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Alarm! Zagorelo je ostre{je {ole
V petek, 19. oktobra, je bila v Mostah ob~inska sektorska vaja, na kateri so v mesecu po`arne varnosti preverili tudi
evakuacijo in re{evanje
U~enke so na{li v kleti
{ole.
V vaji je sodelovalo 56
gasilcev in med njimi 5
~lanic in 7 pripravnikov,
ki so se s tak{no vajo
sre~ali prvi~. Poveljnik
Gasilske zveze Komenda Marjan Koncilija je po vaji v oceni
povedal, da je potrdila
pripravljenost, ustrezno
usposobljenost in organiziranost. Pozdravu
V akciji so dru{tva sodelovala z vsemi vozili in celotno opremo
predsednika Gasilske
zveze Komenda Ivana
Vsako leto v mesecu po`arne varnosti
Hladeta
sta
pridru`ila
tudi ravnateljica
vsa tri prostovoljna gasilska dru{tva Komedna, Kri` in Moste - pripravijo skupno, Osnovne {ole Mira Rek in Rek in `upan
tako imenovano sektorsko vajo. Na njej Toma` Drolec. Vajo pa si je ogledal tudi
prika`ejo organiziranost, usposobljenost pod`upan Mirko Kepic.
Mihaela Poglajen,
in znanje, ~e bi pri{lo do po`ara. Organislike A. Ž.
zator leto{nje vaje je bilo PGD Moste na

Popolna oprema za akcijo tehta okrog 30
kilogramov

obmo~ju Most.

Iz {ole, kjer je »zagorelo« ostre{je, so se
takoj umaknili u~enci in u~itelji
V petek, 19. oktobra, je ob 13. uri zagorelo
ostre{je {ole in aktivirana so bila vsa tri
dru{tva v ob~ini. V {oli se je spro`il alarm,
zato so u~enci in u~itelji zapustili {olo.
Vodja intervencije je razdelil naloge. PGD
Moste je imel prvi napad in je po lestvi za~el
gasiti ostre{je,
z dihalnimi
aparati pa so {li
v pregled prostorov v novem
delu {ole, saj
so pogre{ali
{tiri u~enke,
ki so ostale
nekje v {oli.
PGD Komenda
in PGD Kri` so
imeli nalogo,
da i{~ejo z dihalnimi aparati
pogre{ane
u~enke v starem delu {ole.
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Vsa tri dru{tva so bila v akciji

[tiri u~enke so na{li v kleti, nekaj u~encev pa so morali re{iti

Vajo si je ogledal, se zahvalil in za`elel uspe{no delo in ~immanj intervencij tudi »prvi
poveljnik gasilcev« v ob~ini, `upan Toma` Drolec

Aplenca

@UPANOVA BESEDA
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Župan Toma` Drolec

Ponosen sem na gasilce
»Pri centru in mostu se tokrat zares za~enja... Pomembno bli`ja je tudi
Poslovna cona II... Navadili smo se tudi na ve`ice in `are...«

Oktober je Mesec po`arne varnosti. Kako
ste »kot prvi poveljnik gasilcev v ob~ini
po zakonu« zadovoljni z delom in organiziranostjo na tem podro~ju.
»Na na{e gasilce sem zares ponosen, saj
so bili ob celoletni pripravljenosti in {tevilnih aktivnostih {e posebej med zadnjimi
poplavami izredno delavni, po`rtvovalni in
so se {e kako izkazali. Takoj po ujmi smo
jim iz prora~unske rezerve nakazali denar
za obnovo oziroma popravilo po{kodovane
opreme. Sicer pa bi rekel, da je zadnja
re{evalna vaja vseh treh gasilskih dru{tev
na {oli v Mostah ob mesecu po`arne varnosti pokazala, da so gasilci v okviru Gasilske zveze Komenda dobro opremljeni. Bi
pa mladim {olarjem pri evakuaciji iz {ole
med vajo morda pri{le prav tople odeje, kar
pa najbr` sodi `e v naslednji program.
Gre namre~ za to, kot samokriti~no ugotavljam, da bi v ujmi, kakr{ne nismo pri~akovali,
morala delovati tudi civilna za{~ita. Slednjo
imamo zares slabo organizirano, da ne
re~em, da je sploh nimamo. Razlog za
to je, ker smo menili in bili morda tudi
nasploh prepri~ani, da delo civilne za{~ite
opravljajo `e kar gasilci. Pa se je prav tokrat
izkazalo, da temu ni tako. Gasilci res ne
morejo opravljati vsega dela, saj za to tudi
niso opremljeni. To mi potrjujejo tudi klici
ljudi, ki so bili v tej nesre~i skupaj z gasilci
pripravljeni pomagati, ~e bi jih le poklicali.
Skratka, na tem podro~ju nas ~aka organiziranje civilne za{~ite, z nalogami, ki so
izven aktivnosti gasilcev. [e enkrat pa bi
pohvalil tudi vodstvo oziroma uslu`bence
{ole v Mostah.
[e enkrat pa bi pohvalil vodstvo oziroma
uslu`bence {ole v Mostah, kjer sem bil
ob polno~i, ko se je takoj, ko je odtekla
voda, za~ela akcija ~i{~enja, ki je trajala
do {estih zjutraj. Ravnateljica, namestnica,
hi{nik, kuharica in sna`ilka so s svojo
po`rtvovalnostjo uspeli prepre~ili {e ve~jo
{kode, ki bi nastala zaradi morebitnega
dviga parketa v telovadnici in u~ilnicah.«
Kar zadeva tovrstne nesre~e podpira
ob~inski svet u~inkovito ukrepanje.
»Ujma narekuje strokovno oceno in
ukrepanje za najbolj{o in u~inkovito pomo~
vsem izpostavljenim ob tolik{ni vodi. Ugotavljam namre~, da ~i{~enje obre`ij in {iritev
vodotokov nista pravi re{itvi, da bi prepre~ili
poplave v Mostah, {e manj v Suhadolah.

Da ne bo razlitja vode po Mostah in v Suhadolah, sem prepri~an, da bi bila dale~
najbolj u~inkovita gradnja zadr`evalnikov,
na podlagi `e izdelanih projektov vodarjev.
Tako bi bila zagotovo povsem na mestu
izgradnja zadr`evalnika na Tunjici, Obli~u
in morda {e na P{ati. Z njimi bi zagotovo
prepre~ili poplave v zgornjem in spodnjem
delu ob~ine. Na seji ob~inskega sveta so
se svetniki zato strinjali, da posamezne
od{kodnine o{kodovancem ne bi bile
tako u~inkovite, kot vsakoletna ob~inska
vlaganja v vi{ini 100.000 evrov za gradnjo
zadr`evalnikov.«
Sli{i se, da se pri gradnji centra kon~no
premika.
»Kon~no lahko re~em, da se je za~ela predvidena in `e ve~krat napovedana gradnja
centra. Za~ela se je namre~ gradnja hlevov.
Izgradnja le-teh je pogoj za poru{enje
starih hlevov in stare hi{e na Glavarjevi 96.
Ra~unamo, da bodo novi hlevi zgrajeni do
novega leta. Po izgradnji in preselitvi konjev
v nove hleve, pa se bo za~ela tudi gradnja
centra s poslovno-stanovanjsko stavbo,
v kateri je na~rtovan prostor za trgovino
Mercator in ostale poslovne prostore.
Ob tem moram povedati, da so se nam
vsi dosedanji ~asovni termini zamaknili,
tudi na~rtovano odprtje trgovine, ki je bilo
predvideno za ob~inski praznik prihodnje
leto. Menim, da je veliko bolj zanesljivo, da
nam bo Mercatorjevo trgovino v Komendo
prihodnje leto »prinesel Miklav`«.
Že pred ~asom ste napovedali tudi gradnjo mostu nasproti {ole v Komendi.
»Novembra, torej prihodnji mesec, se bo
gradnja mostu nasproti {ole v Komendi
za~ela. Gradili ga bomo v zimskih mesecih, do spomladi pa naj bi bil predvidoma
zgrajen. S to investicijo bomo omogo~ili
dostop do velikega parkiri{~a za hipodromom. Tolik{na povr{ina parkiri{~a bo le
do izgradnje stadiona, ki je predviden na
tej lokaciji. Parkiri{~e, o katerem je govora,
bo re{ilo te`ave in neprijetnosti, ki smo jim
pri~a ob sejemskih in drugih ve~jih prireditvah v Komendi. Seveda pa most ne bo
slu`il samo za dostop na parkiri{~e, ampak
bo kasneje slu`il kot dostop do {portnih
igri{~ v tem delu in do Medgeneracijskega
sredi{~a, katerega gradnjo na~rtujemo
prihodnje leto, oziroma leta 2009.«
Kaj pa tako imenovana Poslovna cona II?
»Vesel sem, da se postopek sprejema
lokacijskega na~rta Poslovna cona II
kon~no lahko nadaljuje. Kon~ana je javna razgrnitev okoljskega poro~ila za to

obmo~je in pravkar pripravljamo dokumentacijo, ki jo moramo po javni razgrnitvi
poslati na Ministrstvo za okolje in prostor v
pregled in potrditev. ^e bo naprej vse teklo
po terminskem planu, bi lahko `e januarja
sprejeli lokacijski na~rt, aprila prihodnje
leto pa izpla~ali lastnike zemlji{~ v drugem
delu poslovne cone.
S sprejemom lokacijskega na~rta bomo
lahko spet pospe{ili gradnjo infrastrukture
po ob~ini. Letos na tem podro~ju nismo
bili pri~a tak{ni dinamiki gradnje, kot smo
je bili vajeni doslej, a to ne pomeni, da se
na tem podro~ju ni ni~ dogajalo. Pripravljali
smo namre~ potrebno dokumentacijo za
kar nekaj projektov, ki se bodo gradili v prihodnje. Zaradi nesprejetega lokacijskega
na~rta za 2. fazo poslovne cone se je
zmanj{al prihodek v ob~inskem prora~unu,
zato nismo izpla~ali lastnikov zemlji{~ in ne
gradili za letos na~rtovane infrastrukture.
Na zadnji seji Ob~inskega sveta smo s tako
imenovanim debalansom zmanj{ali leto{nji
prora~un, Ob~inski svet pa je isto~asno
sklenil, da bodo v prihodnjem prora~unu
imele prednost vse nalo`be, ki so letos
izpadle.”
Torej bomo spet pri~a `ivahnim dogajanjem na terenu?
»Tako je. In prav zato bi pozval ob~ane, da
zaradi {tevilnih pri~akovanih dogajanj in
potrebnih usklajevanj pri tem, ustanovijo po
vaseh va{ke odbore; tako kot so to storili
v Žejah in Nasov~ah. Za~etek postopka je
enostaven. Zbrati je treba podpise najmanj
5 odstotkov ob~anov in jih posredovati
na ob~ino. Pa {e to naj dodam, da se
ob~ani pogosto obra~ajo name, kako je
s priklju~evanjem na kanalizacijo. Lahko
povem, naj se vsi tisti, ki se `e lahko
priklju~ijo nanjo, oglasijo v Re`ijskem obratu zaradi ustrezne pogodbe.
Ker pa se bli`a dan spomina na mrtve,
morda le v premislek.
Spet bomo pokopali{~e »zasuli« s sve~ami
in plastiko. Spra{ujem se, ali je neskon~no
{tevilo sve~ res najbolj primeren izraz, kako
radi smo imeli svojce. Menim, da spomin
nanje ne bi bil ni~ skromnej{i, ~e bi jim
pri`gali le eno sve~ko, na enem, najve~
treh mestih na pokopali{~u; kot je na
primer stojalo pri vhodu v `upnijsko cerkev.
Onesna`enost bi bila tako veliko manj{a.
Prepri~an sem, da je to sprememba, ki je
te`ko izvedljiva ~ez no~. Pa vendar, tudi
mrli{ke ve`ice in vse pogostej{e `are smo
s~asoma sprejeli in se jih navadili.«
Andrej Žalar
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Seja ob~inskega sveta

Letos iz prora~una, prihodnje leto prednost
Ob~inski svet je na zadnji seji 18. oktobra po skraj{anem postopku sprejel
spremembo leto{njega prora~una. Glavi
razlog za to, kot je na seji uvodoma ob
razlagal vi{je svetovalke Mire Grzin~i~
pojasnil `upan Toma` Drolec, je, ker ni
bilo pri~akovanih prilivov iz poslovne
cone. Namesto, da bi `e v za~etku leta
sprejeli lokacijski na~rt in s tem zagotovili
v nadaljnjih postopkih s prodajo v coni
II tudi priliv denarja v prora~un, so se
zadeve z na~rtom zavlekle. Tako so {ele
pred dnevi kon~ali javno razpravo ob
razgrnitvi predlo`enega na~rta in ob~inski
svet lahko sklepal o lokacijskem na~rtu
{ele januarja.
Izpad pomembnega dohodka v vi{ini
poltretjega milijona evrov je tako okrnil
prora~un, da bodo vse s tem v zvezi
na~rtovane infrastrukturne investicije
po~akale. Zato, kot je poudaril `upan,
potrdila pa tudi Mira Grzin~i~, bo vse kar je
letos izpadlo iz prora~una, uvr{~eno prednostno prihodnje leto. Posebej je `upan
pod~rtal, da je dobesedno `e nevzdr`no
zavla~evanje tako imenovanega naravovarstvenega zavla~evanja presekal
minister za okolje in prostor Janez Podobnik, ki je v presoji »ob~ani ali dvo`ivke in
trave« dal prednost ob~anom. V zmanj{ani
ob~inski prora~un pa naj bi se letos nateklo dobrih 7 milijonov evrov.
[e pred razpravo o spremembi prora~una
pa so svetniki za elektorja za volitve v
Dr`avni svet imenovali Vida Koritnika
(SLS), za kandidata za ~lana dr`avnega
sveta pa Romana Dobnikarja (SD). V
svet zavoda Medgeneracijsko sredi{~e
Komenda pa so imenovali Aleksandro
Majcen (SD) in Danico Zmrzlikar (N.SI)
V nadaljevanju so svetniki poslu{ali
razlago o prenovi Kulturnega doma Komenda, in izvedeli, da so izdelani projekti
gradbenih del (PGD) in da je `e pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje.
Stati~na presoja je pokazala, da je sedanji
objekt stati~no v zelo slabem stanju, pri
predstavitvi projektov za izvedbo del PZI)
pa so svetniki opozorili, da je potrebno
preu~iti prostor za dvigalo, dostop za invalide, prostor za arhiv, lokacijo sanitarnih
prostorov v zaodrju, projekte o akusti~nosti
dvorane in drugo. V domu pa bosta ukinjeni tudi obe sedanji stanovanji.
Pri razpravi o problematiki parkiranja v
Komendi ob javnih prireditvah so `e v
odborih podprli re{itev, da se na obmo~ju
bodo~ega {portnega parka zgradi ve~ji
parkirni prostor, za dostop pa most nasproti {ole. Do spomladi, ko naj bi bilo
oboje zgrajeno pa se ob~ina in Konjeni{ki
klub dogovorita tudi za parkirni red in
za morebitno parkirnino in vi{ino le-te.
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Sli{ati pa je bilo tudi, naj prireditelji sejma preu~ijo mo`nost vstopnine. Kar pa
zadeva nov hipodrom in sejemski prostor
pa se v ob~ini `e podpisuje pogodbe za
odkup 20 hektarov zemlji{~a.
Med pobudami in vpra{anji pa je svetnik
Janez Dolinar (SDS) predlagal izdelavo
klasifikacije poplavnih obmo~ij, spremljanje zaposlitev ob~anov v Poslovni coni in
vpra{al, ali so zemlji{~a za kro`no kri`i{~e
v Žejah `e odkupljena. Bilo je {e nekaj
drugih vpra{anj in pobud.

Imate {kodo, pripombo?
Prireditelj Jesenskega Kmetijskega
sejma Komenda se zahvaljuje vsem za
razumevanje ob morebitnih motenjih
zaradi sejma. Lastniki posesti, ki so imeli
zaradi sejma morebitno nastalo {kodo,
naj pokli~ejo predsednika Konjeni{kega
kluba na GSM 041-744-113.

Obvestilo star{em
Na zadnji strani Uradnih objav v Aplenci
objavljamo tudi obvestilo star{em, ki
imaje otroke v vrtcu, da oddajo vloge za
znižano pla~ilo vrtca za leto 2008.

A. Žalar

Prenovljena {ola v Mostah
To poletje so bila v {oli v Mostah kon~ana
prenovitvena dela, po katerih je dana{nja
{ola, zgrajena pred dobre pol stoletja s
prostovoljnim delom krajanov, kot nova.
U~ni pogojni za najmlaj{e so v njej skorajda bolj{i, kot marsikje v dana{njih {olah,
je poudaril pod`upan Mirko Kepic na
za~etku septembrske seje ob~inskega
sveta v {oli v Mostah, dan po poplavah.
Obnova {ole v Mostah se je za~ela pred
dvema letoma, ko so najprej leta 2005 obnovili okna v razredih in kon~ali kleparska
dela v skupni vrednosti 9 milijonov tolarjev.
Lani so bile obnovljene sanitarije, letos
pa so v dveh mesecih med po~itnicami
obnovili vsa okna v {olskih avlah, obnovili elektri~no instalacijo, radiatorje, tla in
opravili pleskanje. Tik pred septembrsko
vodno ujmo pa je bila {ola priklju~ena {e
na ogrevanje na plin, za kar je brezpla~no
poskrbel Petrol, ki sedanji koncesionar za
plinifikacijo v ob~ini Komenda.
Sicer pa je bilo med izvajalci leto{nje
prenove osem obrtnikov in med njimi so
kar vsi po vrsti z donacijami pomembno
zmanj{ali celotne prenovitvene stro{ke.

Skupna donacijah vseh osmih izvajalcev
je namre~ zna{ala 3018,35 EUR.
Vsem so se na slovesnosti pred septembrsko sejo ob~inskega sveta v {oli v
Mostah zahvalili tudi `upan, pod`upan in
ravnateljica {ole.
Izvajalci prenove pa so bili: EKO STIL,
d.o.o. Ljubljana, LAKI^, d.o.o., Kamnik,
BRANKO [VRAKA, s.p., Kamnik; ZARNIKALARM, Franc Zarnik s.p., Suhadole; DP
SLIKOPLESKARSTVO IN FASADERSTVO
BLI[^, d.o.o., Suhadole; ALU ALPREM,
d.o.o., Kamnik; LES TUR PROIZVODNJA
IN PRODAJA, d.o.o., Klanec, Komenda;
IN[TALATERSTVO MIRAN PIBERNIK,
s.p., Suhadole.
A. Žalar

Obvestilo
Ob~ane in ob~anke, {e posebej astmatike in alergike, vabimo, da se udeležijo
dihalnih vaj pod vodstvom izku{ene
terapevtke. Vaje so vsak torek od 14.
do 15. ure v telovadnici Osnovne {ole v
Mostah. Vaje so brezpla~ne.
RK Moste.

