.

Ob~insko gasilsko tekmovanje zato tudi ni posebno presene~enje, ~e so 
osvojili 6 prvih mest in s tem pokal Ob~ine 
Komenda. Ob skupni razglasitvi rezulta-
tov so gasilce iz Kamnika pri{li pozdravit 
`upan ob~ine Kamnik Anton Smolnikar 
in oba pod`upana, gasilcev iz ob~ine 
Komende pa v dveh dneh tekmovanja ni 
pri{el niti pogledat `upan Toma` Drolec. 
Prvouvr{~eni se bodo jeseni udele`ili 
regijskega tekmovanja, ki bo za mladino v 
Komendi, za ~lane v Kamniku in za veter-
ane v [martnem pri Litiji.

Ob tej priliki bi se vsi tekmovalci radi 
zahvalili vsem mentorjem in ostalim gasil-
cem, ki so nas pripravljali na tekmovanja, 
zahvala pa tudi vsem sponzorjem: ST 
Sodnik d.o.o., Zoran Sodnik s.p., Vode 
& Co. d.o.o., Flok d.o.o., Zgonec d.o.o., 
Bla` Robert s.p., Bojan Bri{nik s.p. in Igor 
Cotman s.p., ki so nam podarili majice za 
na{e desetine.

Na pomo~!
Mihaela Poglajen
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Kros v Suhadolah
V Suhadolah so se na `e 6. ob~inskem 
prvenstvu v krosu pomerili teka~i vseh 
starosti. Tekmovanje so pri~eli pred{olski 
otroci na 200 m dolgi progi, nato pa je sledil 
skupinski {tart vseh ostalih kategorij na 2 
km, 2,5km in 4,5km dolgih progah. Dolga 
kolona nastopajo~ih se je vila po makad-
amski cesti do gozda, kjer se proga za~ne 
vzpenjati in so si bolje pripravljeni nabrali 
kar lepo prednost. Lanskoletni rekord na 
najdalj{i progi Sebastjana Zarnika letos ni 
bil v nevarnosti, ker soparno vreme tega 
ni dovoljevalo. Kljub temu so bili dose`eni 
dobri rezultati in kar nekaj tekmovalcev je 
popravilo svoj osebni rekord. Sedaj ̀ e do-
bro znano progo do »Mlin~kov« je najhitreje 
pretekel Nejc Zorman, ki je letos nastopil 
prvi~. Ko so v cilj prihajali najbolj vztrajni 
teka~i, je za~elo mo~no de`evati, zato je 
bilo nekaj zmede pri izra~unu rezultatov. 
Za neljubo »nerodnost« se organizator 
opravi~uje nastopajo~im, ki so morali 
nekoliko dlje ~akati, da so prejeli zaslu`ene 
kolajne. Na tek radi prihajajo tudi tekmov-
alci iz sosednjih ob~in zaradi lepo speljane 
proge, {portnega vzdu{ja in pogostitve, ki 
jo vsaki~ pripravijo organizatorji.

Rezultati - deklice do 6 let (200 m): 1. 
Mateja Slapnik An`ur 0:01,08;

Deklice 7-9 let (2 km): 1. Jerneja Slapnik 
An`ur 12:23; deklice 10-12 let (2,5 km): 1. 
Tja{a Zaletel 17:14; `enske 16-30 let (4,5 
km): 1. Ne`ka Pibernik 27:42, 2. Manca Pi-
bernik 30:30; ̀ enske 31-50 let (4,5km): 1. 
Andreja An`ur 25:25, 2. Vida Jenko 27:42, 
3. Silva Ocepek 28:26;

De~ki do 6 let (200 m): 1. Gal @ini~ 
0:00,40, 2. Matic Zaletel 0:00,40, 3. Svit 
Groznik 0:00,55; de~ki 7- 9 let (2 km): 1. 
Andra` @ini~ 09:48, 2. Urh Groznik 11:33, 
3. Urban Pibernik 11:34; de~ki 10-12 let 
(2,5 km): 1. David Nemec 14:40, 2. Toma` 
Pibernik 14:45, 3. Alja` Pibernik 16:58, 4. 
Andrej Jenko 18:57; mo{ki 16-30 let (4,5 
km): 1. Nejc Zorman 17:42, 2. Ale{ Zorman 
21:43, 3. Bo{tjan Ocepek 22:36, 4. Matic 
Ocepek 23:01;

