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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM 

LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE PRAZNIKE. 

V DNEH PRIHAJAJOČEGA NOVEGA LETA NAJ 

VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, VESELJE, 

SREČA IN DOBRO MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE TER RAZUMEVANJE. 

PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

NAJ NAS NAVDAJA S PONOSOM IN 

VESELJEM!

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

Preživite praznike v krogu tistih, ki 

vas imajo radi in  v krogu tistih, 

ki jih imate radi.

Naj bo božič lep, doživet in vesel,

leto 2012 pa srečno, mirno, zdravo 

v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.

Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti.

Tomaž Drolec

župan 

s sodelavci

Težko bi v začetku jeseni letos prepričali, da bomo običajni veseli de-
cember ob koncu leta v Sloveniji (in seveda zato tudi v občini) že na 
samem začetku okrasili z volitvami in političnimi dogajanji. Prav tako 
težko bi po podpisu listine o sodelovanju na jesenskem sejmu v organi-
zaciji Konjeniškega kluba Komenda s Sremsko Mitrovico prepričali, da 
bo prvi gospodarski korak še letos. 

Gospodarstveniki, politiki in veseli december

Pa smo dobili oboje; volitve in pogovor gospodarstvenikov. V Slove-
niji smo  doživeli presenečenje pri volilnem rezultatu z zmago Zorana 
Jankoviča in z njegovo Pozitivno Slovenijo, v Komendi pa podporo 
Janševi SDS. V Komendo pa so prišli tudi predstavniki Mitrovice in 
predstavili možnosti in ponudbe.

Veseli december (po živahnih in na trenutke precej »utrudljivih« do-
gajanjih  med letom), pa so sicer v Komendi začeli turistični delavci, ki 
so že 2. decembra pred občinsko stavbo oziroma kulturnim domom 
postavili novoletno jelko. Domači kulturniki »Kaj ti mar« so poskrbeli 

za uvodno dogajanje, kuhano 
okrepčilo za razpoloženje in ob 
pozdravu predsednika društva, 
da se okrepčajmo, ko stopamo 
na veselo decembrsko pot, so 
zasvetile lučke na jelki.

Komendska jelka pa ni ostala 
osamljen okras Veselega de-
cembra v občini. Kmalu se ji je 
pridružila vitka in za spoznanje 
večja tudi »gasilska« v Mostah 
in potem, prvič letos, tudi  pred 
novimi hlevi Konjeniškega 
kluba Komenda še ena. Tako 
sedaj razsvetljujejo decembr-
ske večere po občini, kot da  
želijo napovedati, kako lepa je 
lahko skupna luč in naj bo ta-
kšno tudi leto, v katerega bomo 
kmalu stopili.

Izneverili se niso tradiciji 
Veselega decembra tudi prireditelji Gašperjevega Miklavža oziroma 
ansambli, ki so tudi tokrat privabili v športno dvorano v Komendi obi-
skovalce iz različnih  krajev Gorenjke in tudi od drugod. Da tradicija 
nekaj velja in da povezuje, so po zaslugi organizatorja Sreča Korbarja in 
humorista Franca Pestotnika-Podokničarja poskrbeli člani narodno za-
bavnih ansamblov. Obljubili so, da spet pridejo prihodnje leto z Vihar-
niki, ko bo Šopek za mami. 

In fantje iz Skupine aktivnih Klančanov so tudi tokrat povabili v ob-
čino radodarnega Miklavža. Obdaril je vse pridne in tudi tiste, ki so 
obljubili, da bodo (vendar so bili med obdarjenimi zgolj in samo otroci). 
Se je pa tudi tokrat Miklavž ustavil v Suhadolah, Mostah, na Križu in v 
Komendi.

Gospodarski pogovori s predstavniki iz Sremske Mitrovice 
in Komende

Prva je zasvetila jelka v Komendi.

Miklavž je tudi letos prinesel darila.
Volili smo in izvolili - presenečenje.
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Ob prelomu tisočletja, na jesen 2001, je pesem združila 33 pevk in 
pevcev s Komendskega in pod vodstvom izkušenega glasbenega stro-
kovnjaka in pedagoga Ignaca Gorjanca se je v 10 letih prepoznavno iz-
oblikoval Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda (MePZ 
DU Komenda), s pestrim programom, predvsem slovenskih narodnih in 
umetnih ter sakralnih napevov. 

Prvi je z lucidno iskrico pomagal takrat novemu predsedniku Društva 
upokojencev (DU) Janezu Kimovcu združiti in privabiti pevske glasove 
France Dobnikar. Cilj predsednika Kimovca je bil razširiti razvejano 
delovanje upokojencev s kulturnimi oblikami. Prvi predsednik zbora je 
postal dolgoletni pevec Florijan Erce, po bolezni pa ga je nasledil Fran-
ce Dobnikar. Hitro smo uskladili urnik vaj in se zlili v homogeno, disci-
plinirano in odgovorno pevsko skupino in dnevi so dobivali nov sijaj. 
Zborovodja je znal presojati zmogljivosti in ustrezno prilagajati vsebin-
ski izbor.

Kronika 10-letnega delovanja je razvejana in bogata: 117 nastopov, 
326 vaj. Prisotnost na domačih prireditvah in pomembnih dogodkih, na 

Deset let MePZ DU Komenda

Občankam in občanom občine Komenda 
Vesel božič in srečno leto 2012. 
Čestitamo ob dnevu samostojnosti.

Uredništvo Aplence   

vsakoletni reviji zborov Kamnika in Komende ob slovenskem kultur-
nem prazniku, na srečanjih gorenjskih pevskih zborov,  upokojenskih 
zborov Slovenije, na skupni prireditvi občin Komenda, Cerklje, Vodice 
Skupaj se imamo fl etno, na vsakoletni slovenski Usnjariadi. 

Zbor je gostoval po Sloveniji, na avstrijskem Koroškem, v domovih 
upokojencev. Z nastopi so obogatili 4 vseslovenska srečanja, v idejni in 
organizacijski zasnovi predsednika Kimovca. Delo pod umetniškim 
vodstvom Ignaca Gorjanca pa so leta 2009 okronali v Cankarjevem 
domu z Zlato plaketo kot najboljši upokojenski zbor. 

V novih hlevih je Konjeniški klub uredil dve dvorani za sestanke in sre-
čanja.

Praznično razpoloženje pa se je nadaljevalo tudi v drugi polovici 
meseca. Tako so že v soboto, 17. decembra, pred Muzejem Lončar 
na Podborštu ob 19. uri Jaslice na ogled postavili. Naslednji dan, v 
nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri pa so staršem in drugim obiskoval-
cem v Športni dvorani v Komendi mažoretke Mažoretnega in twirling 
kluba Komenda pripravile veselo popoldne s prikazi spletov ob glasbi in 
igri.

Veliki praznični dogodek pa se obeta v ponedeljek, 26. decembra. Po 
dopoldanski že dvajseti blagoslovitvi konj na Križu, bo ob 16. uri v 
dvorani kulturnega doma v Komendi slavnostni, praznični koncert ob 
10-letnici Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda 
pod vodstvom Ignaca Gorjanca. To bo tudi osrednja občinska slovesnost 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti.     - A. Žalar

A. Žalar

Še posebno lepe so jaslice jasličarja Aandreja Gašperlina iz Most.

Po prireditvi v športni dvorani v nedeljo, 18. decembra, je mažoretke 
obiskal in obdaril božiček.

2001 - 2011

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda 
zaokrožajo svoje lepo in uspešno 10-letno kulturno delovanje s 

KONCERTOM 
v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti 

na Štefanovo, 26. decembra, ob 16. uri v Kulturnem domu v Komendi.

S svojim petjem nas bo počastila Vlatka Oršanič, članica Opere
SNG V Ljubljani in gostja vseh večji opernih hiš v Evropi in izven nje.
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ŽUPANOVA BESEDA

Gospod župan, kaj je po vaše ta trenutek za 
občino najbolj pomembno, še preden naz-
dravimo novemu letu?

»Odgovoril bi kar s pregovorom: Kakor si 
bomo postlali, tako bomo tudi spali. . Samo od 
nas je odvisno, kako se bodo lahko, in v kakšni 
višini, rabila in pridobila nepovratna sredstva 
iz evropskih kohezijskih skladov. Vse vasi 
(razen Nasovč, Brega, Potoka in Klanca) so 
upravičene do nepovratnih sredstev za izgra-
dnjo fekalne kanalizacije. Naštete vasi pa ne, 
ker je na tem območju, na območju tako ime-
novane aglomeracije, manj kot 2000 prebival-
cev; kar je pogoj za denar iz omenjenega skla-
da. (Kje, kdo in po kakšnem kriteriju je to 
določil, se ne ve. Občina k odločanju in sode-
lovanju ni bila povabljena, kaže pa, da se je 
odločalo na podlagi gostote poseljenosti). 
Vendar je strah prebivalcev v naštetih vaseh 
zaradi izgradnje kanalizacije odveč, saj bodo v 
večjem delu še prej prišli na vrsto. Dela v tem 
delu občine namreč že potekajo in bodo v pri-
hodnjih dveh letih tudi končana.«

In kje je tu potem pregovorno »postilja-
nje«? 

»Pri gradnji kanalizacije bo namreč od sode-
lovanja občanov odvisno, kdaj, kje in koliko se 
bo gradilo. Za pridobitev nepovratnega denarja 
je namreč potrebno gradbeno dovoljenje. 
Brezpogojno!!! Za gradbeno dovoljenje so 
potrebni projekt in razna soglasja: od zavoda 
za kulturno dediščino, vodarjev, cestarjev in še 
kup različnih ustanov. Vsa ta soglasja bo obči-
na pridobila na podlagi izdelanih projektov. NI 
PA MOČ PRIDOBITI  SLUŽNOSTI NA 
PARCELAH BREZ SODELOVANJA LA-

Župan Tomaž Drolec za leto 2012

Da bi bili drug drugemu človek, 
ljudje…
Od sodelovanja občanov bo odvisno. - Niti v najslabšem ne 
bi napovedal dogodkov, ki so se zgodili. - Z Vrha so nam 
včasih raje vrgli kakšno »klaftro pod noge«. – Na raven 
občine z nezavidljivo podobo - S skupnim delom smo po-
stavili dobre temelje. - Na to smo lahko vsi ponosni. – Več 
strpnosti, da bosta obljuba in naloga dobro opravljeni.  
STNIKOV!!!! In prav pri tem se bo odločalo, 
kje in kdaj bomo s skupnimi močmi zmagali. 

S projektantko smo se trudili, da smo se izo-
gibali zasebnih zemljišč. Trase smo v glavnem 
načrtovali na občinskih zemljiščih; predvsem 
po cestah. Vendar zaradi neurejenosti v zemlji-
ški knjigi na parcelah, kjer so se gradile ceste, 
ko je bilo ŠE VSE NAŠE, imamo danes težave. 
Tako se srečujemo s problemom, ki mu brez 
sodelovanja občanov ne bomo kos. Zato pozi-
vam in prosim vse tiste lastnike zemljišč, ki so 
v zadnjem času dobili iz občine na dom slu-
žnostne pogodbe, da jih čim prej overijo pri 
notarju. Stroške bo poravnala občina. Če so v 
pogodbah nejasnosti, naj se lastniki takoj obr-
nejo na občinsko upravo. Tako kot doslej bomo 
z občinsko poravnavo stroškov poskrbeli za 
odmero in poplačilo cest, ki še niso bile popla-
čane in odmerjene.

Seveda pa so tudi zemljišča (parcele), ki se 
jim pri projektiranju nismo mogli izogniti in 
jih samo prečkamo. V teh primerih bo občina 
poravnala nastalo škodo pri gradnji.«

Do kdaj je potrebno dobiti soglasja, ki jih 
omenjate?

»Rok je konec januarja 2012. Zato še en-
krat prosim vse, ki so dobili v podpis služno-
stne pogodbe, da ne čakajo do konca, ker bo 
samo od teh podpisov odvisno, ali bo ta ali ona 
ulica, ali vrsta hiš, v tem prvem zamahu dobila 
kanalizacijski priključek, ali pa bo treba čakati 
na kasnejše »boljše« čase. O tem smo ta teden 
govorili tudi na zborih v Komendi in v Mostah. 
(Naj Gorjanov ne moti, ker niso dobili vabil za 
sestanek. Pri njih namreč kaže, da za soglasja 
ne bo posebnih težav. – op. p.).

Na Zajčevi cesti je že asfalt. Pomeni to, da 
so dela tod že končana?

»Že položeni asfalt je začasna rešitev. Na 
tem delu je načrtovana še izgradnja pločnika in 
lepša ureditev bankin. Na celotnem delu od 
Nasovč do centra Komende, kjer načrtujemo 
dokončanje del leta 2013, pa je predvidena tudi 
umiritev prometa.«

Kako pa bi ocenili dogajanja v iztekajo-
čem se letu?

»Če bi me kdo pred letom dni vprašal, kaj 
pričakujem od leta, ki nas čaka, mu kljub tri-
najstemu letu dela v samostojni občini, niti v 

najslabšem ne bi napovedal dogodkov, ki so se 
zgodili tako na državni kot na občinski ravni. 
Državna in občinska raven namreč nista prav 
nič ločeni, saj je zadnje leto prav državna poli-
tika odločilno krojila življenje in napredek v 
naši občini. Politika je delovala izključno s ci-
ljem, da vlada ni izpeljala ključnih zadev in 
zato ni popeljala celotno državo po poti bliže 
evropskim standardom. Ob tem pa se je tudi 
»naša vaška politika« odločala, da podre vse, 
kar je povezano z občino; ali bolje rečeno: z 
županom. 

Skratka, povsod smo priča veliki škodi in 
povsod je politika zatrjevala, da je to kar počne, 
izključno dobro in v korist državljanov oziro-
ma občanov. Težko me kdo prepriča, da so bili 
referendumi v korist državljanov, podiranje 
občinskih projektov pa dobro za vse občane. 
Tako smo videli, da so se zgodbe na državni 
ravni končale na predčasnih volitvah, kako se 
bodo končale v občini, bo odvisno od svetni-
kov po obravnavi zaključnega računa za leto 
2011 in pri obravnavanju proračuna za leto 
2012.«      

Po naravi ste optimist, kar tudi sami radi 
poudarjate. Zanima me, kako sedaj, po za 
mnoge šokantnih volilnih izidih, ocenjujete, 
ali morda celo skušate napovedati leto 
2012?

»Tudi v leto 2012 gledam optimistično; še 
posebno po volitvah, saj verjamem v  Zorana 
Jankoviča, za katerega sem prepričan, da bo 
tako kot doslej župan, znal izbrati ekipo, in da 
bo, kot že večkrat, tudi tokrat izšel iz te zgodbe 
kot zmagovalec. Naj se ob tej priliki v njego-
vem imenu zahvalim vsem tistim, ki so glaso-
vali za Pozitivno Slovenijo.

Prav tako pa verjamem tudi v pozitiven iz-
hod iz naše občinske krize. Kot je na enem od 
sestankov rekla dr. Marta Ciraj, smo z gazele 
med slovenskimi občinami padli na raven ob-
čine z nezavidljivo podobo. Trenutno smo tam, 
ko izgubljamo vsi, vendar obljubljam, da se bo 
kmalu pričelo obračati na bolje. Potrebujemo 
le več pozitivne energije in upanje, da bo ta 
krč, ki duši celo Slovenijo, čim prej popustil. 
Temelje za uspešno nadaljnje delo smo že 
davno postavili, zato se nam za prihodnost res 
ni treba bati. Ni namreč veliko občin, ki bi se 
glede na svojo velikost tako uspešno pripravile 
na gospodarjenje, kot se je naša komendska. 
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AKTUALNO

OBVESTILO O POTEKU 
VELJAVNOSTI 
OSEBNIH IZKAZNIC IN 
POTNIH LISTIN

Po podatkih Ministrstva za notranje za-
deve Republike Slovenije na območju 
Upravne enote Kamnik v letu 2012 pote-
če veljavnost več kot 6500 osebnih izka-
znic in več kot 8000 potnih listov.

V izogib daljšim čakalnim vrstam pre-
dlagamo, da že sedaj preverite veljavnost 
vašega dokumenta in ne čakate do poteka 
veljavnosti, ampak  čimprej vložite vlogo 
za pridobitev novega. 

Vlogo za izdajo novega dokumenta lahko 
vložite na Upravni enoti Kamnik v času 
uradnih ur: 

- v ponedeljek  in torek od 8.00 do 12.00 in 
od 13.00 do 15.00,
- v sredo od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 
17.30,
- v petek od 8.00 do 13.00.

UPRAVNA ENOTA
KAMNIK

Recimo, da nam je prav to, kar nam je uspelo, 
in mnogo večjim občinam ni, tudi večkrat 
škodilo. Naš preboj iz povprečja je bil, se ve, 
tudi razlog, da so nam z Vrha včasih raje vrgli 
kakšno »klaftro pod noge«, namesto da prisko-
čili k podpori.«

Ste lahko konkretni?
»Pred sedmimi leti nam Ministrstvo za go-

spodarstvo ni hotelo izplačati v celoti že odo-
brenih, in s pogodbo podpisanih, sredstev. 
Kljub sodbi sodišča na prvi in kasneje tudi 
drugi stopnji, nam država ni hotela izplačati 
dolžnega zneska; čeprav je občina pozivala 
celo k poravnavi. Obresti so tako narasle že na 
prek 300 tisoč evrov, ministrstvo pa še kar na-
prej ne poplača svoje obveznosti.  

To je le en primer, zaradi katerega naše po-
slovanje v iztekajočem se letu ni bilo uspešno 
kot prejšnja leta. Verjamem, da bomo zato pri-

hodnje leto bolje in se bo zato tudi razpoloženje 
med nami poboljšalo. Si pa to tudi zaslužimo, 
saj smo doslej s skupnim delom postavili dobre 
temelje in živimo v okolju, ki nam ga večina 
lahko zavida. 

Upam, da se povečini tudi zavedamo: da ni 
samoumevno, da pijemo krasno vodo, da se 
vozimo po dokaj urejenih in osvetljenih cesti-
ščih, da nimamo krize pri vpisu najmlajših z 
vpisom v vrtec, da se naši otroci učijo v lepih 
prostorih, kjer jim nudimo veliko več od 
osnovnega, da imamo dostop do medmrežnih 
povezav v sleherni vasi v občini, da se naša 
številna društva iz leta v leto večajo in postaja-
jo vsebinsko bogatejša,… In še bi lahko našte-
val. 

Na to smo lahko vsi ponosni, saj je to delo 
nas vseh. In verjemimo, da samo složni in str-
pni drug do drugega lahko nadaljujemo našo 
skupno pot, na kateri bomo izpolnili naše sanje 

Po tem, ko so na zadnji seji občinskega sveta v 
četrtek, 15. decembra, sprejeli  17 točk dolg dnevni 
red, je Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje 
prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja, 
najprej pojasnjeval aktivnosti v Poslovni coni, 
imena ulic v njej in program opremljanja stavbnih 
zemljišč na območju  Podboršta (KO 11). 

Potočnik je pojasnil, da infrastruktura v Po-
slovni coni II poskusno obratuje,  januarja pa 
bodo Upravni enoti predloženi vsi papirji za 
potrebno dovoljenje. Še vedno pa država ni 

in obljube po boljših časih tudi za najstarejše. 
Šele ko bodo zadovoljni vsi, od mladih do 
najstarejših, bomo lahko rekli, da smo obljubo 
in nalogo dobro opravili.«

In še vaše želje, sporočila za prihajajoče 
leto 2012?

»Predvsem več medsebojne strpnosti, da 
bomo skupaj izpolnjevali obljube, ki smo jih 
dali pred volitvami. Želim si, da bi uspeli naše 
okolje urediti čim bolj po meri vseh občanov, 
da bi se tako v tem okolju čim lepše počutili in 
bili: drug drugemu človek, ljudje... Vsem vo-
ščim lepe božične praznike in srečno leto 
2012. 

Pa še: čim več zdravja vsem občankam in 
občanom želim in 

DA BI UŽIVALI V DRUŽBI TISTIH, KI 
JIH IMAJO RADI IN ONI NJIH.«

Andrej Žalar 

Medgeneracijski center, rebalans, cene
pripravljena poravnati zneska, o katerem je že 
odločilo sodišče na prvi in drugi stopnji. Sedaj 
država vztraja pri zahtevi o ponovni reviziji. 
Kaže, da je v sedanjem težkem fi nančnem po-
ložaju države tovrstno zavlačevanje postalo 
stalnica in pravilo pri vseh zahtevkih. Potočnik 
je izrazil upanje, da bo nova vlada glede tega 
morda bolj operativna. 

Kar zadeva poimenovanje ulic v Poslovni 
coni na seji ni bilo pripomb, sprejeli pa so tudi 
odlok o programu opremljanja stavbnih ze-

Množično 
pijančevanje

Pri pobudah in vprašanjih je svetnik 
Pavel Šmid prebral pismo z ostrimi 
pritožbami zaradi, kot je bilo zapisano 
v naslovu pisma, »množičnega pijan-
čevanja v obrtni coni Potok pri Komen-
di«. Podpisniki od začetka prireditev 2. 
6. do vključno 30. 10. letos ugotavljajo 
in očitajo organizatorju ter organom, ki 
so izdali dovoljenje za prireditve, neu-
strezno varnost, neustrezne higienske 
pogoje in neurejeno parkiranje. O vsem 
in morebitnih ukrepih bodo  razpravlja-
li na prihodnji seji občinskega sveta.

Tržnica 
v Komendi 

Pri pobudah pa se je Mihela Pogla-
jen vprašala, zakaj ne bi imeli v 
Komendi tudi tržnice; morda vsaj 
enkrat na teden... Tudi to vprašanje 
bodo preučili in skušali najti prostor 
in rešitev.             

mljišč na območju lokacijskega načrta KO 11 
Podboršt in s tem v zvezi na podlagi strokovne 
ocene gradnjo zadrževalnika visokih vod za 
5000 kubičnih metrov.

Glede Medgeneracijskega centra in njegovih 
vsebin v prvotnem projektu ter glede komisije 
za prodajo kaže, da so stvari obtičale v neka-
kšnem pat položaju. Ker so ustanovitelji Zavo-
da opozorili oziroma odločili, da Zavod ni na-
prodaj in da ne odstopajo od upravljavskih 
pravic, bodo poskušali projekt izgradnje po-
novno preučiti in sestaviti ustrezen program. 
Ob tem pa je čutiti, da poteza glasovanja proti 
centru takrat ni bila najbolj prava in kot je rekla 
Danica Zmrzlikar, je bil to projekt, ki so se ga 
ljudje veselili. Zato se velja zaradi občanov še 
naprej pogovarjati, predvsem pa počakati na 
prihodnji proračun.

Čeprav je v nadaljevanju v razpravi o reba-
lansu proračuna kazalo, da bodo mnenja, po-
gledi, vprašanja in posamezna ugotavljanja 
spet pregreli pripravljenost za sprejem oziroma 
potrditev predloga rebalansa, je potem očitno 
odmor ohladil skorajšnje pregretje in streznil 
položaj. Rebalans proračuna za letos so sogla-
sno sprejeli.

Nekaj podobnega je bilo tudi na koncu, ko 
so bili na dnevnem redu predlogi o določitvi 
novih cen storitev. Očitno so nekateri želeli 
pridobiti ali povečati simpatije s predlaganim 
umikom oziroma nasprotovanjem podraži-
tvam. Ko pa so ugotovili, kaj bi podražitve 
pomenile v absolutnih zneskih, so sklep o po-
dražitvah storitev na pokopališču umaknili, 
sprejeli pa so predlog o novi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča in cene za zimsko službo v občini ter 
za  urejanje in vzdrževanje občinskih cest.

A. Žalar
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Čas spomine briše, jih včasih popravlja, včasih 
zamegli do neprepoznavnosti. Velikokrat pa so 
spomini nepremagljivi in jih tudi čas ne more 
povoziti. Če je čas neoprijemljiv pojem trajanja 
med enim in drugim dogodkom, med eno in 
drugo dobo ali obdobjem, potem je spomin 
skoraj dolžan ohraniti vsaj drobce iz časov, ki 
so bili, ki so in ki bodo šele prišli. Tu pa nasta-
ne težava. Ljudski spomin je vezan na nešteto 
dejavnikov, ki zajemajo svoj obseg zelo različ-
no za posamezne dogodke. So spomini na 
preteklost, ki jih čas počasi briše (včasih prila-
gaja) in so spomini, ki ostanejo v zavesti člo-
veka dolgo, zelo dolgo. Do konca bivanja v 
tem čudnem svetu. In prav zaradi tega, da 
spomini na dogajanja v sedanjosti ostanejo 
zapisana ne le v zavesti ljudi, pač pa tudi na 
papirju, ki prenese skoraj vse, kar je nanj zabe-
leženo kot dokument časa.

svoje brezplačno mesto, ki ga nekatere izkori-
stijo le deloma, ko želijo svojim volivcem 
predstaviti stališča, ki jih zagovarjajo, ali pa se 
o stališčih drugih strank opredeljujejo drugače. 
Skavtska organizacija, šolarji in mravljišče 
– vsak po svoje iskreno spregovorijo o svojih 
dejavnostih, o svojih mladostnih doživetjih, ki 
so tako iskrena in polna topline, da pomislimo 
na nekatere skoraj pozabljene življenjske vre-
dnote, ki jih mladi v veliki meri iščejo in jih 
tudi najdejo. Morda pa bodo mladi zasejali 
pozabljeno seme pravih medčloveških odno-
sov, kjer odrasli velikokrat izgubimo pravo 
orientacijo, če nam zmanjka človeške topline 
in spoštovanja do soljudi. Medgeneracijski 
center – o njem največkrat zastavi besedo 
Viktorija Drolec in Ustanova Petra Pavla 
Glavarja sta dve vsebini, ki sta v letošnjem 
letu doživeli dvoje različnih usod.

