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Gasilci na Gozdu in na Ptuju
Narava, ko se razjezi, se ne ozira na počitnice.
Mentorji mladine iz GZ Kamnik in GZ Komenda pa smo 26. julija pomagali sotovarišu
pri pospravljanju okolice poškodovane stanovanjske hiše. Ob dela prostih dnevih ni težav s
številčnostjo gasilcev. Ob delavnikih pa gredo
na pomoč le tisti, ki jim delodajalec to dovoli.
Marsikateri delodajalec pa za naše delo nima
razumevanja.

Na srečo ne gremo na dopust vsi gasilci naenkrat. Pozivnike za klic na pomoč prepustimo
tistim, ki ostanejo doma. In pozivniki so se letošnje poletje kar pogosto oglasili.
Vedno bolj ugotavljamo, da se bomo morali
več pripravljati za pomoč ob naravnih nesrečah, ker je le-teh vedno več, kot pa ognja.
Ravno ob pisanju tega prispevka neurje s točo
spet divja in uničuje premoženje po sosednji
občini.

Na Ptuj
že nas je ob 1.08 prebudil pozivnik in 9 prostovoljcev se je odpravilo na črpanje vode v kleti
stanovanjskega objekta na Gori.

Na Gozdu
Julijsko neurje je najhuje prizadelo vas Gozd
nad Kamnikom. Klicu na pomoč smo se seveda
odzvali in v ponedeljek, 14. julija, se je 15 gasilcev iz Komende, 6 gasilcev iz Most in 7 gasilcev s Križa podalo na Gozd. Nekoč idilična
Po neurju v nedeljo, 13. julija, ki je, kot se je
izkazalo kasneje, na srečo našo občino le
oplazilo, je sodelovalo 17 gasilcev iz našega
društva. Aktivirani smo bili ob 13.29 in do
poznega večera pomagali soobčanom pri odpravljanju poškodovanih streh. Tudi kar nekaj
podrtih ali napol podrtih dreves smo morali
odstraniti. Niti nismo še dobro končali z delom,

Točno mesec dni po neurju na Gozdu so nas
na pomoč klicali na Ptuj, kjer je pustošila toča.
Kar 15 gasilcev iz naše občine se je odzvalo
klicu na pomoč. V nedeljo, 17. avgusta, smo
skupaj s 400 gasilci iz vse Slovenije pomagali
prizadetim iz okolice Ptuja. V glavnem smo
strehe zaščitili pred ponovnim dežjem, čeprav

vasica, ki s(m)o ji pogovorno dejali tudi RAJ,
je kazala žalostno sliko. Večina objektov, tako
stanovanjskih kot gospodarskih, je bilo odkritih, nekaterim objektom je strehe razmetalo
daleč naokoli. Tudi gozdovom ni bilo prizanešeno. Pomagali smo jim, kolikor smo mogli.
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prebivalce čaka še mnogo dela, saj bo večino
streh potrebno zamenjati. Poleg uničenih streh
jim je toča uničila tudi ves pridelek na poljih in
vrtovih.
Nas je pa vse neprijetno presenetilo, da med
njimi med sosedska pomoč ne deluje. Tisti gasilci, ki so pomagali na Gozdu in potem na
Ptuju so opazili razliko. Na Gozdu smo domačinom pomagali in so bili naše pomoči zelo
veseli, na Ptuju pa smo delali namesto njih. In

medtem, ko smo mi popravljali strehe, so pri
sosednjih hišah mirno kosili travo ali pa imeli
piknik. Najbolj pa nas je prizadelo, da smo
med tem, ko smo lezli po stari razpadajoči
strehi, morali poslušati pripombe na naš račun.
Očitno so pozabili, da smo prostovoljni gasilci, ki smo svoj prosti čas namenili za to, da
smo jim priskočili na pomoč. Radi priskočimo
na pomoč, drugače ne bi bili gasilci. Ne potre-

bujemo posebnih zahval, temveč malce več
spoštovanja. Upam da se gasilcem na drugih
terenih ni dogajalo enako. Kajti glede na vremenske napovedi (ob katerih močno upam, da
se ne bodo uresničile), bo naša pomoč občanom vedno bolj potrebna. Na pomoč!
Mihaela Poglajen
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Župan Tomaž Drolec

Kje smo in kam na polovici
Zadrževalniki na Tunjici in Pšati; do takrat pa vreče s peskom. – Lep začetek novega šolskega leta,
za red okrog šole pa posebni ukrepi. – Predlog: močan kandidat na levi in na desnici – dva v državnem zboru.
Poletje, za katerega meteorologi ugotavljajo, da je bilo povprečno toplo,
morda malo bolj mokro, je minilo. Za
nami so počitnice, dopusti. Kar bi
morda veljalo še tudi kronološko izpostaviti glede letošnjega poletja je, da
ga bodo kronisti nedvomno tudi v prihodnje omenjali kot burno, z nevihtami, vetrolomi, točo, neurji in povzročeno škodo, kakršne v Sloveniji doslej
še nismo zabeležili.
A začela se je že meteorološka jesen, ki se v
prvih dneh septembra kar prijetno ogreva; politično pa že kar pregreva pred napovedjo o
štiriletnem odločanju. V občini takšnega pregrevanja pravzaprav ne občutimo, da tako rečem »na domačih« tleh. Po tako imenovanem
občinskem parlamentarnem premoru se s septembrsko sejo občinskega sveta začenjajo delovni meseci in drugi del tega svetniškega
mandata.
Zato se kar samo po sebi ta trenutek ponuja vprašanje, kje smo in kam naprej na
polovici. Vprašanje smo tokrat zastavili
županu.
»Tako kot je nedvomno aktualno in, se strinjam, tudi pomembno vprašanje, je pomemben
tudi odgovor. Za odgovor pa menim, da je prav
in tudi želim, da ga oblikujemo v občini skupaj.
V Komendi, Mostah in na Križu bomo na
zborih krajanov oziroma občanov predstavili
in pregledali dosedanja dogajanja na polovici
mandata, v pogovoru pa se opredelili do načrtov in del, ki so pred nami v drugi polovici in
seveda tudi o željah, potrebah in možnostih.
Prepričam sem, da takšno inventuro, če jo tako
imenujem, potrebujemo vsi skupaj. So stvari,
za katere je prav, da jih predstavimo vsem in
takšne, za katere je prav, da se skupaj najširše
opredelimo in odločimo. Zbori občanov bodo
predvidoma 23. septembra ob 18. uri v Mostah, 25. septembra ob 18. uri na Križu, 26.
septembra ob 18. uri pa v Komendi. Vabila
bodo pravočasno poslana po gospodinjstvih.
Na neurja, ki so, vsaj najhujša, na srečo
povečini obšla občino Komenda, se bomo
morali, kot vse pogosteje slišimo, navaditi,
pa tudi pripraviti in se primerno, učinkovito
zavarovati tako pri gradnjah, prostorskih,
komunalnih urejanjih, v kmetijstvu; nasploh v vsakdanjem življenju.
V občini Komenda smo bili doslej najbolj
občutljivi na poplave. V prihodnje takšnih
pojavov lahko pričakujemo več in predvsem
bolj pogosto.
»Že dlje časa, po lanski povodnji pa sploh,
smo v občini odločeni, da nas pred njimi in
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Bilo je hudo, lani v noči iz 18. na 19. september
ogromno škodo v takšnih primerih lahko obvarujejo edino in zgolj zadrževalniki na Tunjici
in Pšati. Zato smo se tega programa resno lotili.
Imamo že strokovne podlage in upam, da
predvsem doma, v občini, ne bomo imeli težav,
da jih čim prej uresničimo. Gre namreč za to,
da bomo pri gradnji tako imenovanih suhih
zadrževalnikov potrebovali tudi soglasja lastnikov zemljišč oziroma kmetov. Menim, da
je njihov strah, ki sem ga zasledil na sestanku
pred nedavnim v lovski koči, odveč. Da je temu
res tako, nenazadnje lahko potrdijo tudi kmetje,
ki imajo obdelovalne površine v Mostah in
Suhadolah, ki so bile že večkrat poplavljene.
Res je, da je prva košnja na travnatih površinah
po poplavi prizadeta. Vendar pa je takšno škodo treba potem lastnikom povrniti, bila pa bi
zagotovo manjša od tiste, ki jo sicer povodenj
povzroči na objektih in drugih premičninah in
nepremičninah. Bojazen o zastrupitvah s strupenimi fekalijami iz kanalizacije pa je prav tako odveč, saj je doslej na podlagi pritokov le-te
ob poplavah iz cerkljanskega in tunjiškega
območja nismo zabeležili.«
Strah pred poplavami pa vendarle ostaja
dokler ne bo recimo zadrževalnikov.
»Res je. Do takrat pa bi morali zagotoviti, da
bi po ulicah, kjer so najbolj ogroženi, vsaj za
obvarovanja vhodov nabavili vreče s peskom,
ki bi bile pripravljene, da bi jih ljudje lahko
uporabili za nasipe pri vhodih. Vreče in pesek
bi zagotovila občina. Sicer pa ostaja naloga,
da brano na zadrževalniku na Tunjici in Pšati
začnemo delati še letos.«
V uredništvo Aplence dobivamo vprašanja, kako je z gradnjo plinovoda. Morda
stavek, dva, saj bomo ta program spet podrobneje predstavili v oktobrski številki
Aplence.
»Ta trenutek poteka gradnja plinovoda na
Mlaki, temu bo sledila gradnja na Gmajnici in

še letos tudi na Podborštu.«
In kako ocenjujete poletni program v občini za začetek šole in varstva najmlajših?
»Hvala za to vprašanje, saj bi rad posebej
poudaril, da so ta program direktorica občinske
uprave, ravnateljica šole in podžupan uresničili, da na začetku novega šolskega in varstvenega leta nimamo težav. Bi pa v zvezi s šolo
omenil nekaj drugega. Nered, kakršnemu smo
bili doslej priča predvsem ponoči okrog šole,
bomo preprečili z ukrepom o prepovedi gibanja
okrog šole po 22. uri. Žal je bilo treba poseči
po njem, saj bo poslej na podlagi takšnega
ukrepa za red skrbela policija.«
In vaš komentar na bližnje slovensko volilno odločanje za prihodnja štiri leta?
»Že večkrat sem rekel in bom tokrat ponovil
moje stališče. Zares mi je žal in je škoda, da se
v Kamniku ne moremo dogovoriti za močnega
kandidata na levici in enako na desnici. Tako
bi oba dobila lahko toliko glasov, da bi imeli
dva poslanca v državnem zboru. Sedaj smo
imeli samo enega. Da imam prav, potrjuje sosednja domžalska občina, ki ima celo po tri v
državnem zboru. Rekel bi, da se tudi zato ne
udeležujem teh priprav. Sem pa simpatizer levih strank.«
Andrej Žalar
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Konec počitnic v šoli in v vrtcu

Dva nova
oddelka

V varstvu v občini Komenda bo
v šolskem letu 2008/2009 v 12
oddelkih 210 otrok.
V tem šolskem letu je v vrtcu v občini Komenda 210 otrok v 12 oddelkih. Tako sta v tem
šolskem letu dva oddelka več kot doslej. Od
tega so v petih oddelkih otroci prvega starostnega obdobja od 1. do 3. leta starosti, en oddelek je kombiniran od 2. do 4. leta starosti, v
ostalih šestih oddelkih so otroci drugega starostnega obdobja. Za dva oddelka najstarejših
otrok so poiskali prostor v šoli v Mostah in dve
učilnici s popolnoma novo opremo spremenili
v pravi vrtčevski igralnici. Na novo so prepleskali stene in stružili parket obeh igralnic. V
predprostoru smo jim nakupili nove garderobne klopce in stojala ter ustrezno preuredili sanitarije. Oba oddelka sta fizično ločena od
šolskih prostorov s posebnim vhodom.
Na šolskem delu vrtca v Komendi je bila letos
zamenjana dotrajana strešna kritina z novo. V
šoli v Mostah pa so bila opravljena nekatera

Učilnice v šoli in v dveh oddelkih vrtca v Mostah so med počitnicami prenovili
predvidena dela. Tako so v najstarejših osmih
učilnicah šole in v telovadnici zamenjali vsa
svetila, staro električno napeljavo in radiatorje
ter prepleskali učilnice. Pleskanje sten telovadnice so zamaknili v jesenski čas. Še v tem

Rešitev pred poplavami

Suhi zadrževalniki
V lanskem septembru se je spet izkazalo, da so
posamezni deli v naši občini močno poplavno
ogroženi. V sklopu sprememb občinskega
prostorskega načrta smo zato angažirali enega
od vodilnih slovenskih hidrologov, dr. Primoža Banovca, ki nam pomaga pri reševanju poplavne problematike. Že pri prejšnjih spremembah prostorskega plana smo predlagali, da
se na Tunjici nad lovsko kočo na Križu zgradi zadrževalnik padavinske vode, vendar se s
predlogom ni strinjal Zavod za varstvo narave. Upamo, da bo po lanskih poplavah pri pristojnih organih več posluha, zato v novem
planu spet načrtujemo suhe zadrževalnike na
Tunjici (nad lovsko kočo na Križu), na Pšati
(Tičnica) in morda še na Vratškem potoku (nad
nastajajočim naseljem KO 11 Podboršt). Dr.
Banovec je že pripravil idejne zasnove zadrževalnikov na Tunjici in na Pšati, opravljeni so
bili tudi prvi informativni sestanki z lastniki
zemljišč. Le-ti so kljub določenim pomislekom pokazali načelno pripravljenost in razumevanje, da je poplavno ogroženost na nek
način treba zmanjšati. Izdelani so že geodetski
posnetki terena, v nadaljevanju pa bodo opravljene še osnovne geomehanske raziskave.
V izdelavi je idejna projektna dokumentacija,
predvsem pa bodo k sodelovanju spet povabljeni lastniki zemljišč in upamo, da bomo po
razrešitvi vseh vprašanj kmalu lahko pričeli z
gradnjo zadrževalnikov.
Morda še nekaj podatkov o izgledu in delovanja suhih zadrževalnikov, kakršne načrtujemo v

naši občini: na osnovi geodetskih podatkov se
določi optimalna lokacija nasipa ustrezne višine
in širine z zelo blagimi nakloni in varnostnim
prelivom. Nasip v naravi po zatravitvi skorajda
ni opazen. V nasipu se na mestu vodotoka
zgradi iztočni objekt, ki ob običajni vodnatosti nima posebne funkcije. Ob intenzivnih padavinah se na iztočnem objektu uravnava količina
vode, ki po obstoječi strugi steče v nižje ležeče
predele: v strugo se spušča le toliko vode, kot jo
lahko prevaja vodotok, ne da bi poplavljal. Višek vode se zbira za nasipom, kjer nastane začasno jezero. Po prenehanju nevarnosti skozi iztočni objekt odteče tudi ta voda in po nekaj urah
jezera ni več. Suhi zadrževalnik svojo pravo
funkcijo opravlja torej le ob obilnejših padavinah, kot so bile npr. lanskega septembra, novembra leta 1990 ipd. Razen nekaj ur ob podobnih izrednih dogodkih vode v zadrževalniku ni
in površina (vključno s poožnim nasipom) se
lahko uporablja za običajne namene. Kadar
pa te površine so poplavljene (kot že rečeno, gre
predvidoma za nekajurno zajezitev na vsakih
nekaj let), lahko nastaja tudi škoda, ki bi jo bilo
treba lastnikom zemljišč povrniti. Seveda pa ta
škoda še zdaleč ni primerljiva s škodo, ki sedaj
nastaja ob poplavljanju objektov.
Upamo, da nam bo ob sodelovanju lastnikov
zemljišč zadrževalnike uspelo čimprej zgraditi, tako da boste vsi, ki ste danes še poplavno ogroženi, v prihodnosti lahko brez strahu za
svoje imetje in zdravje mirneje spali.
Marjan Potočnik, Občina Komenda

koledarskem letu pa načrtujejo montiranje video nadzora na obeh šolskih stavbah. Pripravljajo pa tudi ureditev igrišča pri šoli in prometnega reda pri šoli ob jutranji šolski konici ob
8. uri.
– A. Ž.

Svetniki stopili
na prste
izgrednikom
Zadnje čase, posebno lani in letos, se je večkrat zgodilo, da smo zjutraj pri šoli v Komendi,
v Mostah in okrog športne dvorane bili neprijetno presenečeni zaradi ponoči razbitih cvetličnjakov in drugih izgredov. Zaradi tovrstnega, vse pogostejšega vandalizma je občinski
svet na seji v četrtek, 11. septembra, sprejel
več ukrepov, ki bodo omogočili postavitev
ustreznih oznak oziroma sporočilnih tabel o
prepovedi gibanja in bodo terjali tudi nadzor in
ustrezno ukrepanje policije.
Posebej so na seji poudarili, da gibanje
okrog javnih objektov izven določil ni omejeno. Prepovedano pa bo gibanje po 22. uri (brez
pisnega soglasja občine, šole ali upravljavca
objektov) okrog obeh šol, športne dvorane in
vrtca Mehurčki. Šola bo skrbela za ureditev
videonadzora, za zapore in po 22. uri za zaklenjene ograje oziroma dostope. Dostop do bankomata pri športni dvorani je iz omejitvenih
ukrepov o gibanju po 22. uri izvzet. Vodstvo
šole in občinske službe se bodo dogovorili o
potrebnih ukrepih in nadzoru policijskih patrulj
na opredeljenih območjih. Sprejeti ukrepi pa
bodo poslej tudi sestavni del Hišnega reda
Osnovne šole Komenda Moste.
Poslej bodo torej kršitve po 22. uri težko
ovrgljiv dokaz tistim staršem, ki so morda doslej bili odločno prepričani, da njihov mladoletnik pač ni bil zraven pri izgredih.
A. Žalar
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V »hiši gozda«
Vsi dobro vemo, kaj je hiša. Posebej
tisti, ki smo jo zidali, jo temeljito prenavljali, preurejali, dograjevali ali pri
njej opravili kakšna druga velika dela.
Tisti, ki smo to počeli, imamo do nje
prav poseben odnos, saj so v njej naši
žulji, denar, dolgoletne želje, načrti,
prizadevanja in varčevanja. Lahko bi
celo rekli, čeprav tega izraza ne smemo uporabljati za gmotne dobrine, da
nam hiša pomeni nekaj »svetega«,
imamo do nje prav poseben odnos,
nam je tudi v ponos. »Svetega« v tem
smislu, da smo vanjo vložili obilo svojih ustvarjalnih sposobnosti in moči,
pa tudi zaradi namena – dom za nas
in našo družino!
V nedeljo, 17. avgusta, pa sem pri poslušanju
Radia Ognjišče iz ust gozdarskega strokovnjaka Boštjana Arka prvikrat slišal za »hišo gozda«. Ta primerjava oziroma poimenovanje me
je prvi hip presenetilo, nato pa, v celoti gledano, v duhu oddaje, zelo prevzelo in se z njim
popolnoma strinjam. Prav posebej kot potomec
kmečkih staršev, lastnikov gozda, ljubitelj in
občudovalec narave, v njej še posebej gozda.
Vse bolj se, ko vstopam v gozd, zavedam, da
resnično vstopam v »hišo gozda«, prostorje
najrazličnejših dreves, naravnega bogastva v
njem, ki nam je bolj ali manj samoumevno,
vendar še zdaleč ni tako, bi ga morali bolj
spoštovati, bolj pozorno in ljubeče ravnati z
njim.
Odnos do gozda in vsega, kar nam ponuja,
bi se gotovo spremenil, če bi bili sami lastniki.
Zlasti, če bi se v njem razdivjal takšen orkanski
veter, kot se je nedavno v suhadolskih gozdovih, in bi mogočne smreke, bore, celo bukve in
hraste prelomil, kot bi šlo za drobna stebelca in
ne desetletja rastoča debla.
Kdor živi z gozdom, ima pravi, resnično
spoštljiv odnos do narave, se mu vsakokrat, ko
vstopi v te gozdove, obišče ta del naše občine,
resnično milo stori, ga zazebe pri srcu, čuti in
vidi, kako hudo je prizadet ta svet; da bo odslej
čisto drugačen, kot ga je bil vajen, se je že kar
udomačil v njem. Goličave, ki jih puščajo za
sabo avstrijski sekači, ko s pomočjo najsodobnejših strojev žagajo hlode, jih čistijo vej, odvažajo hlodovino, spreminjajo našo pokrajino,
podobo gozda in s tem naše občine. Hosta in
svet pod njo ne bo nikdar več to, kar je bil. K
temu je že tako prispevala poslovno-industrijska cona pod njo.
»Nič več me ne vleče na Hosto!« mi je dejal
sosed, ko si jo je ogledal po neurju. Tudi mene
srce vsakokrat zaboli, ko obiščem gozdove
pod njo, se prebijam do njenega vrha, nekdaj
prijazne razgledne točke in počivališča s klopco, po neurju pa nagrmadenega kupa podrtih
dreves. Tudi sam najraje ne bi več hodil v te
gozdove, gledal njihovo žalostno podobo,
vendar si rečem: Če si prej hodil, ko so ti nudili
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toliko lepega, od sprostitve telesa do gozdnih
sadov (obilja borovnic, brusnic, gob in lisičk),
hodi še sedaj, ko jih je zadelo hudo. Kdor je
resnično zvest, je to v sreči in nesreči. Kot v
zakonu. Narava ne more samo nenehno dajati,
človek pa jemati. Navaditi se bomo morali, da
se bomo iz gozda kdaj pa kdaj vrnili tudi brez
gob in lisičk, z manj borovnicami kot doslej.
Po zadnjem orkanskem neurju gotovo, saj bo
teh »dobrot« v gozdovih pod Hosto zaradi podrtih dreves, uničenega rastja pod njimi, pa
tudi posledic sekanja in odvažanja podrtega
lesa znatno manj.
Mogoče bo to pripomoglo, da bomo odslej
znali prav ceniti, kar včeraj še nismo, na vsako
drevo v gozdu drugače gledali, ko jih tam, kjer
so včeraj še rasla, ne bo več, bolj premislili,
preden bomo posekali nova drevesa za poslovno-industrijski napredek in blagostanje naše
občine, koliko in kje jih bomo sploh sekali, ter
se pri tem ne izgovarjali na bogatost Slovenije
z gozdovi? Mogoče nas bo zadnje neurje izmodrilo, spametovalo, nagnilo, da bomo znali
bolj ceniti gozd in vse, kar nam daje? Mogoče
bomo imeli v prihodnje, ko bomo vstopali v
gozd, res občutek, zavest, kot da vstopamo v
»hišo gozda«, se tako tudi vedli v njem? Potem
bo imelo to neurje tudi svojo svetlo stran, kot
jo ima vsaka nesreča, bolezen, trpljenje, preizkušnja, če jo znamo ljudje prav videti, se kaj
naučiti iz nje, po njej drugače živeti. Z gozdom,
našim velikim naravnim bogastvom, bo zagotovo treba. K temu nas poziva tudi vse večja
ekološka zavest, odgovornost in vest.
Jože Pavlič