Mo{ki 31-50 let (4,5 km): 1. Zvone Kem-
perl 19:24, 2. Franci Groznik 20:49, 3. Jo`e 
@u`ek 21:02, 4. Igor Jenko 22:14; mo{ki 
nad 50 let (4,5 km): 1. Franci Zarnik 21:23, 
2. Franc Zarnik 25:07, 3. Janez Benda 
38:53

Peter Pibernik

Prvi junijski vikend smo bili na Planini 
nad Horjulom po dolgem ~asu pri~a dirki 
v son~nem vremenu na tem prizori{~u. 
Da bo komendski trio tudi tokrat v os-
predju, je bilo jasno kaj kmalu. Kern si je z 
najhitrej{im ~asom treningov privozil prvo 
{tartno mesto, medtem ko sta se Ravnikar 
in Zgonec v boj podala s petega oziroma 
{estega mesta. Predvsem Ravnikarju je us-

V soboto, 16. junija, in v nedeljo, 17. 
junija, je Nogometni klub Komenda orga-
niziral veliko {portno prireditev ob 50-letnici 
kluba. Ob tej priliki so izdali tudi Bilten, v 
katerem so opisali zgodovino kluba. 

V soboto je bil nogometni turnir otrok v 4 
starostnih kategorijah. Najmlaj{i so igrali 
v sistemu 6 igralcev v polju + vratar 
in z lete~imi menjavami, najstarej{i pa v 
klasi~ni obliki z enajstimi igralci v polju. 
Tekmovalnega turnirja se je udele`ilo 
prek 120 otrok iz NK [en~ur, NK Ilirija, NK 
Idrija in NK Komenda. Komend~ani so 
najve~ji uspeh dosegli v kategoriji do 14 let, 
kjer so bili najbolj{i in so prejeli pokal za 
osvojeno prvo mesto.

V nedeljo je potekal turnir ~lanskih ekip 

Predsedniki NK v 50. letih (od leve proti desni): Janez 
Kimovec (prvi predsednik), Sre~o Krmavnar, Anton 
Perne, Darko Bolari~ (sedanji predsednik) Bogo [est, 
Stane Zarnik. Opomba: Manjkajo Nikolaj [penko in 
Darko Crnkovi~ ter `e pokojna Franc Zadrgal in Franc 
Crnkovi~.

Igor Kern z ekipo in sponzorjem Oblakom
(foto: se-ma)

Petdeset let Nogometnega kluba Komenda 
med NK Triglav Kranj (2. slovenska liga), 
NK Radomlje, NK Dob (oba 3. slovenska 
liga) in NK Komenda. Zmagala je ekipa 
NK Triglav Kranj, ki je dokazala, da igra 
v vi{ji ligi kot ostali klubi. Med turnirjem 
se je odigrala tudi prijateljska tekma med 
veterani NK Komenda in nogometa{i 
sponzorjev, kjer so zmagali predstavniki 
sponzorjev. 

Po tekmi veteranov so najzaslu`nej{im 
~lanom podelili ~astne plakete, ki so 
jih prejeli Janez Kimovec, Anton Perne, 
Sre~o Krmavnar, Darko Crnkovi~, Stanislav 
Zarnik, Bogo @est, Drago Žini~, Jernej Zor-
man,  Zdravko Lozin{ek, Alfonz Horvat in 
Ob~ina Komenda. Nekaterim zaslu`nim 
za napredek kluba so podelili zahvale. 

Posebni plaketi za spodbudo pri 
nadaljnjem delu sta prejela Niko 
[penko in Rajko Miti}. 

Proslavljanje 50-letnice je 
minilo v prijetnem {portnem in 
dru`abnem dru`enju, nekoliko 
pa je proslavo zasen~ila gren-
koba, ker se ob tako pomemb-
nem prazniku ni odzval  `upan 
Toma` Drolec. 

Odsotnost pa je na zadnji seji 
ob~inskega sveta v ~etrtek, 28. 
junija, ̀ upan pojasnil in opravi~il v 
razpravi o prostorski opredelitvi v 
lokacijskem na~rtu in ob tem tudi 
poudaril pomembnost nogometa 
ter dejavnost kluba pri razvoju 
{porta in promociji Komende. 

Mihaela Poglajen in A. Ž.,
slike: A. Ž.

