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V jesenskih mesecih leta 2001 se je takratnemu predsedniku društva 
Janezu Kimovcu porodila zamisel o ustanovitvi samostojnega pevskega 
zbora Društva upokojencev v Komendi. Ker je bil mož dejanj, je iskal 
pevovodjo, ki bi bil pripravljen voditi novonastali zbor. Kmalu so se 
pričele prve vaje pod vodstvom priznanega pevovodje in pevskega pe-
dagoga Ignaca Gorjanca. Deset let je minilo od prvega nastopa, 26. 12. 
2001, ko je zbor prvič nastopil na proslavi Dneva samostojnosti.

Pa se je začelo. Pev-
ke in pevci so zboro-
vodjo vzeli za svojega, 
pa tudi »naš Nace«, kot 
ga ljubkovalno imenu-
jejo, je spoznal, da ima 
na razpolago kvaliteten 
pevski material, ki je 
voljan trdo delati za 
dvig pevske kulture 
zbora in občine, v kate-
ri deluje.

V desetih letih so 
imeli 326 vaj in 117 
nastopov doma, v tuji-
ni, na raznih prireditvah 
in meddruštvenih sre-
čanjih–nemogoče se je 
domisliti pomembnej-
šega dogodka, kjer ne 
bi sodelovali.

Pa je prišlo 10 let 
naokoli in MePZ DU je 

točno na obletnico prvega nastopa spet zapel 26. 12. 2011. 
Zapel pred nabito polno dvorano v vsej svoji moči in kvaliteti, ki jo je 

mogoče doseči. Kot cenjena gostja pa je z veseljem nastopila tudi naša 
občanka, glasbena pedagoginja in prvakinja ljubljanske operne hiše, 
Vlatka Oršanič, ki je s svojim bogatim sopranom obogatila večer s pe-
smima B. Ipavca Če na poljane rosa pade« in A.Lajovica Cveti,cveti 
rožica. Na klavirju jo je spremljala Vlasta Doležal-Rus. V zborovskem 

Jubilejni koncert MePZ DU – poklon domovini

Gallusove značke 
Bronaste Gallusove značke za 5 let aktivnega petja so prejeli: 

Alojz Zver, Alfonz Hrovat, Ivan Juhant, Franc Dobnikar, Viktor 
Stele, Anton Šinkovec, Jernej Štupar, Filip Železnik, Janez Erce, 
Marinka Juhant, Marija Smolnikar, Katja Tabernik, Slavka Kermav-
ner, Pavla Hrovat, Kristina Potočnik, Vera Belcijan in Sonja Krakar. 

Srebrne značke za 15 let aktivnega prepevanja so dobili: Anton 
Špehonja, Miha Ferjuc, Miro Basarac, Marjeta Jager, Marija Kern, 
Veronika Kepic, Alojzija Lap, Ana Zadrgal, Maruša Šolar in Francka 
Zadrgal. 

Zlati znački za 25 let 
pevske aktivnosti sta pri-
padli: Bernardi Prezelj in 
Ivici Ogorevc.

Jubilejne značke za 
več kot 30 let aktivnega 
udejstvovanja so si pri-
služili: Janez Kern, Mari-
ja Schumet in Marija 
Grošelj. 

Iskrene čestitke vsem 
prejemnikom značk!

Župan je bil v nagovoru tudi kritičen.

Vlasta Nussdorfer je predstavila svoj 
prihod na Komendsko.

Pevcem se je zahvalil tudi pred-
sednik DU Janez Čebulj.



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2012

33

delu pa je njen glas priskočil v dopolnilo blagoglasnosti v pesmih Poj-
dam u rute« (koroška narodna) in v vedno lepi himni radosti rojstva 
Sveta noč, blažena noč. Poživitev programa so bile izvrstno podane in 
duhovite recitacije.

Slavnostna govornika ob praznovanju dneva samostojnosti in enotno-
sti sta bila župan Tomaž Drolec in višja državna tožilka na Vrhovnem 
sodišču in predsednica društva Beli obroč, Vlasta Nussdorfer.

Župan Tomaž Drolec je ob prazničnem jubileju podčrtal samostojnost, 
za katero smo se odločili v svoji državi, hkrati pa tudi kritično opozoril 
na dogajanja in  položaj, kakršnega imamo po dvajsetih letih in za kakr-
šnega se takratŽupan je  nismo odločali. K temu je med drugim, ob go-

spodarski krizi, vsekakor veliko pripomogla tudi politika, ki si je podre-
dila in posegla celo v vprašanja in dogovorjene programe ob volitvah.

Vlasta Nussdorfer pa se je v svojem nagovoru predstavila tako rekoč 
kot občanka Komende. Njen govorniški nastop je bil slovesen poudarek 
prazniku, kraju, ljudem, posebno mladim in sporočilo času in dogajanju 
naše samostojnosti. Nabito polna dvorana ji je z aplavzom pritrdila in 
pozdravila njen prihod na komendsko.

Največji pozdrav pa so seveda doživeli pevci s predsednikom Miho 
Ferjucem in  z Ignacem Gorjancem, zborovodjo in danes v slovenskem 
prostoru priznanem pevskem pedagogu. Skoraj vsi, ki prepevajo v tem 
zboru, so kot priznanje za dolgoletno pevsko delovanje dobili zlate, 
srebrne in bronaste Gallusova značke. Podeljene so jim bile ob ponovo-
letnem srečanju na Gori, saj je ob gromkem ploskanju in ponavljanju 
pesmi v prazničnem nastopu v dvorani čas prehitro mineval. 

Živahen in izpovedujoč spremni tekst je prispevala Barbara Božič, ki 
je kot povezovalka vnesla v program svežino in sprotno duhovitost, 
primerno vsebini in praznovanju državnega praznika.

Tone Ogorevc, Andrej Žalar 

Po desetletnici pevskega zbora ob koncu minulega leta je prvi v začetku 
novega leta obeležil kar 20-letnico Skakalni komite Gora oziroma 
Društvo skakalni komite Gora, ki pod tem imenom deluje od leta 2007. 
Prireditev, ki so jo s prisotnostjo nagradili številni obiskovalci, je bila v 
dvorani kulturnega doma drugi petek januarja. S harmonikarjem Jane-
zom Slapnikom in plesalci v programu, s  pogovori  in obujanjem spo-
minov, s podelitvijo priznanj, so se nekdanji in sedanji člani povrnili v 
leta, ko so se na Koželjevem hribu začeli skoki. Takrat je bilo to pod 
okriljem tedanje mladinske organizacije Komenda. Tudi sam se spomi-
njam tistih časov, ko je bil Klemen Pibernik tisti glavni kreator prilju-
bljenih tekmovanj, Komenda pa tudi sicer mladinskih in športnih prire-
ditev. 

Skakalni komite Gora proslavil 20 let

Kasneje, ob samostojnosti Slovenije, so Slapniki spet bili tisti, ki so 
oživili s pobudo skoke. Jani, Robert Slapnik in Matjaž Štebe so, če se 
simbolično izrazim, takrat »startali z zaletišča« 2. februarja 1992. So pa 
s pomnožitvijo z 10 naredili svetovno letalnico. Dobili so top za umetni 
sneg, zaradi hiše na Koželjevem hribu pa so se sposobni organizatorji 
skokov preselili na lokacijo Petra Peterlina - Orlovega Petra. In potem 
so se  leta 2007 mladi odločili, da nadaljujejo, kar so starejši pred leti 
začeli.

Tako so danes člani v Društvu skakalni komite Gora tisti, ki so tudi 
letos že pripravili toliko snega, da vabijo na skoke na Gori v nedeljo, 12. 
februarja, ob 13. uri. 

Zato še enkrat čestitke za jubilej in za nadaljevanje priljubljenih do-
gajanj. 

   Andrej Žalar

Zborovodji Ignacu Gorjancu se je v imenu pevk in pevcev zahvalila 
članica zbora in recitatorka Ivica Ogorevc.

Predsednik zbora Miha Ferjuc je izrekel zahvalo Vlatki Oršanić.
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Zadnji mesec lanskega, precej vsestransko ži-
vahnega, uspešnega in tudi težkega leta, smo 
sklenili v skorajda običajnih okvirih; posta-
vljanje jelke, miklavževanje, obiski skavtov, 
nastop mažoretk, jaslice, blagoslovitev konj, 
različna srečanja… Pomembno je izstopal ob 
prazniku samostojnosti in enotnosti kulturni 
jubilej. Mešani pevski zbor društva upokojen-
cev Komenda je na sam praznik samostojne in 
enotne Slovenije s prazničnim koncertom 26. 
decembra obeležil deset let dela in uspehov 
pod vodstvom zborovodje Ignaca Gorjanca. 

Tako smo po slovesnih razpoloženjih sto-
pili v nov časovni prostor, ko bomo najprej 
pregledali delo minulega in začrtali dogaja-
nja do konca tega leta. Za konkretne letošnje 
zakoličbe v občini je zagotovo ta trenutek še 
prezgodaj, se pa prvi obrisi gospod župan 
najbrž že nakazujejo.  

»Pred sprejetjem letošnjega občinskega 
proračuna smo se v občinski upravi najprej lo-
tili temeljitega pregleda stanja oziroma materi-
alnega položaja občine v sedanjih splošnih in 
občinskih razmerah. Preden se bomo glede na 
možnosti odločali o letošnjih programih, se 
moramo najprej seznaniti s tem. Čeprav je na 
tej poti utečen določen red, se s sprejemanjem 
proračuna ne mudi, ker je že jasno, da v prvem 
polletju nekih novih investicij ne bo; dokler ne 
poravnamo obveznosti zaradi lani izpadlih in v 
letošnje leto prenešenih prihodkov. Izgradnja 
kanalizacijskega sistema od Nasovč preko 
Brega in do Klanca pa bo ne glede na proračun 
potekala nemoteno, ker smo že lani zagotovili 
do določene višine potrebno plačilo.«

V nekaterih lanskih razpravah, predvsem 
ob projektih za razvoj in nadgradnjo druž-
benega standarda v občini, ste večkrat pou-
darili, da občina ni v težavah, ko ne bi mogla 
pokrivati nastalih obveznosti za načrtovane 
projekte. Ali že lahko ugotovite, da recimo 
lanska poslovna slika to potrjuje?

»Če pogledamo celovito sliko stanja, nedvo-
mno. Minulo poslovno leto smo sklenili s 
5.258.454,03 € prihodkov. Primerna poraba, ki 
nam jo določi država, je znašala 2.817.807€. 
Dobra 2,4 milijona proračuna pa so napolnili 
drugi prihodki. Med njimi so na primer davek 
na nepremičnine, na premičnine, davki na de-
diščine in darila, davek na promet nepremičnin, 
davek na posebne storitve in davek na uporabo 
blaga in storitve. Ti prihodki so lani znašali 
534.101,27€.

Vrednost nedavčnih prihodkov (obresti, na-
jemnine, zakupnine, koncesije, denarne kazni, 

Župan Tomaž Drolec

Obeta se bogato leto
Izgradnja kanalizacije – Lahko bi lepše rešili varstvo najmlajših – 
Krožno križišče proti Podborštu in…

ŽUPANOVA BESEDA

takse…) je bila 96.191,27 €. Med nedavčnimi 
prihodki so tudi prihodki od prodaje blaga in 
storitev od lastne dejavnosti oziroma plačila 
uporabnikov javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija) 416.582,81€,  odprodaja elektro 
omrežja v prvi fazi poslovne cone v vrednosti 
530.000 €. Od nedavčnih prihodkov se je tako 
v lanskem proračunu nabralo 700.762,14€, od 
prodaje zazidljivih zemljišč (kapitalski prihod-
ki) pa 623.980,96€. Skupaj smo torej lanski 
poračun napolnili s 5.258.454,03 €.

Poraba pa je razdeljena na skupine. 
V prvi skupini so tekoči odhodki: delova-

nje občinske uprave (463.340), stroški posojil 
(255.000), športni programi (150.000), vzdrže-
vanje vodovodnega sistema (vsaj 100.000 in-
vesticij - 160.000), stroški režijskega obrata 
(89.000), stroški elektrike, vode, komunalnih 
storitev, prostovoljne dejavnosti, občinski svet, 
dejavnost župana, zbirni kataster, sodni po-
stopki, odškodnine, promocija občine in seveda 
še vrsta drugih izdatkov v skupnem znesku 
1.437.994€ (med drugim za tudi za vsaj 
200.000 € investicij, ki se zaradi drobljenja 
posameznega projekta nove investicije ne mo-
rejo posebej knjižiti, kar se pojavlja na primer 
pri izgradnji vodovoda, ko se ob izgradnji ka-
nalizacije opravlja sanacija starega in hkrati 
izgradnja novega vodovodnega sistema). 

Druga skupina so tako imenovani tekoči 
transferi za kar smo lani porabili 2.215.508 €. 
Med večjimi so doplačila oskrbnih stroškov v 
vrtcu (895.828), vzdrževanje javne razsvetlja-
ve vključujoč elektriko in del novogradnje 
(130.000), vzdrževanje lokalnih cest (110.000), 
zimska služba (90.000), prevoz otrok v šolo 
(87.000), subvencioniranje varstva otrok izven 
vrtca (74.000), dejavnost društev in klubov 
(73.000), javna dela (knjižnica in šola - 50.000), 
vzgojiteljice v prvem razredu snovne šole 
(48.000).

V tej skupini so tudi še socialni programi kot 
so rdeči križ, pomoči na domu, domska oskrba, 
javni zavodi, novorojenci, inšpekcijske službe, 
sofi nanciranje športnih aktivnosti, ki ne sodijo 
v dejavnost društev in klubov, muzejska in  
kulturna dejavnost, najemnine za vrtec, glas-
bena šola, Šola 27. julij, ustanove, zavodi. 

Tretjo skupino oblikujejo investicijski 
odhodki, ki vključujejo plačila za nakup dolo-
čenih sredstev, premoženja, opreme, za izdela-
vo investicijskih načrtov oz. študij za izvedlji-
vost projektov in za projektne dokumentacije 
ter izdatki za novogradnje, investicijsko vzdr-
ževanje in obnovo zgradb. Lani je bilo pora-

bljenih za to 1.217.283,51€. (K tej  vsoti pri-
števamo še sredstva, ki jih kot investicijska 
lahko opredelimo iz kvote tekočih odhodkov 
in tekočih transferjev v znesku okrog 300.000 
€). Večji investicijski odhodki lani pa so  bili 
izgradnja kanalizacijskega sistema (340.000), 
nakup zemljišč (403.000 - 311.000, 76.000, 
16.000), prizidek k šoli v Mostah (272.000), 
izgradnja kanalizacijskega sistema (340.000), 
nakup zemljišč (403.000 - 311.000, 76.000, 
16.000), prizidek k šoli v Mostah (272.000), 
Kranjska cesta (140.000), športni center Ko-
menda (56.000), zadrževalniki (52.000), preu-
reditev prostorov za vrtec v OŠ (52.000), iz-
vedba mostov na Pšati (46.000), projektna 
dokumentacija za MCK (37.000), ureditev 
križišča pri Kralju  (36.000), izgradnja javne 
razsvetljave (61.000 - 31.000, 30.000), cesta v 
Mostah-sever (25.000), vzdrževanje CČN 
(22.000), osnovna sredstva za šolo (22.000), 
občinski prostorski načrt (21.000), nakup pi-
sarniške opreme – računalniki (20.000).

V četrti skupini pa so izdatki (investicijski 
transferji), ki smo jih poravnali do konca mi-
nulega leta. Ostali so nam še neplačani računi 
za tekoče poslovanje meseca novembra in de-
cembra ter nekaj poplačil za opravljene inve-
sticije med letom. 

Največji še ne neporavnani račun je za prizi-
dek k osnovni šoli v Mostah, ki bo plačan v 
prvih pomladnih mesecih. Do zamika pri pla-
čilih je prišlo zaradi nepredvidljivega neplačila 
obveznosti države, ko smo upravičeno računa-
li na okoli 700.000 € (iztoženi denar nepovra-
tnih sredstev izpred šestih let). 

Sodišče je namreč na prvi in tudi na drugi 
stopnji odločilo nam v prid, država pa tega 
denarja še ni plačala; ponovno se je namreč 
pritožila, tokrat na proceduro  sojenja in tako 
»našla čas« za podaljšanje (ne)plačila. Torej 
čakamo nanj letos.«

Kakšno leto bi torej morda lahko napove-
dali za letos? 

»Obeta se nam vsekakor bogato leto. Raču-
namo, da bomo ob omenjenih 700.000 € dobili 
še okoli 2 milijona od prodaje elektro omrežja 
v Poslovni coni II in ravno tako okoli 400.000 
€ od prodaje telekomunikacijskega omrežja. V 
najboljšem primeru bi se nam tako nateklo v 
letošnji proračun skupaj z ostalimi prihodki 
preko 7 milijonov €. To pa pomeni za našo 
občino veliko denarja. 

Vendar z investicijami ne bomo prehitevali 
prihodkov, saj trenutno, razen vrtca,  nimamo 
nujnih potreb. Vrtec pa bomo morali žal reše-
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AKTUALNO

V prejšnji Aplenci smo objavili vabila za tri 
nove programe v organizaciji Medgeneracij-
skega društva za kakovostno starost Komenda. 
Odziv je bil, ocenjujejo v društvu, dober; seve-
da pa si še naprej želijo čim boljšega, še poseb-
no zaradi vsebin za današnji krizni čas.

Največji odziv je bil za tečaj računalništva 
starejših občank in občanov v medgeneracij-
skem druženju. S samim tečajem sicer še niso 
pričeli, ker bo  zaradi načina dela in učenja 
potrebnih kar nekaj predpriprav. Vsekakor pa 
so vsi glede na odziv, prepričani, da bodo tako 
starejši kolt mlajši udeleženci tečaja zelo zado-
voljni.

Tečaj zdravega in uravnoteženega pre-
hranjevanja je tudi lepo sprejet. Bili sta že 
dve srečanji. Na prvem so se podučili, kako se 
pripravi biftek iz bučk in feta sira (in ga seveda 
na koncu tudi poskusili), na drugem pa porovo 
juho s stročnicami in biskvit brez sladkorja in 
jajc. Olga Hace, ki ima veliko izkušenj s pri-
pravo hrane z malo (minimalno) maščob, 
sladkorja in soli, je tako predstavila zdrave in 
hkrati tudi zares okusne jedi. V naslednjih 
osmih srečanjih bodo  skupaj pripravili sojin 
golaž s polnozrnatim kruhom, bučne njoke v 

Kar trije novi programi
sirovi omaki, potico 
in pecivo na druga-
čen način in še kaj. 

Torej, tečaji bo-
do ob torkih, ob 
18. uri, v Osnovni 
šoli Komenda-Mo-
ste, v Komendi, v 
učilnici za gospo-
dinjski pouk.

Tudi šola kvalite-
tnega starševstva 
ponuja zanimive 

vsebine za starše dojenčkov, malčkov, večjih 
otrok, mladostnikov, pa tudi za dedke in babi-
ce; nenazadnje dober, strokoven nasvet vedno 
prav pride. 

Februarja in v prvi polovici marca bodo še 
naslednja predavanja:

6. februarja, 27. februarja in 5. marca bo 
prof.dr. Jože Ramovš govoril o še kako po-
membni dobri komunikaciji v družini, o le-
pem in dobrem doživljanju družinskih čla-
nov in o odnosih s starimi starši. 

Ana Zarnik Horvat, psihologinja, specia-
listka zakonske in družinske terapije bo 
imela 13. februarja predavanje: Partnerja 
– soustvarjalca odnosa in 12. marca, ko bo-
do s šolo končali, Razvijajmo pozitivno po-
dobo otrok. 

Ostane še 20. februar, ko bo Jerneja Di-
mec Bratina, specialistka zakonske in dru-
žinske terapije  predavala o Izražanju jeze v 
družini. 

Vsa srečanja so torej v ponedeljkih, ob 
18. uri v Osnovni šolo Komenda- Moste, v 
Komendi.  Na svidenje na srečanjih. 

A. Ž. 

OBMO NO ZDRUŽENJE 
RDE EGA KRIŽA KAMNIK

in

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO REPUBLIKE
SLOVENIJE

Vas vabita na

K R VODA JA L S KO  A K C I JO
v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

09. in 10. februar 2012
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!

vati na podoben način, kot smo ga pred dvema 
letoma. To sicer ne bo velik, bo pa vsekakor za 
občino  nespameten strošek, če vemo, da smo 
imeli v občinskih programih do zadnjih volitev 
veliko lepši načrt; in sicer v letošnji jeseni štiri 
oddelke v (MCK) Medgeneracijskem centru 
Komenda, in nato nov načrtovani samostojni 
vrtec v Mostah.

A, kot vemo, se je večina v občinskem svetu 
dala prepričati, da občina nima denarja za sofi -
nanciranje in fi nanciranje po takšnem progra-
mu in tako smo danes tam, kjer smo. Žal.« 

Vsekakor pa, če prav razumem, to pome-
ni, da bodo starši, ki trenutno še nimajo za-
gotovljenega varstva za svoje najmlajše, je-
seni svoje malčke že lahko dali v vrtec.