O usodi prve, bo še tekla beseda (če bo še 
živela), o UPPG in njeni pomembni vlogi pa 
samo toliko – ustanoviteljem so občani – pred-
vsem pa mladi, lahko hvaležni za njihov trud, 
človekoljubno dejavnost in štipendiranje tistih, 
ki so tega najbolj potrebni. Svoje mesto najde-
jo v glasilu tudi društva in klubi, ki skrbijo za 
prostočasne dejavnosti in aktivnosti občanov 
vseh generacij. To so Gasilci, Društvo upoko-
jencev, Planinsko društvo, Konjeniški klub, 
razni športni klubi in sekcije, organizirani v 
občini ali po posameznih vaseh. Pestro vsebi-
no občasno dopolnjujejo strokovni članki dr. 
Angelce Žerovnik in dipl. psihologinje Ane 
Zarnik, ki so dobrodošla pomoč pri oblikova-
nju osebnostne rasti in dobrih medčloveških 
odnosov. Včasih skupaj kuhamo, pravno sve-
tujemo in spremljamo naše občane po razpotjih 
širnega sveta. Pa Čebelice in osata ne smemo 
pozabiti. Spodbujata in opozarjata na dobre 
stvari in »packarije«. Morda sodi v ta, samo 
splošni pregled, tudi stalna rubrika »Kronika«; 
vest nepridipravov (domačih in uvoženih), ki 
občanom grenijo življenje.

V januarski številki sta bili kar dve strani 
posvečeni okolju odpadkom, ki nam in svetu 
vedno bolj grenijo življenje. Ugotovitve in 
tehtne misli o odlaganju odpadkov in čiščenju 
okolice in glav so opozorilo, da nismo tako 
bogati, da bi se  lahko dušili v lastnih odpadkih. 
Zgodil se je novoletni tradicionalni koncert 
UPPG, ki mu je dr. Marta Ciraj dodala še poro-
čilo o delu te ustanove in Jože Pavlič zapis o 
žalostnih obrazih. Tudi fl etno smo se zopet 
imeli, pa še politično satiro smo prebrali, kot 
tudi Vaše pismo. Šola kvalitetnega starševstva 
je bila dobro obiskovana in od mladih staršev 
pohvalna sprejeta. Odlični mladi kolesar Luka 
Pibernik je kot starejši mladinec dokazal, da 
je »zrel« za uvrstitev na svetovno prvenstvo, 
planinci pa so se spomnili 10-letnice smrti 
svojega prvega predsednika. Jaslicam v Lon-
čarjevem muzeju in izdelovalcu jaslic Andreju 
Gašperlinu, kolinam na Podborštu ter najlepši 
kitajski restavraciji gre zasluženo mesto v tej 

številki, kot tudi razstavi klekljanih čipk, ki jih 
je Klekljarsko društvo Čebelica iz Most pri-
pravilo v Štanjelu. Šahovska sekcija DU se je 
uvrstila v Super ligo osrednje slovenske lige, 
tudi mladi šahisti v Posameznem prvenstvu 
ljubljanske regije so se dobro odrezali. Teniški 
klub Komenda je praznoval 30-letnico delova-
nja.

V februarski številki našega glasila je bil 
dan poseben poudarek osmi mednarodni raz-
stavi otroškega Ex librisa in programu Come-
niuss, kjer je Osnovna šola Komenda potrdila 
svoj sloves dobrega organizatorja in zbudila 
pozornost tudi mednarodne javnosti in medij-
ske pozornosti. Če ste na ta dogodek pozabili 
ali pa ste ga prezrli, izplača se ponovno prebra-
ti članek na 2. strani. Posebno pohvalo zasluži-
ta glavna stebra tega dogodka Darinka Lipar 
in Boštjan Železnik. Ponosni smo lahko na 
mednarodni ugled naše šole. Kurenti so pre-
gnali zimo in županu se je optimistično zapisa-
lo, da med najuspešnejšimi v naši regiji in 
imamo vse pogoje za nadaljnji uspešen razvoj. 
Začelo se je usposabljanje za medgeneracijsko 
središče, politične stranke pa zapisale svoje 
pripombe na proračun. Občni zbor Društva 
upokojencev, pri katerem deluje kar 11 sekcij, 
je odgovorno delo predsednika društva sogla-
sno naložil Janezu Čebulju. O svojem delu so 
spregovorili tudi komendski gasilci; o uspehih 
ni potrebno posebej pisati, saj prihajajo, kot bi 
bili sami po sebi umevni. Pa brez dobrega vo-
denja in organizacije ni nič. Tudi ne take gasil-
ske mladine, ki bi bila že pet let zaporedoma 
najboljša na gasilskih tekmovanjih v Kamniku. 
PGD bo dobilo defi brilator, Društvo Zdrava 
celica pa je prispevala članek o živalskih ali 
rastlinskih beljakovinah. Šolska stran  je nepo-
sredna in prisrčna. Športna dvorana je prazno-
vala 10-letnico, prav tako naši košarkarji, pa 
tudi Turistično društvo je uspešno končalo 
preteklo leto. SPV je dejaven, kot vedno, 
skavti so s pridom zapolnili svojo stran. Skoki 
»Gora 2011« so bili uspešno izvedeni; kot do-
slej že petnajst krat.

Marca se ptički ženijo, pa mame, žene in 
dekleta praznujejo svoj praznik, o katerem je 
svoj članek prispevala dr.Marta Ciraj. Sprejet 
je bil proračun za letošnje leto, župan je raz-
predal svoje misli o recesiji in občinskih pro-
jektih. Društva in klubi so imeli v preteklem 
mesecu svoje občne zbore. Konjeniški klub 
Komenda je bil proglašen za drugi najboljši 
klub v državi, letne preglede dela pa so opravi-

Čas in spomin

Maja  je bila odprta najlepša Poslovna cona v 
Sloveniji

Je pa v našem glasilu, tako kot v vseh izdajah 
manjših medijev toliko gradiva, da je dobro, če 
ob pregledu letnega dela nakažemo samo naj-
bolj odmevne dogodke in vsebine, ki so krojile 
vsakdan življenja posameznika in občine. Lepo 
je, če Aplenca v nas zapušča samo lepe spomi-
ne in pozitivne stvari, je pa nujno, da pokaže 
tudi na odklone od osnovnih norm obnašanja 
in dogajanja na vseh področjih. To niso obsod-
be, so samo poskusi, da se stvari spremenijo v 
sprejemljivo obliko ravnanja.
Čeprav lokalna TV ni več edini vir obvešča-

nja občanov, je razumljivo, da vsako številko 
praviloma začne županova beseda ali pa in-
tervju z njim, kar zveni največkrat optimistič-
no, včasih kritično in često tudi malo zagrenje-
no, ko se odziva na dogajanja v občini. Tudi 
vsaka politična stranka oziroma lista, ki je 
članica Občinskega sveta, ima v vsaki številki 

Februarja osmi mednarodni otroški Ex libris

Tudi letos so slavili februarja zlatoporočenci.

SPREHOD SKOZI LETO
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li še Društvo narodnih noš Komenda, Planinsko 
društvo in Teniški klub. Odmevna je bila tudi 
prireditev UPPG ob predstavitvi knjige Meja-
čevi iz Komende. Stranke so objavile svoja 
mnenja in razmišljanja o aktualnih temah v 
občini. V Mojstrani so se pomerile naše vele-
slalomistke in veleslalomisti, prvič pa so se na 
državnem in regijskem prvenstvu predstavili 
tudi naši upokojenci. Pričakujemo prve zvoke 
domačega pihalnega orkestra. Dve strani sta 
posvečeni Gasilski zvezi Komenda in vsem 
PGD v občini, Skavti so zimovali, šolarji pa se 
redno predstavljajo na svoji strani.

V aprilski, predpraznični številki Aplence 
župan razmišlja: »Kjer je volja, je tudi cilj«. 
Pojavljajo se, lahko bi rekli, nesporazumi 
okrog fi nansiranja izgradnje Medgeneracijske-
ga centra, pripravlja pa se tudi osrednji dogo-
dek ob občinskem prazniku – slovesno odprtje 
Poslovne cone. O velikih uspehih članic našega 
twirling in mažoretnega kluba na državnem 
prvenstvu v Logatcu, skoraj ni mogoče napisa-
ti več kot – bravo, odlično. Saj za osvojena 
mesta skoraj ne poznajo višje številke kot šo-
larčki v prvem razredu; od 1. do 7. mesta, naj-
mlajše  članice kluba pa so v kategoriji osnov-
nega korakanja osvojile 12 zlatih, 17 srebrnih 
in 12 bronastih paličic. Materinski šopek je 
izzvenel na Križu, godba na pihala Komenda 
pa bo zaigrala prvič za občinski praznik leta 
2012. Še vedno so se vrstili občni zbori in letne 
skupščine, pa tudi občinski politiki in stranke 
so zapisali marsikaj o bližajočem se prazniku 
dela, rebalansu (?) proračuna in ostalih žuljih. 
Pomembno je poudariti, da je naši župniji in 
cerkvi mariborski nadškof dr. Franc Kramber-
ger podaril pomembno relikvijo prvega reda 
(delček kosti) blaženega škofa Antona Martina 
Slomška z dovoljenjem zasebnega in javnega 
čaščenja te relikvije. Ob tem pa ne gre prezreti 
članka Matije Remšeta »Vera v dobro in nevera 
v zlo«. Jože Pavlič je ocenil knjigo Mejačevi iz 
Komende. Turistično društvo in krajevni 
odbor »Očistimo Komendo« sta tudi letos 
pripravila čistilno akcijo in zbrala v petih urah 
35 ton odpadkov; vsekakor manj, kot lansko 
leto. Nadvse uspešen in mednarodno primerljiv 
pa je bil spomladanski sejem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in gradbeništvo. Konjeniškemu 
klubu Komenda velja vsa pohvala. Moščanski 
gasilci so zastopali Slovenijo v Nemčiji; velik 
uspeh za izrecno pohvalo. Skavti – večno pri 
delu. Šolarji, radovedni in dejavni, planinski 
krožek na OŠ Komenda pa pripravlja mlade 
planince na bodoče zahtevnejše poti v gore. 
Šahovski klub Komenda je na občnem zboru 
Šahovske zveze Slovenije prejel priznanje za 
osvojeno 6. mesto v seštevku najboljših klubov 
v Sloveniji.

Maj je mesec ljubezni in občinskega prazni-
ka, ki je z odprtjem največje in najlepše po-
slovne cone dosegel svoj višek. Zapis na 2. 
strani utemeljuje zahtevo, da je treba po začr-
tani poti naprej, županu pa so se uresničile sa-
nje. Ob občinskem prazniku so bila podeljena 
občinska priznanja, stranke pa so zapisale 
svoja stališča o referendumih. Pomoč na domu 

postaja vedno bolj aktualna tema, o njej se je 
tej številki razpisala Mojca Šraj. Občinsko 
praznovanje je obeležila tudi tradicionalna 
Florjanova maša in prevzem novega gasilskega 
vozila za PGD Moste. Župnijska Karitas je 
predstavila svoje prepotrebno socialno delova-
nje. Razmisleka vredna sta članka izpod peresa 
Matije Remšeta in Jožeta Pavliča, Anton Ma-
kše, mojster izdelovanja stolov pa je bil pred-
stavljen na prireditvi UPPG. Kar 6 strani so 
napolnila dogajanja in prireditve, tudi Društvo 
stari traktor je stopilo v sfere tujega tiska, SPV 
pa so dobri nameni splavali po vodi. Dve strani 
nasvetov, pa stran o delu skavtov in šolska 
stran, predvsem zapisa o potovanju s Comeni-
usom v Nemčijo in Turčijo širita mednarodna 
obzorja in sodelovanje mladih. Pisali smo o 
pomladanskem srečanju DU pri Mlinčkih,  
kresovanje pa ni več tradicionalno, zato ga je 
treba iskati po skoraj vsej občini. Komendske 
mažoretke so postale državne prvakinje. Pisalo 
se je o prestižni kolesarski prireditvi in o tem, 
da so mladi košarkarji našega kluba ponovno 
pristali v eliti najboljših.

V juniju so devetošolci prišli do prvega ci-
lja, mažoretke pa skoraj do sonca. Županova 
beseda je bila namenjena Medgeneracijskemu 
centru in zapletov okoli njega, šolski in pred-
šolski vzgoji in o nadaljevanju gradnje  prepo-
trebnih prostorov za trgovino. Projekt Medge-
neracijskega središča je obstal, stoji in bo stal 
toliko časa, ko bodo nekateri potrebni nege 
blizu doma in se bo za njih porabljala tipika 
izraza, o katerem piše na 5. strani Mojca Šraj. 
Morda zlobno priporočilo: ravnajmo se po 
uspehih orientacistov, ki so vedno točno tam, 
kjer morajo biti. Visoko, tik pod vrhom, pa so 
se našli pevci MePZ DU Komenda na regij-
skem tekmovanju na Bledu. Politična stran  ni 
nič posebnega. Pogledi skozi politično satiro 
in pisma bralcev so brutalno-realni. Od dolgo-
letnega dela s Folklorno in dramsko skupino 
DU se je poslovil Valter Horvat, eden motor-
jev bogatega gledališkega in plesnega dogaja-
nja v Komendi. Peto kolesarsko tekmo za VN 
Občine Komenda in tekmo za državno prven-
stvo Slovenije je zaznamovala sodniška napaka 
in načrte postavila na glavo. Škoda. Gasilska 
zveza Komenda je skupno z GZ Kamnik orga-
nizirala občinsko gasilsko tekmovanje in 7. 
regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji. 
Uspela je veselica Šolskega sklada pri OŠ Ko-
menda, komendčanki Eva Weisseisen in Moni-

ka Karnar sta na državnem prvenstvu v moder-
nih tekmovalnih plesih osvojili več kot odlično 
drugo mesto. Planinci so opravili pohode  12 
ur Šenturške gore, poseben podvig pa so opra-
vili »bosonogci« (množična udeležba) dober 
znak za nadaljevanje tradicije. Konjeniški klub 
navdušuje; več ponovno preberite na 14. in 15. 
strani te številke; se splača. Da tenis ni več igra 
višjih slojev, je pokazalo tekmovanje ob občin-
skem prazniku v organizaciji domačega teni-
škega kluba. Šolske klopi in skavti so zapolnili 
2 strani, pa tudi prispevek o avtokrosu je našel 
svoje mesto. Balinarji DU (ženska in moška 
ekipa) so postali najboljši na Gorenjskem. 
Športno pot bodo nadaljevali na državnem pr-
venstvu.

Julijska številka našega glasila je nekoliko 
slovesna. 20 let imamo svojo državo, nekoliko 
grenkobna v županovi besedi, kjer je govora o 
Medgeneracijskem središču in strankarskih 
prepirih okrog njega, čeprav ga javnost verje-
tno množično podpira, kot ga strokovno ute-
meljeno podpira tudi naš zdravnik primarij 
Dean Klančič, ne nasprotuje pa mu tudi politi-
ka o razvoju predšolske in šolske vzgoje in ne 
nazadnje tudi sedanji svetniki bodo tak dom ali 
nekaj podobnega nekoč potrebovali. Folklorna 
skupina je pridobila novega umetniškega vodjo 
in sicer Mojco Mršol, ki bo skrbela za razvoj in 
nova znanja ljudskega plesa. Stari traktorji so 
bili na blagoslovu v Ljubljani, da so se z lažjim 
srcem odpravili na mednarodno srečanje staro-
dobnikov v Italijo. Klemen Pibernik je tokrat 
prispeval zanimiv zapis iz krajev slovenskega 
dela Koroške – Zakaj bi jaz kristjan vesel ne 
bil. Politiki so povedali svoje o mladih in sta-
rih; oboji so potrebni razumevanja in podpore, 
samo način, da se politiki ne morejo zediniti, 
najbrž ni pravi. Takim mnenjem se pridružuje 
tudi Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
staranje. Na letovanju so bili mladi gasilci, pa 
tudi Ribiška družina in TD sta s prireditvijo 
poživili poletje. Konec je pouka in podaljšane-
ga bivanja v šoli. Na vrsti so brezskrbne poči-
tnice. Dodobra so jih izkoristili udeleženci 
planinskega tabora. Prvošolčki so dajali zani-
mive odgovore na vprašanje, česa so se naučili. 
Tudi o novih zagroženih kaznih za prometne 
prekrške je bilo napisanega nekaj, zato pa so 
bolj optimistično v bodočnost zazrti komendski 
nogometaši.

Minilo je vroče in »vroče« poletje. Izšla je 

Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je Kmetijski 
center Lah dobil dve zlati  priznanji.

S podpisom listine o sodelovanju s Sremsko 
Mitrovico je Sejem jeseni stopil v mednarodni 
sejemski prostor.

SPREHOD SKOZI LETO
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dvojna številka za mesec avgust in september 
Če je občina pridobila nove prostore za 100 
učencev, je vsebina od 3. do 7. strani odsev, 
milo rečeno, čudna različica Cankarjevega 
»Pohujšanja v dolini Šentfl orjanski«. Le kako 
občanu nepristransko razložiti, kaj je in kaj ni. 
V tej komediji Zlodej razmišlja o logiki mišlje-
nja, ko med drugim pravi:« Zdaj bi le rad vedel 
– ali je to, kar pravi, da je; ali je več, ali je 
manj. In če on ni, kar je, kdo je, kar on ni?... In 
če bi tisti, ki je, dasi ni, nenadoma nastopil in 
bi rekel tistemu, ki ni, dasi je: ti, ki si, dasi ni-
si…o zavozlana logika. Bog z njo! Pa razumi, 
če moreš. Menim, da je te strani v Aplenci 
vredno prebrati celo večkrat. O družabnem ži-
vljenju pa je zapisano o aktivnosti ZB, Društva 
upokojencev in programu Medgeneracijskega 
društva, prispevek J. Pavliča o Slomškovih re-
likvijah v Žemrakovi kapeli. Konjeniški klub 
si je zmage in lovorike nabiral doma, v Stoži-
cah in v Ljutomeru. Gasilci iz Most so zastopa-
li Slovenijo na Poljskem, posebej  izstopajo 
njihovi rezultati ekipe Firefi ghter team, kjer so 
bili med najboljšimi.

Pravni nasveti in zapis o oratoriju v Komen-
di 2011, pa še nasveti in navodila o prometu v 
času Kmetijskega sejma, skavtska dejavnost , 
»smajna« v Suhadolah in prvo srečanje učen-
cev OŠ Komenda-Moste 09 45 letih ( šol. Leto 
1965/66), šolska stran, malo tega in onega iz 
društvenega in družabnega življenja. Da se s 
klanca da priti na Kitajsko – in to celo v gore, 
je dokazal Aleš Holz.

Ustanovljena je Godba Komenda, dve zlati 
medalji, ki sta pristali v bogati zbirki priznanj, 
je na Mednarodnem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni prislužil Kmetijski center Lah. Poto-
pis po Južni Ameriki je prispeval dr. Stane 
Zarnik, ki mu posebej čestitamo za uspešen 
zagovor doktorske disertacije.

Oktober (vinotok) je v svoji številk prinesel 
zapis o potrditvi, da je Jesenski sejem dobil 
mednarodno potrditev. Dve strani sta posveče-
ni »vročim temam« in vprašanjem: kako na-
prej. Pridobitev: Prizidek k šoli v Mostah za 
milijon evrov je bil slovesno predan svojemu  
namenu; o vodi in poplavah je bilo govora. Na 
politični strani navodila o oglaševanju parla-
mentarnih volitev in prispevka dveh strank.

Zelena bratovščina (lovsko društvo) je pra-
znovalo 90- letnico delovanja in podelilo pri-
znanja. Če bi šli poleti na planino Razor, bi 
tam srečali Katjo Tabernik, ki je počitniško 
»krave pasla«, pevci MePZ DU so gostovali v 

Rožu, kamor so že povabljeni tudi prihodnje 
leto. Dejaven je bil Konjeniški klub, gasilci iz 
Most pa spadajo med najboljše v Evropi. Težko 
dosegljivi, pa zato toliko bolj zasluženi rezul-
tati.

Poučno: o zbiranju in ločevanju odpadkov 
in nadaljevanje potopisa po Južni Ameriki, da 
marljivih dopisovalcev o delu skavtov niti ne 
omenjamo posebej in seveda stalne rubrike S 
šolskih klopi.

Komendski golobi (ta pravi pismonoše) so 
odpotovali v Južno Afriko, balinarji DU so bili 
na državnem prvenstvu in samo teden pozneje 
organizirali spominski turnir za posameznike. 
Nekoliko več prostora je bilo tokrat posvečeno 
novostim v zakonodajo o prometu, pa upamo, 
da so opozorila zalegla. 

V novembrski številki najprej nadvse po-
memben zapis o slovenskem zajtrku za 850 
mladih v občini. Spodbuda za zdravo prehrano 
in premik v glavah tistih, ki jim je zdrava pre-
hrana deveta skrb. 

Županova beseda je nakazalo posledice 
prodaje Medgeneracijskega centra, oskrbi z 
vodo, pričetku gradnje kanalizacije iz Komen-
de proti Nasovčam. Svoje mnenje o prodaji 
Medgeneracijskega centra so izrazili: UPPG, 
Upravni odbor Društva upokojencev Komen-
da, predsednik odbora za dodeljevanje socialne 
pomoči pri UPPG Jože Pavlič; pa tudi udele-
ženci zborov krajanov so bili do tega skrajno 
kritični. Politične stranke so z oglasi zasedle 
kar šest strani in predstavile svoje kandidate za 
poslance v parlamentu. Šest članov PGD Mo-
ste je zastopalo Komendo, pa tudi Slovenijo na 
svetovnem prvenstvu v

Firefi ghter combat challenge. V naslednji 
številki bodo o tem povedali več udeleženci 
sami Tudi mladi gasilci s občini so v sodelova-
nju s starejšimi člani imeli 14-dnevno delovno 
akcijo pri delih v novem delu Gasilskega doma 
Komenda. Smele načrte za prihodnje leto kuje 
tudi Konjeniški klub Komenda, TD je v Lon-
čarjevem muzeju obujalo spomine na stari 
običaj ličkanja koruze. Deset let dela bo pra-
znoval v decembru Mešani pevski zbor DU 
Komenda, ki že sedaj vabi na slavnostni kon-
cert. Poglobljene misli Matije Remšeta v član-
ku: »V pričakovanju« in Jožeta Pavliča: »Žive-
ti za druge« naj bi bile temeljno vodilo za naše 
življenje in dejanja. Na Križu pa se je tri veče-
re dogajalo nekaj Od jutra do večera; ponovno 
je zaživela kriška gledališka skupina. Dokon-
čana je tudi zgodba o novostih v Zakonu o 

prekrških. Dobrodošlo je 
navodilo o ravnanju z ne-
varnimi odpadki.

Veseli december – tak 
naj bi bil ta mesec za vse 
ljudi dobre volje. Pa žal ni. 
Med nami so ljudje, ki jim 
veselje tega meseca kali 
shujšani družinski prora-
čun. Takim ljudem je na-
menjena vsakoletna akcija 
zbiranja pomoči zanje, za 
svetel trenutek, ko bodo 

Prizidek k šoli v Mostah. Projekt izgradnje je 
vodil bivši župan Mirko Kepic, veljal je milijon 
evrov, šola pa je dobila nove prostore za 100 
učencev.

Člani Konjeniškega kluba Komenda so bili letos rekordno uspešni 
med slovenskimi konjeniškimi klubi.

njihovi otroci začutili tudi delček veselja ad-
ventnega časa. V to dobrodelno akcijo je na 
pobudo UPPG vključen lahko vsak, ki lahko 
majhen prispevek v materialni obliki pusti v 
trgovinah na za to posebej pripravljenih mestih. 
Ljudje dobre volje in odprtega srca naj bi v 
praksi pokazali rezultate predavanj 4. šole za 
vrednote, zadnji predavanji sta bili 9. in 15. 
decembra, Turistično društvo je s postavitvijo 
novoletne jelke 2. decembra in s prižiganjem 
lučk na njej razveselilo marsikoga. Društvo 
skupina mladih Klančanov je 5. decembra 
poskrbela, da je Miklavž tudi letos obiskal 
zbrane otroke in odrasle pred cerkvami v Su-
hadolah, Mostah, na Križu in pri farni cerkvi v 
Komendi. 17. decembra je Turistično društvo 
pripravilo ogled jaslic pri Lončarjevem muze-
ju. Tradicionalni blagoslov konj na Križu, ki 
vedno privabi mnogo ljudi k maši in nato k 
blagoslovu teh človekovih pomočnikov, je bil 
26. decembra. Društvo upokojencev pa je za 
svoje člane in prijatelje pripravilo pohod v 
Tunjice 3. decembra, Izletniška sekcija je po-
peljala izletnike na adventni potep ob Vrbskem 
jezeru, 31. decembra pa bodo člani silvestrova-
li na Selu pri Radohovi vasi, pohodniki so leto-
šnje pohode zaključili v gostišču »Pr Soudku«. 
Šahisti DU so 15. decembra organizirali pr-
venstvo za posameznike, svojo igralno sezono 
pa bodo zaključili s hitropoteznim turnirjem 
22. decembra.

Največja in najbolj slovesna prireditev pa bo 
26. decembra ob 16. uri v dvorani Kulturnega 
doma, kjer bodo pevke in pevci MePZ DU 
Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca in s 
sodelovanjem prvakinje ljubljanske opere 
Vlatke Oršanič, praznovali 10-letnico svojega 
plodnega in ustvarjalnega dela.