Pojasnilo
V 7. številki Aplence smo n a11. strani
objavi članek ob 70-letnici Lojzeta Lahko.
Pri oblikovanju strani jo je zagodel tiskarski škrat in je izpadel del besedila pred
koncem članka:
Lojze Lah s sinovoma Markom in Tomažem in hčerko Majdo kljub upokojitvi
še vedno z nasvetom, z znanjem, izkušnjami sodeluje in pomaga pri delu in poslih na
različnih področjih in kot predsednik v
klubu. »Rad pa bi poudaril, da me je ob
smrti žene Majde pred štirimi leti prizadela
velika praznina, ki smo jo prav tako občutili tudi vsi v podjetju, kjer je skrbela za
pravilen potek poslov.«
Lojzetu, svojcem, še posebej Majdi, Tomažu, Marku, in bralcem se opravičujemo
za nastalo napako, do katere je prišlo pred
objavo.
Andrej Žalar

Meritve sevanja v Mostah
Na pobudo občanov in občinskega svetnika Srečka Kosa so bile med 20. in 30. junijem letos opravljene meritve nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja na več lokacijah v Mostah.
Meritve so pokazale, da so obremenitve s
tovrstnim sevanjem precej pod dovoljeno mejo, je na 19. seji občinskega sveta v četrtek, 11.
septembra, pojasnil Marjan Potočnik. Več o
rezultatih meritev v naslednji Aplenci.
– A. Ž.

Občinska uprava

Nova imena zaradi začasne
odsotnosti
Od izida zadnje številke Aplence je prišlo v
občinski upravi zaradi začasne odsotnosti nekaterih dosedanjih članov do nekaterih sprememb. Namesto Renate Jamšek je že začasno
na delovnem mestu v računovodstvu Nina Avguštin, namesto tajnice župana, direktorice in
občinske uprave Darinke Petrovič pa Klavdija
Kržišnik. Majdo Ravnikar, direktorico občinske uprave pa bo zamenjeval Ivan Kenda.
– A. Ž.

Nina Avguštin

Ivan Kenda

Klavdija Kržišnik
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Medgeneracijsko prostovoljstvo med
osnovno šolo in vrtcem
Projekt mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost in solidarno sožitje generacij teče v naši
občini četrto leto. Začel se je z obsežno raziskavo o možnostih in potrebah
tretje generacije, ki je zajela reprezentativen vzorec 270 občank in občanov starih nad 60 let. Na podlagi
dobljenih in obdelanih rezultatov raziskave smo v nadaljevanju načrtovali
aktivnosti, ki bi v naši občini pomagale
dvigniti nivo kvalitete življenja v tretjem življenjskem obdobju in dati večji
poudarek solidarnemu medgeneracijskemu sožitju.

I. Deset do petnajst osnovnošolk in osnovnošolcev višjih razredov že pet let obiskuje in
skuša popestriti bivanje starostnikom v kamniškem domu, Medgeneracijsko društvo pa nudi
suport zadnja tri leta. Vsako leto je bil način
dela drugačen. Prilagajali smo se generacijam,
ki so bile vsako leto drugačne in skupaj s svetovalno delavko iskali čim bolj primerne načine
podajanja znanj:
- o dobri komunikaciji med mlado in tretjo
generacijo,
- za krepitev stališča, da so vsa tri življenjska
obdobja (mladost, srednja leta in starosti) enako pomembna, samo različne naloge, možnosti
in priložnosti imajo,

Delo v delavnicah je potekalo v manjših
skupinah, kjer smo si zadali naslednje cilje:
Poiskati čim več pobud in zamisli o tem,
kako pri vzgoji in izobraževanju otroke informirati o posamezni pomembni vsebini glede
starosti, staranja in sožitja generacij ter kako
jih praktično navaditi za lepo medgeneracijsko
komuniciranje, da bo dosežen vsaj takšen socialno vzgojni uspeh, kot pri telesni vzgoji.

Sodelovanje medgeneracijskih prostovoljcev z
vzgojiteljicami, učiteljicami in učitelji ima več
pomenov:
Za ustanovo kot je vrtec in osnovna šola je
dobrodošlo novo znanje in veščine, ki so nastale v povsem drugačnem socialnem
Velik mejnik v projektu je bila v
okolju, kot je šola, medtem ko se na
septembru 2006 sprejeta občinska
drugi strani medgeneracijsko prostostrategija skrbi za kakovostno starost in
voljstvo bogati z znanjem in načinom
sožitje generacij v občini Komenda, ki
dela, ki ga obvladajo v šoli in vrtcu in
obvezuje in zavezuje vse politične in
obedve strani na tak način samo pricivilne subjekte, druge programe in
dobivata.
službe, ustanove, kot so predvsem
Nezanemarljivo pa ni tudi dejstvo,
osnovna šola z vrtcem, k sinergičnemu
da se s takim načinom dela šola s svosodelovanju za oskrbovanje zelo pojim velikim intelektualnim potencialom
membnih in že omenjenih dveh vitalnih
odpira skupnosti, jo pomaga sooblikopodročij sožitja v skupnosti, ko ne zavati in spreminjati komunikacijske
dostujejo več tradicionalni vzorci soživzorce, ki bodo krepili spoštovanje
tja in se naglo veča delež starega prebivalstva, predvsem najstarejšega, ki V.d. direktorica zavoda Mojca Šraj in župan Tomaž Drolec sta 9. različnosti, pa naj si bo to različnost v
sposobnostih, socialno finančna različpotrebuje veliko skrbi in nege.
septembra podpisala koncesijsko pogodbo
nost in nenazadnje generacijska razV tem štiriletnem obdobju smo, po- kako že v mladosti postaviti temelje, da bo ličnost.
leg vzpostavitve in potem vzdrževanjem prostovoljske mreže za osebno družabništvo s v tretjem življenjskem obdobju življenje čin
Medgeneracijsko prostovoljstvo s takim načistarimi ljudmi in vodenjem malih medgenera- bolj kvalitetno.
Vsaka generacija osnovnošolskih prosto- nom dela skuša in želi udejaniti svoje 4. etično
cijskih skupin, velik poudarek dali sodelovanju
s svetovalno službo in vodstvom naše osnovne voljcev se je na koncu šolskega leta predstavila načelo, ki se glasi: V SKUPNOSTI SKRBIMO
širši lokalni skupnosti na zaključni prireditvi ZA SLOGO, VSEM DRUGIM SMO NAšole, v okviru katere je tudi vrtec.
V vrtcu in osnovni šoli je na enem mestu in s svojimi pisnimi prispevki v biltenu, ki ga KLONJENI. V prizadevanju za kakovostno
največja gostota mlade generacije in istoča- je prejelo brezplačno vsako gospodinjstvo v staranje in solidarno sožitje generacij smo vsi
sno največja gostota intelektualcev v naši občini, kjer so opisovali svoja druženja s staro- ena sama celota, v kateri je korist vsakega odlokalni skupnosti in s tem največji vzgojni stniki. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontolo- visna od vseh drugih posameznikov, skupin,
in izobraževalni potencial in vpliv na priho- gijo in medgeneracijsko sožitje pa je vsem programov in organizacij.
Takšno etično načelo pa je možno uresničeosnovnošolkam in osnovnošolcem, ki so poleg
dnost naše skupnosti.
Že zaradi teh dejstev je sodelovanje nujno; druženja s starimi ljudmi obiskovali tudi izo- vati samo, če je tudi na drugi strani odprtost in
nujno pa je tudi, da je osebje v osnovni šoli in braževanja za solidarno medgeneracijsko soži- pripravljenost na sodelovanje, kar pa jo je v
vrtcu čim preje in čim bolje informirano o tje, podelil priznanje za njihovo prostovoljno naši osnovni šoli in vrtcu veliko: tako pri ravnateljici, vodji vrtca, kot pri svetovalni delavki.
medgeneracijskih programih in o poteku sno- delo.
vanja in nastajanja Medgeneracijskega središča
Viki Drolec, koordinatorka mreže
Komenda v neposredni bližini, tako rekoč čez II. V šolskem letu 2007/08 smo se na začetku
medgeneracijskih programov
šolskega leta srečali najprej z učiteljicami in
cesto, šole in vrtca.
In kako plodno je bilo dosedanje sodelovanje učitelji in kasneje še posebej z vzgojiteljicami,
med Medgeneracijskim društvom, pod men- kjer smo jim skupaj s prof.dr. Jožetom RamoPogodba o socialni
torstvom Inštituta Antona Trstenjaka za geron- všem predstavili dosedanja prizadevanja občioskrbi na domu
tologijo in medgeneracijsko sožitje in Osnovno ne in medgeneracijskega društva, skupaj z inV mesecu oktobru bo Zavod Medgeneraštitutom, za postavitev medgeneracijskega
šolo Komenda-Moste?
cijsko središče Komenda začel v naši občisredišča v vsebinsko programskem smislu in
Sodelovanje je potekalo na dveh nivojih:
ni s socialno oskrbo na domu. V.d. direktoI. s skupinami osnovnošolcev zadnjih dveh arhitekturnem. V nadaljevanju je vsak od učirica zavoda Mojca Šraj in župan Tomaž
razredov, ki so se enkrat tedensko družili z teljev in vzgojiteljev prejel knjigo Kakovostno
Drolec sta namreč 9. septembra podpisala
našimi občankami in občani v kamniškem staranje in sožitje generacij v Komendi, ki je
koncesijsko pogodbo za opravljanje sociDomu upokojencev in svetovalno delavko, ki služila kot študijsko gradivo za dve seminarski
alnovarstvene storitve socialne oskrbe na
delavnici, za vzgojiteljice posebej in učiteljice
je bila idejni in siceršnji vodja;
domu.
in učitelje posebej.
II. z vzgojiteljicami, učiteljicami in učitelji.
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Investicijski program
in varstvo otrok
Ne glede na to, da se pogosto postavlja vprašanje s kom, s katerim
lokalnim veljakom se je pričela zgodovina občine Komenda, velja
omeniti in opisati nekatera pretekla ravnanja tistih, ki smo v prvih vrstah že dlje časa. Mislim na vrtec in na investicijski program za izvedbo
prizidka k osnovni šoli Moste – Ko-menda.
Lokainvest in Občina Komenda sta ga podpisali v aprilu 2002.
Zahtevalo ga je ministrstvo za šolstvo. Pred izgradnjo in sofinanciranjem zadnjega prizidka k osnovni šoli v Komendi. Zakaj? Po podatkih
o razpoložljivih prostorih v Mostah in v Komendi za potrebe osnovne
šole, investicija ni bila upravičena. Prostorov, torej, učilnic, je bilo
takrat dovolj. Na obeh lokacijah: v Mostah in v Komendi. To smo
pojasnjevali v občinskem glasilu, na šoli, na svetu staršev osnovne
šole. Za načrtovanje in izvedbo investicije smo podali naslednje stališče, ki ga je ministrstvo za šolstvo sprejelo.
»V šolo v Mostah bodo k pouku prihajali učenci 1. in delno 2. triade,
oziroma nekateri oddelki od 1. do 5. razreda osemletke. Učilnice, ki
jih ne bodo zasedli učenci iz devetletne oziroma osemletne osnovne
šole, bodo preurejene za potrebe vrtca. Razmerje v številu učencev in
oddelkov bo cca 6,2 : 3,8, v korist šole v Komendi.«
Načrtovalci nadaljnjega razvoja šolstva in otroškega varstva smo že
na začetku tega stoletja strokovno utemeljili vrtec v šoli v Mostah.
Dobro je, da denarja za javne zadeve ni nikoli preveč in dobro je, kot
posledica tega dejstva, da se je sanacija šole v Mostah za potrebe vrtca
le pričela. K sreči imamo dobro vodstvo šole, ki bo znalo organizacijsko pokriti novo zahtevnost v obliki dveh prostorsko umeščenih oddelkov vrtca in šole.
mag. Stanislav Zarnik

Lista neodvisnih občanov

LNO
Občine
Komenda

Pred nami so volitve
Koliko energije in sredstev je potrebno, da stranke v predvolilnemu času
nagovarjajo naše državljane, da je prav njihova stranka najboljša. Vse
polno je obljub predstavnikov političnih strank, ki že vnaprej vedo, da
jih ne bodo mogli uresničiti. Ko se izvoljeni predstavniki političnih
strank udobno vsedejo v svoje fotelje, jih problemi volivcev ne zanimajo
več.
Prav je, da gremo na volitve. Prav je tudi, da damo svoj glas tistim
kandidatom, ki jih poznamo in so s svojim delom dokazali, da so vredni
našega zaupanja. Odločajmo se po svoji vesti in prepričanju.
In kaj bomo imeli novega po volitvah v naši občini?
Trgovine, katero obljubljamo že toliko let, nam te volitve prav gotovo
ne bodo prinesle. Izgradnja trgovine in ureditev centra Komende je
odvisna samo od velike prizadevnosti župana Tomaža Drolca.
Občinski svetniki - razen da vedno znova in znova opozarjamo na ta
problem, nimamo na izgradnjo velikega vpliva, čeprav se nekateri hvalijo o svoji aktivnosti pri tej zelo potrebni izgradnji in ureditvi centra
Komende. Tudi na ostalih področjih se bomo morali v veliki meri sami
odločati, v okviru razpoložljivih sredstev občinskega proračuna.
Nova vlada, katerakoli že bo, kljub velikim predvolilnim obljubam ne
bo veliko vplivala na življenje naših občanov, predvsem tistih z nizkimi
plačami in pokojninami.
Prav je, da gremo na volitve in kljub vsem obljubam glasujemo, in
damo, po našem mnenju, svoj glas najboljšim.
Janez Kimovec, vodja svetniške skupine LNO
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Kandidatura
na volitvah
v Državni
zbor
Štiri leta so minila bliskovito hitro. Zdi se mi, kot da je bilo včeraj, ko
sem z vsem žarom in pripravljenostjo na dobro delo kandidirala na listi
SLS za volitve v Državni zbor. Volivke in volivci v Komendi ste mi
naklonili lepo podporo, ki pa ni bila dovolj, da bi bila izvoljena, saj je
večji del našega volilnega okraja na območju Kamnika, kjer pa nisem
bila dovolj prepoznavna.
Tokrat ima SLS odličnega kandidata iz Kamnika. To je predsednik
OOSLS Kamnik, g. Franc Orešnik. Odlično sodelovanje, ki smo ga
vzpostavili v času več kot deset let, me je prepričalo, da ga podpiram kot
izvrstnega kandidata, ki bo neomajno in vztrajno zastopal program, ki
smo si ga zastavili. Program temelji na tradicionalnih vrednotah, zavezanosti slovenstvu, v njem osrednje mesto zavzema človek, ki mu je
treba omogočiti, da bo lahko opravljal svoje poslanstvo, če je le mogoče,
v trdni in varni družini.
Zelo vesela bi bila, če bi g. Franc Orešnik lahko opravljal poslanstvo
našega predstavnika ljudstva v naslednjem mandatu.
Dr. Marta Ciraj,
predsednica Programskega sveta
pri Slovenski ženski zvezi SLS

Sprenevedanje,
polresnice
in laži
s katerimi g. župan nemudoma zasuje svoje politične nasprotnike, če se
mu ne obnašajo pogodu. To je zanj značilna reakcija in me sploh več ne
preseneča. Ker sem mnenja, da politična stran v Aplenci ni primerna za
medsebojno obračunavanje, mu repliciram v isti številki na drugem
mestu.
Bistvo vsega je, da referenduma nočeta ne župan in ne podžupan in se
ga otepata kot hudič križa, čeprav bi morala biti to njuna pobuda, saj ju
menda zanima mnenje občanov, še posebej pred sprejemom tako pomembnega dokumenta kot je nov občinski prostorski načrt. Toda proti
pričakovanju jima najprej ni bilo všeč referendumsko vprašanje, potem
sta zamujala z odgovori in hitela zagotavljati, da je referendum nepotreben, strašila nas občane, da zaradi referenduma naši otroci ne bodo
mogli zgraditi niti hiše za svoje potrebe itd. Toda mi smo ustregli vsem
njunim muham in obenem oblikovali sledeče kristalno jasno vprašanje:
»Ali ste za to, da v bodočem Prostorskem načrtu Občine Komenda načrtujemo nove zazidljive površine za gradnjo strnjenih stanovanjskih naselij z več kot štirimi stavbami in stanovanjskih blokov
večjih od 500m2 skupne površine?«
Kje vidite tu kakšne omejitve za potrebe nas občanov? Če pa bo večina ljudi na referendumu obkrožila »PROTI« pa to sigurno pomeni velike
omejitve za potrebe g. župana in g. podžupana, ne pa za nas. In mislim,
da prav v tem grmu tiči zajec. Toda, ne vem zakaj že kar vnaprej napovedujejo negativen izid. Mogoče bomo pa občani »ZA«. V vsakem
primeru pa imamo legitimno pravico, da na referendumu izrazimo svoje
želje.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
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Mag. Julijani
Bizjak Mlakar
zaupam
Julijana je magistra poslovne politike in
organizacije. Končuje doktorat s področja reform zdravstvenih sistemov.
Opravlja delo svetovalke direktorja.
Kot profesorica je poučevala na gimnaziji in bila pomočnica ravnateljice. V
zavarovalnicah je bila na vodilnih strokovnih mestih in članica uprave. Kot
strokovnjakinja za zavarovalništvo,
zdravstvene sisteme in javne finance je
sodelovala v projektih Svetovne Banke.
Je soavtorica dveh knjig.
Je svetovalka predsednika SD. Javnosti je znana po prizadevanjih za kakovostno in vsakomur dostopno
javno zdravstvo in kot soustanoviteljica Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva. Julijana je ena izmed tistih, zaradi katerih je
stranka v zadnjih letih pridobila tako velik ugled. V parlamentu bo
vztrajna zagovornica interesov Komende, ki bo iskala ravnovesje med
podjetniškimi pobudami in ohranjanjem zdravega okolja ter pomagala
pri razvojnih projektih občine.
Zaradi njenega posluha za potrebe posameznika in skupnosti, si lahko
z njeno izvolitvijo za poslanko obetamo spremembe v korist prebivalcev. Julijani zaupam. Zaupajte ji še vi!
Roman Dobnikar, občinski svetnik
in predsednik OO SD Komenda