»Tako je. Želim pa si, da bi letos zgradili 
krožno križišče tako proti Podborštu na Gmaj-
nici, kakor tudi pred občinsko zgradbo, skupaj 
s povezovalnim pločnikom. Po tem, ko smo 
rešili problem križišča pri Kralju v Mostah, je 
namreč to nedvomno najbolj črna točka v obči-
ni.«

Andrej Žalar

Tako kot vsako leto je župan občine Tomaž 
Drolec tudi letos ob koncu leta  obiskal starej-
še občanke in občane občine Komenda v do-
mu za starejše v Kamniku. Ob  stisku rok in 
željah za zdravje in srečanje tudi v letošnjem 
letu pa je nekako v zraku obviselo vprašanje, 
čeprav je vprašujoče strmelo iz njihovih oči, 
kdaj bo dom zanje tudi v Komendi. Zdravja 
ob manjšem darilu jim je zaželela tudi predse-
dnica Medgeneracijskega društva Viktorija 
Drolec.

– A. Ž. 

Obisk starejših 
ob koncu leta
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Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Ko-
menda je v okviru božično-novoletnega obda-
rovanja tik pred božičem 2011 s paketi, v katerih 
so bila v glavnem živila, pomagala 16 posame-
znikom in družinam v stiski v naši občini. V 
dobrodelni akciji so sodelovale trgovine TUŠ 
Moste, Marija Moste in Palček Komenda. Ker 
se je v košaricah ustanove tokrat nabralo bolj 
malo darov, je njena predsednica dr. Marta Ciraj 
prosila direktorja Lidla Gregorja Kosija, če bi 
lahko to podjetje kaj pomagalo. Direktor je šel 
takoj v akcijo, pomoč Lidla pa je bila tolikšna, 
da je ustanova lahko obdarila veliko več obča-
nov in družin v stiski, kot pa bi jih sicer. Tako 
Lidlu, kakor tudi vsem trem ostalim v dobro-
delni akciji sodelujočim trgovinam, se UPPG 
Komenda najtopleje zahvaljuje za pomoč pri 
obdarovanju naših občanov in družin v stiski.

Dobrodelno akcijo je izvedel za to zadolženi 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri 
UPPG Komenda. Največ dela je imela tajnica 
odbora Bernarda Karničnik, ki je poskrbela za 
namestitev košar UPPG Komenda po trgovinah 
TUŠ Moste, Marija Moste in Palček Komenda, 
pripeljala domov podarjene dobrine, s hčerko 
Evo, skavtinjo, pripravila vse pakete ter jih, s 
sinom Lukom, del tudi razvozila na domove 
občanov in družin v stiski. Pomoč Lidla je od 
podjetja do tajnice Odbora pripeljal Arnold 
Oton Ciraj, prevzel jo je Luka Karničnik. Poleg 
Bernarde Karničnik sta prejemnikom pakete 
razvozila še namestnica predsednika Odbora 
Marija Dobnikar, ki je tudi svetovala, kdo res 

Pomoč sedemnajstim občanom in družinam

Ustanova Petra Pavla Glavarja je tudi v letu 
2011 izvedla sklop srečanj v okviru Šole za 
vrednote in življenje. Tokrat smo se pod vod-
stvom domačina, katoliškega misleca, Matije 
Remšeta, sprehodili prek Kažipotov in vabil, ki 
nam jih skozi zgodovino kažejo Božje zapovedi, 
le da smo jih obravnavali obogatene s Kristuso-
vim naukom, prekvašene prek sodobnih misle-
cev: dr. Antona Trstenjaka, Raniera Cantala-
messa, Alojza Rebule in seveda Matije Remšeta 
samega. Šola je bila sklop petih srečanj (4.,11., 
25. november in 9. in 15. december 2011). Pote-
kala je v Glavarjevi bolnici. Teme so bile nasle-
dnje: Za človeka gre; Hočem živeti (ne ubijaj); 
Zvest sem (ne prešuštvuj, ne želi svojega bli-
žnjega žene); Imam dovolj in sem hvaležen (ne 
kradi, ne želi svojega bližnjega blaga); Krščan-
ska avantura in lik Sina človekovega.

Po poglobljenem svojem uvodnemu razmi-
šljanju je voditelj s kleno besedo predstavil 
razmišljanje enega od prej navedenih avtorjev 

Šola za vrednote življenja 2011
v zvezi z obravnavano temo. Zadnji del je bila 
razprava, v kateri so sodelovali udeleženci šo-
le, ki so prav tako s svojimi izkušnjami, priče-
vanji in odzivi na predstavljeno temo - bogatili 
drug drugega. Ena izmed mladih udeleženk je, 
ko jo je organizatorka šole dr. Marta Ciraj, 
pozvala k besedi, povedala, da je besedo kljub 
malemu številu udeležencev težko dobiti, saj 
so bili udeleženci zelo zagreti za sodelovanje. 
To je nedvomno posledica odlične kakovosti 
predavanj, ki so spodbudila razmišljanje. To 
nam potrjuje tudi izjava ene od udeleženk zu-
naj Občine Komenda, ki je povedala, da ji je 
žal za vsako minuto, ko ni mogla prisostvova-
ti. 

Šola je obvezna za štipendiste UPPG, ki se 
žal niso odzvali v takem številu, kot bi si v 
UPPG želeli. Prav tako je bil zelo skromen 
odziv s strani občanov Občine Komenda. Ker 
si prizadevamo za krščanske vrednote in smo 
povezani prek Petra Pavla Glavarja, ki je bil v 

svojem času tukajšnji duhovnik, pa smo veseli 
odziva na misijonu (16. - 23. 12. 2011), ki do-
kazuje, da živimo v, za duhovne vrednote, 
blagoslovljeni fari. UPPG, ki si za to prizadeva 
po svojih močeh na posvetnem področju, bo 
svoje poslanstvo še naprej nadaljevala. Veseli 
smo bili vsakega obiskovalca in verjamemo, 
da bo šola z leti rastla, saj so potrebe po spod-
bujanju teh vrednot tudi v naši občini. Duhovni 
razvoj je stalni proces na našem potovanju do 
našega cilja. Kot piše v Družini št. 51-52 (s. 9)  
naš občan, direktor Tone Rode pod naslovom 
»Maziljenci tega sveta« in pravi »V mesta, v 
vasi, naj se vrnejo nedeljske šole, vendar tokrat 
šole vrednot, fi lozofi je in razmišljanja«, bi 
lahko vlogo take šole pripisali Šoli za vrednote 
in življenje pri UPPG. Torej ob začetku leta 
vas že sedaj vabimo, da se je udeležite in sode-
lujete, ko bo, če bo Bog dal, potekala tudi 2012 
- v novembru in decembru.

M. C.

V spomin

Francka Avguštin iz Suhadol
Prihajajoči prazniki in lepi Božični čas, ko smo vsi v pričakova-
nju srečanj družin in prijateljev, je žal, med nami v odboru RK 
Moste, nastala praznina in žalost, ko smo se za vedno poslovili 
od naše članice Francke.

Vedno vedra in marljiva, priljubljena in spoštovana med va-
ščani je imela polno energije, čeprav je bila drobne postave. Iz-
žarevala je voljo do življenja in dela, zato se je že 1967. leta 
vključila v odbor RK Moste. Bila je med prvimi tečajnicami 
prve pomoči. Leta 1975/76 in leta 1976/77 je v Mostah sodelo-
vala pri tečaju in tekmovanju občinske civilne zaščite. Sodelo-
vala je v mnogih dobrodelnih in zbirateljskih akcijah in pridobi-
vala nove krvodajalce.

Zaupano ji je bilo delo blagajničarke RK, ki ga je skrbno in 
vestno opravljala 30 let, vse do februarja 2000, ko ga je zaradi bolezni prepustila naslednici.

Za aktivno in dolgoletno humano je Francka, na predlog RK Moste, 2001. v Kamniku 
prejela priznanje OZRK Kamnik. Še naprej se je posvečala obiskom starejših, bolnih in inva-
lidov. Tudi ljudem v stiski je znala prisluhniti, svetovati in jih tolažiti. Prosti čas in izkušnje je 
30 let nesebično namenjala delu v RK.

KORK Moste jo je predlagal za občinsko priznanje in Občina Komenda ji je 15. maja 2005 
ob občinskem prazniku podelila srebrno priznanje, postala pa je tudi  častna članica RK Moste.

Njeno 44-letno delo v RK Moste je pustilo bogato sporočilo, da je z veseljem in voljo mo-
goče premagati vse hude preizkušnje slehernega med nami. Njeno delo nam bo vzor in hvale-
žnostjo se je bomo spominjali.

Z vsem spoštovanjem draga Francka, hvala za vse dobro in čas, ki si ga delila z nami. 
Odbor Rdečega križa Moste  

potrebuje pomoč, in predsednik Odbora Jožef 
Pavlič. Obdarovanci so bili pomoči zelo veseli 
in hvaležni zanjo.Ena izmed družin v naši ob-
čini je prejela denarni dar UPPG Komenda za 
nakup nujno potrebnega kurilnega olja. Pobudo 
za to je dala Danica Kuhar, nekdanja članica 
Uprave UPPG Komenda. 

Ustanovo skrbi, ker je bilo tokrat znatno 
manj darov kakor prejšnja leta, kar lahko go-

vori o povečujoči se denarni in gmotni stiski 
ljudi v naši občini ali pa tudi o manjši darežlji-
vosti. Naj bo kakor koli, kriza se povečuje, 
lačnih in brezposelnih ljudi je vedno več, zato 
bo treba v prihodnje zanje še bolj poskrbeti. 
Upajmo, da se bo zgodilo obrnjeno, kakor se je 
tokrat: večja bo stiska, več bo dobrih src, ki 
bodo pomagala! 

Jože Pavlič  



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2012

7

DOGAJANJA

NOVA PRIDOBITEV ZA 
KOMENDO – 
DIGITALIZIRANA 
KNJIGA P. P. GLAVARJA 
POGOVOR O ČEBELNIH 
ROJIH

V četrtek, 29. decembra, popoldne so koledniki 
obiskali komendske župljane. Zaželeli so jim 
srečo v novem letu, zapeli koledniško pesem, 

Vsi smo od časa do časa potrebni prenove. 
Tako zunanje, kakor notranje. Za slednjo sta 
poskrbela kapucina, brat Štefan Kožuh in brat 
Klemen Verdev, ki sta od 16. do 23. decembra 
vodila misijon v komendski župniji. Vodilna 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008, 36/2010) in na 
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (GOK, št. 
1/2011, z dne 25. 2. 2011 ) 

OŠ Komenda Moste objavlja 

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke vrtca Mehurčki (dnevni program) za šolsko leto 2012/2013
Vlogo za vpis dobite na spletni strani OŠ Komenda Moste, v vrtcu ali v tajništvu šole in jo 

izpolnjeno oddate v tajništvu šole ali pošljete priporočeno po pošti na naslov OŠ Komenda 
Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2012.

Misijon v Komendi
misel tega duhovnega dogodka 
je bila: »Ali me ljubiš? Da, 
Gospod, ti veš, da te ljubim!«

Maš, govorov in stanovskih 
srečanj se je udeleževalo zelo 
veliko ljudi. Bila so posebna 
srečanja in nagovori za otroke, 
ministrante in otroški cerkveni 
pevski zbor, mlade (tudi skavte 
po končani osnovni šoli), sta-
rejše župljane in zakonske pare 
(tem sta govorila Dani in Vilma 
Siter). Misijonarja sta obiskala 
starejše župljane na njihovih 
domovih. V torek, 20. decem-
bra, so po maši v župnijski 
cerkvi ob spremljavi na kitaro 
zapeli in o svoji odločitvi za 
duhovništvo ter svojem zelo 
raznovrstnem delu spregovorili 

bratje kapucini, v sredo, 21. decembra, so se na 
cerkvenem trgu s pesmijo in v besedi predstavi-
li domači skavti, v četrtek sta zakonskim parom 
dala dragocena navodila za skladno duhovno in 
tudi siceršnje življenje zakonca Siter. 

Ves čas misijona je v cerkvi ob daritvenem 
oltarju gorela posebej postavljena in  blagoslo-
vljena misijonska sveča, verniki pa so lahko 
domov jemali blagoslovljene misijonske sveč-
ke. Vsak dan je imel drugačno vodilno misel, 
ob katerih sta svoja premišljevanja uravnavala 
misijonarja. Ta so številne župljane spodbudila, 
da so se spovedali. Vsak večer se je ob 21. uri 
oglasil misijonski zvon in povabil župljane k 
molitvi desetke rožnega venca vedno za drug 
namen. 

Misijonarja sta ob koncu misijona komen-
dske župljane povabila, naj po njem začno v 
svojem življenju uresničevati to, kar so se na-
menili v času misijona. Kot poseben spomin 
nanj in dragocen dar bodo komendski župnijski 
cerkvi in vsej župniji ostale relikvije prvega 
reda bl. Alojzija Grozdeta. Ob sklepu misijona 
jima jih je podaril novomeški škof mons. An-
drej Glavan. Pisno sporočilo o podaritvi relikvij 
je prebral brat Štefan Kožuh. Pridružile so se 
relikvijam bl. škofa Antona Martina Slomška 
na misijonskem križu pod Jezusovimi nogami 
v relikviariju. 

Jože Pavlič

Obiskali so nas koledniki
izrekli praznično voščilo in s kredo na podboje 
duri napisali letnico 2012, vmes pa začetne 
črke imen svetih treh kraljev. Tudi tokrat so v 

okviru tako imenovane 
trikraljevske akcije pobi-
rali darove za naše misijo-
narje v misijonih. Nabralo 
se jih je za 1900 evrov, ki 
jih bodo misijonarji s pri-
dom uporabili pri pomoči 
ljudem tam, kjer delujejo. 
Po vsej Sloveniji v času 
od božiča do praznika 
svetih treh kraljev zbrana 
denarna sredstva jim bo 
posredovalo Misijonsko 
središče Slovenije v Lju-
bljani.  

J. P. 

Misijonar br. Štefan Kožuh in Peter Stele z relikvijo bl. Alojzija 
Grozdeta – Foto: Metod Perme

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, ob 
soglasju Čebelarske zveze Republike Slovenije 
ter komendskega župnika, g. Zdravka Žagarja 
pripravila spletno aplikacijo knjige Petra Pavla 
Glavarja Pogovor o čebelnih rojih, prevod in 
priredba originala knjige Antona Janše in nje-
gove posodobljene izdaje. Za strokovno pomoč 
in dodelitev mesta na spletnem portalu DEDI 
se UPPG iskreno zahvaljuje mag. Mateji Šmid 
Hribar in Damjanu Murnu. Dostop do knjige je 
možen tudi prek spletne strani UPPG, www.
uppg.si, pod Informacije javnega značaja. 
Knjigi je fotografi ral France Stele z Gore pri 
Komendi, celoten projekt pa je vodila dr. 
Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG.
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Novo leto naj bi prineslo upanje na boljše čase, a kot trenutno kaže, v 
občino Komenda prinaša tudi nove težave. Za pretekli četrtek sklican 
razširjen kolegij, na katerem bi svetniki, kot smo predlagali lani, postavili 
smernice proračuna za letošnje leto, je župan tik pred zdajci preklical. 
Vzrok je pripisal svetniškim pripombami glede manjkajočega »proračun-
skega« gradiva, preložitvi sestanka za teden dni in predlogu o tonskem 
snemanju sestanka, a zna ob (pre)hitrem umiku držati še nekaj drugega.

Svetniki so odkrili, da na zadnji seji občinskega sveta predočen se-
znam odprtih postavk oz. terjatev podjetij do Občine Komenda, ki so ga 
zahtevali in dobili od župana, ni bil popoln. Izkazalo se namreč je, da na 
njem manjka najmanj podjetje CPL, ki je decembra vložilo izvržbo v 
višini skoraj 200.000 eur, posledica katerega je, da je komendska občin-
ska uprava prvič dobila plače z zamudo. Svetniki so do sestanka želeli 
pridobiti celovit seznam, a je župan sklic kolegija raje preklical, svetni-
ke pa obtožil nepripravljenosti za tvorno sodelovanje. 

 S tem nadaljuje politično »dribljanje« svetnikov, vprašanje pa je, ali 
ne bo zabil avtogola celotni lokalni skupnosti. Dokler ne bo razumel, da 
poslanstvo večine svetnikov ni »rušenje Občine«, temveč delo, ki izhaja 
iz vrednot, kot so transparentnost dela, poštenost ter odgovornost do 
volilcev in kraja, v katerem vsi skupaj živimo, bo situacija pač takšna 
kot je. Zato ponovno apeliramo, naj se svetnikov ne zavaja in obtožuje 
po krivem, temveč si raje končno skupaj nalijmo čistega vina ter začni-
mo delati v dobro vseh.

Bojan Škof, Aleš Marinko 
www.komenda.sds.si

Z novim letom 
upanje na tvornejše 
sodelovanje?

Trinajsti december 2011 je bil srečen dan. Takrat so bili znani dokončni 
volilni rezultati. Ko so mi prijatelji in znanci čestitali za izvolitev, so 
vedno dodali, da se bo življenje po končani volilni kampanji umirilo. Že 
takrat sem se tem besedam le nasmehnil, saj sem vedel, da se je pravo 
delo šele začelo. To najbolj občuti prav moja najdražja Marjeta, ki sem 
ji za njeno nesebično podporo neizmerno hvaležen. Kljub temu, da do-
mače hiše praktično ne vidim, lahko rečem, da poslansko delo opravljam 
z velikim veseljem. 

Prvi tedni poslanskega dela so minili v znamenju konstituiranja Držav-
nega zbora in oblikovanje vladne koalicije. Že pred konstituiranjem Dr-
žavnega zbora, kar se je zgodilo 21. decembra 2011, sem se v delegaciji 
Nove Slovenije udeležil pogajanj s predvidenim mandatarjem Zoranom 
Jankovićem. Naši pogovori so bili korektni in brez fi g v žepu. Jasno smo 
mu povedali, da so naši programi preveč različni, da bi lahko odšli v nje-
govo vladno koalicijo, smo mu pa obljubili podporo pri ključnih reformah. 
Moje slutnje, ki so se mi porajale po srečanju z Zoranom Jankovićem, so 
se dejansko potrdile pri konstituiranju Državnega zbora. Delovanje v 
okolju, kjer imaš absolutno večino (mestni svet), je bistveno drugačno, 
kot delovanje v okolju, kjer moraš za svoje predloge iskati širšo podporo. 
Vsi poslanci smo bili presenečeni, ko potencialna Jankovićeva koalicija 
ni uskladila predloga za predsednika Državnega zbora. Po dveh glasova-
njih, ko sta tako pravnica Maša Kociper kot tudi predsednik SD Borut 
Pahor, dobila premajhno podporo za izvolitev, so se na hodnikih Državne-
ga zbora predsedniki nekaterih strank na hitro dogovorili, da je pat pozi-
cijo vendarle potrebno razrešiti, saj brez izvolitve predsednika Državnega 
zbora parlament ni konstituiran. Tiho in hitro je bil sklenjen dogovor, da 
poslanci NSi, SDS, SLS, DeSUS in Virantovi poslanci izvolimo za pred-
sednika Državnega zbora Gregorja Viranta. To se je tudi zgodilo in takrat 
so padle, sedaj že »ponarodele« besede predsednice NSi Ljudmile Novak, 
ki je Zorana Jankovića podučila, da je potrebno šteti. Na drugi strani je 
precej bolje »štel« Janez Janša, ki je strankam, ki so za predsednika Dr-
žavnega zbora izvolile Gregorja Viranta, že pred božičem poslal predlog 
precej obsežne in natančne koalicijske pogodbe. V spremnem dopisu je 
jasno zapisal, da je to zgolj predlog za primer, če Zoranu Jankoviću ne bi 
uspelo sestaviti vladno koalicijo. Na pobudo Gregorja Viranta so po no-
vem letu stekla intenzivna pogajanja o koalicijski pogodbi med SDS, 
SLS, NSi in Virantovo stranko. Očitno zaradi nezadovoljstva s pogajanji 
pri Jankoviću. V ponedeljek je svet Viranotve stranke odločil, da njihovi 
poslanci ne bodo podprli Zorana Jankovića za mandatarja. To odpira 
vrata desnosredinski vladni koaliciji.

Še pred novim letom sva se sestala s komendskim županom To-
mažem Drolcem in se dogovorila o načinu sodelovanja. Med drugim 
so me poslanci NSi izvolili za vodjo poslanske skupine, deloval pa 
bom v odborih za notranjo politiko, pravosodje, obrambo, promet 
in v odboru za nadzor obveščevalnih služb. Poslansko pisarno bom 
imel v prostorih občine Komenda (režijski obrat), uradne ure bodo 
vsak ponedeljek med 13.00 in 14.00. Vabljeni!