V Mravljišču pa osnovnošolci 2. in 9. in 16. 
decembra nabirajo kuharsko znanje. Čire-čare 
za najmlajše pa bodo prinesle »lučke v učke« 
za vse nadobudne udeležence. Nekaj so jih že 
odnesli, zadnje pa bodo vzeli za svoje 17. de-
cembra.

To naj bi bil konec. Pa samo letošnjega leta. 
V novem letu vsem bralcem in sodelavcem 
želijo veliko zadovoljstva, zdravja in osebne 
sreče: odgovorni urednik, Uredniški odbor in 
člani uredništva!

Skozi gradivo se je preglodal
in »vkup sklamfal« Tone Ogorevc    

SPREHOD SKOZI LETO
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Vzponi in 
padci

V preteklih dvajsetih letih je bila stranka LDS kreatorka slovenske poli-
tike. Začelo se je z ZSMS – LS (Liberalna stranka), potem LDS (Libe-
ralna demokratska stranka), zatem LDS (Liberalna demokracija Slove-
nije). Leta 1994, ko so volilni neuspeh doživeli demokrati, zeleni in 
socialisti, je LDS postala velika stranka, nekateri so jo primerjali s 
SZDL (socialistično zvezo delovnega ljudstva). V 15 letih je od velike 
stranke ostalo bore malo, volivke in volivci so ji na volitvah dali le nekaj 
več od 1 % glasov.

Stranka, ki je začela v območju liberalizma, je pristala v krogu kapi-
tala, domnevne socialne pravičnosti. Aktualno predsednico LDS je vo-
lilno telo poosebilo z afero Baričevičevih »kužkov« (dekadentnost) in z 
afero motorja Harley Davidson (poročno darilo Pogačarju - klientaliz-
mom), z najemom poslovnih prostorov na Dimičevi. Kresalova je orga-
nom stranke podala predlog za glasovanju o zaupnici, volilno telo je v 
Ljubljani, na volitvah, odstop že sprejelo. Volivci ji ne zaupajo več.

Kako naprej? Profesor dr. Virant je dokazal, s svojim programom, da 
v slovenskem prostoru je mesto za pravo liberalno stranko, za liberalno 
stranko, ki ima liberalni program, ki ni liberalna samo po svojem imenu. 
Z dr. Šuštaršičem, Pezdirjem je v slovenskem prostoru ponovno našel 
prostor liberalizem, liberalne vrednote. LDS in Zares sta v svoji volilni 
ponudbi posegali v prostor social-demokracije, v prostor »rdečih«, kjer 
je vodilno mesto prevzel Jankovič, vodilni slovenski manager in človek, 
ki svojo moč gradi na delu, na delavnosti kot slovenski vrednoti. Iz dela 
ima že vrsto referenc, Stožice pa so zagotovo njegov spomenik dela, ki 
mu ga ne more nihče odvzeti. Zna »komandirati« in je zato pregovorno 
avtoritaren. Kdo je bolj primeren za čas recesije, ljubljeni vodja ali vo-
ditelj? Odgovor na to vprašanje bo kmalu viden.

dr. Stanislav Zarnik

Hvala za 
podporo

Spoštovane sokrajanke in sokrajani. 
Volitve so za nami in v svojem imenu in imenu Slovenske ljudske 
stranke, se Vam želim zahvaliti, za Vašo udeležbo na volitvah in s tem 
potrditev demokraciji.

V predvolilnem času sem spoznal veliko ljudi in osebno so se mi vsa 
srečanja vtisnila v spomin. Vesel sem, da sem tu doma. 

Vsem, ki ste se odločili in mi namenili Vaš glas in s tem izrazili zau-
panje v SLS in vame, se iskreno zahvaljujem in verjamem, da bom še 
naprej z veseljem in energijo deloval na komendskem. 

Volitve so mimo in ponovno se vračamo k vsakodnevnim križem in 
težavam, še naprej živimo skupaj in verjamem, da bomo vsi skupaj našli 
modrost za dialog in mirno sobivanje. Dialog in kompromisi, to je tisto 
vodilo, ki se ga naučimo že v družini in ga negujemo skozi vse naše ži-
vljenje. Upam in želim si, da bi tudi voditelji, ki smo jih izbrali pri sebi 
poiskali tisto moč, da se bodo znali pogovarjati. Nenazadnje smo tu 
doma.

Ugotavljam, da je v povolitvenem jutru najpomembnejše, da te ne 
boli glava, da ni ran, ki bi si jih bilo treba lizat ter da je še najbolj po-
membno, da grem lahko naokrog in pogledam ljudi v oči in jim glasno 
rečem: DOBER DAN!

V pričakovanju najlepšega obdobja v letu, Božiča in novoletnih pra-
znikov, se Vam še enkrat zahvaljujem in Vas iskreno pozdravljam ter 
želim lepe praznične dni, v prihodnjem letu pa veliko dobrega.

Vaš Peter Svetina

Po tednu dni negotovosti

Kamnik in Komenda 
dobila svojega poslanca 

– Mateja Tonina 
Kamničan.si 13. 12. 2011 - Od volitev 
je minilo že več kot teden dni in Držav-
na volilna komisija je v računalnik 
vnesla še zadnje podatke o preštetih 
glasovih. Na podlagi še neuradnih re-
zultatov volitev, je po 100% preštetih 
glasov postalo jasno, da je edini kandi-
dat iz kamniško-komendskega volilne-
ga okraja, ki je izvoljen v Državni 

zbor, mag. Matej Tonin iz Nove Slovenije.

Kamnik in Komendo bo v tem mandatu v Državnem zboru zastopal 
mag. Matej Tonin, ki je bil v mandatu 2004 - 2008 sodelavec poslanske 
skupine NSi v DZ, zato ima z delom v DZ že določene izkušnje. 

Upanje ostaja
Vztrajno in dobro delo ter izpeljane aktivnosti »Nova Slovenija gre v 

parlament«, so obrodile sad. Veliko pričakovanje pa ne zadostuje za 
obilno žetev, vse je odvisno od dialoga med izvoljenimi in izpolnjevanja 
predvolilnih obljub. Drage volivke in volivci, iskrena hvala za podporo 
in zaupanje v Novo Slovenijo Krščansko ljudsko stranko. Izvoljeni so 
bili, Matej Tonin (Kranj,Kamnik- Komenda), Iva Dimic (Ljubljana 
c.,Cerknica- Logatec), Ljudmila Novak (Ljubljana Bežigrad, Ribnica) 
in Jožef Horvat (Ptuj, Lendava).  Slogan »vrnimo upanje Sloveniji«, se 
je udejanil. Še posebno velik uspeh za nas je, da imamo v tem mandatu 
ponovno svojega predstavnika. 

Decembrski dnevi se odštevajo, zato ob tej priložnosti v pripravah na 
praznike želimo v Novi Sloveniji vsem obilo notranjega miru in veliko 
lepih trenutkov v krogu domačih in prijateljev.

Danica Zmrzlikar,OO N.Si Komenda

Srečno 2012!

Volitve so za nami in zadovoljstvo strank in volivcev je skladno s konč-
nimi izidi. V SDS, ki z 29 % glasov občanov ostaja najmočnejša stranka 
v občini Komenda, se zahvaljujemo vsem, ki ste oddali glas za nas in 
našega kandidata. Na zmagovalcih volitev in njihovih koalicijskih par-
tnerjih je, da vsaj zdaj, po volitvah, sestavijo in izvajajo program, ki bo 
državo popeljal iz krize. SDS bo pri tem dobre rešitve vsekakor podpi-
rala, glede na dosedanji način dela nekaterih, pa bo pri delovanju teh 
potrebno biti tudi pozoren.

Pred nami je leto 2012, za katerega upamo, da bo v lokalno politiko 
prineslo več posluha za medsebojno sodelovanje in izvajanja zmožno-
stim prilagojenih projektov. Ob bližnjih praznikih pa vsem občankam in 
občanom želimo vesel Božič, ponosno praznovanje Dneva samostojno-
sti in enotnosti ter srečno Novo leto!

OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si

POLITIKA



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2011

10

Izjava za 
javnost 

»Ker se v javnosti v zadnjem času po-
javljajo očitki, da je za vso nastalo situ-
acijo v občini odgovoren Nadzorni od-
bor občine Komenda, le-ta podaja 
naslednjo obrazložitev in pojasnilo:

Naloga Nadzornega odbora občine je 
nadzor nad razpolaganjem s premože-
njem občine, nadzor nad namenskostjo 
in smotrnostjo porabe proračunskih 
sredstev in nadzor nad fi nančnim po-
slovanjem proračunskih sredstev. 

Člani NO poudarjamo, da naš namen 
ni delovati v škodo občine, temveč 
predvsem opozarjati na nepravilnosti 
in hujše kršitve ter v zvezi s tem poda-
jati mnenja. Nadzorni odbor nima 
funkcije odločanja pri delovanju obči-
ne. Po svojem pravilniku Nadzorni od-
bor že v teku postopka, če je o tem se-
znanjen, opozori nadzorovano stranko 
(občino), da odpravi morebitna proti-
predpisna dejanja in ravnanja. V kolikor 
pri svojem nadzoru ugotovi hujšo krši-
tev predpisov ali nepravilnosti pri po-
slovanju nadzorovane stranke, mora, v 
skladu s statutom občine Komenda, o 
teh kršitvah obvestiti pristojno ministr-
stvo in računsko sodišče, v primeru 
suma kaznivega dejanja ali prekrška, 
pa je dolžan svoje ugotovitve posredo-
vati pristojnemu organu pregona..

Občankam in občanom občine Komen-
da želimo vesele praznike in srečo v no-
vem letu.

NO občine Komenda«

V letu, ki prihaja, Vas bo že v začetku januarja 
Medgeneracijsko društvo popeljalo skozi dva 
zelo poučna in zanimiva programa. Verjame-
mo, da bosta  tudi Vam, drage občane in občani, 
zanimiva.

Lani smo prvič organizirali Šolo kvalitetne-
ga starševstva in ker se vemo, da je starševstvo 
zahtevno in odgovorno delo, smo se v društvu 
odločili, da bomo šolo organizirali vsako leto. 

Prav tako je danes vse bolj pomembno po-
znavanje dela z računalnikom. Vemo, da se 
starejši  težje polotimo nečesa novega. Da pa 
bi bil strah pred računalniki čim manjši, smo se 
odločili za organizirano seznanitev z interne-
tom in s pisanjem na računalnik; in to, kot 
pravimo, na prijazen in učinkovit način. Pri 
tem nam bo pomagalo prav naše poslanstvo: 
sožitje med generacijami. 

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na tele-
fonski številki: 040 414 143

Predsednica Medgeneracijskega društva za 
kakovostno starost Viktorija Drolec 

Medgeneracijsko društvo Komenda

S programi začenjamo takoj januarja

Foto: Žiga Culiberg. Biografija Ota Pestnerja na www.hommage.si

Ustanova Petra Pavla 
Glavarja in Kulturno dru-
štvo Komenda, prirejata 

novoletni koncert 

OTO PESTNER&PRO ANIMA 
SINGERS

V dvorani Kulturnega doma v Komendi, v 
petek, 20. januarja 2012, ob 19.30 – 22.00

Cena donatorskega kompleta dveh vstopnic 
je 45 EUR, posamične redne vstopnice 11 

EUR, dijaške/študentske pa 5 EUR

VABIMO STARŠE, da se 
udeležijo tudi v letu 2012
 ŠOLE KVALITETNEGA 

STARŠEVSTVA,

ki bo v Osnovni šoli v 
Komendi.

 
Začetek v ponedeljek, 9. 
januarja 2012, od 18. do 

19.30
 

Pripravljenih imamo 10 
ponedeljkovih srečanj. 

Vabila z imeni predavate-
ljev in naslovi tem 

boste dobili v prvem tednu 
januarja na dom.

TEČAJ PRIPRAVE 
URAVNOTEŽENIH IN 
ZDRAVIH OBROKOV 

bo prav tako v Osnovni šoli 
v Komendi. 

Začetek v torek, 10. janu-
arja 2012, ob 18. uri

Tečaj bo z voditeljem 
potekal po principu social-

nega učenja in sicer: 
Vsi smo učitelji in vsi 

učenci. 
Tudi pri tem programu bo 

10 srečanj, ki bodo ob 
torkih.

TEČAJ RAČUNALNI-
ŠTVA bomo organizirali v 
okviru medgeneracijskega 

druženja. Mladi bodo tistim 
pogumnim starejšim našim 

občankam in občanom, ki se 
bodo odločili za tak način 

učenja, pomagali vstopiti v 
svet informatike. 

Uvodno srečanje bo  

v četrtek, 12. januarja 2012, 
ob 16. uri, 

 v prostorih društva, na 
Glavarjevi cesti 104, 

v Komendi.

AKTUALNO
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Farani Komende in sošolci, ki so prijokali na 
svet daljnega leta 1947, se že od leta 2007 
zbirajo vsako leto na prijetno srečanje in obu-
janje spominov. Za »vse po spisku« poskrbi 
Marjeta Gašperlin, ki vodi evidenco in vse-
stransko poskrbi za prijatelje.

Mešani pevski zbor DU Komenda stanovalcem 
Doma starejših občanov  v Kamniku sicer ni 
prinesel materialnih daril, jim je pa s svojim 
petjem in občuteno vezno besedo prinesel ve-
selo razpoloženje, spomine na mlajše dni, 
predvsem pa jim je obogatil in skrajšal dopol-
dne kar za celo uro. Čeprav starejši radi pri-
sluhnejo mladim, je petje zbora upokojencev 
poslušalcem dokaz, da tudi v poznejših letih 
lahko polno in bogato živijo. Obrazi so bili 

Takšna je bila vodilna misel evropskega leta 
prostovoljnih dejavnosti, za kakršnega je leto 
2011 razglasil Svet Evrope; 5. december pa je 
mednarodni dan prostovoljstva že od leta 
1985; za takšnega ga je določila OZN, da bi 
mednarodno javnost opozorila na civilizacijski 
prispevek prostovoljcev družbi.  

Veseli smo lahko, da naše občinsko glasilo 
sledi pobudi OZN, ko nas iz leta v leto, iz šte-
vilke v številko, seznanja s prostovoljci, njiho-
vimi organizacijami in zastonjskim opravlje-
nim delom v naši občini. Če bi skrbno 

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!
pregledali številke Aplence v preteklem letu, 
bi videli, koliko je bilo tega dela, ljudi za njim, 
opravljenih prostovoljnih ur. Mogoče bi bilo to 
dobro kdaj narediti, tudi javno predstaviti? 

Božič, konec starega in začetek novega leta 
so zelo primerni trenutki, da se jim zahvalimo, 
se jih spomnimo s čestitko, malim darilom, 
vsaj besedo zahvale po telefonu, prek elektron-
ske pošte. To jim bo dalo novih moči za njihovo 
dobrodelno dejavnost, najprej pa občutek, da 
so v naši občini še ljudje, ki znajo ceniti, kar je 
kdo dobrega naredil zanje; da smo pravzaprav 
vsi skupaj lahko ena sama velika družina razu-
mevajočih in skupaj držečih članov. Do te je 
sicer še daleč, lahko pa smo. Odpoved temu, 
česar človek nujno ne potrebuje, osvobaja od 
navezanosti na materialne dobrine, ga nagiblje 
k bližnjemu, mu k temu odpira pot, nam je ja-
sno dal vedeti predavatelj Matija Remše v 
Šoli za vrednote UPPG Komenda. 

Darovi naših občanov v košarah UPPG 
Komenda, s katerimi smo o božiču obdarovali 
pomoči potrebne v naši občini, so že del tega 
tkanja novih vezi z drugimi, zavedanja, da je v 
občini še kdo drug vreden moje pozornosti in 
pomoči. Prav tako darila drugih dobrodelnih 
organizacij v naši občini, ob izročitvi izrečene 
dobre želje in čestitke, voščila za leto 2012. 
Kdo jih ne bi bil vesel!? Naj jih bo čim več do 
konca tega leta oziroma ob začetku prihodnje-
ga! 

Naj jih tudi sam izrečem v imenu Odbora 
za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG 
Komenda: Velika hvala vsem, ki ste tudi letos 
odprli svoja srca, da smo z vašimi darovi lahko 
polepšali božič in novo leto toliko družinam in 
posameznikom! In osebno voščilo, ugotovitev: 
Dokler bodo še dobri ljudje v naši občini, bo v 
njej lepo živeti! 

Jože Pavlič

Polepšan Miklavžev dan
veseli, sproščeni; marsikoga je 
minila tudi kisla volja, nekateri pa 
so takt pesmi spremljali tudi z rit-
miko nog, predvsem pa na koncu 
z navdušenjem ploskanjem!

Bil je lep dan. Za poslušalce in 
izvajalce.

Prisrčno srečanje

So dnevi in trenutki polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: 
da ne mine. 

Vse kar je slabo, z novim letom naj 
zbledi.

Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane.
Naj v miru sreča nežno vas objame.

Vesel božič in srečno 2012!

ZANIMIVOSTI
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Z nami si v mislih pri knjigah,
v pesmih domačih, 
v cerkvi pri maši,
na soncu v naravi, 
na izletu si z nami, 
ob potokih na poti,
na vrhu na gori,
kjer cvetje dehteče
raste na skali.

Pokramljamo s tabo,
ko spomine budimo, 
prižigamo sveče,
zdaj tam je tvoj dom.

Verjamemo, da slišiš
naše glasove, 
čeprav si nevidna, 
glasu od sebe ne daš.

Povem Ti: Za vedno
umrejo le tisti,
ki nihče nikoli
jih rad ni imel.

Članice nekdanje skupine Jasmin: 
Marija Koželj

Bili so časi, ko božič ni bil javni praznik. Vsaj 
tri desetletja po drugi svetovni vojni je bil pri 
nas in še kje po svetu nekako hermetično zaprt 
v cerkve in v zasebnost družin, ki so kljub 
javno deklarirani, zapovedani in gojeni ideolo-
giji „znanstvenega dialektičnega materializma 
in ateizma“ ohranjale v svoji sredi vero v 
evangeljsko izročilo. Čas je pokazal, da so ne-
katere resničnosti pač vpisane v globino člove-
škega srca, nekatere pa vanj ne prodrejo, še 
posebej ne na silo in z zunanjim diktatom. Eno 
je minilo, drugo ostalo. 

Vendar se je treba zamisliti. 
Sprostitev zunanjih okoliščin je prinesla s 

seboj tudi vse tisto, kar odvrača od temeljnega 
sporočila božičnega praznika, da se namreč v 
sredo temne koledarske zime na naši polobli, 
ali kljub poletju, prav tako kot na severu ledeno 
hladnih človeških src na južni, rojeva Jezus, 
on, ki je pozneje o sebi rekel: „Jaz sem pot, 

Življenje v središču
resnica in življenje. Prišel sem, da bi imeli ži-
vljenje in da bi ga imeli v izobilju.“

Ko govori o obilju življenja, ne misli na 
obilje, ki ga zagotavlja bogastvo tega sveta. To 
obilje pač v resnici (in v sebični krivičnosti) 
uživa le peščica ljudi, vse večje množice pa 
tonejo v pomanjkanju osnovnih, za preživetje 
potrebnih dobrin, ki so pač dane v uporabo 
vsemu človeštvu in si jih nihče ne bi smel pri-
svajati le v lastno uživanje. Mislim celo, da 
tudi vsa ekonomsko krizna dogajanja, ki smo 
jim priča in nas plašijo v sodobnem svetu, v 
jedru izvirajo iz skrajno slepe človeške sebič-
nosti in pohlepa in da jim ni rešitve, če se ljudje 
radikalno ne obrnemo v drugo smer.

Beseda o obilju življenja meri namreč bolj na 
obilje življenja, ki vznikne v medčloveških od-
nosih tam, kjer človek sledi božjemu vabilu k 
medsebojni solidarnosti in ljubezni. Biti in ne 
imeti! Življenje ni v posedovanju. Nobeno, še 
tako veliko imetje človeku ne zagotavlja notra-

njega miru, niti ga na rešuje pred „gotovo in 
edino zanesljivo usodo smrti“. Nasprotno: le to, 
kar deli z drugimi od svojih zunanjih in notra-
njih dobrin, ga poživlja in mu ostaja za vedno. 
Kolikor več daje, toliko več se mu vrača.

Daje in ne prodaja! 
Globalizirati bi bilo treba solidarnost in lju-

bezen, ne pa nebrzdani liberalni kapitalizem.
Vsa globalna komercialna histerija božične-

ga časa v bistvu zavaja in zakriva temeljno ži-
vljenjsko resnico, ki živi v jedru božičnega 
praznika in ki ji je (bilo) mnogo lažje prisluh-
niti ter jo razumeti v časih, kakršne omenjam v 
začetku tega zapisa, kakor pa danes. 

Da bi božič uzrli v svetlobi temeljnega ver-
skega izročila in da se nam ne bi izgubil v ko-
mercialnem blišču in rompompomu, vsem iz 
srca želim, kakor tudi pravih in zdravih ži-
vljenjskih poti v prihodnjem letu.

Matija Remše

V slovo

MILENI ŽURBI

Uprave UPPG Komenda dr. Marta Ciraj. Ta je 
najprej predstavila gmotno stanje ustanove, 
nato pa je spregovorila o obvezni delovni pra-
ksi štipendistov v šolskem letu 2011/2012 ter 
programu dela UPPG Komenda v istem časov-
nem obdobju. 

Udeleženci srečanja so podprli njen predlog, 
da je treba pridobiti vsaj starše štipendistov, 
člane UPPG Komenda, pa tudi čim več ostalih 
občanov, da bodo namenili del dohodnine 
upravičencem za donacije tej ustanovi, želijo 
pa si tudi, zaradi narave dela, poslanstva in ra-
znovrstnih dejavnosti UPPG Komenda, da 
Občina Komenda tej ustanovi v letu 2012 na-
meni vsaj enako denarno podporo, kakor jo je 
v letu 2011. 

Pri predstavitvi tega, kar so v zadnjem šol-
skem letu naredili štipendisti v okviru obvezne 
prakse, se je izkazalo, kako veliko in pomemb-
no delo opravljajo. To so zlasti potrdili njihovi 

Srečanje s štipendisti UPPG Komenda
V sredo, 14. decembra, zvečer je bilo v sejni 
sobi Občine Komenda na Glavarjevi 104 sre-
čanje UPPG Komenda z njenimi štipendisti, 
njihovimi starši in mentorji. Predsednico Od-
bora za dodeljevanje štipendij dr. Angelco Že-
rovnik je nadomeščala Danica Zmrzlikar, se-
stanek pa je vodila sosklicateljica, predsednica 

mentorji. 
Pri načrtovanju prihodnjega dela štipendis-

tov so štipendisti sami in drugi navzoči predla-
gali, da bi za pridobitev novih denarnih sredstev 
za ustanovo organizirali kakšno športno ali 
drugačno prireditev, na kateri bi prodajali do-
mače dobrote in izdelke obrtnikov iz naše ob-
čine; te tudi na druge načine ponudili našim 
občanom.

Dr. Marta Ciraj je povedala, da želi našim 
občanom predstaviti svojo dejavnost znana 
skupnost Cenacolo ter da bo UPPG Komenda 
v prihodnjem letu znova pripravila nastop do-
mačih talentov.

Nazadnje je štipendistom predsednik Odbora 
za dodeljevanje socialne pomoči Jožef Pavlič v 
govoru z naslovom Kako iz krize, svetoval, 
kako naj najdejo pravo pot naprej v osebnih 
težavah pa tudi drugih, ki danes tarejo in loču-
jejo Slovence. Opogumljajoče misli jim je za-

tem povedal tudi 
nekdanji podžu-
pan Mirko Kepic. 
Izrazil je zado-
voljstvo nad de-
lom UPPG Ko-
menda in 
poudaril, da ta 
ustanova živi 
medgeneracijsko 
sodelovanje. Me-
nil je, da je njeno 
delo premalo po-
znano med obča-
ni in da bi bilo 
treba poskrbeti 
za ustrezno pro-
mocijo.

J. P. 
Srečanje s štipendisti UPPG Komenda 

DOGAJANJA
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Nekoč so verjeli, da dobre vile, sojenice, ob 
rojstvu vsakega otroka ob njegovi zibelki po-
darijo posebne darove, ki se bodo izkazali v 
življenju človeka. Redki pa so tisti, ki jih soje-
nice obdarijo s toliko darovi, kot so pred 
osemdesetimi leti Dominika Žagarja. So že 
vedele, da jih bo novorojeni otrok, rojen v Ja-
gnjenici pri Radečah, znal izkoristiti v dobro 
sebi, družini in vsem, s katerimi bo sodeloval. 
Pa tudi družbi in okolici, v kateri je preživel 
vse od leta 1948, ko je kot vajenec prišel v to-
varno Stol na Duplico. Dve leti je za njim prišel 
še brat.

Od 1941 do 1945 je preživel v izgnanstvu in 
se je s svojimi vrnil na malone izropano doma-
čo kmetijo.