Z optimizmom in široko
podporo na volitve
Pred lovskim domom v Špitaliču je 31. avgusta potekal družabni piknik
komendsko-kamniškega poslanskega kandidata Mateja Tonina.
Velik obisk je presegel pričakovanja, zabavno in družabno srečanje pa
sta zaokrožila nagovora evropske poslanke Ljudmile Novak in poslanskega kandidata Mateja Tonina.
Matej Tonin je doma iz Zgornjega Tuhinja, po poklicu je politolog,
zaposlen je v Državnem zboru Republike Slovenije, v občini Kamnik pa
opravlja funkcijo vodje svetniške skupine NSi. Lani je bil razglašen za
najbolj dejavnega svetnika v občini Kamnik, pregled njegovega političnega dela www.tonin.si pa kaže, da se brez težav kosa tudi z nekoliko
starejšimi politiki. Kandidata je med predvolilno kampanjo v njegovem
volilnem okraju obiskalo več ministrov Nove Slovenije, evropski poslanec Peterle in drugi.
Robert Rozman, predsednik OO NSi Komenda
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Pretehtane
odločitve
Pred nami so volitve v Državni zbor. Lista TRN ni vpletena v predvolilno dogajanje, vendar nam ni vseeno, kdo bo vodil državo naslednji štiriletni mandat. Od državnega vodstva je odvisna celotna civilna družba
in tudi nam je mnogo lažje delati, če gospodarsko in politično življenje
mirno in uspešno tečeta svojo pot.
Naš čas bo nastopil šele čez dve leti in takrat boste »tehtali« kandidate
v občinski svet. Kdor spremlja prenose sej občinskega sveta po kabelski
televiziji in bere sicer bolj skopa poročila o delu občinskega sveta v
Aplenci, lahko spozna, kdo res zastopa občane in je v svetu aktiven,
zato se boste lahko odločali.
Podobno je v okviru države. V minulih letih smo volivci okusili obe
opciji: levosredinsko in desnosredinsko – prva je lahko dokazovala, kaj
zmore, daljše obdobje, druga krajše. Nagibi, koga bomo volili, so sicer
različni, vendar naj bi na volitvah obveljal svetopisemski rek: »Po njih
sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z
osata? (Mt 7,16)« Na volitvah naj bi se torej odločili za tisto opcijo, za
katero smo gotovi, da bo delala v dobro države in vseh državljanov.
Zato na dan volitev ne ostanite doma. Dobro pretehtajte svojo odločitev, pojdite na volitve in oddajte svoj glas – svoj kamenček v mozaik
podobe države. Naj vaš ne manjka v tej podobi.
Za Listo TRN, Baldomir Kremžar

Spoštovani
V prejšnji številke našega glasila Aplenca (07/2008) me je zelo presenetil prispevek Na preži, kjer opozarjate na urejenost naše občine. Vsekakor
moram omeniti, da cenim trud uredništva, ki opozarja na urejenost občine.
V zadnji številki je bila čebela podeljena klasično grajeni, dokončani stavbi
v Žejah, osat pa še nezgrajeni, leseni hiši na Križu. Ne bom se spuščal v
urbanistične vidike omenjenih stavb, saj imam za to premalo kompetenc s
področja urbanizma in arhitekture, o okusu pa kot pravijo stari Rimljani, se
ne razpravlja. Meni osebno je všeč inovativna arhitektura. Vsekakor pa
sem prepričan, da bi v Komendski občini zlahka našel še kak lepši arhitekturni biser iz 70 let, ki zbode oči. Mene osebno zelo bode v oči z odpadnim
motornim oljem posvinjano pročelje gospodarskega poslopja nasproti
Kmetijskega inštituta v Mostah. Ne le da me moti, tudi našo skupno podtalnico zastruplja. Zavedam se, da je podelitev osatov in čebel izrazito subjektivna, vendar menim da bi morali poleg estetskih upoštevati tudi druge
vidike, ki včasih še bolj vplivajo na kakovost našega bivanja. Eden izmed
pogosto zanemarjenih vidikov v tej rubriki je ravno okoljski. To me po
tako ekstremnih vremenskih pojavih, ki so na srečo le oplazili našo občino
v juliju sploh preseneča. Dejstvo je, da je lesena gradnja okolju prijaznejša,
kot klasična gradnja z zidaki, jeklom in betonom. Glavna prednost lesa je,
da je njegova obdelava energetsko nepotratna. Poleg tega se pri gradnji z
jekleno-betonskih konstrukcij, kot tudi zidanih, sprošča ogljikov dioksid.
Pri gradnji z lesom, pa toplogrednih plinov ne sproščamo, temveč jih v
lesu skladiščimo in zato gradnja z lesom prispeva k zniževanju emisij toplogrednih plinov. Več o tem si lahko preberete v monografiji »Tackle climate changes – Use wood«. Pozitiven vpliv gradnje so priznali tudi na
zadnji okoljski konferenci v Bonnu, kjer so v sklopu Slovenskega predsedovanja pripravili smernice za post-Kjotsko obdobje. Seveda lahko hitro
kdo reče, kaj pa predstavlja tisti kubični meter ogljikovega dioksida, ki je
shranjen v tej leseni hiši. Pri takšnih vprašanjih se spomnim na zgodbo o
snežinkah in drevesu. Da drevo pade pod težo snega je potrebna prav zadnja snežinka. Potrudimo se uloviti čim več snežink, preden bo prepozno.
Postavimo čim več lesenih hiš namesto zidanih!
Dr. Miha Humar
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Dobrodošlo dopolnilo

Folklorna skupina DU Komenda publiki doma,
po domovini in tudi izven nje pripravlja že vrsto let kvalitetne in izbrušene nastope svojih
vnetih plesalcev. Pa je prišel čas, ko so spoznali, da so dopolnitve programa ne samo za njihovo dušo in telo, ampak tudi za gledalce, dobrodošle in skoraj nujne. Zato so se pod
vodstvom svojega koreografa in umetniškega
vodje Valterja Horvata udeležili tridnevnega
tečaja in predavanj o folkloristiki, narodnih
plesih in narodnih nošah, aprila letos v Kranju.
Organizator tega strokovnega srečanja je bila
Zveza folklornih društev Slovenije. Poleg predavanj je bilo na sporedu praktično prikazano

tudi izdelovanje narodnih noš in seveda predstavitev le-teh po kraju nastanka, v zvezi s tem
pa tudi ljudski plesi, vezani na posamezne
kraje in običaje. Tečaja so se udeležili Valter
Horvat, Angelca Hribar in šivilja Lidija Kešnar.
Vsi trije udeleženci so povezali svoje pridobljeno znanje in tako je folklorna skupina DU
Komenda bogatejša za sedem kompletov noš,
ki izvirajo iz primestnih krajev Ljubljane.
Obleke je po izvirnih krojih izdelala šivilja
Lidija Kešnar iz Komende, izdelovanja pokrival pa so se lotile članice folklorne skupine, ki
so zelo zahtevno delo opravile kar same.
Same obleke brez nanovo
postavljenih in naštudiranih
plesov ne bi pomenile veliko. Tu pa je svoje znanje in
izkušnje zastavil umetniški
vodja in koreograf Valter
Horvat in tako je plesni
spored skupine pridobil na
raznolikosti in predstavitveni vrednosti narodnega izročila osrednje slovenske pokrajine.Vse novitete so
plesalci predstavili že v Ko-

mendi, v Vodicah in drugod, tudi na letošnjem
srečanju v Veliki Kopanici na Hrvaškem na
mednarodnem festivalu folklore, kjer je naša
folklorna skupina, kot edina iz Slovenije,
predstavila bogastvo naših plesov in običajev.
V tem mesecu, točneje trinajstega septembra, pa je naša folklorna skupina gostila prijatelje iz Velike Kopanice, ki so s svojimi plesi iz
Slavonije znani skoraj po vsej Evropi. Nastopili bodo tudi na Dnevih narodnih noš v
Kamniku.
-vc

Osvojili smo Breithorn
Pozdravljeni. Člani PD Komenda smo se v
zadnjih štirih letih v glavnem oglašali s poročili
o napredku pri gradnji planinskega doma. Zavedali smo se, da je naša osnovna dejavnost
hoja v gore, zato smo v letošnjem poletju, potem ko smo zaključili z gradnjo doma, pošteno
nabrusili noge.
Snežnik (1796 m), Peco (2126 m), Srebrno
sedlo s Planjavo (2394 m), Vrtačo (2180 m) in
Ograde (2087 m) smo osvojili skupaj z društvom (vse ture so bile razpisane), vsak član pa
še kakšen drug vrh za dobro fizično pripravljenost. Odločili smo se namreč, da bomo poravnali dolg iz lanskega leta – Breithorn (4164
m).
Breithorn je mogočna gora v družbi samih
štiritisočakov, ki pa je tehnično med najlažje
dostopnimi vrhovi. V petek, ko smo se s Komende odpeljali proti Zermattu, je slabo kazalo.
Dež, dež, dež,.... Naslednje jutro pa se je iz
meglic najprej izluščil obris mogočnega Matterhorna (4478 m). Mogoče pa nam je letos
namenjeno osvojiti vrh, smo si mislili. Janez,
ki je z Zoranom že en teden prej opravil ogledno turo, nam je razlagal, kakšen razgled se
nam bo ponudil, ko pridemo na vrh, če bo seveda le jasno. Nismo upali zaman. Oblačno
jutro se je umaknilo čudovitemu dnevu. Dereze, cepini, tri naveze in počasi proti vrhu. Tam
gori se diha drugače. Nekateri smo bili prvič
tako visoko, zato smo še toliko bolj spoštljivo
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pogledovali proti vrhu. Vsem dvanajstim članom »odprave« je uspelo!
Z vrha pa pogled na ošiljene vrhove obdane
s snegom, pa Mont Blanc (4810 m) v daljavi,
... mogoče nekoč, mogoče ... Čeprav je bil dan
sončen, nas je z vrha veter hotel kar odpihniti.
Po obveznem slikanju smo sestopili v dolino

pospravit šotore in se polni novih vtisov pa
tudi načrtov odpeljali proti Sloveniji. Bilo je
lepo, bilo je čudovito. Še bomo hodili v gore.
Vsem, ki pohajate po hribih, sami ali v
družbi, želimo varne planinske poti.

Uspešno smo zastopali slovenske barve. - Foto: Janez Uršič

Za PD Komenda Andreja Kern

Aplenca

Vaša pisma
Odgovor na županov
komentar predlaganega
svetovalnega
referenduma v rubriki
»Županova beseda« iz 7.
številke Aplence z dne
31. 7. 2008
V tem svojem odgovoru bom enkrat za vselej
ovrgel županove neresnične trditve in predvsem pojasnil svojim soobčanom famozno
zgodbo o Šmidovem travniku oziroma Šmidovem logu, kajti g. župan resnico zelo dobro
pozna.
Ta travnik, ki je že od leta 1985 zazidljiva
parcela, smo podedovali po naši babici Šmid
Ivani.
Vseh dedičev nas je devet (ne šest) in od teh
sva samo dva občana Občine Komenda. Torej
velike večine dedičev niti malo ne zanimajo
naše občinske zdrahe. Seveda nihče od nas ni
bil pripravljen plačevati dajatev za tako veliko
zazidljivo parcelo. Zato smo se odločili in
travnik prodali podjetju GRADVEST d.o.o., s
katerim nima nobeden od nas dedičev kake lastninske povezave, zato mi ne gradimo in tudi
nismo več lastniki parcel, na katerih se trenutno
zida. Še pred tem je travnik od nas hotelo odkupiti podjetje RRI d.o.o., ki je bilo takrat v
lasti Občine Komenda in podjetja Elektroček
d.o.o., zdaj pa je v celoti občinska last. Ponujali
so nam bagatelno ceno 35€ za m2 zazidljive
parcele, zato je razumljivo, da jim nismo prodali. Postavlja pa se sledeče vprašanje: »Kaj
neki je hotela naša občina početi na tem
travniku? Mar je hotela gojiti žabe?« Nikakor, saj vsi vemo, da je naš župan največji
sovražnik pupcev.
Del tega zazidljivega Šmidovega travnika
pa je bilo tudi zdajšnje teniško igrišče na Mlaki, ki je bilo v času denacionalizacijskega moratorija zgrajeno na črno in bi lahko zahtevali
njegovo odstranitev. Pa tega nismo storili. Nasprotno, na županovo prošnjo in prigovarjanje
smo mu to in še nekaj drugih manjših za občino
pomembnih zazidljivih parcel prodali za borih
10€ na m2. Župan pa je sam predlagal in se s
pogodbo tudi zavezal, da nam bo to izgubo
nadomestil na kakem drugem našem zemljišču,
ki ga bo spremenil v zazidljivega.
Torej naša zahteva za spremembo namembnosti na parceli št. 507 k.o. Klanec ni nič drugega kot poravnava starega občinskega dolga
do nas devetih dedičev. Poleg tega smo predlagali gradnjo turističnega in ne stanovanjskega
naselja kot je bilo dogovorjeno. Na ta način bi
lahko kar precej občanov dobilo zaposlitev v
domačem kraju. Zdaj pa sami presodite, če ni
takšno županovo sprenevedanje in blatenje
skrajno neokusno.
Pavel Šmid

DRUŠTVA
Pozdravljeni!
Pred časom sem bral, da bo Gratel vlekel
optiko, včeraj pa sem videl okoli Čubra že
T-2 jaške za optiko. Glede na to,da sem iz
spodnjega dela Križa (ob cesti KamnikMoste), me zanima ali bodo optiko pripeljali
tudi do nas. Ali pa se bo zgodilo tako, kot s
plinom, ki je povsod-razen pri nas. Hvala.
Ivo Švegovič
ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE
KOMENDA, Glavarjeva 104, 1218 Komenda
SVET ZAVODA

Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l.št.3/07 ) in 42. in 43. člena Statuta
zavoda Medgeneracijskega središča Komenda,
Svet zavoda razpisuje delovno mesto:
DIREKTORJA/DIREKTORICE
1.Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom in pogodbo o ustanovitvi zavoda, izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega, varstva
ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo,
– ima opravljen strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva,
– ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– zna delati z računalnikom,
– ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima izdelano vizijo razvoja zavoda.
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DPŽ Kamnik Komenda
na Triglavu
Kar nekaj časa je v mislih naših članic (Društva
podeželskih žena Kamnik-Komenda) tlela želja po obisku našega očaka Triglava. Že lansko
leto smo se vestno pripravljale na ta pohod.
Mesečno smo prehodile po dve gorski turi.
Vendar pa nam jo je septembra zagodlo vreme.
Zato smo se še z večjo vnemo lotile priprav
letos. Bile smo kar pridne, seveda kolikor sta
nam dopuščala čas in vreme.
Tako smo 6. avgusta krenile s planine Blato.
Vreme je bilo bolj kislo (megla in dež), vendar
smo se zanašale na sončno vremensko napoved. Na planini Pri jezeru smo spile jutranjo
kavico in nadaljevale pot proti dolini Triglavskih jezer. V koči pri Dvojnem jezeru smo se
okrepčale, jezera pa zaradi megle skoraj nismo
videle. Zato pa nas je sonce toliko bolj razveselilo pri Ledvički. Ostenja Zelnaric in Tičaric
so bila res veličastna, še bolj pa nas je navdušilo jezero s kristalno čisto vodo. Pot smo nadaljevale čez Hribarice mimo Doliča in naprej
proti Planiki. Tja smo prispele v večernih urah.
V koči smo večerjale in kljub množici planincev tudi prespale. V lepem sončnem jutru smo
jo »mahnile« na vrh. Razgled je bil veličasten.
Po obveznem slikanju, in seveda krstu vseh
prvopristopnikov pri Aljaževem stolpu, smo

2. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, podatki o dosedanjem
delu, kratkim življenjepisom in programom
dela in razvoja Medgeneracijskega središča
Komenda v naslednjem petletnem obdobju
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva
objave razpisa na naslov:

sestopile proti Kredarici. Od tu pa smo pot nadaljevale proti Staničevi koči in naprej v dolino
Krme. Tu pa nas je že čakala naša »šoferka«
Majda, ki nas je srečno pripeljala domov.
Kljub dolgi in naporni poti pa je v nas žarelo
zadovoljstvo in obenem spoštovanje do našega
veličastnega gorskega sveta.
Irena Pibernik, DPŽ Kamnik- Komenda

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE
KOMENDA, Glavarjeva 104, 1218 Komenda
»razpis za direktorja/direktorico«

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet
zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE KOMENDA