Aplenca
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Program Živimo zdravo
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV Ljubljana) so se v sodelovanju
z ob~ino Komenda odlo~ili na izvedbo
programa Živimo zdravo. Program je namenjen predstavitvi zdravega `ivljenja med
odraslimi prebivalci. Cilj programa pa je
izbolj{ati zdravje ter prepre~iti ali upo~asniti
pojav dejavnikov tveganja in kroni~nih
nenalezljivih bolezni. Sicer pa bo program
potekal na sre~anjih na tako imenovanih
delavnicah. Koordinatorka teh sre~anj, ki
bodo vsak drugi torek ob 18. uri v prostorih
Osnovne {ole Komenda od novembra 2007
do marca 2008, bo Bernarda Karni~nik.
»Prva predstavitvena delavnica bo 13.
novembra, ko bo strokovna predstavitev
projekta, `e 20. novembra pa bosta o

Va{a pisma

Za vsebino objavljenega pisma odgovarja
avtor. Pisem z žaljivo vsebino ne objavljamo.
Posamezno pismo je lahko dolgo največ
2.100 znakov s presledki vred, v nasprotnem
primeru si pridržujemo pravico krajšanja.
– Urednik

Poplava in izgovori
» Po m a n j k a n j e p r a v e v i z i j e v o d i v
katastrofo!« (japonski pregovor)
Poglejmo nekaj citatov ob~ana Toma`a
Drolca (aktualni `upan) in komentar.
»Takih poplav v na{i ob~ini {e nismo
imeli.«
Bravo, vsaka poplava je unikum, toda tri
»stoletne« vode v 17 letih `e nekaj ~asa
niso ve~ izjemen dogodek, so uresni~ena
napoved.
»...da je bilo podjetje (ob~inski RRI,
direktor Roman Gro{elj-op.M.S.)pred
~asom res lastnik nekaterih zemlji{~
na obmo~ju [midovega travnika, a s
sedanjo gradnjo nima ni~«
Oba gospoda doma~ina v ob~inskem
imenu samo botrujeta prodaji poplavnega,
mo~virnega travnika za gradnjo stanovanj,
saj o~itno ne lo~ita najbolje javni profitni
in neprofitni interes, investitor »Gradis«
pa samo nasipava in odriva poplavne
vode v okolico, med hi{e staroselcev, ki
svojih domov seveda ne morejo dvigniti.
Po mnenju Drolca nasutje ne vpliva »bistveno« na posledice poplav!? Centimeter
vode gor ali dol…
»...tako da bo imelo to obmo~je (nov
{por tni c enter s hipodromom - op.
M.S.) tudi v prihodnje vlogo razlivnih
povr{in.«
Beremo: »..Znotraj priobalnega zemlji{~a
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stresu govorili Tja{a Jerman (ZZV Ljubljana) in Milena Osolnik (ZD Kamnik),
za udele`ence pa bodo tudi meritve. 27.
novembra pa bodo na
programu predstavitve
tveganj za bolezni srca
in o`ilja. Glavni vzroki
umrljivosti v Sloveniji so
prav te bolezni in rak.
Z zdravim na~inom `ivljenja bi lahko velik del
obolevnosti in umrljivosti
zaradi bolezni srca in `il
prepre~ili ali odlo`ili na
kasneje.

Udele`ba na delavnicah
za vse starostne skupine bo brezpla~na,«
je {e dodala Bernarda
Program so predstavniki ZZV Ljubljana predstavili sredi oktobra v Karni~nik.
`upanovi sobi v Komendi.
A. Žalar

se zahteva tudi ohranitev obstoje~e
vi{ine terena zaradi vsaj delne ohranitve
poplavnega obmo~ja.«(Aplenca, ~etrta
to~. 24. ~l. Odloka o lok. na~rtu za to
obmo~je)
Tako je, vloga bo, samo bolj kilava bo!.
Morda pa gospod Drolec ne ve, kaj podpisuje, ali pa ne razume podpisanega?
Centimeter vode gor, ali dol?
»...da so se tudi v ta projekt z izdajo
smernic vklju~ili MOP, Agencija RS za
okolje, Sektor obmo~ja srednje Save.«(
po A.V. izjava T.D.)
Vsi ti strokovnjaki in uradniki delajo v dobri
veri in po na~elu zaupanja, a ne morejo
vedno vplivati na lokalne odlo~itve in na
terenu preverjati vsak ob~inski predlog.
Gre za strokovne in politi~ne odlo~itve.
To, da ob~ina `eli graditi na poplavnih
obmo~jih (tudi nov medgeneracijski
center) in hkrati ne zagotovi niti kvadratnega metra nadomestnega poplavnega
zemlji{~a, da to po~ne celo z blagoslovom
ministrstva,… to je resni~no `alostno.
Stane Mo~nik,
Zaj~eva cesta 13, Komenda

Gospod `upan pa
trmasto naprej
Kljub mojim opozorilom, da na~rtovana
lokacija za nov hipodrom ni primerna,
`e odkupuje zemljo in se pripravlja na
izdelavo projektov. ^eprav je ta projekt za
ob~ino zanimiv in potreben, se ga po mojem mnenju loteva na popolnoma zgre{en
na~in. ^e bi bil pravilno zastavljen, bi
tudi jaz z veseljem sodeloval pri njegovi
izvedbi. No~em pa biti soudele`en pri projektu, katerega glavni cilj je prekup~evanje
s kmetijskimi zemlji{~i.

Vsi vemo, da je na podro~ju od Most proti
@ejam najbolj{a obdelovalna zemlja v na{i
ob~ini. Ilovnata podlaga krasno zadr`uje
vodo, ki jo potrebujejo rastline, v primeru
gradnje hipodroma na tem terenu, pa
bo to samo podra`ilo investicijo, ker bo
potrebna temeljita drena`a. Na drugi
strani pa imamo Drnovo, kjer zaradi obilice
kamenja in pomanjkanja vode kmetijska
zemlja ni kaj dosti vredna, ima pa naravno
drena`o, kar pomeni dvakratni prihranek,
najprej pri ni`ji nakupni ceni zemlji{~a in
{e drena`e ne bi bilo treba delati. Poleg
tega je Drnovo odmaknjeno od vodotokov,
kar pomeni manj mr~esa, ki bi nadlegoval
konje.
Presodite sami! Kje je zdaj zdrava
pamet? Poleg tega mi ni v{e~ tudi sam
na~in, kako se tega lotevamo. Investitor
ne bi smela biti ob~ina, ker v prihodnosti
enostavno ne bo zmogla vseh bremen, ki
si jih zdaj radodarno nalaga. Cona je samo
ena in {e to bomo s te`avo speljali do
konca. Ob~ina bi morala `e v zgodnji fazi
projekta pritegniti mo~nega in uglednega
investitorja, ki bi v Komendo pripeljal tekmovalce mednarodnega ugleda. S tem bi
se tudi nagrade pove~ale in tako bi v primeru zmage tudi na{i tekmovalci dobili ve~.
Predvsem pa bi moral biti bodo~i hipodrom rentabilen in ne v breme ob~ine. Njegovo vzdr`evanje in financiranje konjskih
dirk bi morala biti stvar lastnika, ob~ina
in zainteresirani turisti~ni subjekti pa bi
podpirali samo doma~i konjeni{ki klub. Pri
nas pa se zadnje ~ase uveljavlja nek ~uden
vzorec, ko se ob~ina pri razli~nih projektih odpoveduje odlo~ujo~emu vplivu, po
drugi strani pa je pripravljena biti glavni
financer. Zaradi takega negospodarnega
obna{anja bo prihodnje `upane {e mo~no
bolela glava.
Pavel [mid
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So‘itje generacij
Konec septembra smo {tirje ustanovitelji podpisali pogodbo o
ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko sredi{~e Komenda in sicer:
Ob~ina Komenda, Medgeneracijsko dru{tvo za kakovostno starost
Komenda, Dru{tvo upokojencev
Komenda in Ustanova Petra Pavla
Glavarja Komenda.
Gre za povsem nov model zadovoljevanja potreb prebivalstva pri
re{evanju tako globalnih problemov, kot je vse ve~je {tevilo
starih na eni strani in na drugi vse
manj{e {tevilo aktivne populacije,
ki bo najve~je u~inke dosegel le z
anga`iranjem vseh razpolo`ljivih
potencialov v ob~ini. Zato tak
na~in partnerstva pri ustanovitvi
zavoda.

Podpis pogodbe o ustanovitvi zavoda

Zakaj zavod?
Glede na samo vsebino dejavnosti
medgeneracijskega sredi{~a, ki so opredeljene v Razvojnem programu skrbi za
kakovostno starost in so`itje generacij
(ob~inski svet ga je sprejel septembra
2006), je najbolj primerna pravna oblika zavod, saj Zakon o zavodih v 1. ~lenu dolo~a,
da so zavodi organizacije, ki se ustanavljajo za opravljanje dejavnosti vzgoje in
izobra`evanja, znanosti, kulture, {porta,
zdravstva, socialnega varstva, otro{kega
varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti, ~e cilj
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje
dobi~ka.

In zakaj ne javni zavod?
• Pravna teorija postavlja lo~nico
prehoda v sfero osebe javnega prava, ~e je v vi{ini ve~ kot 50% financirana iz prora~unskih sredstev, dr`avnih
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ali ob~inskih. Zavod Medgeneracijsko
sredi{~e Komenda pa se bo financiral v
ve~ini iz lastne dejavnosti, iz koncesij (za
pomo~ na domu podeli koncesijo ob~ina,
za institucionalno varstvo starih pa dr`ava),
iz sredstev javnih razpisov in raznih donacij
in sponzorstev.
• Javni zavodi se ustanavljajo zgolj
za opravljanje javnih slu`b. V naboru dejavnosti Medgeneracijskega sredi{~a pa
je manj{i del tistih, ki predstavljajo javno
slu`bo in sicer: pomo~ na domu in dom za
stare. Ostali nabor dejavnosti predstavlja
inovativni pristop k re{evanju problematike
starej{ih in medgeneracijskega so`itja v
skupnosti.

In kateri je ta nabor
dejavnosti zavoda?

gogiko.
Posebej se bo zavod ukvarjal tudi
z iskanjem novih modelov za oskrbo
starej{ih ljudi, ki se bodo lahko uporabili v
praksi. Razvijal bo tudi samo gerontolo{ko
znanost ter svoja odkritja predstavil strokovni in {ir{i javnosti.
Skrbel bo tudi za vzpostavitev in razvoj
medgeneracijskega so`itja v lokalni skupnosti tako, da bo izvajal posebne programe
izobra`evanja za mlade in starej{e ter jih
osve{~al o samem procesu staranja in
pomenu medgeneracijske pomo~i.
Namen zavoda je tudi z izvajanjem
dejavnosti in s strukturo ustanoviteljev
ter pridobitvijo kasnej{ih partnerjev vzpostaviti u~inkovit mehanizem sodelovanja
med lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in drugimi pravnimi subjekti pri
prepoznavanju dru`benih potreb starej{ih,
medgeneracijskega sodelovanja in socialnih te`av vseh generacij, zbiranju finan~nih
sredstev za zadovoljitev teh potreb in
izvajanju dejavnosti za zadovoljevanje
teh potreb v lokalni skupnosti Ob~ine
Komenda.

Socialna skrb za starej{e ob~ane in
ob~anke v naj{ir{em smislu, ustvarjanje
medgeneracijskega so`itja v okolju in razvoj gerontolo{ke znanosti. Zavod `eli spodbujati med~love{ko so`itje v dru`bi, zagotavljati kakovostno
staranje v ob~ini
ter prepre~evati
ali re{evati skupne Kako bomo lahko dosegli tako
osebne in socialne {iroko paleto zastavljenih ciljev?
te` ave mladih in
Z vklju~evanjem in tesnim sodelovastarej{ih.
njem:
Za dosego svo• znanstveno raziskovalne in{titucije
jega namena nam- In{tituta Antona Trstenjaka za gerontologierava zavod pridobi- jo in so`itje generacij, katerega predstojnik
ti ustrezne koncesije je prof.dr. Jo`e Ramov{ in `e ~etrto leto v
in izvajati dejavnosti na{i lokalni skupnosti sooblikuje mre`o
institucionalnega medgeneracijskih programov;
varstva za starej{e,
• dru`be Firis, ki razvija in`eniring
zagotavljati oskrbo socialnega varstva, katere direktor je
na domu, organizi- Franci Imperl, univ. dipl. psiholog (nekdanji
rati dnevno varstvo dr`avni sekretar za dru`ino in socialno
in razvoz hrane za varstvo, ~lan strokovnega sveta Socialne
starej{e ob~ane ter nuditi vso potrebno zbornice Slovenije, ~lan Strokovnega
strokovno pomo~ dru`inam, ki doma os- sveta za socialno varstvo na Ministrstvu
krbujejo starega ~loveka.
za delo, dru`ino in socialne zadeve, ~lan
Zavod bo svojim varovancem in osta-lim mednarodne ekspertne skupine za razvoj
ob~anom in ob~ankam nudil tudi zdravst- modela kakovosti E-Qalin za domove za
vene dejavnosti,
kot so fizioterapija ali zdravstven nega, ki je
ne opravljajo
zdravniki.
Delovanje
zavoda bo interdisciplinarno
in vklju~uje poleg socialnega
in zdravst venega dela tudi
antropologijo,
psihologijo, sociologijo, pedagogiko in andra- Overjanje podpisov ustanoviteljev zavoda
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na Komendskem
stare v EU, uvajalec domov za stare 4.
generacije v Sloveniji, to so domovi po
principu gospodinjskih skupin);
• mre`e prostovoljk in prostovoljcev,
ki je {e edina dru`bena rezerva, ki jo je
mo`no {e bolj aktivirati; seveda pa mora
biti prostovoljsko delo organizirano in
strokovno vodeno.

za~etku avgusta je Ministrstvo za delo dru`ino in
socialne zadeve objavilo javni
razpis za dodelitev koncesije
za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih
za starej{e

V

Na zgoraj omenjeni razpis bo kandidiral
tudi na{ zavod Medgeneracijsko sredi{~e,
ki je sicer {e v postopku registracije.
Pri ocenjevanju ponudb bo kar 50
to~k od 100 mo`nih namenjenih kakovosti programa, kjer pa bodo najbolje
ocenjeni sodobni koncepti in metode pri
delu s starej{imi ljudmi – to so domovi
4. generacije, kakr{nega projektiramo v
na{i ob~ini.
Domove za stare ljudi razvr{~ajo po
generacijah, kar pomeni razli~ne koncepte
dela in s tem povezane razli~ne arhitekture.
Domovi 2. generacije so bili socialno izolirane hiralnice, ki so v Sloveniji prevladovale
dve desetletji po drugi svetovni vojni.
1. generacija domov pa so {pitali, ki so
jih imeli za reve`e vse do druge svetovne
vojne. Eden tak{nih je bil tudi v Komendi,
ki je bil zgrajen in potem vzdr`evan z
dedi{~ino Petra Pavla Glavarja.
Domovi 3. generacije, tak{ni so sedaj
v Sloveniji v ve~ini, so bili narejeni po
vzoru specializiranih bolni{nic in udobnih
hotelov.
Po letu 2000 se v Evropi uveljavlja arhitekturni in delovno-so`itni koncept »domov
4. generacije«. To je dom gospodinjskih
skupin.
Njihova glavna usmeritev je normalizacija `ivljenja starega ~loveka, ki mora
`iveti v ustanovi. V gospodinjski skupini
je od 10-12 starih ljudi, ki imajo svoje sobe
razporejene okrog velike bivalne kuhinje.
Vanjo mora biti po ~im kraj{i in la`ji poti
dostop vsakega stanovalca. V njej se
zadr`uje vsak kolikor `eli: nepomi~en na
gibljivi postelji, polpomi~en na vozi~ku in
vsi ostali, pa naj bodo brez mo~i ali povsem
pri mo~eh, bistrega uma ali povsem dementni (prav za te so nastali prvi domovi
gospodinjskih skupin). V skupini je ves
dan prisotna hi{na gospodinja, ki je nov
oskrbovalni profil: skrbi za celotno gospodinjstvo (kuhanje, pomivanje, likanje

perila...) v skupini, za celotno nego, ki ne
zahteva zdravstvene specializacije ter za
doma~e vzdu{je; skratka njeno delo je
zelo podobno dru`inskim oskrbovalcem,
ki doma oskrbujejo starega ~loveka.
Priprava hrane s prijetnimi vonjavami
ter sodelovanje pri pospravljanju so dejavnosti, ki so starim ljudem doma~e, ko
jim vse druge sposobnosti odpovedo. Vsi
potrebni zdravstveni in drugi strokovnjaki
ter svojci in prostovoljci prihajajo od zunaj
v sobe k posameznim starim ljudem ali v
bivalno kuhinjo k celotni skupini, kolikor je
potrebno in mo`no.
^e smo imeli v Komendi pred dvesto
leti {pital, tako imenovani dom 1. generacije, mislim da je skrajni ~as da dobimo
nov sodobni dom 4. generacije, dom gospodinjskih skupin in nadaljujemo tradicijo
socialno ~ute~e skupnosti.

lovenski upokojenci so 1.
oktober, mednarodni dan
starej{ih, obeležili s Festivalom za 3. življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu v Ljubljani;
letos že sedmi~.

S

V okviru festivala je bila tudi okrogla
miza »dru`ina, ki doma oskrbuje starega
~loveka« pod vodstvom prof. dr. Jo`eta
Ramov{a, kjer je s svojim prispevkom
sodelovalo tudi na{e Medgeneracijsko
dru{tvo za kakovostno starost. Predstavili
smo dejavnost v na{i ob~ini na podro~ju
skrbi za dru`ine, ki same skrbijo za svoje
obnemogle.
75 odstotkov populacije stare 65 let
in ve~ skrbi sama zase in ne potrebuje
pomo~i drugih, pravzaprav ve~ naredi za
mlaj{o in srednjo generacijo, kot onidve
zanjo. 25 odstotkov starih pa potrebuje
pomo~; eni manj, drugi ve~. Le 4,5 odstotka jih `ivi v domovih za stare.
Ti statisti~ni podatki nam torej povedo,
da je ve~ina obnemoglih v dru`inskem

krogu, kakr{en koli `e ta je in tako najbli`ji
svojci ostanejo odlo~ilni dejavnik za kakovostno staranje in ve~inski oskrbovalci
starih ljudi.
Pomo~ dru`ini pri oskrbi za stare
dru`inske ~lane in pri njenem prizadevanju
za dobro medgeneracijsko so`itje je bila
do nedavnega slepa pega znanosti, strok
in dr`ave. Zadnje ~ase pa se ta usmeritev
v Evropi in deloma tudi v Sloveniji spreminja.
In v na{i ob~ini smo eni prvih v Sloveniji, ki smo tej slepi pegi namenili kar
nekaj konkretne pozornosti.
Tako smo do sedaj 45 posameznicam
in posameznikom nudili 9-urni te~aj za
lepo medgeneracijsko so`itje in oskrbo
starega ~loveka v dru`ini, v okviru katerega
smo sku{ali:
• bolje spoznati in sprejeti staranje in
starost,
• se nau~iti dobrega osebnega pogovarjanja s starim ~lovekom
• in pridobiti nekaj novih odgovorov
in ve{~in za la`je in lep{e so`itje s
starajo~im se ~lovekom in spoznati izku{nje ljudi, ki so v podobnem
polo`aju.
Za kontinuiteto je poskrbljeno s Klubi
svojcev, kjer se sku{amo, ~e ne enkrat
mese~no, pa na dva meseca, dobivati v
dveh skupinah, kjer nadaljujemo s podobno prakso, kot smo jo imeli `e na te~ajih,
vendar obogateno z gosti iz zdravstva,
prava in drugih.
S predstavitvijo na okrogli mizi smo
vzbudili kar precej zanimanja, saj nam je
dr. Bo`idar Volj~, prvi minister za zdravje v
samostojni Sloveniji in zdaj{nji predstavnik
Evrope v Svetovni zdravstveni organizaciji,
dal vse priznanje in dejal, da je tak{ne
projekte potrebno predstaviti tudi Svetovni
zdravstveni organizacij.
Pripravila Viki Drolec,
koordinatorka mre`e
medgeneracijskih programov

Idejni projekt Medgeneracijskega sredi{~a
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Poznavanje je `e del
uspeha
Ta mesec se je razprava nana{ala predvsem na obstoje~e razmere v ob~ini, in
kako bi v TRN-u lahko pomagali k bolj{i re{itvi nekaterih problemov.
Nismo se odlo~ili za tak na~in »pomo~i«, kot jo nudijo nekateri
– najprej delujejo v smeri onemogo~anja prodaje zemlji{~ v poslovni coni, potem pa, ko ni denarja za vse projekte, kritizirajo
»nesposobnost« ob~inske uprave z `upanom na ~elu. V znamenju
neodprodaje zemlji{~ je zato leto{nji rebalans prora~una, ki je do
nadaljnjega ustavil ve~ina letos neza~etih investicij. Prednost ima
le vrtec v Mostah, za katerega je kupljeno skoraj vse potrebno
zemlji{~e.
Pogovarjali smo se o ~udni pozidavi v ob~ini in ugotovili, da je
ta v glavnem ostanek preteklosti, ko smo bili {e v skupni ob~ini
Kamnik, saj so bili `e takrat za na{ konec izdelani PUP-i, na katere
sedanja ob~ina nima vpliva.
Precej ~asa smo posvetili nedavnim poplavam. Vode, predvsem
pa vodotoki, so stvar dr`ave in pa od dr`ave poobla{~enih podjetij.
Ta pa ali imajo premalo finan~nih sredstev ali nimajo dovolj posluha za uspe{no obrambo pred poplavami. Letos so bili nekateri
deli v ob~ini poplavljeni, drugod pa je bilo {e dovolj kapacitet
za odvod vode. Lahko bi rekli, da je bilo marsikje krivo slabo
vzdr`evanje vodnih strug in kanalov. Pri Listi TRN smo bili mnenja,
da bomo morali sami ob~ani s pomo~jo ob~ine pose~i v re{evanje
problemov z zadr`evalniki, nasipi in ~i{~enjem vodotokov.
Podprli smo obnovo Kulturnega doma v Komendi in dali pripombe
nanjo, dotaknili pa smo se tudi pisma Neformalne skupine kulturnih
delavcev. Pozdravili smo njihovo zagretost za delo na kulturnem
podro~ju, obenem pa smo bili tudi mnenja, da njihova ponudba
ni osnovana oziroma podkrepljena s potrebnim programom.
Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar

Kdo je kriv?
se spra{uje marsikdo od nas, ko
objokujemo {kodo, ki je nastala v na{ih
poplavljenih kleteh ali celo pritli~jih.
Je kriv sosed, ki je dvignil teren na
svoji parceli? Je kriva ob~ina, ki je spodbujala gradnjo novih
naselij? Samo to ne pomislimo, da smo mogo~e krivi tudi
mi sami ali na{i predniki, ko smo ve~inoma prenehali graditi
svoja bivali{~a na pobo~jih in se preselili na rodovitne ravnice
ob idili~ne poto~ke. S tem smo se izpostavili poplavam in {e
uni~ili rodovitno zemljo. ^as je, da se zamislimo! V~asih
so ljudje znali opazovati naravo in se ji prilagoditi. Zdaj pa
nimamo ve~ nobenega ~asa, ker moramo drveti za ne{tetimi
umetno ustvarjenimi »dobrinami«, ki jih potem hitro zavr`emo in
zamenjamo za druge. Marljivo proizvajamo mno`ico odpadkov
ter onesna`ujemo vodo in zrak. Obrnili smo se proti naravi,
narava pa se je obrnila proti nam. S svojim neodgovornim
obna{anjem povzro~amo klimatske spremembe, zato lahko
v prihodnosti pri~akujemo {e ve~ naravnih katastrof. Toda
ni nas {e izu~ilo. [e vedno si oholo domi{ljamo, da smo
mo~nej{i in pametnej{i od narave in da lahko nekaznovano
in nepremi{ljeno posegamo vanjo. N.pr. z na~rtovano
povezovalno cesto @elodnik-Vodice bomo med Mostami in
Suhadolami naredili {e eno prepreko, ki v ~asu poplav ne bo
pustila vodi, da se razlije po travnikih. ^e smo letos v Mostah
bredli, bomo naslednji~ plavali. Si predstavljate bodo~i vrtec in
{olo kot dva oto~ka sredi jezera?
Ob~insko vodstvo pa `e napoveduje boj z vodotoki. Mislijo, da
jih bodo z raznimi ukrepi omejili, zadr`ali in ukrotili. Toda ta boj
je `e vnaprej izgubljen. Na koncu vedno zmaga narava!
Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Koliko prebivalcev
bo v na{i Ob~ini?