Povojni časi niso bili taki, da bi si poklic 
lahko izbiral po želji. Želel si je postati mizar. 
Za ta poklic je začutil posebno nagnjenje in 
veselje, ko je še kot šolarček gulil osnovnošol-
ske klopi. Doma s kmetije, ki je imela vse po-
trebno za mala mizarska dela in popravila, je 
začutil plemenitost lesa. Zaslutil je, da bi  pri 
delu z lesom lahko zaživel polno življenje in 
dajal temu materialu smisel in oblike dobrega 
izdelka. Poskusil je skoraj povsod v Sloveniji, 
kjer so bili izobraževalni centri  lesne stroke,pa 
je bilo vse polno. Edina možnost – Duplica. Pa 
mu zaradi tega ni bilo nikoli žal. Izučil se je za 
strojnega mizarja, se zaposlil, hodil na plese in 
zaživel polno življenje mladega človeka. So 
bile krive sojenice, da je na plesu – prav v 
Komendi, spoznal svojo bodočo ženo, doma-
činko iz Podboršta, ki jo še sedaj ljubkovalno 
kliče Ani, od posebnih prilikah pa Anika. Poro-
čila sta se po dveh letih poznanstva, leta 1954 
( bilo je pol metra snega, se spominjata), gazi, 
ki sta jih napravila tega dne, ju še danes vodijo 
v srečno in zadovoljno življenje. V novi druži-
ni so prišla na svet tri dekleta in sin. Zanimivo, 
da so vsi prišli do kruha pod njegovim vod-

Osemdesetletnik

Dominik Žagar
stvom v Stolu. Vsi so se 
osamosvojili in jima poda-
rili osem vnukov in šest 
pravnukov. Da vsi izhajajo 
iz ljubečega okolja, so do-
kazali s svečanostjo ob 
njegovem jubileju, ko so 
mu med drugim podarili 
polet nad Triglavom (pa 
dvakrat smo ga obkrožili), 
pove z žarečimi očmi, ki 
jim žara še danes ne 
zmanjka, ko s ponosom 
kaže monografi jo svojega 
življenja, izdano v razkošni 
knjigi, in je delo vnukinje, 
ki je končala sre-
dnjo šolo za obli-
kovanje in se med 
drugim ukvarja tu-
di z restavratorski-
mi deli. Njeno delo 

je tudi družinsko drevo, ki sega od roj-
stva staršev, pa do leta 2000. Z veseljem 
in zadovoljstvom se spominja svojega 
dela v tovarni, kjer je kot vodja oddelka 
(mojster) preživel 40 let in 3 dni ob 
popolnem razumevanju s sodelavci. Če 
je bilo potrebno, je bil tudi orodjar, 
svetovalec pri raznih popravilih in  je 
dobil celo nagrado in priznanje za inovatorsko 
dejavnost. Za svoje delo v tovarni v organih 
upravljanja in v raznih komisijah je dobitnik 
Stolove zlate in srebrne medalje. Za družbeno 
delo je bil odlikovan z Ordenom zaslug za na-
rod s srebrnim vencem. Dvajset let je bil so-
dnik-porotnik na sodišču. V času, ko je bil 
predsednik KS Moste, je v kraju bila zgrajena 
mlekarna in storjena še marsikatera izboljšava 
v korist kraja in krajanov. Dva mandata je bil 
predsednik Sklada solidarnosti občine Kamnik 
in je za svoj prispevek nosi-
lec bronaste medalje Občine 
Kamnik.

Poleg svojega rednega 
dela je bil še hišnik na OŠ 
Moste, kjer sta z ženo imela 
tudi stanovanje. Pozneje je 
po«Jazbinškovem zakonu« 
kupil stanovanje. Pozna se, 
da je celotno opremo izdelal 
sam, saj je izdelana tako na-
tančno in stilno popolno, da 
je nemogoče prezreti njego-
ve fi nese in smisel za lepoto 
oblike in funkcionalnost. 
Tudi popravilo motorjev in 
avtomobilov mu ni bilo tuje. 
Pač človek za vse.

Prišel je čas upokojitve. 
Pa se ni zaprl med štiri stene 
in začel premišljevati o kakih 
tegobah. Takoj se je dejavno 

vključil v Društvo upokojencev, kjer je že 
dolga leta član Upravnega odbora, že dva 
mandata pa je predsednik Nadzorne komisije. 
Delavnica v kleti nikoli ne sameva – včasih ga 
je treba klicati na kosilo tudi po večkrat. Z ve-
liko smisla za obliko in fi no obdelavo že vsa 
leta izdeluje spominska darila za zlatoporočen-
ce - smetišnice, da se ženam ni treba sklanjati, 
ali da nanje obesijo rože,pa pručke za utrujene 
noge. Tudi rezbari po malem. Z veseljem pa se 
loti tudi obnove starega pohištva, ki pod njego-
vimi spretnimi rokami dobiva stari sijaj in 
uporabnost. Vsakega dela z lesom se loti s po-
sebno ljubeznijo. Vžigani okraski in rože pod 
še vedno mirnimi rokami spominjajo na naro-
dne motive. 

Vsak izdelek je pravzaprav unikaten. Na 
njem se sluti dobra misel na ljudi, ki bodo ta 
darila prejeli.

Družbo mu dela 19 kanarčkov in seveda že-
na, s katero na vprašanje, če sta srečna, v en 
glas zatrdita: »Ja, zelo sva srečna«.

Domen in Anika – še veliko, veliko srečnih 
let naj bo pred vama. V veselje otrokom, vnu-
kom, pravnukom in v ponos nam občanom, ki 
vaju poznamo in cenimo. 

Tone Ogorevc

Domnik Žagar

PORTRET



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2011

14

V petek, 21. oktobra, je v 84. letu starosti 
prenehalo biti srce velikega slovenskega pe-
snika Toneta Pavčka. Imel sem srečo, da 
sem se 31. avgusta 2006 srečal z njim v hote-
lu Union. Na pogovor me je povabila ure-
dnica Mavrice Melita Košir, da sem pesnika 
fotografi ral za to revijo. Obudimo spomin 
nanj »v živo« izpred več kot šestih let! Te 
vrstice naj nam ga približajo kot velikega 
umetnika in človeka, ki je veliko pretrpel, 
nosil v sebi marsikatero bolečino in žalostni 
spomin, a do zadnjega ohranil pogum, ve-
drino in nasmejan obraz.  

Tone Pavček se je rodil 29. 9. 1928 v Šentjuriju 
pri Mirni Peči na Dolenjskem. Doma so se 
težko prebijali skozi življenje. Vlogi očeta in 
matere sta bili pri njih, vsaj kar zadeva kmečka 
opravila, zamenjani, kajti oče je bil taksist v 
Ljubljani, namesto da bi obdeloval zemljo, 
posebej še vinograd, mama pa si je želela v 
svet, a  je bila zaradi kmetije in otrok privezana 
na dom. Na polju, v vinogradu in hlevu ji je 
pomagal tudi sin Tone, še posebej v gimnazij-
skih letih med drugo svetovno vojno, ko je bil 
dlje časa doma. Užival je v njeni preprosti, 
vendar zdravi kuhi, najbolj je bil zadovoljen, 
kadar je pripravila jajčno jed, imenovano jurij.  
tudi največ podedoval: veselje in odprtost do 
življenja, željo, da bi objel  svet, ga videl in 
občutil od blizu, marljivost … 

Zelena najljubša barva
Dolenjska se mu je za vedno vtisnila v srce 

predvsem kot najbolj zelena od vseh sloven-
skih pokrajin. Zelena je bila tudi njegova naj-
ljubša barva. Od rož pa morebiti sončnica, ki 
jo je nekoč dobil v dar in jo je sam rad podarjal. 
Ker je v njej toliko sonca! Posebno v njenih 
semenih. Pa še tako lepo ime ima!

Sonce je namreč pesnik Pavček zelo ljubil 
Že Dolenjska ga je polna, še toliko bolj Slo-
venska Istra, Seča, kjer je živel vrsto let. Tam 
je kmetoval, obdeloval vinograd, zasadil trto, 
ki je rodila žlahtno grozdje, iz njegovega soka, 
ko je dozorel v sodu, pa sta nastajala plemenita 
malvazija  in refošk. Takšna, da sta mu bila v 
ponos, še posebej kot vinskemu vitezu. Tudi 
kozarček refoška v Unionu je rad zvrnil. Poča-
si, kot dober poznavalec dobre kapljice. In po-
hvalil vino, da ni mrzlo, iz hladilnika, kot 
zmotno delajo mnogi ljudje. Ni čudno, da po-
tem vino nima pravega okusa.

Posebej blizu ruski pesniki
Če si je zahotel več sonca pa tudi vode, če-

prav mu ni bilo toliko do morja, se je podal 
med Sečoveljske soline. Spotoma je »v glavi« 
pilil verze, ki so mu prihajali sami od sebe in 
jih je sproti zapisoval v spomin, ko je šel do-
mov, pa jih je hitro spravil na papir. Da mu ne 
bi ušli! Ne le lastni, marveč tudi pesnikov, ki 
jih je prevajal. Največ ruske: Josifa Aleksan-

»Veselite se življenja!«
Iz pogovora s pesnikom, esejistom in prevajalcem Tonetom Pavčkom

droviča Brodskega (1940-1996), Osipa Man-
delštama (1891-1938), Aleksandra Bloka 
(1880-1921), Nikolaja Zabolockega (1903-
1958).   Nobelovca Brodskega celo kot prvi 
Evropejec, ko po Evropi, zlasti pa Sloveniji 
sploh še ni bil poznan. Z njim se je tudi osebno 
srečal. Njegov oče, fotograf, ni bil nič kaj 
navdušen, da bi sinove stihe prevajal v »tuj« 
jezik, bal se je, da bi imel potem sin pesnik te-
žave z oblastmi. Josip pa se ni dal zmesti. To-
netu je potisnil v roke svoje pesmi pa še dveh 
drugih ruskih pesnikov, češ: Prevedi jih! In jih 
je. Čeprav vse še do danes niso bile objavlje-
ne. 

Za prevajanje ruskih in drugih »slovanskih 
pesnikov« ga je navdušil pesnik Janez Menart, 
eden izmed znane štiriperesne deteljice slo-
venskih pesnikov (Ciril Zlobec, Kajetan Kovič, 
Janez Menart in Tone Pavček), ki so leta 1953 
izdali skupno zbirko z naslovom Pesmi štirih. 
Ker je v Sloveniji do takrat izšlo malo prevo-
dov iz svetovne poezije, je uvidel, da je to 
nujno potrebno narediti. 

Malo je bila za to »kriva« tudi pesnica Anna 
Andrejevna Ahmatova (1889-1966), s katero 
se je srečal v Moskvi. Ko ji je omenil, kaj na-
merava storiti oziroma jo je povprašal za nasvet 
o prevajanju ruskih pesnikov, mu je dejala, da 
mora samo stopiti v knjigarno ponje in se lotiti 
dela.

S prevajanjem in pisanjem lastnih pesmi se 
je tudi »preživljal«, bolje rečeno si je pomagal 
do denarja, čeprav je ta potem hitro skopnel v 
prijateljski družbi. Tudi v Unionu.

Frančiškan, ki je videl dlje...
Do pesmi je bila zanimiva pot. Najprej v 

osnovni šoli v domačem kraju. Ta je bila zanj 
križev pot, bi lahko rekli, kajti še vedno je imel 
pred očmi učiteljico s palico v roki, ki mu je 
odkrito pokazala, da ga ne mara, on pa njej tu-
di. In mu za vedno priskutila šolo in pedagoška 
načela, tudi z udarci šibe. Z rokami mu je oče 
pred vhodom v Zavod sv. Stanislava, potem ko 
je na njegovo prošnjo, da bi sina vpisali v to 
slovito šolo, zavrnil ugledni jezikoslovec prof. 
Anton Breznik, izprašil hlače in mu zagrozil, 
da bo šel domov past krave. To pa zaradi tega, 
ker ju je najprej odslovil prefekt Marijanišča 
Jožef Pogačnik, poznejši ljubljanski nadškof, 
nato pa še že omenjeni Breznik. Prvi z obrazlo-
žitvijo, da »je pokvarjen« (tako so ga ožigosale 
nune), drugi pa, da je šentviška klasična gim-
nazija strožja od tiste, na katero so hodili go-
jenci Marijanišča. Nazadnje je, k sreči, »pri-
stal« pri frančiškanih v njihovem internatu in 
šoli, »kožo pa mu je rešil« p. Roman Tominec, 
ki je opazil zaskrbljenost na očetovem obrazu. 
Ko mu je povedal, kaj je vzrok, da sina Toneta 
povsod odklanjajo, ter koliko je star (tedaj je 
imel devet let), je bil optimističen, da ga pri teh 
letih pri frančiškanih še lahko »popravijo«. In 
so ga res. Vsaj v tem pogledu, da je pri njih 

občutil malce več človečnosti kot kje drugje, 
kjer bi jo pričakoval, pa mu je to zagrenilo ži-
vljenje, postavilo na glavo pedagoška načela in 
pravo vlogo vzgojnih ustanov. Zato ni bilo ču-
dno, da ni  maral svetohlinstva, posebej še pri 
tako imenovanih vernih, pa tudi drugih lastno-
sti, ki »delajo Slovence majhne«. Če kaj, potem 
je pri vzgoji otrok zagovarjal pristno ljubezen. 
In pa veselje do življenja. V zakonu z ženo 
sodnico ga je dal dvema otrokoma: sinu Marku 
Pavčku (1958-1979), zelo nadarjenemu pesni-
ku, študentu primerjalne književnosti in slo-
venščine ter dramaturgije, avtorju pesniške 
zbirke Z vsako pesmijo me je manj, ter hčerki 
Saši, znani dramski igralki. V pogovoru je de-
jal, da bi imel, če bi bilo mogoče, več otrok. To 
se mu je zdel v življenju najdragocenejši dar 
staršev.

Pravi odnos do ženske
Pri ženskah je še posebej cenil iskrenost. 

Seveda tudi druge lepe lastnosti in bogastvo, ki 
ga premorejo in o katerem je odveč izgubljati 
besede. Zlasti pri pesniku. Enostavno, treba jih 
je ljubiti in če si to zamudil, si zamudil tako 
rekoč vse! Ženske so čista poezija, lahko pa 
tudi pekel. 

Vendar se je bilo treba do tega spoznanja 
prebiti skozi vse, kar se mu je, kot bi zapisal 
prof. Jože Zadravec, »nakretilo« v življenju. 
Najprej obilo lepega, veselega, sončnega, kar 
je doživljal ob mamini ljubeči roki in srcu v 
domačem domu. Nato na poti v pet kilometrov 
oddaljeno osnovno šolo, ki ga je vodila mimo 
vinogradov, skozi gozdove z mnogimi gozdni-
mi živalmi, prek potoka, v katerem je z vaškimi 
otroki postavljal mlinčke, čez železniško pro-
go, po kateri so vozili dim puhajoči vlaki, do-
kler se ni pred njim pojavilo staro šolsko po-
slopje. Takšno, da bi človek kar pobegnil nazaj 
v naravo. Se skrival v njej, kar je tako rad po-
čel. Ali pa tolkel kamen ob kamen ali kaj dru-
gega. Skratka, polno dihal z naravo, prelepo 
Dolenjsko, razlito v mehko valujoče vzpetine 
in doline. Toliko, da ni rekel: kot žensko telo. 
Njegov širok in hudomušen nasmeh in kretnje 
rok so dale slutiti, da je mislil na nekaj takšne-
ga ...

nadaljevanje v naslednji številki

Jože Pavlič

Tone Pavček

KULTURA



Občankam in občanom Komende, sponzorjem, 
donatorjem, želimo miren Božič in 

Srečno novo leto 2012. 
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu. 

KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA Ko-
menda in Križ želi iz vsega srca vsem občankam 
in občanom občine Komenda vesele božične 
praznike in vse dobro v novem letu.
»Človek ni vreden v popolnosti, pač pa v realnosti 
svoje osebnosti. Le kdor je sposoben ljubeče 
sprejemati samega sebe takšnega kot je, lahko 

sprejme druge ljudi v njihovi svojskosti. Druge in drugačne. Brez 
sovraštva, strahu in sramu.«

(Dr. Karel Gržan, Za radost bivanja)

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA 
KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA

želi vsem trem generacijam, tako mladi, 
srednji in tretji generaciji mirne in doživete 

božične in novoletne praznike,
v novem letu 2012 pa obilo zdravja in 

medgeneracijskega sožitja.

Spoštovane občanke in 
občani, 

ob božičnih praznikih Vam 
želimo obilo skrivnostnega pri-
čakovanja, miru in blagoslova, v 
letu 2012 pa veliko zdravja, sre-
če in osebnega zadovoljstva. Is-

krene čestitke za državni praznik »dan samostojnosti in enotnosti« z 
željo truditi se, enotnost slovenskega naroda ohraniti.  

OO N.Si KOMENDA

KONJENI[KI KLUB KOMENDA
se zahvaljuje vsem sponzorjem, Ob~ini Komenda in

obiskovalcem konjskih dirk in sejmov za

podporo in sodelovanje.

 Vsem vo{~imo vesele bo`i~ne

praznike in uspe{no

novo leto 2007!

se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, razstavljavcem, 
občanom, obiskovalcem sejmov, konjeniških prireditev 

za podporo in sodelovanje.

Vsem občanom hvala za razumevanje 
ob sejemskih in konjeniških prireditvah.

Vsem voščimo 
vesele božične praznike 

in uspešno leto 2012.



V srcih naj naših se radost razliva, 
svetu zavlada dobrote naj moč!

Vsem cenjenim občankam in občanom
ob prihajajočih praznikih in v Novem letu 2012
želi miru, sreče, zdravja, blagostanja in 
tihega zadovoljstva

Krajevni odbor  RK Moste

Športno društvo Komenda

želi vsem svojim članom, občankam in občanom ter sponzorjem 
prijetno božično in novoletno praznovanje.

Vsem želimo obilo zadovoljstva nad uspehi v Novem letu 2012.

Za Božič veliko miru, sreče in veselja
Športnega društva Suhadole je želja.

V novem letu zdravje naj bo pri vas doma
izpolnijo na se želje, kar jih kdo ima.

Turisti~no dru{tvo Komenda

`eli vsem prijetno praznovanje

bo`i~nih praznikov, za leto 2007 pa, 

da bi bila najve~ja skrb, skrb za lepo 

okolje.

Vse lepo za dan slovenske samostojnosti.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas 
podprli v tem letu, obenem pa 

vam želimo blagoslovljene 
božične praznike, ter veliko 

zdravja in dobrega počutja v 
novem letu.

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in 
prijateljstvom, polno malih presenečenj in 
presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih 
objemov, zašepetanih zahval in otroških 
poljubov. Spoznati pravo pot, prave ljudi, 
storiti prave reči in v sebi in drugih najti le 
dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in 
mažoretni klub Komenda.

želi vsem občankam in občanom 
občine Komenda vesele božične 
praznike, ter zdravja in osebne-
ga zadovoljstva v prihajajočem 
letu.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA

K O M E N D A

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV 
POLNO V NOVEM LETU 2012 VAM ŽELI

 KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB KOMENDA

Občankam in občanom občine Komenda, 
gasilskim prostovoljnim društvom,

gasilckam in gasilcem
želimo vesele božične praznike,

ter srečno v letu 2012
GZ Komenda

 

           
Nogometni klub Komenda želi vsem članom in prijateljem kluba 

veselo decembrsko praznovanje ter obilo uspeha in zdravja v 
prihajajočem letu 2012! 

Prostovoljno gasilsko društvo Križ se  zahva-
ljuje vsem krajankam, krajanom vasi Križ in 
vsem drugim, ki ste nam pomagali s prispevki 
v letu 2011. Se priporočamo tudi v prihodnjem 
letu. 
VESEL BOŽIČ IN SRECNO,VARNO 2012

želi PGD Križ
  

Vsem Komendčankam in Komen-
dčanom želimo blagoslovljene Bo-
žične praznike in Srečno ter zado-
voljno leto 2012

OO SLS Komenda 

Prijetno preživite 
praznične dni,
v novem letu pa naj 
kaj lepega se zgodi.

Športno društvo 
Suhadole
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Kasaška sezona v Sloveniji se je uspešno začela aprila v Ljutomeru 
in je meseca oktobra tam tudi sklenila letošnjo pot. Na osmih slo-
venskih hipodromih so številni ljubitelji in obiskovalci kasaškega 
športa videli 21 zanimivih tekmovalnih dni, največ, kar sedem, pa 
so jih pripravili člani ljutomerskega kluba na svojem hipodromu v 
Ljutomeru. 

Tekmovalci KK Komenda, ki us pe šno de lu je vse od leta 1955, več 
kot 30 zadnjih let pa ga uspešno vodi pred sed nik Alojz Lah, so tudi letos 
uspešno predstavljali naš kraj, občino in klub na vseh slovenskih hipo-
dromih. Naši tekmovalci in tekmovalke so letos nastopili kar 258 krat in 
osvojili 47 prvih, 43 drugih in 28 tretjih mest ter tako po uspehu zaosta-
li le za našim najuspešnejšim kasaškim klubom Ljutomer. 

Na domačem hipodromu v Komendi smo pripravili tri tekmovalne 
dneve, številni gledalci pa so videli dvaindvajset zanimivih dirk. Leto-
šnji najuspešnejši voznik po številu zmag v Sloveniji je postal član KK 
Ljutomer Jože Sagaj- mlajši, ki je osvojil štirinajst zmag, trinajst drugih 
in štiri tretja mesta. Sledijo pa mu trije člani KK Komenda, Mirko Gre-
gorc z dvanajstimi zmagami, petimi drugimi in dvema tretjima mestoma, 
Peter Zadel ml. z desetimi in Roman Jerovšek z devetimi zmagami. 

Za naš klub je v letu 2011 nastopalo 16 tekmovalcev (Roman Jerovšek 
(9 prvih, 6 drugih, 7 tretjih mest), Dušan Krhač (0, 1, 1), Milan Žan (7, 
1, 4), Ive Dovžan (0, 2, 0), Matevž Jagodic (0, 1, 
0), Peter Zadel ml. (10, 10, 2), Branko Razgor-
šek, Tomaž Zakrajšek (4, 4, 3), Mirko Gregorc 
(12, 5, 2), Viktor Marinšek (3, 3, 3), Andrej 
Marinšek (1, 4, 3), Janez Štremfelj (0, 2, 3), Ivan 
Kosec (0, 1, 0), Miha Šušteršič in dve tekmoval-
ki: Maksimiljana Marinšek (1, 1, 0) in Maša 
Habjan (0, 2, 0).

Kot smo že večkrat zapisali v našem glasilu, 
so letošnjo kasaško sezono v Sloveniji v prvi 
vrsti zaznamovale rejske dirke in naš tekmovalec 
Roman Jerovšek, ki je osvojil tako imenovani 
rejski dvojček. Državno prvenstvo triletnih in 
štiriletnih kasačev. Za ta izjemen uspeh, ki je 
Romana in KK Komendo z zlatimi črkami zapi-
sal v zgodovino slovenskega rejsko kasaškega 
športa, sta zaslužna tudi rejca štiriletne kobile 
Jolly GJ in triletnega kastrata Jerry Lou – a GJ, 
Lojze Gorjanc in Romanov oče Janez Jerovšek, 

KK Komenda

Leto izjemnih uspehov
Izredno uspešni nastopi kasačev

gospodar Konjeniškega kluba Komenda. Med naše 
letošnje dosežke je vsekakor potrebno zapisati tudi 
zmago štiriletne kobile italijanske reje Nubie La-
vec z Milanom Žanom v fi nalni dirki Trojne krone 
Agronatur in dirko v kateri so se za pokal mesta 
Ljubljane pomerili 3- do 14- letni slovenski kasači. 
Prestižni pokal je osvojil šestletni kastrat Jack M 
na vajetih izvrstnega Viktorja Marinška. Naši tek-
movalci so slavili tudi v štirih spominskih dirkah. 
Maksimiljana Marinšek in štiriletna kobila Hania 
Vita v spominski dirki Mirka Hanžekoviča (Ljuto-
mer), Tomaž Zakrajšek v spominski dirki Henrika 
Übeleisa in Helmuta Koenena (Komenda), Roman 
Jerovšek in štiriletna kobila Jolly GJ v spominski 
dirki Janka Juhanta (Komenda) ter Peter Zadel ml. 
in Tersugill v spominski dirki Alfreda Trenza 
(Šentjernej). Peter in Tersugill sta tako slavila že 
drugič zapored.

Tako kot že prejšnje, so tudi letošnjo kasaško 
sezono v Sloveniji v prvi vrsti zaznamovale rejske 
dirke in njihovi zmagovalci. Zvrstilo se je pet rej-
skih dirk, v os pred ju do ga ja nja pa je bil vsekakor 

21. slovenski kasaški derbi, ki pomeni za vsakega nastopajočega kasača 
tudi najpomembnejšo dirko kariere. Osrednja rejska dirka dvanajstih 
najboljših štirilet nih ka sačev na pro gi dolžine 2600 me trov je na hipo-
dromu v Ljubljani največ veselja prinesla zmagovalki, kobili Jolly GJ na 
vajetih Romana Jerovška iz KK Komenda. Na državnem prvenstvu trile-
tnih kasačev v Ljutomeru, je le teden dni kasneje prav tako na vajetih 
Romana Jerovška, na 2100-metrski tekmovalni stezi tesno slavil kastrat 
Jerry Lou GJ, med dvoletniki pa je na odlično pripravljeni progi dolžine 
1600 metrov naslov najboljšega v državi na hipodromu v Ljutomeru 
osvojil žrebec Lucky Boy na vajetih Silvestra Moleha iz KK Ljutomer. 
Hipo dro m Brege pri Krškem je letos že tretjič zapored gostil prestižno 
rejsko dirko 3- do 14-let nih slovenskih kasačev za šampionat Slovenije, 
v dveh tekih pa je na hitri in dobro pripravljeni 1600-metrski tekmovalni 
stezi končni zmagovalec postal Marko Slavič ml. in petletni žrebec De-
fender MS iz KK Ljutomer. Jesenski kriterij za 4-letne in starejše sloven-
ske kasače so tako kot lansko in predlansko leto pripravili na hipodromu 
Stožice v Ljubljani. Za prestižno lovoriko se je letos pomerilo deset izvr-
stnih kasačev slovenske reje, na težki in zahtevni pro gi dolžine 3100 
metrov pa je naslov najboljšega dolgoprogaša osvojil desetletni kastrat 
Angel Sirrius na vajetih Marka Gorenca iz KK Ljubljana. 