11

Aplenca

PORTRET

Glasilo občine Komenda 8-9/2008

Mirko Kepic-sedemdesetletnik

Naj pove, če je kdo kratko potegnil
Zame je demokracija: Delaj tako, da kar boš naredil, drugemu ne bo škodovalo.
Zavekal je 19. avgusta 1938 v Ljubljani. Zavr- zadevo na seji sveta. In dokler imam občutek,
šnikova Marija-Cunarjeva Micka iz Most, je da pošteno zagovarjam neko stvar, vztrajam
imela takrat težak porod. Tako težak, da zato pri stališču in me je potrebno prepričati, da niMirko potem ni dobil več bratov ali sester.
mam prav. Moje prepričanje je, da sprejeti
Mama Micka je bila edina v Sloveniji z sklepi, odloki, zakoni veljajo za vse enako in
mojstrskim izpitom ščetarke, oče, Mlakarjev na tej osnovi res nimam dlake na jeziku.«
Joža iz Most, pa je bil po poklicu orožnik in
Torej ni kar posplošeno res, da kdor se
zato precej zdoma. Živeli so v Mokronogu, ko Mirku zoperstavi, bo slej ko prej kratko
je ob razpadu Italije šel Joža v Gubčevo briga- potegnil?
do. Po vojni so se vrnili v Moste.
»Kdor tako misli ali govori, naj pove, v čem
Po osnovni šoli v Mostah in prvem letniku je od mene kratko potegnil. V življenju nisem
nižje gimnazije v Kamniku je Mirko obiskoval nikomur nikdar zaradi morebitne zamere
Industrijsko šolo v Kranju-elektro smer in po- škodoval.«
tem Tehnično šolo na mojstrskem oddelku v
Razprave v občinskem svetu so na trenutLjubljani. Ko je odslužil vojaški rok v Bosni, ke precej živahne. Kako pa si zadovoljen z
se je zaposlil v Iskri, kjer je delal vsa leta.
Proti koncu je bil pomočnik direktorja
servisev in odgovoren za vso montažo in
preizkus Iskrine proizvodnje v tujini.
Tako je na koncu v Moskvi pri gradnji
predstavništva kot nadzorni dočakal tudi
upokojitev.
Na delo v Iskri ima številne lepe spomine; posebno na slovesne Iskrine trenutke doma in v tujini, ko je generalni
direktor Metod Rotar rad poudaril: Vi ste
ambasadorji Iskre doma in v svetu. Ob
odhodu v pokoj, ko je bil že v občini
Komenda podžupan, se je tudi Mirko od
številnih sodelavcev in prijateljev v Iskri
Mirko Kepic
poslovil z željo: Ostanite še naprej
ambasadorji.
odločitvami in dogajanji po njih?
Na Iskro te vežejo torej lepi spomini.
»Mislim, da bi bilo potrebno marsikatero
Vendar tvoja življenjska zgodba ni samo stvar pred sprejetjem, bolj poglobljeno razmiIskra. (Ker se že toliko časa poznava, sva se sliti. Posebno odbor za prostorsko urejanje in
sporazumela, da bova ob jubileju v pogovoru odbor za družbene zadeve bi morala negovati
»prekršila« vljudnostno klavzulo o vikanju).
bolj poglobljene razprave. Tri ure je morda
»V Iskri sta bila v nas, ki smo delali v njej, prekratek čas.
izrazito prisotni pripadnost in zavest, da moraOb tem pa bi rad dodal, da pozdravljam
mo skrbeti za čisto ime Iskre doma in v svetu. ustanovitev vaškega odbora v Mostah, čeprav
Vedno in ves čas. Mojo delovno življenjsko so mi včasih pritikali, da sem proti temu. Veva,
zgodbo pa so mi lepo zapolnili poroka pred 43 da je vaški odbor lahko izhodišče za odločanje
leti z ženo Vero, prenova in nadgradnja hiše v in, da vedno poudarjam: Dobro poglejte, preMostah, ki sta jo zgradila že oče in mama, na- glejte, preberite..., da ne bo potem, ko se začne
jina sinova Boštjan, ki je producent v Studiu graditi, prepozno. A sem bil vseeno obtožen,
Moderna in Gašper, ki se je odločil za ekonom- da zaviram privatno pobudo, ker sem vztrajal,
sko smer, in sedaj vnučki Manca in Jerca...«
da morata biti dve parkirišči na eno stanovanje.
V občinskem svetu si od ustanovitve obči- Nisem pa si predstavljal, da imamo takšne
ne in kot podžupan si poznan, da nimaš gradbeniške lobije, da uspejo prepričati Upravdlake na jeziku.
no enoto, da je tisto, kar kaže na nadstropje,
»Morda zato, ker mi je odločnost in voljo mansarda.«
očitno dala mama že ob rojstvu. Po upokojitvi
Se ocena o bolj poglobljenem razmisleku
pa se mi vsakdanja življenjska dinamika in nanaša tudi na sedanje pobude o
delo nista zmanjšala in v občinskem svetu do- referendumu?
sledno zato spremljam delo vseh odborov.
»Tudi. Prepričan sem, da ljudje sploh ne bi
Razčiščevanja vsebin v odborih ocenjujem kot vedeli, kaj jih v SDS hočejo vprašati. Potem so
edino prava za lažja odločanja potem v občin- vprašanje popravili. Sedaj so postavili stališče,
skem svetu. Me pa »pojezi«, če tisti, ki mu je da so nesprejemljive več kot 500 kvadrantih
bilo nekaj pojasnjeno in razloženo že na odbo- metrov velike stanovanjske površine in gradnja
ru, potem zaradi všečnosti pred kamero in ali več kot 4 stanovanjskih hiš na eni lokaciji. Ni
politične opredelitve začne ponovno pogrevati v redu. Na Križu imamo na primer prostor za-
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zidljiv in po tej logiki peta hiša tam ne sme
zrasti. Zame je tako zastavljeno vprašanje nesprejemljivo. Sicer pa sedanje velike gradnje
niso odločitve naše občine. Na podlagi zazidljivosti jih je Komenda podedovala od
Kamnika.
Res pa je, da smo veliko razpravljali o levi
strani Šmidovega travnika in bil sem zelo proti,
in tudi župan, da se velike stavbe tam delajo.
Dve stavbi sta sedaj manj, ampak vseeno je na
tem prostoru še vedno 126 stanovanjskih enot.
In prav na tem prostoru so nas hoteli prelisičiti
s parkirnimi mesti. Zmanjkalo jih je 70 in do
sedaj ni zazidljivosti. Kaj bo, ne vem, saj je
infrastruktura narejena za toliko stavb.«
Poznano je geslo: Moste, to je Mirko.
»Če bi bilo to res, potem bi bila kakšna
ulica že zdavnaj narejena, kanalizacija
priključena... Pa očita se mi, da smo šolo
zapravili. Zame pa so pomembnejši dobri
pogoji za otoke v šoli, urejeno dvorišče,
igrišče, varen promet... Povedal pa sem
tudi, da se v center Komende ne bom
vtikal, ker sem dobil precej pripomb, da
pri zidavah v Mostah nimam nič proti, v
Komendi pa.«
Prostorski plan je pred sprejemanjem, kaj po tvoje to pomeni za občino
jutri?
»Občina Komenda se že danes pospešeno polni s priseljenci. Demografska
študija kaže, da nas bo v nekaj letih dva tisoč
več. Nobenega referenduma ne potrebujemo,
ker to vsi vemo in toliko pametna je tudi občinska uprava. Zato se v teh planih za jutri ne načrtuje velikih razširitev. Slediti bomo morali
predvsem naravnemu prirastu.
Smo pa pred pomembnimi miselnimi spoznanji. Eno takšnih bo, da so travniki, ki so
enkrat na deset, petnajst let poplavljeni, toliko
vredni, kolikor znaša škoda zaradi poplav.
Delati bo treba na zadrževalnikih. Imamo dobrega slovenskega strokovnjaka. Jeseni bodo
sklicani lastniki skupaj. Naj ob tem dodam, da
nekateri pogosto govorijo o demokraciji, delajo
pa kakor se njim zdi prav. Zame je demokracija: Delaj tako, da kar boš naredil, drugemu ne
bo škodovalo.«
Že nekaj let zjutraj z ženo pojesta narezano
jabolko s ta pravim sadnim sokom. Ob štirih
popoldne je potem na vrsti kosilo, vmes pa
dopoldne kavica na občini. Rad vse je, in trdi,
da ob kruhu in vodi človek lahko dolgo
preživi.
Ne kadi, kosi travo na vrtu, sinu pomaga pri
gradnji, vzdržuje hiško na Jezerskem, nobena
glasba ga ne moti in vnučki mu dajeta energijo.
Pa Verin »štrudl« ima rad. Srečno, z voljo in
veliko energije še naprej, Mirko.
Andrej Žalar
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Dr. Aleš Ekar, predsednik uprave Jelovica Škofja Loka

Jelovica kot evropsko prepoznavno podjetje
Slovenija je v Evropi tretja najbolj pogozdena. Zato bi to prednost veljalo ustrezno spodbujati.

Dr. Aleš Ekar, predsednik uprave Jelovice

Prihajamo v obdobje, ko postaja energetska varčnost vse bolj izpostavljena, ko
bodo imele energetsko varčne stavbe vse
večji pomen v primerjavi s sedanjim.
Ekološka ozaveščenost bo začela prodirati tudi v druge dele Evrope; tako kot je
danes že prisotna v skandinavskih državah, Švici, se sedaj seli v Avstrijo,
Nemčijo.
Kako se v Lesni industriji Jelovica v
Škofji Loki soočajo s tem in kako so
pripravljeni na ta vse bolj izrazit izziv,
smo povprašali predsednika uprave
Jelovice dr. Aleša Ekarja.
»Ekološka in energetska ozaveščenost
postajata nuja in napreden trend. V tem
trendu pa ima Jelovica velik potencial.
Jelovica hiše, okna in vrata so namreč
energetsko varčnimi proizvodi. So tudi
ekološko sprejemljivi, saj so narejeni iz
naravnih materialov. Hiše, ki jih izdelujemo v Jelovici, so mednarodno priznane;
od ukrajinskega Kijeva do irskega Dublina
ter od švicarskih višin do potresno izpostavljenih območij v Turčiji. Tudi zato
beležimo vse bolj spodbudna povpraševanja po naših izdelkih predvsem na zahtevnih tujih trgih.«
Katere so recimo današnje prednosti
Jelovica hiše?
»Zaradi dvigovanja cen energije so naše, energetsko varčne hiše vse bolj zanimive tudi iz ekonomskega vidika. Po velikosti primerljiva energetsko varčna hiša
Jelovica na primer porabi pod 500 litrov
kurilnega olja celo leto, klasično grajena
hiša primerljive velikosti pa vsaj 2500 litrov. To je v obdobju naraščanja cen nafte
velika prednost, ki se bo glede na predvidene trende naraščanja cen fosilnih goriv
še povečevala.
Pomembna prednost je tudi, da vsako

hišo Jelovica oblikujemo in izdelamo po
željah in, če tako rečem, sanjah posameznega kupca. Naši arhitekti kupcem prisluhnejo pri njihovih željah, jim svetujejo
ter tudi pripravijo strokovno idejno zasnovo. Tipskih hiš na zalogo ne proizvajamo.
To je tudi eden od razlogov, da prodamo
več kot polovico vseh hiš na zahtevne trge, na primer v Ukrajino, kjer smo uspeli
realizirati naselje hiš.
Pomembna prednost hiš Jelovica je
zelo udobno bivanje. Vemo, da je dotik z
leseno steno veliko bolj prijeten, kot s
klasično zidano steno. Za energetsko
varčnost so pomembni tudi preizkušeni
vgrajeni izolacijski materiali.«
Pomemben proizvod Jelovice so tudi
okna. Tudi pri teh izdelkih delujejo in
tudi veljajo določeni trendi glede
materialov?
»Okna, panoramske stene, polkna in
vhodna vrata so zelo pomemben proizvodni program, po katerem Jelovica ni prepoznavna samo v Sloveniji, temveč tudi
na zahtevnih mednarodnih trgih. Za te
proizvode je tudi značilno, da so narejeni iz slovenskega lesa, kar je nenazadnje pomembno tudi zato, ker lesu
iz domačih gozdov vgradimo znanje in
tako dvignemo dodano vrednost. Tako
slovenski les ni le surovina za izvoz v
druge države, kot se žal prepogosto
dogaja.
Naša lesena okna so energetsko zelo
varčna, saj je les veliko boljši izolator kot
sta na primer plastika ali aluminij. Les je
ekološko razgradljiv v primerjali s PVC
materiali in na tem področju bodo morale,
podobno kot pri avtomobilih, veljati ekološke takse za ekološko sprejemljivo razgradnjo PVC oken. Vsekakor pa poleg
ekoloških in energetskih prednosti lesena
okna zagotavljajo
tudi veliko večje
ugodje v prostoru
in okoljsko skladnost. V nekaterih
razvitih državah so
na etnološko in
ekološko zanimivih
področjih prepovedali uporabo PVC
in
aluminijastih
oken. Mislim, da bi
o tovrstnih trendih
morali razmišljati Hiša Jelovica

tudi v Sloveniji. Naša skrb pri tem pa je,
da vgrajujemo sestavne elemente najvišje
kakovosti, ki omogočajo enostavno in
minimalno vzdrževanje. Pri tem je zelo
pomembna pravilna površinska obdelava
lesa ter uporaba kakovostnih zaščitnih
premazov. Sicer pa v proizvodnem programu že nudimo okna, ki imajo znotraj
les, dodatna zunanja zaščita pa je tudi
aluminij. Stalen razvoj in izboljšave so
zelo pomemben dejavnik za zagotavljanje
kakovostnih lesenih oken, česar se v
družbi zelo zavedamo, pred kratkim smo
dobili tudi priznanje za inovacijo na področju skritega prezračevanja lesenih
oken. Take inovacije, tudi na primer za
naše pasivno okno, vključimo v proizvodnjo in kupcem ponudimo napredne
proizvode.«
Med poznanimi izdelki pa so tudi
vrata.
»S tesnejšim sodelovanjem z LIP Bled
tudi notranja in vhodna vrata ostajajo v
prodajnih programih Jelovice. S podjetjem
LIP Bled želimo sodelovati več na mednarodnih trgih, saj smo ugotovili, da sta naši
partnerski mreži komplementarni in skupaj lahko kupcu ponudimo več. Naš cilj
je, da Jelovica postane mednarodno,
evropsko prepoznavno podjetje. Pot do
tega pa je, da postanemo na Gorenjskem,
v Sloveniji in v Evropi eden od zelo zaželenih delodajalcev.«
Naloga ni ravno enostavna in lahka,
bi rekel.
»Res je. Zato v Jelovici želimo posodobiti poslovanje in poslovne procese z vlaganji v novo informacijsko podporo, v trženje, v poslovno organiziranost in stalno
izobraževanje ter izpopolnjevanje zaposlenih. Želimo postati mednarodno prepoznavno podjetje«.
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Pred odločitvijo za štiri leta
V nedeljo, 21. septembra, tokrat v primerjavi z
dosedanji volitvami še posebno zgodaj, celo
dva dni pred začetkom koledarske jeseni, bomo
izbirali med kandidati za 90-članski zbor, ki bo
v prihodnjih štirih letih odločal o naših zaupanjih, željah, upanjih, o našem zadovoljstvu in
lepši blaginji.
Odločitev, pred katero nas bo 1.100.000
slovenskih volivcev, pravzaprav ne bo težka,
saj vemo, kako bi se mi, ki nismo na kandidatnih listah, morda odločali prihodnja štiri leta v
državnem zboru. In prav zato, ker vsak zase in
tako vsi skupaj vemo, kaj in kako bi bilo prav,

bo izbor med ponujanimi morda v
nedeljo, 21. septembra, tudi težak.
Težak zato, ker marsikaj, kar
smo zadnji mesec poslušali iz programov predlaganih, podpiramo, si
želimo, da bi bilo res. A kaj ko je
bilo pri vsem tudi toliko nelepih
polen, ki so nam namigovala, da
gre lahko tudi za pravljice. Vendar,
prihodnja štiri leta si ne želimo
pravljic, ampak uresničevanja napovedovanih napovedi.
Andrej Žalar

stih, zaradi katerih je stranka v zadnjih letih
doživela tako rast zaupanja.«

ZAKAJ JI OBČANI IN
OBČANKE ZAUPAJO?

11
Mag. Julijana Bizjak
Mlakar, kandidatka
SD za poslanko:
»Za poslanko kandidiram, ker je za gospodarski in socialni napredek države potreben drugačen model vladanja, ki bo vključevalen in bo
deloval v korist tako posameznika kot skupnosti. Podpirala bom politiko sodelovanja in krepitev vloge civilne družbe ter socialnega partnerstva. Prizadevala si bom, da bosta občini
Komenda in Kamnik lahko izkoristili vse možnosti za uspešen gospodarski, kulturni, turistični in socialni razvoj.«

Borut Pahor,
predsednik SD:
»Julijana, ki je tudi moja svetovalka, je ena ti-

Tomaž Drolec, župan občine Komenda: »V Državnem
zboru potrebujemo
strokovne ljudi, ki
jim ljudje zaupamo in
jih cenimo. Mag. Julijana Bizjak Mlakar
bo v Državni zbor
prinesla
pozitivne
vrednote ter prispevala k še bolj uspešnemu
razvoju naše občine.«

Boštjan
Peršin,
orodjar, predsednik
kulturnega društva:
»Zaupam ji in jo
podpiram, ker ima čut
za potrebe ljudi in se
bo zavzela tudi za izboljšanje
položaja
kulture.«

Ivanka
Špende,
podjetnica: »Julijana
se bo v svojih prizadevanjih za ohranitev
javnega zdravstva in
njegovo dostopnostjo
vsem ljudem prav
gotovo znala tudi
pravilno odločati o
okoljevarstvenih zadevah. Zdravo okolje
je osnovni pogoj za zdravje ljudi.«
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Jože Levc, prof.
zgodovine, upokojenec: »Podpiram Julijano, ker raziskuje
sisteme zdravstva in
se zavzema za enake
možnosti zdravstvenega varstva za vse.
To bo zagovarjala tudi
kot poslanka.«

Roman Dobnikar,
poslovnež, občinski
svetnik: »Julijana je
strokovna, razgledana
in zna ljudem prisluhniti. Zaupam ji, da bo
v Državnem zboru
dosegla gospodarske
in socialne spremembe, ki jih potrebujemo
za bolj kakovostno
življenje vseh.«

Mag. Julijani
Bizjak Mlakar
zaupajo vse
generacije.
Zaupajte ji
tudi vi!

Spoštovane
občanke in
občani občine
Komenda
Čas pred volitvami je čas obljub in velikih načrtov, ki se v času po volitvah
izgubijo v sivino vsakdana. Ko sem
razmišljal o nagovoru volivcem v vaši
občini, sem se odločil, da napišem
svoje vtise in razmišljanja prebivalca
Kamnika o sosednji občini Komenda,
ki je bila še nedavno tega sestavni del
občine Kamnik, na volitvah pa sodimo
skupaj v 10. volilni okraj 1. volilne
enote.
Kandidat Slovenske Ljudske Stranke in Stranke Mladih Slovenije Franc Orešnik, sem rojen
leta 1955 na Duplici pri Kamniku. Sem poročen in oče dveh otrok. Zaposlen sem v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani v urgentnem bloku, kjer opravljam delo radiološkega
inženirja, oziroma sem vodja radioloških inženirjev, ki opravljajo delo v urgenci, v operacijskih dvoranah, intenzivnih enotah in dežurajo.
Na medicinski fakulteti sem opravil podiplomski študij. Na občini Kamnik sem bil dva
mandata občinski svetnik, trenutno sem predsednik sveta zdravstvenega doma dr. Julija
Polca, tako da so mi problemi v zdravstvu
znani in vem, kako jih reševati.
Občina Komenda se je po odcepitvi od občine Kamnik začela skokovito razvijati, zato je
prav, da so krajani postali pozorni na gospodarjenje s prostorom. Občinski svetniki in civilne iniciative so dolžni, da vseskozi bdijo
nad projekti, ki jih pripravlja občina. Mislim,
da si občina Komenda zasluži obvoznico, ki bo
speljala večino težkega prometa mimo občutljivega središča Komende. Glede na to, da se
v bližini nahaja večji logistični center, bi morali misliti tudi na železniško povezavo z Ljubljano in v bližnji prihodnosti bo občina Komenda že tako gosto poseljena, da bo
potrebovala tudi svoj zdravstveni dom. Zaradi

bližine turističnih krajev in cestnih središč bo v
tem delu potrebno načrtovati tudi gradnjo hotela in športnega središča z bazeni. Novo
medgeneracijsko središče bo postalo referenčni
objekt, ki ga bo potrebno predstavljati Sloveniji. Zaradi velikega potenciala, ki ga ima občina
Komenda na kmetijskem področju, kjer kmetje
pridelujejo kvalitetno hrano, je potrebno zaščititi kmetijska področja, ki so v uporabi in so
kakovostna. Kot poslanec v DZ si bom priza-

Vabilo na
predstavitev!
V petek, 19. septembra,
ob 19. uri vas vabim na
veselo druženje pod
šotor na hipodromu.
Igral bo ansambel
Galop, za pijačo
in jedačo bo
poskrbljeno.

VEM,
KAmnikKOmenda
NAPREJ!
IZBERIMO
SLS IN SMS!
Franc Orešnik
kandidat SLS in SMS
za volitve v DZ
deval za vse prej naštete ideje, ki bodo dvignile
življenjski nivo občank in občanov občine
Komenda, predvsem pa za kvalitetno zdravstveno varstvo, kombinacijo javnega in zasebnega zdravstva, varen promet in prevoz
tovora po železnici, za ugodne kredite mladim
družinam, čisto okolje, za pravno državo, za
nacionalni ponos in boj proti korupciji, razvoj
turizma na podeželju, strokovno pomoč kmetom, ohranitev slovenskega jezika, prijazne
šole, dostopnost do študija in štipendiranje,
razvoj podjetništva in inovatorstva, ohranjanje
kulturne dediščine in za socialno in pravično
družbo.