Kot vsako leto se je dru`enje za~elo s sveto ma{o, ki jo je letos
daroval celjski {kof Anton Stres. Vseslovensko sre~anje kmetov
pa se je nadaljevalo v prijetnem okolju rojstne hi{e Antona Martina
Slom{ka, zavetnika slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in
kmetijskega slovstva. Med pomembnej{imi gosti sre~anja velja
omeniti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztoka
Jarca ter predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Petra Vriska.
Seveda pa so se sre~anja udele`ili vsi, ki jim skrb za okolje, obdelana zemlja in ohranjanje pode`elja pomeni ve~ kot le hlastanje
po materialnih dobrinah. Med obiskovalci je bilo opaziti tudi veliko
kmetov in ob~anov ob~ine Komenda. Govorniki na shodu so se
dotaknili vseh aktualnih tem, ki tarejo dana{njega kmeta. Vendar
pa bi izpostavil nekaj posebnega, kar so omenili tudi govorniki
na shodu, da imajo v kmetijstvu ~edalje ve~jo vlogo tudi `enske.
Nazorno se to ka`e v velikem {tevilu dru{tev kme~kih `ena. Zato
dovolite drage kme~ke `ene, da vam ob 15. oktobru – svetovnem
dnevu kmetic – v lastnem imenu in v imenu OO SLS Komenda
vo{~im ob prazniku. Tako kot pravi star pregovor, da `ena podpira
tri vogale v hi{i, bi lahko rekli tudi za kme~ke `ene na kmetiji.

Zelo intenzivna gradnja velikih
stanovanjskih blokov in ve~jih
stanovanjskih sosesk se je pri~ela v lanskem letu predvsem na
podro~ju Most. Po sprejetju zazidalnega na~rta na podro~ju
Gmajnice in Podbor{ta se je za~ela gradnja na tem podro~ju.
Na Ob~inskem svetu je bila ve~krat obravnavana in sprejeta
izgradnja `e dolgo ~asa nujno potrebne trgovine in celotnega
centra Komende, ki je v na~rtu `e 8 let. Vse to bo zahtevalo tudi
izgradnjo spremljajo~e dejavnosti.
^e izra~unamo obstoje~o in prihodnjo gradnjo na navedenih
podro~jih, ki so `e jasna in sprejeta na Ob~inskem svetu, se bo
{tevilo prebivalcev pove~alo v prihodnjem obdobju za pribli`no
2000 in bo skupaj v na{i ob~ini ve~ kot 7000 prebivalcev.
Ob~inski svet se bo moral opredeliti, ali bo v bodo~e {e dovolil
gradnjo predvsem na podro~jih, ki so opredeljene s PUPi
(prostorsko ureditvenimi pogoji), saj do sedaj ob~inski svetniki
nismo bili dovolj seznanjeni z velikostjo stanovanjskih enot
na nekaterih lokacijah. Investitorji si `elijo graditi ~im ve~je
stanovanjske objekte z veliko stanovanji. Seveda je s tem za
njih ve~ji zaslu`ek. V ob~ini Komenda je {e dovolj gradbenih
vrzeli, ki zadostujejo za tiste, ki `elijo graditi v bli`ini svojih
domov.
Ob~ani si `elijo enakomernega razvoja vseh vasi, izgradnjo
kanalizacije, cest, obnove kulturnega doma, doma za starej{e
ob~ane itd. Vendar brez na~rtovane in za nekatere tako sporne
izgradnje Poslovne cone Komenda to {e dalj ~asa ne bo
mo`no.
Ve~je {tevilo prebivalcev zahteva ve~je vrtce, {ole, pa tudi na
koncu ve~je pokopali{~e.
Ali bomo vsemu temu kos?

Franc Petri~, podpredsednik OO SLS Komenda

Janez Kimovec, vodja svetni{ke skupine LNO

Vseslovensko
sre~anje kmetov
V nedeljo, 14. oktobra, je bilo na
Ponikvi, v rojstnem kraju Antona Martina Slom{ka, ~etrto sre~anje
slovenskih kmetov. Med pobudniki teh prijetnih in dru`abnih
sre~anj je tudi na{a ~lanica OO SLS Komenda dr. Marta Ciraj, ki
se tudi aktivno udejstvuje pri organizaciji vseslovenskega shoda
kmetov.
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POLITIKA - ZAKONODAJA

Pravi za predsednika
Lojze Peterle je politik z bogato
politi~no izku{njo. Po~a{~en je in
ponosen, da je lahko v klju~nih trenutkih
soustvarjal slovensko zgodovino kot
poslanec, kot predsednik vlade, kot minister, kot podpredsednik
Evropske ljudske stranke. V vseh teh vlogah je dosledno spo{toval
razli~nost, delal pa proti razdeljenosti, ki nam ne koristi. Povezoval
je slovenske potenciale za ve~ blaginje z `eljo, da bi postali ena
od najbolj{ih in najbolj prijetnih dr`av v Evropi.
Lojze Peterle je tudi glasbenik, ~ebelar, pilot in poliglot. Brez
glasbe pri njem preprosto ne gre. Za~elo se je `e doma, ko je
poslu{al star{e, kako so prepevali, na pa{i se je nau~il igrati
orglice, malo za tem tudi na harmoniko, v {tudentskih letih se je
pre`ivljal s kitaro, ampak najraje ima petje.
Odkar dela v Bruslju, v Evropskem parlamentu, ima res manj
~asa za ~ebele, ampak nekaj ~ebeljih dru`in {e vedno oskrbuje.
Vesel je vsake ure, ki jo lahko pre`ivi s kranjsko sivko, ki je najbolj
marljiva ~ebela na svetu. Njen med je izjemen in je svetovna
uspe{nica. Ko ga je razdelil med nekaj vodilnih evropskih politikov
v Bruslju, so ga vsi zelo pohvalili.
Kot pilot do`ivlja enkratne ob~utke ob vzletu, ko ga zajame
vznemirjenje, navdu{enje in ~udoviti ob~utek svobode. Ko smo
visoko v zraku, gledamo na zemljo druga~e, la`je lo~ujemo bistvene od nepomembnih stvari.
Govori ve~ tujih jezikov: nem{ko, angle{ko, italijansko, {pansko, francosko, rusko, srbsko in hrva{ko.
Vseskozi je tudi borec. @ivljenje je boj. Neko~ je `e zmagal v
boju za `ivljenje. Danes `eli zmagati in postati predsednik Republike Slovenije, predsednik vseh, ne glede na njihovo veroizpoved,
nacionalnost ali politi~no pripadnost.
Lojze Peterle - bolj kot mu prisluhnemo, bolj spoznavamo, da
je pravi za predsednika.
Robert Rozman, OO NSI Komenda

Manipulacije
Ženska sme biti lepa in zadovoljna. Ne sme
biti sli{ana in nesre~na, zato tudi poslu{ati
ne zna, kaj {ele, da bi znala izraziti svoje
nezadovoljstvo. Ženska mora biti primarno fizi~no privla~na,
urejena. ^ustveno uravnote`ena, socialno nekonfliktna, ~e `e ne
poni`na, moralno eti~no nesporno ~ista, resnicoljubna, po{tena!
Imeti mora sposobnost jasnega in u~inkovitega sporazumevanja,
ukro~en um, notranjo mo~. V poklicu mora delovati profesionalno,
se pravi ~ustveno indiferentno, obenem delovati sr~no, so~utno.
Imeti mora pozitivno motivacijo in namen delovanja. Zadovoljevati
mora biolo{ke potrebe dru`ine. Skrbeti za lastno poklicno kariero,
se dodatno izobra`evati, da lahko sledi poklicni konkurenci. Zagotoviti finan~no konstrukcijo dru`ine. Uskladiti mora {e potrebo po
mo~i, svobodi in zabavi v dru`ini. Poskrbeti za kulturni, duhovni
in osebnostni razvoj najbli`jih. Biti partnerica, h~i, prijateljica...
Mo{ki v tiso~letni nadrejeni vlogi zgubljajo tla pod nogami. Ko se
po~utijo ogro`eni, zaradi na{ih notranjih mo~i prevzemajo nadzor
predvsem na dva na~ina: ali `alijo ali pritisnejo na ob~utke krivde.
V skrajnem primeru pa
tudi s fizi~nim nasiljem. Ženska se po~uti nemo~no, prestra{eno,
nevredno. Sram, ki ga do`ivlja spremeni v zani~evanje in gnus
nad seboj, zato jo izku{nje u~ijo, da se odpove delu sebe.
Ob gledanju 9. seje ob~inskega sveta me je bilo sram, da sem
`enska. Manipulacije pa so lahko tudi tako zavite in prikrite, da
se skrivajo v dobronamernem imenovanju dveh predstavnikov
Ob~ine Komenda v Svet Zavoda za Medgeneracijski center,
saj bodo upo{tevane izku{nje in strokovnost na podro~ju dela
s starostniki, kot je razvidno iz predloga Pogodbe o ustanovitvi
le-tega. Je pa~ tako v `ivljenju, da `anjemo samo tisto, kar smo
posejali!
Vesna Živadinov [tebe, LDS Komenda
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Predvidevajo se spremembe v
osnovni {oli
Osnovni Zakon o osnovni {oli je bil sprejet leta 1996, od takrat
pa se je spremenilo tudi mednarodno okolje, del katerega je
postala Slovenije, v znanosti in vzgoji so se pojavili in oblikovali
novi, modernej{i pristopi.
Gre za podelitev ve~je avtonomije {olam, ki lahko v posameznem
razredu druga~e prerazporedijo tedensko {tevilo ur pouka pri
posameznih predmetih, kot jih dolo~a predmetnik, razen pouka
slovenskega jezika in italijanskega ali mad`arskega jezika na
narodno me{anih obmo~jih, matematike, tujega jezika kot obveznega predmeta in {portne vzgoje. To bo {olam omogo~ilo
fleksibilnej{o organizacijo pouka, mo`nost projektnega dela in
medpredmetnega povezovanja ter vpeljavo novih didakti~nih
pristopov, s tem pa pove~anje znanja in kompetenc u~enca. [olam
se s takimi spremembami `eli omogo~iti la`jo organiziranost ter
izvedbo vzgojno-izobra`evalnega dela. Omogo~a se fleksibilnej{a
organizacija {olskega ~asa, ker je skladno z belo knjigo in Lizbonsko strategijo, ka`e pa tudi na to, da minister zaupa ravnateljem,
u~iteljem in {olam, da bodo to opravili dobro.
Zakon o osnovni {oli je leta 1996 ukinil oceno iz vedenja, ki je
nakazovala tudi vzgojno komponento {ole. [ole bodo poslej
na~rtovale svoja delovna podro~ja vzgoje z vzgojnim na~rtom, s
pravili {olskega reda, hi{nim redom, publikacijo {ole, postopkom
dodelitve in odvzema statusa u~enca, ki se vzporedno izobra`uje,
oziroma statusa {portnika, izvedbo pouka in drugo. Tako bo {ola
na osnovi zakonsko dolo~enih ciljev v sodelovanju s star{i in
u~enci dolo~ila na~in uresni~evanja vrednot, pohvale, priznanj,
nagrad, vrsta vzgojnih ukrepov. Vzgojni na~rt sprejme svet {ole v
istem roku in po istem postopku kot letni delovni na~rt. Postopek
izvajanja vzgojnih ukrepov bo dolo~il minister s podzakonskim
aktom. Kadar vzgojne dejavnosti, postopki in ukrepi opredeljeni
v vzgojnem na~rtu in pravilih {ole, ne dose`ejo namena, pa se
lahko u~encu izre~e vzgojni ukrep oziroma opomin.
Po novem {ola ob koncu ne bo ve~ dolo~ala splo{nega u~nega
uspeha, ampak bodo odlo~ale ocene pri posameznem predmetu. Same ocene pa bodo pokazale usmerjenost u~enca v
dru`boslovje ali naravoslovje, kar bo pomembno za nadaljnjo
usmeritev {olanja.
Uvaja se drugi tuj jezik kot obvezni predmet. ^e pogledamo, za
katere izbirne predmete se otroci v ve~ini odlo~ajo, bomo ugotovili,
da se ve~insko odlo~ajo za drug tuj jezik. Ob spremembah okolja,
globalizaciji, spodbujanju mobilnosti je tak trend normalen ali
obi~ajen. In le osem osnovnih {ol v Sloveniji nima v naboru izbirnih
predmetov drugega tujega jezika. Tudi sicer se je v zadnjih letih
pove~alo {tevilo jezikovnih {ol tako za otroke kot odrasle in star{i
se z otroki pogosto odlo~ajo za te~aje in obiskovanje jezikovnih
{ol, kar zanje predstavlja velik stro{ek.
Predvideva se tudi mo`nost, da je u~enec, ki obiskuje glasbeno
{olo, lahko opro{~en sodelovanja pri izbirnih predmetih. Glasbena
{ola je velika obremenitev za u~ence, je pa pomembno, da temu
namenjamo ve~jo pozornost, saj je glasbena vzgoja pomemben
vzgojni dejavnik, u~enec se u~i vztrajnosti, na~rtovanja svojega
~asa, potrpe`ljivosti. V Sloveniji, kjer je zelo `ivo in aktivno dogajanje v kulturnih in drugih dru{tvih, posledi~no pa v doma~em
okolju in celotni dr`avi, pomenijo mladi z glasbenim znanjem
pomembno obogatitev tega prostora. Na ta na~in spodbujamo
nadarjene u~ence.
Seveda morajo opisane spremembe prestati v Dr`avnem zboru
{e drugo in tretjo obravnavo. Gotovo bodo podane spremembe,
ki so bile posredovane v prvi obravnavi in pomenijo izbolj{anje
predlaganih re{itev. Tako spremenjen zakon pa bo za~el veljati
{ele v {olskem letu 2008/2009.
Rudi Ver{nik, poslanec SDS v DZ
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Razstava Mire Resnik v knji`nici Komenda
V prostorih Knji`nice Komenda je od 29.
maja, zaprli jo bodo konec novembra, razstava likovnih del slikarke Mire Resnik. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Kulturnim
dru{tvom Komenda in Knji`nico Komenda,
vna{a v na{ kulturni prostor prefinjene,
`enske konotacije. Iz njih veje
`ivljenjska radost in `ivost. Se
pa za slikarkino ustvarjalnostjo
in osebno razgaljenostjo skriva
tudi iskanje te radosti, kot `ivljenjskega cilja.

Jer~i~. Obiskovala sem predavanja risanja
~love{kega telesa na Likovni akademiji, `e
nekaj ~asa obiskujem tudi te~aj grafike, in
sicer tehnike globokega tiska pod vodstvom
prof. Bojana Kova~i~a. V osnove kiparstva
me je uvajala Rosana Kleindinst Premk.«

»Ustvarjanje se je za~elo spontano in
isto~asno. Željo po slikanju sem pribli`no
deset let nosila globoko skrito v sebi. Pred
devetimi leti pa sem se ojuna~ila in obiskala prvi slikarski te~aj; z mislijo, da bo to
samo tako malo, za {alo. Pa ni bilo. Ko sem
spustila »duh iz steklenice«, se ga ni dalo ve~
obrzdati. Takrat sem se kar malo ustra{ila.
Gibanje v izrazito tehni~nem, znanstvenem,
realisti~nem svetu me je ves ~as opozarjalo,
da me ne bo za~elo »odna{ati«. Malo sem
pobrskala po literaturi, se pogovarjala z
ljudmi, ki so prav tako za~eli ustvarjati
v zrelem `ivljenjskem obdobju. Ugotovila
sem, da sem do tedaj uporabljala predvsem
racionalno mo`gansko polovico. Ker pa
je narava uravnote`ena, je `ivljenje samo
poskrbelo, da sem za~ela uporabljati {e
ustvarjalno polovico. Medtem sem pesmi
nekaj ~asa skrivala in jih za~ela zelo plaho,
javno predstavljati {ele ob otvoritvah lastnih
razstav.«
Izpopolnjuje{ se tudi pri razli~nih mentorjih. Pri kom vse si se `e izobra`evala?
»Izobra`evanje je temelj vsake dejavnosti.
Za kvaliteten napredek je potreben poglobljen, raz{irjen {tudij, za pridobitev osnovnih
ve{~in pa tudi prakti~na vadba. Samostojno
sem za~ela {tudirati umetnostno zgodovino,
likovno teorijo, osnove kiparstva, anatomijo
~loveka. Poglobljeno sem za~ela tudi s
prebiranjem poezije, predvsem pesni{kih
antologij. Kar se prakti~nega dela ti~e pa
zadnjih devet let skoraj ni bilo te~aja, ki se
ga nisem udele`ila. Izobra`evala sem se pri
akademskih slikarjih Petru Beusu, Metki Gosar, mag. Igorju Bafiju, Ur{i Vidic, mag. Anji
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Nam razkrije{, kaj te ta trenutek ustvarjalno navdihuje?
»Mislim, da {e nisem iz~rpala teme `enske
v svetu in njenega pogleda na svet. Le ta se
izra`a v ciklusu Boginj. Na drugi strani se
skozi odnos z mojim `ivljenjskim sopotnikom
dotikam ve~ne teme `enska-mo{ki, kar se
izra`a v ciklusu Midva. Posebno stanje, med
zavestjo in polzavestjo, na katerega zelo
pogosto naletim pri ustvarjanju mojih del,
izra`am v ciklusu Lebdenje, ki seveda tudi {e
ni zaklju~en. Nekje v globini mojega notranjega sveta se `e nekaj ~asa oblikuje ideja,
posve~ena lepemu ko{~ku planeta Zemlja,
na katerem `ivimo. Vendar je trenutno {e ne
znam ustrezno izraziti, saj v slikanju pokrajine nisem preve~ dobra; tako, da bo verjetno
{e nekaj ~asa notranje zorela.«

Žlahtno slikarko sem spoznala
pred leti na ustvarjalnih dru`enjih
[tudijske skupine v Kamniku.
Vedno znova me presene~a
njeno obsesivno ustvarjanje.
Slikarstvo ni njen poklic, vendar njena dela dale~ presegajo
amaterstvo.
[tudijski pristop in spontanost je izra`eno v samosvojem, Mirinem stilu.
Mira, kdaj si za~utila potrebo in `eljo po
likovnem, kiparskem in tudi pesni{kem
izra`anju?