Darko Hacin

Podelitev priznanja in pokala v Avstriji, kjer je bil največji uspeh v letošnji zelo bogati sezoni.

USPEŠNI
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No, pa smo za letos sklenili zares naporno in 
težko sezono v najzahtevnejšem tekmovanju 
na svetu za operativne gasilce: Firefi ghter 
Combat Challenge - »najtežji dve minuti v 
športu«. Kot je že znano, je tekmovanje pote-
kalo v ZDA, Južni Karolini - Myrtle Beach in 
prav letos je to tekmovanje obeleževalo 20-le-
tnico. Kar nekaj časa (od leta 1984 - sedem 
let), pa je bilo potrebnih, da se je razvilo v di-
sciplino, ki jo poznamo danes. Dejansko se je 
tekmovanje razvilo iz razmišljanja in testov, 
kako preizkusiti operativnega gasilca (postavi-
ti merila) in ga pripraviti na fi zične in psihične 
napore, da bo kos svojim vsakodnevnim nalo-
gam. Lahko mi verjamete, da jim je uspelo, saj 

s časi, ki jih dosegajo Američani (letošnji 
zmagovalec Jeff Leonards 1. 26.61), mislim, 
da povedo vse; na žalost seveda samo tistim, ki 
so se že »spopadli s samim seboj« (tako bi 
lahko tudi poimenovali to bitko s časom). Ne-
katerim pa je to zgolj…  

Velikokrat slišimo o Američanih marsikaj: 
so takšni,…, so naredili to…, so naredili ono. 
Ne bom se spuščal, da so ZDA dežela presež-
kov na mnogih področjih, pa naj bo to v kapi-
talizmu (vse se da spremeniti v denar), ali v 
arhitekturi, infrastrukturi,… (na žalost so to 
dejstva, ki jih lahko potrdi vsakdo, ki je že bil 
tam). Omejil bi se rad na to: da je tam biti 
GASILEC zares nekaj izjemnega in velikega. 

Naporna sezona FIREFIGHTER TEAM PGD Moste
Enostavno se tega občutka ne 
da opisati ali na kratko pove-
dati. Na vsakem koraku (v 
restavraciji, trgovini, na ulici, 
hotelu – skratka povsod), si 
spoštovan, izpostavljen ob-
čudovanju… Hvaležni so ti 
za delo, ki ga opravljaš. Ko 
te prepoznajo, da si gasilec, 
zanje nisi več navaden člo-
vek, pač pa nekdo, ki si spo-
štovanje enostavno zasluži. 
Verjemite, ne bi rad pretira-
val, vendar ta občutek ti ne 
dajo le posamezni primeri 
(ko te ljudje ogovorijo), to se 
dogaja kar naprej, tako da 

čez čas dobiš občutek, da si dejansko to zaslu-
žiš, ko pa jim v razgovoru razložiš, da to delo 
opravljaš prostovoljno, da si kruh služiš  po-
polnoma drugače, jim ni čisto nič jasno... 
Enostavno tega dejstva ne morejo sprejeti. Pri 
njih je gasilec med tremi najbolj spoštljivimi 
poklici, ob bok jih postavljajo le še s policijo 
in vojsko. Kako pa je pri nas? O tem bi se res 
lahko razpisal, vendar verjemite, to je zame 
preveč občutljiva tema in res ne bi rad… 

Tekmovanje je potekalo od ponedeljka, ko 
so se začele kvalifi kacije, do petka, ko je bilo 
fi nale posameznikov in zaključek, v soboto fi -
nale dvojic in ekip. Dnevno se je na progi po-
merilo preko 150 tekmovalcev (v posamičnem 

delu), plus še, dvojice in 
ekipe. Ob taki množici 
tekmovalcev – gasilcev iz 
celega sveta, enostavno ne 
moreš ostati ravnodušen. 
Človek bi pomislil, da so 
to čisto drugi ljudje, ne 
nazadnje so to profesional-
ci, morda res na progi, kjer 
jim ni para, vendar njihova 
odprtost, kolegialnost, od-
kritost – ja so zares prija-
telji in veliki ljudje.

 Naše prvo srečanje z 
»realnostjo« je bilo v četrtek 
v nastopu moških dvojic. 
Ob misli, 

saj ne more biti tako drugače 
kot doma, je sledila popolna 
streznitev ob prihodu v cilj. Kaj 
je bilo tako drugače? Enostavno 
ne vem, vendar le s težavo sva 
se s Tilnom uvrstila v nadalje-
vanje. Sledila je noč razmišljanj 
in ugotavljanj, kaj se je dogajalo 
na progi; čas, ki sva ga dosegla 
enostavno ni bil pravi. Nujno je 
bilo potrebno ugotoviti, kaj je 
šlo na robe, saj je v petek Tilen 
že nastopal v fi nalu posamezni-
kov. Zaman. Tako Tilnova 
predstava v petek, kot kasneje v 

soboto fi nale moških in ženskih dvojic (Tjaša in 
Tea), nam niso postregli z jasnejšo sliko. Kje se 
je zalomilo? Kaj je šlo narobe? Enostavno smo 
pregoreli, verjetno v preveliki želji po uspehu. 
Marsikdo šteje našo udeležbo na tako veliko 
tekmovanju in konec koncev uvrstitev v fi nale 
za uspeh, morda res,  vendar zame to ni bilo to, 
sposobni smo več, mnogo več.

Vseskozi smo bili v stiku z »domom«, preko 
Matica, ki je opravil zares izvrstno delo (naša 
spletne stran www pgd moste  je bila non stop 
in) in je že zadolžen za stike z javnostjo v PGD 
Moste. Mislim, da je teden našega tekmovanja 
v ZDA naše društvo dobesedno dihalo z nami 
in za nas, zato fantje in dekleta HVALA. Za-
hvala gre tudi našim bližnjim, ker nam dovoli-
te delati to, kar radi delamo.

Bila je neprecenljiva izkušnja. To drži, ven-
dar ali jo bomo znali unovčiti. Mislim da. Z 
glavo smo že v letu 2012 (vendar tega prosim 
ne povejte našim bližnjim), čaka nas naporno 
leto: tekmovanje v Franciji, dve tekmovanji na 
Poljskem, v Nemčiji, Avstriji in nazadnje do-
ma. Na žalost je to tako zahtevno tekmovanje, 
da moramo tekmovati »zunaj«, če hočemo 
ostati v vrhu, nenazadnje braniti moramo tudi 
naslov Evropskega prvaka posamično in v 
dvojicah. Rezultati so verjetno neponovljivi, a 
vendar. Podpore matične organizacije nimamo 
(GZS), saj ji očitno ni potrebno skrbeti za 
operativce, imamo pa podporo naših krajanov 
(vsaj upam), saj se ljudje zavedajo, da le psi-
hično in fi zično pripravljen operativec lahko 
opravi svoje delo, saj zato nas »plačujete«. 
Da, plačujete in mi smo s tem zadovoljni. Če-
prav je ta valuta zgolj SPOŠTOVANJE, nam 
je prav, samo naj to velja skozi vse leto in ne le 
takrat ko nas potrebujete.

Načrti in uspehi pa na žalost niso odvisni 
samo od nas, neizbežno je po sredi denar. Takih 
rezultatov ne bi dosegli brez podpore Občine 
in donatorjev v prvi vrsti podjetja Petrol d.d. 
in  Dilex d.o.o.. Želimo si še več sodelovanja 
predvsem s podjetji, ki se vidijo v našem kraju 
in s krajem tudi rastejo. Izmenjava »uslug« je 
v teh časih neizbežna in prej, ko se bomo tega 
zavedali, bolje jo bomo odnesli; Vsi.

Roman Koncilija
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»Najlepši praznik pri nas je božični večer,
Ko Dete Božje prinaša ljubezen in mir,
 in vsi smo zbrani ob  mizi in jaslih teh, 
naj se ljubezen dotakne nas vseh!«

Kdaj so začeli po cerkvah in hišah postavlja-
ti JASLICE ne vemo natančno. Pri jaslicah gre 
za večdimenzionalno, navadno miniaturno 
prikazovanje prizorov Kristusovega rojstva, 
poklonitve pastirjev in prihod treh kraljev. 
Nekateri rečejo jaslicam tudi zamrznjeno gle-
dališče, ker predstavljajo maketo prizorov iz 
božičnih iger. Verjetno so se razvile iz duhov-
nih iger, ki so ponazarjale najbolj dramatične 
dogodke Kristusovega življenja. Najbolj verje-
tno so nastale v XI. stol. Dogajanje pa še vedno 
ni popolnoma raziskano in dokazano.

Pobudnik jaslic je bil Sveti Frančišek Asiški 
(1182 – 1226). Na Božično noč leta 1223 je kot 
diakon stregel pri sveti maši. Darovala se je ne 
jaslih v votlini v Grecciu. Našli so pečat z 
motivom in leta 1242. Na Slovenskem se motiv 
Jezusovega rojstva prvič pojavi na pečatu 
Gornjegrajskega benidiktinskega samostana iz 
leta 1242. To ne čudi, saj vemo, da je naš 
Gornjigrad pomembna zgodovinska točka med 
Oglejem in Staro celino. Od takrat pa so se ja-
slice razvijale v različnih pojavnih oblikah, 
materialih in prostorih. Na Slovenskem je med 
oblikami božičnega praznovanja zelo razširje-
no postavljanje jaslic. 

Jasličarstvo je sicer razmeroma mlad kultur-
ni pojav. Njegov začetek je v drugi polovici 
XIV. stoletja. Določene raziskave govorijo o 
najhitrejšem razvoju v Tržiču in okolici. Ra-
zvoj se je po določenih območjih spreminjal 
glede na naravne danosti in etnološko značil-
nost pokrajin. Pri jezuitih na Portugalskem, se 
je jasličarstvo do danes razvilo v pravo ustvar-
jalno gibanje z mnogimi tipi jaslic in načini 
aranžiranja prizorišč. Zelo poznane in posebne 
so jaslice italijanskih mojstrov keramike. Izde-
lovali so, in jih še vedno,  jaslice umeščene v 
njihov kraj, z vso značilno arhitekturo, in so 
prava razpoznavna miniaturna  mesteca in vasi, 
seveda v pričakovanju velikega dogodka.

Najstarejše jaslice iz žgane gline veljajo iz 
leta 1720 – 1793, Giuseppe iz  Sanmartina, 
postavljene v Neaplju, z naslovom Počastitev 
Novorojenega.

Na Slovenskem so prve cerkvene jaslice 
postavili jezuiti v Ljubljani leta 1644. Najsta-
rejše jaslice so bile iz papirja, preprosto pobar-
vane, izrezane in postavljene s pomočjo škroba 
in lesenih deščic. Kasneje so se iz jezuitskih 
cerkva razširile po župnijskih in samostanskih 
cerkvah. Znane so Bavarske papirnate jaslice 
iz XVIII. stoletja. Tedaj so imele tudi Tirolske 
samostanske jaslice že okoli 470 fi guric, a so 
bile že dopolnjene z lesenimi fi guricami oble-
čenimi v tekstil. Priljubljene so bile tudi takoi-
menovane odrske jaslice, v katerih so bile fi gu-
re izžgane iz desk in poslikane. V  Železnikih 

Jaslice
hranijo Šubičeve kulisne jaslice iz leta 1875. 
Izdelovale so se tudi OMARIČNE JASLICE. 
Vemo, da so bili tudi prvi cerkveni oltarji 
omarični, saj so jih duhovniki prenašali v težko 
dostopne kraje s seboj kar na ramenih. Zelo 
znane so jaslice iz leta 1912 – 1995 Janeza 
Vovka, ki so sedaj razstavljene v Grobljah. Na 
podeželje so prišle šele v začetku XIX. stoletja. 
Tako veljajo najstarejše jaslice kot freska- Ar-
les  - »GLORICE » v Kamni Gorici. Na panskih 
končnicah  jih najdemo v XIX.stoletju. Pri nas 
v Banovcih še vedno domačini vsako leto po-
stavijo pred svoje hiše doma izdelane jaslice v 
naravni velikosti in tako Banovce spremenijo 
v pravo BOŽIČNO VAS. Pomembno likovno 
delo so Slovenske jaslice Franca Konjedica. 
Viktor Konjedic, kipar pa je izdelal jaslice z 
angelčkom ki drži v roki metlo in pripisal 
»Božič se začne tam, kjer je pometeno v sr-
cu«.

V Prelogu imajo prelepe kotne jaslice s pr-
tom pod njimi, ročno delo z motivom Jezuso-
vega rojstva.

Snežinke padajo z neba,
Nežno tiho, skoraj skrivoma,
Luč v očeh je tisoče želja,
V kaminu plapola in radi smo doma.
Utihne jok, utihne smeh,
Pa pogovor kot da ni besed, 
v pričakovanju zopet je ves svet,
le zvončki na saneh, pozabljen star napev.
Na snežno noč sem kot otrok, čakam kdo ve 

kaj, 
Na snežno noč želim si le, da bi bil s teboj.
V samostanu na Brezjah vedno pripravijo 

jaslice v snegu. Vikar in voditelj Frančiškan-
skega samostana Brezje je Pater dr. Leopold A. 
Grčar AFM in je velik ljubitelj in poznavalec 
jaslic, saj je doktoriral na temo » Slovenske 
jaslice in njihov versko oznanjevalni pomen«. 
Je tudi vodja votivov in jasli na Brezjah in 
predsednik Društva ljubiteljev jaslic Slovenije. 
Svojo čudovito zbirko jaslic iz vsega sveta so v 
muzeju postavili tudi na ogled. Vidimo lahko 
jaslice iz Sibirskega lesa, ki izvirajo iz Graden-
ske doline na Južnem Tirolskem, miniaturne 
jaslice, jaslice iz lesa, iz gline, iz orehovih lu-
pin, moranskega stekla in še in še.

Rekli smo, da kultura jaslic sega v leto 1223, 
ko je Sv. Frančišek Asiški v Grecciu ( Italija ) 
obhajal božični večer v votlini nad vasjo. V 
Sloveniji so posebej znane in zanimive tako 
imenovane« žive jaslice« v Postojnski jami, ki 
jih spremljajo tudi božični koncerti. Nad Moj-
strano urejajo Ledeno alpinistično plezališče 
Mlačca. V čarobnem zaledenelem okolju pri-
pravijo žive jaslice v igri in s petjem. V Veleso-
vem, v Komendi, v Kamniku, v Snoviku, pov-
sod se trudijo domači mojstri pokazati svojo 
ljubezen in znanje. Tako bodo jaslice Turistič-
nega društva KOMENDA spet razstavljene v 
Lončarjevem muzeju na Podborštu.

Ko boš stal ob jaslicah, Jezusu odpri srce,

Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman,
Božiča ni, in sreče ni...

Pripravljajo jih v vedno večjih krajih v na-
ravnih okoljih, z živimi igralci, dojenčkom, 
ovcami osličkom in drugo živino. V Sloveniji 
je poleg miniaturnih prizorišč zelo razširjena 
tudi priprava jaslic s fi gurami v naravni veliko-
sti. Tako pripravo jaslic srečamo v večini pri-
merov  po vseh javnih prostorih na Češkem in 
Slovaškem.

Latinska beseda »adventus« pomeni »pri-
hod« v krščanskem jeziku se to nanaša na pri-
hod Jezusa Kristusa. Advent je štiritedenski 
čas pred božičem. Obsega štiri nedelje, kar naj 
bi pomenilo štiri obdobja stare zgodovine od 
Adama do Kristusa. To je čas duhovne priprave 
na božič. V adventnem času ni ženitovanj, 
plesa itd. Po domovih se postavijo adventni 
venčki, na katerih so štiri svečke in ponazarjajo 
štiri adventne nedelje. Vsak teden se prižge 
nova svečka, ob njih pa cela družina zvečer 
opravi molitev. Konča se 24. decembra s Sve-
tim večerom in pripravo na slovesno prazno-
vanje na božični čas 25. decembra.

Jezusovo rojstvo v mrazu, uboštvu in nerazu-
mevanju drugih ljudi je v jaslicah prikaz stvar-
nosti, kjer nas nagovarjajo tudi simbolična 
znamenja o vseobsegajoči Božji ljubezni. Raz-
krivajo nam Kristusa Boga, ki je postal človek. 
Jaslice prinašajo na praznične dneve v družino 
in cerkev znamenje praznika, ki nam v dom da 
najgloblji pomen in razodeva svojo ljubezen. 
Ljudska domišljija pa je na tem mestu dodajala 
nove stilske, kulturne in umetniške elemente. 
Simbolna govorica je močna in sega globoko v 
našo zavest. In prav v tem je velika vrednost 
jaslic. Že pri samem njihovem nastajanju sode-
luje ves človek, s svojo pametjo, ročnimi spre-
tnostmi in domišljijo. V našo zavest  smo pra-
znik sprejeli za svojega vsi, tisti globoko verni 
in tisti drugače vzgajani in misleči.

Domačnost in toplina pri klasičnih domačih 
jaslicah pričara prav gotovo razgibana pokraji-
na in nebo, posuto z zvezdami in sijočo repati-
co. Po pokrajini, s hribčkom in votlino, hlev-
cem in kako zanimivo korenino, malimi 
drevesci, kamni in zelenjem, živalcami in pa-
stirji ob ognju, studenčkom in potkami pripra-
vljenimi za prihod obdarovanja svetih treh 
kraljev. V votlini pa jasli in družina. In ni lep-
šega kot žive, zvedave in srečne oči otroka ob 
jaslicah.

Veselimo se lepih družinskih praznikov, naj 
nam prinesejo mir in srečo. Odlomke pesmi 
sem si izposodila iz pesmi, ki jih bomo zapeli 
pevci Pevskega zbora DU Komenda 26. de-
cembra, na sv. Štefana, v Domu ob 16. uri. 
Koncert bomo posvetili praznovanju 10. oble-
tnice zbora, božičnemu času in Dnevu držav-
nosti. Upam da bomo s pesmijo v srcu nežno 
pobožali duše naših poslušalcev.

Katja Tabernik

OBIČAJI
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Zanima me kolikšen nujni dedni delež mi 
pripada v postopku dedovanja po mami in v 
katerih primerih ga lahko uveljavim? Imam 
še dva brata.

Dedovanje po zapustniku se uvede z dnem 
njegove smrti. V zapuščino sodi celotno pre-
moženje, ki ga je imel na dan smrti. V kolikor 
zapustnik ni napravil oporoke glede premože-
nja, ki sodi v zapuščinsko maso, pride v poštev 
dedovanje na podlagi zakona (t.i. zakonito de-
dovanje). Zakon o dedovanju osebe, ki bi lahko 
prišle v poštev za dedovanje razvršča v:

- prvi dedni red (potomci in zapustnikov za-
konec, s katerim je izenačen zunajzakonski 
partner), 

- drugi dedni red (zapustnikovi starši in za-
konec) in 

- tretji dedni red (zapustnikovi dedi in babi-
ce). Dediči bližnjega dednega reda izključujejo 
od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega 
reda. V primeru, da je uvedeno zakonito dedo-
vanje, boste vsi bratje kot njeni potomci dedo-
vali po njej kot dediči prvega dednega reda po 
enakih delih – to je vsak eno tretjino njenega 
premoženja. V kolikor je vaš oče še živ, bo 
dedoval skupaj z vami v prvem dednem redu 
po enakih delih, torej vsak ¼ njenega premo-
ženja. 

Nujni dedni delež
Zapustnikova svoboda oporočnega raz-

polaganja kot tudi razpolaganja za časa ži-
vljenja (darila za časa življenja) je omejena 
z institutom nujnega deleža. Zapustnik neka-
terih zakonitih dedičev (niso vsi zakoniti dedi-
či tudi nujni dediči) ne more izključiti iz dedo-
vanja, razen v izjemnih primerih (razdedinjenje 
nujnega dediča, odvzem nujnega deleža v ko-
rist potomcev). Nujni dediči so pokojnikovi 
potomci, njegovi posvojenci in njihovi po-
tomci, njegovi starši in njegov zakonec. Dedi 
in babice ter bratje in sestre pokojnika so 
nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni 
za delo in nimajo potrebnih sredstev za ži-
vljenje. Nujni delež potomcev, posvojencev 
in njihovih potomcev znaša polovico, nujni 
delež drugih dedičev pa tretjino tistega dele-
ža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed 
njih po zakonitem dednem redu. V vsakem 
primeru posebej pa se glede na ugotovljeno 
vrednost zapuščine izračuna njegova dejanska 
višina. Poenostavljeno povedano se vrednost 
zapuščine izračuna tako, da se popiše in oceni 
vse zapustnikovo premoženje na dan njegove 
smrti, k čemer se prištejejo njegove terjatve ter 
vrednost nekaterih daril, ki jih je dal za časa 
svojega življenja. Od tega se odštejejo zapu-
stnikovi dolgovi, stroški za popis in ocenitev 

zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb. 
Vzemimo, da vrednost zapuščine znaša 
120.000 €. Vaš zakoniti dedni delež bi tako 
znašal 40.000,00 €, nujni dedni delež pa 
20.000,00 €. V primeru, da je nujni delež pri-
krajšanj (npr. zaradi neodplačnih razpolaganj 
za časa maminega življenja v korist vašega 
brata, v zapuščini ni nobenega drugega premo-
ženja ali pa je mama z oporoko razpolagala z 
vsem svojim premoženjem, vas pa je prezrla) 
lahko nujni dediči zahtevajo zmanjšanje opo-
ročnih razpolaganj (v treh letih od razglasitve 
oporoke) in vrnitev daril (v treh letih od dneva 
zapustnikove smrti). Uveljavljanje nujnega 
dednega deleža je kompleksno pravno vpra-
šanje, ki zahteva skrben pregled vsakega 
posameznega primera posebej, zato bo 
strokovna pravna pomoč za uspešno varstvo 
vaših pravic, nujna. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner
irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si

Bralci Aplence vprašanja lahko naslovite na 
Odvetniško pisarno HACIN KÖLNER, 
d.o.o., Čufarjeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana, 
T  + 386  31 347 989, + 386 1 438 61 30, F  + 
386 31 347 989, E  irena.hacin.kolner@moj-
odvetnik.si, http:// www.moj-odvetnik.si 

Ko pomoč dobi krila
Mesec december je čas, ko dobrodelnost dobi krila, čeprav je med 
določenimi ljudmi pritajeno ves čas prisotna. Tudi v naši občini je 
tako. Vzoren primer je sodelovanje med Osnovno šolo Komenda - 
Moste, ki jo na tem področju več kot odlično zastopa svetovalka 
Danica Kuhar, med Centrom za socialno delo Kamnik, bolj natančno 
gospo Mijo Dobnikar in občinskimi humanitarnimi organizacijami:  
Škofi jsko Karitas, Krajevnim odborom Rdečega križa Moste in 
Krajevnim odborom Rdečega križa Komenda – Križ. Na pobudo 
Danice  Kuhar smo letos že drugič strnili svoje moči. Če smo se v 
prvem primeru odločili za dolgotrajnejše sodelovanje z družino, ki 
potrebuje pomoč pri delu z otroki in ostarelo mamo, smo v drugem 
primeru pomagali družini, ki je ostala praktično brez kakršnihkoli 
dohodkov, z nakupom kurilnega olja. Poleg že omenjenih humani-
tarnih organizacij je tokrat s svojo velikodušnostjo pomagala tudi 
družba KGM KALAN iz Vodic. Za to lepo odločitev se jim v imenu 
družine in vseh, ki smo sodelovali pri organizaciji, najlepše zahva-
ljujemo in se priporočamo za sodelovanje tudi v prihodnje 

Viktorija Drolec

…kjer kurilno olje                     
                               stane  manj
              euro diesel  

Danes mnogokrat uporabljamo izraz za pozno kosilo ali 
zgodnjo večerjo kar kočirja. Nekako mi je všeč izraz, ker 
imam potem upanje, da se nam ne bo mudilo, da bomo ob 
dobri hrani, mehki glasbi in pogovoru uživali počasi. V 
krogu družine in prijateljev je to najlepše.

Naj bo tokrat preprosto slovensko kosilo:

Zelenjavna juha: porova, 
mlada govedina v omaki, 
kot priloga brstični ohrovt z domačimi ocvirki in širokimi rezanci 
v smetanovi omaki in motovilec za solato.
Pili bomo vino po okusu - jaz prisegam na rdeče  

Juho lahko pripravimo iz različnih zelenjav zelo podobno. Odločimo 
se le, katera bo prevladovala, da s tem določimo tudi barvo juhe. Temu 
bomo potem prilagodili tudi barve praznično pogrnjene mize.

V primernem loncu močno segrejemo olje in zarumenimo drobno 
narezano  čebulo. Dodamo na koščke narezan krompir in kolobarčke 
pora v razmerji 1 : 2. Dodamo še česen, majaron in poper. Skuhamo do 
mehkega in naredimo s paličnim mešalcem gladko omako. Zalijemo z 
jušno osnovo, lahko le s toplo vodo. Juho osolimo po okusu in dodamo 
dve žlici sladke smetane. Na krožniku juhi dodamo še žličko ali dve 
kisle smetane. Če pa bomo skuhali jajce »v trdo«, ga narezali na kolo-
barčke in položili na sredino krožnika, bo juha dobila tretje oko. Še 
vejica petršilja za dekoracijo. Zelo primeren in dekorativen, z malo 
mediteranskega pridiha je rožmarin. Pustimo svoji domišljiji prosto 
pot.

Ljubezen gre skozi želodec, naj vam tekne! Jaz pa želim dober 
tek.