Več www.kamnik.sls.si
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ANTON SMOLNIKAR TONE
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Rojen: 22. 9. 1949
Naslov: Vegova 4, 1241 Kamnik
Volilna enota: KRANJ
Volilni okraj: KAMNIK
Zaposlitev/izobrazba: zaposlen
župan Kamnika / novinar
Prijatelji, podporniki in tudi svetniki
občinskega sveta Liste Toneta Smolnikarja - Za Kamnik so me prepričali,
da sem se odločil kandidirati na letošnjih državnozborskih volitvah. Veliko
smo govorili o tem, si zastavljali vprašanja ali lahko v prihodnjih štirih letih
Kamnik dobi poslanca, ki bo pomembno uresničeval tudi razvojne cilje Kamnika in Komende. Prepoznavnost in
štirinajstletno aktivno in ustvarjalno
županovanje, saj so rezultati vidni na
vsakem koraku, je pretehtalo vse morebitne slabe strani takšne odločitve.
Že v gimnazijskih letih sem začel delati kot
novinar in v takratnem vodstvu kamniške
mladine. Mnogi niti ne vedo več, da me je politika na nek način zasvojila, saj sem bil 1968
leta kot devetnajstletnik izvoljen kot odbornik
skupščine občine Kamnik. Prihodnje leto bo
minilo 40 let odkar sem na TV Slovenija začel
delati kot novinar – honorarni sodelavec in se
nato tam tudi redno zaposlil. Delo televizijskega novinarja – komentatorja za gospodarsko
področje sem nehal opravljati 1999. leta, ko
sem bil drugič izvoljen za župana občine Kamnik. Trdim, da sem po duši še vedno novinar,
te sposobnosti skušam kar najbolje uporabljati
tudi kot župan. Širina novinarskega dela pa mi
v veliki meri pomaga pri izpolnjevanju županskih nalog.
Na številnih zakonskih področjih sem tudi kot
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župan skušal po svojih močeh
opozarjati na nujne spremembe,
predvsem na področju zakona o
financiranju občin, zakona o
vzgoji in izobraževanju in tudi na
področju skrbi za starejše in
ohranjanje kakovostnejšega javnega zdravstva. Zakon o financiranju občin je povsem neustrezno
naravnan, ko govorimo o vlogi
občine pri gospodarskem razvoju,
na tem področju so tudi pristojnosti župana in občinske uprave
minimalni. To so področja, ki
morajo dobiti nove zakonodajne
osnove.

ŽIVETI BOLJE

Tudi sam trdim, da združljivost
županske in poslanske funkcije ni
primerna, toda če si kot poslanec
pri delitvi proračunskega denarja,
mislim, da je to velika prednost in
da bi na tem področju lahko pomembno soodločal. Že sedanji podatki, kam je usmerjala
država največ denarja za šole in vrtce so dovolj
zgovorni: tja od koder so prihajali vplivni ministri in od koder so doma prodorni poslanci.

DeSUS želi kar največ prispevati k soustvarjanju pravične, državljanom prijazne in socialno
varne države in družbe, ki bo poleg stalne gospodarske rasti ostala razvojno naravnana in
učinkovita, a hkrati socialno pravična, človeku
prijazna ter solidarna in vzajemna med
generacijami.

Že omenjeni socialni programi pa so osnova
tudi stranke DeSUS, ki ne združuje le ljudi, ki
so že odšli v pokoj, ampak je program naravnan tudi na druga področja socialne države.
Stranka DeSUS je v programu zapisala, da
bodo zahtevali usklajevanje rasti pokojnin v
odvisnosti od neto in ne od bruto plač, vztrajali
pri nadaljnji spremembi pokojninskega in invalidskega zakona, poslanci bodo proti prodaji
državnega premoženja, zavzemali se bodo za
pravico do zdravstvenih storitev, torej do
zdravja, ki mora ostati dostopno vsem državljanom pod enakimi pogoji.

Za vse generacije

To so tudi moja dosedanja razmišljanja, ki jih
skušam uveljavljati kot župan in sem zato
sprejel odločitev za kandidaturo. Prepričan
sem, da jih bom kot poslanec še lažje zagovarjal in uresničeval, saj bom konec koncev čez
nekaj let že tudi sam upokojenec, tisti, ki mu
ne bo vseeno, ali bodo upokojenci na dnu socialne lestvice.

NADALJUJMO
SKUPAJ!

»Če je mladost moja edina napaka,
bo ta z vsakim letom manjša!«
Intervju z Matejem Toninom – kandidatom za poslanca
Vam je že kdo očital, da ste premladi za
poslanca?
Če je mladost moja edina napaka, potem vam
lahko zagotovim, da bo ta z vsakim letom manjša! Slovenska politika potrebuje nove in neobremenjene obraze.
Kaj pa izkušnje?
Po poklicu sem politolog, zaposlen v Državnem
zboru Republike Slovenije, kjer sem vsakodnevno vpet v aktualno politično dogajanje, kar mi
ponuja edinstveno priložnost za nabiranje izkušenj. Tudi po izvolitvi v občinski svet, mi starejši
kolegi niso očitali neizkušenosti. Občutek imam,
da me jemljejo za popolnoma enakovrednega
političnega partnerja.
Kot kandidat za poslanca spremljate tudi
dogajanje v komendski občini. Kako z
vidika svojega programa ocenjujete njen
razvoj?
Mislim, da je problematika v kamniški in komendski občini na več področjih podobna ali pa celo
sovpada. Enega največjih kamnov spotike v
obeh občinah predstavlja zazidalna mrzlica. Ni
problem, če gradimo, problem je, če to delamo
nepremišljeno, saj takšna gradnja slabo vpliva
na obstoječe ceste, vrtce, šole, zdravstvene
domove in drugo infrastrukturo. Vse to pa povzroča težave tako »staroselcem«, kot tudi novim
priseljencem. Vsi so na slabšem. Graditi moramo
tisto, kar resnično potrebujemo in tam, kjer je
to okoljsko primerno. Dobiček ne sme biti prvo
in edino vodilo. Na področju socialne varnosti
lahko opazim pozitiven zgled Medgeneracijskega centra Komenda. Pred kratkim ste zanj dobili
tudi državno koncesijo. V Kamniku si šele prizadevamo za gradnjo novega, sodobnega, doma
za starostnike in vrsto drugih dejavnosti, potrebnih za dostojanstveno preživljanje tretjega
obdobja za naše starše in stare starše.
Poslanski kandidati NSi na Gorenjskem ste
se na srečanju v Kranju zavzeli zlasti za
spodbuditev razvoja gospodarstva.

Res je! V komendski občini ste na tem področju v
določeni v prednosti pred kamniško, saj ste poslovno cono že zastavili, medtem ko si v Kamniku
šele prizadevamo sprožiti gradnjo moderne obrtno-poslovne cone. Po drugi strani pa v Komendi
opažam težnjo k množenju poslovnih con, za kar
pa ne najdem utemeljitve ne v potrebah, ne v
prostorskih možnostih tako majhne skupnosti,
kot je vaša. Vse to lahko izniči dobro delo, ki ste
ga naredili pred tem.
Kje vidite priložnost za občino Komenda?
Turizem je zagotovo ena takih priložnosti. Sploh
imata na tem področju tako občina Komenda kot
Kamnik veliko neizkoriščenih razvojnih možnosti,
saj praktično doslej ne beležimo omembe vrednih investicij v turistični sektor. In to kljub neposredni bližini vedno bolj prometnega letališča,
smučišč, Arboretuma, golf igrišča in številnih tujih turistov, ki se v poletnih mesecih vozijo mimo.
Komenda kot podeželsko naselje, kolikor je meni
znano, nima npr. niti enega kmečkega turizma.
Zaradi tega se tudi zavzemam za oblikovanje posebnega javnega sklada za razvoj podeželja, kjer
bi lahko zainteresirani posamezniki na podlagi
javnega razpisa črpali sredstva za zagon kmečkega turizma ali druge dejavnosti.
Katere projekte, ki so v državni domeni,
vendar po drugi strani bistveno vplivajo
na življenje kamniških in komendskih
občanov, bi kot poslanec učinkoviteje
podprli?
Eden ključnih projektov je pospešitev izgradnje
povezovalne ceste med Želodnikom in Vodicami,
ki bo z več vidikov izboljšala kakovost življenja v
obeh občinah. Tranzitni promet med Gorenjsko
in Štajersko, ki se sedaj zliva naravnost skozi obe
občini, bi tako skoraj v celoti obšel Kamnik in Tuhinjsko dolino, deloma pa tudi nekatere predele
komendske občine. Poleg tega pa je treba upoštevati še pozitivne učinke na varnost, okolje in
turizem, ki jih bo izvedba tega projekta prinesla.
Vsekakor se bom zavzel za njegovo čim prejšnjo
izgradnjo. Ob tem naj dodam še, da je treba na

Naročnik oglasa: NSi

Nedavno je eden izmed slovenskih dnevnikov objavil, da ima Matej Tonin eno
najbolj urejenih osebnih spletnih strani. Ogledate si jo lahko na www.tonin.si .

državni ravni sprožiti postopke za obnovo regionalne ceste R322, ki pelje skozi Moste proti
Kranju. Promet je na tej osi krepko presegel kapacitete, za katere je bila zgrajena, tako da je na
nekaterih mestih nevarno dotrajana
In če na koncu pošteno ocenite, kakšne
so vaše realne možnosti za izvolitev?
Za izvolitev je odločilno to, v kolikšni meri kandidat preseže rezultat stranke na nivoju države.
Za izvolitev potrebujem vsaj 12 odstotkov glasov. Trenutne raziskave javnega mnenja mi napovedujejo 10 odstotno podporo, zato so moje
možnosti za izvolitev dobre. Vse pa je seveda
odvisno od tega, kako se bodo volivci odločili 21.
septembra.
Pogovarjala se je Mojca Čampa.
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ČEBELA
IN OSAT
September 2008

Na preži

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo
akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
SEPTEMBER 2008.
ČEBELO podeljujemo za dopadljiv stanovanjski objekt na začetku
Mlake.

ČEBELA September 2008
OSAT pa je tokrat »pognal« kar nasproti dopadljivega stanovanjskega objekta na Mlaki. Prav zares namreč na cesto na tem delu ne
sodijo štirikolesne pločevine, čeprav so še tako moderne in prestižnih znamk.

OSAT September 2008
ČEBELE in OSATI so odraz podpori prizadevanjem: NAJ BO
UREJENO LEPO!
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Albanija zadnja oaza Evrope?
Kako je življenje res lepo, posebno če
ga popestrimo nepričakovano in nepredvideno. In ko ti gre vse narobe,
moraš zagrabiti priložnost. Pa sem jo.
Polno naložen kombi je s »šestimi ljudmi in
dvema ženskama« po petnajstih urah vožnje
preko Dolenjske, Hrvaške Like, pod Velebitom, preko Bosanske Republike Srbske, Črne
Gore (beri Monte Negro) obstal pri mestecu
Tuzi pred Albansko mejo. Miran je z dvajsetimi Euri hitro prepričal carinika, da vozilo ni
ukradeno in že smo drveli po slabi 56 km dolgi
cesti proti Skadarju ob Skadarskem jezeru.
Namestili smo se v hotelu Rozafa ob mogočnem spomeniku petim herojem. Mesto je prava
mešanica starega in novega, ljudje z oblačili ne
dajejo vtisa muslimanske države. V AlbanijiShqiperia so tri veroizpovedi. Katolikov je 30
odstotkov. Med njimi ni videti nestrpnosti.
Morda zato, ker so tako dolgo živeli pod močno Kitajsko roko, popolnoma izolirani od
Evrope in ostalega sveta.
Med vožnjo na trajektu po zajezeni dolini
Belega Drina mi je domačin zatrjeval, da smo
Slovenci in Albanci prvi začeli spreminjati
politično in diktatorsko podobo Vzhodne
Evrope. Priznam, da se v take polemike prav
nič rada ne spuščam, rada pa slišim različna
mnenja. Vsaka stran ima vedno svojih sto resnic. Presenečena sem bila, da prebivalci,
morda zdomci Kosova, potujejo v Prištino po
tej poti..
Vsi očarani smo hiteli spravljati prelepe poglede razgibanega kanjona v svoje fotoaparate.

Mejno gorovje se imenuje Karamfili (nagelj)
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Komor seže pogled, so same lepe gore
Dve uri vožnje in že smo poskakovali na cesti,
ki bolj spominja na širok kolovoz, kot na cesto
v gradnji. Najet kombi je udarjal ob visoko
kamenje, a smo mi bolj trpeli kot brezbrižni
šofer. Zavili smo levo, v dolino Valbone. Idilična, pravljična dolina s smaragdno reko Valbona, kar spominja na Sočo in Trento, a je še
bolj skrivnostna, na obeh straneh ozke doline

pa še težje pristopno in najbolj divje gorstvo na
Balkanskem polotoku. To so Južnoevropske
Alpe, belo apnenčasto gorstvo Prokletij, s strmimi stenami, izpostavljenimi policami, zeleno
poraslimi z bukvami in orjaškimi bori. Travniki
so tako polni cvetja, da so en sama pisana preproga. Videla sem kar nekaj gorstev sveta, a
kaj tako veličastnega na enem kupu, kaj takega
še ne. Vrhovi so drzno oblikovani, med njimi ozke in
globoke doline in krnice,
sledi ledenikov, z nekaj deset visokogorskih jezerc
Maja, v katerih je še pitna
voda.
Šotore smo postavili na
travniku vasice Rrogam ob
suhem porečju. Kamorkoli
se ozreš, te obkrožajo veličastni vrhovi Orlova krila.
Albancem pravijo orlovi sinovi zaradi legende, po kateri je mlad fant rešil orliča,
v zahvalo za pogumno dejanje sta ga potem varovala
dva orla. Ljudstvo je pogumnega fanta izvolilo za
kralja in ga imenovalo ALBANEC, kar pomeni orlov
sin, dežela se zato imenuje
Albanija-dežela orlov, dvoglavi orel pa je postal simbol
Albancev. Potomci Ilirskih
plemen sebe imenujejo
Ščiptarji (Shqipetare). Shqipe-orel, kar pomeni planinsko ljudstvo. Naša opažanja
v tej na videz neokrnjeni
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vali proti najvišjemu od vseh visokih vrhov.
Presenetilo nas je ogromno snega, orientacija
je težavna, a na vršnem delu smo le našli markacije, ki pripeljejo iz Črnogorske strani. Povratek do šotorov je bil hiter, saj smo večino
poti »odsmučali« po čevljih. Ob zgornjem jezeru je bilo vse zeleno, a ne trava, drobnjak
»šnitlah« raste nekaj metrov na široko okoli in
okoli jezera. Seveda sem ga nabrala in za večerjo je bila drubnjakova juha. Po l5 urah hoje
se je prav prilegla. Zjutraj smo v enem od jezer
zaplavali in se vrnili po razglednem grebenu v
tabor. Lep dan smo zaključili ob pasulju, pivu
in pesmi. Kmet Marko, na čigar travniku smo
taborili, je prinesel domače mleko, kruh in kar
naprej je želel še tralala, tralala. Pogovarjali
smo se vsak po svoje in z rokami, kajti Albanci
ne govorijo nobenega tujega jezika. Tudi otroci
se v šolah še ne učijo angleško. Miran je sicer
imel seboj Angleško-Albanski slovar, a je
kljub temu teško, ker imajo oni 36 glasov, mi
pa 25.
Zadnji dan smo se napotili proti Maja Rrogan, a nas je po štirih urah in pri 38 stopinjah
Celzija minilo, in smo se vrnili v vas. Vse
dneve je bilo zelo vroče.
Naslednje jutro je bilo poslavljanje od domačinov, poslavljanje od pravih prijateljev in
vsi smo si bili edini, da se bomo še vrnili.
Šofer kombija je seboj pripeljal še mehanika.
Še dobro, saj sta vsaj štirikrat privezovala izpušno cev, pokrov motorja, odbijač... Zadnjo
minuto smo uspeli priti na trajekt in po isti poti
v Skadar. Zvečer smo že postavili šotor pred
Budvo ob Jadranski obali. Enodnevni počitek,
kopanje v morju in proslavljanje novopečenega
dedka-Mičo je dobil prvega vnuka, je bila
krona našega desetdnevnega potepanja. Dobila
sem mnogo več, kot sem pričakovala: Albanija
me je tako navdušila, da upam na povratek in
tudi zato sem želela vsaj malo predstaviti ta
biser Evrope tudi bralcem Aplence.

Maja-Jezero in smer proti najvišjem vrhu

Želim vam varen korak – Katja,
slike Katja Tabernik

Skalnati in stopničasti grebeni z bujnimi borovci na višini 2000 metrov
naravi pa so bila tudi žalostna. Pet dni smo
hribolazili okoli, vsak dan hodili 10 in več ur, a
nismo videli nobene divje živali, tudi sledi
divjih koz, gamsov in zajcev ne. Tudi ptičev
skoraj ni. Ljudje so za svoje preživetje pobili
vse. Le volk se je ohranil, ki pa s prvim večernim mrakom pritiska proti vasi, tuli in lazi za
ovcami. Mi smo spali v velikem skupnem šotoru, a smrčanje možakarjev sploh ni bilo tako
moteče kot celonočno lajanje pastirskih psov.
Prvi dan smo se povzpeli na 2445 m visok
vrh m.e Boshit, za bližnji Veliko in malo Brezza bi potrebovali alpinistično opremo.
Tretji dan smo se odpravili proti cilju plani-

narjenja po mejnih
Črnogorsko-Albanskih gorah, proti
najvišjem
vrhu,
2695 m visokemu
Maja Jezerces-Jezerski vrh. 10 ur čiste divjine, skoraj
brez poti do jezerc.
Tu smo postavili
lahke šotore, skuhali
juhico iz nabranih
kopriv in z lahkimi
nahrbtniki nadalje- Zadnja visokogorska kmetija
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Odnosi v krizi (8): Hrana so čutenja
Hrana je naša primarna potreba, brez nje ne
moremo preživeti. Ste že kdaj pomislili, da je
in kako je hrana povezana s čutenji? Kaj imata
skupnega? Želimo vam osvetliti en vidik hranjenja, povezanega s čutenji, ki vam bo morda
tuj ali nov; vidik s psihodinamske perspektive.
Hrana je zelo močno povezana s čutenji, kot
so strah, groza, žalost, sram pa tudi veselje.
Pomeni izhod, kako se rešiti bolečine ali vhod
za vesela čustva. Naj ponazorimo s primeri
prehranjevanja: kadar je človek žalosten, bo
jedel veliko, preveč ali pa zelo malo oziroma
skoraj nič. Na simbolni ravni bi lahko dejali,
da v prvem primeru, ko jé veliko, sprejema
čutenja, a jih v sebi na zna predelati, le vnaša
jih, nato pa ne ve, kaj in kako z njimi. V drugem
primeru pa jih strogo zavrača. Seveda se vse to
dogaja na nezavedni ravni človeka. In ko pogledamo človeka, ki se prenajeda ali strada,
zunanji znaki pomenijo odraz neke globoke
stiske in razbolelosti v njegovi notranjosti.
Tako telo simbolizira izjemen napor, kako se
ubraniti nesprejemljivih čutenj, jih utišati, zatreti, preglasiti s hrano. Seveda je človekova
telesna konstitucija odvisna od genetskih, socialnih, kulturnih dejavnikov, psihičnih dogodkov (stresa, napetosti, celo nasilja, zlorabe),

kjer pa še ni znanstvenih dokazov, kateri dejavnik pri oblikovanju konstitucije prevladuje.
Jasno pa je, da v trenutkih, ko se človek ne
počuti dobro, ko je v stiski in žalosten, začne
nezavedno kaznovati svoje telo, tako da se
prenajeda ali strada in se na nek način izogne
neprijetnim in bolečim čutenjem. In iz tega
vodijo motnje hranjenja, kot so anoreksija nevroza, bulimija nevroza in prenajedanje, ki
nazorno pokažejo, kako je hrana povezana s
čutenji.
Ker so motnje hranjenja vedno pogostejši
pojav v naši moderni družbi, je prav, da jih
prikažemo tudi s čutenjskega vidika. Pri anoreksijo nevrozi, za katero zbolevajo predvsem
mlada dekleta, je značilno, da oseba določenih
čutenj (svojih ali pa družinskih-maminih, očetovih) ne more sprejeti in zato ne jé. Tako s
hrano regulira nesprejemljiva, težka čutenja in
samo navidezno ohrani nadzor in moč nad
svojim telesom, kilogrami, čeprav ju v bistvu
izgublja (s kilogrami, izgubo menstruacije…).
Pri bulimiji nevrozi pa oseba zaužije nenormalno velike količine hrane, ki jo nato izbruha.
V čutenjskem smislu bi dejali, da lahko sprejme čutenja, ki pa jih v sebi ne more predelati in
jih zato evakuira; izbruha. S prenajedanjem;