Obenem pa me veseli, ~e {e kdo drug v mojih izku{njah najde kaj pozitivnega. Saj tudi
jaz ~rpam del svoje `ivljenjske energije pri
drugih, pozitivno usmerjenih ljudeh.«

Moram priznati, da me presene~a ta tvoja,
da ne re~em lai~na vehementnost, ki tako
silovito prodira celo v grafi~no podro~je
in ta tvoja neproblemati~na prehajanja iz
dvodimenzionalnega slikovnega polja v
kiparsko tridimenzionalno, nenazadnje tudi
besedno zavidljivo izpovedno izraznost?
»Pri vseh teh dejavnostih, s katerimi se
ukvarjam zadnja leta, sem nekako mimogrede na{la svoj notranji svet, kjer se skriva
marsikaj; ve~krat tudi pravo bogastvo. Treba
je le odpreti vrata, zajeti in zajemati {e in {e.
Slediti svojim sanjam in intuiciji, prisluhniti
notranjemu glasu v sebi, ~eprav nam ta
narekuje na prvi pogled nemogo~e stvari.
Tako ~asovne in prostorske dimenzije ne
predstavljajo nobenega problema ve~.«
Moram priznati, da nisi tipi~na `enska
srednjih let! Marsikatera `enska bi
z dovr{enostjo materinske naloge in
ute~enostjo v tem `ivljenjskem obdobju,
lahko `e tarnala nad leti, kdaj bo “penzija”, nad “descom “, `ivljenjem... Ti se
izpopolnjuje{, ustvarja{, potuje{ in neverjetno u`iva{ `ivljenje. Tako tudi vsi, ki te
poznamo, dobimo to tvojo radost!
»Nisem take vrste ~lovek, da bi lahko miselno
»le`ala in po~ivala«. Rada i{~em
nove cilje. Za vsakim obzorjem, do katerega
uspem priti, se mi odpre vsaj eno, ~e ne {e
ve~ novih, ki jih je spet vredno dose~i in
raziskati. Svoje slike, kipe in pesmi slikam,
oblikujem, sestavljam zelo dolgo ~asa,
samo v sebi, preden ugledajo beli dan.
Potem pride nek trenutek, ko dobesedno
»padejo« iz mene ven. Ob tem se po~utim
osvobojena.
Z `ivljenjskimi stereotipi sem bila v mlaj{ih
letih bolj obremenjena, z leti pa sem, da so
to nepomembne stvari, ki samo ote`ujejo
`ivljenje. Nau~ila sem se tudi u`ivati `ivljenje.

Komend~ani, vsi ob~ani in obiskovalci
Komende, povabljeni na razstavo likovnih
del Mire Resnik!
Vesna Živadinov [tebe

Pevsko sre~anje
v Kri`ah
Son~na sobota, 22. septembra, je pevke in
pevce MePZ DU Komenda zvabila na 24.
sre~anje pevskih zborov iz slovenskih mest z
usnjarsko tradicijo. @e drugi~ smo sodelovali
na tej stanovski kulturni prireditvi Pesem
nas dru`i, lani v celjskem Narodnem domu,
tokrat pa v prijazni vasi Kri`e v vzno`ju Kri{ke
planine. Usnjarska industrija je, kakor tudi vsa
druga, pri nas seveda v razkroju, mo~ tradicije
in prese`nost umetni{kega ustvarjanja pa
spontano ohranjata sre~anja {tevilnih zborov:
Celja, Slovenskih Konjic, Slovenj Gradca,
@eleznikov, @iri, Mirna pri Gorici, Vrhnike,
Tr`i~a, Dom`al, Loma pod Stor`i~em.
Bogate narodne in umetne pesmi 13 zborov
so kot uteha bo`ale srca v vsesplo{ni prizadetosti pravkar do`ivete naravne nesre~e
tako velikega obsega in pevci iz @eleznikov
so ta~as do`ivljali druga~ne ure. Bili smo z
njimi z dare`ljivo gesto ~love{ke solidarnosti
in z mo~no `eljo, da jim pesem povrne `ivljenjske mo~i. Prevladala je splo{na ocena,
da so vsi nastopajo~i zbori potrdili izjemno
kvaliteto. Tudi komendski pevci, ki med
usnjarji pravzaprav zastopamo Kamnik, smo
upravi~ili svoj nastop. Upamo, da se bo tudi v
novih gospodarskih pogojih ta pevska manifestacija ohranila in da bo v iskanju novih poti
naletela na razumevanje.
V prostem ve~ernem dru`enju je imela glavno
besedo pesem in mehak jesenski ve~er je
spet pokazal svoj prijazni obraz
Ivica Ogorevc

ZANIMIVOSTI
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Selanov prispevek slovenski kartografiji (1)
Zemljevidi na slovenskem pred prihodom
Selana: Slovensko ozemlje, ali del njenega
ozemlja, je bilo na zemljevidih do 19. stol.
ve~krat upodobljeno. Najstarej{i zemljevidi
izvirajo iz 16. stoletja (Lazius, Ortelius, Mercator). V naslednjem, to je v 17. stoletju, je
Valvazor narisal zemljevid Kranjske (Gorenjska, Notranjska, Dolenjska), Vischer pa
[tajarske. V letu 1744 je Florjan~i~ izdal
zemljevid Kranjske, sestavljen iz 12 listov.
Dela se je lotil izredno prizadevno. Deset let
je potoval po Kranjski, dolo~al lego krajev in
izdeloval zemljevid. Na osnovi teh podatkov
in podatkov iz avstrijske specialne karte
1:75.000, je Henrik Freyer leta 1845 priredil
v slovenski jezik prvi stenski zemljevid
Kranjske. Celotno slovensko ozemlje, pod
naslovom »Zemljevid slovenske de`ele in
pokrajin« pa je prvi upodobil Peter Kozler
leta 1853. Le redki izvodi od navedenih
zemljevidov so na voljo po raznih zbirkah,
razen Kozlarjevega, ki je ponatisnjen.
Po prvi svetovni vojni je Slovenska Matica
v Ljubljani izdala zemljevid slovenskega
ozemlja v merilu 1:200.000. Kasneje, do
druge svetovne vojne, je bila kartografska
dejavnost v Sloveniji zelo borna. Za {olsko rabo so sicer iz{li nekateri pregledni
zemljevidi slovenskega ozemlja in dravske
banovine (avtorji Dimnik, Verk in Bohinec), ki
pa niso nadomestili potrebe po popolnej{ih
zemljevidih. Da bi to vrzel zapolnili, je bil leta
1940 osnovan poseben risarski zavod, ki
je za~el s pripravami za izdajo tematskega
atlasa Slovenije. Ta na~rt pa je prekri`ala
druga svetovna vojna. Po okupaciji Jugoslavije je Vojnogeografski in{titut v Beogradu izdelal zemljevid Slovenije v merilu
1:300.000.

gospodarstvo in turizem napraviti nov,
sodobnej{i zemljevid Slovenije. Zanj sta se
odlo~ila Komite za turizem in gostinstvo pri
vladi LR Slovenije ter Dr`avna zalo`ba Slovenije. Avtorstvo nad tem zemljevidom sta
prevzela priznana slovenska geografa prof.
dr. Valter Bohinec in prof. France Planina,
ki sta sodelovala tudi pri zemljevidu FLR
Jugoslavije. Po navodilih Bohinca in Planine
je ta zemljevid izdelal v slovenski, hrva{ki,
srbski in makedonski varianti Selan, poznan
po izjemno kvalitetnih risarsko-kartografskih izdelkih. V sodelovanju z Bohincem
in Planino je Selan izdelal tudi zemljevid
»Slovenija in sosednje pokrajine – turisti~ni
zemljevid« v merilu 1:300.000, natisnjen pa
je bil leta 1952 v tiskarni Ljudske pravice v
Ljubljani.
Z omenjenim zemljevidom je bil tedaj
dose`en vi{ek v slovenski kartografiji. Krasi
ga izjemna preglednost nad bogato vsebino, kar je Selan dosegel s spretno roko,
bistrim o~esom in neumorno vztrajnostjo
ter natan~nostjo. Sre~no roko je imel tudi
pri izbiri barvnih kombinacij in sen~enju
reliefa.
Da je Selan dosegel tolik{no kvaliteto, se je
kalil preko {tevilnih skrbno izdelanih zemljevidov: od izdelave prve planinske karte
Grintovca do zemljevidov okolice {ol, `andarmerij, ob~in, okrajev in reliefov - maket,
razglednic, propagandnih plakatov …
Po posredovanju Okrajnega glavarstva v
Kamniku je Selan 10. aprila 1929 od jugoslovanskega vojnega ministrstva prejel
vabilo za zaposlitev na Vojnogeografskem
in{titutu v Beogradu. Selan se je vabila
mo~no razveselil.

Ivan Selan ri{e splo{nogeografski stenski zemljevid Slovenije v merilu 1:150.000. Zaradi smrti 29. septembra
1981 zadnjega stenskega zemljevida Slovenije ni dokon~al.
Po njegovi zasnovi ga je dobro leto pozneje dokon~al dr.
Marko @erovnik.
Vklju~itev Ivana Selana v pomembnej{a
kartografska dela. Ker so prej omenjeni
zemljevidi razprodani in razen zadnjega
tudi mo~no zastareli, je bilo treba za {ole,

Enoletno delo na in{titutu je
bilo za Selana prva kartografska {ola, kjer si je pridobival
znanje o izdelavi zemljevidov,
hkrati pa je spoznal tudi novo
delovno orodje. Na Vojno
geografskem in{titutu so na
osnovi terenskih izmer izdelovali predvsem topografske
karte v merilu 1:50.000 (s
fotografsko pomanj{avo le-te
je nastala karta 1:100.000) in
1:200.000, za mejna obmo~ja
pa tudi v merilu 1:25.000.
Izdelovali so tudi zemljevide
v manj{ih merilih, kjer so uporabili podatke s topografskih
kart, vendar z generalizirano
vsebino.

V petdesetih letih prej{njega
stoletja je Selan izdeloval
predvsem {olske zemljevide.
Vsebino za te zemljevide sta mu pripravila
Bohinec in Planina. Skladno z didakti~nim
pristopom sta bila izdelana dva zemljevida: stenski zemljevid Slovenije v merilu

1:150.000 in ro~ni zemljevid Slovenije v merilu 1:500.000. Prvi je bil natisnjen leta 1955,
drugi pa kot fotografska pomanj{ava prvega
kmalu za njim. Tako je ro~ni zemljevid postal
povsem verodostojen stenskemu, vendar
z nekoliko reducirano vsebino (izpu{~eni
so bili predvsem tisti napisi, ki so po
pomanj{avi postali slabo ~itljivi).
Selan se je lotil tudi drugih vsebinsko
zahtevnih zemljevidov. Poleg {olske
kartografije je Selan tvorno sodeloval z
Bohincem in Planino tudi pri {tevilnih drugih
zemljevidih. Med njimi sta najpomembnej{a
perspektivni reliefni zemljevid Slovenije (natisnjen leta 1954) in Turisti~na avtokarta Slovenije z Istro in Hrva{kim Primorjem v merilu
1:500.000 (natisnjena leta 1959). Obema
je za osnovo slu`il zemljevid »Slovenija in
sosednje pokrajine – turisti~ni zemljevid« v
merilu 1:300.000, Selan pa si je pomagal
tudi z vsebino s topografskih kart v merilu
1:200.000. Izkazal se je tudi v gozdarskih,
vinogradni{kih in drugih tematskih (posebnih) zemljevidih. Izdeloval jih je po vsebinskih predlogah bran`nih strokovnjakov.
Ivan Selan ni bil samo kmet, ni bil le izvrstni
risar-kartograf, bil je ve~ kot to, bil je tudi
domoljub in ustvarjalec, ki je smelo za~rtal
pot slovenski kartografiji.
Nekaj duhovitih zgodb in prigod o Selanu:
Ena od zgodb pravi, da je v svoji hi{i sam
prestavil vrata, ker so ga tako motila, da
jih ni mogel ve~ gledati. Po njegovem nezmotljivem ob~utku za prave mere so bila za
nekaj centimetrov narobe vzidana.
Naslednjo prigodo mi je povedal sam: Na
poti v tiskarno Ljudske pravice je z mopedom vozil tako po~asi, da ga je ustavil policaj. Na njegovo vpra{anje, zakaj s po~asno
vo`njo ovira promet, je policaju odgovoril:
»Ocenjujem vi{ino in {irino mestnih stavb,
da jih bom prav vnesel na zemljevid.«
In {e tale podatek: kadar so ljudje kaj
odmerjali in je bilo treba uporabiti vodno
mero, so dejali: »Pojdimo k Selanu, on bo
samo pogledal in bo to~no na o~i odmeril
vi{ino.«
Sicer pa je o Selanu kro`ilo {e nekaj bolj
ali manj duhovitih zgodb in prigod, ki ga
osvetljujejo predvsem kot nenavadnega,
izjemnega ~loveka.
Bil je tudi inovator. Znano je, da je izdelal,
popravil ali kaj novega vnesel v skoraj vsak
na novo kupljeni kmetijski stroj. Tudi v kartografiji se je odzval njegov inovativni duh.
Vnesel je ve~ novih metod, med drugim tudi
48 vrst ro~no izpisane pisave, ki na poseben
na~in krasijo njegove zemljevide. Pravijo, da
Selan napisov na zemljevidih ni pisal, ampak
jih je risal. In imeli so prav.
(se nadaljuje)
Dr. Marko @erovnik
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Oktober–Mesec po`arne varnosti
Prostovoljna gasilska dru{tva so `e zelo
dolgo sestavni del varnosti kraja, ljudi in
premo`enja, zato ni ~udno, da je gasilstvo
s svojo tradicijo in stalno pripravljenostjo
za pomo~ tako priljubljeno med krajani
na{e ob~ine, kjer delujejo tri PGD.

Drago Potokar,
poveljnik PGD
Komenda

O po`arni varnosti
sem se pogovarjal z
njihovimi poveljniki, k
besedi pa sem povabil tudi poveljnika
Ob~inske gasilske
zveze.

Za~el sem v Komendi,
kjer to odgovorno funkcijo `e 16 let opravlja Drago Potokar.
S po`arno varnostjo na obmo~ju PGD
Komenda je zadovoljen, saj pravi, da je
pri obnovi vodovodnega omre`ja, ko so v
zadostnem {tevilo postavljeni nadtalni hidranti, mo`nost intervencij v primeru po`ara
stoodstotno zagotovljena. V prej{njem in
leto{njem letu so zabele`ili le dva po`ara, od

Med gasilci sta poznana solidarnostna pomo~
in sodelovanje v akcijah. Tako je bilo tudi ob
septembrski poplavi v Mostah. Doma~im gasilcem so prisko~i na pomo~ gasilci iz sosednje
Ob~ine Vodice iz PGD Polje. Ocenjena {koda
na objektih in infrastrukturi v ob~ini Komenda
je bila 550.000 evrov.
tega enega zaradi v`iga saj v dimniku. Kaj
bi o tem rekli na{i dimnikarji? Je pa zastarel
vozni park. Cisterna je nadgradnjo dobila

leta 1995 na podvozje, ki je iz leta 1986.
Orodni avto je star 20 let. ^astitljiva starost,
ki svojemu namenu slu`i le zato, ker manj{a
vzdr`evalna dela opravljajo strokovno usposobljeni ~lani sami. Le za redne, z zakonom
predpisane tehni~ne preglede, poskrbijo
na servisih. Manjka osebna oprema za 23
operativcev, ki jo bodo nabavili s sredstvi
iz leta 2007, saj je le najbolj{a oprema, ki
je tudi z zakonom
predpisana, dovolj
dobra, da zagotavlja
varnost sodelujo~ih.
Vsi operativci (15) so
obvezno zavarovani,
kadrovsko pa so tako
dobro pokriti, da je
na leto{njem tekmovanju v Kamniku
sodelovalo 9 ekip (99
tekmovalcev). Kljub Janez Hlade,
»dolgi kilometrini« pri poveljnik PGD Kri`
tej funkciji, najbr` ne
misli na zamenjavo, saj je dober strokovni
kader osnova za nadaljevanje dela in vedno
novi dvig kvalitete. Osebno pravi, da je s
Komend~ani prijetno sodelovati.
Janez Hlade je poveljnik PGD Kri`. Izvira
iz dru`inske tradicije dela pri gasilcih, saj
bi z o~etom skupaj na{tela kar 80 let dela
v dru{tvu. Janez je kot
poveljnik zadovoljen s
stanjem hidrantov, vozil
in ostale opreme, le
za osebno opremo za
predpisanih 15 operativcev (imajo pa jih na
»zalogi« {e 32) bodo {e
letos poskrbeli. Letos je
bil na obmo~ju Kri`a en Roman Koncilija,
sam manj{i po`ar; vzrok poveljnik PGD
samov`ig. Izredno hitra Moste
intervencija gasilcev je
prepre~ila ve~jo {kodo. S kadri (odraslimi
in nara{~ajem) nimajo problema, saj je vas
znana po tem, da skoraj ni hi{e od koder ne
bi vsaj en ~lan sodeloval z gasilci – aktivno
ali podporno.

V Mostah sta sile za pogovor zdru`ila prav
tako dru`insko tradicionalna gasilca
– sin Roman Koncilja, ki je poveljnik
PGD Moste `e 7 let in o~e Marjan Koncilja, ki je poveljnik ob~inske Gasilske
zveze Komenda `e od njene ustanovitve. Roman je osvetlil dru{tvene
probleme, ki jih tarejo. 10 odstotkov
hidrantov je »skritih« v zemlji. Upa
na izbolj{anje po kon~ani sanaciji
omre`ja vodovoda. Celotna pokritost
s hidranti je dobra. V~asih imajo
problem z operativci, ki so zaposleni
in imajo poleg gasilstva {e druge
V za~etku junija je bilo v Kamniku ob~insko tekobveznosti. Opremljajo se v celoti z
movanje Kamnika in Komende, kjer so se ~lanice
razpolo`ljivimi sredstvi ob~inskega
in ~lani GFZ Komenda dobro odrezali
prora~una, kar pa {e vedno ne zados-
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tuje za pokrivanje zakonskih zahtev. Vozila,
stara 18 in 21 let, so tehni~no tako zastarela,
da zakonski normativi tu niso izpolnjeni.
Upajo na bolj{e ~ase. Pohvalil je ob~insko
upravo, ki je v celoti
takoj pokrila nastale
materialne stro{ke
re{evanja ob leto{njih
poplavah. Zadnjo
po`arno intervencijo
so imeli leta 2006.
V oktobru na~rtujejo
dan odprtih vrat, vajo
evakuacije v Osnovni
Marjan Koncilja,
{oli, pregled vseh hidpoveljnik GZ
rantov in opreme, pa
Komenda
{e kaj se bo na{lo, da
bo mesec po`arne varnosti v celoti izpolnil
pri~akovanja. Za delovne kombinezone
mora vsak ~lan prispevati polovico, ostalo
krije dru{tvo.
Poveljnik Ob~inske gasilske zveze Marjan Koncilja je v celoti potrdil vse navedbe
poveljnikov posameznih dru{tev, dodal pa
je {e nekaj »bolezni«, ki tarejo gasilstvo.
Omenja predvsem z zakonom predpisane
normative v gasilstvu, isto~asno pa ni v
prora~unih dovolj sredstev. Stro{ki vseh
tekmovanj padejo na ramena dru{tev.
Kot enega problemov je navedel tudi
predpisano administracijo, ki je potrebna
za vra~ilo stro{kov nadomestil za osebne
dohodke operativcev, ki sodelujejo v akcijah. Sicer, kot pravi, ni problem na ob~ini,
problem je zahteven postopek. Tako
marsikateri udele`enec akcije vzame letni
dopust ali opusti zahtevek za povra~ilo
(refundacijo). Enako ravnajo delodajalci.
Kot nesmisel izpostavlja kupe zahtevanih
poro~il in administracije. Poseben problem
so tudi obvezni zdravni{ki pregledi operativcev. Bo za~elo primanjkovati takih gasilcev, ki bodo »popolni« v vseh zahtevah?
Upajmo, da ne!
Tone Ogorevc

Gasilska zveza Komenda je bila v soboto,
13. oktobra, organizator regijskega gasilskega tekmovanja za mladino. Iz na{e
zveze se je na dr`avno prvenstvo uvrstila
ekipa pionirjev iz PGD Moste. Želimo jim
veliko sre~e.
Mihaela Poglajen
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Izlet v Negovo

Prerasel je okvire

Turisti~no dru{tvo Komenda je 13. oktobra
organiziralo `e drugi, tradicionalni izlet z avtobusom. Bili so na turisti~ni kmetiji pri Alenki
v Gornjih Ivancih, ogledali so si [ampanjsko
klet, Butelj~no klet pod slapom in Butelj~no
klet pod rimskim kolesom. S turisti~nim vlakom po vinski cesti pa so se popeljali skozi
vinograde radgonsko-kapelskega okoli{a.
Obiskali pa so tudi negovski grad, cerkev in
grob Ivana Krambergarja.