Matej Tonin, poslanec

Poslanska pisarna v Komendi

Potrebno je šteti

Nismo sami 
sebi namen

Veliko lepih dobronamernih besed, želja, misli za vse dobro je bilo izra-
ženih v lanskem decembru in v iztekajočem januarju. Mnogo je bilo 
dogodkov, nihče ni mogel ostati ne nagovorjen. Lepe priprave v adven-
tu na družinski praznik Božič, zaznamovane z velikim otroškim priča-
kovanjem, razne prireditve za občane od najmlajših do starejših, čudovit 
glasbeni večer in drugi dogodki, ki so si sledili tja v januar. Zaslužijo 
priznanje. Ljudje delajo. Čutiti je proslavljanje, ne postavljanje, dati 
občanom »za vsakega nekaj«. 

Tako kot sami dogodki dajo veliko misliti  tudi besede. »Duhovna 
motnjava pojmovanj«.

Najprej človek pomisli na politiko. Ali sploh obstaja pravo razumeva-
nje, čemu in zakaj pravzaprav so/smo. Hlape razmer v pregretem poli-
tičnem ozračju v  Ljubljani vonjamo že v Komendi. Najti je potrebno 
mero poguma in moči, dvigniti nivo političnega dialoga, da se ne opije-
mo toliko,da se tudi pogovarjati ne bi zmogli več. 

V takih in podobnih bremenih našega časa so nam svetal zgled lahko 
veliki umetniki. Ob spominu na 140. obletnico rojstva in 55. obletnico 
smrti velikana, katerega sledi so tudi v Komendi, arhitekta Jožeta Pleč-
nika, nas najbolj poduči za vse čase živ napis »Molimo za zdravo pa-
met«, ki ga vidimo na njegovi stvaritvi žrtvam 1. svetovne vojne. 

Velika dramska umetnica zdajšnjega časa, prejemnica Borštnikovega 
prstana 2011, Milada Kalezić, pravi, da je življenje veliko več kot gledališče. 
»Od Njega izhaja vse in Njemu dolgujem vse. Bila bi najbolj nehvaležna na 
svetu, če bi si sama pripisala kakršno koli zaslugo«. Globoke besede!  

Zavedamo se, da nismo sami sebi namen, da sami ne moremo ničesar 
narediti, ne graditi, ne rušiti. Vemo pa, da gre za razvoj Komende, za 
boljše življenje občanov, posledično za celotno družbo, domovino. Z 
zaupanjem v Presežno, verjamemo, da skupaj zmoremo graditi. Na nas 
pa je, da najdemo pravi, za vse sprejemljiv način. 

Danica Zmrzlikar, pedsednica OON.Si

Uradni rezultati volitev v Državni zbor
Uradni rezultati volitev v Državni zbor 4. decembra 2011 v občini 
Komenda kažejo na vseh treh voliščih 74,14% udeležbo - 4134 (Ko-
menda – 2226 - 72,42%, OŠ Komenda Moste - 1273 -  78,34%, Križ – 
283 - 71,65%). 

Na vseh treh voliščih je zmagala SDS (Komenda 29,34%, Moste 
29,16%, Križ 29,54%), 2. Pozitivna Slovenija (Komenda 26,08%, Mo-
ste 29,00%, Križ 24,20%), 3. Komenda (SLS) 10,68%, Moste (N.SI) 
8,59%, Križ (DL GV) 10,68%, 4. Komenda (DL GV)8,46%, Moste (DL 
GV) 7,92%, Križ (N.SI) 9,61% , 5. Komenda (N.SI) 8,40%, Moste 
(SLS) 6,81%, Križ (DeSUS) 9,25%, 6. Komenda (SD) 7,34%, Moste 
(DeSUS) 6,66%,  Križ (SD) 6,76%, 7. Komenda (DeSUS) 6,58%, Moste 
(SD) 6,58%, Križ (SLS) 6,05%.

Neveljavnih glasovnic je bilo v Komendi 17 (1,05%), Moste 11 
(0,86%), Križ 2 (0,71%).            – A. Ž.
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Vztrajnost in temeljitost
Pred vrnitvijo domov ga je pozneje, ko je bil 

v Ljubljani, vsaj malce zadrževala pohvala, ki 
jo je bil kdaj pa kdaj deležen od učitelja mate-
matike, kajti znal je rešiti vse naloge.  Že od 
nekdaj je bil takšen, da je hotel vsaki stvari 
priti do dna. To je imel po očetu in mu je prišlo 
prav v življenju. Pri matematiki je tako dolgo 
preučeval kakšno zahtevno nalogo, dokler je ni 
razrešil – čeprav drugače, kot jo je bilo treba 
po učbenikih. Tako je bil nadarjen, da bi jo 
lahko študiral. Pa je ni. Po srednji šoli se je 
odločil za študij prava in ga tudi dokončal leta 
1954 z diplomo. Nikdar pa ni, razen nekaj 
mesecev pofakultetne prakse, delal na tem po-
dročju. Od prava je še največ »pridobil«, tako 
se je pošalil, ko je poročil pravnico – sodnico. 
Preživljal se je s časnikarstvom, urejanjem, 
gledališčem ... 

Veliko je bral. Od pesnikov ga je posebej 
prevzel France Balantič. Tako zelo, da je potre-
boval kar nekaj časa, da se ga je »osvobodil«.

Piši, kakor ti veli srce
 Že zgodaj se je zapisal tudi književnosti. 

Spočetka je pisal veliko. Cele sonete. Ko je 
nekoč pesmi pokazal Menartu, mu je ta dejal, 
da so preveč zapletene in naj piše enostavneje. 
S tem se ni strinjal. Menil je, da mora pisati 
tako, kot sam čuti in pride iz njega. Tega se je 
tudi držal. 

Vedno je cenil to, kar mu je priporočil pesnik 
Pavel Golia: pesem moraš najprej nositi v sebi, 
počakati, da dozori, potem jo zapiši in napisano 
izpili. 

Resnično: Tone Pavček je »nosil v sebi« 
pesmi, dokler niso dozorele, hotele na plan. To 
pa se mu je dogajalo med sprehodom v naravi, 
ko so se mu porajali celi verzi, napisano pa je 
potem, če je bilo potrebno, kdaj pozneje tudi 
popravil. Včasih je kakšni pesmi dodal celo 
kitico. Na primer znani pesmi o mami. Pa tudi 
kakšen drug verz kateremu od prevodov, za 

»Veselite se življenja!«
Iz pogovora s pesnikom, esejistom in prevajalcem Tonetom Pavčkom
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

katerega je menil, da mu kje ni najbolje uspel. 
Vse to se mu je rojevalo v glavi med hojo. 

V spominu so mu pesmi ostajale tudi pozne-
je, ko jih je že zapisal. To je pesnik Pavček 
pokazal s tem, da je pri pogovoru za Mavrico 
povedal na pamet več stihov iz najrazličnejših 
pesmi. Predvsem tistih, ki jih je pozneje »po-
pravil«.

Otroci – vir navdiha za 
ustvarjanje

Prve pesmi za otroke so, otrokom primerno, 
nastale ob njihovi besedni igri. V mladih letih 
jih je opazoval, kako si ob imenih izmišljajo 
razne vzdevke. Tudi njemu so jih dajali – Ton-
ček, Muc, si ga je dal sam: Tone: Tralalone. 
Otroci so skladali: Anka zaspanka, Peter ima 
hlače na veter ... Tone Pavček je šel še naprej. 
Ob teh vzdevkih si je začel izmišljati verze, 
cele kitice. Tako so nastale prve otroške pesmi. 
Te je pisal otrokom na hrbet. Otroke je tudi 
vprašal, ali jih sme objaviti, ko se mu je pri 
Pionirskem listu ponudila priložnost za to. 
Privolili so. Sam je zanje takoj dobil honorar. 
Kaj lepšega za nadebudnega fanta pesnika kot 
prepotrebni cvenk v žepu! Čeprav je šel za pi-
jačo s prijatelji!

Pozneje se je začelo zares. Tudi z otroško 
poezijo. In s prevajanjem. Veliko tega, kar ga 
je dvignilo tako visoko v slovenski ustvarjal-
nosti. Tudi zaradi njegovega sodelovanja pri 
zbirki Sto romanov (povabil ga je urednik An-
ton Ocvirk), pisanja esejev. Zanj kot umetnika 
je bilo silno pomembno, da je njegova beseda 
oziroma sam prišel med ljudi. K slednjemu ga 
je spodbujal predvsem pisatelj France Bevk. 
Da je treba učencem po šolah povedati kaj le-
pega, jih spodbujati k dobremu, jih prav vzga-
jati, ne pa tako, kot je bil sam deležen in se mu 
je zamerilo za vse življenje, saj je šola zanj 
postala »mučilnica«, namesto da bi mu bila 
»učilnica«. Zato je pesnik Pavček desetletja 
obiskoval slovenske šole, pripovedoval učen-
cem svoje pesmi, jih opogumljal. Predvsem k 
veselju do življenja, kajti črnine je že tako 
preveč v slovenski misli in duši. In pa slabega. 
Takšnega, kakršnega je okusil v povojnih letih, 
ko mu ni prizanesel udbovski zasliševalni stroj, 
saj je tudi njega hotel potegniti v svoje kolesje, 
pa se mu ni dal. Nazadnje je udbovcu, ko ga je 
ta spraševal, kaj ga je povleklo k frančiškanom 
(ali je homoseksualec ali …), pa mu ni vedel 
odgovoriti, saj ni poznal pravega pomena teh 
besed, zabrusil: »Kurba, kakšen idiot pa si!« 
Pa še tega ni niti dobro vedel, kaj so kurbe, 
kajti na Dolenjskem jih v njegovih otroških 
letih ni bilo, saj so ljudje živeli pošteno. Zato 
ga je tudi tako zabolelo, ko so ga nune v vzga-
jališču za mlade fante razglasile za »pokvarje-
nega«. Še danes ne ve dobro zakaj, saj tistih 
nekaj odrezavih besed ni merilo v to smer, so 

bile pač preveč odkritosrčno povedane. Takšne, 
kot so prihajale iz pesnikovih ust vse do danes, 
pa mu jih nihče ni zameril. Kdor zna razumeti 
pesnike! Tudi to, da ni mogoče ostati hladen ob 
lepi ženski, polni življenja! Se sam se pomladi 
ob njej, je dejal, čeprav so se mu že krepko 
pobelili lasje in brada. Kipeča ženska ga je spet 
razvnela, spravila v dobro voljo, smeh in ži-
vljenjsko radost. Kot misel na zemljo, občutek, 
da raste iz nje, je zajemal iz njene skrivnostno-
sti in plodnosti, saj mu je dajala prelepe sadove. 
Zlasti vinska trta, najlepša od rož, ko se zasve-
ti kot božanski eliksir v kozarcu, da ga nagneš, 
okusiš cvetico refoška, počasi použivaš in te, 
ko se ti razliva po ustih in žilah, vsega prevza-
me, je zapel hvalnico trti. Od tod njegove 
hvalnice zemlji, posebej še vinski trti, v besedi 
in grozdni kapljici.

Pesnik mora biti 
svoboden

 Nič kaj prijeten ni bil zanj tudi spomin na 
dni, ko so ga ob »slovenski pomladi« v svoje 
vrste vabile vse tedanje politične stranke. Od-
ločil se je, da ne bo šel v nobeno, kajti potem bi 
si ga vsaka hotela lastiti. Če bi si ga že kdo, 
potem bi si ga najprej lahko beseda, kateri je 
zapisal svoje življenje. In tej besedi je ostal 
zvest. Pogoj pa je bila notranja in zunanja 
svoboda. Zato je rekel »ne« strankam. S tem je 
naredil eno najboljših življenjskih odločitev, 
pravi. Ostal je prost, da je lahko ustvarjal. Za 
Mavrico je napisal posebno pesem z istim 
imenom in jo prinesel s seboj na pogovor.  

Nekdaj so mu bili posebej dragi večeri, ker 
je tedaj človek na višku moči, najbolj razpolo-
žen, zlasti še v dobri prijateljski družbi, po ka-
kšni dobri gledališki predstavi, ko je z družbo 
rad zavil v gostilno ali pa sam ustvarjal doma. 
Zadnja leta je imel rajši jutra. Zaradi sončnih 
vzhodov. Zaradi njih je zgodaj vstajal. Sonce 
je v njem prebujalo nove življenjske moči, mu 
dajalo voljo in veselje do življenja. To pa je 
bilo zanj najdragocenejše. Veselje do življenja 
je treba ohranjati ter k temu spodbujati druge. 
Potem si srečen!

Jože Pavlič

Prireditev ob prazniku

8. februarja ob 19. uri 

v Kulturnem domu v Komendi.
vabi 

Kulturno društvo Komenda

Tone Pavček
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Medobčinski in-
špektorat in redar-
stvo s sedežem v 
Trzinu, ki deluje 
na območju občin 
Trzin, Komenda, 
Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodi-
ce, že od junija 
2011 izvaja nadzor 
prometa s samo-
dejno merilno na-
pravo vgrajeno v 
vozilo. Glavni na-

men meritev hitrosti je povečati varnost udele-
žencev v prometu, saj manjše hitrosti pomenijo 
tudi manj nesreč z najhujšimi posledicami. Ta 
cilj se med drugim dosega tudi z izvajanjem 
nadzora hitrosti na mestih, kjer vozniki dose-
gajo visoke hitrosti, ki bistveno presegajo do-
voljene, na mestih, kjer kot posledica previso-
kih hitrosti prihaja do pogostih nesreč, v bližini 
šol, vrtcev in šolskih poti, kjer je ogroženost 
pešcev splošno večja ter na krajih, kjer se na 
podlagi pobud občanov zaznavajo višje hitrosti 
oziroma povečan hrup vozil. Omenjena mesta 
redarska služba določa skupaj s občinsko 
upravo ter sveti za preventivo in varnost v ce-
stnem prometu in sicer tako na podlagi dolgo-
letnih izkušenj policije in občine, kot občanov. 
Redarstva so pooblaščena za izvajanje meritev 
na vseh občinskih cestah v in izven naselja in 
vseh državnih cestah v naselju. Učinek meritev 

Občane želimo 
na kratko sezna-
niti z ukrepi in 
dolžnostmi v 
zvezi z opravlja-
njem zimske 
službe.

Izvajanje zim-
ske službe v občini 
Komenda določa 
Odlok o ureditvi 
zimske službe v 
občini Komenda 

(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
05/2000), ki je na voljo tudi na naši internetni 
strani: www.komenda.si  

Zimsko službo izvaja koncesionar TGM 
Roman Kosirnik s.p. (kontakt 041 650 073).

Zimska služba se opravlja na lokalnih javnih 
cestah, javnih poteh, površinah za pešce inter-
vencijskih poteh in drugi prometni infrastruk-
turi. Zimsko službo je dolžan opravljati izvaja-
lec – koncesionar in zavezanci, ki so po 
omenjenem odloku lastniki zemljišč, stano-
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prosto-
rov ali njihovi najemniki, v več stanovanj-
skih hišah pa upravniki, če je upravljanje 
hiše preneseno s pogodbo nanje.

Meritve hitrosti
je največji takrat, ko izvajamo nadzor hitrosti 
kontinuirano, zato naša redarska služba opra-
vlja meritve v povprečju 3-4 krat mesečno. Le 
tako se lahko doseže želeni vpliv na vedenje 
voznikov v prometu na danih mestih. 

Redarska služba, ki bo v letos opravljala 
nadzor prometa tudi v občini Komenda, upora-
blja najbolj sodoben merilnik hitrosti, ki vsak 
prekršek tudi slikovno evidentira. Nameščen je 
v osebno vozilo zadaj in omogoča meritve hi-
trosti v obe smeri vožnje. Merilnik odlikujejo 
zelo kakovostne barvne fotografi je ter visoka 
natančnost in zanesljivost delovanja. Kljub te-
mu se pri izrekanju kazni uporablja korekcijski 
faktor in sicer 5 km/h do 100 km/h in 7 km/h 
nad 100km/h, ki se od izmerjene hitrosti odbi-
je; zato kršitelj nikoli ni oškodovan. Obenem 
so vse posnete fotografi je opremljene s podatki 
izmerjene hitrosti, kraja in časa meritve in so 
zaščitene s posebnim ključem, ki onemogoča 
kakršnokoli predelavo podatkov ali poseg v 
posnetke. Pregledovanje in dostopanje do ta-
kšnih posnetkov je omogočeno zgolj poobla-
ščenim s posebno programsko opremo, s čimer 
je zagotovljena tako največja možna varnost 
posnetkov, kot preprečitev morebitnih zlorab. 

Poskusne meritve hitrosti smo v občini Ko-
menda izvedli že februarja lani. Izkazalo se je, 
da v 60-minutni meritvi kar 36 voznikov ni 
upoštevalo omejitve hitrosti. Na cesti, na kate-
ri je hitrost omejena na 50 km/h, je 14 voznikov 
prekoračilo hitrost 60 km/h, za kar je v veljav-
nem zakonu zagrožena kazen 250 evrov in 3 

kazenske točke, en voznik je prekoračil hitrost 
70 km/h, za kar zakon predpisuje kazen v viši-
ni kar 500 evrov ter 5 kazenskih točk. 

Z novo cestno zakonodajo, ki se je začela 
uporabljati julija lani, je za prekoračitev hitro-
sti od 10 do vključno 20 km/h zagrožena kazen 
300 evrov in 3 kazenske točke, za prekoračitev 
od 20 do vključno 30 km/h 500 evrov in 5 ka-
zenskih točk, za prekoračitev več kot 30 km/h 
1000 evrov in 9 kazenskih točk ter obenem 
prepoved vožnje motornega vozila, za preko-
račitev hitrosti nad 50 km/h pa poleg 1.200 
evrov kazni tudi 18 kazenskih točk. V obmo-
čjih za pešce, v območjih umirjenega prometa 
ali v območjih omejene hitrosti so predvidene 
kazni še veliko višje. 1000 evrov globe, 9 ka-
zenskih točk in prepoved vožnje motornega 
vozila se vozniku izreče že za prekoračite 
predpisane hitrosti za več kot 20 km/h, izrek 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 
pa bo posledica prekoračitve hitrosti za 30 
km/h.

Ker namen redarstva in občine nikakor ni 
izrekanje kazni, upamo, da bo čim več vozni-
kov v bodoče ravnalo skladno z omejitvami in 
s tem prispevalo k splošni varnosti na cestah in 
v občini. Sredstva, ki pa se bodo kljub temu 
zbrala z globami, izrečenimi za izmerjene pre-
koračitve hitrosti, bodo namenjena predvsem 
za urejanje cestne infrastrukture ter za dodatne 
preventivne ukrepe.

Irena Karčnik, Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo

Urejanje zimske službe v občini Komenda
Naloge koncesionarja kot izvajalca zimske 

službe so predvsem posipanje javnih prometnih 
površin s snovmi za preprečevanje poledice, 
pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega, 
čiščenje uličnih požiralnikov v času odjuge ter 
druge naloge, ki omogočajo v zimskem času 
promet na cestah.

Pri odstranjevanju snega mora izvajalec 
prednostno očisti občinske ceste, ki so poveza-
ne s prihodom učencev v šolo in zaposlenim v 
službo, zatem ostale pomembne občinske ce-
ste, tretja prioriteta pa so druge javne poti in 
javne površine.

Zavezanci so v času zimskih razmer dol-
žni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je 
to javna površina, funkcionalna površina 
ali skupna funkcionalna površina:

sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene   ●
sveče;
sproti posipati pločnike za pešce ob pole-  ●

dici;
skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani   ●

žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni 
ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so 
obrnjene na cesto;
odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov,   ●

parkirnih prostorov in drugih dohodov k 
objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, 

podnevi pa so ga dolžni odstranjevati 
sproti, ko zapade 10 cm snega;

odstraniti sneg in led s površin, ki so   ●
potrebne za intervencije in požarno var-
nost.

Zavezanci  so dolžni izpolnjevati svoje 
obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo ne-
posredno ob objektu, temveč so med objekti 
in pločniki funkcionalne površine objektov 
(zelenice, parkirišča, prehodi, ipd).

Med odstranjevanjem snega z javnih po-
vršin so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja 
vozila z javnih prometnih površin. Posebej 
velja opozoriti, da pri odstranjevanju snega 
s streh, funkcionalnih in drugih površin 
(dovoznih poti, dvorišč) ni dovoljeno odme-
tavati sneg na  javne prometne površine – 
ceste in pločnike ter s tem ovirati promet z 
vozili in hojo. 

Za podrobnejše informacije v zvezi z opra-
vljanjem zimske službe se občani lahko obrne-
jo na Režijski obrat Občine Komenda ali tele-
fon (01)72 47 404, morebitne težave, pripombe 
ter pohvale v zvezi z opravljanjem zimske 
službe pa lahko sporočijo tudi  izvajalcu zim-
ske službe na telefon 041 650 073.