Druga dirka, spet dvojna zmaga
pel odli~en {tart in `e v prvi dirki je zaostal 
samo za prepri~ljivim Kernom. Voznik [K 
Tornado Igor Kern je dokaj suvereno dobil 
tudi naslednji dve vo`nji in s tem uspel 
ubraniti zmago z lanske zadnje dirke na 
Planini.

Drugi je bil tudi na koncu Marko Ravnikar 
(A[D Kamni{ka Bistrica), medtem ko si je 
tretje mesto privozil lanski prvak divizije 3, 

Matija Rakovec (ASC Mustang). 
Janez Zgonec je zaradi okvare 
dirkalnika kon~al na 10.mestu.

V najni`ji diviziji je ponovno 
slavil Bla` Marn pred Žakljem in 
Medvedom, v diviziji 1 pa se je 
svoje prve zmage veselil mladi 
Albin Jeriha, ki je bil tokrat bolj{i 
od Kneza in Tr~ka. V skupni raz-
vrstitvi divizije 3 po dveh dirkah 
vodi Marko Ravnikar, ki je zbral 
105 to~k, na drugo mesto se je 
prebil Kern (84 to~k), tretji pa je 
Rakovec (70).

Na prvih dveh dirkah leto{njega 

dr`avnega prvenstva smo tako obakrat 
videli dvojno komendsko zmago in ~e 
dr`i, da gre v tretje rado, lahko le {e z 
nestrpnostjo pri~akujemo tretjo, nam 
najbli`jo dirko sezone, ki bo 30.6. in 1.7. 
v Tunjicah.

P.S.: ob zaklju~ku redakcije smo izvedeli, 
da je tudi v Tunjicah Marko Ravnikar 
zmagal.

S.Z.
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To ljubezen pa si nekateri razlagajo ~isto 
po svoje. Ljubijo se med seboj, pove~uje 
se ljubezen do narave in gibanja, nekateri 
pa to svojo ljubezen usmerjajo na poti, ki so 
vse prej kot po{tene. Tako na primer ljubijo 
tuje stvari, ki jim poleg ljubezni prina{ajo 
tudi materialno korist. @al tudi pri nas nismo 
ve~ imuni pred takimi ljubitelji.

Zgodilo se je 7. maja na Kri`u. Doslej ({e) 
neznani ljubitelj tuje lastnine je vstopil v 
zaklenjeno stanovanjsko hi{o tako, da je 
na vzvod odprl vrata terase in se posvetil is-
kanju tujih predmetov, ki so bili cilj njegovih 
hotenj (ali potreb). Odtujil je stensko uro in 
zlatnino – vse skupaj vredno 1.000 EUR. Po 
zbranih obvestilih bodo pristojni kriminalisti 
podali kazensko ovadbo na sodi{~e.

@e 10. maja so nekoga zopet zasrbeli prsti 
in nenadoma se je zavedel, da doma {e 
nima polnilca akumulatorjev za vili~arja. 
Primeren objekt je na{el na gradbi{~u na 
Potoku, kjer je enostavno skozi odprta vrata 
novogradnje vstopil in izvr{il tatvino takega 
polnilca, vrednega 600 EUR. Gotovo bodo 
kriminalisti zbrali potrebna obvestila in 
zoper storilca podali kazensko ovadbo na 
sodi{~e.

Dvajsetega maja je bila na Kri`u gasilska 
prireditev. Zelo obiskana. Neki obiskova-
lec pa je v ~asu, ko se je namenil domov, 

tarnal: »Zopet bom hodil; zopet bom 
lahko hodil«! Pa se ni zgodil ~ude`, da bi 
nepokretni shodil, zgodilo se je ~isto nekaj 
drugega. Doslej {e neznani predrzne{ si je 
prisvojil o{kodovan~ev skuter in se odpeljal 
neznano kam. Lastnik je ob vozilce, vredno 
250 EUR.

V~asih je bil 25. maj praznik. Pa so morda 
nekateri hoteli ta praznik ponovno o`iviti 
in so sklenili pripraviti praznovanja na 
predve~er tega dne. Pono~i, 24. maja, 
so vlomili v prostore Teni{kega kluba 
v Komendi (zlomili so obe{anko) in se 
zalo`ili za praznovanje. Odtujili so denar 
in pija~o, skupaj za 450 EUR vrednosti. 
Upajmo, da jim bodo kriminalisti pokvarili 
spomin na ta podvig in o »praznovalcih« po 
zbranih obvestilih podali kazensko prijavo 
na sodi{~e.