Jesenski kmetijsko podjetni{ki sejem je prerasel vse okvire ob~inske sejmarske prireditve
in se postavil ob bok tovrstnemu specializiranemu in {iroko potro{ni{kemu radgonskemu
sejmu. Postal je ime in del Ob~ine Komenda,
kar je z razpravo o problemu parkiranja potrdil
tudi ob~inski svet. – A. Ž.

Zahvala
dobrotnikom Ustanove Petra Pavla Glavarja
za njihov prispevek na Jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi
UPPG se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri
izvedbi predstavljanja Ustanove Petra Pavla
Glavarja na sejmu od 5. do 7. oktobra 2007.
dr. Marta Ciraj, predsednica UPPG

^EBELA IN OSAT
V soboto, 20. oktobra, pa je dru{tvo za
~lane in prijatelje pri Lon~arjevi brunarici na
Podbor{tu pripravilo kostanjev piknik. Za
kostanj in mo{t pa za okrep~ilo so poskrbeli
~lani dru{tva, pri{lo pa je prek sto ~lanov in
drugih obiskovalcev. Prihodnje leto ga bodo
spet pripravili.

Oktober 2007
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v Uredni{tvu
Aplence podeljujemo ^EBELO IN OSAT za
mesec OKTOBER 2007.

– Ur{ka Brem{ak, A. Ž.

Vandalizem
25.8, 13.10
Ob prvem vandalstvu pri {oli v Komendi, po
no~i s 24. na 25. avgust, se je nekdo vpra{al.
»Ali bi si ta mlade`, ki star{i skrbijo zanjo in
je njihova tudi vzgoja, doma, na svojem in
dvori{~u star{ev, dovolila nekaj podobnega;
da bi prevra~ala cvetli~njake in razbijala
korita.«
Prepri~an sem, da ne; `e zaradi star{evske
reakcije ne.

Spominska
slovesnost
Osrednja spominska slovesnost ob 1. novembru v Ob~ini Komenda je bila v petek,
26. oktobra, ob 11. uri pri centralnem spomeniku NOB V Komendi. Na slovesnosti je
govoril Filip Železnik, predsednik krajevnega
zdru`enja borcev in udele`encev NOB
Komenda. V programu pa so nastopili tudi
u~enci Osnovne {ole in Me{ani pevski zbor
Dru{tva upokojencev Komenda. – A. Ž

^EBELO podeljujemo ^ebelarskemu dru{tvu
Komenda s predsednikom Milanom Starovasnikom in sicer za dru{tveni ^ebelnjak Petra
Pavla Glavarja, ki ga ima na skrbi dru{tvo
predsednik Starovasnik.
OSAT pa si je tokrat prislu`il lastnik hi{e
na sliki. Hi{a (na sliki) pa je na Kri`u pri
Komendi.

Pri drugem vandalstvu prav tako pri {oli v
Komendi, po no~i z 12. na 13. oktober, pa
sem se sam vpra{al, koliko stane tak{no
korito, pepelnik...
Odgovor iz Re`ijskega obrata: 250 evrov
po kosu!

^EBELA Oktober 2007

V dveh primerih torej najmanj 1000 do 1500
evrov. Smo res tako bogata ob~ina?! Mislim,
da ne. Po tudi kulture primanjkuje!
– A. Ž.

Prvi~ Peterle, drugi
krog 11. novembra
V nedeljo, 21 oktobra, je na volitvah za
predsednika države na voli{~ih v ob~ini dobil
najve~ glasov Lojze Peterle (38,83%), drugi
je bil Mitja Gaspari (22,10%), tretji pa Danilo
Turk (19,54%). Drugi~ se bomo podali na
volitve 11. novembra in odlo~ali med Lojzetom Peterletom in (kot kaže ob zaklju~ku
redakcije) Danilom Turkom.

OSAT Oktober 2007
^EBELE in OSATE bomo podelili na zaklju~ni
kulturno zabavni prireditvi TD Komenda in
Uredni{tva. Datum pa bomo objavili, ko bo
znan Koledar prireditev v Ob~ini Komenda
v letu 2008.
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Umrli `ivijo v nas…
Ustavil sem se ob grobu svojih `e umrlih
najo`jih sorodnikov. Kot se boste v teh
dneh {e posebej tudi vi. Z enim samim
namenom: da bi jim rekel »Hvala!« Hvala
za vse, kar so naredili zame; za njihovo
dobro besedo, predvsem pa za ljubezen
in zgled. Za pot, ki so mi jo pokazali, po
kateri naj hodim. Za lu~, ki so mi jo pri`igali
v temi iskanja, tavanja, obupavanja, stiske.
Za vero v `ivljenje, trdno prepri~anje, da
ga je treba `iveti po{teno, odgovorno in
zavzeto, saj je `ivljenje enkraten, neponovljiv dar. Za vse trenutke, ko sem bil ob njih,
pa sem se premalo zavedal tega, kako je
lahko `ivljenje kratko, in da od tam, kjer so
sedaj oni, ni ve~ vrnitve.
Reinkarnacija je blodni sen v tem `ivljenju neuresni~enih. Uresni~iti pa se je
mogo~e, ~e se zave{, kako je nekdo `e
prehodil to pot, razdaljo med rojstvom
in smrtjo, kakr{na mu je bila dana. In
ti zapustil merilo in dedi{~ino. Merilo v
obliki merljivega v smislu ~asa, trajanja te
poti in drugih podatkov o njej, dedi{~ino
pa v obliki zapu{~ine z nje. Ob gmotni,
ki je sicer hvalevredna, vendar pogosto
predmet spotike, predvsem duhovno:
kako je `ivel to svoje `ivljenje, cenil dar,
ki mu je bil dan, ga pomno`il oziroma
zapravil za manj ali celo ni~ vredne stvari.
V kolik{ni meri se je zlasti trudil biti in ne
zgolj imeti, ~eprav gre eno z drugim, je
oboje potrebno za pre`ivetje in obstoj
dru`ine, ~love{tva. Priznam, da sem se
za ~asa `ivljenja svojih star{ev pa tudi
starih star{ev premalo potrudil razumeti
vrednost obojnega podedovanega; za
kak{no ceno je bilo pridobljeno, s kako
velikimi `rtvami in odpovedmi dose`eno.
To {ele prav odkrivam, ko sem sam na
tej poti, se spra{ujem, kaj bom zapustil
svojim otrokom, drugim. Tale postanek ob
grobu je pravi trenutek in prilo`nost za to.
Vse bolj spoznavam, da bo na koncu tisto
najvrednej{e, kar bodo lahko dobili od
mene, vsakogar izmed nas, zavest, uteha
in tola`ba obenem: Rad me je imel! Tega
ne morejo odtehtati {e tako lepa in te`ka
marmorna plo{~a, najlep{e in najdra`je
ro`e, mnoge sve~e.
^e ni bilo ljubezni, ko je bil {e ~as za to,
tako s strani `e umrlih in {e `ivih. Po smrti
je prepozno ... Kako lepo pa je, ~e grob ne
pomeni lo~nice, ampak nadaljevanje poti
umrlih, posnemanje njihovih dobrih del pa
tudi izraz hvale`nosti za vse tisto, kar so
dobrega zasejali v nas in to sedaj klasi,
dozoreva za druge. Potem je tudi postanek
ob grobu najbli`jih sorodnikov la`ji, spomin bla`ji in `ivljenje polnej{e, sre~nej{e.
Iz hvale`nosti za prejeto in zavesti, da je to
treba posredovati najprej, najprej pa sam
`iveti, udejanjati in pomno`evati. Potem je
tudi, ko pride ~as za to, la`e umreti.
Jo`e Pavli~
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Dr. Angelca @erovnik

Stres in poklicno delo (3)
V poklicnem delu je vse ve~ napetosti, naglice,
velikih pri~akovanj in zahtev, pa tudi razo~aranj.
Ljudje do`ivljamo stres tudi zaradi lastne
nejevolje in jeze, ko z razmerami na delovnem
mestu nismo zadovoljni. K stresnim dejavnikom najve~ prispevajo slabi med~love{ki
odnosi, kadar ni razumevanja in spo{tovanja
med sodelavci ali med nadrejenimi in podrejenimi. Tudi krivice vedno »bolijo«.
Nekateri poklici so bolj izpostavljeni, oziroma
bolj so stresni, zlasti tedaj, kadar je velika
odgovornost do ljudi in kapitala: mened`erji,
politiki, novinarji in poklici, kjer so mo`ni
pritiski politike in mno`ice. Do neke mere pa
so v poklicnem delu stresnim dejavnikom
izpostavljeni vsi.
Stresne dejavnike ne sprejemajo vsi enako, k
temu nekoliko prispeva tudi zna~aj. ^lovek z
umirjenim in flegmati~nim karakterjem prenese
brez {kode precej ve~ stresnih dejavnikov za
zdravje od tistega, ki je ob~utljivej{e narave.
A v dana{njem ~asu je potrebno uporabljati
nekatere tehnike in dr`e, ki delajo ~loveka `ivljenjsko odpornega. V premagovanju stresnih
dejavnikov in v `ivljenjskih stilih obstaja »recept« za izbolj{anje `ivljenjske odpornosti.
Navajam nekaj osnovnih usmeritev za
prepre~evanje stresa:
1. Vsaj nekaj trenutkov dneva potrebujemo,
ko si vzamemo ~as zase. Lahko je to ob kavi,
cigareti, ali ko se zazremo v nekaj lepega, ali
pa da ujamemo nekaj ti{ine in miru.
2. V~asih je potreben malo dalj{i umik v samoto, da uravnote`imo `ivljenje, ali kot pravijo,
da uredimo sami sebe.
3. Potreben je vsaj en dan v tednu, ko
prekinemo z delovnimi obveznostmi poklicnega dela.
4. Nau~iti se je potrebno prelagati obveznosti
na druge. So ljudje, ki si nalo`ijo preveliko
bremen in drugi ljudje k tem bremenom {e

dodajajo, ne znajo pa re~i ne, ali prelo`iti delo
na druge. Pomembno je tudi, kako si organiziramo delo.
5. Na veliko in naporno obveznost se moramo
psihi~no pripraviti in vnaprej premisliti strategijo, kar pripomore k u~inkovitosti.
6. Prerasti je potrebno nezaupanje vase.
Samozavestna dr`a prepri~a druge in dvigne
u~inkovitost samozavestnemu.
7. Optimisti~no moramo gledati na stvari
in dogodke. ^rnogledost je pogubna, saj
vna{a strah, ta pa mo~no hromi delovno
uspe{nost.
8. Pogovora smo potrebni kot vsakdanjega
kruha. Najti moramo nekoga, ki nas poslu{a in
nekoga, s katerim se lahko pogovorimo.
9. Tudi branje leposlovja in duhovne literature
deluje zdravilno.
10. V~asih je dobro svoje tegobe zliti na papir: pisanje dnevnika, opisovanje do`ivljanja
pre~isti na{e misli in besede.
11. Narava je ~loveku zaveznica: sprehodi,
odhodi v gore, teki, posedanja v gozdu ali ob
potoku (studencu) ~loveka pomirjajo.
12. Tudi zdrava prehrana: po`ivljajo~i napitki
(tudi ~aj ali kava) in po~itek so pomembni.
13. Ve~erna analiza dneva, ko se vpra{amo,
kaj lepega smo do`iveli tega dne, je ena od
osnovnih tehnik za `ivljenjsko odpornost. Lepe
trenutke moramo obnavljati, da ne izginejo
prehitro v pozabo. Te`kih trenutkov ni smiselno
obnavljati, priporo~ljivo je, da se ob njih ~im
manj miselno zadr`ujemo.
14. Tudi umik pred dol`nostmi ni dober, veliko
ljudi be`i »pred samim seboj« in dol`nostmi,
namesto da bi se z njimi spoprijeli. Umakniti
pa se je smiselno pred ljudmi, ki z besedo ali
dejanjem prizadenejo, so brezobzirni in ne
znajo biti spo{tljivi in so~utni. In ne nazadnje
smeh in humor sta tudi »zdravilna«.
Sledi: Stres in dru`insko `ivljenje.

^ebulna juha
Sestavine za 4 osebe:
• 1kg ~ebule
• `lico moke
• 50g masla
• 80g ementalerja
• 2 kocki za zelenjavno juho
• kozarec belega suhega vina
• pol {truce francoskega kruha
• sol, poper
Zavrite 1,2 litra vode, raztopite v njej 2 zelenjavni kocki in pripravite juho. Olupite in precej
na drobno nare`ite ~ebulo (~ebulo pred rezanjem polo`ite za 10 minut v zamrzovalnik,
med rezanjem pa no` ve~krat namo~ite v
vodo. Tako se boste izognili neprijetnemu
dra`e~emu ob~utku v o~eh). V drugi posodi
na majhnem ognju stopite maslo, dodajte

narezano ~ebulo, solite in poprajte po okusu,
pokrijte in na ~im manj{em ognju kuhajte 40
minut, pri ~emer po potrebi ob~asno zalijte
z malo juhe.
Nato dodajte vino in pove~ajte ogenj, da bo
izparelo. Zmanj{ajte ogenj, potresite z moko
in nadaljujte s kuhanjem {e pribli`no 5 minut,
pri ~emer jed neprestano me{ajte. Dodajte
preostalo juho iz kock, posolite in pokrijte s
pokrovom ter vse skupaj kuhajte na majhnem
ognju {e nadaljnjih 30 minut.
Medtem razre`ite francosko {truco na rezine
in jih rahlo popecite v pe~i ali v ponvi. Ko je
~ebulna juha kuhana, jo vlijte v 4 globoke
kro`nike, oblo`ite z 2-3 rezinami pope~enega
francoskega kruha, potresite s sirom in
kro`nike postavite v pe~ pod `ar, dokler se
sir ne bo stopil.
Pa dober tek!
Vam `eli Marta Jerebi~

S [OLSKIH KLOPI
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TEDEN OTROKA

NA DRU@BOSLOVNEM

V torek smo imeli miselne igre. V sredo
smo imeli plavalni dan. Tam smo plavali
in skakali.

TABORU (JAVORNI[KI ROVT)

@iga Mo~nik, 2. b
V sredo smo imeli {portni dan plavanja.
Potapljali smo se, metali in iskali koli~ke.
Jerneja Slapnik An`ur, 2. b
V petek smo delali je`ke in jesenske listke.
Igrali smo se z igra~ami in lego kockami.
Zabavali smo se z dru`abnimi igrami.

Na taboru smo se imeli super. Veslali
smo in plezali, se vozili z monociklom,
`onglirali, metali na ko{ in igrali nogomet.
U~ili smo se o ribi{tvu, trilobitih, kamnih,
kromatografiji in `ivljenju v vodi. Obiskali
smo rudnik mangana, iskali trilobite, {li na
pohode, zve~er smo imeli plese. Pekli smo
kostanj in se skupaj zabavali v dru`abnih
igrah. V domu je bila zelo dobra hrana in
prijazno osebje.

Tajda Kladnik, 2. a
Najbolj mi je bilo v{e~, ko so bile delavnice.
Z Danom sva iz lego kock naredila voja{ko
postajo.
Tilen Zabret, 2. b
Najbolj mi je bilo v{e~, ko smo {li na plavalni dan. Skakali smo na glavo, bombico
in igrali vaterpolo. Potem smo tekmovali
v plavanju.
Tilen Bun~i~, 2. b
V petek smo delali je`ke. Najprej smo je`ka
s {ablono narisali, ga pobarvali in izrezali.
Eva Osredkar, 2. a

Andrej Lipu`i~, 7. a
Na taboru smo se veliko u~ili o
nevreten~arjih, trilobitih in prvi pomo~i.
Najbolj mi je bilo v{e~ plezanje, veslanje in
ve~erno dru`enje. Ogledali smo si rudnik
in {li na peturni pohod. Vozili smo se z
monocikli, hodili smo po vrvi, `onglirali in izvajali razne cirku{ke akrobacije. Pisali smo
dnevnike, pesmice in prijazna sporo~ila.
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Zbrali smo se ob umetni plezalni steni v
domu. Stena je imela {tevilne izbokline,
tako da si dobil ob~utek, kot da pleza{ po
valovitih skalah. Takoj, ko me je zagledal
u~itelj, ki je nam je name{~al varovalne
pasove, sem morala iti. U~iteljica, ki nas
je varovala, mi je bila v veliko pomo~, saj
mi je govorila, kam naj stopim, da ne bi
bilo prete`ko. Vesela sem bila, ker sem
priplezala do vrha. Kar nisem mogla verjeti!
Nato me je Tanja spustila na trdna tla in
usedla sem se na klop.
[e danes ne morem verjeti, da sem priplezala tako visoko.
Ana Vidmar, 8. b

V [OLI SMO KUHALI
V ponedeljek in torek (8. in 9. okt.) smo
imeli u~enci 9. razreda gospodinjska
dneva. Prvi dan smo naredili {tiri razli~ne
solate, ki so bile zelo okusne. Taki dnevi so
mi v{e~, saj se na njih veliko nau~imo.
Tja{a Tramte, 9. b

Bilo je zelo zabavno.
Anja Ti{ler, 7. a

NA DRU@BOSLOVNEM

S. Bernarda nas je na zabaven na~in
nau~ila kuhati in pripravljati solate. Vse, kar
smo skuhali in pripravili, smo tudi pojedli.
Ana Poto~nik, 9. b

TABORU (TOLMIN)

[OLA

Tolmin je prelepo mestece, po {tevilu
prebivalcev podobno Komendi. Obdan
je s hribovjem in mimo njega te~e bistra
So~a. Ob~uti se tudi vpliv mediteranskega
podnebja.

[ola vesela
se je za~ela.
V razred dobili
smo ljubke `ivali,
celo leto jih bomo crkljali.
Za oceno pet
moramo pesem zapet,
za oceno ena,
ne trudi se nobena.
Sara [penko in Ajda Loboda Pivk, 4. c

NARAVOSLOVNI DAN V
STRAHINJU
Tja smo {li {ele ob 13. uri. Najprej smo si
ogledali {olo, potem pa smo se razdelili v tri
skupine. Vsaka skupina je imela svoje delo.
V enem razredu so pekli kruhke, v drugem
so delali cvetli~ne aran`maje, v tretjem pa
izdelke iz slame.

V dneh, ki smo jih pre`iveli tam, smo
izvedeli veliko o so{ki fronti in zgodovini
Tolmina. Trditev, da narava dela ~ude`e,
nedvomno dr`i, saj smo videli zares lepe
naravne pojave v Tolminskih koritih, ki so
tudi najni`ja to~ka Triglavskega narodnega
parka. Dobro smo spoznali Tolmin in okolico, tudi pono~i. Poleg tega smo na taboru
tudi plezali, streljali z lokom, kolesarili, se
spro{~ali v fitnesu. Pri urah gospodinjstva
pa smo {ivali. Med prostim ~asom so bili
nekateri zelo aktivni in so izdelovali novoletne vo{~ilnice.
To je bil prvi tabor, na katerem je bila
hrana res dobra in `elim si ~im ve~ tak{nih
taborov, kjer se u~imo na zabaven na~in
v naravi.
Katja Ravnikar, 8. b

Jaz sem najprej seno oblikovala v ka~o in
ga potem spletala, da sem dobila izdelek
podoben {torkljinemu gnezdu. Pri tem
delu smo se zelo smejali. Nato smo delali
kruhke. Ko smo imeli sr~ek `e povaljan,
se je so{olki polila voda. Kruhke smo na
koncu tudi spekli. Moji so{olki se je sr~ek
na koncu zlomil. Zelo se mi je smilila. No,
moj sr~ek je {e cel in imam ga doma za
okras. [torkljino gnezdo pa imam na pisalni
mizi in {e zdaj lepo di{i po slami.
Natalija [pehonja, 5. b

V torek je bilo na vrsti plezanje. Tega me je
bilo najbolj strah, saj se bojim vi{ine.