Režijski obrat Občine Komenda

Irena Karčnik

Bernarda Pavlinič
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Skakalni komite Gora je priredil svojo prvo uradno tekmo 2. februarja 
1992 na stari Koželjevi letalnici sredi vasi. S tem dogodkom se je zače-
la nova doba, saj so skoki in tekme že bile, ampak so bile pod vodstvom 
Klemena Pibernika v 70. letih in v 90. letih pod okriljem tedanje mla-
dinske organizacije Komenda.

V 70. letih je po tedanji državi Jugoslaviji vladala prava evforija ob 
odprtju planiške velikanke in tudi naša vas se ni mogla izogniti temu 
zagonu veselja do smučarskih skokov. Na Koželjevem hribu so fantje 
postavili svojo skakalnico in  veselo tekmovali, komu bo uspel daljši 
skok. Veselje do skakanja na Gori je opazil Klemen Pibernik, trener in 
učitelj skokov, in fantom pomagal narediti še boljšo skakalnico. Popra-
viti je bilo treba zaletišče, odskočno mizo in seveda doskočišče, saj je 
bilo na starem posajeno sadno drevje in so morali tekmovalci večkrat 
narediti kakšen oster zavoj ob doskoku. S krampi, lopatami, sekirami in 
drugim orodjem so Gorjani skupaj s fanti iz okoliških vasi združili moči, 
dogradili skakalnico in naredili pravo skakalno lepotico, ki je hitro po-
stala znana daleč naokrog. Tekmovalci so pred tekmo imeli skoke za 
trening in skakalo se je s pravimi skakalnimi smučmi. Proti dolini so se 
po zaletišču spuščala tudi pogumna dekleta, ki jih ni bilo malo. Na 
koncu sedemdesetih let so opravili tudi nekaj tekem, ki so bile zelo 
obiskane, tekmovalci pa so prišli iz cele Slovenije.

Vsaka skakalnica ima svoje specifi čne točke in tudi Koželjeva ska-
kalnica pri tem ni bila izjema. Najbolj znan je bil graben ob vznožju 
doskočišča in mnogi so bili njegove žrtve. Zelo znan je padec Franceta 
Strehovca, ko je pri zelo dolgem in celo rekordnem skoku izgubil rav-
notežje in se z vso hitrostjo zaril v blato in izgubil zavest. Še preden je 
prišel k zavesti, mu je mama odnesla smuči in jih hotela pokuriti v krušni 
peči. Brez posredovanja fantov bi jih zagotovo. Bilo je seveda še mnogo 
drugih zgodb, ki jih vedo starejši Gorjani; pa tudi mladi vedo kaj pove-
dati o tedanjih časih.

Prišla je samostojnost Slovenije in po koncu vojne je porodila ideja o 
oživitvi skokov na Gori. Glavni pobudniki, Jani Slapnik, Robert Slapnik 

Skakalni komite Gora ima dvajset let
in Matjaž Štebe, so z idejo »okužili« Gorjane. Na prvem srečanju so se 
odločno dogovorili, da bodo delovali po vzoru planiškega komiteja in 
so postali Gorjanski skakalni komite. 

Prva tekma je bila 2. februarja 1992 in potrebnih je bilo veliko priprav, 
da so fantje in dekleta speljali prireditev na visoki ravni. Kot se spodobi, 
je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo, ob skakalnici je bila posta-
vljena črna kuhinja »Okrepčevalnica pri Kancu«, kjer je dišalo po srni-
nem golažu in kuhanem vinu. Seveda mora imeti tekma tudi napovedo-
valca; in Jani Slapnik je bil najbolj primeren za to; napovedoval je tudi 
na mnogih tekmah kasneje. Pred prireditvijo je bilo treba skakalnico 
seveda pripraviti, saj to niso bili vaški treningi, ampak prava prireditev. 
Da bi bila prireditev še zanimivejša, se je vsak meter pomnožil z 10 in 
skakalnica je tako postala letalnica in to celo ena največjih na svetu.  Po 
zaslugi Matjaža Štebeta je ostala prva zmaga v domači vasi. Reklamni 
napisi sponzorjev in donatorjev so bili obešeni na kozolcu in še na bli-
žnjem grmovju. 

Leta 1993 je bila na vrsti druga tekma, ki je bila zaradi slabe zime 
dolgo vprašljiva. Člani Gorjanskega skakalnega komiteja so našli ideal-
no rešitev in najeli snežni top pri Franciju Stroju v Dvorski vasi. Nizke 
temperature so omogočale izdelavo umetnega snega, kar so si ogledova-
li (in pokušali) iz cele komendske občine. Pri prireditvi so imeli že izku-
šnje in so tekmo izpeljali brez večjih problemov. Seveda je blestel napo-
vedovalec Jani Slapnik in že smo imeli prve vzdevke za tekmovalce, ki 
so se jih držali še veliko let ali pa jih poznamo še sedaj; na primer: Janez 
Zmazek, Ari Peka Pek, Siva Čelada… Prijavljenih je bilo 78 tekmoval-
cev, tekma je imela poizkusno serijo in tri serije, na koncu pa sta veljala 
dva najboljša skoka. Matjaž Štebe je obdržal formo iz preteklega leta in 
zmaga je ponovno ostala na Gori.

Naslednjo leto je bila prva tekma na novi lokaciji. Pomagal je Peter 
Peterlin, po domače Orlov Peter, saj je dal v najem gozd in travnik, da 
se je lahko nova skakalnica zgradila; na Koželjevi skakalnici je namreč 
zrasla hiša. 

Zagnani fantje so v dveh mesecih pripravili skakalnico za prireditev, 
čeprav je bilo prej tam vse zaraščeno. Lokacijo sta našla Robert Slapnik 
in Matjaž Štebe. Skakalnica je bila večja od stare Koželjeve in je bilo 
moč skakati dlje in varneje. Tudi leta 1994 zima ni bila ravno bogata s 
snegom. Zato so morali fantje spet narediti umetni sneg. Tekma je bila 
20. februarja in je imela preko 120 tekmovalcev. Blagoslovil jo je tudi 
tedanji komendski župnik in kamniški dekan Nikolaj Pavlič. Zmaga je 
spet ostala na Gori, saj je zmagal Robert Slapnik. Daljavo dneva in nov 
rekord je skočil Bojan Globočnik, ki je doskočil pri 190 metrih. 

Leta 1995 tekme ni bilo. So pa zato člani Gorjanskega skakalnega 
komiteja naredili naslednje leto nadomestno tekmo za leto 95. Med tem 
so kupili svoj snežni top, saj so bile zime izredno slabe in se ni dalo 
zanašati na naravni sneg. Na tekmi 7. 1. 1996, ki je bila za pokal Gora 
95, smo videli prvo dvestotico in celo 210 m zmagovalca Francija Ro-
glja.

Takrat je bila tudi prva ekipna (tričlanska) nočna tekma. Zmagala je 
nadaljevanje na naslednji strani
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ZANIMIVOSTI
domača ekipa Hram Gorjan (Robert Koželj, Robert Slapnik in Matjaž 
Štebe).

Na tekmi za pokal Gora 96 je zmagal kasnejši serijski zmagovalec 
Andrej Marin. 

Na kasnejših tekmah pa so prireditelji, člani Gorjanskega skakalnega 
komiteja, vedno pripravili kakšno presenečenje za gledalce; od kuren-
tov, padalcev, zmajarjev, mažoretk, ognjemet, maškare, nastopali so tudi 
ansambli: Gamsi, Srečko Vrtnik…, vedno je bilo zabavno.

Do leta 1999 so bile dnevne posamične tekme in nočne ekipne tekme. 
Velik pokal za trikratnega zaporednega zmagovalca je osvojil Andrej 
Marin iz Komende, kar je v naslednjih letih uspelo samo še Dinu Kle-
menčiču, ki je zmagoval v letih 2000–2003. 

Komite je v tem času priredil tudi več smučarskih tekem, saj je bilo 

Poleg trgatve tudi koline še vedno veljajo za pomembnejši praznik.
Če velja do so koline v Sloveniji kot običaj posebnost, potem velja 

tudi: koliko krajev, toliko običajev.
Ljudske šege, vere in navade so nekoč spremljale pretežno kmete, 

podeželjske obrtnike in delavce. Razveseljevale so jih, blažile so jim 
vsakdanje težko delo in borbo za trd vsakdanji kruh. To težko delo ni 
bilo samo težko delo, pomenilo je tudi praznik družine, največkrat pra-
znik cele vasi. Le malo te kulturne dediščine, prič nekdanjega družabne-
ga in kulturnega življenja, se je ohranilo do današnjih dni. 

V Turističnem društvu Komenda se trudimo iztrgati pozabi, kar se še 
da.

Koline spadajo med bolj krvave, pa vendarle prijetne običaje celotne-
ga slovenskega naroda. Najbolj primeren čas za koline je, ko se pozno 
jeseni znižajo temperature in se konča delo na polju. Začne se zima, saj 
takrat nastopi mraz in tako lahko meso ostane zunaj dlje časa sveže. Kar 
predstavljajmo si, koliko bi imele poleti muhe »dela« z našim pujsom. 
Včasih je bil tudi pravi čas, tudi ko je zmanjkalo krme za prašiča. Pred-
božični časi so bili pa najprimernejši, saj je imela družina za največji 
praznik dosti svežega mesa.

Prašič, oziroma svinja ni le domača žival s posebnim mestom v go-
spodarstvu, ampak prastari človeški in kulturni simbol. V večini prime-
rov svinja simbolizira na eni strani plodnost in razcvet, na drugi pa po-
žrešnost, jezo in nečimrnost. Svinja predstavlja najhvaležnejši objekt, 
ob katerem se sproščajo najrazličnejše perverzne šale in vedenja. Vse 
druge živali so dobile tudi ljubkovalna imena, le svinje so zato prikraj-
šane.

Ima pa prašič posebno mesto med živalmi, ki jih redi kmet. Pujs je bil 
pri gospodinji vedno deležen posebne pozornosti, saj je bil kar del dru-
žine. Do nedavnega ni bila v navadi beseda zakol, temveč so dejali, da 
bo moral umreti. Na Štajerskem še sedaj poznajo besedo kožuhanje. 
Tudi dan ali dva pred smrtjo so ga krmili z boljšo hrano. Vemo pa, da je 
to izredno intiligentna in skromna žival, kar mu damo hlastno pohrusta, 
in ni mu mar, če ima posteljo čisto in mehko postlano. Rad pa se okopa 

Koline – domači praznik
v toplem blatu. Mogoče je prav zato prašiček simbol varčnosti. V 
vseh možnih oblikah in materialih imamo šparovček – pujska kate-
rega radi postavljamo v hiši na vidni polici. Z njim otroke učimo 
varčnosti. 

Koline so torej bile za kmečko družino najlepši praznik. Najtežje so 
nanje čakali otroci, saj so se na dan kolin do sitega najedli mesa. Meso 
so jedli le ob večjih praznikih in ob težkih kmečkih opravilih. Včasih ni 
bilo mogoče narediti take zaloge mesa kot danes. Zamrzovalnikov še 
niso poznali. Mi pa lahko skozi vse leto kupimo sveže meso na vsakem 
koraku. Koline imajo danes le etnološki in kulinarični poudarek, kamor 
so povabljeni sosedje in sorodniki.

Gospodinja je prašiča pridno redila, in se potem hvalila, kako debela 
je bila slanina. Danes vemo, da so posebne vrste prašičev, ki naj bi bili 
čim manj zamaščeni, ampak bolj mesnati. Po izkušnjah naših prednikov 
naj bi bil prašič star vsaj 12 mesecev, ker to zagotavlja starostno zrelost 
in kakovost mesa. Meso težje živali je boljše, še posebno po dimljenju.

Gospodar pa je že mesec pred kolinami naprosil mesarja in pomagače. 
V gozdu je nabral smolo in narezal špile, te je skrbno obelil in dal sušiti. 
Gospodinja je nekaj dni pred kolinami imela posebno opravilo: svinjo je 
vsak dan vodila od svinjaka do hiše tako, da je pred njo posipavala ko-
ruzo. Nekoč je bila navada da so svinjo zaklali na dvorišču, razkosali pa 
v hiši. Dan pred kolinami je gospodinja spekla dovolj  kruha, potico, 
skuhala ajdovo in proseno kašo za klobase kašnice ali kožnice. Nalupiti 
je morala veliko čebule.

Domači so na dan kolin vstali zelo zgodaj. Potrebno je bilo zakuriti 
pod kotlom, da je bil krop pravi čas nared. Če ni bilo pri hiši kotla, se je 
voda grela v krušni peči, kar je bilo še bolj zamudno. Vsi pripomočki so 
morali biti tudi pripravljeni; stojalo, lesene posode, škaf za kri (v kate-
rega so dali malo »Štefanove soli«, kar je pomenilo, da bo prašič nasle-
dnje leto vsaj tako velik kot letošnji) banja, kolofonija, čeber za meso, 
prti, krpe, noži, sklede, ploh, verige in kavelj za obešanje prašiča in 
poseben nož zabodnjak. Zgodaj zjutraj  so se zbrali še vaški pomagači 
in mesar. Gospodar jim je postregel s šilcem kačje sline, gospodinja pa 
s čajem. Že zjutraj pred kolinami so zapeli in pili. Včasih jih je gospodi-
nja težko spravila iz hiše k delu. Otroci so morali držati prašiča za rep, 
saj bi jo sicer lahko po starem verovanju popihal. Če je svinja ušla, je 
bilo veliko svinskega kruljenja, med ljudmi pa vpitja in smeha. Po tra-
diciji je moral svinjo zaklati hišni gospodar, in čim preje naučiti tega 
tudi svojega naslednika. Tako se je tradicija obdržala.

 Ko so svinjo zaklali, je gospodinja ulovila v skledo kri. Rabili so jo 
za krvavice in godljo. Pri prvi malici se je postregla pečena kri, z veliko 
česna in svežim kruhom. Za tem se pripravijo še pražena jetrca z veliko 
čebule. Stari so dobro vedeli, kaj so najboljši naravni antibiotiki; česen 
in čebula!

Za delo so morali poprijeti vsi člani družine. Po zakolu so prašiča 
razkosali. Vsak kos mesa je bil namenjen za določen dan oziroma pra-
znik v letu. Šunka za veliko noč, pa želodec in mehur, za pusta pa spo-
dnja čeljust. Meso so pripravili za sušenje tako, da so ga par dni poma-
kali v salamurju in obračali.

kar nekaj članov aktivnih rekreativnih smučarjev. Tako je nastala sedaj 
že kar tradicionalna občinska tekma v veleslalomu, ki je bila največkrat 
na Ledinah; bila pa je tudi že v Osovju v Mojstrani…

Leta 2007 je bila spet prelomnica v Gorjanskem skakalnem komiteju. 
Starejši člani so »predali« vodenje mlajšim. Ustanovljeno je bilo dru-
štvo, ki se imenuje Društvo skakalni komite Gora. Izpeljali so tudi tri 
tekme, ki so bile uspešno izvedene in po dolgih letih je leta 2008 zmagal 
spet Gorjan - Jure Pogačar-Pogi. Kasnejša zmagovalca sta bila še Aleš 
Uršič in Rok Klopčič. 

Vsi zmagovalci skokov na Gori: 
Matjaž Štebe, Robert Slapnik, Franci Rogelj, Andrej Marin, Dino 

Klemenčič, Domen Sitar, Matjaž Podbevšek, Jure Pogačar, Aleš Uršič 
in Rok Klopčič.

Turistično društvo je že tretjič pripravilo prikaz kolin; tokrat je oktrog 20 
članov poskrbelo za obuditev običaja pri Lovskem domu na Križu.
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Vaja, vendar kot zares
Akcijska ekipa, kakor bi lahko poimenovali gasilce iz PGD Moste, je v 
soboto, 14. januarja, popoldne bila na vaji na Glavarjevi 62, nasproti 
šole oziroma vrtca. Napovedano rušitev objekta so namreč gasilci iz 
Most  »izkoristili« za praktično vajo, kakršne pri nas niso poznane. Gre 
za to, da gasilci sami preverijo svoje znanje in sposobnosti na podlagi  
verodostojnih razmer; ko se resnično vse tako dogaja, kot v  pravem, 
realnem požaru oziroma nesreči. »Seveda pa naša prva naloga ni zgolj 
gašenje, pač pa v takih primerih tudi preiskovanje prostorov v primeru, 
da se komu od stanovalcev ni uspelo umakniti iz gorečega objekta,« so 
povedali.

Kako je bilo, pa v prihodnji številki Aplence.
A. Žalar 

ZahvalaI
Pred kratkim je bila naša družina v razmahu enega tedna postavljena 
pred dve hudi preizkušnji, kateri bi se lahko končali zelo tragično. 
Da nam je pomagal nekdo od zgoraj, si lahko samo mislimo. Vemo 
pa, kdo nam je pomagal od spodaj. To so naši vrli gasilci, katerim bi 
se ob tej priložnosti rada iskreno zahvalila. Za neverjetno hiter odziv, 
prijaznost, vzpodbudne besede in nenazadnje priložnost, da se zares 
zavemo, kako pomembna je vaša vloga v naših življenjih. 

Fantje, vsem in vsakemu posebej, še enkrat HVALA!
Želiva vam vse lepo v krogu ljudi, ki so vam ljubi in čim manj 

dela na terenu. SREČNO!
Mojca in Peter ŠRAJ

Posebno opravilo je bilo priprava klobas. Vsaka Slovenska pokrajina 
ima svoje posebnosti. Vsem pa je enotno, da se mora čreva temeljito 
oprati v mrzli vodi z veliko grobo narezane čebule. Najbolje v bližnjem 
potoku. Delo v ledenomrzli tekoči vodi pa ni bilo prav nič prijazno. Če 
to delo ni bilo res temeljito opravljeno, je bila odgovorna gospodinja. 
Na Dolenjskem se da v maso za krvavice očiščeno svinjsko glavo, ku-
hano z jušno zelenjavo, pljuča, srce, okrvavelo meso in kožo. Klobase 
so res dobre, ko gospodinja meso pravilno obari. Meso se loči od kosti, 
grobo nareže, doda stopljeno črevjo mast, posebej kuhan riž, ješprenj in 
kašo. V skupni skledi dobro premešamo s krvjo, praženo čebulo in za-
čimbami. Nobene ne sme manjkati in nič ne sme biti preveč! Krvavice 
le še obarimo v malo slanem kropu. Dobro je, če katera med kuho poči, 
tako dobimo dobro godlo.

Mesene klobase pripravi mesar. Sveže so za kuho, dimljene pa nas 
razveselijo še čez dolgo zimo. Prvo je gospodinja skuhala za pokušino.

V tem času je skuhala tudi kašnate klobase in jih dala hladit; in že je 
morala začeti s pripravo večerje. Pri delu so gospodinji pomagale hčere, 
kaka soseda ali sorodnica.

Koline se končajo s pogostitvijo, z večerjo. Nanjo naj bi bili povablje-
ni vsi pomagači, sosedje in sorodniki. Če niso povabili, tudi sami niso 
imeli kam iti.

Najprej so jedli kislo juho (štajerska)/ ali sladko juho z domačimi re-
zanci. K večerji so spadala še pečena rebra, pečenka v mreži, krompir v 
oblicah in kislo zelje ali repa. Da bi se jed v želodcu hitro polegla, so 
zraven še malo zaplesali in zapeli. Žeje pa tudi niso smeli trpeti. Pripo-
vedovalo se je veliko šal, še posebno, če je imel prašič zjutraj svoj ples 
po dvorišču. Sledila je rihta pečene krvavice, pečenice in pečeno meso, 
manjkati ni smel hren. V Prekmurju pa ne sme manjkati bujta repa. Za 
mizo so sedeli lahko tudi otroci. Pilo, pelo, plesalo  in jedlo se je do jutra, 
saj je bil povabljen tudi vaški muzikant. Tisti, ki pa niso bili povabljeni 
in so bili lačni, pa so zvečer prišli v maškare. Povprašali so, če je tudi za 
njih ostala kakšna kost. Povedali so kakšno šalo, zaplesali in se še oni 
najedli do sitega.

Proti jutru so odhajali domov s popotnico gospodinje. Mesar pa je 
dobil velik kos mesa in klobase. Pri marsikateri hiši so pojedli na ta 
veseli dan celega prašiča. Da je le za Pusta ostala kaka suha kost za ričet 
in zabela za kuho do pomladi.

Pa recite, da koline niso domač praznik. Ob pisanju sem cedila sline.
Katja Tabernik 

Prikaz so si ogledali tudi šolarji, pokušina kolin pa je bila naslednji dan.