Sicer pa v poro~ilu PP Kamnik za ta me-
sec prevladujejo vlomi in tatvine, pa tudi 
nekaj prometnih nesre~, hvala Bogu, brez 
smrtnih `rtev.

Preventivne akcije v juniju se kar vrstijo, ne-
kaj jih je ̀ e bilo do izida te {tevilke, nekaj pa 
jih {e bo. Tako bo ena od poostrenih kon-
trol alkoholiziranosti 30. junija v ve~ernem 
in no~nem ~asu.
Eno od znanih gesel »Hitrost ubija« bodo 
policisti sku{ali vsaj nekoliko omiliti z nad-

� Izlet bo organiziran v ~asu od 14. do 
17. avgusta. Na pot se bomo odpravili 14. 
avgusta (popoldan), o obliki prevoza se 
bomo dogovorili naknadno (odvisno od 
{tevila prijavljenih). Pot nas bo vodila do 
Täscha, ki le`i v neposredni bli`ini Zermat-
ta, prispeli bomo v tgodnjih jutranjih urah. 
Po postavitvi {otorov in kratkem po~itku se 
bomo odpravili na ogled mesta.

� Naslednjega dne (odvisno od vremena) 
bomo od{li na celodnevno turo. Iz Zermatta 
se bomo peljali z gondolsko ̀ i~nico na Mali 
Materhorn (3820 m), ki stoji na meji med 
[vico in Italijo. Tukaj se bomo dokon~no 
opremili za visokogorsko turo, se navezali 
in v navezah krenili proti vrhu Breithorna. 
Do vrha bo pribli`no 3 - 4 ure hoje in nekaj 
manj nazaj do gondolske `i~nice.

� ^e bomo imeli {e kaj ~asa (odvisno 
od vremena), ga bomo lahko izkoristili 
za kraj{e izlete in potepe po dolini, lahko 
pa se peljemo tudi z zobato `eleznico do 
Gornergrata (3100 m), od koder se nam 
nudi ~udovit pogled na Monte Roso in Mat-
terhorn. Lahko se podamo pod Matterhorn. 
Te variante bomo {e dorekli.

� Vrnitev planiramo za 17. avgusta popol-

dan, domov se bomo pripeljali v zgodnjih 
jutranjih urah 18. avgusta.

Opomba: Za turo so planirani {tirje dnevi, 
da imamo dan rezerve v primeru slabega 
vremena.

OPREMA: 

• {otor, spalna vre~a, le`alka, kuhalnik, 
posoda,

• cepin, dereze, plezalni pas, vponka, 
pomo`na vrvica,

• visokogorska planinska oprema: topla 
obla~ila, vetrovka, gama{e, o~ala, kapa, 
za{~ita proti soncu,

• hrana;

CENA IZLETA:

• je predvidoma 245 EUR. Ob prijavi je 
potrebno pla~ati 100 EUR, preostanek 
pred odhodom.

Prijavite se lahko v prostorih PD Komenda 
na Podbor{tu – planinski dom (v ~asu urad-
nih ur ob sredah med 19. in 20. uro). Prijave 
bomo pobirali do 10. julija. Zainteresirani 
se prijavite pravo~asno, da bomo lahko 
organizirali sre~anje ter preizkusno turo. 
Vsi zainteresirani naj za~no planinariti po 
visokogorju.

ZAHVALA
Ob po`aru na gospodarskem poslopju 
v petek, 24. maja, ob dveh na Kri`u 67 
se kot prvim zahvaljujemo gasilcem 
PGD Kri` za hitro in po`rtvovalno ak-
cijo. Zahvaljujemo se {e gasilcem iz 
Most in Komende, ki so se odzvali klicu 
na pomo~. Hvala tudi sosedom, {e 
posebej dru`ini Rifel in Jeri~ ter ostalim 
va{~anom, ki ste nam ob tej nesre~i 
prisko~ili na pomo~.