V torek smo spekli pico, naredili makaronovo solato in peso v solati. Nato smo
z u~iteljico kemije in knji`ni~arko govorili o
zdravi in nezdravi prehrani.
Robyn Strm{ek, 9. b

POPLAVE
V na{i hi{i ni bilo vode, pri stari mami pa 10
centimetrov. Na travniku poleg na{e hi{e je
bilo kar 30 centimetrov vode. Moja sestra
ga je zato poimenovala kar ri`evo polje,
saj je iz vode kukalo le malo bilk. Voda
je vidno nara{~ala od {este pa do desete
ure. Tekla je, kot bi imela 50 metrov {iroko
strugo. Umirila se je {ele okrog enajstih
zve~er. Nekaj stvari bi nam skoraj odnesla,
~e jih ne bi re{ili, npr. tobogan, ki tehta kar
80 kilogramov. Ko sem {el naslednje jutro
v {olo, sem ob cesti videl veliko izgubljenih
~evljev, avtomobilskih tablic in pokrovov za
avtomobilska kolesa. Cesta je bila blatna.
Gasilci so bili zelo pridni, saj so iz~rpali
veliko vode. Menda so nekaterim na
Kamni{kem pomagali kar s ~olni.
Ga{per Erce, 7. b
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Matterhorn in nesre~no poletje 1977
Leto{nje poletne dni je minilo trideset let od
dogodkov, ki so se mi {e posebej globoko
vtisnili v spomin. Po dveh vzponih na vrh
Mont Blanca (v letih 1975 in 1976) mi je
uspelo priplezati na Matterhorn, »goro vseh
gora« in »klasi~ni temelj alpinizma«…, vse
pa je zasen~ila nesre~na zgodba kamni{kih
alpinistov v pogorju Mont Blanca. Neurje,
ki je mene oplazilo z repom, je bilo za njih
usodno. Tragi~no dogajanje na gori je
tedaj polnilo ~asopisne in druge strani in
zdi se mi prav, da se ga po treh desetletjih
spomnimo.
Po stari navadi, ki je ponekod {e `iva,
kadar se kak{no dekle poro~i, va{ki fantje
nekaj ve~erov pred poroko pridejo na
nevestin dom in ob prisotnosti `enina
preberejo pismo, v katerem se na veliko
hvalijo, kako so za nevesto skrbeli in jo
»{parali« prav zanj, zato pa od bodo~ega
mo`a zahtevajo, da se jim oddol`i z nekaj
cvenka…Tako je bilo tudi tisti julijski ve~er
na Gori pri moji sosedi Ivi - ~ez 2 dni v
soboto, 16. julija 1977, se bo poro~ila s
Cenetom iz Tuhinjske doline. Gorjanski
fantje smo prebrali, kar smo napisali in kot
se spodobi pre{tevali jurje. Potem pa je bilo
{e dovolj ~asa, da sva z `eninom Cenetom
Kramarjem (alpinistom AO Kamnik), ki je
bil zaradi svojih alpinisti~nih kvalitet eden
najresnej{ih kandidatov za jugoslovansko
alpinisti~no odpravo na najvi{jo goro sveta
Mount Everest ~ez dve leti, rekla {e kak{no
besedo o hribih in bli`njih na~rtih. Jaz o
Matterhornu, kamor sem se odpravljal ~ez
slab teden, Cene pa o te`kem plezanju,
ki ga namerava z dvema soplezalcema
opraviti na impozantni granitni igli v pogorju
Mont Blanca, o severovzhodnem kuloarju
na Aiguille du Dru…Takoj po poroki se bo
dru`ba Kamni~anov odpravila v Francijo,

Pod Solvayem Matterhorn prvi~ poka`e
zobe…
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v Chamonix, eni na izlet, drugi pa tudi v
gore…

ob treh, nujno je nato~iti vodo za sabo in
nekaj pojesti. Treba je {e v jutranjem mraku
na pot, kajti do ve~era se moramo vrniti z
gore. Zbiramo se na hodniku, poleg nas
{tirih in {vicarskih vodnikov so v glavnem
sami Japonci, eni sedijo na tleh in dremajo
v popolni opremi s plezalnim pasom, eni
`iv~no kadijo… ^e ima{ denar, najame{
vodnika, ki te dobro privezanega na vrvi
popelje na vrh in prakti~no se ti ni~ ne more
zgoditi, da ima{ le sape dovolj. Toda to
ni ve~ pravi drzni Matterhorn! Ko ob {tirih
zjutraj vstopamo v greben, po katerem je
leta 1865 Angle` E. Whymper s {estimi
tovari{i kot prvi osvojil Matterhorn, `al so

Pozno popoldne, 21. julija 1977 smo z
Danilom, Bojanom in Evaldom (dva sta
bila moja so{olca s faksa, vsi trije pa z
Alpinisti~nega odseka ^rnu~e) postavili
{otor na planoti Schwarzsee, 2600 m visoko nad {vicarskim Zermattom, v vzno`ju
4478 m visokega Matterhorna. Celo pot,
ko smo z brzovlakom potovali preko Primorske, Benetk in Milana ter nato skozi
simplonski predor do Briga v [vici, je bilo
vreme bolj ali manj de`evno in vetrovno. Ob
^rnem jezercu smo tisti ve~er ostali sami,
Matterhorn se je valjal v cunjastih meglah in
nekateri so se ga naveli~ali
~akati, podrli so {otore in
od{li v dolino. Mi pa smo
od{li do roba planote, kjer je
neke vrste hotel, in ~akanje
preganjali ob vr~kih piva,
pa vremenska napoved
za naslednje dni nas je
zanimala. Na{ na~rt desetdnevnega »taborjenja« ni
bil ravno skromen: najprej
Matterhorn kot glavni in
najte`ji cilj, nato Breithorn
kot najla`ji in {e Monte
Rosa, ki zna biti prav strupena…Do sedaj skupaj Na vrhu Matterhorna, zadaj Monte osa
nismo kaj dosti hodili v
hribe, enkrat pozimi na Grintovec in pred se ob sestopu z vrha {tirje od njih ubili, je
dobrim tednom smo (celo v rahlem de`ju) {e vse temno. Prve jutranje svetlobe smo
za trening preplezali nem{ko smer v Tri- dele`ni ravno pravi ~as, ko se zaplezamo
v neki grapi in nam pomaga razvozlati
glavski steni.
uganko prave smeri. Smer vzpona ni
V jutranjem svitu, ko se je veter nehal
ozna~ena, ravno zato, da bi imeli gorski
zaganjati v {otor, se je nad na{imi glavami
vodniki ve~ dela, neke skrivne markacije
razodela veli~astna podoba Matterhorna v
pa naj bi za njih obstajale…Plezanje v
svetlobi sve`ega snega… So prizori, ki jih
tem spodnjem delu ni prete`ko, nevarno
~lovek vse `ivljenje ne pozabi! Stekli smo
je le na sne`i{~ih, kjer je treba s cepinom
v mrzlo jutro, da si na{o goro ogledamo
vsekati kak{no stopinjo, sicer pa mora{,
{e z drugih polo`ajev…Oran`nozlata lu~
~e je le mo`no, slediti kaki vodni{ki navezi
je osvajala ledene strmali Strehe, spolzela
pred seboj, da se ne zapleza{. @e na
na Ramo…nato so zable{~ali severni in
za~etku vzpona smo se na hitro odlo~ili,
vzhodni snegovi in ves orja{ki rog. Vsak del
da bomo obe vrvi pustili v nahrbtniku in se
te gore smo poznali iz knjig, zdaj jih vidimo
navezali {ele, ko bo res nujno potrebno.
v `ivo. Opoldne se pred {otorom zberemo
Eden od nas je bil mnenja, da mu zaradi
na bojni posvet, zdaj ali nikoli, si re~emo,
zamudnega varovanja z vrvjo, najbr` ne bo
kljub sve`emu snegu v gori. Naslednji hip
uspelo priti na vrh. Odlo~itev vsekakor ni
`e razporejamo opremo in polnimo nahrbtbila pametna…Tako se je zgodilo, da smo
nike z vrvmi, derezami, cepini, klini, ~okoobe vrvi vseskozi nosili v nahrbtniku, pa
lado… In `e nas prijetna stezica vodi proti
ne, ker bi jih ne rabili, ampak ker smo se
grebenu Hoernli, kjer bomo v ko~i na vi{ini
postopoma porazgubili v skalovju in je vsak
3260 m prespali pred glavnim vzponom.
po svoje plezal navzgor. Resni~ne te`ave
Obe ko~i nista preve~ zasedeni (nov sneg!)
pa so se za~ele v stenah pod zaveti{~em
in takoj dobimo preno~i{~e, potem pa se
Solvay, 4003 m visoko. Navpi~no skalovje,
za firbec vzpnemo po stezi do vstopa v
kjer se mora{ kar precej znajti, enako ali
na{o goro. Ve~erne svetlobe ob orglanju
{e te`je je na plo{~ah nad zaveti{~em,
vetra uga{ajo na temenih Monte Rose in
v katerem ni dovoljeno preno~evati, saj
Breithorna, trikotna senca se zlekne ~ez
mora biti na razpolago za tiste, ki se jim
ledenike, nazadnje nas zagrne ~rna no~ z
kaj hudega zgodi. Po oceni Danila, ki je bil
zvezdami, ki kot paj~olan ove{ajo tema~na
v tistih ~asih eden na{ih najbolj{ih prostih
ostenja Matterhorna.
plezalcev, smo na enem mestu, kjer smo
Ob pol treh vstanemo, kuhinjo odpirajo se zaradi ledu na skalah morali izogniti
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obi~ajni smeri, nenavezani in z nerodnimi
nahrbtniki plezali peto te`avnostno stopnjo.
Res je bilo nekje na robu vsega…
Na Rami, kjer je zabitih nekaj ve~jih klinov,
smo privezali nahrbtnike, jaz sem tam pustil
tudi enega od dveh fotoaparatov ruskih
zenitov, tako da smo bili bolj gib~ni za
najstrmej{i del med Ramo in Streho, kjer pa
so v poledenelem sto metrskem skalovju v
pomo~ debele fiksne vrvi z vozli, pritrjene
samo na zgornjem koncu… [e Streha,
kjer cepin {e kako prav pride, in po osmih
urah vzpona opoldne stojim na vrhu Matterhorna. Oni trije so tudi `e na vrhu, pa {e
kak{na naveza. Nekaj se jih je `e vra~alo,
nekaj jih je {e za nami. Iz italijanskih dolin

POTOPIS
se sli{i zvonjenje, modra o~esa jezer me
gledajo gor, nebo je brez oblaka, iz snega
moli kovinski kri`, 23. julija 1977 na moj 22.
rojstni dan…V daljavi na modrem obzorju
prepoznam Mont Blanc, kjer se bo naslednji dan za~ela pripovedovati ~isto druga~na
zgodba…
Medtem ko na vrhu fotografiram, moji trije
`e sestopajo navzdol – potem pa se zavem,
da me ~aka {e dolga in izjemno nevarna
pot v dolino - in {e sam zapustim vrh. Na
Strehi sre~am navezo, ki gre {e proti vrhu,
in na Rami se mi {tirje zberemo, od tam
naprej je vsak korak brez varovanja z vrvjo
kot skok z roba stene v prepad. Obe vrvi
zve`emo skupaj in se s pomo~jo fiksnih

Orientacijske po~itnice na ^e{kem
30. junij
V Olomoucu ~akamo na avtobus, ki nas
bo popeljal v deset napornih, a zabavnih
dni, polnih dru`enja. Po treh urah naporne
ovinkaste vo`nje smo prispeli v kamp.
Kmalu zatem smo se `e porazdelili po
hi{icah in za~eli spoznavati mladino okoli
sebe, ki so pri{li iz vseh koncev sveta. Ta
dan je bil namenjen spoznavanju s trenerji
in s svojo skupino, v kateri bomo trenirali
10 dni. Sledila je prva no~….
31. junij
In prvo jutro. Trobljenje razgla{ene trobente nas je spomnilo na lansko poletje.
Ops, vstati bo treba. Na prvem treningu so
trenerji preizkusili na{e sposobnosti teka
in znanje orientacije. Nato pa smo skupaj
na~rtovali na{ih 10 dni treningov.
Popoldan je bil prav tako zaznamovan s
treningom in vodo. Ja vodo, proga je bila,
tako kot lani, obvezno speljana ~ez vrsto
potokov, od zgoraj pa nas je hladil de`.
Ve~er pa kot ponavadi na takih sre~anjih
dru`enje, zabava, smeh.
1. julij
Ta dan je bil precej podoben prej{njemu.
Dopoldne smo imeli trening, prav tako
popoldan. Od{li pa smo tudi na jezero,
kjer smo se kopali in nadvse zabavali.
Ve~er nam je popestril disko, ki smo ga
imeli kar pod tamkaj{njim {otorom.
2. julij
Po zajtrku smo imeli zelo zabaven trening
v parih, kjer smo tekmovali med seboj.
Bilo je res zabavno. »Niti malo si nisem
mogla misliti, da so tudi treningi lahko
tako zabavni.« Popoldan je bil trening
bistveno napornej{i, ker nas je zopet pral
de`. Tek po razmo~enem gozdu in blatu
pa je svojevrsten adrenalin.
3. julij
Namesto treninga smo dopoldan igrali
odbojko, nogomet in podobne {portne
igre. Popoldanskemu treningu pa je sledil
pohod v bli`nje mestece Vidnavo, kjer
smo si po slabi ~e{ki hrani na kampu,

opomogli s pico.
4. julij
»Dan samostojnosti«. Tudi mi smo bili
na treningih `e bolj samostojni in tudi
popoldanski po~itek smo lahko pre`iveli
samostojno ob slikovitem bli`njem jezeru,
ki izgleda kot vulkanski krater z visoko
skalnato obalo.
5. julij
Ta dan je bil poseben, ker nismo imeli
treningov, ampak so nas odpeljali na celodnevni izlet. Ogledali smo si mesto Jesenik. Tam smo imeli nekaj ~asa zase, da
smo si sami ogledali kak{no znamenitost
mesta in si privo{~ili sladoled. Potem smo
od{li po zelo strmi poti do tamkaj{njega
gradu, v katerem je danes hotel in pred
hotelom med mnogimi zastavami visi
tudi slovenska. Od tam smo se odpravili
v tri kilometre oddaljeno kra{ko jamo.
Res je, da je bila jama velika kot hodnik
v Postojnski jami, najve~ji kapnik pa je bil
visok le kak meter. Odpravili smo se proti
`elezni{ki postaji, kjer smo za povratek z
vlakom ~akali kar pol ure. @e iz izku{enj
starej{ih, ki so na ^e{ko pri{li `e ve~krat,
je zamuda vlakov popolnoma normalna
stvar. Zabavali smo se z mislijo, da {e
vedno polagajo tra~nice.
6. julij
Na ta dan smo imeli prvo tekmo, ki je
sodila med kratke razdalje. Proga ni bila
tako zelo zahtevna, a kak{nih posebnih
rezultatov, ki bi segali po stopni~kah
tudi ni bilo. Imeli pa smo tako dolg ciljni
koridor, ki ga nismo videli {e na nobeni
tekmi. Popoldan smo imeli »Olimpijado«,
katero smo za~eli z veliko otvoritvijo in
olimpijskimi prisegami. To so bile take lahke igre, v katerih so lahko sodelovali tudi
najmlaj{i, kjer je na{ mali Nejc zmagal v
hoji po rokah. Celoten kamp je osupel,
ko je na{ 9-letnik paradiral po rokah
precej{njo razdaljo.
7. julij
Druga tekma. Ta etapa je sodila med
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klinov spu{~amo kar naravnost po `lebovih
eden po eden. Vsak spust spremljajo kosi
ledu in voda. Na na{o vrv povabimo dva
Japonca, ki nista ve~ vedela, kako bi {la
dol, in dva Angle`a, ki sta obrnila na Rami.
Tako se nas je osem spu{~alo po na{em
dvojnem {triku, {lo je izjemno po~asi in {ele
ob {tirih popoldne smo na Solvayu, torej
smo za ta del sestopa potrebovali enako
~asa kot za vzpon! [trik smo uporabili le {e
na tistih zoprnih plo{~ah pod zaveti{~em,
potem pa smo ga razvezali in oba konca
za zmeraj pospravili v nahrbtnik…
(se nadaljuje)
Besedilo in fotografije France Stele
klasi~ne razdalje (na{e proge so bile
dolge od 3-5 km zra~ne razdalje). Ravno
tako ni bilo posebnih rezultatov, le
najmlaj{im so stopni~ke za las u{le.
Popoldan smo imeli zopet olimpijske igre.
Bilo je 16 nalog in sam si si izbral, katero
bo{ opravil. Obvezno je bilo opraviti 8
nalog. Naloge pa so bile lovljenje z usti,
plazenje, kotaljenje, igre z vodo, skoki
nazaj, vrtenje okrog palice, …
8. julij
Tako. [e zadnja preizku{nja na{ih orientacijskih sposobnosti. Imeli smo lovski
start, kar pomeni, da vsak tekmovalec
za~ne s ~asom, ki je se{tevek zaostanka
obeh dni skupaj. Se pravi, da starta{
toliko minut oziroma sekund za zmagovalcem, kot si zaostal za njim v obeh dneh.
Zmaga pa tisti, ki prvi pride na cilj, ne
glede na startni ~as. Po kosilu smo imeli
razglasitev zmagovalcev, in potem smo
od{li na bazen, da smo se malo ohladili
od vsega tega teka. Ve~er pa smo zaznamovali Slovenci s predstavitvijo na{e
dr`ave in krajev od koder prihajamo.
9. julij
Imeli smo trening, ki je bil organiziran
za tiste udele`ence tabora, ki niso imeli
koles. Popoldan pa smo igrali odbojko in
odnehali, ko nas je pregnal nadle`ni de`,
saj smo imeli mokra `e ~isto vsa obla~ila.
Zve~er smo imeli poslovilno prireditev, ki
se je nadaljevala s plesom pod {otorom,
v ritmu ~e{kega roka.
10. julij
Pri{el je dan slovesa. Poleg tega, da nam
je bilo zelo te`ko zapustiti vse za sabo,
vse prijatelje, vse dogodke, skratka vse,
je padal {e de` in nam {e bolj ote`il slovo.
Te`ko je bilo pogledati ljudem v o~i in jim
re~i adijo, verjetno se ne bomo ve~ videli
ali morda zopet {ele naslednje leto ali pa
na kateri izmed tekem v Evropi. V desetih
dneh smo se res navezali na tabor in najraje bi ostali tam {e za kak{en mesec. A
pri{li so avtobusi, in potem smo si lahko
samo {e pomahali, …
Katarina Brem{ak
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Za~etek skavtskega
leta
Pa se je kon~no za~el skavtski vrve`. Po
taborih in kraj{em predahu smo s polno
paro stopili novim dogodiv{~inam naproti.
Organizirali smo skavtski triatlon, voditelji
smo uspe{no na~rtovali program in cilje za
to leto, nekateri so se poslovili od skavtov,
drugi pa so se nam pridru`ili. Dokon~ali
pa smo tudi novo skavtsko sobo, ki jo `e s
pridom uporabljamo. Skratka, vse je pripravljeno, da stopimo na nove skavtske poti
in izrekamo na{ pozdrav: bodi pripravljen!
Da pa ta pozdrav ni le beseda, smo pokazali, ko smo {li po katastrofalnih poplavah
pomagat v @eleznike, pa tudi v doma~i
ob~ini smo prisko~ili na pomo~. Ve~ o
vsem tem, pa si preberite na tej strani.
Primo` Poga~ar, Skrbni sokol

Skavtski triatlon
Izziv na kubik ali drugi, tradicionalni ekipni
skavtski triatlon, ki je potekal v soboto, 22.
septembra, na Podbor{tu. Tekmovalci so
se pomerili v treh disciplinah: odtekli so
{tiri kilometre, kolesarili po komendski in
cerkljanski ob~ini ter se pomerili v orientaciji. Sledilo je kosilo, dru`enje in klepet,
potem pa razglasitev rezultatov. Prijavljenih
je bilo pet ekip po 3-5 ~lanov, od tega ena
izven konkurence. Zmage se je razveselila
ekipa iz Ajdov{~ine, drugo in tretje mesto
pa so zasedli ~lani orientacijskega kluba
iz Komende. Ob tej priliki bi se radi zah-

Obvestilo kmetom
Vsi, ki razmi{ljate o dodatnem dohodku na
kmetiji ali `e imate registrirano dopolnilno
dejavnost na kmetiji, vas vabimo na predavanje z delavnico:
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah – la`ja
pot do registracije,
ki bo v torek, 6. novembra, ob 9. uri v
prostorih Kulturnega doma Janko Kersnik
v Lukovici.
Uredba o vrsti dopolnilnih dejavnostih,
zlasti na podro~ju negostinskih dejavnostih, in nova pravila na podro~ju `ivil in
njihove predelave, nudita la`jo pot do razvoja in registracije dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. Predavanje v obliki delavnice bosta
vodili Marta Kos iz Kmetijskega zavoda Ljubljana in Gabrijela Salobir-Vilar iz Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije.
Zbiramo prijave za pridobitev certifikatov (izobrazbe na podro~ju kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: turizem
na kmetiji, predelava `ivil: mleko, meso,
ostalo…) tel: 8397769, svetovalka za
kme~ko dru`ino in dopolnilne dejavnosti
na kmetijah, Marta Kos, Kmetijski gozdarski
zavod Ljubljana.