Katja Tabernik

Praznična večerja

NASVETI - POMOČ
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V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSAT
December 2011

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih po-
dročjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.    

NA PREŽI

December je mesec, ko delamo obračune celoletnega dela; načrtujemo 
za prihajajoče leto… ja, veseli december je lahko prav naporen. 

PGD Komenda je eno največjih društev v občini. Da smo se odločili za 
gradnjo novih garaž, smo imeli veliko razlogov; predvsem nas je pestila 
prostorska stiska. Kako velika je bila, vidimo sedaj, ko so nove garaže v 
uporabi. Njihova  velikost nam omogoča, da ima lahko vaje več ekip 
hkrati in drug drugega ne motimo. Naši člani z veseljem prihajajo v gasilski 
dom, poprimejo za delo, trenirajo ali se le družijo. Pri gasilcih je namreč 
zelo pomembno, da se člani med seboj dobro poznamo in drug drugemu 
zaupamo, kajti kadar gre zares, moraš imeti ob sebi nekoga, ki mu popol-
noma zaupaš. 

V našem društvu namenjamo pozornost vsem generacijam. Ponosni 
smo, da imamo ekipi starejših gasilk in gasilcev, lahko bi rekli, da pri 
nas medgeneracijsko sožitje dobro deluje. Vsak december predsednik 
društva povabi veteranske desetine na srečanje, vse, ki se srečanja ne 
morejo udeležiti, pa obišče na domu.

Posebno skrb namenjamo tudi naši mladini, kajti kdor misli, da mla-
dine ne potrebuje, se pošteno moti. Poleg resnega gasilskega dela po-
skušamo našim mladim gasilcem vcepiti skrb za okolje, strpnost do so-
tovarišev in pomoč pomoči potrebnim. 

Vse kar delamo, pa delamo zato, da takrat, ko nas naši krajani potrebujejo, 
spustimo vse iz rok in odhitimo na pomoč. In naši krajani vedo, da lahko 
računajo na nas, ka-
kor tudi mi na njih, 
saj nam le z njihovo 
pomočjo uspeva vse, 
kar delamo. 

Mesec december 
je namreč čas, ko s 
koledarjem obišče-
mo vse naše krajane 
in jim zaželimo 
SREČNO IN ZDRA-
VO NOVO LETO.

Mihaela Poglajen 

V slogi je moč Dom kulture Kamnik

januar 2012

 Impro liga
   državno 
     improvizacijsko         
    prvenstvo
  sobota, 21.1.2012,
ob 20.00

Mini cirkus Bufeto
otroška

klovnada
četrtek, 26.1.2012,

ob 18.00

Rezervacija in nakup vstopnic:
- 031 775 700
- info@domkulture.org
- pisarna Doma kulture Kamnik, Fužine 10, 1240 Kamnik
(pon. in pet. 9.00-14.00, tor.-čet. 9.00-17.00 ter uro pred prireditvijo)

www.domkulture.org

ČEBELA – Špor-
tnemu društvu Su-
hadole, ki je s Pe-
trom Pibernikom 
že vrsto let    uspe-
šna gonilna sila 
kolesarskega doga-
janja.

OSAT prvim poklica-
nim za luknjo pri lu-
knji, da avto komajda 
podvozje ne zgubi ob 
Šolski poti in za napi-
se pri mostu, kamor 
ne sodijo ter za te-
mačno pot  pod tribu-
no pri hipodromu.  

Vsa lepa doživetja Vsa lepa doživetja 
božičnih praznikov naj božičnih praznikov naj 
vas razveseljujejo tudi vas razveseljujejo tudi 

v novem letu.v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo Vozniki - srečno vožnjo 

v letu 2012!v letu 2012!

Odlikujejo nas
45 let delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 
seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 
in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 
pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z 
enako garancijo
• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 
na vašo željo tudi opravimo
• Imamo certifikat za predelavo osebnih 
avtomobilov na avtoplin

avtomehanika.marn@gmail.com
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Odmevna razstava Fosili iz okolice Kamnika, ki smo jo skupaj z zuna-
njimi sodelavci, zbiratelji fosilov in geologi pripravili v Medobčinskem 
muzeju Kamnik leta 2010, je dobila svoje nadaljevanje v nekoliko 
spremenjeni razstavi na OŠ Komenda Moste in epilog v priročniku za 
mlade geologe. 

Razstavljavci fosilov na OŠ v Mostah so učenci, ki so člani geološke-
ga krožka Kamenkost: Nejc Juhant, Tadeja Hlade, Benjamin Lap, Saša 
Kočar, Jerneja Slapnik Anžur, Luka Vojvoda, Klemen Pibernik, Leon 
Sršen, Jure Grmšek, Rok Kern in njihov mentor Edo Grmšek. Že 17 let 
je vodja geološkega krožka na OŠ Komenda Moste in iz leta v leto ima 
več članov. Bivši in sedanji učenci šole na ogled svojim sošolcem, uči-
teljem, staršem in širši javnosti postavljajo svoje najdbe in nas opozar-
jajo na bogastvo okamnelega življenja iz davne geološke preteklosti. 

Avtorji razstave so dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij, Edo Grmšek in mag. 
Matija Križnar. Scenarij razstave in koncept postavitve je naredila Janja 
Železnikar (Medobčinski muzej Kamnik), čudovite fotografi je pa Jure 
Žalohar. Tamara Korošec je izrisala izjemne risbice, ki nas popeljejo v 
več milijonov let staro okolje in razmere, ki so vladale predvsem pod 
morsko gladino. Marko Jelovšek pa je oblikoval prijazno in prijetno 
razstavo ter priročnik za delo z mladimi geologi, ki ga je strokovno se-
stavil in z odličnimi fotografi jami opremil, dr. Jure Žalohar, Janja Žele-

znikar pa je bdela nad 
njegovo izvedbo. Na raz-
stavi se spoznamo z deli 
velikega ljubitelja in pio-
nirja zbiranja fosilov v 
Tunjiškem gričevju Simo-
na Robiča, predstavljamo 
delo krožka »Kamenkost« 
in predstavimo nekatere 
najpomembnejše fosile, 
ki so bili najdeni na ob-
močju Komende, Kamni-

Gremo iskat fosile iz okolice Kamnika
Geologija je poučna, zanimiva in zabavna

ka, Cerkelj, oziroma Tunjiškega gričevja. 
Razstavo spremlja »Priročnik za delo z mladimi geologi«. Poučna 

publikacija, avtorja Jureta Žaloharja z zanimivo in zabavno vsebino. 
Namenjen je za delo z učenci osnovnih in srednjih šol. V njem so opisa-
ni osnovni pojmi: kot so geologija, opazovanje narave, geološko razi-
skovanje, zbiranje fosilov in mineralov, dokumentiranje, fotografi ranje 
ipd. Skozi priročnik spoznamo najznamenitejše slovenske fosile – naj-
starejše fosilne ostanke morskih konjičkov na Zemlji, ki so jih geologi 
našli v Tunjiškem gričevju pri Kamniku. Poučimo se o nekaterih ekspe-
rimentih, ki jih lahko izvajamo v šoli ali doma in še marsikaj. 

Pridružite se nam in spoznajte  več milijonov let stare primerke izu-
mrlih organizmov odtisnjenih v kamen. 

Slovesno odprtje razstave je bilo v avli OŠ Komenda  Moste v Mostah 
40, v sredo, 23. novembra, ob 18. uri. Razstava bo na ogled predvidoma 
do 20. januarja 2012. 

Janja Železnikar, Medobčinski muzej Kamnik

Gorski kolesarji tekmovali
Mrzlo in megleno jutro je pričakalo gorske kolesarje na štartu 15. Odpr-
tega prvenstva občine Komenda v gorskem kolesarstvu. Zaradi tega ni 
bilo nič manj tekmovalne vneme, potrebno je bilo nekoliko izdatnejše 
ogrevanje pred štartom. 

Na tradicionalni prireditvi imenovani tudi Mlinčki race je bilo priča-
kovano največ kolesarjev kamniškega kluba gorskih kolesarjev Calcit 
Bike GT in ljubljanskega kolesarskega društva KD Radenska Življenje, 
ki so večinoma cestni kolesarji in jim je to edinstvena priložnost pome-
riti se z odličnimi »bykarji«. 

Sezona cestnih tekmovanj se je končala že pred mesecem in to obdo-
bje je primerno za gorsko kolo oziroma ciklokros, ki se po dvajsetih 
letih zatišja spet uveljavlja. Mlajše kategorije do 6 let in 7do 10 let sta 
tekmovali na 600 m dolgi progi, vsi ostali pa na 4,5 km razgibani progi 
mimo »mlinčkov«, nekaj zahtevnimi vzponi in seveda adrenalinskimi 
spusti po koreninah. Na srečo je bila proga suha, brez nadležnega blata, 
kar je ustrezalo tekmovalcem, ki so dosegali odlične rezultate. 

Krajšo razdaljo je pri deklicah najhitreje prekolesarila Zoja Kranjec, 
pri najmlajših dečkih Žan Pahor, v kategoriji do 10 let pa je bil najbolj-
ši Marko Jeretina. Najhitrejši ogled »mlinčkov« v času 10:09 je uspel 
Roku Korošču iz kamniškega kluba Calcit Bike GT, ki redno zmaguje 
na slovenskem pokalu in mu je letos uspelo zmagati tudi v močni kon-
kurenci na italijanskem pokalu v Lugagnanu. Kljub izredno taktični 
vožnji mu ni uspelo izboljšati rekorda proge 10:00, ki ga je leta 2006 
dosegel Luka Kodra. V kategoriji do 15 let  se je najbolje znašel Žiga 
Ručigaj, dobitnik zlate kolajne na Olimpijskih dnevih mladih v Turčiji, 
do 50 let je slavil Gregor Miklič, nekdaj uspešen gorski kolesar in 
udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev ter svetovnega pokala. 
Sedaj je uspešen trener mladih v olimpijskem krosu. Najhitrejši med 
veterani je bil Ferdinand Frece. Pri dekletih do 15 let je zmagovalka 
Ana Majnik, do 30 let pa Sonja Sušnik. 
Čestitke in pohvala vsem nastopajočim, navijačem, vsem, ki so omo-

gočili, da je prireditev 
uspela, predvsem pa 
zagnanim delavcem 
Športnega društva Su-
hadole, ki so že vrsto 
let več ali manj uspešna 
gonilna sila kolesarske-
ga dogajanja na vasi.

Peter Pibernik



Ustanova Petra Pavla Glavarja

LISTA NEODVISNIH OBČANOV
OBČINE KOMENDA

Želi vsem občanom, da bi v letu, ki prihaja, mir imeli, srečo dožive-
li, da vsem zdravje bi služilo in razumevanje ne zapustilo! 

V imenu liste LNO Mihaela Poglajen

Moste 74 pri Komendi 
tel.: 83-41-660
BUNDE KAPE ROKAVICE GALANTERIJA NOGAVICE PIŽAME

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v 
iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in 

doživete božične praznike ter nadvse doživete božične praznike ter nadvse 
uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2012.uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2012.

Želi občankam in občanom, vsem 
dobrotnikom in dobrotnicam 

veliko Božjega blagoslova 
ob božiču, jim vošči za dan 

samostojnosti in enotnosti, ter jim 
privošči notranji mir in srečo v letu 

2012. Nabirajmo si zaklade srca.

PRI NAS DOBITE:
- VES ELEKTRO MATERIAL
- SVETILA, ŽARNICE,...
- ROČNO ORODJE
- ELEKTRIČNO ORODJE
- RAZNE VIJAKE
- SILIKONE, SPREJE,...

PRODAJA ELEKTRIČNEGA 
ORODJA MAKITA, METABO

LOGIN BV D.O.O.
TRGOVINA Z ELEKTRO MATERIALOM

SUHADOLE 21
1218 KOMENDA
TEL: 01/8341-399

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA 
OD 7.00h DO 18.00h. OB SOBOTAH OD 

8.00h DO 12.00h.
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

TRGOVINA Z ELEKTRO IN 
TEHNIČNIM MATERIALOM

Razprodaja novoletnih lučk od 24.12.2011 do 
3.1.2012. Popust od -20 do -30%!! 

50 % popust
v času od 20. decembra 

do 10. januarja 

Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko 

V DECEMBRU 
NOVA MLEKOMATA
pred trgovino TUŠ:

> Moste pri Komendi

> Bakovnik-Kamnik

Blagoslovljen Božič 
in srečno 2012

www. kmetija-jamsek.si        T: 041 895 643



info@oblak-alu.si

Urejena ženska ali moška pričeska Urejena ženska ali moška pričeska 
poudarjena lepota in samozavestpoudarjena lepota in samozavest

Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene 
ambulante

Lahko se naročite po telefonu.

Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje 
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2012 Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2012 

Delovni čas: Delovni čas: 
pon. in sre. od 12. do 19. urepon. in sre. od 12. do 19. ure

tor. in čet. od 8. do 15. uretor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure pet. od 10. do 19. ure 
sob. od 7. do 12. uresob. od 7. do 12. ure

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike, 
v novem letu 2012 pa obilo zdravja in veliko prijetnih 

srečanj v našem salonu.

Hvala, ker nam že 21 let zaupate! 

@elite spremeniti svoj 
videz?

Oglasite se, z veseljem 
vam bomo pomagali.

S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, SHWARZKOPF 
in DAVINES bodo va{i 

lasje zdravi in lepi.

Ob petkih in sobotah 
imajo naro~ene stranke 

prednost!

Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00

sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00 Novo! 

modno frizerstvo nega rok in nohtov
MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

!
:
0
0
0

LAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko LahLAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko Lah

  

* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-
ne avtomobile * platišča * snežne lopatene avtomobile * platišča * snežne lopate
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja * prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja 
plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  
vsak dan od 8. do 19. ure) *vsak dan od 8. do 19. ure) *

pripri

KOMENDA PARTNERKOMENDA PARTNER
BENCINSKI SERVIS IN BIFE od 6.00 do 22.00BENCINSKI SERVIS IN BIFE od 6.00 do 22.00

KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA 
Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA 

* prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * * prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * 
gume za kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *gume za kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *

Vsak dan od 8.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 12.00Vsak dan od 8.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 12.00

Vesele božične praznike Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2012in srečno novo leto 2012
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POTOPIS

Pobegniva, nekam na toplo, kjer ni megle in 
dežja. Kjer je november sončen in topel, kjer je 
življenje, vrvež, drugačen vonj, kjer lahko ba-
rantava in se popolnoma odklopiva. Jordanija? 
Ne, je nemir pri sosedih. Egipt? Že bila. Pono-
viva Indijo? Joj, ne hvala, si še ran od lani nisva 
dodobra zalizala. Maroko? Zakaj pa ne!

Marakeš naju je navdušil, že na letališču sva 
ga začutila. Odvrgla sva bunde in svojo kožo 
preselila v kratke rokave. Mesto sva vdihovala 
skozi čute. Na glavnem trgu Jemaa el Fnaa je 
bilo, kot bi stopil stoletja nazaj. Povsod krotilci 
kač, akrobati, pripovedovalci zgodb, prodajal-
ci, dišalo je po hrani in metinem čaju. Stari del 
Marakeša; Medina je kot hobotnica, ki ulice 
kot lovke razpreda v vse kotičke mesta znotraj 
obzidja. In vsi so napolnjeni s prodajalnami 
usnjenih izdelkov, oblačil, dekorja, začimb, 
berberskimi preprogami. Nekje ti ponujajo ar-
ganovo olje, drugje tuareške šale, modrooko 
žensko bi zamenjali za kamele, uf, barantanje 
na koncu poti bo neizprosno.

»Najameva rent a car in jo mahneva proti 
Alžiriji, do puščave?« se pomenkujeva in mo-
drujeva.

»Ceste so slabe in ljudje vozijo kot norci,« 
sta nama dejala Angleža, s katerimi sva srebala 
čaj. Malo sta naju prestrašila, tako da sva zavi-
la v agencijo. Že naslednji danes smo se konti-
nentalno mešana druščina, od Angležev, 
Špancev, Brazilk, Argentink, Maročanov in 
dveh Slovencev odpravili proti vzhodu, nekam 
med kamenje in bogu za hrbtom. Preko prelaza 
z 2200 metrov smo se spustili na eno najlepših 
panoramskih poti na svetu. Najprej v Ait Ben-
haddou, mestece, ki diši po lepih moških, ki 
dajejo vtis, da bodo s svojimi meči rešili svet. 
Pa ne neki lokalni frajerji z rjavimi zobmi, 
ampak taki, v svetovnem merilu; Russell Cro-
we, Orlando Blum in Corin Farrell. Tam so 
snemali Gladiatorja, Lawrenca Arabskega, 
Legionarje, Samsona in Dalilo, Aleksandra, 

Mumijo in druge. 
Ko smo se razgle-
dovali po mestu in 
stopili v areno, kjer 
je Russell v fi lmu 
Gladiator vihtel 
meč, se ravsal  in 
mlatil vse po vrsti, 
je dobesedno dišalo 
po njegovem »švi-
cu« in po krvi. 

A treba je iti na-
prej po cesti. Adijo 
Russell, kamele pri-
hajamo. Preko doli-
ne vrtnic, kjer iz 
njih delajo skoraj 
vse in še več, soteste 
Dades in Todra, oaz 
in hribov do ravnice, 
ki kot kameleon spreminja barve, od rjave, čr-
ne, rdeče, rumene. Pozdravljena vzhodna Sa-
hara! Pogled nam seže neomajno daleč, tam 
nekje se nam kot fatamorgana prikažejo bo-
žanske sipine Erg Chebbi. Uau je edino, kar 
navdušenje spravi iz naših grl. Ko parkiramo 
kombi, zdrvimo do kamel, ki že rigajo in gode-
jo. Pa saj ne da je kamelja ježa nekaj prijetnega, 
nasprotno. S kamelami sva že navezovala stike 
v Egiptu in v Indiji v puščavi Thar. Zadnjica bo 
bolela, zagotovo! In res je bilo nekako tako, s 
temi smešnimi kamelami. Dve uri smo se pre-
važali na njihovih hrbtih, se z njimi pogovarja-
li, jim peli, ko nam je puščavski veter božal 
obraz. Pa ta puščava je nekaj najbolj fantastič-
nega na svetu. Adijo skrbi, adijo obveznosti! 
Človek bi ostal kar tu in se sam s sabo in s pu-
ščavo še malo pomenkoval. Tam najdeš odgo-
vore in lahko fi lozofi raš z njo ali pa ji samo 
mlatiš prazno slamo, a počutiš se nekako dru-
gače, bolj polno in lahko. Med šotore nekje 
med sipinami smo prišli že v trdi temi. Ostali 

Maroko 
del večera je bil ko naslikan: milijon zvezd na 
nebu, ogenj, bobni, pojoče ljudstvo Berberi, 
okusna večerja, naša Zdravljica – Prešeren bi 
bil ponosen. Ostali svet pa daleč stran. Tu ni 
hrupa, ni časa, ni nakupovalnih centrov, jeznih 
voznikov in hitečih ljudi. Odklop, totalni od-
klop! Kot polhi smo spali v šotorih, umazani in 
utrujeni od dneva in vtisov. Ob zori pa zoper  
prijateljicam kamelam na hrbet, v kombi in ti-
soč kilometrov stran, nazaj v Marakeš. Preko 
prelaza, kjer je snežilo. Ste že kdaj bili v enem 
dnevu v puščavi in se kepali na snegu na gori? 
No, midva sva se. 

V Marakešu naju je pričakal dež in mraz; 
tisto, pred čemer sva pobegnila. A se nisva da-
la. Nakupovala in barantala sva kot prava neiz-
prosna »eksperta« s požrešnimi očmi in razmi-
šljala, kam za vraga bova »spakirala« vso to 
kramo. Ogledovala sva si mestne znamenitosti 
in si zadnji dan privoščila hamam; božansko 
turško savno. Od tam sva izstopila popolnoma 

prenovljena in pomehkužena. Jutri že domov? 
Joj, ne še, tu bi še ostala. Teden je minil kot 
blisk, fotoaparat je napolnjen s fotografi jami, 
čevlji s puščavskim peskom, kovček z vsem, 
kar je bilo za kupit, denarnica prazna. Najpo-
membnejše, kar prinašava domov, a ni bilo 
kupljeno, ampak podarjeno, so brezčasni spo-
mini in nova prijateljstva. Dragi Maroko, oku-
žil si naju!

Ana Zarnik Horvat in Tomaž Horvat

Puščava Erg Chebbi s sipinami

Mesto Ait Benhaddou

Ana in Tomaž 
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SKAVTI - S ŠOLSKIH KLOPI

V soboto, 26. novembra, smo se komendski 
skavti zbrali, da skupaj izdelamo 72 venčkov. 
Zbrali smo se ob 8. uri in srečanje začeli z 
obilnim zajtrkom, ker prazna vreča ne stoji 
pokonci. Nato je stegovodkinja sklicala krog 
in zmolili smo molitve vseh vej. Ker pa je 
drugo leto 20-letnica, smo imeli še krajši kviz 
in preverili koliko naši skavti vedo o preteklo-
sti stega. Razdelili smo se v skupine in trdo 
prijeli za delo. Nastajali so čudoviti venčki. Ob 
12. uri je sledil še blagoslov venčkov in moli-
tev. Tako smo se veseli razšli, zadovoljni nad 
opravljenim delom.

Nasmejana orka

»Odkar sem, že-
lim svetiti vsem 
ljudem, tudi tebi. 

Moja svetloba 
te objema, toplo-
ta greje. 

Ti je lepo ob 
meni? Se počutiš 
domače? Da? 

Ne smeš me 
ohranjati le zase; 
ne morem in no-

čem biti dragocena samo tebi. 
Če ti je z menoj prijetno, navduši zame še 

No, stvar je taka, da se je najboljši klan v Ko-
mendi (sicer tudi zarad tega ker je edini klan v 
Komendi :), odpravil na jesenovanje. In zakaj bi 
šli na jesenovanje v Homec peš ali s kolesom ali 
pač z avtom, če pa ima večina od nas doma 
prevozno sredstvo, ki nima pri skavtih veljave 
katero bi si zaslužil. S tem mislim na šajtrgo, 
karjolo, oziroma knjižne slovensko samokolni-
co. Torej, v petek dopoldne se je skupina kla-
novcev podala na težko pot in jo po srednje 
dolgem pohodu tudi uspešno dokončala. Na 
našem cilju v skavtski sobi v Homcu pa se nam 
je pridružil Gašper, s katerim smo nanovo obno-
vili naše znanje o prvi pomoči, mimogrede izve-
deli še kaj o delovanju centra za obveščanje in 
pa policijskem »statusu2«. Po tem smo si tudi 

V četrtek, 1. decembra, smo imeli drugo nefor-
malno srečanje stega. Bilo je praznično obar-
vano, saj smo izdelovali angelčke in voščilnice 
za prihajajoče praznike. Glavni namen sreča-
nja pa seveda ni bila ustvarjalna delavnica, 
ampak druženje. Tako srečanje je super prilo-
žnost, da poklepetaš s tistimi, ki jih že dolgo 
nisi videl, s tistimi, s katerimi nisi še nikoli 
govoril, ali pa preprosto s tistimi, s katerimi se 
rad pogovarjaš. Skratka, bilo je lepo.

Ekspresna čebela

Šajtrge vozt
sami skuhali 
večerni »sta-
tus2«, ki mu je 
sledil zabaven 
družaben večer 
s karaokami in 
pa skrivalnica-
mi. Končno smo se po napornem dnevu odpra-
vili spat na enega najbolj udobnih skavtskih le-
žišč - kavč. Naslednji dan smo se dogovorili 
glede letošnjega skavtskega leta in pa projektov, 
ki se jih bomo udeležili, oziroma jih bomo orga-
nizirali. Po še zadnjem »statusu2« smo se poča-
si odpravili proti Komendi in ob zvokih pesmi 
dobro uro kasneje tudi uspešno prišli.

In po vsem tem se človek vpraša samo: »kaj 
je status2?«

Žilavi gamsSVETim ZA VSE
koga; kakor sem pokazala pot tebi, jo želim 
pokazati mnogim. 

Kakor si me sprejel ti, želim, da me sprejme 
vsak človek. 

Naredi korak naprej, podaj me še komu. 
Potrudi se. 
Na svetu sem, da SVETim ZA VSE.«
Takšna je poslanica letošnje Luči miru iz 

Betlehema. V nedeljo, 11. decembra, smo jo 
komendski skavti odšli iskat v Ljubljano. To-
krat je slovesen prihod Luči potekal v Šentvidu. 
V prihodnjih dneh pa bomo naredili korak na-
prej in jo po vaseh podali še vam. 

Pojoča orka

Malo sem prodajal. Delal sem angelčke in je-
lenčke. Všeč mi je bilo, ko sem z Živo proda-
jal.

Luka Galjot, 1. c

Delala sem angelčka. Pa tistega s krili, pa še 
vrečko. Zelo mi je bilo všeč. Prišli sva z mami, 
pa sestrična Manca mi je pomagala. Tudi bratec 
Gašper je naredil vrečko. 

Ana Juhant, 1. c

V redu je bilo, ko smo delali smrekce, pa an-
gelčke. Mami je delala veje, gor je obesila an-
gelčke. Krogce je izdelala in obesila na veje. 
Dobro je bilo.

Brina Kravanja, 1. c

Zelo dobro mi je bilo, ko smo delali angelčke. 
Pa zabaval sem se. Okraševal sem vrečko. 
Delal sem z Lukom in Erikom.