Čeprav Lovski dom nima kmečke peči, so le-to za peko kruha pripelja-
li kar iz Trzina.
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Društvo Ekologi brez meja je napovedalo projekt Očistimo Slovenijo 
2012, ki se tokrat povezuje v pobudo Očistimo svet 2012 in predstavlja 
največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini človeštva. Projekt 
Očistimo svet 2012  bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij držav, 
ki se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. V okviru projekta 
poteka do sedaj najobsežnejše kartiranje divjih odlagališč, ki bo omogoči-
lo prvi enoten in tudi največji digitalni register le-teh na svetovni ravni. 
Čistilna akcija bo v Sloveniji potekala v soboto, 24. marca 2012, 

vanjo pa želijo organizatorji projekta povezati 250.000 prostovoljcev, ki 
bodo čistili odpadke na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol 
in vrtcev ter sprehajalnih poteh. Organizatorji pričakujejo, da bodo 
prostovoljci na dan akcije na vsakega prebivalca Slovenije zbrali pribli-
žno eno 120-litrsko vrečo odpadkov. K sodelovanju v projektu so va-
bljeni vsi prebivalci Slovenije še pred dnevom čiščenja, saj je ekipa v 
sodelovanju s partnerji pripravila širok nabor ozaveščevalnih, zabavnih, 
interaktivnih, informativnih in tudi nagradnih aktivnosti.

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je zasnovan dvotirno. Prvi del pro-
jekta predstavlja čiščenje divjih odlagališč, drugi del projekta pa se 
osredotoča na čiščenje ulic, cest, okolic šol in vrtcev, stanovanjskih 
okolišev in sprehajalnih poti ter na čiščenje pohodniških poti; te bodo 
prav tako očiščene v okviru čistilne akcije 24. marca letos. Celoten 
projekt je prostovoljski in bo po mnenju organizatorjev vplival tudi na 
krepitev prostovoljstva pri nas ter kohezijo med organizacijami, ki delu-
jejo na tem področju. 

A. Žalar

Turistično društvo (TD) Komenda je lani pripravilo drugo razstavo jaslic 
v prostorih Lončarjevega muzeja na Podborštu. Odprtje razstave je bilo 
17. decembra zvečer, v kulturno-umetniškem programu, ki ga je pripra-
vil in vodil član UO TD Komenda Jožef Pavlič, je z dvema sklopoma 
božičnih pesmi sodeloval Mladinski pevski zbor OŠ Komenda-Moste z 
zborovodkinjo prof. Alenko Drčar, citrarka Špela Štular iz Cerkelj na 
Gorenjskem, učenec petega razreda OŠ Komenda-Moste Matej Kovač 
in učenka devetega razreda z iste šole Karin Blatnik sta povedala, kako 
doživljata božič, Sašo Gantar s Križa, član TD Komenda, je recitiral 
najstarejšo slovensko božično pesem Eno je Dete rojeno, pesem pesnika 
Josipa Murna Prišel čas je krog božiča in Pavličevo pesem Moje jaslice, 
predsednik TD Komenda Vid Koritnik se je v svojem nagovoru med 
drugim zahvalil lastniku muzeja Janezu Lončarju, da je to društvo lahko 
pripravilo razstavo v prostorih muzeja, odprl jo je lastnikov sin Jani 
Lončar.  

Letos je bila razstava na dveh krajih: na Jurčkovem podu Lončarjeve-
ga muzeja je svoje jaslice razstavila domača umetnica, aranžerka in 
oblikovalka Sabina Kremžar z Gmajnice, makete iz lesa pa študent 
gozdarstva Blaž Križnar iz Doba, ki je za svoje izdelke dobil že vrsto 
najvišjih slovenskih nagrad. V dnevni sobi Lončarjevega muzeja je prvič 
razstavil svoje jaslice in upodobitev svete družine v lesu jasličar Andrej 
Gašperlin iz Most, ki smo ga v Aplenci že obširneje predstavili. 

Odprtja razstave jaslic si je ogledalo zelo veliko ljudi. Pri pripravi in 
postavitvi razstave jaslic je zelo zavzeto sodelovalo veliko članov TD 
Komenda, članice pa so obiskovalcem postregle s pecivom, toplim ča-
jem in kuhanim vinom. 

J. P. 

Očistimo Slovenijo Razstava jaslic v 
Lončarjevem muzeju

Februar 

info: 031 775 700, info@domkulture.org,
www.domkulture.org

Zanicnisko odmasevanje
kulturni obred - Andrej Rozman-Roza
torek, 7. februarja 2012, ob 20.00

Instant sov
improvizacijska komedija - KUD France Preseren

sreda, 8. februarja 2012, ob 21.00

Nezka se mozi
komedija - SNG Drama Ljubljana

cetrtek, 16. februarja 2012, ob 19.30

v Domu kulture Kamnik
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Jubilejna blagoslovitev
Dandanes so domala vse bolj redki kraji na Gorenjskem in po Slove-
niji, ko se 26. decembra, na Štefanovo, ne zberejo lastniki s konji na 
blagoslovitvah. Takrat, pred dvajsetimi leti, pa je bil Križ pri Komen-
di še eden redkih krajev na Gorenjskem, kjer so imeli  takšno blago-
slovitev. Pobudnik prve blagoslovitve 1991. leta na Štefanovo na 
Križu je bil Ivan Hlade s Križa, poznan tudi kot  starosta gasilcev na 
Križu. Vsa leta od takrat je organizator blagoslovitve konj,  ki v 
sprevodu od začetka vasi (pri Megi) krenejo proti središču pri cerkvi. 
Tudi letos je bilo tako, v sprevodu pa je bilo 43 konj. Tradicijo pa med 
drugim vsa leta utrjujejo tudi člani Konjeniškega kluba Komenda. 

A. Ž.

Letošnji novoletni koncert je Ustanova skupaj s Kulturnim društvom 
Komenda in z Občino Komenda pripravila z Otom Pestnerjem v petek, 
20. januarja.

Po tem, ko sta sicer ne najbolj polno dvorano nagovorila dr. Angelca 
Žerovnik, predsednica odbora za dodeljevanje štipendij, in predsednik 
odbora za dodeljevanje socialne pomoči Jože Pavlič, se je za dobrodelno 
delo v Ustanovi Petra P. Glavarja vsem sodelujočim zahvalila predse-
dnica Ustanove dr. Marta Ciraj. 

Njeno ugotovitev o dobrodelnosti sta nedvoumno potrdili in še bolj 
spodbudili  ugotovitvi, da so štipendisti Ustanove, ki jih je od leta 2000 
naprej 26, šolanje pa jih je končalo 14, naredili prek šest tisoč (6000) 
prostovoljnih delovnih ur, ostali člani pa tudi prek 3500 prostovoljnih 
ur. Prostovoljnost je vsekakor tista 
vrednota Ustanove, ki jo je Peter 
P. Glavar položil v zibel imena že 
z oporoko leta 1784. Takrat je tudi 
zapisal željo o medgeneracijskem 
delu, sodelovanju in pomoči reve-
žem. Danes to delo nadaljujejo tudi 
štipendisti in prek medijske  po-
zornosti spodbude k zavesti prak-
tično tudi tako, da štipendisti po-
magajo učencem, Ustanova pa 
socialno ogroženim in nadarjenim 
šolajočim s štipendijami.

Novoletni koncert z Otom Pestnerjem
Že več kot desetletje Ustanova Petra P. Glavarja po novem letu  razveseljuje obiskovalce dvorane 
Kulturnega doma v Komendi z novoletnim koncertom.

Dobitniki priznanj za DOBROTNIK/
DOBROTNICA za leto 2011
Družba Prind d.o.o; Družba Tina d.o.o. Nasovče; Družba Daofa 
d.o.o.; Družba Petrol d.d.;  Družba LEK d.d.; Boštjan Poglajen 
Utrdba d.o.o.; Marta Ciraj Gmajnica. Priznanje za darovana sredstva 
Ustanovi za opravljanje dejavnosti v času njenega delovanja do leta 
2011. 

Matija Remše priznanje za izvajanje Šole za vrednote in življenje; 
ZSKSS KOMENDA 1 (Zveza slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov Komenda 1, Tamara Lah Suhadole) za darovana sredstva 
Ustanovi, pridobljena z nošenjem  Betlehemske lučke po vaseh in 
domovih in s tem za pomoč uresničevati idejo Petra P. Glavarja, ki jo 
Ustanova izvaja od leta 2001. Priznanje so prejeli tudi Oto Pestner in 
prejemnici potnih listin Mateja Jurkovič z Brega ter Špela Dobnikar 
iz Komende.

Zahvala predsednice dr. Marte Ciraj je bila zato ponovna spodbuda 
razmišljanju, da v času materialne negotovosti in težav posameznikov, 
družin,… ne smemo dopustiti, da bi osamljenost postajala vse večja 
duhovna in materialna revščina. Hvala Marta.

Njeno misel in pot Ustanove v njenem delovanju pa je v nadaljevanju 
z glasbenim nastopom za dušo nadaljeval in tudi sklenil pred podelitvijo 
zahval, Oto Pestner. Navdušil, očaral je dvorano; tudi z novico, ki je 
marsikdo v dvorani ni poznal, da je bil njegov, že pokojni oče, rojen 
1930. leta v Mostah pri Komendi. Z besedami: »Hvala, ker ste bili z 
mano, hvala ker sem bil lahko z vami,« je sklenil lep koncert in začetek 
v novo leto. 

Andrej Žalar 
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Želja vsakega kluba in ekipe je, da v tekmovanjih doseže čim boljše re-
zultate. Mladinci Košarkarskega kluba Komenda so s svojimi igrami 
dokazali, da sodijo med najboljše mladinske klube v državi. Tako že ne-
kaj let zapored tekmujejo v najmočnejši 1. ligi KZS. Tu tekmujejo klubi 
iz največjih slovenskih mest in občin. Med temi klubi pa igralci občine, 
ki premore dobrih 5.000 prebivalcev. Že tu smo absolutni prvaki.

Večina teh klubov ima člansko ekipo v najmočnejši ligi TELEMACH, 
nekateri igrajo v ligi ABA ali celo Evro ligi. Zato je tudi podmladek 
zavezan k pogostim treningom; tudi 2- do 3-krat dnevno. Nekatere ekipe 
svoje igralce »nagradijo s štipendijo«, z brezplačnim najemom stanova-
nja itd. In kako je v Komendi? Igralci trenirajo vsak dan, ob sobotah 
igrajo članske, v nedeljah pa mladinske tekme. In plačilo?  Je! Le da je 
razlika v tem, da morajo igralci plačati klubu za igranje in treniranje.

V letošnji sezoni je selekcija zaradi starostnih omejitev ostala brez 
nekaj dobrih igralcev. Kljub temu so cilji visoki. Uvrstitev med 4 v 
skupini v prvem delu tekmovanja in v nadaljevanju boj za državnega 
prvaka. Je to utopija ali realna možnost? 

V uvodni tekmi je Komenda visoko premagala ekipo Parkljev iz Lju-
bljane, že v naslednji tekmi pa s še višjo razliko izgubila z Geoplin Slo-
vanom. V nadaljevanju se je izkazalo, da lahko premagamo vsako ekipo. 
Sledile so zmage, pa poraz z večnim tekmecem LTH CAST MERCATOR 
iz Škofje Loke. Nato smo v ljubljanskih Stožicah premagali Olimpijo. 
Tudi povratno tekmo z vodilnim Slovanom bi z malo sreče lahko zmaga-
li, saj smo vodili pretežni del tekme, a na koncu popustili. Naša uvrstitev 
se je gibala od 2. do 5. mesta. Z vsemi ekipami, razen s Slovanom, imamo 
pozitivno koš razliko, z vsakim pa zmago in poraz.

TEKMA ZA UVRSTITEV MED PRVE ŠTIRI V SKUPINI 
Tri kroge pred koncem prvega dela tekmovanja je bilo jasno, da bo 

zmagovalec skupine ekipa Slovana, drugo mesto je oddano za Parklje, 
za preostali dve mesti, ki še vodita v fi nale, pa se bodo borile ekipe 
Komende, Škofje Loke in Olimpije. In prav s temi se mora Komenda še 
pomeriti. Najprej z neposrednim tekmecem, ekipo Škofje Loke, s katero 
smo prvo tekmo izgubili. 

V drugi polovici decembra, praviloma zaradi praznikov in revijalnih 
tekem »All stars«, ni mladinskih tekem. Zato so ta čas igralci zavzeto 
trenirali, udeležili so se tudi mednarodnega turnirja v Poreču.

V nedeljo, 8.1.2012, je napočil čas odločitve. Žal je domača ekipa dva 
dneva pred tekmo zaradi zdravstvenih težav ostala brez najboljšega 
strelca. Šok za trenerja in soigralce. Komenda je pričela tekmo odločno, 
že v 1. četrtini vodila za največ 6 točk in jo na koncu dobila za 4. V tem 
delu je blestel Nejc Urankar, ki je s hitrimi protinapadi sam dosegel 10 
od 21 točk. V nadaljevanju je Komenda »pobegnila« za 13, polčas pa 
končala s +7. Do rahle krize je prišlo pred koncem 3. četrtine, ko so 
gostje povedli za 3 točke, kar pa je bilo tudi edino vodstvo na tekmi. V 
naslednjih dveh minutah so domačini dosegli 8 zaporednih košev, izka-
zal pa se je David Gabrovšek, ki je poleg zadetih košev odlično igral 
proti najboljšemu gostujočemu igralcu. Zmaga s 5. koši se nam je že 
nasmihala, dve sekundi pred koncem pa smo zadeli še trojko. Tako smo 
poleg zmage pridobili tudi v medsebojnem rezultatu: poraz za 7 in 
zmaga za 8 točk. Vse to pride na koncu še kako prav. In še strelci za 

NOVICE IZ KOŠARKARSKEGA KLUBA KOMENDA

Mladinci na pragu najboljše uvrstitve
Komendo: Urankar 19, Hren 5, Klobčar 5, Avdić 8, Pesek Omerzel 10, 
Gabrovšek 17, Kovač 8, Benedičič Pirih 5, Lah 8. Z zmago se je Ko-
menda zavihtela na 2. mesto na lestvici. Za popoln uspeh in najboljšo 
dosedanjo uvrstitev pa bo potrebno premagati še eno ekipo. 

POREČ 2011
Košarkarski klub Komenda se je, tako kot že nekaj let zapored, konec 

decembra 2011 udeležil mednarodnega božičnega turnirja v Poreču. Tja 
je odpotoval z mladinsko ekipo, ki se ji je pridružilo nekaj mlajših 
igralcev iz kadetske oz. pionirske selekcije.  

Mladinci Komende so bili trikratni zaporedni zmagovalci turnirja, 
zato je bilo pričakovati, da se bodo nasprotniki dobro pripravili nanje.

Prvi dan se je ekipa Komende pomerila z italijansko ekipo, ki jo je na 
lanskem turnirju gladko premagala, le-ta pa je nato osvojila drugo me-
sto. Letos sta bila sreča in znanje na strani nasprotnikov, ki so si zmago 
priigrali v zadnji četrtini tekme.

V drugem in tretjem tekmovalnem dnevu so se Komendčani zbrali in 
zabeležili pomembne zmage proti ekipam Italije, Francije in Hrvaške. 
Vmes so igralci opravili še nekaj treningov, moči pa nabirali tudi s pla-
vanjem v hotelskem bazenu.

PO TREH TURNIRSKIH ZMAGAH BRON
Odločilen je bil zadnji dan, ko se je ekipa Komende pomerila s še 

neporaženo ekipo Ghia Staff. Če bi zmagali za 8 točk, bi bila Komenda 
zmagovalec turnirja, saj bi imele ekipe Komende, Pazina in Ronkaglie 
enako število točk, odločala pa bi koš razlika.

Komendčani so imeli možnost za zmago, ki pa ne bi prinesla prvega 
mesta na turnirju. Zato so se odločili za igranje podaljška, v katerem pa 
se ni izšlo po njihovih načrtih in so nato izgubili tekmo za 3 točke ter na 
koncu osvojili tretje mesto.

V Aplenci tudi v letu 2012 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
Januar 2012

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

NA PREŽI

OSAT Januar 2012

ČEBELA – Pevkam in pevcem MePZ DU Komenda – dobitnicam 
in dobitnikom 33 Gallusovih značk in zborovodji Ignacu Gorjancu 
ob 10-letnici delovanja in uspehov MePZ DU Komenda.

ČEBELA za Januar 2012 

OSAT – za ograjo pri 
krožnem križišču (na 
sliki), ki po vseh pra-
vilih ne sodi v tako 
imenovano cestno 
telo (cestišče in k ce-
stišču pripadajoče 
zemljišče). 
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ZANIMIVOSTI
Rezultati:

KOMENDA : BASKET RONCAGLIA (I)  64:71
KOMENDA : BLUCELESTE (I) : KOMENDA  65:52
KOMENDA : VAULIX BASKET (FR) 56:39
KOMENDA : UMAG 68:37 (HR)
KOMENDA : GHIA STAFF PAZIN (HR)59:62

Razvrstitev: 1. GHIA STAF PAZIN (HR), 2. BESKET RONCAGLIA 
(I), 3. KOMENDA

NAJMLAJŠI NA SONČKOVEM DNEVU V NOVI GORICI
Športno društvo Sonček iz Solkana je decembra lani organiziralo že 

15. Sončkov dan. Prireditev, na kateri je sodelovalo okoli 2.000 otrok iz 
126 ekip različnih držav, nima tekmovalnega naboja. Glavno vodilo te-
kem je druženje, fair play in spoštovanje nasprotnika; tudi če je precej 
slabši. Zato zmage z visokimi razlikami niso zaželene. Komendčani smo 
v Novo Gorico odpotovali z ekipama letnik 1999/2000 in 2001/2002.

Najmlajši so igrali v skupini z ekipami Romans (Italija), Vučići (Hr-
vaška); Simon Jenko (Kranj) in Mario Primorac (Maribor); starejša 
skupina pa z ekipami FSV Rijeka; Tolmin; Izola in Simon Jenko Kranj. 
Obe ekipi sta prikazali dobro igro, nanizali kar nekaj zmag, bistvo pa je, 
da so bili otroci zadovoljni. Po končanem tekmovanju so vsi udeleženci 
prejeli lično kolajno, vsaka ekipa pa pokal.

Pri tem velja pohvaliti starše (še posebej Magistra, Planinca in trener-
ja Šagerja), ki so skupaj s sponzorjem zbrali denar za nakup košarkarske 
opreme (pulover, ogrevalna majica, torba) za najmlajše.

IN ŠE ČLANI
Člansko ekipo sestavljajo pretežno mladinci, »pravi« člani pa še ni-

majo dovolj izkušenj. To se v tekmovanju tudi pozna, saj v 3. SKL na-
stopajo pretežno ekipe, sestavljene iz nekdanjih aktivnih košarkarjev. 
Le-ti imajo več izkušenj, a tudi konstrukcijsko so običajno močnejši. 
Vseeno nam je uspelo dve tekmi zmagati, do konca tekmovanja pa tudi 
upamo še na kak »skalp«. 

NA TEKMI ALL STARS TUDI IGRALCI KOMENDE
Košarkarska zveza Slovenije vsako leto organizira prireditev imeno-

vano All stars; tokrat je bilo to v Domžalah. Prireditev je namenjena 
predstavitvi najboljših slovenskih mladih igralcev, ki tudi sestavljajo 

reprezentanco. V večernem delu pa se predstavita članski ekipi domačih 
in tujih igralcev, ki tekmujejo v Sloveniji. Kot že nekajkrat doslej je 
imela Komenda tudi tokrat svoje predstavnike. V selekcijo kadetov 
U-16 je bil povabljen Žiga Lah, v selekcijo mladincev U-18 pa Filip 
Pesek Omerzel in David Gabrovšek. Pomočnik trenerja je bil trener 
Komende Matej Šager. 

ŠE ZADNJA NOVICA
Igralec Komende Žiga Lah je prejel vabilo za nastop reprezentance 

kadetov na turnirju Turk Telekom v Turčiji, ki bo od 27. januarja do 6. 
februarja 2012. Nastopale bodo reprezentance Egipta, Francije, Nemči-
je, Latvije, Črne gore, Poljske, Rusije, Srbije, Ukrajine in Turčije.

Roman Grošelj 

NAPOVEDNIK
dogajanj februarja
Pohodniška sekcija DU Komenda – Pohod v Tunjice 4. februarja. 
Odhod ob 8. uri z balinišča. 18. februarja pustni pohod na Mengeško 
kočo. Odhod ob 8.30 z balinišča, ob 8.35 iz Suhadol. Maske zaželene. 
Skupaj se imamo fl etno – Tradicionalna prireditev 4. februarja v 
Komendi.
Kulturno društvo Komenda – Prireditev ob kulturnem prazniku 8. 
februarja v Kulturnem domu v Komendi ob 19. uri.
Pisane drobtinice iz naše 
zgodovine – Razstavo v 
organizaciji Turističnega 
društva Komenda bodo 
odprli v torek, 7. februar-
ja, ob 19. uri v šoli v  Mo-
stah. Ogled v sredo, 8. 2., 
od 15. do 18. ure, v času 
pouka do 20. februarja; 
od 27. februarja do 12. 
marca bo razstava v šoli v 
Komendi.   