Krhki flancati
(»TA
VAHKI«)
Tej flancati so poleg figara moje najljubše pe-

kot za vlečeno testo. Dobro ga pregnetemo,
tako da je ob prerezu gladko, brez luknjic. Tako
naj pokrito počiva pol ure. Zvaljamo ga za
nožev rob na debelo. Lahko ga zvaljamo tudi s
strojčkom za rezance. Testo narežemo na primerne pravokotnike, v njih zarežemo 2-3 lahko
tudi več zarez.
Olje primerno segrejemo in vanj polagamo
posamezne flancate, katerim med zareze zavihamo in prepletemo robove. Flancate zlato
svetlooker ocvremo. Rahlo jih ohladimo in
posipamo z mletim sladkorjem.
Želim Vam dober tek Katja Tabernik

civo. Recept pa mi je dala moja soseda Jurčkova Marinka. Včasih jih narediva tudi skupaj.
Prilegajo se za pustni čas in kadarkoli vmes.
Moko presejemo v skledo, naredimo jamico in
vanjo damo vse sestavine. Zamesimo precej
trdo testo, manj trdo kot za rezance in bolj trdo

Potrebujemo:
6 žlic sladke
stepene
smetane
5 kos
rumenjakov
6 kapljic ruma po želji
1 dcl belega
vina
1 ščep soli
25 dkg /cca/
bele moke
Olje za cvrtje
Sladkor v prahu
za posip
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ko oseba jé tako hitro, da izklopi živčne povezave med želodcem in možgani in tako izgubi
ves nadzor nad tem, koliko poje in kdaj je sita,
je izgubila tudi nadzor nad čutenji, ki so jo
preplavila in jih ne zna drugače obvladati. Tu
moramo poudariti, da gre ponavadi za zelo
težka in negativna čutenja (sram, gnus, krivda),
strese in travme (fizične, spolne zlorabe), ki se
odražajo na telesu, imajo pa korenine globoko
v človekovi notranjosti. Ne smemo pa zanemariti tudi sociokulturnih dejavnikov (zlasti pri
anoreksiji nevrozi in bulimiji nevrozi), kot so
vitko žensko telo, tako zelo pomembno in cenjeno v današnji družbi.
Kam po pomoč? Pri tako kompleksnih motnjah, kot so motnje hranjenja, je potreben cel
tim strokovnjakov, ki morajo delovati vzajemno: zdravniki, strokovnjaki za prehrano, psihiatri in terapevti.
Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Obvestilo o začetku
poslovanja
V zvezi s preselitvijo sedeža notarskega
mesta notarka Branka BRADEŠKO cenjene stranke obvešča, da je 11. 8. 2008
začela s poslovanjem v notarski pisarni
na naslovu Glavni trg 25, 1241 Kamnik
(1. nadstropje).
Delovni čas:
ponedeljek od 8.00 – 16.00
torek
od 8.00 – 16.00
sreda
od 8.00 – 17.00
četrtek
od 8.00 – 16.00
petek
od 8.00 – 14.00
ter po dogovoru
Telefon: 01 8319446
Fax:
01 8319447
Mobitel: 051 684 972
E-mail:
branka.bradesko.notarka@siol.net
branka.bradesko@poslovna.posta

Cicibanove urice
Tudi v letošnjem letu bomo v vrtcu Mehurčki organizirali CICIBANOVE URICE
za otroke, ki niso vključeni v vrtec. Namenjene so otrokom starim od 4 do 6 let. Prvič
se bomo srečali s starši in otroki v četrtek,
2. 10. 2008, ob 16. uri, v novem delu vrtca
– skupina Metuljčki.
Prijave in informacije dobite na telefonski številki 041 277 925, Jana
Lepo vabljeni!
Jana Dolenc
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Kako sem prvič plavala
Plavati se nisem naučila na izletih v bazene.
Takrat sem samo skakala po tleh in se nisem
niti najmanj trudila, da bi se naučila plavati.
Mislila sem, da plavanje ni koristno. »Pa saj
imam moj šlauf in rokavčke!« sem si vedno
znova govorila. Medtem ko so se moja mami,
ati in sestra mučili s plavanjem, sem jaz samo
sedela in čofotala po vodi.
A nekega dne mi je šlauf počil in zdelo se mi
je brez veze, da bi kupili novega. Dobila sem
rokavčke in se začela učiti plavati. Po krajšem
času sem plavala samo z enim rokavčkom.
Nekega dne sem na morju na otoku Murterju
plavala v globji vodi samo z enim rokavčkom.
Ati je bil le meter stran, ko se je zgodilo nekaj
nenavadnega. Zgodilo se je tako nepričakovano in nenadoma, a se še dobro spomnim. Rokavček mi je počil. Zavpila sem. Ati je začel
plavati proti meni, mami in Polona sta šli v
vodo, Blaž pa se je jokal. Cela reševalna akcija!
Jaz pa sem sama začela plavati proti obali. Ne
vem, kako mi je to uspelo.
Ko me je mami na koncu vprašala, kako mi
je uspelo, sem znala reči samo »plavat«. Za
nagrado sem dobila dve kepici sladoleda.
Neža Zupančič, 5.c

Faraonska renesansa
V sredo, 28. maja, smo si šli z učiteljico zgodovine, mojimi sošolci in nekaterimi učenci
naše šole ogledat razstavo Faraonska renesansa
v Ljubljano, v Cankarjev dom.
Ob 15. uri nas je čakal avtobus in odpeljali
smo se. V Ljubljani nas je odložil na Kongresnem trgu, od koder smo šli peš do hrama slovenske kulture. Tam so nas prijazno sprejeli,
nam razdelili vstopnice in dodelili vodičko.
Ustavili smo se ob velikem časovnem traku, ki je prikazoval vse pomembne kulturne
dosežke egipčanskega časa. Vodička nam je
razložila, da so večinoma vladali le moški,
najbolj znani med njimi so Ramzes, Keops,
Tutankamon, med njimi pa je bila tudi vladarica, Nefreteta.
Sledili so artefakti. To so stari zapisi nekdaj
živečih ljudstev. Vodička nam je pokazala tri.
Na prvem je bilo zapisano nekaj o njihovem
življenju in delu, na drugem o kulturi, tretji pa
je bil del artefakta, ki so ga našli v piramidi in
opisuje faraonovo življenje.
Nadaljevali smo z egipčansko kulturo. Stari
Egipčani so gradili piramide in sfinge ter izdelovali različne kipce s podobami vladarjev in
živali. Verjeli so v posmrtno življenje, zato so
krste krasili z zlatom in predvsem škrlatnimi
barvami.
Na koncu nam je vodička pokazala najzanimivejšo stvar, krsto, v katero so pred 5000
leti položili pokojnega, in sicer brez notra*njih organov, le s srcem. Krsta je bila živo
obarvana tako na zunanji kot tudi na notranji
strani.
To je bilo vse, kar smo izvedeli novega o

S ŠOLSKLIH KLOPI
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faraonih. Najboljša stvar ogleda je bila pa ta,
da je učiteljica vsakemu podelila eno petico.
Dan Levc, 8.a

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Vstala sem zjutraj ob 6. uri, ker sem morala
biti že ob 7. uri v šoli, kajti pisali smo test za
fiziko.
Deset minut čez osem smo imele avtobus s
postaje v Komendi. Po dolgotrajni vožnji, pri
kateri smo mislile, da se bo avtobus prelomil
na dva dela, smo končno prispele v Ljubljano.
Saj res, skoraj bi pozabila omeniti, kdo vse
smo šle: Špela, Eva, Nina, Živa, Urša, Tamara,
Tjaša in jaz.
V Ljubljani smo vse izgubljene končno našle
Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Pri
vhodu nas je čakal nekakšne vrste vodič, ki nas
je pospremil do našega izbranega oddelka.
Naša prva postaja je bila modno oblikovanje,
kjer smo se že ob gledanju dolgočasile, zato
smo šle malo pogledat na oddelek za fotografijo, kjer pa nam je bilo tako všeč, da smo tam
ostale. Najprej smo imele fotografiranje človeka, se pravi portret. Vsaka se je šla enkrat portretirat in vsaka je enkrat fotografirala. Nato je
sledilo fotografiranje v dvoje ali v troje. Na
koncu pa še ena gasilska fotka. Vse fotografije
smo dobili natisnjene. Nato smo odšle v temnico, kjer so nam pokazali najstarejši fotoaparat,
ki je izgledal kot škatla za piškote, le z luknjico
na sredini. V fotoaparat smo vstavili poseben
papir, kamor se bo prenesla fotografija. Odnesli
smo ga ven in postavili na določen kraj, kjer
smo ga pustili od 8 do 9 minut. Nato smo zaprli
luknjico in sliko odnesli razvit v temnico. Naše
fotografije smo pomakali iz ene kemikalije v
drugo in dobili smo lepo sliko.
Čakala nas je še zadnja postaja in to je bilo
fotografiranje takšnih slik, kakršne smo same
hotele. Na poseben papir smo oblikovale vzorec in ga postopoma osvetljevale. Nato smo ga
pomakale v kemikalije.
Po napornem dopoldnevu smo odšle nekaj
pojest in popit in se nato vrnile domov.
Eva Absec, 8.a

uide na koledar, takrat zagledam tisto številko,
ki sem jo čakala že toliko tednov. Končno 19.
december, dan ko grem na eno od svojih službenih potovanj v tujino. In danes grem v Egipt
pogledat, če naše podjetje lahko tam odpre
kakšno novo veleblagovnico. S svojo željo po
potovanjih se vedno z veseljem javljam na takšna potovanja, ker s tem spoznavam način
življenja v drugih okoljih. Zdaj pa je čas, da
spakiram, saj imam čez štiri ure že odhod z
letalom. Preiskati bom morala omare, da bom
našla svoje poletne obleke, saj je v Egiptu pozimi tako toplo, kot je pri nas poleti. V Egiptu
so mi najbolj všeč piramide. Upam, da bom
našla čas za kratek ogled. S seboj ne smem
pozabiti vzeti kopalk, menda je Rdeče morje
prečudovito. Oh, koliko je že ura. Hitro se
moram odpraviti, saj so ob tem času ponavadi
prometni zastoji.
Ravno pravi čas mi je uspelo priti, da sem se
lahko v miru prijavila in lepo počasi odpravila
proti letalu. Ko sem prispela v Egipt, sem si
poiskala zanimiv prevoz, ježo kamele. Napredovala sem sicer počasi, ampak zato sem toliko
bolj uživala, eno uro sem jezdila do mesta.
Tam sem seveda zamenjala prevoz in najela
avto z motorjem na sončne celice. Avtomobilov
na nafto in bencin sploh ni več; zakon prepoveduje njihovo uporabo, saj so že v preteklosti
povzročili preveč onesnaževanja in tudi sevanja. Ko opravim svoje službene dolžnosti, si za
večerjo privoščim nekaj zanimivih specialitet.
Bile so odlične. Pogled se mi ponovno ustavi
na uri v restavraciji. Čas bo, da se odpravim
proti hotelu, ki mi ga je rezerviralo podjetje.
Jutri bo treba zgodaj vstati, že zaradi časovne
razlike.
V Egiptu sem ostala 7 dni in vrnila sem se
vsa porjavela, čeprav se nisem sončila. Bilo je
razburljivo in nasploh imam v svoji službi
najrajši potovanja v tujino.
Tako, sedaj pa je konec. Upam, da bom res
takrat, ko odrastem, imela čas potovati v različne kraje. In upam, da me res čaka razburljivo
življenje!
Lucija Filipič, 9.a

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Čaka me razburljivo
življenje

Če hočeš zdravo živeti,
moraš zelenjavo in sadje rad imeti.

Vsaj tako upam! Zato, ker je to domišljijski
spis, bom dala svoji domišljiji prosto pot.
Predstavljajmo si, da sem se postarala za 20
let. To pomeni, da smo sedaj leta 2028…
…Budilka je zazvonila, nekaj trenutkov sem
se poskušala okleniti svojih sanj, a bilo je prepozno. Zvok najnovejšega hita me je dobesedno vrgel v realnost. Zamerljivo sem pogledala
budilko, da bi izvedela, koliko je ura. Ura je
bila pol šestih, čas, da vstanem in se pripravim
za službo. Vstajanje je pravi napor, ker se mora
človek ločiti od tople, mehke postelje, ki te kar
vabi, da bi v njej ostal cel dan. Ampak na žalost
tako ne gre. Treba je hoditi v službo. Pogled mi

Ne jej sladkarij,
temveč le zdrave jedi.
Jej zdravo,
saj to je dobro za prebavo.
Vsak dan par kilometrov preteci,
v hrib in breg,
tudi če zapade sneg.
Če hočemo zdravi ostati,
se moramo tudi igrati.
Jure Dolmovič, 5.d
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Ob pričetku šolskega leta
Stopamo v novo šolsko leto, upam, da polni
optimizma, pozitivnih misli in pripravljeni na
nove naloge in nove izzive. Letošnjo leto bo na
naši šoli pouk obiskovalo 495 otrok v dvaindvajsetih oddelkih, v letošnjem letu že vsi po
programu devetletne osnovne šole.
Iskreno verjamem, da se bomo vsi zaposleni
na šoli trudili, da bo tudi to leto za naše učence
uspešno in da se bodo varno in prijetno počutili
sleherni šolski dan.
Vsem šolarjem in staršem želim čim bolj
sproščen začetek šolskega leta.
Mira Rek, ravnateljica

ŠOLA V MOSTAH JE
VSAKO LETO STAREJŠA
IN LEPŠA
Osnovna šola Komenda Moste izvaja pouk na
dveh lokacijah, v Komendi in v Mostah.
Zgradba v Mostah šteje več kot pol stoletja, s
temeljito obnovo pa so mojstri prikrili dejansko
starost njenih zidov. V popolnoma prenovljenih
učilnicah bo letošnje šolsko leto potekal pouk
od prvega do petega razreda, skupaj 16 oddelkov, med njimi so trije oddelki prvošolcev. Od
prvega septembra sta v isti zgradbi tudi dva
oddelka vrtca Mehurčki.
Prijetno delovno okolje vpliva na dobro počutje učencev in vseh zaposlenih. Trudili se
bomo, da bomo pridobljeno ohranjali in vzdrževali. Ni pa to dovolj. Toplino in prijetno
počutje bomo še naprej gradili s privlačnimi
dejavnostmi, z medsebojnim sodelovanjem, s
prijaznimi odnosi.
Le tako bodo povrnjena sredstva, ki jih občina namenja šoli.
Bernarda Hozjan, vodja šole v Mostah

MOJE POČITNICE
Z mamo Božo in atom Stanetom sem šla na
dopust v Umag. Zelo smo se zabavali. Potem
sta prišla tudi moja mami in oči. Kasneje sem
šla na morje še z mamo Inge. Ko sem prišla
domov, smo z družino šli v kitajsko
restavracijo.
Tia Skok, 3. b
Bili smo na morju v Izoli. Plavala sem pod
vodo in skakala v vodo. Na morju sem tudi
praznovala god.
Ana Štebe, 3. b

čakali celih osem let. Iz majhnih prvošolčkov
smo zrasli v dekleta in fante.
Katja Ravnikar, 9. b

Med počitnicami sem imela rojstni dan. Bila
sem tudi na morju. Hodila sem na plavalni tečaj. Obiskovala sem oratorij. Šla sem tudi na
Šmarno goro.
Špela Plevel, 3. b
Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli na morje.
Ko sem bila doma, sem komaj čakala, da bo
šola. Med počitnicami sem se igrala in
ustvarjala.
Saša Matuš, 3. b

Najbolj se veselim, da se bom naučila veliko novega, še posebej pri mojih najljubših predmetih. Veselim se tudi likovnega
tabora, ekskurzije v Salzburg, športnih dni,
druženja s prijatelji med odmori in priprav na
valeto. Malo pa me je strah testov in
spraševanj.
Živa Škof, 9. a

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili v Franciji.
Tam smo bili z avtodomom.
Najslabše pa mi je bilo, ko je
pri stricu podrlo celo streho.
Urban Pibernik, 3. b

DEŽELA KNJIG
Oh, ta dežela je zares posebna.
Obstaja namreč le ponoči. In to
le takrat, ko prav iz vsake knjige na tem planetu poleti glavni
junak, ki nosi košček te dežele.
V vsaki knjigi je namreč skrit
njen delček. Vendar obstaja resen problem, ki onemogoča
deželo knjig. Ne, to ni onesnaževanje, temveč to, da če nekdo
bere knjige ponoči, knjižni junak ne more ponesti koščka
dežele in zato tisto noč ta dežela ne obstaja.
V tej deželi živi na tisoče živih knjig, ki hodijo v službo, v gostilno ali pa v antikvariat.
Imajo pa tudi kralja Leksikona 2 ter kraljico
1000 in ena noč. Najbolj jih ogrožajo molji
ter lesni črvi. Oboji neusmiljeno žrejo ta
zaklad, knjige namreč. Da pa se knjige vsaj
malo obvarujejo pred njimi, obstaja antiknjiževski prah. Pripravljajo ga tako: iz vsake tretje
mačje dlake skuhajo čaj ter ga posujejo po
knjigah. Tisto, kar ostane, je usodno za vse
molje in črve, zato ta prah imenujejo kar črvja
kuga.
Ana Jagodic, 9. a

NA PRAGU DEVETEGA
RAZREDA
Prestopili smo v zadnji razred osnovne šole.
Smo največji in najimenitnejši. Veseli smo, da
smo končno dočakali to čast, na katero smo
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Deveti razred. Nanj smo čakali celih dolgih
osem let. In zdaj je tu. Po eni strani mi je všeč,
saj je pred nami samo še eno leto, preden dokončno zapustimo osnovno šolo. Pa tudi valete
in vseh priprav nanjo se že veselim. Po drugi
strani pa mi to ni ravno všeč, saj je to zadnje
leto, ko bom mučne (včasih tudi zabavne) ure
preživela s prijatelji, ki jih poznam že od svojega sedmega leta, ko sem prvič stopila v
šolo.
Katja Skok, 9. b

Najbolj se veselim valete in s tem konca
osnovne šole. Seveda pa brez strahu ne gre.
Strah me je vpisa v srednjo šolo, saj nikoli ne
veš, v kakšno družbo boš zabredel. Zadnje leto
devetletke je velika prelomnica, zapustiš šolo
v domačem kraju, prijatelje, ki jih potem malokrat vidiš.
Lucija Koželj, 9. b
Veselim se tega, da bom zapustila osnovno
šolo in odšla v srednjo. Veselim se tudi pripravljanja nalog za predajo ključa, plesov in
valete.
Eva Lah, 9. b
V tem šolskem letu se najbolj veselim zaključka, ko nam bodo podelili spričevala in bomo
odšli na končni izlet. Še posebej pa se veselim
vpisa v srednjo šolo.
Martina Ovijač, 9. a
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Robert Baden
Powell – Bi-pi

Norost, ki deluje!