Tilen Zupan, 1. c

Naredil sem sneženega moža iz papirja in an-
gelčka. Kupil sem pa sneženega moža, ki je 
imel šalčko, kapa je bila zašita, glavo je imel 
okroglo, mehek šal, pa še zvezdice  po trebuhu, 
pa še bunkice na zvezdicah -tako kot en knof. 
Všeč mi je bilo. Videl sem svoje prijatelje iz 
šole. 

Erik Novak, 1. c

Najbolj všeč mi je bilo, ko sem skupaj z mami-
co delala jelenčke, smreko in snežaka. Všeč mi 
je bilo tudi, ko smo delali darilne vrečke.

Hana Vidmar, 1. b

Naredila sem jelenčka in veliko angelčkov. Na 
angelčke smo s fl omastri naredili vzorčke. Ko 
sem delala snežaka, sem s šablono naredila 
rdeč klobuk in ga izrezala. Mamica mi je po-
magala izrezati gumbke in oči.

Vita Malus, 1. b

Naredila sem snežaka in jelenčka. Z mamico 
sva to pospravili v avto. Potem sem šla nazaj in 
naredila še enega jelenčka, snežaka, punčko in 
fantka.

Amila Lakić, 1. b

Najraje sem izdelovala jelenčka in snežaka, ki 
sem ga naredila čisto sama. Tudi angelčka sem 
znala sama narediti in okrasiti. Všeč mi je bilo, 
da je prišlo veliko učencev in smo se med de-
lom lahko pogovarjali. Vesela sem bila tudi, 
ker je bila moja slika na naslovnici koledarja. 
Mami ga je kupila za spomin.

Jerca Kepic, 1. b

V redu mi je bilo, ker sem sama naredila angel-
čke. Ni mi bilo všeč, ker se mi je snežak malo 
uničil, ko sva šli z mami domov.

Neža Mirtič, 1. b

Vtisi najmlajših
o delavnicah in sejmu

Ustvarjamo in se družimo

Spet so nastali čudoviti venčki
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S ŠOLSKIH KLOPI

Težave sem imel pri izdelavi snežaka, ker sem 
krivo strigel s škarjami. Ponesreči sem razstri-
gel nekaj, kar bi se moralo držati skupaj. Zato 
mi je mami pomagala. Všeč mi je bilo, da sem 
prišel na delavnice. Vesel sem bil, da sem sre-
čal svoje učiteljice in prijatelja Tilna. Mamica 
mi je na sejmu kupila zlato drevo in voščilni-
ce.

Jakob Plantarič, 1. b

ŠPORTNI DAN 
V petek, 2. decembra, smo se s šolo odpravili 
na športni dan. Učence 8. razredov je čakalo 
plavanje v kranjskem bazenu, učenci 7. in 9. 
razredov pa smo šli v Ljubljano, v center Bit. 
Razdelili smo se v skupine. Naša je najprej 
igrala badminton, nato smo se razgibavali ob 
nekih računalniških igricah, zatem smo vodeno 
telovadili, nazadnje pa smo odigrali še raču-
nalniški namizni tenis. Po napornih štirih urah 
telesne vadbe smo bili vsi izmučeni. Ta dan mi 
je bil všeč, saj sem se zabavala. Ta športni 
center si želim še kdaj obiskati. 

Vida Zupin, 7. b

Zopet sem doživela nepozaben dogodek, ki se 
mi je vtisnil v spomin. Po zabavni igri badmin-
tona z Lizo in Urško nas je poklical učitelj. 
Odpravile smo se plezat po plezalni steni. Ko 
smo opravile s to preizkušnjo, se je zvrstilo še 
kar nekaj delavnic. Ples, atletika, tenis in fi tnes 
– vsaka aktivnost je bila zanimiva, a tudi na-
porna. Ko smo z dejavnostmi zaključili, smo 
se zopet zbrali v dvorani. Pojedli smo malico 
in se odpravili domov, veseli, da zadnji delovni 
dan v tednu ni vključeval pouka v šolskih pro-
storih.

Monika Lah, 7. b

TEHNIŠKI DAN – 
POLIEDRI
V četrtek, 8. decembra,  smo imeli učenci de-
vetih razredov tehniški dan. Ob osmih zjutraj 
smo se zbrali v učilnici za fi ziko, kjer nas je 
učiteljica seznanila s telesi, ki se jim pravi po-

liedri. To so trirazsežna geometrijska telesa, ki 
so omejena z mnogokotniki. Enostavni primeri 
poliedrov so kocka, kvader in prizma. Po mali-
ci smo se razdelili v tri skupine. 

Prva skupina je v likovni učilnici ustvarjala 
slike, ki gledalcu dajo občutek tretje dimenzije, 
zdi se, kot da gleda v globino slike. V učilnici 
za tehniko je druga skupina iz papirja sesta-
vljala poliedre različnih oblik in velikosti. Ti 

zdaj v tem 
p r e d n o v o l e -
tnem času kra-
sijo šolsko avlo 
– obiskovalce 
pozd rav l j a jo 
viseči z luči. 
Tretja skupina 
pa je iz poseb-
nih kock sesta-
vljala poliedre 
v učilnici fi zike. 
Vsaka skupina 
je eno uro pre-
živela tudi v ra-
čunalniški učil-

nici, kjer smo delali vaje v zvezi s poliedri in si 
ogledali nekaj optičnih iluzij. 

Tehnični dan nama je bil nadvse všeč, saj 
sva se veliko novega naučili.

Tjaša Mikložič in Saša Furlan, 9. b

DECEMBRSKE 
DELAVNICE IN 
PRAZNIČNI SEJEM
V podaljšanem bivanju smo ves december po-
svetili pripravljanju izdelkov za praznični se-
jem. Najraje sem se lotila voščilnic, na katerih 
smo iz ovojnega papirja izdelali novoletne 
smrečice. Te smo tudi okrasili z bleščečim pa-
pirjem in jih prilepili na prepognjen karton. 
Izdelovali smo še okraske za novoletno jelko. 
Zvezdice, angelčke, smreke, darila … smo 
pobarvali z akrilnimi barvami, s prijateljico pa 
sva jih okrasili z zlatim, srebrnim ali belim 
fl omastrom. Pri tem opravilu sva zelo uživali, 
najine izdelke pa so vsi hvalili. Ustvarjanje mi 
je bilo všeč.

Jasmina Halilagič, 4. a 

Na sejmu je bilo veliko različnih izdelkov. 
Med njimi so bile naprodaj voščilnice, svečni-
ki, pravljični koledarji in še mnogi drugi. Prav 
vsi so mi bili zelo všeč. Sejem je obiskalo veli-
ko ljudi, imeli smo se lepo. Najbolj sem uživa-
la v izdelavi svečnikov iz slanega testa. Tudi 
koledar mi je bil všeč, saj je v njem ob sliki 
zapisana pesem moje sestre. Na to sem pono-
sna.

Izabela Seršen, 4. b

učencev šole
Na sejmu je bilo veliko delavnic, a najbolj mi 
je bila všeč tista, na kateri smo delali darilne 
vrečke z možički, smrekami in zvezdami. Tudi 
sama sem si izdelala eno darilno vrečko. Hra-
nim jo za posebno priložnost.

Nika Salajko, 4. b

PRIHAJA BOŽIČ
Ko mi nekdo omeni božič, najprej pomislim na 
sneg. Lepo okrašeno božično drevo. Božične 
pesmi. Zabave. Počitnice. Ogled novega fi lma 
v kinu z najboljšo prijateljico. Asociacije kar 
sledijo druga drugi, so kot verižna reakcija. 
Vonj po cimetu in piškotih v pečici, ki kar kli-
čejo, naj jih ukrademo, takoj ko bodo pečeni in 
ko bo mami končno umaknila pogled z njih.   
Nakupovanje daril, ki jih bom ponosno podari-
la najbližjim, ter sprehodi po osvetljeni stari 
Ljubljani, polni stojnic s kuhanim vinom in 
čaji. Vse drobne malenkosti, ki mi bodo polep-
šale ta že tako brezskrben čas. Božič bi moral 
trajati cel december, da bi se odtajalo še tako 
ledeno srce in nasmehnile še tako kisle ustni-
ce. 

Božič doživljam kot družaben dogodek. Že 
kar ves december ima nekako božično vzdušje 
– mesta so okrašena z lučkami, trgovine so že 
dolgo pred tem založene z okraski in darili, na 
radiu je več zimskih pesmi, na televiziji več 
božično-novoletnih fi lmov. Za piko na i naj se 
z neba usipljejo še beli kosmiči, ki izpopolnijo 
praznično idilo. Skrbi se izgubijo v zasneženi 
okolici, preglasijo jih zimske radosti – lovlje-
nje snežink, kepanje, sankanje, metanje v 
sneg.

Božič je nekakšen vrhunec tega decembr-
skega praznovanja, ko se osredotočimo na 
družino. Takrat se imamo vsi radi in smo med 
seboj bolj povezani. Pri nas doma se zberemo 
ob božični večerji, običajno z dedki in babica-
mi, včasih tudi s tetami in strici. Po večerji se 
pogovarjamo v dnevni sobi ali si ogledamo 
kakšen dober fi lm – a tudi v tem primeru žen-
ska polovica ne more dolgo ostati tiho. Oči 
nam zunaj pripravi ognjemet, ki ga vedno 
opazujem kot začarana, saj mi je všeč ta barvna 
simfonija z raznolikimi vzorci. Ko končamo s 
svetlobnimi čudeži, se vrnemo v dnevno sobo 
in si podarimo darila, ki so zmeraj zadetek v 
polno, saj si vzamemo čas in jih dobro načrtu-
jemo. Nato se skupaj veselimo.

Kljub vsemu pa se mi zdi, da danes pogosto 
tudi in še posebej v tem času večjo pozornost 
namenimo darilom, ki jih damo in dobimo, kot 
pa ljudem okoli nas. Menim, da morajo biti 
darila skromna, osebi bi morala samo sporočiti, 
da smo se je spomnili in da nam veliko pome-
ni.

Praznovanj se še nisem naveličala. Tudi leto-
šnji božič z veseljem pričakujem. Upam, da ga 
bo polepšal sneg. To bi bilo najboljše darilo. 

Aja Kamšek, 9.a
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V Nogometnem klubu Komenda smo že v 
prejšnjem obdobju tuhtali in modrovali, kam 
ob tej recesiji in stanju pelje naše prostovoljno 
delo. Tako smo, kot vedno, strnili glave in še 
odločneje prijeli za izzive, ki nas čakajo. Seve-
da smo vse cilje uperili v vzgojo mladih nogo-
metašev, ki nam jo je pošteno povedano omo-
gočilo tudi vse večje priseljevanje mladih 
družin v Komendo. Tako smo danes ponosni 
na vse otroke in njihove starše, ki so nam zau-
pali v naše delo in predvsem odnos do športa. 

Ob takšnem scenariju smo v trenažni proces 
z ustreznim šolanjem vpeljali tudi mlade do-
mače nogometaše, ki so zares s srcem prevzeli 
vlogo mentorja in trenerja, ki se velikokrat 
prelivi tudi v vzgojitelja. Tu je veliko pozitivne 
energije prinesel trener najmlajših selekcij Rok 
Vrhovnik, ki pa vseeno lažje opravlja delo ob 
sugestiji malo starejših trenerjev Aleša Marin-
ka in Igorja Žiniča. Predvsem slednji je s svo-
jimi igralskimi izkušnjami in kot pravilno 
vzgojena oseba tako v smislu starševstva kot 
nogometa svoje športne ambicije opravil z 

Sklenjen jesenski del nogometne sezone 
2011/12

nadgradnjo trenerske PRO licence, ki jo do 
danes v NK Komenda ni pridobil še nihče. 
Seveda je s svojim neprestanim zalaganjem 
motor te ekipe Aleš Marinko, ki s pomočjo 

staršev in prijateljev skrbi za vedno pestra in 
zanimiva dogajanja v klubu. Nikakor pa ob 
vsem delu ne moremo mimo trenerja najstarej-
ših dečkov v klubu Rajka Mitiča. Z mentor-
stvom skrbi za generacijo, ki počasi prihaja v 
tako imenovana kritična pubertetniška leta, 
zato mora biti pri svojem delu še kako objekti-
ven. Skratka, delo z mladimi je danes največje 
bogastvo kluba. Zato ob vsem zavzemanju 
pričakujemo, da bomo v prihodnje v mladin-
skih in članskih ekipah temelj sestavljali veči-
noma igralci iz komenske občine.

Zaradi takšnih ciljev smo v klubu pričeli tudi 
z organiziranim obiskom pri nogometnih sre-
dinah izven naše domovine. Tako smo bili že 
tretjič gostje NK Polet na Hrvaškem. Srečanja 
so ob športnih prireditvah vedno tudi sicer zelo  
pestra in zabavna. 

No, da ne bomo zanemarili članske ekipe, ki 
pa je vseeno nekakšno »okno v svet« po popu-
larnosti in prepoznavnosti NK Komenda mo-

ramo napisati, da smo kljub nekaterim spodr-
sljajem po jesenskem delu osvojili drugo mesto 
in spomladi pričnemo z borbo za tisti večni cilj 
– uvrstitev v tretjo slovensko ligo. Po dogaja-
njih v preteklem delu imamo zares ekipo, na 
katero računamo.

Kot se spodobi veterani v pisanju vedno 
pridejo zadnji. Vendar se nogometna ekipa na 
igrišču uspešno upira nekaterim močnejšim. 

Skratka, upamo, da bo leto 2012 še uspe-
šnejše kljub vsem slabim napovedim, za kar pa 
bo potrebno še veliko dela in odrekanj; pa tudi 
pomoči vseh ljubiteljev nogometa, ki jo veli-
kokrat zares potrebujemo.

 
Vsem članom nogometnega kluba Komenda in 
seveda vsem občankam in občanom Komende 
želimo lepe praznike, veliko zdravja in uspeha 
v prihajajočem letu 2012!

NK KOMENDA, predsednik
Bolarič Darko

NOGOMET
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Dejavnost Šahovskega kluba Komenda je v 
zadnjem obdobju zelo uspešna.

I. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmova-
nje je potekalo v Ljubljani  od 23. 9. 2011 do 
23. 10. 2011. Ekipa ŠK Komenda, za katero so 
igrali Bojan Hribar, Jan Gantar, Blaž Debevec, 
Gregor Ogradi, Boris Skok, Tine Budkovič, 
Igor Juhant, Filip Kozarski, Anton Trebušak, 
Alenka Trpin, je osvojila osmo mesto.

OSREDNJA SLOVENSKA LIGA - Tek-
movanje je potekalo z gostovanji od 8. 9. 2011 
do 17. 11. 2011. Ekipa ŠK Komenda Popotnik, 
za katero so igrali Bojan Hribar, Jan Gantar, 
Blaž Debevec, Boris Skok, Gregor Ogradi, 
Igor Juhnat je v SUPER LIGI osvojila 1. mesto. 
Ekipa ŠK Komenda Pogi, za katero so igrali 
Samo Kralj, Teja Vidic, Tilen Lučovnik, Laura 
Umuk, Manca Kralj Franc Poglajen, Alenka 
Trpin, Alja Bernik, Julian Novakovič je osvoji-
la 4. mesto. v I. ligi je ekipa DU Komenda, za 
katero so igrali  Marjan Karnar, B rane Deže-
lak, Anton Trebušak, Marjan Kern, Alojz Me-
zeg, Peter Plevel, Jožef Zidarič, Alfonz Hrovat 
osvojila 3. mesto.

I. MLADINSKA LIGA - Tekmovanje je 

Šahovski utrinki
potekalo v Murski So-
boti od 8. do 9. 10. 
2011. Nastopili so tudi 
naši mladi igralci. Ekipa 
ŠK Komenda Popotnik, 
za katero so igrali Seba-
stijan Markoja, Samo 
Kralj, Tilen Lučovnik, 
je osvojila 4. mesto. 
Ekipa ŠK Komenda 
Pogi, za katero so igrale 
Manca Kralj, Caterina 
Leonardi, Laura Unuk, 
je osvojila 9. mesto. 

8. TURNIR NAJ-
MLAJŠIH - Tekmova-
nje je bilo v Ljubljani 

25. 10. 2011. Osvojili smo 1. mesto Maj Mar-
košek Maj, 12. mesto Jan Unuk, 20. mesto Tim 

mesto Anja Kandič, 52. mesto Črt Božič, 57. 
mesto Andraž Karner, 62. mesto Klemen Po-
glajen, 68. Matej Kralj, 76. mesto Gal Zalo-
žnik.

MEMORIAL ALOJZA JAGODIC - Tek-
movanje je bilo v Mengšu 30. 10. 2011. Zmagal 
je Bojan Hribar. Osvojili smo še 4. mesto Samo 
Kralj, 5. mesto Andrej Kobold, 10. mesto 
Manca Kralj.

2. ČLANSKA LIGA ZAHOD – Bilo je v 
Kočevju od 4. do 13. 11. 2011. Mlada ekipa 
ŠK Komenda, za katero so igrali Bine Brank, 
Sebastijan Markoja, Samo Kralj, Tilen Lučov-
nik, Teja Vidic, Manca Kralj, Alja Bernik, je 
osvojila 6. mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH -  
je bilo v Caldas Nova v Braziliji od 17. do 27. 
11 2011. V skupini deklic do 12 let je Laura 
Unuk delila 2. do 5. mesto. Žal je po dodatnih 
kriterijih zasedla odlično 5. mesto. V skupin 
deklet do 16 let je Caterina Leonardi zasedla 
51. mesto.

9. TURNIR NAJMLAJŠIH -  V Ljubljani 
je bil 22. 11. 2011. Osvojili smo 4. mesto Jan 
Šubelj, 5. mesto Jan Unuk, 6. mesto Peter Oj-
steršek, 8. mesto Maj Markošek, 20. mesto Rok 
Hlade, 23. mesto Klemen Poglajen, 27. mesto 
Ana Pibernik, 31. mesto Andraž Karner.

ZAKLJUČNI TURNRI OSREDNJE 
SLOVENSKE LIGE - V Ljubljani je bilo 24. 
11. 2011. Osvojili smo 1. mesto ekip ŠK Ko-
menda Popotnik, za katero so igrali Bojan 
Hribar, Jan Gantar, Blaž Debevec, Boris Skok, 
Gregor Ogradi.

3. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH – Bil je v Ljubljani 25. 11. 2011. 
Osvojili smo 7. mesto Julijan Novakovič, 12. 
mesto Gregor Žunič, 15. mesto Jan Šubelj, 26. 
mesto Jan Unuk, 49. mesto Gal Založnik, 54. 
mesto Klemen Poglajen, 62. mesto Ana Piber-
nik, 64. Matej Kralj. 

MIKLAVŽEV TURNIR - V Komendi je 
bil 3. 12. 2011. Osvojili smo 1. mesto Julian 
Novakovič, 3. mesto Jan Šubelj, 8. mesto Peter 
Ojsteršek, 10. mesto Karner Andraž, itd.

POSAMEZNO PRVENSTVO OSNOV-
NIH ŠOL PODROČNEGA CENTRA 
DOMŽALE - Tekmovanje je bilo na Rodici 8. 
12. 2011. V skupini deklic do 12 let je Ana Pi-
bernik osvojila 3. mesto. V skupini dečkov do 
9 let smo osvojili 2. mesto Jan Šubelj, 8. mesto 
Rok Hlade, 11. mesto Andraž Karner.

Franc Poglajen

Kovačič, 23. mesto Jan Šubelj, 29. mesto An-
draž Karner, 31. mesto Rok Hlade, 32. mesto 
Peter Ojsteršek, 41. mesto Klemen Poglajen 
Klemen.

2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH - Bil je v Ljubljani 28. 10. 2011. 
Osvojili smo 1. mesto Laura Unuk, 4. mesto 
Julian Novakovič, 7. mesto Maj Markošek, 8. 
mesto Manca Kralj, 19. mesto Jan Šubelj, 25. 
mesto Peter Ojsteršek, 31. mesto Jan Unuk, 34. 

ŠAH
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Za nami je sezona Evropskega prvenstva 2011 
v autocrossu.  Marcel Grgič je s pomočjo svoje 
ekipe Autocross  team Grgič in sponzorjev na 
letošnjih dirkah ulovil pravo formo in postavil 
nov mejnik v slovenskem autocrossu.  Na dirki 
v Franciji je bil v sobotnem treningu peti, v 
nedeljo dopoldan pa mu je na žalost odpovedal 
motor in je končal na 26. mestu. Na  državni 
dirki v italijanskem Gonarsu je zasedel odlično 
7. mesto. Evropsko prvenstvo se je nadaljevalo 
v Nemčiji, kjer sta sledili dve zaporedni dirki. 
V mestu Seelow mu je sreča obrnila hrbet, saj 
je imel težave z motorjem in dirko predčasno 
končal, med prvih dvajset tekmovalcev pa se 
je uvrstil na progi Cunewalde. 

Novo Pako na Češkem so  zaznamovali dež, 
blato in hladno vreme. Čeprav je bila to njego-
va prva dirka na tej progi, je dosegel 20. mesto. 
Prvenstvo se je preselilo v Češki Prerov, tu je 
Marcel tekmoval z novim motorjem in dosegel  
14. mesto, s tem pa tudi točke. 

Autocross z Marcelom Grgičem
Dirka v Madžarskem 

Nyiradu  mu je bila pisana 
na kožo. Po kar nekaj preri-
vanjih in sobotnem naskoku 
Petra Kotvala sta tako 
Marcel kot njegov dirkalnik 
zdržala vse do konca tekme. 
Številne slovenske navijače 
je s spektakularnim priho-
dom v cilj ponovno  razve-
selil z 12. mestom in s tem 
postavil novo najboljšo 
uvrstitev Slovencev v EP 
na autocrossu. Sreča in ve-
selje sta bila prisotna tudi v 
Francoskem Stint Inga de 
Vres s končnim 13. mestom.  Na zadnji dirki v 
Italijanski Maggiori je kljub težavam z  njego-
vim buggyem  dosegel 28.mesto.

Tako si Marcel deli 18. mesto z osvojenimi 
dvanajstimi točkami v evropskem prvenstvu v 

autocrossu s še tremi dirkači iz tujine. Za izje-
mne dosežke  je prejel  priznanje AŠ 2005.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, Marcelu 
pa v novi sezoni EP želimo vse dobro! 

Tekst: Grgičteam, Foto: Frane Repnik 

Tako je! V letu 2012 bo Društvo skakalni komite Gora praznovalo 20. 
obletnico poletov na Gori, ki so se prvič odvili leta 1992, takrat še na 
Koželjevi skakalnici. V ta namen prirejamo proslavo, kjer se bomo ob 
zanimivem programu in pogostitvi sprehodili skozi zgodovino in zani-
mive utrinke te tradicionalne prireditve.

Proslava bo potekala v petek, 13. januarja, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Komenda. 

Upam da boste prišli v čim večjem številu, zato vsi lepo vabljeni! 
Prav tako pa se v društvu že zavzeto pripravljamo na izvedbo poletov 

DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA
prireja proslavo ob 20 letnici smu arskih

poletov na Gori!

v petek
13.1.2012 ob 19.00
 v Kulturnem domu

Komenda
Z besedo, sliko in filmom se bomo
sprehodili po zgodovini smu arskih

poletov na Gori, po prireditvi pa se bomo
ob pija i in dobrotah gorjanskih kuharic

skupaj poveselili v no .

P R I S R NO V A B L J E N I !
 v e n a w w w . g o r a s k o k i . c o m

Nič več najstniki!
Gora 2012, saj smo že v novembru poprijeli za lopate, grablje in ostala 
potrebna orodja, da smo uredili okolico skakalnice ter pripravili našo 
letalnico za približajoče tekmovanje. Seveda manjka samo še sneg, a 
ker nam ga zadnja leta narava ne nakloni kaj dosti, bomo morali konec 
decembra prižgati snežni top, da si sneg zagotovimo sami; le dovolj 
hladno mora biti. Tokratni tradicionalni poleti se bodo tako na gorjanski 
letalnici predvidoma odvijali v nedeljo, 22. januarja. Ob morebitnih 
slabih vremenskih pogojih se lahko datum prestavi tudi za kakšen teden, 
o čemer boste sproti obveščeni. Že vnaprej vabljeni!

Urban Jeraj, DSKG

BOŽIČNI VEČER 
ob OKRAŠENEM BOŽIČNEM 

DREVESU
Brunarica SAK

SOBOTA, 24.12.2011, ob 20.30
BRUNARICA društva SAK na Klancu

Tudi letos se bomo na božični večer dobili ob 
OKRAŠENEM BOŽIČNEM DREVESU pri 

brunarici društva SAK, ker bo drevo stalo pred 
brunarico in ne 
Pr´ Drešarju.

Tam se bomo ob toplem čaju in kuhanem vinu družili 
ter obujali spomine na poslavljajoče se leto 2011.

Na koncu se bodo tisti, ki bodo to želeli, skupaj peš 
odpravili k polnočnici, drugi pa se bodo zabavali naprej 

v BRUNARICI društva SAK.

SE VIDIMO!

ZANIMIVOSTI
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Našo občino krasi in poživlja več starih in 
mogočnih dreves, opisanih v knjigi Občina 
Komenda. Eno izmed najpomembnejših je 
Mejačev hrast v Komendi. Odbor za kulturno 
dediščino Občine Komenda je pred leti vodstvu 
občine predlagal, da ga, kolikor se najbolj da, 
zavaruje pred neizbežnim »zobom časa«. Zlasti 
zato, ker dobršen del njegovih korenin »pokri-
va« asfalt, pelje mimo njega cesta skozi Ko-
mendo, poleg nje je še, tik ob njem, asfaltirana 
steza za pešce in kolesarje. Na občini so odbo-
ru prisluhnili in, vsaj kar zadeva stezo za pešce 
in kolesarje, drevo »osvobodili« težkega in 
zanj škodljivega »prekrivala«. Odstranili so 
asfalt in namesto njega položili mrežo, da dre-
vo in korenine laže »dihajo«, vlečejo vase vodo 
in hrano.