Občni zbor TD Komenda – Občni zbor TD bo v petek, 10. februarja, 
ob 19. uri v piceriji Feniks v Poslovni coni Komenda. Vabljeni.
Odbojka – Osmi krog Debitel odbojkarske lige 2011/2012 v Športni 
dvorani Komenda 11. februarja ob 14. uri.
Izletniška sekcija DU Komenda – Izlet 11. februarja na Ptuj. Odhod 
iz Komende ob 7. uri. Kopanje v Ptujskih toplicah in kurentovanje. 
Maske zaželene.  
Pustovanje – Na parkirnem prostoru za športno dvorano Komenda  
v soboto, 18. februarja, ob 14. uri. Najboljše maske bodo nagrajene. 
Organizatorji TD Komenda, Mravljišče-Mladinski center Komenda in 
Občina Komenda. Vabljeni! 

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE

Zajčeva cesta 23, Komenda, 031/297-712, mravljisce@gmail.
com, www.mravljisce.com

Valentinov ples – V soboto, 11. februarja, od 19. do 22. ure Valentinov 
ples  za mlade 12+; glasba za zaljubljene, srčkov ples, sladka presene-
čenja in ljubezenski koktajli, valentinovo presenečenje. Vstop prost!
Pustna sobota - 18. februarja od 10. do 12. ure Pustna ustvarjalnica; 
delavnica za otroke. Prostovoljni prispevki! Od 10. do 13. ure Poslikava 
obrazov; za otroke, mladino in ostale občane, ki bi se vsaj ta dan v letu 
radi spremenili v razne živali, cvetlične princese, čarovnice, strašne in 
manj strašne pošasti…). Prostovoljni prispevki! Od 19. do – 22. ure 

V zadnji sekundi
Komenda : Union Olimpija 1:1
V zadnjem krogu 1. dela državnega prvenstva v košarki za mladince sta 
se pomerili ekipi domačinov in gostov Union Olimpije. To je bil tudi 
derbi kola. Že pred to tekmo je bilo jasno, da ekipa iz Ljubljane nima 
realnih možnosti za napredovanje. V zadnjih kolih so prikazali odlične 
igre in v Komendo so prispeli v popolni postavi z vsemi tujci, računajoč 
na maščevanje za poraz sredi Ljubljane. 

Ekipo domačinov je vzpodbujalo kar lepo število gledalcev, kar pa ni 
pomagalo igralcem v prvem polčasu. Preveč so spoštovali ime Olimpi-
ja. Gostje so po prvem polčasu vodili s 36:25. V nadaljevanju pa preo-
brat. Igralci Komende so se otresli pritiska, treme in v tretji četrtini 
zmanjšali zaostanek na 7 točk. Je pa bila četrta četrtina pravi spektakel. 
Po izmenjavi vodstva ene ali druge ekipe je imela domača ekipa 17 se-
kund pred koncem dve točki prednosti. V napadu izgubila žogo in pre-
jela koš za izenačenje. V nadaljevanju je ekipa Komende 3.6 sekunde 
pred koncem tekme izvajala proste mete. Prvega so zgrešili, drugega 
zadeli in povedli za točko. Po minuti premora za goste so le-ti začeli 
napad v napadalni polovici in tik pred iztekom tekme zadeli koš. S tem 
so si priborili zmago z rezultatom 68:69 in  izenačili rezultat na 1:1; pa 
tudi koš razlika je enaka.

Zapravljena zmaga v zadnji sekundi je pri igralcih Komende pustila 
grenak priokus, saj so si res želeli »skalp« Olimpije. Že čez 14 dni je 
nadaljevanje prvenstva in časa za žalovanje ne bo.

nadaljevanje na naslednji strani
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NASVETI

Zanima me, ali 
je pametno, da 
na zapuščinsko 
razpravo pri-
dem skupaj z 
o d v e t n i k o m 
oz. odvetnico, 
ali naj grem 
najprej sam in 
šele potem, ka-
sneje, skupaj z 
o d v e t n i k o m 
oz. odvetnico. 
Na kaj naj 
bom prvič naj-

bolj pozoren oz. kakšen je vaš nasvet. Hvala 
za odgovor.

Po naših izkušnjah je v večini primerov po-
svet pri odvetniku za stranke zelo dobrodošel 
še pred samo obravnavo. Odvetnik vas bo se-
znanil z vašimi pravicami (npr. uveljavljanjem 
nujnih dednih deležev, izločitvijo premoženja 
v korist potomcev, zmanjšanjem oporočnih 
razpolaganj, itd.) in dolžnostmi, ki so povezane 
s sprejemom zapuščine. Tako se boste seznani-
li s pravnimi posledicami vaših izjav in se izo-
gnili morebitnim kasnejšim presenečenjem. 
Dober odvetnik vam bo po tem, ko ga boste 
seznanili z vsemi okoliščinami vašega pri-
mera, znal svetovati ali je njegova prisotnost 
na prvi obravnavi potrebna. Največkrat se 

Potrebujemo: 8 jajc, 20 dkg sladkorja, 2 poma-
ranči, 10 dkg naribane temne čokolade, 25 dkg 
mletih orehov ali mandeljnov

Zastopanje po odvetniku na zapuščinski razpravi
tako zgodi, da zadošča že, da je stranka 
pravno poučena in se odvetnik v zapuščinski 
postopek po potrebi vključi šele v nadalje-
vanju zapuščinskega postopka. 

Za konkreten odgovor za vaš primer imamo 
žal premalo podatkov, bomo pa v nadaljevanju 
predstavili najpogostejše situacije. Splošno 
gledano je odgovor odvisen od števila dedičev, 
pa tudi od obsega premoženja, ki sodi v zapu-
ščinsko maso. Če ste edini dedič in v kolikor ni 
pričakovati, da bi v postopku svojo udeležbo 
priglasile tretje osebe – upniki zapustnika ali 
država/občina, če je zapustnik užival pomoč v 
skladu s predpisi o socialnem varstvu, je zasto-
panje po odvetniku z vidika stroškov nesmisel-
no. Enako velja v primeru, da je obseg zapu-
ščine majhen. Tudi v primeru, da je dedičev 
več in ste se o razdelitvi zapuščine že sporazu-
meli, zastopanje po odvetniku ni potrebno, a tu 
je zelo dobrodošel že v uvodu omenjeni posvet 
pri odvetniku pred obravnavo. Kadar pa je de-
dičev več in se o razdelitvi zapuščine niso 
sporazumeli, ali pa je bila napravljena oporoka, 
katere vsebina vam je znana pa v njej niste 
omenjeni in tudi za časa življenja zapustnika 
od njega niste dobili premoženja, ki bi zado-
ščalo za poplačilo vašega nujnega deleža, ki ga 
želite uveljavljati (seveda, če ste do njega 
upravičeni, o čemer smo pisali v prispevku v 
decembrski Aplenci) in se dedovanju po njem 
v soglasju z njim niste odpovedali že za časa 

Irena Hacin Kölner
odvetnica

njegovega življenja, pa je največkrat smotrno, 
da vas tudi na prvi zapuščinski obravnavi za-
stopa odvetnik. 

Sprašujete še, na kaj morate biti na prvi 
obravnavi najbolj pozorni. Eno izmed ključnih 
vprašanj je odpoved dediščini oziroma njen 
sprejem. V kolikor do konca zapuščinskega 
postopka ne boste podali nobene izjave, bo 
sodišče štelo, da dediščino sprejemate. Dedi-
či, ki so sprejeli dediščino so odgovorni za za-
pustnikove dolgove, a le do višine vrednosti 
podedovanega premoženja. Če je dedičev več, 
je v razmerju do upnikov za dolgove odgo-
voren vsak od njih do višine vrednosti svoje-
ga dednega deleža. Dedič, ki se je odpovedal 
dediščini, za zapustnikove dolgove ni odgovo-
ren. Dedič lahko poda dedno odpoved le glede 
celotne zapuščine in brez, da bi svojo izjavo o 
odpovedi vezal na kakšen pogoj. Pogosti so 
tudi primeri, ko se dediči odpovedujejo dedo-
vanju v korist drugih dedičev. Izjava s takšno 
vsebino se ne šteje za odpoved dediščini, tem-
več za izjavo o odstopu svojega dednega deleža 
drugemu dediču. Izjava o odpovedi ali spreje-
mu dediščine je nepreklicna. Njeno razveljavi-
tev se lahko zahteva le v primeru, če je bila 
povzročena s silo, grožnjo ali zvijačo, ali če je 
bila dana v zmoti.

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

splet: http://www.moj-odvetnik.si

Preprosto in dobro

Vidina torta
Okrasitev torte: Glazuro naredimo in črne 

čokolade, da bo lepše prekrivala torto ter ji 
dodamo par kapeljic olja. Torto okrasimo s 
svojo iznajdljivostjo in domišljijo. Na primer: 
12 celih polovičk jedrc oreha ali z bonbončki 
ali barvastimi mrvicami, različnim sadjem ali s 
stepeno smetano (! barvila v mrvicah so zelo 
nezdrava).    

Ločimo rumenjake in beljake. 
Iz beljakov naredimo trd sneg. Rahlo mu 

primešamo od 7 dkg 1/3 sladkorja, mlete orehe 
in na drobno nerezane krhlje 1 pomaranče. 

Rumenjake penasto umešamo z 2/3 sladkorja 
(od 7 dkg) in dodamo mleto ali naribano čoko-
lado.

Obe zmesi zlijemo skupaj in dobimo mehko 
maso, ki jo vlijemo na peki papir v model za 
torte. Pečemo 30 min pri 180 stopinjah C. 
Ohladimo jo v pečici.

S sokom druge pomaranče navlažimo pečeni 
biskvit. Glazuro naredimo iz črne čokolade in 
jo okrasimo po želji.

Dober tek in na zdravje ob kozarcu penine!
Katja Tabernik

Plesno praznovanje za mlade 12+; glasba in ples, poslikava obrazov, 
izbor naj maškare, vroče miške …). Vstop prost! 
Zimske počitnice - Za osnovnošolce od 7 do 15 let, od 20.  do  22. februarja. 
Od 10. do 14. ure Likovna ustvarjalnica - oblikovanje in izdelava 
uporabnih in okrasnih izdelkov; Kuharske umetnije - priprava razno-
vrstnih malic; Razmigaj se - športne aktivnosti na igrišču in v bližnji 
okolici; Družabne igre - namizne igre, kvizi in uganke, namizni nogo-
met, namizni tenis, biljard, pikado. Obvezne predhodne prijave!
Pozdrav soncu – Gibanje in rekreacija v naravi z jutranjo telovadbo 
(kljub zimskemu času) vsak ponedeljek in četrtek od 7.30 naprej pri 
Lovski koči na Križu. Odpade samo ob padavinah in pri temperaturi 
pod -5 °C. Majda Zdouc, Moste 97 K.   

S kolesi po Dolomitih
Vabljeni na potopisno predavanje o ko-
lesarskem popotovanju po Dolomitih v 
petek, 3. februarja, ob 19. uri v knjižnici 
OŠ Komenda. Popotnika Franci Groznik 
in Peter Pibernik bosta v sliki in besedi 
predstavila kolesarski podvig, ki zahteva 
kar nekaj priprav, vztrajnosti in dobre 
volje, predvsem pa nagradi z obilo za-
dovoljstva in lepih spominov, ki ostanejo 
za vedno. V petih dneh sta prekolesarila 
750 km preko 8 prelazov s skupno vi-
šinsko razliko preko 5600 metrov. 

NAPOVEDNIK dogajanj v februarju - nadaljevanje
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S ŠOLSKIH KLOPI
Prvič na Cankarjevem 
tekmovanju
Na tekmovanju mi je bilo zelo težko, ker je 
bilo treba zelo veliko napisati.

Žan Lampič, 2. c

Cankarjevo tekmovanje mi je bilo všeč, ker 
sem vedela veliko o vsebini Mačka Murija. 
Veliko smo se pripravljali.

Margit Kosirnik, 2. c

Z učiteljico smo veliko ponavljali, zato mi 
tekmovanje ni bilo težko.

Taj Ekart, 2. c

V šoli in doma smo velikokrat prebrali Mačka 
Murija. Všeč mi je bila knjiga in zato se mi 
tekmovanje ni zdelo težko.

Ana Kastelic, 2. c

KEKEC IN ŽIVLJENJE 
NEKOČ
V starih časih, ko je živel Kekec, je bilo vse 
drugače kot danes. Niso imeli igrač. Igrali so 
se z doma narejenimi punčkami iz cunj. Niso 
imeli elektrike. Nosili so stara ponošena obla-
čila.

Jaka Korbar, 2. b

Pri Kekcu imajo otroci veliko raztrganih obla-
čil. Kekec je igral na orglice. Hiša ima slamna-
to streho. Igrali so se na travniku. Imeli so le-
sene cokle. Pasli so krave in ovce.

Maša Bizjak, 2. a

V starih časih so bile hiše drugačne kot danes. 
Koruzo in čebulo so imeli obešeno na stenah. 
Včasih so imeli oblačila bolj pusta kot danes. 
Včasih so nosili cokle. Včasih so si svetili z 
baklami ali svečami.

Ana Pibernik, 2. a

BOŽIČNO-NOVOLETNA 
PREDSTAVA UČENCEV V 
MOSTAH
Predstava mi je bila... ne vem, kaj bi rekla... 
bilo mi je ful dobro. Še najbolj mi je bil všeč 
ples waka waka. Na predstavi sem tudi pela.

Nuša Štebe, 2. c

Na predstavi mi je bil zelo všeč Štumf talent. 
Na koncu predstave so me starši pohvalili in 
bili so ponosni name. Bilo mi je tudi všeč, ko 
sem bil na odru in ko sem plesal waka waka.

Taj Ekart, 2. c

Všeč mi je bilo, da sta me gledala mami in bratec 
in ker sem bila na odru in ker sem nastopala.

Lana Grkman, 2. c

Všeč mi je bil ples waka waka. Rada sem se na 
odru kepala. Gledali so me mami, oči in babi.

Klara Kastelic, 2. c

Vaje so bile težke, saj smo vadili trikrat na te-
den. Bila sem plesalka Shakirine skupine. Ko 
sem prišla na oder, me je bilo malce sram zara-
di števila ljudi, ko pa se je zasmejala sošolka, 
sem znova zbrala pogum. Ob koncu predstave 
so mi čestitali družinski člani, kar mi je bilo v 
veliko veselje.

Nika Salajko, 4. b

Pripravljali smo se več dni. Bilo je kar naporno. 
Predstavo smo imeli 20. 12. 2011. Sama pred-
stava mi je bila bolj všeč kot vaje. Začeli smo 
plesati kar med publiko. Bila sem novinarka 
vremena. Mami mi je čestitala, ker sem lepo 
govorila. Dobro je bilo, da smo že vadili z mi-
krofoni. Imela sem tremo, ko sem gledala 
otroke na odru. Všeč mi je bila Shakira, čeprav 
ni bila prava.

Maja Brišnik, 4. b

Všeč mi je bilo, da smo nastopali in da nismo 
imeli zapletov. Med predstavo mi je bil všeč 
ples waka waka in oglasi. Všeč mi je bila telo-
vadnica in da je prišel snemalec. Želel sem si, 
da ne bi bilo napak tako kot na vaji.

Erik Koderman, 4. b

Všeč mi je bilo, da nam je uspelo, saj smo v to 
predstavo vložili veliko truda. Všeč mi je, da 
bomo na televiziji. Upam, da to ni bila zadnja 
predstava.

Matic Maren, 4. c

Tudi jaz sem pela na mikrofon. In ko sem pela, 
sem v vseh ljudeh videla iskrice v očeh. Tako 
lepo je bilo videti na vsakih ustih nasmeh, da 
sem se še sama zavedala, da smo se zelo dobro 
odločili za nastop.

Barbara Zadrgal, 4. c

Všeč mi je bilo, ko sem nastopala na odru in 
sem imela občutek, da sem zvezda. Ko sem 
plesala valček, sem se počutila kot princesa. 
Zelo dobro pa sem se počutila, ko sem imela 
nastop Božiček. Zelo rada sem gledala publiko, 
še predvsem mojega atija, ki me je gledal.

Jerneja  Kropar, 4. c

Baltazarju, učencu slavnega maga Merlina. Po 
Merlinovi smrti je Baltazar več stoletij iskal 
pravega merlinca, ki bi uničil zlobno Morgano 
in svet odrešil prežeče nevarnosti. Kot po na-
ključju se v zapuščeni kleti znajde mladi in 
predvsem nerodni Dave, ki mu Baltazar poklo-
ni prstan s čarobnimi močmi. Baltazar ga 
sprejme za svojega vajenca in ga uči veščin, 
spretnosti in čarovnij in učenec v resnici posta-
ja iz dneva v dan močnejši. Horvat, ki bi rad 
dobil zlobuško, v kateri je shranjen zli duh 
Morgane, pa jima vztrajno nagaja. Dave se je 
moral naučiti zaupati v svoje sposobnosti in 
čarovnijo, a tudi s pomočjo znanja fi zike, ki ji 
je bil strastno predan, mu je uspelo uničiti 
zlobno čarovnico ter vdihniti življenjski dih 
Baltazarju, ki je končno lahko nemoteno užival 
v objemu svoje ljubljene Veronike. Dave je 
tako postal ponosni junak, ki je rešil svet pred 
uroki in grozo, nato pa je svojo Becky roman-
tično peljal v Francijo. 

Rada imam Komedije in družinske fi lme, 
znanstveno-fantastične zgodbe pa mi niso rav-
no pri srcu. Zdijo se mi grozni in pogosto nera-
zumljivi. Ta pa mi je bil še kar všeč, med oce-
nami od ena do pet bi mu dala štirico. Na 
začetku ga nisem niti malo razumela, a ko so 
se začeli odvijati smešni in zabavni trenutki, 
mi je postal všeč in zanimiv. 

Nika Lavrič, 7. b

BOŽIČNO DREVESCE
V ponedeljek, 12. decembra 2011, smo se 

popoldne zbrali v šoli z namenom, da skupaj 
izdelamo božično drevesce. Preden pa smo se 
tega lotili, je bilo treba zbrati še vse, kar bomo 
potrebovali pri delu. Zato sem se prej odpravil 
v gozd, kjer sem nabral nekaj smrekovih vejic, 
mah ter lišaje. Soma sem še pobrskal za kakšno 
posodo, ki bi ustrezala. Kmalu sem jo našel, 
počakati sem moral samo še mami, da mi pri-
nese gobo za ikebano. Komaj sem to izrekel, 
že se je na vratih prikazala mami z mojo gobo. 
Odlično, vse je bilo pripravljeno za moje bo-
žično drevesce. 

Z mami sva se odpeljala do šole, kjer so naju 
pričakali še ostali sošolci in njihovi starši. 
Učiteljica nas je veselo pozdravila, nato pa 
sem kar pričel z delom. Vsak je dobil svoj kos 
gline, ki smo ga hitro potlačili v posodo. Čakal 
nas je že naslednji korak – potiskanje velike 
palice v prej stlačeno glino. Ob tem so nam 
pomagali tudi naši očki in mamice. Tako smo 
že imeli ogrodje našega drevesa, vendar nam 
je manjkala še najpomembnejša stvar, glava. 
Na palico smo nataknili gobo za ikebano, ki 
smo jo ovili še v vrečko ter vanjo napikali ve-
jice, ki smo jih prej nabrali. Na koncu je bil čas 
za meni najljubši del. In to je? Okraševanje 
seveda! Moje drevesce sem okrasil s storži, 
orehi in mahom. Vsak je naredil svoj unikatni 
božični drevešček in na koncu ga je učiteljica 
poslikala, vsakega mojstra s svojo umetnino. 

Meni se je ta dan zdel zelo zabaven ter 
ustvarjalno navdihnjen. Vsak je pustil svoji 
domišljiji prosto pot in si ustvaril drevesce po 

OGLED FILMA
20. decembra smo si s šolo šli v Planet Tuš v 
Kranj ogledat fi lm Čarovnikov vajenec. Izšel 
je že leta 2010 v Ameriki, traja pa kar 109 
minut. V njem nastopajo prepoznavni igralci 
Nicolas Cage, Monica Bellucci, Alfred Moli-
na …

Film je govoril o fantu Davu in čarovniku 
nadaljevanje na naslednji strani
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S ŠOLSKIH KLOPI - SKAVTI
svoji želji. Doma so se ga vsi tako razveselili, 
da smo ga postavili kar na sredino mize, kjer 
ga lahko še danes vsi vidijo.

Matic Absec, 5. a

NASTOP NA ŠOLSKI 
PROSLAVI V KOMENDI

V torek zjutraj je k meni prišla moja prijate-
ljica in mi nepričakovano predlagala, da bi so-
delovala v programu za šolsko proslavo. Ona 
in jaz naj bi igrali kitaro ter peli, njena sošolka 
pa bi pela glavno melodijo. Seveda sem takoj 
privolila, saj je ni stvari, ki bi jo zavrnila, če je 
poleg tudi glasba. 