Dru`ini Bobnar in Hlade

zorom hitrosti – vsaj dvakrat tedensko, 
{e 27. junija, pa bodo opravljali skrite 
meritve.
V ~asu od 18. junija do 9. julija pa bo 
potekala vsedr`avna preventivno-repre-
sivna akcija »HITROST – PO^ASNEJE JE 
VARNEJE«! S to akcijo namerava Policija 
s skupnim koordiranim delovanjem vsaj 
nekoliko omiliti najhuj{e posledice promet-
nih nesre~, zmanj{ati {tevilo mrtvih na 
slovenskih cestah zaradi neprilagojene 
hitrosti, spodbuditi spo{tovanje predpisov 
o omejiti hitrosti in vsaj delno spremeniti 
vedenjske vzorce glede vo`nje s prilago-
jeno hitrostjo.
Sicer pa – ne bodite presene~eni, ~e bodo 
poostrene kontrole tudi vedenja pe{cev, ki 
vse preradi kr{ijo prometne predpise, pa 
tudi motoristom bodo morda do pameti 
pomagale poostrene kontrole vo`nje brez 
~elad in agresivne vo`nje.
Bli`ajo se po~itnice. Ste `e poskrbeli 
za varnost hi{e, stanovanja in ostalega 
premo`enja med va{o odsotnostjo? Ste se 
o tem ̀ e pogovorili s sosedom? ̂ e kuhate 
zoper njega kako zamero (ali proti vam), 
vam priporo~am, da si obojestransko za-
mero »odmerita« in drug drugemu zaupata 
varovanje svoje lastnine med odsotnostjo 
in si tako oba zagotovita prijeten ob~utek 
varnosti v ~asu odsotnosti. Bodimo pri-
jazni drug do drugega v prometu pa tudi 
doma!

Tone Ogorevc

Maj je mesec ljubezni

CENA ZAJEMA:
• avtobusni prevoz
• lokalni prevoz kamp – Zermatt
• kabinska `i~nica Zermatt – Mali Matter-

horn (povratna)
• 2 ali 3 no~itve v kampu
• stro{ki gorskega vodenja

Vsi udele`enci morajo biti zavarovani 
za primer re{evanja v tujih gorah, kako 
tudi nezgodno in zdravstveno. Pravo~asno 
preverite, ~e imate veljaven potni list.

Izlet bosta vodila 2 gorska vodnika in vod-
niki PD Komenda.

Ostale informacije dobite v pisarni dru{tva 
ali pri organizatorju izleta Janezu Ur{i~u 
(tel: o41 767 404)

Planinski pozdrav!

PD KOMENDA, Podbor{t, 1218 Komenda
PD KOMENDA BO ORGANIZIRALA VZPON NA BREITHORN – 4165 m v 
pogorju nad Zermattom v [vici.
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Umrli od 25. maja do 28. junija 2007
Janez @nidar, @eje 6 C,
umrl 1. junija 2007 v 48. letu.
Marija Prezelj, (najstarej{a ob~anka),
Kri` 23, umrla 7. junija 2007 v  Domu 
starej{ih ob~anov Kamnik v 98. letu.
Franc Han~i~, Mlaka 33,
umrl 16. junija 2007 v 81. letu.
Kristjan Bele, Kri` 28 A, 
umrl 17. junija 2007 v 20. letu.

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine 
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa 
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Sabina Küzmi~ (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik 
(TRN), Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ̂ lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone 
Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar. 
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

Od{li so …

APLENCA
je tudi na spletu:

www.komenda.si

V SPOMIN

Mineva dve leti, odkar nas je za 
vedno zapustila draga

JANA PIBERNIK
[e vedno se sli{i tvoj smeh
in vidijo iskrice v o~eh.
Trenutki skupaj ~udoviti
`al ne morejo se povrniti.

Usoda kruta vzela je radost,
v du{i `alost in bridkost.
Srce je polno bole~in, 
ostal nate lep spomin.

Mojca, Petra, Peter

Suhadole, junij 2007

V turobnem jutru
mirno si se poslovila,
med angele k o~etu si se odselila.

ZAHVALA

V 98 letu je umrla

MINKA PREZELJ
iz Kri`a

Zahvaljujemo se za pomo~, darove in 
so`alja ob smrti na{e mame. Posebna 
zahvala zaposlenim v DSO Kamnik 
in vsem, ki ste pripomogli za lep 
pogrebni obred ter jo spremili na poti 
v njen zadnji dom. 

VSI NJENI 

Kam gremo? Vedno domov.
Smrti ni, je le be`en trenutek,

korak iz za~asnega v dokon~no,
za~etek ve~nega mojstrstva.