Rodil se je 22. februarja 1857, kot šesti sin in
osmi od desetih otrok mame Henriette Grace
ter očeta H. G. Baden Powella, anglikanskega
župnika. Nadeli so mi ime Robert Stephenson
Smyth. Po končanem šolanju so ga kot člana
13. huzarskega polka nastavili v Indiji. Tam je
tudi dobil nalogo - usposabljanje oglednikov.
Bi-pi kot učitelj ni z dolgimi pridigami usposabljal samega sebe, temveč je svoje varovance
navajal na to, da pri učenju dajejo prednost lastnim izkušnjam. Opisani sistem je kasneje, ko
je koval metodologijo skavtstva,
označil za learning by doing, kar
po slovensko pomeni učenje z delom. Zatem, ko je Bi-pi služboval
še v Afganistanu, Dalmaciji, na
Malti in mimogrede napredoval v
stotnika, so ga poklicli v Južno
Afriko. Tam je napisal svojo prvo
knjigo Aids to scouting, slovensko:
Napotki za ogledništvo. Knjiga, ki
je izšla v letu 1899, je doživela
nepričakovan uspeh. Istega leta je
vodil v južni Afriki obrambo mesta
Mafeking pred Buri. S 700 možmi
se je v večmesečnem obleganju
ubranil pred 9000 napadalci. Ko je
bil Bi-pi še obkoljen v Mafekingu,
so mladi v Angliji že kupovali
njegovo knjigo o izvidništvu. Ker
njegova knjiga v osnovi ni bila namenjena
mladin, je vsled uspeha napisal novo knjigo Scouting for boys, po slovensko »Skavtstvo za
fante«. Poleti 1907 je zbral 22 fantov iz različnih družbenih slojev in jih peljal na poskusno
taborjenje na otok Brownsea. Ta uspešen tabor
štejemo za začetek skavtskega gibanja. Vsepovsod po Angliji, so na osnovih Bi-pi-jeve
knjige začele nastajati skupinice skavtov. Delali so predlogih revije Skavt. Ob koncu leta
1908 se je v uradni skavtski seznam vpisalo že
60.000 fantov. Leta 1909 so se fantov, pridružila tudi dekleta - skavtinje. 30. oktobra 1912
pa se je Bi-pi poročil z Olave, ki je bila 32 let
mlajša in sta se spoznala na ladji, ki je potovala
proti Zahodni Indiji. Leta 1916 je Olave tudi
prevzela v roke angleške skavtinje in nazadnje
postala vrhovna načelnica skavtinj. Leta 1916
je tudi nastala veja volčičev (do takrat je bilo
skavtstvo namenjeno zgolj za vejo izvidnikov),
tri leta kasneje pa še veja popotnikov. Istega
leta je škotski zemljiški posestnik podaril
skavtom park Gillwell, kjer od takrat potekajo
izobraževanja skavtskih voditeljev. Leta 1920
so v Londonu pripravili prvi Jamboree - svetovno srečanje skavtov, ki se ga je udeležilo
8.000 skavtov iz 27. držav. Bi-pi je v javnosti
zadnjič nastopil na petem svetovnem jamboreeju, leta 1937 na Nizozemskem, pred 30.000
skavti. Osmega januarja 1941 je Bi-pi za vedno zatisnil oči, v raju visoke afriške savane
pod zavetjem gora Kenije.

Tako se je glasilo geslo Prvega slovenskega skavtskega jamboreeja,
oziroma poletnega tabora, ki ga je za
vse člane pripravilo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
3500 skavtov nas je skupaj taborilo
pri Podturjaku (občina Velike Lašče),
kjer smo skupaj živeli z naravo, preizkušali znanje preživetja na prostem in
se družili z vrstniki iz Slovenije in
zamejstva.

V soboto je s taborom začela srednja starostna skupina izvidnikov in vodnic, ki je preizkušala svoje orientacijske veščine, preizkušala
svojo kondicijo še v športnih igrah, odšli so
tudi na divjo pot preživetja. Najmlajši volčiči
in volkuljice pa so nekaj dni kasneje svoj del
tabora začeli v Osnovni šoli Dobrepolje, kjer
so se preobrazili v stare Slovane in tako spoznavali zgodovino Slovenije, obenem pa so se
lahko udeležili mnogo delavnic, preživeli zabavne večere z vrstniki iz vse Slovenije ter se
tuširali s pomočjo gasilski cevi. V petek, 25. 7.
2008, pa smo se izvidniki in vodnice ter volčiči
in volkuljice skupaj z najstarejšo skupino popotnikov in popotnic srečali na tabornem prostoru pri Podturjaku, kjer so
se nam pridružili še odrasli
skavti in nekdanji voditelji z
družinami. Skupni vikend je
potekal v duhu praznovanja
naših treh korenin – skavtstva,
slovenstva in katolištva. Petek
je bil namenjen prihodu, seznanjanju s pravili in redom v
taboru ter druženju po stegih
in seveda otvoritveni slovesnosti, kjer smo se skavti prvič
v zgodovini videli na enem
mestu v takšnem številu. V
soboto dopoldne pa je bila na
vrsti velika igra v kateri smo
premagali bipanebome, kot

enkraten zaključek igre pa smo vsi skupaj sestavili ogromno lilijo, ki je simbol skavtov.
Takrat se nam je pridružil tudi predsednik državnega zbora France Cukjati, ki je imel tudi
govor. Popoldne so sledile delavnice. Vsak
steg je pripravil dve, udeleženci pa so sami izbirali, kje in kaj bi radi delali. Tu pa nam je
začel nagajati tudi dež, saj smo lahko izpeljali
le en krog delavnic, nato pa smo čakali, da nevihta mine, a se je izkazalo, da bo trajala pozno
v noč… Taborni prostor se je začel spreminjati
v blatno močvirje, a nas to ni zmotilo.
Tako smo nekateri preživeli večer z
lopato v roki, saj je voda že ogrožala
naše šotore, drugi pa na zabavnem
večeru, kjer se je pelo in plesalo kljub
dežju. V nedeljo smo se zbudili v deževno jutro, a je oblake kmalu zamenjalo sonce, tako da smo lahko začeli
pospravljati šotore in taborni prostor.
Po kosilu je bila na vrsti zaključna
sveta maša, ki jo je vodil škof Stres.
Udeležili so se je tudi naši starši, ki so,
kar z malce strahu, med vsemi blatnimi skavti iskali svoje otroke. A se je
izkazalo, da je strah odveč, saj smo
bili prav vsi nasmejani in zadovoljni,
čeprav smo se spraševali, če bodo čevlji, ki so se skrivali nekje pod plastmi
blata, sploh še kdaj uporabni. S sveto
mašo smo svoj tabor zaključili izvidniki in
vodnice ter volčiči in volkuljice, za popotnike
in popotnice pa je sledil še potovalni del tabora.
Po potovalnih skupnostih, kjer so bili združeni
še z nekaterimi drugimi skupinami iz drugih
koncev Slovenije, so se podali odkrivati skrite
in manj skrite kotičke naše lepe dežele. Doživeli so mnogo lepega, ostala pa so tudi trdna
prijateljstva, ki so se stkala med njimi. 1. avgusta so se vrnili na taborni prostor, kjer so skupaj
preživeli še zaključni vikend. S tem se je Jamboree res končal, ostalo pa je mnogo novih
prijateljstev, nepozabnih spominov in pa norost, ki ne bo nehala delovati!
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Slavje Ravnikarja na
domači dirki
Četrta dirka sezone v Tunjicah je prinesla prvo
letošnjo zmago katerega od komendskih tekmovalcev. Ves vikend sta blestela Kern in
Ravnikar, na koncu je bil srečnejši slednji,
medtem ko se Kernu in ostalim trem našim
tekmovalcem ni izšlo povsem po načrtih.
Marku Ravnikarju je v finalni vožnji uspel
izvrsten štart, ki ga je takoj popeljal v vodstvo,
tega pa s suvereno vožnjo do konca ni več izpustil iz rok. Drugo mesto je osvojil Tomaž Burja,
na tretje pa se je prebil Matija Rakovec. Bojan
Osredkar je bil na koncu peti, mesto za njim pa
je s težavami v finalni vožnji končal Igor Kern.
Marcel Grgič je z okvaro svojega buggyja
končal na osmem mestu, medtem ko je Janez
Zgonec po ponovni okvari motorja z dirko zaključil že po treningih in tako ni osvojil novih
točk. Ravnikar je imel tokrat v ekipi tudi Čeha
Radima Osičko, od katerega je kupil dirkalnik.
Stanje v skupnem seštevku je pred zadnjo
dirko zelo izenačeno. Najboljšo četverico loči
le 14 točk, kar pomeni, da če kdorkoli od njih
zmaga na Planini nad Horjulom, s tem že postane državni prvak. Na vrhu lestvice se nahaja
večkratni državni prvak Rakovec, ki je zbral
155 točk. Le tri točke manj ima Ravnikar, ki sta
mu tesno za petami Petrič (145 točk) in Sušnik
(141). Grgič je trenutno šesti (110), Kern osmi
(103), Osredkar 9. (80), Zgonec pa je po smoli
v Tunjicah padel na enajsto mesto (69 točk).
Srečo Zupančič

Zahvala
Ob julijskem vetrolomu se zahvaljujem za
hiter odziv in pomoč Tesarstvu Štebe Igor,
Krovstvu Peterlin-Grošelj, PGD Moste,
Občini Komenda, Ministrstvu za okolje in
prostor, Žargi Juretu, Klemenčič Dušanu in
svojima bratoma.
Globočnik Rajko, Suhadole

Kostanjev
piknik
Turistično društvo Komenda je imelo lani
Kostanjev piknik pri Lončarjevi brunarici,
letos pa ga bodo skupaj s planinci pripravili
pri planinskem domu. Oba predsednika, Vid
Koritnik (TD) in Zoran Sodnik (PD), sta napovedala, da bo piknik 18. oktobra od 14. ure
naprej. Sicer pa bo piknik le ena od letošnjih
aktivnosti Turističnega društva. Organizirali
so že očiščevalno akcijo, gregorčke, pustovanje, podelitev priznanj Čebela in osat, sodelovali pri občinskem prazniku, pri srečanju
Stari traktor. 4. oktobra pripravljajo izlet v
Sežano, Tomaj, Kobjoglavo, stekle so že priprave na gregorčke 2009, pred novim letom
pa bo novoletna jelka pred občino v Komen-
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Prešlo poletje je – jesen prihaja
Kakor hitro se obrne letni čas, postaja varnostna
problematika in delo vseh, ki skrbijo za red in
varnost, posebej izpostavljena. Ni še tako dolgo
tega, kar smo opozarjali na varnost domov v
času dopustov, še posebej na varnost v cestnem
prometu v času, ko smo vsi hiteli »na boljše«
iskat počitka. Karkoli se nam je zgodilo v času
dopustov in počitnic,je za nami.
Začelo se je metereološko obdobje jeseni. Z
njo prihaja na plano nova problematika varnosti v cestnem prometu. Dnevi so krajši, pa se
vprašajmo, če smo nabavili odsevne obeske
(kresničke) za čase slabše vidljivosti? Lahko
nam rešijo življenje ali prihranijo lažje poškodbe zaradi »nevidnosti«. Zopet prihaja v
modo rek:«Bodi pre-viden!«
Pouk se je pričel. Zaradi tega Policija v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
Združenjem šoferjev in avtomehanikov, AMD,
tudi z gasilci in upokojenci ob sodelovanju
zavarovalnic izvaja prometno-preventivno akcijo za varstvo otrok na poti v šolo in iz šole.
Akcija je potekala od 1. do 12. septembra, nadaljevala pa se ob nekoliko zmanjšani intenzivnosti še nekaj časa.
Komandir Pp Kamnik Franc Marolt opozarja voznike na prisotnost otrok na cesti in v
zvezi s tem na previdnost na nevarnejših odsekih šolskih poti, predvsem pa na omejitve hitrosti vožnje v bližini šol oziroma mest, kjer
otroci prečkajo vozišče ali hodijo ob cesti.
Staršem priporoča varnostno vzgojo za promet
in poudarja, da so starši s svojim ravnanjem
najboljši »učni pripomoček« in zgled ravnanja
v prometu. Varnostni pasovi? Obvezni so – če
že zanemarjamo zakonski predpis, ne zanemarimo varnosti lastnega otroka. V svojem razmišljanju o varnosti ob pričetku šole želi predvsem prvošolčkom srečno in varno pot v šolo,
posebej pa opozarja voznike na previdnost in
strpnost v prometu. Zahvaljujejo se vsem sodelujočim v teh akcijah.
di. Turistično društvo pa ima v športni dvorani ob torkih od 21.30 do 23. ure tudi odbojko
in badminton.
– A. Ž.

Koritnik in Sodnik: Kostanjev piknik bo 18.
oktobra pri planinskem domu

Pomočnik komandirja Pp, zadolžen za prometno varnost, opozarja, da bodo policisti ves
čas akcije dosledno ukrepali zoper kršitelje
predpisov. To velja tudi za čas, ko preneha
preventivna akcija in se prične redno delo policije na področju prometne varnosti.
Ker se nezadržno bliža mesec oktober in z
njim tudi uveljavitev predpisa o obvezni uporabi zimskih pnevmatik ali drugih, z zakonom
predpisanih, sredstev za varno zimsko vožnjo,
menim, da ni odveč, da pravočasno opozorim
tudi na ta, hitro se bližajoči čas.
Mesec julij je bil, če izvzamemo silovito
neurje, ki je 13. julija divjalo na območju Kamnika in okolice in ob katerem so imeli tudi
policisti obilo dela razmeroma miren. Neprecenljivo pomoč so nudili gasilci in civilna zaščita, vredno je omeniti tudi sosedsko pomoč
in solidarnost z vsemi prizadetimi.
Drnovo v naši občini postaja kar nekako leglo nelegalne trgovine s prepovedano
drogo(konoljo), ki so jo policisti tam zasegli
18. julija. Opravljena je analiza zasežene snovi.
Da postaja droga problem na območju Pp Kamnik, potrjuje tudi dejstvo, da je bil samo tri
dni pozneje opravljen zaseg enake prepovedane snovi tudi v Stranjah in 23. julija v mestnem
jedru Kamnika.
Policija je bila 24. junija obveščena o razgrajanju v hiši v Suhadolah, kjer je pijani občan
vpil in razbijal. Kršil je javni red in mir. Tudi
po prihodu policije je ostal »hiperaktiven«. Ni
se umiril. Policija je uporabila prisilna sredstva
in ga odpeljala »hladit« v ustrezne prostore.
Morda ga bo v bodoče umiril izdani plačilni
nalog.
Zaenkrat še neznani storilec je v noči 2. avgusta verjetno močno pogrešal glasbo, pa si je
omislil vlom v osebni avto VW Polo v Komendi. Prisvojil si je avtoradio in s tem povzročil
škodo v višini 200 EUR. Upajmo, da se svojega
dela ne bo predolgo veselil, saj pristojni zbirajo
potrebna obvestila za prijavo na ustrezni organ
sodstva. Petega avgusta je v naselju Gmajnica
prišlo do samovžiga manjše količine sena. Hitro so posredovali gasilci PGD Komenda in
Moste. V sredo, 6. avgusta, so si neznanci privoščili obisk v Industrijski coni na Potoku.
Obiskali so kar štiri podjetja in odtujili trezorje.
Materialna škoda – 10.000 EUR. Vprašanje
oškodovancem: kaj pa varnostniki? Če že ne v
vsakem podjetju, pa vsaj na celotnem območju.
Za varnost in za strah bodočim »junakom«!
Čas počitnic je za veliko večino mladih čas, ko
pozabijo na šolske skrbi. Ali pa tudi ne. Ne
verjamem, da so bili desetega avgusta na
»nočnem delu« odrasli! Te noči so namreč doslej še neznani storilci vzeli »v obdelavo«
objekt osnovne šole v Mostah. Poškodovali so
dve okenski polici in otroško gugalnico. Priporočilo: če že »afne guncajo«, naj to počnejo
doma. Pa tudi staršem bi priporočil, da se pozanimajo, kaj počenjajo njihovi nadobudneži v
nočnem času.

Aplenca
V avgustu so policisti izvedli več poostrenih
nadzorov alkoholiziranosti in hitrosti vožnje v
naseljih in izven njih. Od 18. 8. do 24. 8. pa je
potekala vseevropska akcija poostrene kontrole
hitrosti na mestih, kjer se dogaja največ prometnih nesreč,in v bližini šol. Morda o rezultatih vseh akcij v prihodnji številki. Upajmo, da
na območju naše občine s strani naših občanov
ni bil zabeležen kakšen večji greh.
Lepe želje vsem prvošolčkom na njihovem
skoku na novo stopničko življenja in iskreno
željo vsem voznikom na njihovih vsakodnevnih poteh. Nepridipravom pa to, kar jim po
zakonu gre!
Tone Ogorevc

Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana

OBVESTILA
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• Dobrepolje: od 21. 10. 2008 do 23. 10.
2008 (vsak dan od 14.30 do 19.30)
7. Jesenski rok za prijavo kandidatov v postopek za pridobitev certifikata za posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije je
22.september 2008. Kandidati naj vloge do
takrat pošljejo na KGZS, Celovška 135,
1000 Ljubljana.
K vlogi poleg portfolije, ki vsebuje dokazila in življenjepis je potrebno priložiti
obrazec Prijava v postopek za preverjanje
nacionalne poklicne kvalifikacije in Zapisnik
o poteku svetovanja.
Sprejemamo prijave za certifikatno izobraževanje na področju Turizem na kmetiji,
predelava mleka, sadja, mesa…peka na tradicionalen način. Prijave sprejemamo KSS
Kamnik: 8397769, 8317533.
KGZS – Zavod Ljubljana,
Izpostava KSS Kamnik - Komenda

Odšli so ...
Umrli so od 24. junija dalje:
MARIJA SPRUK, Glavarjeva cesta 32, rojena
31.8.1929, umrla 30. 6. 2008
JELKA KLEMEN, Moste 117, rojena 5.4.1947,
umrla 16.7.2008
IVANA ŠUBELJ, Križ 26, rojena 25.6.1927,
umrla 9.8.2008
VLADIMIR KOHEK, Komenda, Čebuljeva
ulica 12, rojen 22.10.1945, umrl 22.8.2008
ANGELA JUHANT, Mlaka
17.10.1924, umrla 6.9.2008

Ko po{le so ti mo~i,
zaprla trudne si o~i.
ln ~eprav pokojno spi{,
z nami {e `ivi{.

OBVESTILA
1. Dan koruze v Jablah bo 17. 9. 2008 ob 10.uri
(SKOP/KOP delavnica za leto 2009)
2. Javni razpis za dodeljevanje proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v občini Komenda v letu 2008
je odprt še do 30. 10. 2008. Upravičeni ste
do pomoči pri urejanju kmetijskih zemljišč
in pašnikov, do pomoči pri plačilu zavarovalnih premij in za pomoč pri posodabljanju
kmetijskih gospodarstev (več na www.komenda.si)
3. Kmetijsko – podjetniški sejem v Komendi
od 10. do 12. oktobra 2008 (v petek 10. 10.
2008 bo v okviru sejma tudi predavanje
SKOP/KOP za leto 2009, tema bo
KROMPIR).
4. Začetni tečaj ekološkega kmetijstva bo 19.
in 20. novembra 2008 v Dobrunjah. Prijavite
se lahko na izpostavi KSS.
5. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2009 določa, da morajo
nosilci kmetijskih gospodarstev spremembe
podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi
za leto 2009 vpisati v RKG najkasneje do
27.02.2008 (npr.: spremembe meja, površine, vrste dejanske rabe GERK-a ali podatkov
o posameznem nasadu)
6. Tečaji o fitofarmacevtskih sredstvih bodo že
v septembru in oktobru 2008, cena tečaja je
69 EUR (z literaturo). Prijave na lokalni izpostavi KSS.
Lokacije in termini tečajev FFS:
• Dobrunje: od 8. 9. 2008 do 10. 9. 2008
(vsak dan od 9.00 do 14.00 ure)
• Zagorje: od 23. 9.2008 do 25. 9.2008
(vsak dan od 15.00 do 20.00 ure)
• Ribnica: od 7.10. 2008 do 9. 10. 2008
(vsak dan od 9.00 do 14.00 ure)

Zahvala
Letos naravne nesreče resnično ne počivajo.
V juliju so s hudim neurjem prizadele vaščane Gozda, med njimi tudi našo domačijo.
Trenutkov groze in žalosti se ne da opisati,
vendar smo prav hitro začutili tudi veselje,
saj smo bili deležni vsestranske pomoči.
Ogromno ljudi je prišlo od vsepovsod, nam
pomagalo finančno in fizično, v veliko
oporo pa nam je bila vsaka tolažilna
beseda.
Vsem se iskreno zahvaljujemo, predvsem
gasilcem iz različnih občin za takojšnjo
pomoč, sodelavcem, folkloristom, Karitasu,
kmetom in obrtnikom iz Občine Komenda,
prijateljem in znancem.
Posebno zahvalo pa izrekamo podjetju
Menina za izdatno finančno pomoč in izredno solidarnost.
Obenem se zahvaljujemo vsem obrtnikom in delavcem, ki so svoj delavnik prilagodili našim potrebam in zelo hitro opravili
najnujnejša dela pri hiši in hlevu.

rojena

LJUDMILA CAR, zadnje leto živela in umrla
na Bregu 14 C, rojena 27.8.1920, umrla
3.7.2008, pokopana v Ribnici

Izpostava Kamnik
Trg talcev 1, 1240 Kamnik
Tel.: 01/8317533, 01/8397769
GSM: 041310172
Email- kss.kamnik@lj.kgzs.si
ek za kmetijsko svetovanje
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ZAHVALA
V 82. letu se je za vedno poslovila na{a
draga sestra in teta

IVANA [UBELJ
s Kri`a
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izre~ena so`alja, darovane sve~e in
cvetje.
Iskrena hvala tudi g. `upniku Zdravku
@agarju, gospodu Jeri~u, pevcem, trobenta~u, osebju Doma po~itka v Meng{u in
Dru{tvu upokojencev Komenda.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Lado Osolnik in starši

Vsi njeni

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila
občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik
(TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir
Kremžar, Sabina Küzmič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik,... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada: 1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa
gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Oglase, zahvale oddajte na disketi
Leto 17, številka 10 bo izšla
v tajništvu na občini ali pošljite po
Aplenca na spletu:
30. oktobra 2008
e-pošti na naslov:
www.komenda.si
Gradivo za objavo oddajte
urednistvo.gok@komenda.si
do 13. oktobra 2008
Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Kaj dobiš, če združiš enega Očeta, 207 otrok in 41 mladih, veliko smeha, ustvarjalnosti, športa, malic, zagnanosti, nekaj
solzic, veliko švica in velik bel šotor? Oratorij v Komendi!