Tako smo torej začele vaditi. Najprej ob če-
trtkih ob petih po šoli, nato še med prostimi 
urami v ponedeljek, pa tudi med glavnimi od-
mori. Vsi, ki so bili na vajah, so potrdili, da 
pesem izjemno odpojemo. Tako smo vadile še 
bolj zavzeto, da bi bil nastop popoln. Seveda ni 
šlo vse gladko kot po maslu, saj smo se morale 
uskladiti ter poslušati učiteljičina navodila, 
kako in kaj. Ko je prišel dan nastopa, smo se v 
telovadnici zbrale pol ure prej, priklopile kitare 
ter mikrofone in zapele po svojih najboljših 
močeh. Ravno ko smo končale, so se začeli 
učenci posedati po dvorani. 

Z zborom smo odpeli nekaj pesmi, vmes 
sta bili dve recitaciji, potem pa smo bile že mi 
na vrsti. Seveda nas je bilo kar malo strah, 
nastopati pred 300 učenci, ki so tudi tvoji 
prijatelji, ni kar tako. Zavedale smo se, da če 
bi bilo kaj narobe, tega ne bi pozabili ter bi o 
tem še dolgo govorili. Med pesmijo smo 
spremenile tudi melodijo in vloge, kajti ena 
od prijateljic je bila prehlajena ter ni mogla 
tako dobro peti, kot bi sicer. Vendar se je vse 
lepo izšlo, prijatelji, sošolci in učitelji so bili 
navdušeni. Najbolj mi je bilo lepo, ko je prišla 
razredničarka do mene in mi rekla, da sem 
zelo lepo odpela, prav tako so mi to povedali 
tudi sošolci. 

Mislim, da nam je nastop uspel, vendar brez 
učiteljičine pomoči ne bi zmogle, saj je prispe-
vala velik del k našemu nastopu. Upam, da 
bomo še kdaj nastopile skupaj, dokler smo vse 
na isti šoli. 

Laura Hribar, 8. a 

Novembrsko megleno jutro ni ustavilo starih 
volkov, ki so se privalili iz celotne Slovenije na 
Državno srečanje voditeljev v Komendo, da bi 
skupaj premaknili goro.

Dvodnevno druženje je potekalo v OŠ Mo-
ste, kjer so voditelji najmlajše skavtske veje 
volčičev in volkuljic spoznavali komendsko 
džunglo in se udeležili zanimivih delavnic, ki 
jim bodo koristile pri vodenju krdela.

Zabavni večer je potekal v znamenju različ-
nih žanrskih delčkov o Martinu Krpanu in 
plesu, nato pa smo se v družbi megle in soju 
rdeče rože odpravili na Skalo posveta, kjer je 

Luč miru iz Betlehema 
smo ponesli tudi na občino in v šolo
V duhu letošnje poslanice Svetim za vse smo 
komendski skavti tudi letos Luč miru iz Betle-
hema ponesli k županu in vodstvu osnovne šole. 
Želimo, da bi bil mir del naših medsebojnih 
odnosov tako doma kot tudi v šoli in na delov-
nih mestih. Mir zate, zame in za vse ljudi. 

Ekspresna čebela

Smo NOPP – letošnji 
komendski noviciat!
Skupina šestnajstletni-
kov polnih energije in 
inovativnih idej. Ime-
nujemo se Razparane 
gurtne, skupino pa 
predstavljajo naslednji 
člani: Rok Furlan, Žiga 
Reven, David Zotler, 
Magdalena Rode, Tja-
ša Korbar, Gašper Er-
ce, moja malenkost ter pa seveda naša prekra-
sna voditelja Izidor Bitenc in Irena Grilc. Smo 
popotniki, ki nadaljujejo svojo življenjsko in 
skavtsko pot. Veliko že znamo, še veliko pa se 
moramo naučiti! Prav zato pa smo skupaj, da 
drug drugemu pomagamo premagovati ovire.

Naj bo gurtna vedno z vami!
Žiga Kern, Radovedni volk  

Ko sem (sedaj že lansko leto) pregledoval 
skavtsko spletno stran, sem zasledil članek z 
udarnim naslovom Bi šel skavtal v Anglijo. Prva 
stvar, ki sem si jo mislil, je bila: to bi bilo super; 
greš v London, imaš super družbo, vsi stroški 
plačani... Tako sem po krajšem razmisleku le na-
pisal prijavo, v kateri je vsak na kratko napisal, 
kaj bi sam osebno spremenil v delovanju skavtov 
pri starosti 15-21 let. V Angliji, v skavtskem cen-
tru, je bila namreč druga okrogla miza Popotniki 
in popotnice v Evropi. Zadnjih nekaj let število 
skavtov v Evropi v tej starostni skupini upada.

Torej, po oddani prijavi se je začelo čakanje 
na odgovor in tako sem neko nedeljo popoldne 
dobil klic, da sem bil izbran in naj bom v na-
daljnjih dneh dosegljiv prek elektronske pošte, 
kjer me bodo obveščali. Pred samim odhodom 
smo se srečali v prostorih Združenja slovenskih 
katoliških skavtov in skavtinj, kjer sem spoznal 
svojega sopotnika Gašperja. Nato je ostalo še 
nekaj dni in že sva se sredi noči 25.11.2011 
vozila proti letališču v Zagrebu, kjer sva imela 

Predstavljal je Slovenijo v Angliji
rezerviran polet do Londona. To je bilo obdo-
bje 14 dni, ko je bila celotna Slovenija v megli 
in občutek, ko po dolgem času spet zagledaš 
sonce, je super. Sonce naju je spremljalo tudi 
veš čas bivanja v Angliji; sicer znani po slabem 
in muhastem vremenu. Ker sva imela v samem 
Londonu kar nekaj prostega časa, sva ga pora-
bila za malo daljši sprehod po mestu in tako ob 
ogledu vseh večjih znamenitosti preživela lep 
dan. Popoldne sva se nato odpravila v WA-
GGGSov center v Lyndhurstu. Vzdušje je po-
stajalo čez celoten vikend boljše in boljše in 
doseglo vrh na Internataional eveningu, kjer so 
predstavniki vseh držav povedali nekaj o svoji 
domovini, sledilo pa je druženje ob kulinarič-
nih užitkih iz Malte, Grčije, Nemčije, Danske, 
Finske, Francije, Avstrije, Škotske, Irske, Švi-
ce, Švedske in seveda iz Slovenije.

Naslednji dan je bilo poslavljanje in pot do-
mov. Ko sva utrujena prispela v Slovenijo, sva 
še več dni urejala vtise.

Žilavi gams

Pomočnica ravnateljice Darinka Lipar, Filip, 
Monika

Pred 20. leti, 22. 12. 1991, se je v Komendi 
zbrala skupina mladih, ki so imeli eno samo 
željo... Kar najbolje biti pripravljen služiti. 

Veseli smo, da smo lahko del te zgodbe in se 
že pripravljamo na praznovanje 20 – letnice 
delovanja našega stega, ki bo potekala aprila 
prihodnje leto. Zato prosimo vse bivše skavte, 
ki so bili kdajkoli aktivni v komendskem stegu, 

da se nam oglasijo na elektronski naslov: ko-
menda1@skavt.net. 

Z vašimi spomini, doživetji in prisotnostjo, 
bo praznovanje še lepše. Vse pa vabimo, da 
pokukate na našo spletno stran, ki je spet oži-
vela in na njej najdete še več aktualnih dogod-
kov: http://komenda1.skavt.net/. 

Pojoča orka

slovenska džungla dobila štiri nove imenovane 
voditelje.

Zjutraj nas je z aerobiko zbudil dinamični 
trio in dopoldne je mignilo, kot bi blisknil. S 
sveto mašo smo zaključili naše srečanje, ki je 
bilo zaznamovano z veliko goro, s katero smo 
se ubadali na različne načine. Na koncu nam je 
uspelo s sodelovanjem in nekaj macolami, 
švigale so iskre in gora se je premaknila. Volči-
či, mirno spite, saj je slovenska džungla v šapah 
super starih volkov.

Dober lov in naj vas božajo sončni žarki!
kača Kaja
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V osnovni šoli Komenda Moste že 20 let delu-
je namiznoteniški klub Komenda. Poučujemo 
učence osnovne šole in imamo organizirano 
vadbo rekreativnih igralcev. Da postajamo re-
sen namiznoteniški center v okolici, potrjuje 
podatek, da je naša prva ekipa zmagovalka 1. 
Ljubljanske NT lige 2. in 3. ekipa pa sta na 
vodilnih mestih v 4. Ljubljanski NT ligi. Vsako 
leto organiziramo novoletni turnir. Tokrat je 
bilo tekmovanje v treh starostnih kategorijah, 
v šolski telovadnici 13. decembra od 18. do 22. 
ure. Najbolj so se veselili in osvojili kolajne 
namiznoteniški mojstri - dečki od 1. do 5. ra-

Sekcija igralcev pikada je zaključila že tretje 
leto uspešnega dela  – vsakotedenskih trenin-
gov te prijetne igre, ki nikakor ni sama sebi 
namen. Poleg treninga točnega pogleda in 
»ravne roke« so redni sredini treningi tudi pri-
lika za prijetno druženje in pripravo na tekmo-
vanja.

Za zaključek tega leta so pripravili društveno 
tekmovanje svojih članic in članov za pokal 
DU. Tekmovali so 14. decembra, tekmovanja 
pa se je udeležilo dvanajst tekmovalno »nabru-
šenih« ljubiteljev in stalnih igralcev, ki so si v 
osmih krogih (na 6 točk), razdelili pokale, so 
jih prejeli: za prvo mesto Alfonz Hrovat, dru-
go mesto je osvojil Miro Misja, tretjeuvrščeni 
pa je bil Drago Žinič. 

Planinke in planinci, ljubitelji gora!
Leto je naokrog in komaj smo pod staro leto 

potegnili črto, v PD Komenda že delamo načr-
te za naprej. Razmišljamo o pohodih in izletih, 
ki jih nameravamo organizirati v letošnjem le-
tu, o planinskih poteh, ki jih bo potrebno obno-
viti, usposabljanju vodnikov in markacistov,...
vse to v želji, da planinski duh na Komendskem 
živi naprej.

Vodniki PD Komenda so tako kot v preteklih 
letih, tudi za letošnje leto pripravili pester načrt 
planinskih pohodov. Načrt boste prejeli ob 
včlanitvi oziroma podaljšanju članstva, ogle-
date pa si ga lahko tudi na spletni strani PD 
Komenda www.pd-komenda.si. V načrtu so 
predvideni pohodi različne zahtevnosti, od 
lažjih do zelo zahtevnih in so tako prilagojeni 
pohodnikom z različnimi izkušnjami in kondi-
cijsko pripravljenostjo. Verjamemo, da se bo 
našlo za vsakogar nekaj.

Kot vsako leto doslej pa je potrebno ob za-
četku leta obnoviti tudi članstvo v planinskem 
društvu. Vse obstoječe člane vabimo, da obno-
vite članstvo ter da v naše vrste povabite tudi 
svoje znance in prijatelje, saj članstvo v PD 
prinaša številne prednosti in ugodnosti.

Obstoječe člane bodo ob začetku leta obi-
skali naši poverjeniki za pobiranje članarine za 

Postanite član Planinskega društva Komenda
leto 2012. Seznanili vas bodo z novostmi in 
vrstami članstva, da si boste lahko izbrali kate-
gorijo članstva, ki najbolje ustreza vašim po-
trebam. Članstvo traja od dneva včlanitve do 
31. 1. 2013.

Vsi novi, ki želite postati član PD Komenda, 
lahko članarino poravnate tudi na sedežu dru-
štva (Planinski dom Milana Šinkovca, Podbor-
št 7g, 1218 Komenda) vsako sredo od 18. do 
19. ure.

Kot član PD boste upravičeni do posebnih 
prednosti in ugodnosti, kot so:

50% popust za prenočevanje v kočah PD, ki 
so člani PZS in različni popusti za koče v tuji-
ni;

različne vrste zavarovanja doma in v tujini;
popusti pri nakupu planinske opreme, publi-

kacij in še mnogo več... 
Planinska zveza Slovenije v letošnjem letu 

uvaja nekaj novosti na področju članarin (višji 
družinski popusti, uvedba kategorije A+, spre-
menjena zavarovalna kritja, …). Več o novo-
stih,  članarini, zavarovanju in ugodnostih, ki 
jih članstvo prinaša, si lahko preberete tudi na 
spletni strani Planinske zveze Slovenije www.
pzs.si.

Ne pozabite pa še na mnoge druge ugodno-
sti, ki jih pridobite s članstvom v Planinskem 

društvu. Planinsko društvo za vse svoje člane 
organizira vodene skupinske izlete in pohode. 
Tako imate možnost, da se dokler nimate la-
stnih izkušenj in znanja, za pot v gore pridruži-
te pohodom v okviru Planinskega društva. Po-
hode vodijo izkušeni in usposobljeni vodniki, 
ki bodo poskrbeli za vašo varnost, vas poučili 
o varni hoji v gore, o opremi, ki jo potrebujemo 
v različnih razmerah ter vas poučili tudi o 
uporabi opreme.

PD Komenda že več let uspešno sodeluje 
tudi z Osnovno šolo Komenda, ki v okviru 
planinskega krožka vzgaja nove rodove ljubi-
teljev planin. Otroci se tako lahko preko pla-
ninskega krožka v družbi svojih staršev in so-
vrstnikov udeležujejo vodenih pohodov in 
izletov. Najbolj zavzete pa ob koncu leta čaka 
še planinski tabor. 

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da bo 
Občni zbor PD Komenda potekal 10. 3. 
2012. Na njem boste prejeli informacije o de-
lovanju planinskega društva v preteklem letu 
in se seznanili z načrti društva za naprej. Va-
bljeni vsi člani.

Pri obisku gora vam želimo varno in srečno 
pot ter obilo lepih spominov s katerimi se boste 
zadovoljni vrnili domov.

Martina Barle, UO PD Komenda

Pikado sekcija DU ob koncu leta
Tekmovanje je bilo v društveni sobi pod 

odrom Kulturnega doma, ki je tudi kraj zimskih 
treningov. Poleti pa se vesela druščina preseli 
na balinišče, kjer poleg treninga uživa na či-
stem zraku, in čas jim hitro mineva.

Vodja sekcije Alfonz Hrovat kar nekako 
obžaluje, da ni večjega zanimanja za ta šport, 
in vabi med svoje zveste stalne člane tudi no-
ve, pa čeprav še »pripravnike« za pokojninski 
status. Vsi so dobrodošli v prijetno družbo 
vsako sredo ob 17. uri v zimskem času v po-
dodrje doma, poleti pa ob 18. uri na balini-
šču.

Je treba posebej poudariti, da se je po konča-
nem tekmovalnem delu druščina zabavala še 
kar nekaj časa? Saj je bil prednovoletni čas in 

tudi čas, ko so naredili program dela za priho-
dnje letu.

Tone Ogorevc 

Namizni tenis

Turnir v Mostah
zreda:  1. Jaka Holc, 2. Gašper Košir, 3. Rok 
Klopčič; deklice od 1. do 5. razreda: 1. Nika 
Ahlin, 2. Ana Pia Pogačar, 3. Jasmina Halila-
gič, 4. Klara Žlindra. Starejša skupina od 6. do 
9. razreda enotna kategorija: 1. Ema Kobal, 2. 
Rok Kobal, 3. Aljoša Pogačar, 4. Andraž Košir. 
Članice: 1. Urška Horvat, 2. Darja Grom; člani: 
1. Željko Djurić, 2. Janez Zore, 3. jure biček, 4. 
Uroš Jesenko.

Vsi, 32 igralcev, starši in gledalci, smo uži-
vali v športni predstavi. Spodbuda in potrditev, 
da smo na pravi poti so nam napredovanja 
mlajših igralcev in številen odziv starejših.

Željko Djurić in Janez Zore, trenerja 
namiznega tenisa
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Čas božiča in novega leta, pa brez snega! Bali-
nišče primerno za tekmovanje – neprijazno 
mrzlo vreme pa nekoliko manj. Pa se je kljub 
temu v sredo, 28.12., zbralo 24 pogumnih mož 
in deklet, ki so v počastitev obeh velikih pra-
znikov priredili balinarski turnir dvojic. Tu in 
tam se je prikazal tudi kak navdušen navijač. 
Celih 9 ur je trajalo to tekmovanje. Za energijo 
in zdravo počutje tekmovalcev je poskrbelo 
tovariško vzdušje in »mlada leta«, nekaj pa so 
prispevale tudi ( med drugim) tekoče dobrote,  
za katere je poskrbel vodja sekcije Alfonz Kern 
s sodelavkami in sodelavci. Tudi za želodčni 
blagor je bilo poskrbljeno.

Po končanem tekmovanju je medalje za prva 
štiri mesta podelil predsednik DU Janez Če-
bulj, vesel in zadovoljen, ker ima med svojim 

Da so člani šahovske sekcije marljivi in neu-
trudni igralci kraljevske igre, ki vsak teden 
trenirajo za domača tekmovanja in tekmovanja 
v I. Osrednji slovenski ligi, kažejo rezultati, ki 
so jih preteklo leto dosegli na petih tekmova-
njih v tej ligi. Tekmovanja so potekala od sep-
tembra do konca novembra preteklega leta v 
Ljubljani, Trzinu, Lukovici, Kamniku in v do-
mačih klubskih prostorih v Komendi. Kot ekipa 
so naši dosegli odlično 3. mesto z osvojenimi 
25,5 točkami, posamezniki pa so po deskah 
dosegli naslednja mesta: na 1. deski je Marjan 
Karnar dosegel 1. mesto, prav tako je 1. mesto 
na 3. deski dosegel Tone Trebušak, Mezeg 
Alojz pa je na 5. deski zasedel 2. mesto.

Kot vsako leto, so tudi lani pripravili domače 
klubsko prvenstvo posameznikov v pospeše-
nem šahu 15.12.2011, kjer so bili doseženi na-

18. MEMORIAL VASJE PIRCA– DRŽAV-
NO HITROPOTEZNO PRVENSTVO - 
Tekmovanje je bilo v Mariboru 26. decembra 
2011. Osvojili smo dva naslova državnih prva-
kov. Na prvenstvu mladink je Laura Unuk 
osvojila prvo mesto, 5. mesto je osvojila Cate-
rina Leonardi, 6. mesto pa je osvojila Teja Vi-
dic. Na prvenstvu mladincev je zmagal Jan 

Šahovske novice 
Naši člani so dosegli lepe uspehe

Gantar.
SREDNJEŠOLSKO POSAMIČNO DR-

ŽAVNO PRVENSTVO – Bilo je v Ljubljani 
3. decembra 2011. V skupini dijakinj je zma-
gala Caterina Leonardi, 7. mesto je osvojila 
Alja Bernik. V skupini dijakov je 5. mesto 
osvojil Sebastijan Markoja, 15. mesto Tilen 
Lučovnik, 24. mesto Andrej Kobold.

OSNOVNOŠOLSKO POSAMIČNO 
DRŽAVNO PRVENSTVO - Prvenstvo je bilo 
7. januarja 2012 v Šentjurju. V skupini deklet 
do 15 let je zmagala Teja Vidic, 2. mesto je 
osvojila Manca Kralj, 5. mesto je osvojila La-
ura Unuk. V skupini dečkov do 15 let je 18. 
mesto osvojil Julian Novakovič. V skupini 
deklic do 12 let je prvič na državnem prven-
stvu uspešno nastopila Ana Pibernik in je 
osvojila 23. mesto. V skupini dečkov do 12 
let je 15. mesto osvojil Jan Unuk.

BOŽIĆNO-NOVOLETNI TURNIR 
NAJMLAJŠIH - Komenda, 28. decembra 

2011: 4. mesto je osvojil Jan Šubelj, 7. mesto 
Staš Ahtik, 10. mesto Peter Ojsteršek, itd.

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR 
MLADIH - Komenda, 29. decembra 2011. 
Zmagala je Manca Kralj, 8. mesto je osvojil 
Jan Šubelj, itd.

KLUBSKI NOVOLETNI TURNIR - Ko-
menda 30. decembra 2011. Zmagala je mladi-
na. 1. mesto je osvojil Tilen Lučovnik, sledita 
Sebastijan Markoja in Jan Gantar, itd.

Franc Poglajen 

Jesen pri šahistih Društva upokojencev
slednji rezultati: prvo mesto je pripadlo Tonetu 
Trebušaku, drugi je bil Alojz Mezeg, tretjeuvr-
ščeni pa je bil Ivan Hlade.