18

valili vsem sponzorjem, ki ste kakorkoli,
finan~no ali materialno, podprli na{ projekt.
Vsem tekmovalcem pa ~estitke za opravljeno preizku{njo! Triatlon je lepo uspel,
{koda le, da nas ni bilo ve~. Vabimo vse,
da se triatlona udele`ite prihodnje leto, do
takrat pa le pridno trenirajte.
[pela Hlade, Pojo~a orka

Prehodi v solzah in
smehu
V soboto 7. oktobra, smo imeli skavti iz ~ete
prehode (2. letniki odidejo iz ~ete, dobimo
nove vodnike in pridejo novi ~lani). Zbrali
so se ob poti, ki vodi v gozd in najprej so
morali tisti, ki bodo
naslednje leto vodniki, napisati pisma,
zakaj menijo, da bi
lahko postali vodniki.
Ko so pisma prebrali
bodo~i vodniki vseh
vodov: volkov, sokolov, gazel in ~ebel,
je sledila naloga za
tiste, ki so odhajali iz
~ete. Iz naravnih materialov so morali narediti in{trumente in
zapeti pesem. Sledili
so odhodi, zaradi katerih se je preto~ilo
kar nekaj solz in tudi
fantje niso bili izjeme.
To leto so ~eto zapustili trije ~lani, iz vsakega voda po eden,
le volkovi smo ostali v popolni postavi. Tudi
odhajajo~i so morali napisati pismo, v njem
so napisali, kako so pre`iveli svoj ~as v
~eti od svojega prihoda do zadnjega trenutka. Nato je vsak od teh treh vsakemu
v ~eti povedal, kak{no vzpodbudno
besedo in nato od{el sre~en ali pa tudi
v solzah. In nazadnje nas je zapustila
{e na{a voditeljica. Tudi ona je napisala
poslovilno pismo in z vsakim spregovorila
kak{no besedo ali dve. Nato je bilo na vrsti
kr{~evanje novih ~lanov in vodnikov. Ko so
bili novinci kr{~eni in razporejeni v vode,
smo se sre~ali s celim stegom. Postavili
smo kvadrat in tekmovali v vle~enju vrvi.
Sledila je le {e skupna ma{a in predstavitev
lanskega skavtskega leta in nove skavtske
sobe na{im star{em.
Bla` Valen~i~, Drzni volk

Na~rtovanje
skavtskega leta
Verjetno vas ve~ina misli, da so prva stvar
v skavtskem letu prehodi in ogled slik. Vendar pa temu ni ~isto tako. Kak teden prej se
namre~ zbere skupnost voditeljev (kratica
SKVO) in naredi plan za celotno leto.
Letos smo komendski voditelji na~rtovali
od petka, 28. do nedelje, 30. septembra,v
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Trsteniku. SKVO vikend, kot temu pravimo,
poteka tako, da voditelji najprej pregledamo
lansko leto, postavimo namene in cilje za
novo leto, dolo~imo,katere projekte bomo
letos izvajali, kdaj jih bomo izvajali in kdo
bo odgovorni voditelj. Dogovorimo se
tudi, kdo od voditeljev bo izvajal dolo~eno
zadol`itev (blagajnik, gospodar, skrb za
skavtski travnik …). Vsekakor pa ob tem
popijemo velike koli~ine kave. Ker voditelji
ve~ino ~asa na~rtujemo, sta nas z odli~no
kuho razvajali dve klanovki. Po tem vikendu
je tako narejen precej{en del na~rta za
novo leto, sedaj pa je na nas, da ta na~rt
{e ~im bolj izpolnimo.
Smejo~i Sokol

Pomo~ v @eleznikih
Tisti torek, ko je pri nas ~isto preve~
de`evalo in je voda temu primerno narasla,
je v @eleznikih de`evalo {e malo mo~neje.
Pravzaprav jih je kar po{teno zalilo. Ko so
nas {kofjelo{ki skavti povabili, da pridemo
pomagat in se nas je nekaj odpravilo tja,
smo {ele videli, kako je zadeva izgledala.
V petek smo torej pri{li tja, se zbrali vsi
skavti, ki so pri{li pomagat in se razkropili
po skupinah, vsaka v svojo hi{o. ^e je na
zunaj izgledalo precej ~isto - to pomeni ne
ve~ kot 5 cm blata, ga je bilo po hi{ah {e ni~
manj kot 30 cm. Seveda pri delu nismo bili
sami: celotni @elezniki so bili polni vojske,
gasilcev, policistov, civilne za{~ite, specialnih enot, tak{nih in druga~nih ...
O~istili smo kolikor smo mogli, to je. 4 sobe
in dvori{~e, a smo se zamudili za skoraj cel
dan. ^eprav na prvi pogled ni bilo videti, da
smo sploh kaj naredili, upam, da je na{a
pomo~ prav pri{la.
Nejc Jurkovi~, Odmevni kivi

Ve~ o skavtih
Kdor bi `elel {e kaj ve~ izvedeti o skavtih,
tudi drugod po Sloveniji, si lahko ogleda
stran: www.skavt.net. Stran Komendskih
skavtov pa je: komenda1.skavt.net.
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@enski hokej na ledu doma v Komendi? Rekreativna
Najbr` nisem edini, ki o `enskem hokeju na
ledu v Komendi nisem vedel ni~esar. Takih
»nevedne`ev« je med nami kar veliko. Pa je
taka nevednost skoraj opravi~ljiva, ~eprav
bi zaradi tega moral marsikdo v na{i ob~ini
zardeti. Predvsem tisti, ki se s {portom v
ob~ini ukvarjajo in ki delijo drobtinice iz
ob~inskih sredstev.
Ne mislim razglabljati o ozadjih in vzrokih
za tako stanje, {e manj menim koga postaviti za de`urnega krivca. Dejstvo pa je,
da kar 6 do 8 deklet v starosti od 18 do 26
let redno igra hokej pri HK Kranj in so celo
~lanice dr`avne reprezentance v ligi EWHL,
kjer `e tri leta uspe{no zastopajo na{o
dr`avo. V tej ligi med drugimi sodelujejo {e

Nem~ija, Italija, Avstrija, Hrva{ka, Slova{ka
in ^e{ka. Ni kaj, spodobna dru{~ina dr`av z
mnogo dalj{o tradicijo v tej {portni zvrsti. In
s toliko denarja, da si najbolj{e tekmovalke
lahko kupujejo.
In kaj ima naslov skupnega z `enskim
hokejem v Komendi? Pisalo se je leto 1973,
ko je na pobudo Janeza Kimovca bilo v
Komendi ustanovljeno [portno dru{tvo
Komenda, ki je zdru`evalo {portne panoge
v krajevnih skupnostih, iz katerih je pozneje
nastala Ob~ina Komenda. Razkropljene
dejavnosti so se zdru`ile pod eno streho.
Sogovornik Cveto Hafner ni pozabil najbolj
znanih {portnih panog v Komendi. Roman
Gro{elj je organiziral in vodil ko{arko. Med
njimi je imel svoje mesto tudi hokej na ledu,
pri katerem pa takratni igralci in vodstvo
niso pristali, da bi nastopali pod imenom
Hokejski klub Kamnik, in so se vklju~ili v
Hokejski klub Triglav v Kranju. Pobudnik
za tako organiziranost dela HK je bil Franci
Krem`ar. Fantom se je pri hokeju pridru`ilo
{est deklet. Trener je bil Cveto Hafner, vse
do leta 1985, ko je zaradi bolezni moral za
tri leta prekiniti s {portno dejavnostjo. Pa
se je vse dobro izteklo in Cveto je v sezoni
2000/2001 ustanovil @enski hokejski klub
Triglav v Kranju. Do danes so dekleta na
dr`avnih prvenstvih dosegla {tiri druga in
eno tretje mesto. In to na{e punce. To so
Suzana in [pela Hafner, Tja{a Ajdovec,
Alja in Alenka Er`en in Nata{a Pagon, ki so

poleg {olskega dela ali rednega delovnega
razmerja {tirikrat tedensko na ledu. Tu niso
{tete {e tekme v doma~i ali mednarodni ligi.
Veliko odrekanj, dela, ~asa in veselja do
hokejske igre morajo imeti ta dekleta, da
vse to zmorejo in da s svojim odrekanjem
veliko prispevajo k prepoznavnosti ob~ine,
iz katere izhajajo. Mirno bi se lahko reklo,
kot trdijo nekateri, da je `enska dr`avna
hokejska reprezentanca iz Komende.
Ponosni bi morali biti na to.
Reprezentantke pa nimajo samo skrbi
za usklajevanje delovnih obveznosti,
treningov in tekmovanj, velik del finan~nih
sredstev morajo za »svoj {port« prispevati
sama. Samo letna ~lanarina zna{a 300
EUR, sama morajo kupovati osebno opremo, ki jih letno stane
vsaj po 2.000 EUR, velik stro{ek pa
je tudi osebna finan~na udele`ba
za mednarodna tekmovanja v
tujini. Eno tretjino lastnih sredstev
morajo prispevati, da lahko dr`avo
in ob~ino zastopajo v tujini. V
dr`avni reprezentanci so trenutno
{tiri Komend~anke, {e dve pa sta
vsak ~as na razpolago za potrebna
nadomestila ali vskoke.
Tudi slovenska javna ob~ila tej
reprezentanci ne posve~ajo skoraj
nobene pozornosti. Edina svetla
izjema je Gorenjski glas. Da dober
glas se`e tudi v deveto vas, sta k
temu klubu kar nekaj ~asa hodili dve tekmovalki – ena iz Mirna pri Gorici in ena iz
Ivan~ne Gorice. Pa se jima ni iz{lo – zaradi
prevelikih stro{kov prevoza. [koda.
Pogovarjal sem se tudi s Suzano Hafner, ki
je prisedla s triletnim sin~kom v naro~ju. @
e lani je prvi~ uspe{no stopil na drsalke.
Raste `e tretji rod hokejistov v dru`ini? Dedkov nasmeh in mamine svetle o~i dajejo
slutiti, da sem kar blizu resnici. Suzana je
`e osmo leto ~lanica reprezentance in le
ste`ka usklajuje {olske obveznosti, hokej
in prvo skrb – sin~ka. Pa pravi, da bo
nekako `e {lo.
Cveto Hafner je ~lovek neizmerne `ivljenjske energije in {irokega pedago{kega
{portnega znanja. Poleg rednega dela v
slu`bi je neiz~rpen pri treningih, prevozih
v tujino in samo ~udim se, kako ~lovek
vse to zmore. No – brez zlobe. Navajen je
~ebljanja vseh vrst, saj ima doma tudi doma
kar nekaj papig, pri katerih se je verjetno
navadil neprestanega vre{~anja. Pravi, da
bo nekaj ~asa {e kar vztrajal.

odbojkarska liga
2007/2008
V {portni dvorani v Komendi je spet `ivahno.
V soboto, 13. oktobra, se je za~ela že 6.
sezona rekreativne odbojkarske lige. Vsako
leto sodeluje ve~ ekip. Letos jih tekmuje `e
27. Ekipe so ve~inoma iz okolice Ljubljane,
letos pa prvi~ sodelujeta tudi ekipi iz Vrhnike
in Radovljice. V ligi tudi letos sodelujeta
dve ekipi iz Komende. To sta ekipa P[ANC

(lanskoletni Medo) in PISKR^KI, ki smo jih
lani pogre{ali. Kar dvanajst sobot bodo tekmovalci merili mo~i med seboj, veliki finale
pa je predviden 19. aprila. Vsi, ki bi radi
videli kvalitetno odbojko in pravo {portno
razpolo`enje, ste vabljeni.
Mihaela Poglajen

Kolesarski dan
Ekipni kolesarski kronometer je bil vedno dobro obiskan in tako je bilo tudi letos. Lepa in
topla septembrska nedelja je na start privabila
osem ekip, ki so brez te`av vse prikolesarile
do cilja. Posebno pohvalo si zaslu`i ekipa
»Pol`ki« (Urh, Svit, Lana, Sonja, Franci, Miha),
ki se kljub mladosti ni ustra{ila veliko starej{ih
in izku{enej{ih tekmovalcev, kot je bila ekipa
»Radenska Powerbar« (Petra, Klemen, Bla`,
Jure), ki je z uigrano ekipno vo`njo postavila
nov rekord proge. Da so tudi v Suhadolah
odli~ni kolesarji, sta pokazali doma~i ekipi
»^ehun~ki« in »Jur{i~i«, ki sta osvojili srebrno
in bronasto kolajno. Organizatorji so prvi~ pripravili tudi razstavo starodobnih koles, ki se
jih marsikdo spominja z nostalgijo. Prihodnje
leto bo ekipa nastopila s starodobnimi kolesi.
Organizatorji upajo in `elijo, da naslednje
leto tudi kdo izmed vas pride pogledat ta
spektakel, ali pa celo pripelje pokazat kak{no
zanimivo kolo.
Peter Pibernik

@elim mu {e mnogo {portnih uspehov, saj
ni zapisan samo hokeju. Prav na za~etku
je igral nogomet, ko{arko, organiziral
smu~arska tekmovanja – sedaj pa je tega
~loveka prijetnega nasmeha in neizmerne
energije zasvojil hokej.
Tone Ogorevc
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Uspe{no sklenili sezono
V sredo, 23. septembra, je bila polna luna
in vreme napol lepo (ali napol neprijazno),
kakor kdo razume to primerjavo. Vsekakor
so ~lanice in ~lani Balinarske sekcije DU
Komenda to razumeli kot napoved prijetnega dne in zanimivih tekmovanj ob nadvse
uspe{nem zaklju~ku balinarske sezone.

odli~no drugo mesto in v prihodnji sezoni
napreduje v skupino »A«. Nedvomno lep
uspeh. V tej ligi je za naziv »najbli`alca«
tekmovalo ve~ kot 100 igralcev. Pa se na{i
niso dali. Naziv »najbli`alca« je `e tretje
leto zapored osvojil neumorni vodja na{e
balinarske sekcije Alfonz Hrovat, ki je svojo
soprogo Pavlo tako »natreniral«, da je isti
naslov osvojila tudi `e tretji~ zapored. Tako,
da ne bo kdo rekel, da
so funkcionarji samo
funkcionarji, ki svoj ~as in
osebno delo posve~ajo
samo funkciji in organizacijskemu delu, ampak so tudi odli~ni tekmovalci. Brez takih ljudi
bi ne bilo tako `ivahnega
tekmovalnega duha v
sekciji, {e te`je bi govorili
o dose`kih sekcije na
vseh podro~jih.

Sedemindvajset se jih je zbralo – samo
doma~ih navdu{encev in tekmovalcev na
prvenstvu posameznikov te
sekcije. O starosti tekmovalk
in tekmovalcev ne bi bilo dostojno pisati, moram pa omeniti
tekmovalca, ki je izstopal iz
obi~ajnih vrst in dopolnjenih let.
Komaj dobrega pol leta redno
trenira in se udele`uje vseh
akcij sekcije Matej Bergant,
petnajstletnik iz Zaloga, ki raje
kot na »potepe« dru`i prijetno s
koristnim. Kljub mladim letom
so ga »starej{i« tekmovalci
sprejeli za svojega in rezultati
Pa tekmovanje 13. septreningov so `e vidni. Na tem
tembra le ni bilo zadnje
tekmovanju je zasedel peto, Matej Bergant
v sezoni. Sedmega okzavidanja vredno peto mesto.
tobra je na{a balinarska
Poleg rednega {olanja na Biotehni{ki srednji sekcija organizirala spominski turnir za
{oli v Kranju in delu na kmetiji najde ~as za preminula ~lane sekcije. Tekmovali so v
treninge in nabiranje izku{enj z »izku{enimi bolj redkem sistemu dvojk. Na balini{~u se
ma~ki«.
je zbralo 16 »dvojk« - 9 iz sekcije Komenda
Posami~nega tekmovanja se je udele`ilo in 7 iz ostalih sekcij izven ob~ine. Ekipa
vseh 26 aktivnih ~lanov sekcije. S {estin- Kamnik I je zasedla 1. mesto, druga je bila
dvajsetimi zbranimi to~kami je prvo mesto kombinirana ekipa »[karja«-Kamnik, s
zasedel Drago Oblak, dugouvr{~eni Peter tretjim mestom pa se je zopet izkazal mladi
Plevel je zbral enako {tevilo to~k, tretje Matej Bergant, ki je za ~lana »svoje ekipe«
mesto pa je s {tiridesetimi to~kami zasedla pripeljal s seboj kar svojega dedka. Pa naj
Pavla Hrovat, isto {tevilo to~k je zbral tudi {e kdo re~e, da starej{i niso pripravljeni
~etrti tekmovalec, Toma` Hacin. Kot `e za- sodelovati z mladimi. Nehvale`no ~etrto
pisano, pa je peto mesto zasedel najmlaj{i mesto pa je pripadlo me{ani ekipi v sestavi
tekmovalec Matej Bergant, ki je zbral {es- Miro Misja in Drago Oblak.
tintrideset to~k. Najbolj{i »najbli`alec« je bil Lep in dostojen spomina na preminule
Avgust Sodnik.
~lane.
V Rekreacijski ligi ob~in Kamnik, Menge{, S tekmovalnim delom so za to sezono sicer
Dom`ale, Lukovica, Vodice, Cerklje in kon~ali, niso pa kon~ali s treningi in dru`enji
Komenda je bilo v ~asu »visoke« sezone ob lepem vremenu in v prijetni dru`bi, kar so
odigranih ve~ kot 300 iger. V skupini »A« pripravljeni deliti tudi z drugimi, ki jih ta {port
je ekipa DU Komenda I zasedla 5. mesto, veseli in bi radi preizkusili svoje sposobekipa Komenda II pa je v skupini »B« zasedla nosti in znanje in svoj prosti ~as pre`iveli v
prijetni dru`bi na
rednih treningih
za bodo~e uspehe. Leta niso
va`na – potrebna
je le volja in zavedanje, da svoje
zadovoljstvo
lahko deli{ z
drugimi. Morda
je tudi to neke
vrste medgeneracijska vez ljudi
razli~nih obdobij
in izku{enj.
Tone Ogorevc
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Mesec po`arne
varnosti
Ob mesecu po`arne varnosti mi po glavi
rojijo misli in sli{ane pripombe na ra~un gasilcev. Kdo sploh smo gasilci, zakaj jih rabimo?
Aktivna gasilka sem {ele nekaj let. Moj o~e je
bil gasilec in moj mo` je gasilec, potem pa
te potegne notri. Predvsem pa sem hotela
nekaj svojega prostega ~asa usmeriti v nekaj
koristnega zase in za druge. Nikar ne recite
»blagor tebi, ima{ ~as, jaz ga pa nimam«.
Prosti ~as si je potrebno vzeti. Tudi mene v
`ivljenju veseli mnogo stvari in bi lahko svoj
~as namenila za svoje u`itke in svoje koristi
kot so: smu~anje, kolesarjenje, pohodni{tvo,
gobarjenje, igranje odbojke, branje, pletenje,
gledanje {panskih nadaljevank, klepet s
prijateljicami in {e bi se na{lo. Ampak, ko
se odlo~i{, kaj ti je v `ivljenju pomembno,
vse ostale stvari prilagaja{ temu. Ne more{
biti aktiven in dobro delati v ve~ dru{tvih,
nadaljevanje na naslednji strani.....