Odbor je bil vesel, da so za Mejačev hrast na 
občini našli primerno rešitev. Takšne rešitve s 
skupnimi močmi bi bile mogoče še za marsika-

Letošnje martinovanje DU je bilo obogateno s 
kančkom izkustva in spoznanja o trdem delu vi-
nogradnikov, ki ob današnjih nepredvidljivih 
vremenskih ujmah vse leto trepetajo za sadove 
svojega dela. Ti so bili, razen na Bizeljskem, tokrat 
poplačani z letnikom stoletja, kot se ugotavlja. 

Že dolgo smo si želeli v trgatev, bratev, in 
letos je naša iznajdljiva vodja izletov Marija 
navezala stike s poznano kmetijo v Slovenskih 
goricah. Ob dobri malici in brezplačni novini, 
ki je v navadi za trgače, smo se zdaj, na naši 
poti na Goričko, najprej ustavili pri njih. Poku-
sili smo belo; bilo je polno in sladko in nas je 
notranje ogrelo. Vsaka kapljica je govorila 
zgodbo o delu pridnih rok, o strahu pred točo 
in o sreči druženja, o ljubezni do matere trte in 
njene hčerke žlahtne kapljice, kot ji poje hvalo 
pesnik Pavček. Z dobrimi občutki in ponosom 
smo se že od daleč zazrli v jesensko barvno 
paleto golih trsov, ki so nam pred dvema mese-
cema nudili pravo etnološko obarvano dožive-
tje tega, za velik del Slovenije posvečenega 
opravila. Za marsikoga je bila to prva trgatev, 
ki mu je odprla pogled v celovit postopek, od 
grozdja do visoko kakovostnega vina. Trgatev 
je veselo opravilo, vrh vinogradniškega ciklu-
sa. Malo pa vemo o rezanju, okopavanju težke 
ilovice, o vezanju, škropljenju, mletju, vretju 
in negovanju, o celotni stroki vinarstva. Res 
smo štiri ure zdržema trgali zdrave, čvrste, 
polne grozde, prepojene s soncem in vetrovi. 
Po stari navadi nas je spremljal godec, ob po-
nujanju pristnih domačih dobrot in veselem li-
kofu na koncu. Tako dobro smo se odrezali, da 
nas je gospodar povabil za naslednjo trgatev. 

Nato smo krenili proti Gradu, skrajni SV 
točki ob državni tromeji. Ob strokovnem vode-
nju smo spoznali delček zgodovine panonskega 

Mejačev hrast
primer lepega sodelovanja

tero drevo pa tudi stavbe in še kaj drugega v 
Komendi s področja naravne in kulturne dedi-
ščine, če ne bi odbor ukinili. Žal je do tega 
prišlo, namesto da bi mu še bolj prisluhnili, vsi 
skupaj več naredili za lepšo podobo naše obči-
ne, varovali in obvarovali, kar je dragocenega 
v njej. Tako pa nekdaj imenitne stare hiše pro-
padajo, namesto njih se zidajo neprimerne, 
starejše pa barvajo s kulturno krajino in pode-
željem neprimernimi barvami. Podoba je, ka-
kor da človek izgublja smisel za lepo in skla-
dno, mu je pomembneje, kar je modno, 
tehnično izboljšano in na hitro postavljeno, 
vseljivo. Vse kaže, da bi bilo prav, da občina 
spet »obudi« Odbor za kulturno dediščino ter 
skupaj z njim in drugimi kulturno, ekološko in 
estetsko »prebujenimi« občani začne reševati 
pereče zadeve na področju kulturne in naravne 
dediščine v Komendi. Kot je bilo to v primeru 
Mejačevega hrasta. Omenjeni odbor je imel 

veliko zamisli in načrtov, ki so zaradi njegove 
ukinitve ostali nedorečeni in neuresničeni. 

Jože Pavlič

Od trgatve do Martina
Na svetu lepše rožce ni, kot je ta vinska trta…

sveta, kjer se prepletata madžarska in sloven-
ska preteklost. Ta, po površini največji sloven-
ski grad, je imel preko 300 prostorov, ogromen 
kompleks se postopoma obnavlja z evropsko 
pomočjo in išče svojo vsebino z razstavnimi in 
prireditvenimi prostori. V bližnji evangeličan-
ski cerkvi nas je nagovoril mladi pastor in orisal 
bistvene poteze protestantizma, ki se je pri nas 
ohranil samo v Prekmurju. Dežela je, oblita s 
soncem, na vsakem koraku ponujala prijazen 
pogled na obdelane ravnice in prelivajoče se 
ognjenorjave barve ravninskih gajev. Presene-
tljivo pozitivno podobo smo dobili o življenju 
prekmurskih Romov v naselju Pušča, s 500 
prebivalci. Njihovo turistično društvo prireja 
kulturne programe, kar pa je, žal, odpadlo za-
radi pogreba vaščana, kar Romi občuteno spo-
štujejo. Izobražena romska etnologinja nam je 
odkrivala zgodovino in problematiko ljudstva, 
ki živi »po vsem svetu, vendar ga ni nikjer«, 
ker nima svoje države in se prepočasi civilizira 
in kultivira. Pri tem pa prednjačijo prav Romi 

iz Pušče, ki so pravkar odprli svoj krajevni 
dom, obiskujejo kot katoliki svojo kapelico, 
asfaltirana glavna ulica nas je vodila mimo tr-
govine, lokala in nekaj boljših urejenih hiš. 
Zastopani so tudi v občinskem svetu. S šolsko 
obveznostjo nimajo več težav, narašča število 
srednješolcev in študentov. Samo izobrazba je 
njihova prihodnost. 

V Rankovcih se je odvijalo naše veselo popol-
dne, ob bogati Martinovi kulinariki, novi kapljici, 
ob glasbi in animaciji glasbenika Pište. Vsakdo 
je doživel svoj trenutek sprostitve, na koncu pa 
smo vsi s tajnim glasovanjem izbrali novo vinsko 
kraljico- tokrat si je »krono« v preizkusnem 
kvizu in spretnostih prislužila Ana Skok. Konec 
je bil takšen kot vsakokrat: vsi dobre volje, pa 
nobeden pijan; natočili smo si čistega vina, ki je 
postalo hrana, za modrost počasnega uživanja, 
kot pravi Pavček, otrok vinograda, pesnik duše 
in telesa, ki je šel v svet za soncem. 

Vsak upokojenski izlet je hoja za soncem, za 
blagodejnimi jesenskimi žarki upanja naših dni. 

Ivica Ogorevc

ZANIMIVOSTI
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KRONIKA

NAPOVEDNIK
dogajanj decembra in januarja

Začelo se je že v prejšnjem mesecu, ko je policijska statistika za našo 
občino zaznala povečano število vlomov in tatvin – tej »tradiciji« se niso 
nepridipravi izneverili tudi v novembru, ko so policisti imeli s take vrste 
»tiči« kar precej dela. So storilci domačini, ki dobro poznajo razmere, ali 
pa so na pohodu nepridipravi iz tujih logov, ki po vestnem opazovanju 
prihajajo na svoje pohode v kraje, kjer niso splošno znani. Kdo ve – kri-
minalisti, ki dejanja raziskujejo, bodo rekli zadnjo besedo o storilcih in 
poskrbeli, da bodo za svoje lopovščine dobili primerno plačilo.

Vlomi
Osebni avto VW Passat je bil nekomu tako všeč, da je 10.11. vlomil v 

stanovanjsko hišo na Gmajnici in si tako vozilo prisvojil. Resda je bil 
mesec nadpovprečno hladen in meglen, pa so si tisti, ki jim zmanjka 
gradbenega materiala stvar poskušali urediti po svoje. 20. novembra so 
poskusili vlomiti v novogradnjo na Križu, 26. in 28. novembra pa sta 
bila izvršena vloma v dve novogradnji na Gmajnici. Včasih pa se tudi 
nepridipravom kaj zalomi. Poskus  vloma v prostore v Mostah, se je 
»ponesrečil« nekomu 11. novembra, prav tako je ostalo samo pri posku-
su kaznivo dejanje vloma v podjetje v Poslovni coni v Žejah. Ker je 
»nešolanemu« lopovu verjetno manjkal kakšen del na njegovem avto-
mobilu, ali pa je bilo v avtu na voljo še kaj bolj priročnega, je bil 16. 
novembra  poskus vloma v osebni avto v Mostah. Prav tako je bilo »na 
razpolago« neregistrirano vozilo Renault Espace v Mostah, ki je menjal 
lastnika 22. novembra. Ker je vozilo, čeprav neregistrirano, bilo še ve-
dno vozno, najbrž tatič ni imel problema z odvozom.

Ja, včasih pride prav tudi tuje orodje za lastna dela, a si ga nekdo 
»sposodi« iz tujega avtomobila v Žejah. Da včasih nekateri pri svojem 
delu potrebujejo  specialne aparate, ki jih doma nimajo, so si jih »sposo-
dili« kar v Mostah.

Poškodovanje tuje lastnine spada prav tako med kazniva dejanja, še 
toliko bolj obsojanja vredna, če storilec od tega nima koristi. Nekaj ta-
kega se je 5. novembra zgodilo v Komendi.

Javni red in mir
Glasba je marsikomu všeč – posebno še umirjena in primerne jakosti. 

Če pa tolkala dosežejo moč, da normalnemu človeku dviga »pokrov« na 
glavi, je potrebna policija, ki umiri razgrete poslušalce. Takšna inter-
vencija je bila 23. novembra v lokalu v Komendi. Javna prireditev v 
Komendi 27. novembra je bila tako »vesela«, da so si gostje skočili v 

November kot mesec vlomov in tatvin
lase in je morala posredovati Policija. Da je bil ta dan nekako »rezervi-
ran« za glasneže, je dokazal tudi vinjeni občan, ki je vpil in razgrajal na 
cesti na Potoku. Vprašanje: Je bil »policijski hotel« ta dan brez go-
stov?

Prometne nesreče
Nekomu se je 7. novembra zelo mudilo, pa je zavozil na nepravilno 

stran vožnje. Počilo je na cesti Vodice – Moste. Tu pa vprašujem lastni-
ka oziroma upravljavca te ceste, če to vozišče še ustreza predpisom o 
varni vožnji, ne da bi bili vozniki včasih prisiljeni »voziti slalom« in se 
izogibati poškodbam na cesti. Na semaforiziranem križišču pri Kralju se 
je 26. novembra zgodilo «posilstvo« vozila nad vozilom – lepše pove-
dano - zgodila se je promet na nesreča zaradi izsiljevanja prednosti. Pa 
smo si mislili, da bo s semaforizacijo to križišče varno!

Suhadole: 20. novembra dopoldne je zagorelo v prizidku hiše, kjer je 
bila mlekarna in oprema za molžo. Hitra intervencija gasilcev je prepre-
čila še večjo škodo, ki bi nastala, če bi se ogenj razširil na zaloge sena in 
sosednjo hišo. Sodelovali so PGD iz Most,Topol,Komende, Križa in 
Kamnika. Ti fantje vedo, da je hitra pomoč največ vredna in so ob vsaki 
nezgodi  pripravljeni nesebično pomagati.

Jesen je tu – megle je vedno več, vidljivost vedno manjša. Ali so kresnič-
ke in odsevni trakovi vedno tam, kjer ob takem vremenu, posebno ponoči, 
morajo biti. Zemlja in listje na mokri cesti – vozilo zelo lahko skrene z 
začrtane poti. Smo v mesecu, ki mu pravimo tudi veseli december. Naj bo 
resnično vesel, kot naj bo veselo in zdravo novo leto, kar vam iz srca že-
limo vsi, ki  se trudimo okoli Aplence in varnostne problematike.

Vse lepo v novem letu, veliko osebne sreče in zadovoljstva in medse-
bojnega razumevanja. Pa bo svet tudi z našo dobro voljo in pomočjo 
boljši in lepši.

Tone Ogorevc

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo gasilcem PGD Topole, Moste, Križa, Ko-
mende in Kamnika za hitro in učinkovito pomoč pri gašenju požara. 
Zahvaljujemo se tudi  vsem drugim, ki ste nam kakorkoli pomagali.

Družina Pibernik iz Suhadol

Božični večer – Društvo SAK vabi na božični večer v soboto, 24. de-
cembra, ob 20.30 k okrašenemu božičnem drevesu pri brunarici 
društva na Klancu (NE Pr' Drešarju!).

Praznični koncert – Na praznični dan, na Štefanovo in ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti, 26. decembra, bo v Kulturnem domu v Komendi sve-
čanost, ko bo  proslavil desetletnico uspešnega delovanja tudi MePZ DU 
Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca. Slavnostni koncert bo ob 16. uri, 
v programu pa bo imel osrednji govor ob prazniku župan Tomaž Drolec.

Blagoslovitev konj - Na Križu bo na Štefanovo, 26. decembra, že 20. 
(dvajsetič) obred z blagoslovitvijo konj. Po maši ob 10. uri v podružnič-
ni cerkvi na Križu bo sprevod skrenil po vasi izpred »Megi« ob 11. 
uri, kjer bo tradicionalna blagoslovitev pred cerkvijo.

Jaslice na Podborštu – Po programu z odprtjem jaslic (organizator je 
TD Komenda) ob koncu tedna v Lončarjevem muzeju na Podborštu 
si jih lahko ogledate tudi 28. in 29. decembra med 17. in 20. uro. Za 
skupinske in oglede v drugih dnevih pokličite 051 688 705.

Pohodniška sekcija - Prvi pohod v novem letu, ki ga bo organizirala 
Pohodniška sekcija DU, bo 7. januarja, ob 8.30 po poti Radomlje-
Kolovec, drugi pohod pa 28. januarja po poti Komendska Dobrava-
Prene. Odhod obakrat z balinišča DU na Podborštu.  

Koline in kruh po starem – 3. tradicionalna predstavitev TD Komenda 
»Prikaz kolin po starem običaju in peke kruha« bo v petek, 13. 1. 
2012, od 9. ure naprej in v soboto, 14. 1.2012, od 10. ure naprej  pri 
Muzeju Janeza Lončarja na Podborštu. V soboto tudi pokušina do-
brot!

Novoletni koncert UPPG - Koncert z OTOM PESTNERJEM & 
PRO ANIMA SINGERS bo v petek, 20. januarja 2012, od 19.30 do 
22. ure v dvorani Kulturnega doma v Komendi.

Skupaj se imamo fl etno – Tradicionalna prireditev kulturnikov društev 
upokojencev bo po gostovanju v Vodicah (13.1.) in v Cerkljah (21.1.) 
v Komendi, v soboto, 4. februarja.
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Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar(VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: 
BOLD. Naklada: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na 
občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 21, številka 1, bo izšla 
27. januarja 2012. Gradivo za objavo oddajte do četrtka, 
12. januarja 2012.

ZAHVALA

Prišel je zimski čas, ko jesen se posla-
vlja od nas, narava se umiri in počasi 
popolnoma zaspi.
V 88. letu si za vedno zaspal tudi ti, 
naš dragi oče, ded, praded, brat in 
stric

FRANC JUHANT  
iz Mlake

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in 
hvala za podarjeno cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala vam, ki 
ste ga skozi njegovo življenje spoštovali in ga boste ohranili v lepem 
spominu in hvala vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji  
zemeljski poti. 

Vsi njegovi

Ne stojte ob mojem grobu in 
ne jokajte - nisem tukaj, ne 
spim, sem tisoč vetrov, ki bu-
čijo, sem diamantni lesk sne-
ga, sem sončni žarek na zre-
lem klasju, sem jesenski dež. 

Ko se zbudite v jutranji tihoti, sem 
vesel ščebet ptic, ki krožijo po nebu, 
sem zvezde, ki svetijo v noči…

Z A H V A L A 

V 55. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi oče, sin in brat

MARJAN KORBAR
iz Most

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za izre-
čena  sožalja, cvetje, sveče in svete maše.

Hvala tudi zdravniškemu osebju za skrb in pomoč ter vsem, ki ste 
ga obiskovali in bodrili v zadnjih dneh.

Zahvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen cer-
kveni obred.

Hvala pogrebni službi Jerič, pevcem ter vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
ni ved tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
rojeni Križman

(11. 1. 1970 – 15.12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že l7 let ni več med nami.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mi-

slimi postojite ob njenem preranem grobu...
Vsi njeni

Mlaka pri Komendi, december 2011

V 86. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, babica, prababica, sestra, 
teta in tašča

MILENA ŽURBI
iz Komende

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
skupini »Jasminke«, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji 
poti.

Hvala dr. Majdi Ambrož Mihelčič in UKC Ljubljana za skrb in 
zdravljenje med njeno boleznijo.

Hvala gospodu župniku, pogrebni službi, pevcem, gasilcem in 
nosačem za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Vsi njeni.

December 2011
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Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za son-
cem. 
Na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš – sen-
ce. 

(Tone Pavček)

ZAHVALA
V 85 letu nas je zapustila naša mama, 
babica, prababica, sestra in teta 

FRANČIŠKA 

AVGUŠTIN 
iz SUHADOL

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo 
spoštovali, vsem za izrečena sožalja, tolažbo in spremstvo na njeni 
zadnji poti. 

Hvala tudi osebju doma upokojencev Kamnik in g. župniku.

Vsi njeni
December 2011

Uporabnike naših storitev na območju občine 
Komenda obveščamo, da do nadaljnjega ni več 
mogoča oddaja azbestcementnih odpadkov v 
Zbirni center Suhadole. Prenehanje sprejema-
nja je posledica prepovedi odlaganja tovrstnih 
odpadkov na odlagališču za nenevarne odpad-
ke Barje s strani podjetja Snaga d.o.o. 

Skladno z Uredbo o prevzemanju odpadnih 
azbestcementnih gradbenih izdelkov na odla-
gališčih komunalnih odpadkov in o določitvi 
najvišje cene njihovega odlaganja (Uradni list 
RS, št. 97/06) je bilo do sedaj odlaganje azbe-
stcementnih odpadkov na odlagališču Barje 
zakonsko določeno, s sprejetjem Uredbe o od-
laganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list 
RS, št. 61/11) pa je zakonska dolžnost prene-
hala. V podjetju smo že pristopili k iskanju 
najugodnejšega prevzemnika in upamo, da se 
bo ta problematika razrešila v najkrajšem mo-
žnem času. 

Hvala za razumevanje. 

Prav je, da na tem mestu napišemo tudi nekaj 
stavkov o dosedanji prehojeni poti ločenega 
zbiranja različnih vrst odpadkov na območju 
občine Komenda. Od novembra 2009 do danes 
smo uspeli vzpostaviti sistem ravnanja z od-
padki, ki Vam občanom zagotavlja široko pale-
to storitev, ki so obračunane na mesečni polo-
žnici. Poleg ločenega zbiranja, odvoza in 

Ob zaključku "ločevalnega leta" 2011

Obvestilo in nekaj besed
končne oskrbe ostanka 
komunalnih odpadkov 
(črna posoda) in biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov (rjava posoda), zagotavljamo 
oziroma izvajamo tudi zbiranje in odvoz meša-
ne odpadne embalaže v tipskih črnih posodah z 
rumenim pokrovom, zbiranje in odvoz ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov na »ekoloških 
otokih«, akcijo zbiranja nevarnih odpadkov (1. 
in 2. sobota v oktobru), zbiranje in brezplačen 
odvoz kosovnih odpadkov (2-krat na leto na 
poziv; sistem kuponov), upravljanje Zbirnega 
centra Suhadole in prekladalne postaje ter 
osveščanje in informiranje (izdaja brošur o 
gospodarnem ravnanju z odpadki, objava 
člankov v lokalnih medijih, sodelovanje z 
osnovnimi šolami - predavanje, sodelovanje na 
čistilnih akcijah, eko dnevih, ...).

Izmed aktivnosti, ki jih bomo izvajali v letu 
2012 z namenom nadgrajevanja sistema ravna-
nja z odpadki velja izpostaviti naslednji. V ja-
nuarju boste vsa gospodinjstva prejela zgiban-
ko z razlago obstoječega sistema ravnanja z 
odpadki v občini in abecednikom odpadkov, 
tako da bodo razčiščene še preostale dileme 
glede ločenega zbiranja posameznih vrst od-
padkov. Zgibanki bo dodana tudi anketa, kjer 
vas bomo spraševali po vašem mnenju glede 
obstoječega sistema in morebitnih predlogih. 
Upamo, da bomo prejeli čim več izpolnjenih 

anket (oddaja brezplačna) oziroma, da nam 
bodo povratne informacije pomagale pri iz-
boljševanju naših storitev. Potekale pa bodo 
tudi aktivnosti na področju sprejema novega 
tarifnega pravilnika, ki bo na novo ovrednotil 
način obračunavanja storitev ravnanja z od-
padki.

Za konec pa vsem občanom Komende želimo, 
da Vam leto 2012 prinese predvsem obilo 
zdravja, radosti in izpolnjenih želja. Zahvalju-
jemo se Vam tudi za dosedanji trud in aktivno 
sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov in 
posledično varovanju okolja.

VABILO
Vabimo krajane in krajanke občine 

Komenda, da se udeležijo že 
3. tradicionalne predstavitve

 »Prikaz kolin po starem 
običaju in peke kruha«

v petek, 13. 1. 2012 od 9. ure dalje
in soboto; 14. 1. 2012, od 10. ure dalje, 

pri muzeju Janeza Lončarja na Podborštu.

V soboto tudi pokušina dobrot!

Vabljeni na prijetno druženje!

člani
Turističnega društva Komenda Odšli so ...

Milena Žurbi, rojena 22. 10. 1926, Komenda, Glavarjeva cesta 60, 
   stara 85 let
Ivan Grintal, rojen 1. 6. 1942, Moste 1, star 69 let
Frančiška Avguštin, rojena 19. 2. 1927, Suhadole 5, stara 84 let
Franc Juhant, rojen 27. 1. 1924, Mlaka 37, star 87 let
Jernej Zorman, rojen 16. 10 1942, Komenda, Zajčeva cesta 21, 
   star 69 let
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84

Spoštovani zadružniki in vsi naši kupci, ob koncu leta prisrčna hvala za prijetno sodelovanje v letu 2011.
Želimo vam vesele božične praznike in srečno novo leto ter bogato letino in dober pridelek v prihajajočem letu 2012.
Spoštovani zadružniki in vsi naši kupci, ob koncu leta prisrčna hvala za prijetno sodelovanje v letu 2011.
Želimo vam vesele božične praznike in srečno novo leto ter bogato letino in dober pridelek v prihajajočem letu 2012.

Bogata izbira daril, 
okraskov in pirotehnike.

Moste pri Komendi

delavnik od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 17. ure

Vabljen, da si polepšate 

lastne proizvodnje. Ob 
nakupu darilo, setveni 
koledar.



Nagradna križanka

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.
Moste 1B, 1218 Komenda 
Tel., fax: 01 83 41 431, 
GSM: 041/650-073, 031/650-073, 041/364-841
e-mail: jerry.kosirnik@siol.net, info@tgm-ko-
sirnik.si, www.tgm-kosirnik.si

Nagrade: 
1. nagrada: jakna windstoper 
2. nagrada: pulover 
3. nagrada: kapa+rokavice
 
TGM KOSIRNIK POMAGA
Podjetje TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik 
s.p., nadaljuje od 1.2.2007 dejavnost v gradbe-
ništvu, ki jo je začel Marjan Kosirnik leta 
1979. Smo malo podjetje s šestimi zaposleni-
mi. V preteklem letu smo uspešno sodelovali z 
Občino Komenda, Elektro Ljubljana, Zavodom 
za razvoj kabelsko-satelitskega sistema Ka-
mnik in z različnimi posamezniki. Naše podje-
tje poskrbi, da stranka oziroma  naročnik nima 
nobenih organizacijskih in drugih opravil in 
del pri gradbenem naročilu. Vsa naročila 

opravimo hitro in po konkurenčnih cenah. Vse  
to pa so prednosti, ki jih v podjetju negujemo 
in nenehno nagrajujemo. 

Naše dejavnosti so: prevozništvo, komunal-
na cestna služba, delo z bagrom, delo z mini 
bagrom, delo z rovokopačem, delo z valjarjem, 
delo z vibro žabo, izkop za električno napelja-
vo, izkop za hiše, izkop za kanalizacijo, izkop 
za plinovod, izkop za telefonijo, izkop za vo-
dovod, izkopi z bagrom, izkopi za ceste, ruše-
nje stanovanjskih objektov, asfaltiranje…
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredni-
štvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 12. januarja. Na kuverto napišite: 
ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. 
Nagrajenci križanke SALON LEPOTE BI-
SER, Jana Kodrin s.p., Suhadole 3 v številki 11 
– 2011

1. nagrada: bon NEGA OBRAZA-DAMJA-
NA TROBEC, SUHADOLE 39 E,  1218 
KOMENDA           
2. nagrada: bon ČOKOLADNA MASAŽA–
SIMONA KOČAR, PODGORJE 51 A, 1241 
KAMNIK  
3. nagrada: bon PEDIKURA–LADISLAVA 
ČEVKA, KEBETOVA 18, 1241 KAMNIK 
4. nagrada: bon MASAŽA OBRAZA – MAR-
TA JEREBIČ, MOSTE 50 C, 1218 KO-
MENDA 
5. nagrada: – bon MANIKURA – MARICA 
CVIREN, KRIŽ 45 A, 1218 KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na pod-
lagi tega potrdila in osebnega dokumenta uve-
ljavljajo pri  SALON LEPOTE BISER - JANA 
KODRIN s.p., SUHADOLE 3, 1218 KOMEN-
DA
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