Hitropotezno prvenstvo posameznikov naše 
sekcije pa je bilo 22. decembra 2011. Udeležilo 
se ga je 6 igralcev, ki so si prva tri mesta razde-
lili tako: 1. mesto Marjan Karnar, 2. mesto 
Tone Trebušak, 3. mesto Alojz Mezeg. To je 
bilo tudi zadnje tekmovanje v tem letu. S tem 
pa ni rečeno, da si šahisti dovolijo veliko pro-
stih tednov. Najbrž ne bo dolgo tega, da bomo 
zopet poročali o kakih vidnih uspehih, saj redni 
treningi potekajo vsak ponedeljek v društvenih 
prostorih DU. Čeprav so že kot relativno mala 
skupina navdušencev tako uspešni na meddru-
štvenih tekmovanjih in v ligi, niso zaprti vase 
in v  ozek krog. Medse vabijo še druge člane 
DU ( pa tudi »pripravnike« za upokojenski 

staž), ki jim je šah in dobra družba v veselje in 
se bodo tako vživeli v društveno življenje in si 
krajšali prosti čas. Posebne prijave niso po-
trebne – pridite vsak ponedeljek ob 17. uri na 
Glavarjevo 104. Z veseljem vas bodo sprejeli 
medse.

Tone Ogorevc

Božično-novoletni turnir balinarjev DU
članstvom tako navdušene športnike, čeprav 
mu kot opazovalcu najbrž ni bilo pretoplo.

Medalje so osvojili: za prvo mesto Alojz 
Zver in Franc Plevel, drugo mesto sta osvo-
jila Drago Oblak in Avgust 
Sodnik, tretjeuvrščena sta 
bila Alfonz Kern in  Ivan-
ka Žulič, medalji za četrto 
mesta pa sta prejela Mari 
Slapnik in Janez Slapnik.

Vsi organizatorji in ude-
leženci vsekakor zaslužijo 
pohvalo za pogum in vztraj-
nost ter športni duh, ki bo 
nedvomno gonilna sila tudi 
v prihodnjem letu. Ob koncu 
izrečene želje za srečo in 

zdravje se bodo zagotovo uresničile. Take želje 
pa je potrebno primerno tudi zaliti, saj bodo 
uvod v novoletno praznovanje.

Tone Ogorevc  



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2012

23

NASVETI

Dimnikarska služba je ena najstarejših javnih 
služb, saj so jo začeli izvajati že v 9. stoletju, 
pri nas pa je bila obvezna že v času vladavine 
Marije Terezije. Stoletja sta bila namen in cilj 
dimnikarske službe varstvo pred požari in za-
strupitvami, danes pa dimnikarska služba skrbi 
tudi za varovanje okolja in pripomore k učin-
kovitejši rabi energije. 

Delovanje obvezne državne dimnikarske 
službe opredeljuje več zakonov in predpisov, 
najpomembnejši so: Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1), Uredba  in Pravilnik o dimnikarski 
službi. Vsi dokumenti so na voljo na spletnih 
straneh Ministrstva RS za okolje, www.mop.
gov.si.

V Sloveniji za redno in celovito izvajanje 
dimnikarske službe skrbi 57 pooblaščenih iz-
vajalcev dimnikarskih storitev, ki na leto 
opravijo skupno cca. 1.250.000 storitev. Za 
vsako koncesijsko območje je bil na javnem 
razpisu izbran izvajalec, ki je ponudil najboljše 
pogoje. Pooblaščeni izvajalec dimnikarskih 
storitev za občino Komenda je podjetje Di-
mnikarstvo Dovrtel, d. o. o. iz Kranja. 
(www.dimnikarstvo.si)

Za nemoteno in učinkovito izvajanje dimni-
karskih storitev je sodelovanje uporabnikov 
bistvenega pomena. Najprej je potrebno vsako 
kurilno napravo prijaviti in vpisati v kataster 
kurilnih naprav pri izvajalcu dimnikarske 
službe. Če naprava ni prijavljena, je dimnikar-
sko podjetje ne more redno pregledovati in 
vzdrževati. Tudi ob rekonstrukciji kurilne in/
ali dimovodne naprave je potrebno za prvi 
pregled poklicati dimnikarja, ki bo preveril 
ustreznost vgradnje oz. rekonstrukcije male 
kurilne naprave ter jo vpisal v evidenco. 

Uporabnike naših storitev na območju občine 
Komenda obveščamo, da je od 17.1.2012 po-
novno mogoča oddaja azbest-cementnih od-
padkov v Zbirni center Suhadole.

Od petka 9. 12. 2011 dalje ni bila možna 
oddaja azbest-cementnih odpadkov s strani 
občanov Komende v Zbirni center Suhadole, 
zaradi prepovedi odlaganja tovrstnih odpadkov 
na odlagališču za nenevarne odpadke Barje s 
strani podjetja Snaga d.o.o. V podjetju smo v 
preteklih tednih intenzivno iskali najugodnejšo 
rešitev kar se tiče končne oskrbe azbest-cemen-
tnih odpadkov. Nazadnje smo sklenili dogovor 
s podjetjem Kemis d.o.o, ki je v tem trenutku 
ponudilo najbolj sprejemljivo ceno za končno 
oskrbo prej omenjenih odpadkov. Nova cena za 
celotno manipulacijo z azbest-cementnimi od-
padki, ki jih uporabniki naših storitev na obmo-
čju občine Komenda lahko oddate v Zbirni 

Dimnikarstvo

Najstarejša javna služba
Peči, dimnike in zrač-

nike pa je treba tudi re-
dno vzdrževati. Pogo-
stost izvajanja 
dimnikarskih storitev v 
kurilni sezoni je zakon-
sko predpisana. Odvisna 
je od moči kurilne napra-
ve (peči) in vrste goriva. 
Za male kurilne naprave 
do 50 kW veljajo nasle-
dnji obsegi storitev:

Pri pečeh na trdno gorivo:
1x letni pregled
4x čiščenje kurilne in dimovodne naprave
Biomaso:
1x letni pregled
2x čiščenje kurilne in dimovodne naprave
Tekoče gorivo:
1x letni pregled
1x čiščenje
1x meritve emisije dimnih plinov
Plinasto gorivo:
1x letni pregled
1x čiščenje kurilne in dimovodne naprave
1x meritve emisije dimnih plinov
Plinasto gorivo izvedba B ali C (stenske pe-

či):
1x letni pregled
1x meritve emisije dimnih plinov
Izvajalec dimnikarske službe se je uporabni-

ku dolžan napovedati oz. mu namero za izved-
bo storitev najaviti po pošti ali na krajevno 
običajen način najmanj 7 dni vnaprej. Če pre-
dlagani termin uporabniku ne ustreza, se z iz-
vajalcem dogovorita za drug termin. Vsako 
namero je možno prestaviti za največ 14 dni. 

Uporabnik je ob obisku dimnikarjem dolžan 
zagotoviti nemoten in varen dostop do peči, 
dimnikov in zračnikov. Če uporabnik ne omo-
goči izvedbe del ali jih zavrne, je koncesionar 
dolžan o tem obvestiti pristojno inšpekcijsko 
službo, ki takšne zavrnitve kaznuje.

Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o. je pred krat-
kim uvedlo najavljanje in usklajevanje storitev 
dimnikarske službe preko spletne aplikacije 
»DisWeb«. Vsak imetnik spletnega računa 
lahko prejema najave storitev na izbran e-na-
slov ali mobilno tel. številko. Termin obiska si 
lahko preprosto prilagodi preko uporabniškega 
računa, s čimer odpade nepotrebna in zamudna 
telefonska komunikacija. Preko uporabniškega 
računa si je možno preprosto ogledati tudi  
zgodovino izvedenih storitev. 

Za vsa pojasnila v zvezi z dimnikarskimi 
storitvami lahko prebivalci občine Komenda 
pokličejo Dimnikarstvo Dovrtel na tel. št. 
04/23-80-300 vsak delavnik od 8h – 15h ali 
pišejo na e-naslov: info@dimnikrstvo.si. 

Miha Houston,
Direktor, Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o.

Koroška cesta 45, 4000 Kranj

EKO KOTIČEK

Ponovno možna oddaja 
azbest-cementnih odpadkov v Zbirni center Suhadole

center Suhadole, znaša 0,2392 EUR/kg za ne-
zaščitene azbest-cementne odpadke (odpadki 
zloženi na paleti) in 0,2144 EUR/kg za zaščite-
ne azbest-cementne odpadke (odpadki zloženi 
na paleti in oviti s polietilensko folijo).

Občane vljudno naprošamo, naj bodo az-
best-cementni odpadki pripravljeni na oddajo 
tako, da je onemogočeno vdihavanje azbestnih 
vlaken. To pomeni, da morate tovrstne odpadke 
najprej omočiti s tekočino proti prašenju 
(lahko navadna voda), jih nato zložiti na paleto 
ter po možnosti oviti s polietilensko folijo. Na 
tako pripravljeni paleti sme biti največ 1 tona 
trdo vezanih azbest-cementnih odpadkov. Taka 
paleta je primerna za varno nadaljnje ravna-
nje; nakladanje – transport – razkladanje – 
končna oskrba (Slika 1). Šibko vezani azbestni 
odpadki (odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna 
vlakna oziroma so v razsutem stanju) pa mora-

jo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vre-
čah (Slika 2). Pri ravnanju z azbestom je pri-
poročljivo, da nosite zaščitno obleko, rokavice 
in masko (Slika 3).
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KRONIKA

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: 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 2, bo izšla 
24. februarja 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno 
petka, 10. februarja 2012.

Je kdo videl kradljivce drv?
V mesecu decembru je bilo na Klancu ukradenih 12 kubičnih metrov 
mešanih drv (hrast, gaber, lipa), ki so bila zložena ob gozdni poti na 
relaciji brunarica društva SAK – Planinski dom Komenda. Kdor bi 
karkoli vedel o tem izginotju, naj to sporoči na tel. št. 051/233-255 
(Marjan Zupančič) ali na Policijsko postajo Kamnik. Za vsakršno kori-
stno informacijo se vnaprej zahvaljujem.

Malopridneži so izpod vejevja odpeljali 12 m3 drv in za seboj pustili 
pravo razdejanje.

Ja, bo kar držalo; po malo vsake vrste lumparij in je policijska 
kronika za december precej pestra.

Decembra je običajno veselo in glasno. Če že petarde in razne rakete 
niso dovolj za hrupno okolje, pa za to poskrbimo veseli ljudje. Govorim 
o kršitvah javnega reda in miru, ki je v tem mesecu terjal kar pet inter-
vencij Policije. 

V soboto, 17. decembra, je še ob 2,05 preglasna godba v gostinskem 
lokalu zmotila spanec okoličanom. Dovoljeni obratovalni čas so gostinci 
prekoračili v torek, 20. decembra, v soboto, 24. decembra in v ponedeljek, 
26. decembra. V vseh primerih je posredovala Policija in spomnila lastni-
ke oziroma osebje na določila predpisov o obratovalnem času. Ne vem, če 
bo ostalo samo pri opozorilih, ker se take kršitve dogajajo dokaj pogosto. 
Posebno motenje javnega reda in miru si je dovolil občan na cesti na 
Klancu, ki je 21. decembra1 že ob 9.50 obležal na cesti. Pa ne zaradi bo-
lezni. Policisti so ugotovili, da je večkrat pregloboko pogledal v kozarec.

Posebne pozornosti je vredno kaznivo dejanje zatajitve najdenega 
denarja. Bilo je 31. decembra, bližalo se je novo leto, nepošteni najditelj 
pa je bil verjetno bolj na tankem z gotovino za praznovanje. Ostal je 
brez najdenega denarja, a še prijavo pristojnim organom si je prislužil.

Zima še ni prav pokazala, kaj zna, pa si nekateri mislijo zagotoviti 
gretje na tuj račun oziroma s tujo mehanizacijo. Kaznivi dejanji tatvine 
že nakazujejo bližajoči se mraz. Zato si je nepridiprav privoščil tatvino 
cepilca za drva ( 1.12.) v Komendi. Ker se je za praznike prijetno greti 
v toplem domu, si je nekdo drva »izposodil« na Podborštu, samo 3 dni 
pred praznikom (28.12).

Seveda decembra tudi ni manjkalo malopridnežev, ki z vlomi (ali s 
poskusi vlomov) skušajo priti do tuje lastnine. Tako je 5. decembra 
spodletel vlom v novogradnjo na Križu, vlom pa se je »posrečil« lopovu 
16. decembra v hišo v Komendi. Da tudi novogradnje skrivajo kaj kori-
stnega, je 21. decembra pokazal vlom na Klancu, »posrečil« se je tudi 
vlom v poslovni objekt na Potoku, ki se je zgodil 27. decembra. Upajmo, 

Malo tega, pa malo onega…
da bodo tudi ta kazniva dejanja dobila svoj sodni epilog.

Brez prometnih nesreč tudi ta mesec ni šlo. Ali ni hudo gledati pred 
seboj voznika, ki ti ni všeč ali pa po tvojem vozi prepočasi? Enostavno 
se mu »prilepiš«, pa je trk ospredja z ozadjem tu! Ve se, kdo je kriv! 
Taka nesreča zaradi prekratke varnostne razdalje se je 2. decembra ob 
15.21 zgodila v naselju Moste. Tudi izsiljevanje ni lepa lastnost, poseb-
no še v prometu, kjer so posledice lahko zelo hude. Pa sta se vendar 
zgodili 2 »posilstvi« - 5. decembra ob 18.20 na cesti Moste – Vodice in 
29.decembra ob 17.33 na cesti Moste – Mengeš. Ste opazili, da so se vse 
tri nesreče zgodile v času najbolj gostega prometa? Bodite pozorni!

Pa še to: 
Ste opazili, da je tudi v najbolj nemogočem, vlažnem in temnem 

vremenu na cesti in ob njej vse polno sprehajalcev, tekačev, kolesarjev 
brez ustreznih odsevnih teles na sebi ali ob sebi? Ste! Pa bodimo vsaj 
avtomobilisti pametnejši in posvetimo posebno pozornost udeležencem 
v prometu, ki se igrajo z življenjem.

In na koncu imam prijetno dolžnost, da vam v imenu delavcev  Poli-
cijske postaje Kamnik posredujem njihove najboljše želje za varnost 
doma in izven njega. S tem pa je povezana tudi želja za dobro zdravje in 
veliko lepega v letu 2012.

Tone Ogorevc

Vse poti so večne, stare,
vse gredo nasproti smrti.
Vsem je na začetku rojstvo,
vsak korak je večno nov.
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetel in lep
kot zvezda na nebu...
 Tone Pavček

Mnogo prezgodaj, v 70. letu staro-
sti, nas je po kratki, a hudi bolezni za-
pustil naš dragi mož, oče, stari oče, 
tast, brat, stric in svak

JERNEJ ZORMAN
iz Komende

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 
sodelavcem za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše.

Zahvala gre tudi nosačem, pevcem, gasilcem GD Komenda, Bali-
narskemu društvu DU Komenda, pogrebni službi ter gospodu župni-
ku.

Posebno zahvalo namenjamo prijatelju Antonu Pernetu za izjemno 
lepe poslovilne besede ter družinama Bošnak za vso izkazano, nese-
bično pomoč.

Zahvaljujemo pa se tudi celotnemu zdravstvenemu osebju Nevro-
loške klinike v Ljubljani, za vso skrb v času njegovega zdravljenja.

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti, k večnemu počitku.

Vsi njegovi
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Lep start v leto 2012
Članice A Prostovoljnega gasilskega društva Komenda so na prvem 
letošnjem tekmovanju v spajanju sesalnega voda za Pokal Gasilske 
zveze Slovenije 21. januarja v Staršah zasedle odlično 4. mesto.  
Čestitke za spodbudo pred bližnjimi gasilskimi občnimi zbori na 
območju Gasilske zveze Komenda.

OBJAVE

K sodelovanju vabimo nove sodelavce:

ODKUPOVALEC LESA (m/ž)
Kandidati za odkupovalca lesa naj imajo najmanj IV. stopnjo izo-
brazbe ustrezne smeri, zaželene so delovne izkušnje na podobnem 
delovnem mestu. 

PRODAJALEC (m/ž) – 3 delovna mesta
(dva prodajalca s polnim delovnim časom in en prodajalec s krajšim 
delovnim časom)
Od kandidatov za prodajalca pričakujemo najmanj IV. stopnjo izo-
brazbe ustrezne smeri (prodajalec, drug ustrezen poklic). 

VOZNIK (m/ž)
Kandidati za voznika naj imajo najmanj IV. stopnjo izobrazbe 
ustrezne smeri in vozniški izpit C kategorije.

Delovno razmerje za vsa razpisana delovna mesta se sklepa za do-
ločen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Pisne vloge z dokazili o izobrazbi pričakujemo do 9.02.2012 na 
gornji naslov. 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje 
Tel.: 04 25 29 010, fax: 04 25 29 011
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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

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

LOGIN BV D.O.O., SUHADOLE

Nagradna križanka
Nagrade: 

1. nagrada: 5 krat 
varčne žarnice 
2. nagrada: 4 krat 
varčne žarnice 
3. nagrada: lopata 
za sneg

Rešeno križanko (lahko 
napišete tudi samo REŠI-
TEV GESLA) pošljite na 
naslov: Uredništvo Aplen-
ce, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJUČNO 
10. februarja. Na kuverto 
napišite: ime, priimek, na-

slov in Nagradna križanka. 

Nagrajenci križanke TGM KOSIRNIK, Ro-
man Kosirnik s.p., Moste 1B, 1218 Komenda v 
številki 12-2011 

1. nagrada: jakna windstoper – ALJAŽ ŠTE-
BE, PODBORŠT 14, 1218 KOMENDA 

2. nagrada: pulover -TIM URŠIČ, ZGOR-
NJE BITNJE 317, 4209 ŽABNICA

3. nagrada: kapa + rokavice - JANA CERAR, 
SUHADOLE 36, 1218 KOMENDA
  
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na pod-
lagi tega potrdila in osebnega dokumenta uve-
ljavljajo pri TGM KOSIRNIK, Roman Kosir-
nik s.p., Moste 1B, 1218 Komenda

Turistično društvo Komenda 
vabi 

NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA,

ki bo v petek, 
10. februarja, ob 19. uri 

v piceriji Feniks 
v Poslovni coni Komenda. 
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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
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MLEKOMLEKO ŽIVINAŽIVINA POLJŠČINEPOLJŠČINE

Odkupujemo 
slovensko mleko za 
prodajo na domači 

in tuji trg.

Tel.: 04 2529 032
GSM: 031 670 939

Odkupujemo živino 
za prodajo na 

domačin tuji trg. 
Nudimo 

konkurenčne cene 
storitvenega klanja. 

Nudimo oskrbo s 
teleti za nadaljnjo 

rejo.

GSM: 041 985 001
GSM: 031 716 850

Krompir, žita ...

Tel.: 04 2529 014
GSM: 031 766 915

Različni načini priprave krompirja zahteva-
jo različne sorte. Izbor semenskega krom-
pirja v KZ Cerklje z.o.o. vam omogoča, da si 
lahko izberete tisto sorto, ki je za vaš način 
priprave krompirja najprimernejša. V naši 
ponudbi imamo različne sorte semenske-
ga krompirja.

Posebej priporočamo:

Zgodnje sorte za prvo uporabo:

LADY CHRISTL - Prva sorta na vrtu.
FRANCELINE - Rdeč kifeljčar.

Pridelovalci krompirja!
Srednje zgodnje sorte:

ORCHESTRA - Visoko produktivna okroglo 
ovalna sorta, zelo primerna za pranje in 
pakiranje.

MUSICA - Rumena podolgovato ovalna  
sorta z visokim pridelkom - alternativa 
sorti Marabel.

ACCORD - Sorta z belim mesom.

Pozne sorte:

MELODY - Visoko rodovitna sorta 
z najdaljšo dobo skladiščenja.

V skladišču zdrži do začetka maja 
naslednje sezone.

MURATO - Sorta z rdečo kožico, 
alternativa sorti Desiree.

Za naročila in dodatne informacije smo 
vam na voljo v vseh naših maloprodajnih 
trgovinah in v komerciali na tel. številki 
04 25 29 014, 031 766 915 – Martin Bohl

e-mail: martin.bohl@kzcerklje.si

66666 66

TLTL - PrPrvava ssorortata nna a vrvrtutu.
- - RdRdečeč k kififele jčjčarar.

trttrtrtrtrttrrttrt gogogogogoogooooogg viviviivivivinannnanaanaaaah h hh iiinnnn v v k komomererciciic alali i i nanan  t te
040040004040400000400000000  2 22225 5 5 5 55 292929922992 00 000 114444, 03031 1 76766 6 91915 5 5 – – MMM
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V februarju vam nudimo po še posebej ugodnih cenah naslednje izdelke:V februarju vam nudimo po še posebej ugodnih cenah naslednje izdelke:

RUMISAL EXTRA
izravnava 
krmnih obrokov 
za govedo

Cepilni premazi

NIVELLO QUATTRO 
samorazlivna 
izravnalna masa

• YTONG SIPOREX -8%
• betonsko železo -4%
• armaturne mreže -4%

MEDICOPLANT
za zdravljenje 
poškodovanih in 
obolelih rastlin

Akcija velja 
od 1.–29.2.
oziroma do 
prodaje zalog.

Akcija velja 
od 1.–29.2.
oziroma do 
prodaje zalog.