Zahvale
za iskreno in nesebi~no
pomo~ ob hudi uri
V no~i iz torka na sredo (18. na 19. 9.) je
bilo na{e imetje iznenada ogro`eno zaradi
poplavljenih voda. Ob tem so nam takoj
prisko~ili na pomo~ ~lani Prostovoljnega
gasilskega dru{tva Komenda ter Janko
^ebulj, Franci Petri~ in Ivanka Male{, na{i
sova{~ani. Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena in prisr~na zahvala za prejeto
pomo~, ki je izraz dobrote srca.
Hvale`na dru`ina Pavel Ocepek
z Brega pri Komendi
Ob naravni katastrofi v poplavah 18. septembra 2007 se za po`rtvovalno pomo~
in neumoren trud pri re{evanju hi{e s
~rpanjem vode na Gmajnici 121 iskreno
zahvaljujeva gasilcem iz PGD KRI@ (Jo`e
Su{nik, Andrej Juhanec, Janez Peterlin,
Drago Novak, Branko Vrhovnik, Emil @
agar, Jo`e Petek, Milan Su{nik, [tefan
Gro{elj idr.), ki so se v tej groze~i nesre~i
odzvali najinim klicem na pomo~ preko
{tevilke 112, na kateri pa se zahvaljujeva
tudi operaterjem za posredovanje. Hvala
tudi sosedoma Ramov` in Kimovec, ki sta
tudi prisko~ila na pomo~.
Jo`i in Jelka Belak
Ob nedavni poplavi se iskreno zahvaljujemo za hitro pomo~ Komendskim gasilcem, va{~anom Podbor{ta, kakor tudi
na{im zaposlenim delavcem za vso pomo~
v borbi z vodno ujmo. Z njihovo pomo~jo
smo prepre~ili katastrofo.
Vsem {e enkrat hvala.
Oblakovi iz Podbor{ta

Aplenca
dobro lahko dela{ v enem, najve~ dveh
dru{tvih, kdor trdi nasprotno, mu bolj malo
verjamem.
Zakon o po`arni varnosti dru{tvom nalaga,
da mora imeti vsak gasilec, poslan na intervencijo, opravljen te~aj in izpit za izpra{anega
gasilca. Pomembno je tudi, da ima kar nekaj
opravljenih te~ajev specialnosti. Vsaki dve
leti se osnovno znanje lahko nadgradi s
te~ajem za vodjo skupine, za vodjo enote, …
Za potrebe dru{tva se gasilci izobra`ujejo za
razne specialnosti: te~aj za uporabo dihalnih
naprav, te~aj za ravnanje z nevarnimi snovmi,
te~aj za tehni~no re{evanje, te~aj za informatika, te~aj za radio zveze, te~aj za mentorja
mladine, te~aj za bolni~arja,... Glede na to, da
Gasilska zveza Komenda zelo dobro skrbi za
izobra`evanje in da so nekateri te~aji 80-urni,
namenimo zelo veliko na{ega prostega ~asa
za izobra`evanje.
Prav tako nam Zakon o gasilstvu dolo~a
minimalno opremljenost posameznega
dru{tva glede na kategorijo. Za po`arno
za{~ito v ob~ini je odgovoren `upan ob~ine.
Sredstva, ki jih dobimo iz prora~una ob~ine,
zadostujejo le za nujno vzdr`evanje, zato
pridobivamo sredstva s pobiranjem prostovoljnih prispevkov ob~anov, z organiziranjem
veselic, s sre~elovi, sponzorskimi sredstvi,

DOGAJANJA - KRONIKA
… Osnovna prevozna sredstva (cisterne,
orodna vozila) so vsaj v dveh dru{tvih stara
preko 20 let, zato je za njihovo vzdr`evanje
potrebno kar precej sredstev, a vozila,
tak{na kot jih pa~ trenutno imamo, morajo
biti ob vsakem ~asu pripravljena za morebitno posredovanje. Tudi ostala oprema, ki
jo ob akciji potrebujemo, je precej draga,
ker je to neke vrste specialna oprema za
gasilce in je po Zakonu o gasilstvu strogo
predpisana. Mi gasilci si v akciji ne moremo
privo{~iti kak{nih improviziranih orodij, saj se
ob morebitni nesre~i v akciji najprej preveri
pravilnost uporabe in tehni~na popolnost
ustrezne opreme. ^e ta dva osnovna pogoja
nista izpolnjena, je za vso krivdo za morebitne po{kodbe in {kodo odgovoren vodja
intervencije, to je poveljnik dru{tva.
Posebna pozornost je namenjena gasilski
mladini, kajti le tako si zagotovimo gasilce,
ki bodo za nami prevzeli na{e delo. Glede
na ~as, v katerem `ivimo, se marsikdo, ki
razmi{lja, kam bo usmeril svoj ~as, odlo~i
za pridobitno dejavnost in ne humanitarno
delo.
Na sre~o zadnje ~ase ni ve~ toliko po`arov
kot nekdaj. Je pa zato vedno ve~ drugih
nesre~, kjer nas kli~ejo na pomo~. Odzvati
se moramo, ne glede na uro, dan ali vre-

Pomislimo in premislimo
Poro~ilo Policijske postaje Kamnik za
obdobje od 15. 9 do 9. 10 je za varnostne razmere v na{i ob~ini {e vedno kar
ugodno.
Vlomi v vozila, ki so parkirana na obmo~ju
Komende so vedno bolj pogosti. Tako je
15. septembra neznanec vlomil v osebno
vozilo tako, da je razbil okence in si iz
vozila prisvojil `ensko torbico z dokumenti. Nastala je materialna {koda za 300
EUR. Kazenska ovadba zoper (zaenkrat
{e) neznanega storilca bo podana po
zbranih obvestilih. Tudi 2. september ni
minil povsem mirno. Pono~i je nekdo s
parkiranega priklopnega vozila ukradel
dve zaklju~ni lu~i in s tem povzro~il za 80
EUR {kode. Za vlo`itev kazenske ovadbe
policisti {e zbirajo obvestila. @eleti bi
bilo, da bi mu te lu~i ne svetile predolgo.
Druga~e na podro~ju PP Kamnik prevladujejo vlomi in tatvine, tudi prometnih
nezgod se kaj najde – k sre~i brez ve~jih
posledic.
Zaskrbljujo~ pa je uradni podatek Generalne policijske uprave, da je do 14. oktobra
v dr`avi v prometnih nesre~ah ugasnilo
`ivljenje 243 ljudem. To je 40 izgubljenih
`ivljenje ve~, kot v istem obdobju lani.
Komentar – niti zvi{anje kazni niti sprejetje
kakr{nihkoli bistvenih sprememb Zakona
o varnosti v cestnem prometu ne bo zaustavilo te morije. Vsi udele`enci v prometu
bomo morali pomisliti na ogro`anje lastne

in tuje varnosti in presoditi, kdaj ne bi
smeli na cesto. Vzgoja? Nujno potrebna
– predvsem v avto{olah, kjer naj bodo~e
voznike ne u~ijo samo suhoparnih prometnih predpisov in tehnike vo`nje (kar je
sicer nujno potrebno), ampak naj bi
avto{ole posve~ale ve~ pozornosti vzgoji
osebnostnih lastnosti voznika in privzgojile
vrednote, ki so nujno potrebne za varnostno kulturo.
Policijska postaja Kamnik bo v okviru svojega na~rta preventivnega dela v oktobru
izvajala na~rtovane poostrene nadzore
alkoholiziranosti, hitrosti, uporabo varnostnih pasov, kr{itev, ki jih pogosto delajo
pe{ci in nad prevozom otrok v {olo. Tudi
tovorna vozila bodo dele`na potrebne
pozornosti.
Jesen je tu. Megla, kratki dnevi in slab{a
vidljivost. Zelo malo sre~amo (ali dohitimo) pe{cev, ki nosijo odsevno lu~ko
(kresni~ko), ~eprav ta napravica lahko re{uje `ivljenja. Tudi hoja po levi
strani (posebno pono~i) omogo~i pe{cu
pravo~asen umik s cesti{~a. Samo ta
zgovorni podatek: temno oble~enega
pe{ca voznik opazi na razdalji 26 metrov,
svetlo oble~enega je mogo~e videti na
razdalji 38 metrov, pe{ca s kresni~ko
ali odsevnim trakom pa opazi voznik `e
na razdalji 140 metrov. In kdo od teh
treh je varen pred voznikom, ki vozi s
hitrostjo 90km/h? V eni sekundi prevozi
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menske razmere. Kot po pravilu se nesre~e
najve~krat dogajajo ob neprimernem ~asu
in slabih vremenskih razmerah, zato je na{e
delo pri pomo~i soob~anom {e toliko te`je.
S spremembo na~ina alarmiranja, ki je sedaj
po pozivnikih, se sirena pro`i le ob ve~jih
po`arih ali nesre~ah, zato va{~ani ve~inoma
niti ne vedo, kolikokrat se odpravimo na
intervencijo. Ob zadnji intervenciji (poplave),
so se nekateri gasilci odpravili na prvi po~itek
po 16 urah, s tem da so za ta dan `e opravili
delovne obveznosti v slu`bah. [e huje se je
dogajalo tistim gasilcem, ki so odhiteli na
pomo~ sokrajanom, medtem pa je voda zalila
njihove lastne domove. Za tovrstne nesre~e
niti nimamo zadosti potrebne opreme, saj
je bilo v na{i ob~ini poplavljenih okoli 200
hi{, v vseh treh dru{tvih pa imamo na voljo
le 10 ~rpalk za ~rpanje vode. Nikakor nismo
mogli pomagati vsem naenkrat. In takrat,
ko najbolj potrebuje{ orodje, se le-to hitro
pokvari. Trudili in pomagali smo po najbolj{ih
mo~eh. In po dolgi neprespani no~i je kar
nekaj gasilcev od{lo v slu`bo, saj delajo na
delavnih mestih, kjer si prostih dni ne smejo,
oziroma ne morejo privo{~iti.
Torej, kdo smo gasilci, dragi bralci, presodite
sami. Na pomo~!
Mihaela Poglajen

vozilo razdaljo 25 metrov. Izra~unajte in
se odlo~ite!
V prometu bodite pre-VIDNI!
Bli`a se ~as, ko bomo morali preobuti
na{e jeklene konji~ke v zimske »~evlje«.
Storite to {e pred zakonsko dolo~enim
rokom, da zadnje dneve ne bo nepotrebne
`iv~nosti in ~akanja za menjavo gum.
Da bi potrkali na vest voznikov traktorjev
in gospodarskih vozil, da bi prenehali
»nositi« na prometne povr{ine blato, je
skoraj nekoristno. Morda pa se bo le
na{el kdo, ki bi upo{teval to pravilo. V
de`ju je cesti{~e polno blata kot drsalnica
– posebno {e, ~e tega ne opazimo takoj
zaradi slabe vidljivosti.
Bli`ajo se prazniki vseh svetih. Ob~utno se
bo pove~al promet – bodite pozorni in si za
vo`njo vzemite nekoliko ve~ ~asa posebno
{e, ker se te dni na cesto odpravijo tudi
tisti vozniki, ki avtomobila ne uporabljajo
prav pogosto.
Policija opozarja, da torbic in ostalih
vrednej{ih predmetov ne pu{~amo na
vidnem mestu, niti ni priporo~ljivo, da jih
zaklepamo v prtlja`nik. Lahko nas kdo
namerno opazuje!
Prav tako opozarjajo, da si PIN kodo
ban~ne kartice »zapi{ejo v glavo«, ali na
poseben listek, ki ga naj nikakor ne hranijo
skupaj z ban~no kartico. Ukradena ban~na
kartica s »prilo`eno« PIN kodo pomeni ta
nepridipravu pravo samopostre`bo na
va{em ban~nem ra~unu.
Tone Ogorevc
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Aplenca

Vozniki
tovornih
vozil

Zaposlimo voznike vle~nih tovornih
vozil v mednarodnem prometu.
Kandidati morajo imeti veljaven izpit
C in E kategorije, delovne izku{nje so
za`elene, a niso pogoj. Pri~akujemo
odgovorne, vestne in zanesljive voznike.
Nudimo možnost redne zaposlitve, polni
delavnik, urejene delovne razmere in
stimulativno pla~ilo po dogovoru.
Pro{nje po{ljite na na{ naslov:
Niko transport d.o.o., Moste 2f,
1218 Komenda, ali nas pokli~ite na
01 834 53 10.

OBVESTILA - ZAHVALE
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Ti{ina, ti{ina, jesenska ti{ina –
ostala je z nami samo bole~ina,
ostale so z nami besede slovesa
kot listje uvelo, ki pada z drevesa.

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo `ivel.

ZAHVALA
Nenadoma in mnogo prezgodaj
nas je zapustil

ZAHVALA
V 87. letu nas je tiho, kakor je
`ivela, zapustila na{a dobra
mama, babica, prababica, sestra,
ta{~a in teta

STANISLAV SMOLNIKAR
V mladem in inovativnem podjetju
Georient, d.o.o., i{~emo
ambiciozne in prodorne sodelavce.
Delo zajema tr`enje storitev Infocentra,
nove telefonske zbirke poslovnih
podatkov, ki so dosegljivi 24 ur, vse dni
v letu, na dveh telefonskih {tevilkah.
Infocenter 24 ur ponuja sve`e poslovne
podatke, asistenco uporabnikom in
storitve turisti~nega telefona. Prav tako
izvajamo tudi tr`ne analize in raziskave o
zadovoljstvu kupcev za ponudnike blaga
in storitev. Delo poteka po vsej Sloveniji.
Georient d.o.o.
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
Kontaktna oseba:
Mira Juhart, Tel.: 031-828 694

Po doma~e Bognarjev Stane
Iskrena hvala vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
izra`eno so`alje, darove, cvetje, sve~e,
ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
[e posebej se zahvaljujemo Slavku
Poglajnu, Zlatku Reku, Janiju Kru{niku,
Tatjani ^eh, Rudiju Prelcu, re{evalni
ekipi iz ZD Kamnik in dr. Stanislavu
Sedlaku za hitro nudeno pomo~.
Zahvaljujemo se gospodu `upniku,
Janezu Kimovcu za poslovilne besede,
pevcem in gasilcem, ki ste ga polo`ili
k ve~nemu po~itku.
Vsi njegovi!

Poti se kon~ajo, dela ostanejo,
a spomini so ve~ni.

MARIJA KAV^I^
roj. @umer (Pav~kova mama) iz @ej
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izre~ena ustna in pisna so`alja,
podarjeno cvetje, darovane sv. ma{e
in sve~e.
Iskreno se zahvaljujemo za nego
in skrb Domu starej{h ob~anov
Kamnik, gospodu `upniku Zdravku
@agarju, za opravljen obred, pevcem
za so~utno petje, trobenta~u za
zaigrano `alostinko, PGD Moste,
ZB Komenda, Dru{tvu upokojencev
Komenda, prapro{~akom ter vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni!
@eje, oktober 2007

V SPOMIN

Od{li so …
Umrli od 24. sept. do 24. okt. 2007
Franc Su{nik, Gmajnica 32, umrl

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana
je v dogovoru z Ob~ino Komenda prisko~ilo na pomo~ ob~anom Komende,
ki jih je prizadela nedavna vremenska
ujma. Za sanacijo posledic torkovih
poplav smo v Centru za ravnanje z
odpadki Suhadole (CROS) za~asno
brezpla~no sprejemali uni~eno opremo
in ostali odpadni material. O slednjem
smo ob~ane Komende obvestili z
objavo na lokalni TV ob~ine Komenda.
Upamo, da smo z omenjeno pomo~jo
prispevali svoj del~ek k odpravljanju
katastrofalnih posledic na prizadetem
obmo~ju!

FRANCU LUKANCU
s Kri`a
Miniva drugo leto dni, odkar je
prenehalo biti tvoje srce. ^eprav je
ostala velika praznina za teboj, smo
hvale`ni za vse lepe trenutke, ki smo
jih delili s teboj.
Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.
Vsi njegovi

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Sabina Küzmi~ (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik
(TRN), Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone
Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar.
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.
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29. septembra 2007 v 68. letu;
Marija Kav~i~, @eje 1, umrla
7. oktobra 2007 v 87. letu;
Stanislav Smolnikar, Gmajnica 5,
umrl 17. oktobra 2007 v 63. letu.

APLENCA
je tudi na spletu:

www.komenda.si
Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tevilka 11 bo iz{la

28. novembra 2007.

Gradivo za objavo oddajte do
19. novembra 2007
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

KRI@ANKA - OGLAS

Aplenca

NAGRADNA KRIŽANKA
LESNINA – Trgovina s pohi{tvom, d.d.
Kranj, Ul. Staneta Žagarja 67
1. nagrada – 7-odstotni popust pri nakupu v Lesnini v Kranju
2. nagrada – 5-odstotni popust pri nakupu v Lesnini v Kranju
3. nagrada – 3-odstotni popust pri nakupu v Lesnini v Kranju
4. nagrada – CD predvajalnik
Re{eno križanko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla)
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine
Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 19.
novembra.
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na
kuverto pa tudi pripi{ite: Nagradna križanka
Re{itev gesla nagradne križanke LIDL
Prakti~ne nagrade LIDL dobijo:
1. nagrada – prakti~na nagrada LIDL – JOŽE ml. GALIN,
DRNOV{KOVA POT 6, 1241 KAMNIK
2. nagrada – prakti~na nagrada LIDL – MILENA PETEK,
GORA PRI KOMENDI 23 D, 1218 KOMENDA
3. nagrada – prakti~na nagrada LIDL – {TEFKA GRKMAN,
REMICOVA POT 7, 1218 KOMENDA
4. nagrada – prakti~na nagrada LIDL – PETER HACIN,
MLAKA 38 B, 1218 KOMENDA
Nagrajenci prevzamejo nagrado na Ob~ini Komenda, Režijski
obrat, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda !
~estitamo! Potrdila, kje dobijo nagrade, bomo nagrajencem
poslali po po{ti!
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VABILO
Dru{tvo upokojencev Komenda vabi ~lane na

MARTINOVANJE
v ~etrtek, 15. novembra.
Odhodi avtobusa iz Komende ob 6.30, iz
Most ob 6.35 in iz Kri`a ob 6.40.
Na izletu si bomo ogledali mesto Ormo`,
ormo{ki grad, muzej, oljarno v Sredi{~u ob Dravi
in vinsko klet v Jeruzalemu. V zabavnem delu bo
sledila zabava s ansamblom dru{tva, krst mo{ta
pa bo pripravila dramska skupina DU Komenda.
Cena izleta, ki vklju~uje prevoz z avtobusom,
malico, kosilo, ve~erjo in stro{ke vseh ogledov
Zna{a 30 EUR
Prijave sprejema vodja izletov pri DU Komenda
Marija [pehonja
(tel. 031 405 303)
do zasedenosti avtobusa.
Lepo povabljeni.
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AKCIJA ZBIRANJA
KOSOVNIH
ODPADKOV – jesen 2007
Ob~ane ob~ine KOMENDA obve{~amo, da podjetje
Publicus, d.o.o., Ljubljana v Va{i ob~ini organizira
jesensko akcijo zbiranja KOSOVNIH ODPADKOV, ki bo
potekala po prilo`enem razporedu. Prosimo, da na dan
odvoza pred svojimi zgradbami ob cesti do 6. ure zjutraj
pripravite odpadni kosovni material.
Med kosovne odpadke, ki so nastali v gospodinjstvu,
sodijo: bela tehnika, pohi{tvo, `imnice, pe~i, kolesa,
kopalni{ka oprema – {koljke, umivalniki, kadi, ipd. V
okviru akcije bomo zbirali tudi odslu`ene avtomobilske
gume, ki jih odlo`ite na zbirnih mestih kot ostale kosovne
odpadke. Odlagajte sortirano!
Odpadkov, ki ne sodijo med kosovne odpadke, kot so:
avtomobilski deli, gradbeni material, izolacijski materiali,
podjetje v okviru akcije zbiranja kosovnih odpadkov NE
BO ODPELJALO.
Datum
Naselje oz. vasi
~et. 15.11. Komenda – center, Breg, Gmajnica, Gora,
Klanec, Nasov~e, Mlaka, Podbor{t, Potok,
Komendska Dobrava
pon. 19.11. Moste, Kri`, Suhadole, @eje
Kosovne odpadke lahko pripeljete tudi v Zbirni center
Suhadole.
Delovni ~as: od 01. okt. do 30. apr. od 6.00 do 16.00
od 01. maja do 30. sept od 6.00 do 18.00