In spet se bodo sre~ale na{e roke.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je po kratki in 
te`ki bolezni zapustil

JANEZ @NIDAR
iz @ej

Iskrena hvala vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za izre~eno so`alje, darovano 
cvetje in sve~e. Hvala vsem, ki ste nam 
stali ob strani in ga z nami pospremili 
na zadnji poti.

Hvala tudi Mestni godbi Kamnik za 
~utno zaigrane `alostinke.

Vsi njegovi
KONJENI[KI KLUB KOMENDA[KI KLUB KOMENDA

vabi
v  nedeljo, 8. julija 2007, 

ob 14.30 na 
veliko kasa{ko prireditev 
za pokal Komende 
spominsko dirko Rudolfa 
Maistra in na 
prevzem novega traktorja 
New Holland

Pokrovitelja sta
ITRO [tore in
KMETIJSKI CENTER LAH
Povorka starodobnih traktorjev Dru{tva Stari traktor Moste in predstavitev 
novih traktorjev New Holland.

Vabljeni!

•

•

•

Zaposlitev
Zaradi pove~anega obsega del, bi zaposlili ve~ nekvalificiranih in 
kvalificiranih delavcev, mizarjev in mizarskih tehnikov. Delo poteka od
7 – 15 ure v novi mizarski delavnici v Poslovni coni pri @ejah, Komenda.
Naslov: Leska d.o.o. , Ul. Konrada Babnika 25, Ljubljana
Tel.:. 01 /51-91-642

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tevilka 7 bo iz{la

31. julija 2007.
Gradivo za objavo oddajte do 

16. julija 2007
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si

ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.
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NAGRADNA KRIŽANKA
ELEKTRO GRELNA OPREMA STANE ZORMAN s.p.,
Gora pri Komendi 20 A, 1218 Komenda    

1. nagrada: svetilka MAG-Lite
2. nagrada: LED svetilka – obesek
3. nagrada:  komplet kle{~
4. nagrada:  komplet orodja za elektroniko
5. nagrada:  garnitura izvija~ev

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) po{ljite 
na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda, Zaj~eva 
23, 1218 Komenda do vklju~no 16. julija. 
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto 
pa tudi  pripi{ite: Nagradna kri`anka
Re{itev gesla nagradne kri`anke PLINSTAL CENTER, Ul. Mirka 
Vadnova  2 (pri OMV na Primskovem) Kranj v Aplenci Glasilo 
ob~ine Komenda {t. 5: »Z VAMI TUDI POLETI” 

1. nagrada – stenska ura in majica – Ana Car, Breg pri 
Komendi 14 C, 1218 Komenda 

2. nagrada – marela, kapa in majica – Ana [kufca, Pot na 
Zali Rovt 11, 4290 Tr`i~

3. nagrada – kapa in majica – Marija Hacin, Mlaka 38 B, 
1218 Komenda 

4. nagrada – kapa in majica – Terezija Plevel, Kri` 27, 1218 
Komenda 

5. nagrada – majica – Katarina Zarnik, Moste 103, 1218 
Komenda  

^estitamo! Potrdila o nagradah bomo nagrajencem poslali po 
po{ti!

^ESTITKA
Na Fakulteti za družbene 

vede, na katedri za medna-

rodne odnose Univerze v 

Ljubljani je 17. 4. 2007 pod 

mentorstvom red. prof. dr. 

Marjana Svetličiča z odlično 

oceno diplomirala

Anja Marija Ciraj

in s tem pridobila naziv 

univerzitetna diplomirana 

politologinja.

Njeno diplomsko delo 

z naslovom Črpanje sre-

dstev iz strukturnih skladov

Evropske Unije in slovensko 

malo in srednje podjetništvo 

je komisija nominirala za 

nagrado Prešernovega sklada za študente.

K temu življenjskemu dogodku, ki veliko pomeni za diplomiranko, 

za našo družino in za celo naše sorodstvo, ji od srca čestitamo:

ati Jožef, mami Marta,

brat Izak Matej,

brat Arnold Oton in

sestra Vita Marta.



Kopalke

  Obi{~ite nas in na{lo se bo kaj za vas !
  – Prodajamo izdelke slovenskih proizvajalcev –

(Pestra ponudba vzorcev
in velikosti)

Kopalne brisa~e

– MAJICE BOMBA@

Kratke hla~e
– Spodnje perilo

(Galeb, Marja, Triumph, …)