Odpri oči!!!

Le kaj bo danes povedal Pavel?
Ko se bo šola že začela in ko bodo počitnice za
otroke le še lepi spomini, se bo tu in tam našel
kakšen otrok, ki bo med pisanjem naloge ali pa
med telovadbo zapel: »Odpri oči, ozri se v nebo, naj sonce te vodi, podaj mi roko! Nam ta
svet lepši se zdi, zato še ti odpri oči!«

Animatorji smo začeli že v
začetku januarja. Pozdravili
smo »tanove«, pisali elektronsko pošto, iskali sponzorje, se
učili pesmice, igro, pripravljali kateheze, popoldanske velike igre in razmišljali, kaj
bomo letos ustvarjali v delavnicah. Potem pa pridno zbirali
material, ideje in seveda otroke. Rekordno število prijav
nam je na žalost
preprečilo, da bi
sprejeli vse, ki so
se želeli udeležiti
oratorija, zato smo
sprejeli le tiste, ki
so se držali datuma. Tri dni pred
začetkom smo pripravljali prostore,
risali plakate, izdelovali kostume in
izpopolnjevali program.
Nato pa kot strela z jasnega –
cerkveno dvorišče je bilo kar naenkrat čudovito pisano in hrup je
naznanjal začetek
težko pričakovane- Pisan izlet
ga tedna.

In kaj smo
počeli?

Danes bojo za malico sveže ribe.
In prav kmalu bo z njim zapelo nekaj sošolcev in prijateljev in spomnili se bodo na šest
nepozabnih dni, ki so jih skupaj preživeli na
oratoriju.

Vodne…khm, khm… blatne igre
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še od vodnih iger. No, starejši pa tudi zelo
blatni – če nam ne bi na pomoč priskočili gasilci, številne mame ne bi prepoznale svojih
otrok. Še dobro, da smo jih malo umili… Tudi
animatorji smo bili blatni, bolj ali manj po zaslugi razposajenih otrok. V sredo so nas delavnice spet navdušile, učili smo se uganke in
gradili vsak svoj stolp iz plastenk. Pa smo na
koncu ugotovili, da je ena skupina naredila
najvišjega, druga najlepšega, tretja najbolj stabilnega in tako naprej. Pa smo vsi zmagali.

Zdaj smo bili že čisto domači, zato smo se v
četrtek podali na izlet. Izpred cerkve v Suhadolah smo se mimo mlinčkov po gozdu prebijali proti kapelici svete Lucije v Topolah.
Predšolski so ubrali lažjo pot, ostali otroci pa
so plezali preko podrtih debel, grizli kolena v
hrib, se izogibali nadležnim komarjem, vmes

V nedeljo smo izbrali delavnice, pozdravili stare in si
poskušali zapomniti imena
vseh novih prijateljev. Naučili smo
se našo himno, se
šli kako igrico,
starejši otroci pa
so še radovedno
preverili, če je letos kaj drugače. V
ponedeljek pa je sledil že čisto pravi
oratorijanski dan. Zjutraj smo šli po
dvigu zastave vsi skupaj v našo hišo
molitve pozdravit Gospoda, nato pa
smo vsak dan
spremljali zanimivo igrico. O kom
pa?
»Zgodba je goMoj zmaj bo pa moder
vorila o Savlu, ki
se je spreobrnil v
pa so našli čas še za premagovanje vseh nalog,
Pavla in skupaj s prijateljem ki so jih dobili na točkah. Tako smo si vsi priBarnabo oznanjeval vero in služili lepe majice in tudi malico. Iz Topol smo
postal največji oznanjevalec se po športnih igrah in lepi sveti maši, ki jo je
Jezusa. Na koncu sta tudi na- kar v naravi daroval novomašnik Aleš, odprapisala pismo Korinčanom.« vili domov. Animatorji smo mislili, da bodo
(Amadeja Peršin, 11 let)
otroci utrujeni, a so nam v petek dokazali, da
Prvi dan je bilo med naj- imajo še veliko energije. Seveda, animator na
mlajšimi še nekaj solzic, am- oratoriju poleg enega »šihta« prebije vsaj še tri
pak v torek smo bili mokri le ure, otroci pa so ugotovili, da smo že zelooo

Aplenca
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Dolg čas

A veste, da je naša skupina najboljša?
stari in zato nam že skoraj škripljejo kosti. Ja,
seveda nam škripljejo, ko pa vsak animator
ponavadi dva otroka drži za roko, enega v naročju, pa komu še vedno uspe, da se mu obesi
okoli vratu… Kot bi mignil je bil tu petek. Spet
je bil navaden oratorijanski dan – izdelovali
smo obešalnike, zmaje, stojala za zgoščenke,
obeske za ključe, panje in čebelice, naprstne
lutke, vitraž, blazinice s kraguljčki, čarobne
lesene igrače in čisto prave inštrumente. Nekateri smo se razmigali v športni delavnici, drugi
so z odprtimi usti opazovali kemične poskuse,
tretji pa so se zamaskirali kot vojaki in si v
gozdu zgradili bivak. Otroci so bili kar malo
žalostni, saj so vedeli, da prihaja sobota in s
tem konec oratorija. Povabili smo starše, da se
nam pridružijo in pogledajo, kaj smo cel teden
delali. Predšolski pa so seveda morali pokazati:
»To je pa moja animatorka. Ona je najbolj prijazna!« S sveto mašo smo se zahvalili še Očetu,
ki nas je vodil in varoval, nato pa pobrali svoje
lepe izdelke in se podali novim dogodivščinam
naproti. Da je oratorij uspel, se moramo zahvaliti »taglavnim« Tamari, Martinu in Primožu,
pa tudi velikodušnim sponzorjem in pridnim
gospodinjam, ki so cel teden neutrudno pekle,
da smo animatorji imeli energijo za dohajanje
neutrudnih otrok. Če pa vas zanima še kaj, si le
oglejte http://moj.oratorij.net/komenda/.

Tista popoldanska igra, ko smo po mestu
Damask iskali Pavla, da nam je dal listke, mi
pa smo jih morali pretihotapiti mimo stražarjev. (Tadeja Hlade, 9 let)
Najboljši je bil izlet pa likovne delavnice.
(Katja Ravnikar, 14 let)
Animatorji pa bi vsi v en glas dejali, da je
najlepše, ko na oratoriju vidiš otroke, ki so
srečni.

Kar se Pavelček nauči,
to Pavel zna
Oratorij pa ni bil le zabava. Ne boste verjeli,
o čem vse smo se pogovarjali in kaj smo se
naučili. Zdaj vemo, kako pomembno je, da v
šoli ne sedimo na ušesih, ampak se vedno in
povsod učimo novih stvari, zavedamo se, da je
vsak izmed nas majhen čudež, da nas drugačnost bogati, ponosni smo da smo kristjani in
tudi čez leto se bomo trudili za lepši svet.
Kajne, otroci?
Ko bo bel šotor že zdavnaj pospravljen, ko
bomo gledali le še fotografije in izdelke v
otroških sobah ali ko bomo nosili živorumene
majice, se bomo spet spomnili vseh novih prijateljev, stvari, ki smo se jih naučili in lepih
trenutkov. In komaj bomo čakali na drugo
leto…
Katarina Pavlinič

In kaj je bilo najboljše?
Vsi v en glas so otroci teden po oratoriju rekli: »Vodne igre!« Potem pa so malo
premislili…
Pa še popoldanske igre, pa animatorji! (Lara
Korbar, 9 let)
Ne, nogomet v športni delavnici pa ko smo
se po blatu metali! (Gal, 7 let in Andraž Žinič,
8 let)
Ko smo šli na delavnice in smo delali panje
in čebelice. (Tjaša Korbar, 6 let)
Matevž, ko je igral v igrici in je imel čisto
pravo sabljo. (Janez Marinko, 7 let)

Animatorji – otroci za vedno.

Zadnje dni sem pošteno žalostna. Verjetno so k
temu pripomogle tudi Olimpijske igre. Ugotavljam, da je v naši občini nekaj hudo narobe.
Čez celo šolsko leto otroci obiskujejo razne
delavnice, se udeležujejo raznih krožkov, hodijo na treninge, prosti čas preživljajo v Mladinskem centru, pri gasilcih in še kje.
Potem pa pridejo počitnice. Naši zdravi
otroci se udeležijo kakšnega tabora (če starši
cenovno zmorejo), malce obiščejo stare starše
(če jih imajo), preživijo počitnice na morju s
starši, po zaslugi skavtov se en teden lahko
udeležijo oratorija (ki je bil premajhen za vse).
Toda naši pubertetniki ne hodijo več na počitnice k starim staršem, ne na oratorij, še na
morje jih komaj spravimo. Torej, kaj delajo
najlepši čas pouka. Nič ali skoraj nič. In manj
ko delajo, manj se jim ljubi.
No pa poglejmo, kaj bi lahko počeli. Zadnjič
sem se sprehodila čez Mengeški športni park.
Dve igrišči za odbojko, igrišče za košarko s 6
koši, 5 igrišč za tenis, dve nogometni igrišči,
igrišče za balinanje, proga za skejtarje, otroška
igrala, okoli športnega parka pa lepo urejene
klopi za počivanje. Na poti na Gobavico se
skriva še trim steza.
Pa se vrnimo nazaj v Komendo. Rekreativno
nogometa ne morete igrati, ker ni igrišča. Igrišče je le za tiste, ki trenirajo. Odbojko na mivki
smo do lanskega leta lahko igrali na Podborštu,
vendar smo polovico časa porabili za to, da
smo iz grmovja reševali žogo. Pa so se vseeno
na Podborštu celo poletje zbirali mladi in igrali
odbojko. Sedaj tudi tega ni več. Eno igrišče
ima še ŠD Piskrčki na Mlaki. Z veliko truda in
prostovoljnega dela so člani društva naredili
igrišče, vendar za pravo mivko nimajo denarja.
Prav tako ni denarja, da bi postavili zaščitno
ograjo. In ker so jim ukradli že dve mreži,
imajo sedaj mrežo zaklenjeno, torej ni mogoče,
da bi si zaželel odbojke in šel igrat. Trenutno
čez poletje lahko igrajo košarko za šolo v Komendi, v Mostah in na Križu. Meni je čisto jasno, zakaj ne počnejo nič. In jeseni se vrnejo v
šolske klopi in telovadnico, ki je seveda celo
poletje zaprta, brez kondicije in energije. Seveda obstaja še individualna rekreacija, na primer
kolesarjenje (ki je po naših cestah precej nevarno), rolanje (razen na parkirišču za šolo) še
bolj nevarno. Najbližji bazen je v Kamniku ali
v Domžalah, vendar do tja potrebuješ prevoz.
In potem se čudimo vandalizmu.
Ker smo ena najhitreje razvijajočih se občin,
ne razumem, da športna igrišča podiramo, namesto da bi jih gradili. Kako naj v občini pričakujemo športne dosežke mladih, ne damo pa
jim možnosti za športne aktivnosti. Če bi takoj,
danes, začeli graditi igrišča, bi bili za nekaj
generacij že prepozni.
Rekreacija je ena najpomembnejših sestavin
zdravega življenja. Še naprej bom optimistično
sanjala o športnem parku. Na žalost.
Mihaela Poglajen
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Nevarni odpadki iz gospodinjstev!
Kaj so nevarni odpadki iz
gospodinjstev?
V vsakdanjem življenju nas spremljajo najrazličnejše snovi, za katere sploh ne pomislimo,
da vsebujejo nevarne sestavine. Sredstva, pripomočki ali snovi, ki jih uporabljamo vsak
dan, lahko po uporabi postanejo nevaren odpadek. Z namenom zmanjševanja onesnaževanja
okolja je zato potrebno tovrstne odpadke zbirati ločeno. Nevarni odpadki so vse snovi, ki
imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označevanje izdelkov ali snovi z znaki nevarnosti na
ovojni embalaži je zakonsko predpisano, tako
da se o izdelku lahko še pred nakupom prepričamo, ali vsebuje nevarne snovi.

Kaj sodi med nevarne
odpadke iz gospodinjstev?
Nevarni odpadki v gospodinjstvih nastajajo
pri vsakdanjih opravilih v našem domu. Najbolj tipične vrste odpadkov so:
- barve: in barvam sorodne snovi, premazi,
lepila, črnila, kartuše, tonerji…
- čistila: organska topila, jedka
čistila, odstra-njevalci…
- zdravila: tablete, sirupi, mazila,
preparati, kapsule…
- motorna olja: mazalna, hidravlična, zavor-na…
- kemikalije: kisline, baze,
fotokemikalije…
- pesticidi: herbicidi, fungicidi,
insekticidi,
sredstva
proti
zajedavcem…
- kozmetika: laki, barve za lase,
spreji, odstranjevalci laka…
- baterije: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd…
- akumulatorji: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov…
- odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi: plastična, kovinska, lesena,
steklena.
- fluorescentne snovi: varčne žarnice, žarnice…
- sprayi: prazne in polne tlačne posode…

Kako prepoznamo
nevaren odpadek?
Osnovna opredelitev nevarnih odpadkov je,
da je odpadek nevaren, če ima eno ali več nevarnih lastnosti. Spodaj so predstavljeni znaki
za nevarnost, ki označujejo nevarne snovi. Pri
tem je treba upoštevati dejstvo, da se eksplo-

zivnih snovi ne zbira med nevarnimi odpadki
iz gospodinjstev.
Vsak izdelek, ki ima eno ali več tovrstnih
oznak na embalaži, je potrebno po uporabi
upoštevati kot nevaren odpadek in ga kot takega tudi oddati v uničenje ali predelavo. Zato je
potrebno biti že pri nakupu ali uporabi izdelka
pozoren na znake za nevarnost. Kljub temu pa
veliko neuporabnih snovi v našem domu predstavlja nevaren odpadek in ne vsebuje teh
znakov, bodisi zaradi starosti izdelkov ali pa
menjave embalaže.

Kako hranimo in
oddajamo odpadke
v predelavo?
Pri pravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju nevarnih odpadkov, je nevarnost za
ljudi in okolje neznatna. V nasprotnem primeru
pa je lahko oboje ogroženo. Zato je pomembno, kako hranimo in oddajamo odpadke v nadaljnje ravnanje. Odlaganje nevarnih odpadkov

med običajne komunalne odpadke lahko ogrozi
tudi zdravje delavcev na smetarskem vozilu, v
vsakem primeru pa odpadki neprimerno končajo na odlagališču nenevarnih odpadkov.
Odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi
prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto.
Pomembno je, da se odpadki med seboj ne
mešajo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Doma jih hranimo
tako, da niso dostopni otrokom in domačim
živalim. Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršenkoli drugačen
način, kot le v organiziranih akcijah.

Kje lahko oddamo nevarne
odpadke iz gospodinjstev?
Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana bo v sodelovanju s podjetjem Kemis d.o.o. v soboto
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v občini Komenda izvedlo
vsakoletno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Zbiranje bo potekalo po terenu s premično
zbiralnico (kamionom), ki ustreza zahtevam za
prevoz nevarnih snovi, odpadke pa bo sprejemalo usposobljeno osebje podjetja Kemis, ki
ima dovoljenje za zbiranje tovrstnih odpadkov.

27. septembra

Razpored zbiranja:
OBČINA
KOMENDA
sobota 27.
september
2008

Ura

Zbirno mesto

8.00-10.00

Križ-Gasilski dom

10.15-12.15

Komenda-Kmetijska zadruga

12.30-14.30

Moste-bivša
Mlekarna

Kaj se zgodi z nevarnimi
odpadki, ko jih oddamo na
kraju zbiranja?
Odpadki, pripeljani na zbirno mesto, se na
kraju zbiranja razvrščajo in ustrezno
uskladiščijo za prevoz na predelovalni
center podjetja, ki zbira tovrstne odpadke. Za različne vrste odpadkov se
uporablja različne načine odstranjevanja ali predelave. Najprej se odpadke,
v kolikor je možno, poizkuša snovno
predelati (reciklirati) in tako ponovno
uporabiti. Sicer pa se odpadke odstranjuje po postopku izrabe energijske
vrednosti (npr. kot sekundarno gorivo
v cementarnah), sežiga v sežigalnicah
(z ali brez izrabe energijske vrednosti)
ali fizikalno kemično obdela (s fizikalno-kemičnimi postopki se nevarne
odpadke pretvori v manj nevarne ali
nenevarne).

Vabilo na udeležbo akcije
Z nepravilnim odlaganjem ali zlivanjem nevarnih odpadkov povzročamo škodo sami sebi,
saj se nevarne snovi iz okolja vračajo v naše
življenje skozi pitno vodo, zrak ali hrano. Zato
vljudno vabimo vse občane Komende, da
nevarne odpadke prinesete na zbirna mesta
in nam prepustite, da jih neškodljivo predelamo. Zbiranje in oddajanje nevarnih odpadkov v organiziranih akcijah namreč ni le stvar
kulture posameznika, temveč predvsem skrb
za zdravje in okolje.

ZBIRANJE NEVARNIH
ODPADKOV JE ZA
GOSPODINJSTVA
BREZPLAČNO!
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Dirka in sejem
V nedeljo, 21. septembra, ob
14.30 bo na hipodromu konjeniška prireditev Konjeniškega
kluba Komenda. Drugi vikend v
oktobru, od 10. do 12. oktobra,
pa bo v Komendi spet Jesenski
kmetijski sejem.
– A. Ž.

NAGRADNA
KRIŽANKA
Kmetija ZADRGAL
Moste 50, 1218 Komenda
Domači kmetijski pridelki
Nagrade: 1. – pet vreč krompirja
2. – tri vreče krompirja
3. – hleb domačega kruha

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
rešitev kupona) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 13. OKTOBRA.
Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in
pripišite Nagradna križanka. Srečnim izžrebancem bomo obvestila o nagradi poslali po
pošti.

Nagrajenci križanke Kozmetični salon DANIJELA, Mlaka 40a, 1218 Komenda v
Aplenci številka 7/2008:
1. nagrada–nega obraza–Štefka Oblak, Podboršt pri Komendi 7 B, 1218 Komenda
2. nagrada–pedikura–Ivana Gašperlin, Urhova ulica 8, 1218 Komenda
3. nagrada–masaža nog–Milena Žurbi, Glavarjeva cesta 60, 1218 Komenda

Čestitamo! Potrdilo o nagradi bomo
nagrajencem poslali po pošti.
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KRANJ
Lesnina Kranj vam nudi velik izbor:
Kuhinj in bele tehnike
Modernih jedilnih garnitur

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure
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Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

